النشرة اإلنسانية
في العراق
نيسان/أبريل  2018الصادرة في  14أيار /مايو

في هذا العدد
ص .1وصول النائب الجديد للممثل الخاص لألمين العام
ص .2التخطيط لالستجابة الصيفية قيد التنفيذ

أبرز األحداث

ص .3منع االستغالل واالعتداء الجنسيين في العراق

•

ص .4إنشاء لجان العودة للمحافظات

في انتخابات مجلس النواب لعام ،2018
يدعم الشرررر اي في المجال اإلنسررراني

ص .5مستجدات الوضع حول صندوق التمويل اإلنساني للعراق

التصررررويت لجميم الموا نين العرا يين ،
بما في ذلك الناز ون والعائدون.
•

صورة :المنظمة الدولية للكجرة /رابر عزيز

وصول السيدة مارتا رويدس ،النائبة الجديدة للممثل الخاص لألمين العام إلى

اﻻستجابة للصيف لتوزيم

•

مقيمة ومنسقة للشؤون اإلنسانية في السودان.

أيضا كمنسق مقيم لألمم المتحدة ،ومنسق الشؤون اإلنسانية ،والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
ستعمل السيدة رويدس ً

اإلنمائي في العراق.

يعتبر منم اﻻسررتل ل واﻻنتكاك الجنسرري
مسؤولية مشتر ة بين جميم الشر اي في
المجال اإلنساني.

•

انشاي اول لجان خاصة بالعودة في
الم افظات

اإلنمائية واإلنسانية في بلدان خالل فترة الصراع وفترة ما بعد الصراع ،فضالً عن
الخبرة الواسعة في دعم عمليات بناء السالم .ومنذ عام  ،2015عملت كمنسقة

زمات

المساعدة الموسمية

العراق

تمتلك السيدة رويدس أكثر من  27عاماً من الخبرة في تنسيق أعمال األمم المتحدة

يعد الشرﮐاي في المجال اإلنساني خ

عملية

لتسكيل

العودة

اﻻستشارية والمنتظمة.
•

أ ل صندوق التمول اإلنساني للعراق
تقريره السنوي لعام .2017

األعداد بالمليون
 8.7م

األشخاص المحتاجين

الشركاء في المجال اإلنساني يقومون بإعداد خطط االستجابة لفصل الصيف لتوزيع

 3.4م

عدد األشخاص

ُحزم المساعدات الموسمية

 2.1م

عدد النازحين

 1.5م

عدد األشخاص الذين

 3.8م

عدد األشخاص

بدأ الشركاء في المجال اإلنساني بالبرامج الصيفية التي ستعالج االحتياجات الخاصة بالموسم لألشخاص األكثر

ضعفاً والذين ال يحصلون في الوقت الحالي على مساعدات كافية من أنظمة الدعم الحكومية.

خالل فصل الصيف ،تصل درجات الح اررة في مختلف أنحاء العراق إلى أكثر من  50درجة مئوية ،األمر الذي يجعل

النازحين الذين يعيشون في الخيام والمأوى المؤقت أكثر عرضة للخطر .ومن أجل دعم جهود االستجابة الحكومية ،يقوم

المجتمع اإلنساني بإعداد تدابير المساعدة الموسمية ،بما في ذلك توزيع خزانات ماء إضافية ،وحافظات التبريد ،وكميات

إضافية من المياه والحماية من الشمس ،والتبريد ،باإلضافة إلى المساعدة في شكل توزيع نقدي يسمح لألُسر بتحديد
أولويات احتياجاتها بطريقة مرنة للغاية.

وفي اجتماع مجموعة التنسيق بين المجموعات في نيسان /أبريل ،قدمت المجموعة المعنية بالمأوى والمواد غير الغذائية،
مع شركاء آخرين في المجال اإلنساني ،خططاً لفصل الصيف الجاري ،وذلك لتوزيع حزم وخدمات المساعدة الموسمية

المستهدفين للمساعدة

يعيشون خارج المخيمات
المتضررين في

المجتمعات المضيفة
 3.7م

 0.24م

عدد العائدين

عدد الالجئين السوريين

المصدر :خطة االستجابة اإلنسانية للعراق

خط ة ا ال س ت ج اب ة ا إل نس ا ني ة

التمويل
 568مليون

المبلغ المطلوب لعام ( 2017بالدوالر

األمريكي)

% 15

)  84مليون دوالر أمريكي)

يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي حتى

 31نيسان /أبريل 2018

المصدرhttp://fts.unocha.org:
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مع اقتراب فصل الصيف .وتكون هذه

كملة لجهود السلطات الجارية
الخطط ُم ّ
بشكل ٍ
ٍ
كاف بعض
حالياً ،ولكنها ال تغطي

ستع ي المساعدات الموسمية اﻷولوية
لﻸسر اﻷﮐﺛر ﺿعفاً التي لم يتم مساعدتكا
ُ
في السنة الماﺿية ،فﺿ ً عن اﻷشخاص
الﺿعفاي جدا ً الذين د يﮐون تقديم الدعم
الصيفي لكم منقذا ً لل ياة.

األشخاص المستفيدين من شبكة الحماية

االجتماعية.

وبموجب خطة االستجابة اإلنسانية لعام

 ،2018سيحتاج الشركاء في المجال
اإلنساني لحوالي  6مليون دوالر أمريكي
لتوزيع اللوازم الموسمية والتحويالت النقدية

اإلضافية خالل هذا الصيف .ويهدف الدعم

صورة :أوتشا /تيمبا ليندن

الموسمي إلﯽ الوصول النازحين في مختلف المحافظات ،وسوف يستﮭدفون النازحين للمرة الثانية والمقيمين خارج

المخيمات .وسيعطي الشركاء األولوية لألُسر األكثر ضعف ًا التي لم يتم مساعدتها في العام السابق باإلضافة إلى
األشخاص الضعفاء جداً الذين قد يكون الدعم الصيفي لهم منقذاً للحياة.

َّ
إن منع االستغالل واالنتهاك الجنسي في العراق يعد آلية رئيسية في البالد لتنفيذ
سياسة عدم التسامح مطلقاً مع االستغالل واالعتداء الجنسيين.

إن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي هي مسؤولية مشتركة بين جميع الشركاء في المجال اإلنساني.
َّ
إن العنف الجنسي في العﺮاق واسع االنتشار ويتفاقم بسبب مواطن الضعف لدى الفتيات والفتيان والنساء والﺮجال الذين

ال يﺰال الﻜﺜيﺮ منهﻢ نازحون.

تقم الو اية في صلب استراتيجية م اف ة
اﻻستل ل واﻻعتداي الجنسيين .ويؤخذ
ب ريقة استبا ية وشاملة مم العناصر
الرئيسية للنكج ،بما في ذلك ف ص
وتدريب الموظفين ،وزيادة الوعي العام
وإجراي تقييمات المخا ر.

يدين المجتمع اإلنساني بأشد العبارات أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي أو المضايقة لألشخاص المعنيين ،بما
في ذلك النازحين والالجئين .وال تزال مكافحة هذه اآلفة تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لألمين العام لألمم المتحدة ،وقد

التزمت األمم المتحدة بسياسة عدم التسامح مطلقاً مع االستغالل واالعتداء الجنسي .وتنطبق هذه السياسة على جميع
موظفي األمم المتحدة وكذلك على شركائها والمتعاقدين معها ،وكلهم مطالبون باإلبالغ الفوري عن االدعاءات المتعلقة

باالستغالل واالعتداء الجنسي كجزء من التزاماتهم.

تقع الوقاية في صميم استراتيجية مكافحة االستغالل واالعتداء الجنسي .إن شبكة الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي
في العراق ،التي يشترك في رئاستها صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي ،هي اآللية األساسية لزيادة

الوعي ،وبناء القدرات ،واإلبالغ ،واإلحالة ،والمتابعة ،ودعم الضحايا على أساس المساءلة الفردية لموظفيها .ومنذ

تأسيسها في تموز /يوليو  ،2016قامت الشبكة بتدريب أكثر من  600موظف من موظفي األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية ،كما تدير آلية شكاوى مجتمعية للتعامل مع قضايا االستغالل واالعتداء الجنسي .كما يعد منع االستغالل

واالعتداء الجنسي مسؤولية مشتركة لجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ،وأن التنسيق الفعال مع الشركاء يظل

حاسما لنجاح تنفيذ التزام الشبكة.
أمر
ًا
ً
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صورة :صندوق اﻻمم المت دة للس ان /تارشين وفا

تفاصيل االتصال بشبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي في العراق:

لعمل إحالة سرية ومجهولة الهوية إلى شبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي ،يرجى االتصال بمركز اتصال معلومات

النازحين العراقيين على الرقم  8006999أو االتصال بمنسق شبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي ،السيد دوغالس
جينينغز ،مسؤول الحماية /المساءلة أمام السكان المتضررين ،برنامج األغذية العالمي ،العراق على البريد اإللكتروني:
douglas.jennings@wfp.org

اللجان األولى للعودة إلى المحافظة التي أنشئت لتسهيل العودة االستشارية المنتظمة
لإلشراف على إغالق المخيمات ودمجها وتسهيل عملية العودة المبدئية ،يتم إنشاء لجان العودة في المحافظة المكونة من
السلطات وممثلي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في خمس محافظات.

واعتبا اًر من نيسان /أبريل ،عاد  3.7ماليين شخص من النازحين السابقين إلى مناطقهم األصلية ،بينما ظل  2.1مليون نازح.
ويتوقع عودة غالبية النازحين إلى مجتمعاتهم المحلية قبل نهاية العام ،إذ َّ
أن تقديم المساعدة لألُسر الضعيفة جداً التي تعيش في
المخيمات وأولئك المستعدين للعودة هي األهداف الرئيسية لالستجابة اإلنسانية في عام .2018

وبالنظر إلى سرعة ونطاق عمليات عودة السكان النازحين ،فقد تم بالفعل تأسيس "لجان خاصة بالعودة" في األنبار وكركوك وصالح

الدين في نيسان /أبريل ،حيث يتوقع إنشاء لجنتين في بغداد ونينوى قريب ًا .ناقشت لجان العودة في المحافظة في اجتماعاتها األولية
رؤية المحافظة على إغالق المخيمات ودمجها ومراجعة بيانات الدراسة المسحية الخاصة بنية األشخاص النازحين.

يكمن الهدف من مراكز لجان العودة في المحافظة في إنشاء آلية استشارية تضمن أن تكون عودة النازحين طوعية وآمنة وكريمة.
باإلضافة إلى السلطات ،تتكون لجان العودة من أربعة ممثلين على األقل من المجتمع اإلنساني ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية.

الكدف من تش يل لجان العودة
للم افظات يم ن في إنشاي آلية
استشارية تﺿمن أن ت ون عودة
الناز ين وعية وآمنة و ريمة.

ومن المتوقع أن تستجب لجان العودة في المحافظة بشﮐل أفضل إلى سد حاجة األشخاص النازحين داخلياً الذين يستمرون في
العيش في المخيمات من خالل نقلﮭم إلﯽ مخيمات ذات خدمات أفضل ،مع انتﮭاﮐات أقل للحماية والتي يمﮐن للفاعلين اإلنسانيين
الحصول عليﮭا بشﮐل أفضل .كما ستقوم لجان العودة في المحافظة بتحديد أولويات قوائم المخيمات ودمجها ،بينما ستبقى المخيمات
االنتقالية مفتوحة لألُسر غير القادرة أو غير الراغبة في العودة إلى مناطقها األصلية.
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زورونا على األنترنت

صورة :اوتشا /سيلفيا رو نفيك

صندوق التمويل اإلنساني للعراق يطلق تقريره السنوي لعام 2017
التقرير السنوي الخاص بصندوق التمويل اإلنساني للعراق لعام  2017متوفر على الرابط أدناه:
https://www.unocha.org/iraq/about-ihf.
أ وض ا ع ا ل ت م وي ل ا ل خ ا ص ب ص ن د وق ا ل ت م وي ل
ا إل ن س ا ن ي ل ل ع را ق

في  30نيسان /أبريل ،تلقى صندوق التمويل

اإلنساني للعراق مساهمات بقيمة  9.4مليون دوالر
من المانحين لعام .2018

تتوفر اآلن النسخة العربية من
خ ة اﻻستجابة اإلنسانية لعام
.2018
انظر
HumanitarianResponse.
 infoفي
https://www.humanitaria
nresponse.info/.

باإلضافة إلى ذلك ،يعمل صندوق التمويل

اإلنساني للعراق بمبلغ  45.4مليون دوالر من عام
 ،2017وبذلك تصل إجمالي المساهمات

المتراكمة من المانحين إلى  54.8مليون دوالر.

أ وض ا ع ا ل ت خ ص ي ص ا ل خ ا ص ب ص ن د وق ا ل ت م وي ل ا إل ن س ا ن ي ل ل ع را ق

يكا لتنفيذ 57
التقدم في عملية تخصيص المعايير حتى  30نيسان /أبريل ،حيث تم صرف  21.7مليون دوالر إلى  42شر ً
إضافيا في المراحل النهائية من إدارة المنح.
مشروعا
مشروعا .وهناك 27
ً
ً
ً

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على

أيدن أوليري ،رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على oleary@un.org
مانيا فيديك ،مسؤولة قسم التواصل والتقاريرvidic@un.org ،

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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