النشرة اإلنسانية
في العراق
شباط /فبراير  /2018الصادرة في  13آذار /مارس

في هذا العدد
ص .1األمطار الغزيرة والفيضانات تؤثر على المخيمات

أﺒرز األحداث

ص .2ال ي ازل النازحون والعائدون في خطر
ص .3أوتشا تحضر مؤتمر إعادة إعمار العراق

•

أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات في
المحافظات الشماليﺔ والوسطى خﻼل النصف

ص .4صندوق التمويل اإلنساني يطلق التخصيص األول لعام 2018

الثاني من شهر شباط /فﺒراير على حوالي
 33مخيماً ومواقعاً لمخيمات النازحين ،حيث

صورة :أوتشا /تيمبا ليندن

تضرر أكثر من  200،000نازح.

أمطار غزيرة وفيضانات في المخيمات
بعد المعاناة من شتاء أكثر جفافاً مقارنة بالسنوات السابقة ،أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات خالل النصف الثاني من شباط/

•

شخص إلى مناطقهم األصليﺔ منذ كنون

فبراير على حوالي  33مخيم ًا وموقعاً وأكثر من  200،000نازح ،وخاصة في المحافظات الشمالية والوسطى.

الثاني /يناير  2014حتى نهايﺔ شباط /فﺒراير

وفي محافﻈﺔ األنﺒار وحدها ،فقد تضرر  2،870مقيماً في  14مخيماً ،باإلضافﺔ إلى تضرر  2،040شخصاً في مخيميﻦ في

.2018

محافﻈﺔ صﻼح الدين.

سقط ما يصل إلى  300ملم من األمطار في بعض مواقع المخيمات ،مما أدى إلى تلف الخيام وافساد اإلمدادات الغذائيﺔ وتدمير
العديد من األدوات المنزليﺔ .وفي بعض الحاالت ،اضطر الناس إلى مغادرة المخيم للعيش مع أقاربهم ﺒينما كانت األمطار تهدأ.

وفقًا لمنظمﺔ الهجرة الدوليﺔ ،عاد  3.5مليون

•

أطلق صندوق التمويل اإلنساني في العراق
أول تخصيص قياسي لعام .2018

وفي معظم الحاالت ،انتقلت األسر المتضررة لإلقامﺔ مع أقاربها داخل المخيم الذي لم يصبه الضرر جراء المطر ،مما أدى في
وقت الحق إلى اكتظاظ بعض هذه المخيمات بالسكان.

األعداد

كانت المجموعات والشركاء متأهبﺔ لتقييم االحتياجات اإلنسانيﺔ للعائﻼت المتضررة .وقد أسفر ذلك عن تقديم مساعدة سريعﺔ ،ال
سيما األغذ يﺔ والبطانيات واألدوات المنزليﺔ والخيام ومستلزمات فصل الشتاء من قﺒل المجتمعات المحليﺔ والسلطات الحكوميﺔ
والشركاء في المجال اإلنساني .وشارك المانحون والسلطات عن كثب في أنشطﺔ االستجابﺔ وأﺒدوا مرونﺔ كﺒيرة في تمكين هذه

االستجابﺔ السريعﺔ .كما تم إجراء أعمال تصريف رئيسيﺔ إلزالﺔ المياه الراكدة ونقل مياه الشرب النظيفﺔ إلى المخيمات المتضررة.

وقد كان احتمال حدوث ٍ
تفش لألمراض منخفضاً نتيجﺔ إلصﻼح أناﺒيب الصرف الصحي بصورة سريعﺔ.

 8.7م

األشخاص المحتاجين

 3.4م

عدد األشخاص

 2.6م

عدد النازحين

 1.5م

عدد األشخاص الذين

 3.8م

عدد األشخاص

المستهدفين للمساعدة

يعيشون خارج المخيمات
المتضررين في

المجتمعات المضيفﺔ
 2.1م

 0.24م

عدد العائدين

عدد الﻼجئين السوريين

المصدر :خطﺔ االستجابﺔ اإلنسانيﺔ للعراق لعام
 /2017لمحﺔ عامﺔ على االحتياجات اإلنسانيﺔ/
مصفوفﺔ تتبع النزوح التابعﺔ للمنظمﺔ الدوليﺔ للهجرة

خط ﺔ ا ال س ت ج اب ﺔ ا إل نس ا ني ﺔ

التمويل
 569مليون

صورة :أياسون انثياديس /اوتشا

المﺒلغ المطلوب لعام ( 2018بالدوالر

األمريكي)

| النشرة اإلنسانية في العراق

عرضون لخطر النزوح لمرة ثانيﺔ
ال يزال العائدون ُم ّ

وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية التابعة لألمم المتحدة ،عاد  3.5مليون شخص إلى مناطقهم األصلية منذ كانون الثاني /يناير
 2014حتى نهاية شباط /فبراير .2018

إن تحسين وصول الحكومة والشركاء في
المجال اإلنساني والجهود المتزايدة
لتطهير مخاطر المتفجرات واستعادة
الخدمات األساسية يم ّكن المزيد من الناس
من العودة.

صورة :أوتشا /كيت بوند

تم تسجيل أكثر من  200،000عائد جديد منذ ﺒدايﺔ العام .كما أن تحسين وصول الحكومﺔ والشركاء في المجال اإلنساني والجهود
المتزايدة لتطهير مخاطر المتفجرات واستعادة الخدمات األساسيﺔ ُيم ّكن المزيد من الناس من العودة.
ومنذ منتصف كانون الثاني /يناير  2018وحتى نهايﺔ شباط /فﺒراير ،أﺒلغت مجموعﺔ إدارة وتنسيق المخيم عن وصول 23،208
نازحا إلى المخيمات في محافظﺔ نينوى .حيث أن غالﺒيﺔ هذه العائﻼت النازحﺔ قد نزحت للمرة الثانيﺔ :إذ قرروا العودة إلى المخيمات
ً

ألسباب ماليﺔ واقتصاديﺔ في المقام األول وألن منازلهم قد ُدمرت أو تضررت .ووفقاً لحكومﺔ إقليم كردستان ،وصل  3،342من
هؤالء النازحين مؤخ اًر إلى المخيمات في اإلقليم في شباط /فﺒراير وال تزال العمليﺔ في تزايد .كما أن األسباب التي تدفع األُسر للنزوح

للمرة الثانيﺔ هي القيود المفروضﺔ على المأوى والخدمات األساسيﺔ وفرص كسب العيش ،فضﻼً عن الشواغل األمنيﺔ والتلوث جراء
األخطار المتفجرة.
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بالم ختصر :حضور مساعد األمين العام إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق
ُ
اجتمع ممثلو المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت إلعادة إعمار الع ارق في الفترة من  12إلى  14شباط /فبراير .2018
كان الهدف من هذا الحدث الرفيع المستوى هو حشد الدعم إلعادة ﺒناء الﺒﻼد بعد سنوات من الصراع .حيث تعهد المانحون بأكثر
من  30مليار دوالر أمريكي لجهود إعادة اإلعمار في هذا الحدث .وشارك السيد رشيد خاليكوف ،مساعد األمين العام لمكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيﺔ للشراكات اإلنسانيﺔ في الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،في مؤتمر المنظمات غير الحكوميﺔ لدعم
الوضع اإلنساني في العراق .وفي العرض الذي قدمه في هذا المؤتمر الجانﺒي الذي حضره  107من منظمات محليﺔ واقليميﺔ
ودوليﺔ ومنظمات إنسانيﺔ ،سّلط مساعد األمين العام السيد خاليكوف الضوء على االحتياجات اإلنسانيﺔ للﺒﻼد والتحديات في عام

 . 2018وأعلنت عدة منظمات عن تعهداتها تجاه الﺒرامج اإلنسانيﺔ وبرامج إعادة استقرار الﺒلد .كما يسعى الشركاء في المجال

اإلنساني عام  2018للحصول على  569مليون دوالر أمريكي لمواصلﺔ تقديم المساعدات اإلنسانيﺔ إلى  3.4مليون شخص من
أضعف الفئات السكانيﺔ في العراق
العراق :خطﺔ االستجابﺔ اإلنسانيﺔ عام  - 2018ملخص تنفيذي متقدم متوفر على:
http://bit.ly/2CgFIhv

يسعى الشركاء في المجال اإلنساني في
عام  2018للحصول على  569مليون
دوالر أمريكي لمواصلﺔ تقديم المساعدات
اإلنسانيﺔ إلى  3.4مليون شخص من
أضعف الفئات السكانيﺔ في العراق.

صندوق التمويل اإلنساني في العراق يطلق أول التخصيصات الماليﺔ لعام
2018
أطلق صندوق التمويل اإلنساني في العراق بتأريخ  15شباط /فبراير ،أول تخصيص قياسي لعام .2018
بموجب هذا التخصيص ،سيتاح ما يصل إلى  34.5مليون دوالر
أمريكي للمنظمات اإلنسانيﺔ إلطﻼق األنشطﺔ ذات األولويﺔ ضمن
خطﺔ االستجابﺔ اإلنسانيﺔ لعام  .2018ويهدف التخصيص إلى
الوصول إلى األسر الضعيفﺔ في مخيمات النازحين ومواقع العودة
ومهم بمساعدة إنسانيﺔ والمساعدة في مجال الحمايﺔ.
ّ
استكملت وحدة التمويل اإلنساني التابعﺔ لمكتب األمم المتحدة

لتنسيق الشؤون اإلنسانيﺔ مؤخ اًر تقييم ًا للقدرات ،وأصبح من خﻼله
ثمانيﺔ شركاء من المنظمات غير الحكوميﺔ (خمس منظمات غير

حكوميﺔ وطنيﺔ وثﻼث منظمات غير حكوميﺔ دوليﺔ) مؤهلين لطلب

التمويل من صندوق التمويل اإلنساني في العراق .وقد أدى هذا
إلى زيادة العدد اإلجمالي للشركاء من المنظمات غير الحكوميﺔ
المؤهلﺔ في العراق إلى 150شريكاً.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على

أيدن أوليري ،رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيﺔ على oleary@un.org

ويمكن الحصول على النشرات اإلنسانيﺔ لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيﺔ من خﻼل زيارة المواقع التاليﺔwww.unocha.org/iraq | www.unocha.org | :
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