النشرة اإلنسانية
في العراق
أيار /مايو 2019

في هذا العدد
ص .1زيارة مشتركة بين الوكاالت اإلنسانية لمخيم العامرية الفلوجة
ص .1حرائق المحاصيل

ص .2مكتب أوتشا يقوم ببعثة ميدانية إلى كركوك

أبرز األحداث

ص .2حكومة العراق تستضيف مؤتمر أوسلو حول العنف الجنسي
ص .2التخصيص القياسي األول لصندوق التمويل اإلنساني للعراق

•

الشركاء في المجال اإلنساني يزورون
مخيم عامرية الفلوجة في محافظة

ص .3بعثة يونامي تمدد عملها حتى أيار /مايو 2020

األنبار للتخطيط إلغالق محتمل

المصدر :أوتشا  /أ -الزاو راتز
مخيم عامرية الفلوجة ،األنبار ،العراق ( 29مايو )2019

للمخيمات ودمجها.
•

الحرائق المشبوهة تدمر األراضي

الزراعية في  11محافظة

زيارة مشتركة بين الوكاالت اإلنسانية لمخيم العامرية الفلوجة
قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في  29أيار /مايو  ،2019بتيسير زيارة ميدانية غير رسمية بين

الدنيا من الخدمات اإلنسانية التي يتم تقديمها
المجموعات لمخيم عامرية الفلوجة للنازحين لضمان استيفاء المعايير ُ
للمقيمين في  32مخيماً فرعياً .وتضمن أعضاء البعثة مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات والصحة والحماية ،ومجموعة
المأوى واللوازم غير الغذائية ،ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .طلب النازحون الذين تمت مقابلتهم

دعماً ومساعدة إضافية في قطاعات متعددة .بينما يتصل المخيم بالشبكة الكهربائية الوطنية ويتصل بالكهرباء لمدة 8
ِّ
أيضا حاجة ماسة للسكان ،وخاصة في الليل .ويؤثر انعدام الكهرباء
ساعات في اليوم ،فإن المولدات الكهربائية تُشكل ً
واإلضاءة الضعيفة على سالمة النساء ،حيث ذكرت بعض النساء أنهن يفضلن عدم استخدام مرافق المياه والصرف
الصحي العامة في الليل عندما ال يكون هناك إضاءة .وبالمثل ،فإن أسعار المواد الغذائية أعلى من السوق المحلي،

•

يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية ببعثة إلى محافظة
كركوك

•

تم تمديد عمل بعثة يونامي حتى 31
أيار /مايو .2020

األعداد بالمليون
 6.7م

األشخاص المحتاجين

 1.75م

عدد األشخاص

 0.5م

عدد النازحين في

وهناك صعوبة الحصول على الوقود ألغراض التدفئة والطهي بشكل ثابت .وقد أُثيرت مسألة التبريد كثغرة حرجة.

وتضمنت توصيات البعثة عقد اجتماع للمنظمات اإلنسانية الرئيسية ووكاالت األمم المتحدة وشركاء التمويل والمنظمات

بالتوازي مع ذلك ،سيكون من المهم تعزيز آليات التغذية الراجعة والشكاوى من قبل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات
والجهات الفاعلة في المخيم طوال العام.

 0.55م

 0.5م

عدد العائدين

 0.2م

عدد األشخاص الضعفاء

المستهدفين بالمساعدة

جداً في المجتمعات

بالمساعدة

المصدر :خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2019

تمويل

محافظة ،عبر  250مقاطعة منذ منتصف شهر أيار /مايو ،والتي

ُيفترض أن العديد منها كان متعمداً .وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته

خطة االستجابة اإلنسانية

عن بعض الهجمات .ويعتقد بعض المراقبين أن الحرائق هي تكتيك

 701.1مليون

مقصود يستهدف العائدين أو يهدف إلى ردع النازحين عن العودة.

العمد سياسية في طبيعتها ،مع مالحظة األنماط الموجودة في موقع

المخيمات المستهدفين

المضيفة المستهدفين

أثر اندالع الحرائق في حقول القمح والشعير المنتجة على 11

أيضا مخاوف من أن تكون هجمات الحرق
العودة إلى ديارهم .هناك ً

عدد النازحين خارج
بالمساعدة

حرائق المحاصيل تحترق في  11محافظة

كانت هناك تقارير تفيد بأن الحرائق قد ثنت بعض النازحين عن

المخيمات المستهدفين

بالمساعدة

غير الحكومية الدولية والوطنية والجهات المانحة وشركاء الحماية (بما في ذلك شبكة منع االستغالل الجنسي واإلساءة)

لتعزيز المراسلة حول االحتيال وإساءة استخدام األموال ومناقشة استراتيجيات معالجة تحويل المساعدات في العراق.

المستهدفين للمساعدة

المصدر :أوتشا  /ي فيبويك
كركوك ،العراق ( 2حزيران /يونيو  - )2019جهود مكافحة الحرائق
إلنقاذ المحاصيل المحترقة في الحرائق المشبوهة في محافظة كركوك.

المبلغ المطلوب لعام ( 2019بالدوالر

األمريكي)

التمويل المستلم %11:من إجمالي
التمويل الكلي

اعتبا ًار من  31أيار /مايو 2019
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ٍ
بشكل ٍ
كبير ،األمر
الحرائق في المناطق المتنازع عليها .في عام  ،2019أدت زيادة هطول األمطار إلى نمو المحاصيل

الذي وفر وقود احتراق أكبر في الحقول.

يراقب الشركاء في المجال اإلنساني التأثيرات على العائدين والعودة المقررة ،ويقومون بإجراء تقيي ٍم حول أي آثار سلبية
على الزراعة وسبل عيش األمن الغذائي وإمدادات المياه .الحظت منظمة األغذية والزراعة أن العديد من المزارعين كانوا

على وشك االنتهاء من حصادهم ،وبالتالي لم يتم تحديد التأثير على األسعار األساسية.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم ببعثة ميدانية إلى كركوك
قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ببعثة ميدانية

إلى مخيم ليالن  1للنازحين في كركوك في  21أيار/مايو

.2019

ٍ
معقد وها ٍم من الناحية
وتتميز مدينة كركوك بموق ٍع

هناك حاجة إلى مزيد من المشاركة
المكثفة مع السلطات الوطنية
والمحلية  -وكذلك الشريك اإلنساني
والتنموي  -لتحديد أولويات التدخالت
وتحديد أولويات المناطق الجغرافية
وإلغاء حظر مناطق العودة.

االستراتيجية ،وهي محافظة غنية بالنفط ،وشهدت توترات

عرقية وعدم استقرار سياسي وديناميكيات أمنية متقلبة.

حاليا ما يزيد عن  100،000نازٍح،
تستضيف محافظة كركوك ً

ويعيشون في ثالثة مخيمات (مخيم ليالن  ،1مخيم ليالن ،2

ويحياوا) وفي أماكن خارج المخيم .غالبية األشخاص النازحين
هم من المناطق المحيطة بمحافظات كركوك وصالح الدين

واألنبار وديالى وبغداد ونينوى .زارت البعثة مركز دعم نسائي

Credit: OCHA/H. Stauffer Laylan 1 IDP Camp

حيث كانوا يستعدون لـ "سوق المخيمات" في األيام المقبلة .أعربت العديد من النساء الحاضرات عن رغبتهن في الحصول

المعيل الرئيسي في أسرهن .وفي آخر دراسة مسحية لنية
مزيد من فرص كسب العيش ،وأشار العديد منهن إلى أنهن ُ
سكان المخيم في كركوك (شباط /فبراير  ،)2019أعرب  84في المائة عن عزمهم على البقاء في حالة نزوح لمدة 12

شهر آخر بسبب المنازل المتضررة  /المدمرة ،واالفتقار إلى ُسبل العيش للعودة وإعادة بناء المواطن ،أو وجود مخاطر
ًا
المتفجرات .وهناك حاجة إلى مزيد من المشاركة المكثفة مع السلطات الوطنية والمحلية ،وكذلك الشركاء في المجال

اإلنساني والجهات التنموية لتحديد أولويات التدخالت ،وإعطاء األولوية للمناطق الجغرافية وفتح مناطق العودة.

حكومة العراق تستضيف مؤتمر أوسلو حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
في الفترة من  23إلى  24أيار /مايو ،استضاف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،بالتعاون مع حكومات النرويج والعراق والصومال واإلمارات
العربية المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب األحمر ،مؤتم اًر دولياً في أوسلو تحت عنوان "إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على
نوع الجنس في األزمات اإلنسانية" .جمع المؤتمر بين الناجين والمتخصصين في العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس ،وأعضاء من  167منظمة
مجتمع مدني وطنية ،و 76منظمة مجتمع مدني دولية ،والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وممثلين من  100دولة ،وقادة عالميين ،ومنظمات
دولية وإقليمية .يهدف المشاركون إلى حشد التزام سياسي أقوى وجمع الموارد المالية لمنع وحماية األشخاص المعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على
نوع الجنس في األزمات اإلنسانية .وقد التزمت الدول بتقديم ما يزيد عن  363مليون دوالر أمريكي للوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
واالستجابة له في  2019وما بعده.
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التخصيص االحتياطي لصندوق التمويل اإلنساني للعراق
استمر العمل على التخصيص االحتياطي األول لصندوق التمويل اإلنساني للعراق في

شهر أيار /مايو .إذ تم تخصيص مبلغ  8.95مليون دوالر لدعم استبدال الخيام في مناطق

محددة ضعيفة للغاية في مخيمي جدعة ومدرج القيارة.

في شهر أيار /مايو ،تبين أنه تم شراء ما يزيد عن  3،000خيمة بموجب هذا التخصيص.

كان هذا بسبب وجود تباين في البيانات المقدمة من إدارة المخيم وزيارة المخيم في وقت

الحق من قبل الشريك المنفذ لصندوق التمويل اإلنساني للعراق .والمناقشات جارية حول
خيارات إعادة تخصيص هذه الخيام بين المجموعات والشركاء المعنيين ،ومكتب األمم

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساني للعراق.

Qayyarah. Credit: OCHA/Sylvia Rognvik

حاليا َّ
إن استخدام الخيام سيكون إما أ .دعم الثغرات في المواقع ذات األولوية المحددة
ُيعتقد ً

في تقييمات مجموعة المأوى  /اللوازم غير الغذائية ،أو ب) دعم الثغرات في المخيمات المقترحة إليواء المدنيين العراقيين

العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا.

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تمدد عملها حتى أيار /مايو 2020
بتأريخ  21أيار /مايو  ،2019مدد مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة والية بعثة األمم المتحدة في العراق (يونامي) لمدة عام آخر،

حتى  31أيار /مايو  .2020تم باإلجماع اعتماد القرار رقم 2470

(لعام  )2019بموجب الفصل  6من ميثاق األمم المتحدة ،وأكد
المجلس دعمه المتواصل للعراق في مواجهة التحديات التي يواجهها

في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتحقيق االستقرار بعد انتهاء

الصراع ويتحول بشكل متزايد إلى مهام االنتعاش واإلعمار

والمصالحة .وقرر المجلس كذلك أن يواصل الممثل الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة في العراق دعمه لحكومة البالد وشعبه في تعزيز

صورة تابعة لألمم المتحدة

الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمحلية ،وتعزيز

المساءلة ،وكذلك حماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي ،وسيادة القانون وتمكين المرأة ،في القرار ،وكلفت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بمهمة تعزيز

ودعم وتيسير تنسيق وتقديم المساعدة اإلنسانية والعودة اآلمنة والمنظمة والطوعية أو االندماج المحلي لالجئين والنازحين بالشراكة مع حكومة العراق.

يساهم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق في مناقشة خاصة في مجلس األمن
حول حماية المدنيين

قبل تجديد والية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقُ ،دعي رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق السيد أيدن أوليري إلعطاء نظرة عامة
على الوضع اإلنساني في العراق إلى فريق خبراء مجلس األمن المعني بحماية المدنيين .وخالل مكالمة فديو مسجلة من بغداد ،شدد على مواطن الضعف التي
مشير إلى أن المقيمين في المخيمات يمكن أن يخضعوا لقيود على الحركة ،ويتعرضون
ًا
تواجهها العائالت التي ُيعتقد بأن لها صالت مع الجماعات المتطرفة،
للمضايقات من قبل أقرانهم في المخيم والجهات الفاعلة األمنية المسلحة ،ويحرمون من الوثائق المدنية ،والتي تُ ِّ
شكل شرطاً حاسماً في العديد من العمليات اإلدارية،
ُ
بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية .وتحدث أيضاً عن تحديات الحماية المعقدة التي تنشأ عن النزوح المطول وتعيق التقدم نحو الوصول إلى حلول دائمة.
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يواصل بعض ممثلي الحكومة العراقية الضغط من أجل العودة باعتبارها التكتيك األساسي إلنهاء أزمة النزوح ،والتي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إخالء قسري أو

مبكر من مخيمات النازحين والمستوطنات غير الرسمية .وفي موازاة ذلك ،تواجه بعض العائالت التي تحاول العودة إلى مناطقها األصلية عرقلة في عودتهم -

على أيدي الجماعات المسلحة المحلية أو المختار أو شيوخ القبائل  -بسبب التوترات المجتمعية التي تؤدي إلى نزوح ثانوي .وعالوة على ذلك ،مع إطالة مدة

النزوح ،تدفع الموارد المحدودة والصعوبات االقتصادية بعض النساء والفتيات النازحات إلى آليات المواجهة السلبية ،بما في ذلك الزواج المبكر والجنس من أجل

البقاء.

أيضا على مشكالت الوصول المستمر في السياق التشغيلي في العراق .ومقارن ًة بالفترة  ،2017-2014التي كانت خاللها المناطق التي يسيطر
أكد رئيس المكتب ً

عليها تنظيم داعش بعيدة كل البعد عن وصول المجتمع اإلنساني ،فقد تحسن وصول المساعدات اإلنسانية في العراق بشكل كبير .ومع ذلك ،فإن تجاهل السلطات
العسكرية والمدنية والملحية إلجراءات الوصول المتفق عليها وطنياً ،أصبحت تشكل تلك اإلجراءات اآلن العائق األساسي أمام وصول المساعدات اإلنسانية .ومن
العوائق الرئيسية األخرى فإن نقاط التفتيش المخصصة الدائمة ،التي أقامتها العديد من الجهات األمنية الفاعلة على طول الطرق الرئيسية في شمال البالد ،ترفض

ُكتب الوصول الرسمية الصادرة عن الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد .ونتيجة لذلك ،تم تأخير المساعدات اإلنسانية ،بل وتعليقها في بعض المناطق.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على،

هيالري ستاوفر ،رئيس قسم التقارير والسياسة واالستراتيجية :البريد اإللكتروني  ،staufferh@un.orgهاتف (+964) 782 780 4622
يفيت كرافتي ،موظف الشؤون اإلنسانية :البريد اإللكتروني  ،yvette.crafti@un.orgهاتف (+964) 751 740 3858

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

www.reliefweb.int
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