
 
 

  

 

 النازحون في العراق : مساعدات إنسانیة شحیحة و خیارات معدودة

 
 



 الملخص
مع تدھور  العامین الماضیین بشكل كبیر خالل ھذا النزوح زاد ومع ذلك، فقد .عقد من الزمان ألكثر من كبیر داخلي لنزوح موقعا  لقد كان العراق

المدن  خارج اثنتین منالى  الناس للنزوح  اآلالف من مئات 2014عام  في بدایة المسلح دفع النزاعفقد   .وسط وجنوب العراق الوضع األمني في
حركة  عندما تولت، ھذا الصیف بحلول نھایةو .إلى المحافظات األخرىالمحیطة، و المناطق الىالرمادي الرئیسیة في االنبار ،وھما  الفلوجة و

عدد النازحین ،و بلغ محافظة نینوى فيسنجار الموصل و مناطق على ة في العراق والشام ) (تنظیم الدولISIS المعروفة باسم المقاومة االسالمیة
 .ملیون شخص  1.7 الداخلیین

 
مؤقتة، المخیمات في ال، وبناؤھا  كتملالتي لم یالمباني في في مساكن مستأجرة، و . یعیش ھؤالء ملیون نازح في العراق 3.2الیوم، ھناك 

نازح  ملیون 3.2من اجمالي الـ . سالمین العودة إلى دیارھم ھممتى یمكن ونأو الماء أو الرعایة الطبیة، ویتساءل يكافالطعام الغالبا بدون و
حد كبیر  بدأت بالنمو الىملیون منھم في وسط وجنوب العراق. ومع ذلك، فإن االستجابة اإلنسانیة في تلك المنطقة من البالد  2.3فإن ، 

لتحسین وصول  وذلك  أكثر دقة وتفصیال لمواقع واحتیاجات النازحین، للحصول على صورة حاجة ملحة ھناك ففي الوقت الحالي. 
ال تملك السیطرة على العاملة اإلنسانیة  الجھات وبما انالمساعدات اإلنسانیة إلى العدید من المواقع، وتوفیر التمویل الكافي إلنجاز العمل. 

 الظروف األمنیة الحالیة.في ظل المساعدات  توصیل إلى إمعان النظر في سبل  الوضع األمني في البالد، فإنھا تحتاج
 

 التوصیات
 
بسھولة أكبر  والتواصلتنسیق بغداد لل في وجودھم فوراً  الدولیة غیر الحكومیة  تعزیزشركاءھم من المنظمات و على وكاالت األمم المتحدة •

 .وایضا مع الحكومة العراقیة بعضھم البعض مع
الحصص  االستمرار في تلقي حتى یتمكنوا من تحسین عملیة اعادة تسجیل نظام التوزیع العام فوراً للنازحین داخلیا العراقیة الحكومةعلى  •

 .في المواقع الجدیدة الشھریة الغذائیة
والتي  المناطق المحاصرة في المساعدات لتقدیمیجاد طرق مبتكرة العمل مع شركائھم  إل  اإلنسانیةتنسیق الشؤون على مكتب األمم المتحدة ل •

 .وتطبیقھا  في العراقمناطق أخرى  الحاالت المماثلة في  من تبني النماذج  الناجحةحیثما كان ذلك ممكنا، ویجب و. الوصول إلیھا یصعب
 .للنازحین تقدیم المساعدةالتي تقوم ب المحلیة العراقیة للجماعات القدرات محددة لبناء إنسانیة برامج توسیع حكومة الوالیات المتحدة یجب على •
في استخدام  بما في ذلك النظر، مجموعات العراقیة المحلیة المتطوعة في مجال العمل اإلنسانيال لدعم ایجاد سبل األمریكیة یجب على الحكومة •

 .المتابعةالمنظمات الریادیة  لغرض  ألتدریب و
التدریب   مسؤولیة تحمل من أجل مفتوحة العراق وإبقائھا في مھمتھا للحفاظ على التزام رسميتقدیم  للتنمیة الدولیة على الوكالة األمیركیة •

 .في البالد المدني المجتمع بناء عملھا في من مستمرا باعتبارھا جزءاالمتابعة و
 

 .الستجابات  الالجئین  تحلیالیشمل ، وال العراق وسط وجنوب النازحین في السكان *ینظر التقریر في
 .یذكر خالف ذلك ما لم العراق إقلیم كردستان منطقة خارجال شیر إلىت في التقریر العراق" وسط وجنوب" العبارة *
 .یذكر خالف ذلك) ما لم (ولیس المدن محافظاتال تشیر إلى في التقریر أسماء األماكن *

 
 

 خلفیةنبذة 
 

إنسانیة  مساعداتب یصارعون للعیشممن  البالدالجنوبیة من و المحافظات الوسطى في داخلیا ملیون نازح 2.3، یوجد ھناك  العراق في حالیاً 
بشكل  الماضیة السنوات القلیلة العراق على مدى في النازحین داخلیامعاناة و والمساعدة في ظل الظروف الشاقة  االھتمام وقد ركز .للغایة محدودة

في  العمل المساعدات یمكن لمقدمي، بحیث تعتبر مستقرة من البالد، وھي منطقة (KRI) العراق إقلیم كردستان أولئك الموجودین في رئیسي على
عمل  خارج حدود أو تكون السفرالیھا تشكل خطرا في اماكن  یعیشون في تلك المنطقة خارج العدید من النازحین ولكن .كثیر من األحیان بأمان اكثر

من الحفاظ على تنسیق توزیع  اإلنسانیة نتائج عدم تمكن ھذه  الجماعات إحدىال یمكن التنبؤ بھ. ومن الذي  الوضع األمني وكاالت المساعدة بسبب
 المعونات ھو عدم معرفتھم  باالحتیاجات االنسانیة  المحددة لھؤالء الموجدین في تلك المنطقة من البالد.

 
النازحین ممن  أعداد ھائلة منشھدوا  ) و KRI)،  اقلیم كردستان العراق (  RI( زار ممثلو اللجنة الدولیة للالجئین  ،2014عام ال من أغسطس  في

) والمعنون    RIاللجنة الدولیة للالجین ( تقریر انظر( المباني المھجورة فيایضا  و، الحدائق العامة في، ومخیمون مؤقتة مالجئ جماعیة في یعیشون
معظم ،فإن   حرج في المنطقة الوضع االنساني  وبالنأكید بقدر ماھو  .)  (KRI كردستان العراقفي اقلیم  العراقیون النازحون :فصل الشتاء بأنتظار



یمكن ألحد السفر الى ھناك بسبب ، ألنھ ال على وجھ الیقین یعرف ولكن ال أحد ھي اسوأ.العراقجنوب في وسط و أن األموریعتقدون ب الناس
 .خطورة الطریق 

 
أربیل في اقلیم كردستان العراق    إلى و خارج بغدادالى  عملیاتھا الدولیة مراكز غیر الحكومیة د من المنظماتالعدی، فقد نقلت وفي نفس الوقت

)KRI إمكانیة الوصول  كانت لدیھم الدعم في المناطق التي تقدیم االستفادة القصوى من أرادت الجماعات وھو: ان  عملیا خدم غرضا ) ھذا النقل
 دونالذي یمكن لمقدمي المساعدات  الوصول الیھم اإلنسانیة و المساعدات في حاجة إلى الذین ھم الناس الغالبیة العظمى منالوصول إلى الیھا  و

 ).KRI( من اقلیم كردستان العراق في المحافظات الثالثالتعرض لخطر كبیر 
 

ویعزو ذلك لسبین االول ، ن تلك التي في اقلیم كردستان العراقالعراق أقل بكثیرمجنوب في وسط و المقدمة إلى الناس اإلنسانیة  وكانت المساعدات
نظمات سببھ قلة المعلومات حول احتیاجات الناس في تلك المناطق وكیفیة ایصالھا والسبب االخر ھو النزاع القائم  جعلھ من المستحیل عملیا للم

في تنظیم الدولة  المناطق التي یسیطر علیھا إلى لمساعدات اإلنسانیةایصال  ا التفاوض من أجل كانو  .تلك المناطق في العمل في من اإلنسانیة
 تكون في موقف یتم اتھامھا فیھ بتأیید  ترید أن ال لم و على حد سواء والمنفذین الجھات المانحةف  :قضیة حساسة دائما یعتبر   -ISIS العراق والشام

 في ھذه الجماعات التفاوض مع عدم الرغبة في أدى مع اي طرف . ومع ذلك، فقدخاصة دیھم اتصاالت ل بشكل یظھرھم على ان  نزاع المسلحال
 .أراضیھم المستضعفین في  المدنیین الى السكانصعوبة الوصول 

 
 نازحینال احتیاجات لتقییم بابلمحافظة و، محافظة االنبار، وبالتحدید الى ) الى بغداد RI( فریق اللجنة الدولیة للالجئین، سافر 2015أغسطس   في

 .العراق وسط وجنوب في االستجابة اإلنسانیةمعرفة المزید عن و ھناك،

 
 النھج في العراق بأكملھ 

 
  L3 منظومة المستوى الثالث(تفعیل اتفقت على   (IASC) المشتركة بین الوكاالت، فإن مبادْى اللجنة الدائمة العراق) (في  تدھور الوضع وردا على

وبمعرفة تامة بالقیود  " العراقكل " بالتركیز على منھج ،و السوریة األزمةمع  الروابط مشیرا إلى  [2014] أغسطس من العام  12في ) 
وبالتنسیق مع شركائھا من المنظمات اإلنسانیة المتحدة و األمم على الرغم من استجابةو . المنظمات اإلنسانیة ومدى محدودیة عملھم المفروضة على

 .على الرد والمجتمع الدولي السلطات الوطنیة قدرة تتجاوزل تستمر االزمة بالتصاعد ،  اإلنسانیة م كل وسائل المساعداتالحكومة العراقیة وبأستخدا
 
 العراق: نظرة عامة على االحتیاجات االنسانیة        
 ( القضیة االنسانیة االولى)        
  2014ایلول  25        
 

) ISIS في العراق والشام          ( في سوریا : وھجوم تنظیم الدولة   )  ISIS في العراق والشام(وأدى الترابط الظاھري مابین ھجوم تنظیم الدولة 
عد عامین من ولكن ب .حل واحد لھا -ربما ینبغي ایجاد -في العراق إلى وجود میل لمعالجة األوضاع اإلنسانیة في البلدین كمشكلة واحدة یمكن أن

ن نزوح واسع النطاق للمدنیین العراقیین وكانت المحصلة سنتین من عدم القدرة على الوصول الى غالبیة الموجودین في وسط وجنوب العراق، فم
ومن   .الواضح أن استراتیجیة توفیر المساعدات اإلنسانیة في ذلك الجزء من البالد یجب أن یكون مصمم خصیصا ومتناسب مع ما یحدث ھناك 

ولكن الفرق الكبیر بین السیاقین ھو  .المؤكد أن ھناك أوجھ تشابھ بین احتیاجات النازحین العراقیین والسوریین، وعدم قدرة العالم على االیفاء بھا
 .ن داخل حدودھاحقیقة أن العراق لدیھ حكومة مركزیة معترف بھا دولیا، ولھا نشاطات على الصعید الدولي وبذلك تكون ھي مسؤولة عن النازحی

المساعدات عبر الحدود من الدول المجاورة لوسط وجنوب العراق وشیكا، الن االوضاع السیاسیة واإلنسانیة الیصال  والیبدو ان عملیة وصول 
 .المساعدات من جیران سوریا  الى داخلھ  الیمكن تطبیقھا بالمثل  ضمن الحدود العراقیة

 
موظفیھا إلى  بنقل أعداد كبیرة من بغداد والتي مقرھا في الوكاالت اإلنسانیة بعد ان قامت العدید من لم یمض وقت طویل، 2014 في صیف عام

 العراق  (IASC) المشتركة بین الوكاالت، حیث صنفت اللجنة الدائمة الموصل على)   ISIS( بعد الھجوم تنظیم القاعدة في العراق والشام أربیل
  .لمعالجة الوضع موارد إضافیة تحریك ویھدف  إلى، أعلى مستوى من مستویات االزمات االنسانیة  ذا ھووھ.   L3كأزمة من المستوى الثالث 

مساعدات فیھ فقط  ال تذھب الوضع الذي لتجنب ھذا النھج ھو والغرض منعلى المنھج في العراق بأكملھ . تركیزه  L3 تسمیة المستوى الثالث ویضع
 إلى  المساعدات یجب ان تصل ببساطة، اصال.  ھي آمنة الموالیة أو بأعتبارھا تحت سیطرة السلطات الوصول إلیھا التي یسھل سكان المناطقالى 

خدمات اإلغاثة، و تسلیم المواد تجعل من الصعب ظروف الخطیرةال حیثو  .موقعھم الجغرافي، ولیس على اساس  الناس على أساس مدى ضعفھم
 بأن الكالم اسھل من الفعل.) IASC( المشتركة بین الوكاالت  أقرت اللجنة الدائمة. و غیر تقلیدیةجدیدة  فربما من المناسب وجوب وضع افكار 

 
وبعد أن نقلت  .ولمدة سنتین حتى اآلن، فإن المساعدات اإلنسانیة التي وصلت إلى الناس في وسط وجنوب العراق كانت بصورة متقطعة وغیر كافیة

، أصبح من الصعب علیھم القیام بالتقییم المباشر لالحتیاجات على أرض الواقع والتخطیط لمنھج  2014بغداد في عام الوكاالت مراكز عملیاتھا من 
وبینما تم االعتراف بمنھج العراق بأكملھ بأعتباره أمرا ضروریا، فقد كانت  االجتماعات التنسیقیة التي وقعت في بغداد صعبة   .لتقدیم المعونة

، ) ، باالضافة الى ان المجموعات القلیلة التي بقیت في بغداد ال تملك الموارد مجتمعة  KRIقادمین من اقلیم كردستان العراق (ومكلفة للموظفین ال



ونتج عن تحلیل اللجنة السنوي ،   .لتقوم بعملیة التقییم على نطاق واسع، وتقدیمھ وفقا لذلك، ھذا حتى من دون اضافة  التعقیدات و التحدیات األمنیة
وھي وثیقة  .حول الوضع االنساني على نطاق البلد ، عن نظرة عامة للحاجات االنسانیة للمساعدة في إلتعریف عن خطط الجھات اإلنسانیة المنفذة 

 .عامة مفیدة، ولكنھا ال توفر نوع  التفاصیل الالزمة لدعم التخطیط لفئات معینة من السكان
  

المساعدات وغالبا ما تعتمد ، بعض الحاالت في ) تماما  ISISفي العراق والشام ( ن قبل تنظیم القاعدةفي المناطق المحاصرة م وتوقفت المساعدات
مع  اتصاالتھ بسبب - في كثیر من األحیاناحتیاجات السكان و مواقعمعرفة بعلى شخص یصدف ان لھ في المناطق التي یصعب الوصول الیھا  

الحكومة  سلطات، أحیانا مع ھذه األماكن للوصول إلى تفاوضال أیضا جماعات اإلغاثة وعلى .للحالة ظمالتقییم المنت بدال من - المحلیین األفراد
الخوف ھنا من ان یتم وصفھم بأنھم على صلة  بتلك العناصر المسلحة مما یقید و   .العناصر المسلحة مع، وأحیانا اخرى المحلیة أو الوطنیة العراقیة

 استعدادھم للتفاوض.جھود الجھات االنسانیة  ومدى 
 

الجھات الدولیة  ووجود العدید من)،  KRI إلى السكان النازحین في اقلیم كردستان العراق ( الوصول السھل ، وعموما فإن على النقیض من ذلك
 األمن ھو لبیتھا. ویعتبر توالتخطیط ل االحتیاجاتتقدیم تقییم جماعات المساعدات على العمل معا ل السھل على جعلت من، تلك المنطقة في العاملة

 وكاالت األمم المتحدة ومع ذلك، فإن .في بعض األحیان وخطیروالوصول الى تلك المناطق صعب   العراقجنوب في وسط و مصدر قلق حقیقي
 بسھولة أكبر مع التواصلوتنسیق بغداد لل فورا في وجودھاتعزیز المساعدة بحاجة إلى  لتقدیم التي تھدف الكبیرةالمنظمات غیر الحكومیة الدولیة و

ما ) وأن توفر  KRIمن اقلیم كردستان العراق (  المستمرة لما ھو ابعدخدمة واقعیة لتقدیم  ال لوضع خطط، ومع الحكومة العراقیة بعضھم البعض
 .كون ذلك ممكنای المعونة عندما لتقدیم في المنطقة الموارد البشریة یكفي من

 
 الشروط والمساعدة 

 
عن الحاالت المفردة   )1( ، اخبرنا منظمو المخیم العراقجنوب في وسط و)   RI مستوطنة او مخیم  للنازحین زارتھ الوكالة الدولیة للالجئین(كل  في

لم یحدث اي من  ، ولكنفي المستقبل أكثر وعود بكمیات مساعدة  مع، المنظمات الدولیة أو الحكومة العراقیة سواء من من المساعدات التي وصلت 
یعودون  ال، ولمرة واحدةتقدیم المساعدة تقوم بالمنظمات غیر الحكومیة الدولیة و، وكاالت األمم المتحدة، ومختلف الحكومة العراقیةف  .ھذه الوعود

  RI( الوكالة الدولیة للالجئین لفریقالمتطوعین،  مسؤول احدى المخیمات وھو من  قال  كماو  .دعم إالضافيتقدیم ال أو ھذه المخیمات للمتابعة إلى
) ذكروا بأن   RIالذین تحدثت معھم الوكالة الدولیة للالجئین ( معظم النازحینو  ".خطة ولكن لیس ھناك یعمل ...  الجمیع "بغداد، زیارتھ ل )  خالل

 او  األمم المتحدة اما لوكاالت ھذه الطلبات الذین بدورھم اشاروا بأنھم ابلغواو، مدراء المخیمات الفرصة اتیحت لھم  لطلب ما یحتاجونھ  من
 .، ولكن في ردھم  لم یبدو انھ كان  ھناك اي دعم مرتقب المنظمات غیر الحكومیة الدولیة

 
) خیمة كانت النتیجة انھم استلموا فعلیا 1000الف ( توفیر من الحكومة العراقیة  المتطوع  مسؤولال طلب، عندما بغداد المخیمات في  في إحدى

من  الحصص الغذائیةو . النازحین للمشاركة بالخیم المكتظة اصال بالسكان اضطر لكنھ ایضا ، كان مفیدا جزئیاً  ورغم أن ھذا .) خیمة 100مائة (
الصرف و، ، والمیاهالكھرباء یفتقر إلى  المخیم نفس المخیم كانت لمرة واحدة  لم یتم تجدیدھا بعد ذلك .والزال  في عائلة  400 التي غطت القمح

 المتطوعین . وباالضافة فقد حدد )RIوقت زیارة الوكالة الدولیة للالجئین ( في المراحیض المتنقلة یستخدمونالمقیمین كانوا  و –السلیم الصحي 
 .خدمات متخصصة أي قادرین  على تقدیم ولكنھم  لم یكونوا ، شخص من ذوي اإلعاقة)  100من مائة ( أیضا أكثر

 
 مخیم آخر في أنھم جاؤوا إلى ھذا المخیم بعد أن كانوا ) كیف  RI( اخبروا اللجنة الدولیة للالجین النازحین، فإن بعض من التحدیاتھذه  وحتى مع

 .، ألن ھذا المخیم یوفر خدمات افضل في محافظة األنبار
 

 .االحتیاجات جزء بسیط من ال یغطي سوى، ولكنھ الدعم للنازحین بعض، (MoMD) الھجرة والمھجرین وتقدم الحكومة العراقیة ومن خالل وزارة
دون  والیتھا النازحین ممن ھم في االستمرار في مساعدة عن عدم قدرتھا على مؤخرا كردستان العراق حكومة إقلیم في الوقت الذي اعلنت فیھ و

 .المقام األول في والجنوب الوسطالنازحین في منطقة   مواكبة تتمكن حتى من الحكومة العراقیة لم فإن، كبیرة مساعدة دولیة
 

 للحفاظ على لم یتم تعدیلھ، )22(العراقیین عداد ھائلة من أل الشھري الدعم الغذائيوالذي یقدم   (PDS) نظام التوزیع العام بعض االنظمة ، مثل وحتى
 ) بانھم واجھوا بعض الصعوبات البسیطة في  RIن (بعض النازحین للجنة الدولیة للالجئی وقال .في مواقع جدیدة العدد نفسھ من المواطنین   خدمة

خیم او من قبل ( المقیمیین في الم) تتمتع بحكم ذاتي على نحو فعال أما من قبل احد RIمعظم المخیمات التي یسكنھا النازحون والتي قامت بزیارتھا اللجنة الدولیةل للالجئین ( )1(
 ) ممن یتولون زمام االمور في المخیم من ناحیة التنسیق واالدارة، او متطوعین من المنطقة المحلیة  یأخذون على عاتقھم المسؤولیة. مجموعة مقیمین

 
 الشعب العراقي، واكثر من نصف كمیة استھالك الفقیرقبل بدا االزمة الحالیة، كان نظام التوزیع العام  یعتبر مصدر االستھالك الغذائي لثلث   )2(

rations-food-on-dependent-http://www.irinnews.org/report/97991/less 
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أشاروا  ، ولكن معظمم  حصة واحدة من المواد التموینیة ) وبأنھم تلقوا على االقل    PDS( مع برنامج نظام التوزیع العام الجدیدة مواقعھم تسجیل
بینما ینما ینتظر الناس دورھم  الفجوة ملء قادرة على كاالت المعونةواحیانا تكون  .وغیر فعالةبأنھا مبھمة ، ، و إعادة التسجیل عملیة إلى بطىء

 إعادة التسجیل عملیةل فوريال تحسینال العراقیة یجب على الحكومة  .الحصص الغذائیة دون ببساطة یعیشون العدید من الناسالتسجیل الجدید ولكن 
 في المواقع الجدیدة حتى ھریةالش الحصص الغذائیة االستمرار في تلقي حتى یتمكنوا من للنازحین

 
 یخرجوا من ان  خوفا منغالبا ما یكون ھناك و شحیحة اصال ،  ففرص العمل  .إعالة أنفسھم على النازحین ومما زاد الوضع صعوبة ھوعدم قدرة 

) تحدثت مع عدد قلیل من الناس RI( الجنة الدولیة للالجئین على الرغم من .یمكنم من  العثور فیھا على العمل المناطق المتحضرة اكثر  حیث إلى
أصدقاء ،للمساعدة في انشاء العالقات لغرض  كانت لدیھم فیھا عوائل و المواقع التي لالنتقال إلى أو مؤقت ، العثور على عمل ممن تمكنوا من

تمثل  خطرا   بغداد وشعروا  بأن . آخرألي سبب  أو مخیمات  لغرض العملال یخشون مغادرةبانھم   ببساطة اآلخرین اشاروا،  فالعدید من الدعم 
  -و المفترض الحقیقي ا -، فإن الخطر للعمل المؤقت  أیة فرص صعوبة الحصول إلى ھذا والى جانب  .كبیرا  للظھور فیھا كوجھ غیر مألوف

 .ا مستحقین وضمن النظم الوطنیةحتى ان كانو الرعایة الصحیة الیحصلون علىان الناس األطفال الیذھبون الى المدارس و یعني ان العدید من
 

 فھم ممن یشتبھ بھم بشكل روتیني   .بغداد االنتقال إلى أجبروا على الذین محافظة األنبار من السنة بین الالجئین على السالمة اكثر  ویبدو الخوف
، وبعضھم ذكر بأنھم اجبروا على ترك مساكنھم لكونھم في بسبب  مسقط راسھم  ) معم  ببساطة  ISIS(تعاطف تنظیم الدولة في العراق والشام  ب

لكن حتى ھذا الخیار غیر  للمضي قدما،  بغداد النازحین في الكثیر منیود   بینماو  .الثاني نزوحھم اآلن وبالتالي، فإنھم یعانونمناطق شیعیة  
 .موجود النعدام االمن في المنطقة

 
مصادر ، والیوجد  حیث كانت الكھرباء  فیھا اما معدومة او مكلفة بابل وبغداد و االنبار متعددة في خیماتم)  RI(زارت الوكالة  الدولیة للالجئین 

المأوى وایضا تفتقر المخیمات الى الغذاءالكافي و  .وعملیا عدم توفر الرعایة الطبیة، الصرف الصحي، وسوء نظیفة  للمیاه یمكن االعتماد علیھا
االحتیاجات لمن ھم في  ببساطة وبالنظام الحالي والخطط الشحیحة ال یوجد سبیل لتوفیر، ولكن  الى المخیمات دین جددواف یأتي  المالئم .وكل یوم

 حاجة الیھا.
 
عدة  میاه الصرف الصحي بعمق بركة من منظم الىال وأشار، االنبار) في   RI( الذي زارتھ الوكالة الدولیة للالجئین للنازحین مخیم واحد فيو

 مضیفناقَدر و، الطوابق العلیا منتنساب  میاه الصرف الصحي ھذه كانت   .في المخیم أول ملجأ والذي كان قریب مھجور مبنى في مدخل بوصات
 لم ولكن حتى اآلن أكثر ، طلبوا قدو  .مستخدم 20لكل  مرحاضاً واحداً  المعاییر الدولیة توصي بینما، شخصا  120 واحداً لكل مرحاضاً  أن ھناكب

تم  طبیة المتنقلةحدات الوال لم یتم تنفیذھا. و ولكن العراقیة من قبل الحكومة المیاه والصرف الصحي لنظام خطة وتم استحداث  .أي منھا استالمیتم 
 .لكن لم یتم فتحھا فعلیا والیوجد لھا اي كادر نصبھا 

 
وجود دعم من الحكومة ، ولكن عدم المشاكل من أجل حل جھدھم یبذلون قصارى النازحین الذین من فریق حیوي ونشیط  المخیم من قبل تتم إدارة
الواقع و  .األساسیة حتىاو  المعاییر اإلنسانیة للمخیم من  تلبیة عملیاالمنظمات غیر الحكومیة الدولیة جعلت من المستحیل واألمم المتحدة و العراقیة

یسیطرتنظیم الدولة في  حیث، عموما محافظة األنبار في باإلضافة إلى كونھف  .مخاوف األمنیةال إلى الى حد كبیر یرجعالنعدام التواجد والدعم 
بالقرب لیس فقط ضمن   یضعھالیبعث على االرتیاح و والفلوجة الرمادي بین، فإن موقعھ األراضي ) على أجزاء كبیرة من  ISIS(العراق والشام 

المنظمات الدولیة غیر  وقالت أحد .ھاتین المدینتین فيعمال العنف الجاریة ) ولكن أیضا أل  ISIS( في العراق والشامتنظیم القاعدة  اراضي
حفاظا على  محافظةال الى الغربیین ترسل ) بأنھا  لم تعد  RI االنبار للوكالة الدولیة للالجئین( من البرامج في التي لھا تاریخ طویل الحكومیة
 فلیس من المستغرب،  قریب جداال القتال الفعليمع ومثل ھذه المنطقة ، ل یمكنم  السفر الذین بالحذرالشدید حول ومع  شعور المنظمات  .سالمتھم

 .معالجتھا یجب المشكلة  ومع ذلك، فإن ھذة  .اإلنسانیة شحة المساعدات
 

 (OCHA) الشؤون اإلنسانیة لتنسیق األمم المتحدة ینبغي لمكتب  .شركائھااألمم المتحدة و تعاملت معھا معقدة كارثة إنسانیة أول والعراق ھو  لیس
ینبغي تبني وتطبیق  الحاالت و، الوصول إلیھا والتي یصعب المناطق المحاصرة في المساعدات لتقدیمیجاد طرق مبتكرة مع شركائھ إل العمل

النظر بدأت تمعن  الحكومیة الدولیةالمنظمات غیر ، على سبیل المثال،فإن سوریا فيف  .على الفور لعراقا في لمناطق اخرى بواقف مماثلة الناحجة  
 یحتاجھا المواطنین بشدة. المساعدات التي لتقدیم الموظفین المحلیین مع المحلیة الجماعات كیفیة دعمفي 

 
 دور المجموعات المحلیة 

 
خطورة الوضع للمنظمات الدولیة  من  معو  .أول المستجیبین عادة ما یكونون منالمجتمعات المضیفة فإن السكان المحلیین و أزمة إنسانیة أي في

المنظمات غیر  تأتي من للنازحین  المنقذة للحیاة المساعداتجزءاً  كبیراً من ، فإن  العراق جنوب ووسط في الكثیر من األراضيالعمل في 
 النازحینیعیش فیھا  المجتمعات التيإلى  الوصولكیفیة ولھم اتصاالتھم یعرفون   المناطق المحلیة الذین یعرفون ومن المتطوعین الحكومیة العراقیة

 .المجتمعات  تلك من وغالبا ھم انفسھم  .
 



یمكن الوصول  المناطق التي في للنازحین داخلیاالدعم   المتطوعینمجموعات من والمحلیة و الوطنیة المنظمات غیر الحكومیة العراقیة وبینما تقدم 
عملھم  تمویل تنسیق وفي  عادة من شأنھا أن تساعدالتي  المتحدة األمموكاالت و الحكومیة الدولیةالمنظمات غیر الشراكات مع فالزالت    إلیھا،

ولو انھا في كثیر من ( نطاق صغیر ذات على مجموعات تعتمد العراق وسط وجنوب التي تجري في االستجابة اإلنسانیة لذلك، فإن ونتیجة .مفتقرة 
 .أساس منتظم الكافیة عن لتقدیم المساعدات - والدعمنقص التمویل  - والتي تكافح بسبب  تحرك السریع)الجودة والتتمیز ب األحیان

 
) مع  ممثلي مجموعات متعددة من المتطوعین العراقیین الذین شكلوا فرقا لتقدیم  RI أثناء وجودھم في بغداد، التقت الوكالة الدولیة للالجئین (

وقاموا بجمع  .فونھا  ویعرفون كیفیة  الوصول إلىھا ، حددوا نوع المساعدات التي یحتاجھا النازحونوفي المناطق التي یعر  .المساعدة للنازحین
ثم  .إضافیا األموال التشغیلیة من العامة  ومن معارفھم الشخصیة ، وقاموا باالستغناء عن أشیاء مثل المكاتب الرسمیة  التي من شأنھا أن تكلف ماال

وفي الغالب ، لم یتم تسجیل ھذه  .أو الخبرة حسب الحاجة، وسافروا مباشرة إلى مجتمعات النازحین لتقدیم الدعمقاموا بعدھا  بشراء اللوازم 
وأوضحوا أن عملیة التسجیل لدیھا عدد من الطلبات  ).المجموعات الناشطة  كمنظمات غیر الحكومیة (على الرغم من ان قلة  منھم اتخذ ھذه الخطوة

كما أنھم عموما لیسوا على اتصال مباشر مع وكاالت األمم المتحدة  .مثل المكاتب والمعدات وجود مجلس ادارة رسميالمحددة  خارج قدراتھم  
أنھم یعرفون أن ھذه الوكاالت والجماعات موجودة، ولكن في كثیر  والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، أو الحكومة العراقیة بالنسبة لعملھم االغاثي. 

ومع ذلك، فھم یستخدمون  وسائل اإلعالم االجتماعیة بشكل مكثف للتنسیق مع بعضھم   رفون كیفیة الوصول إلیھم للتعاون معھم.من األحیان ال یع
كما أنھا یھتمون ایضا  بالمبادئ اإلنسانیة  .البعض من أجل تسلیط الضوء على السكان المستضفین  والتأكد ایضا من عدم  ازدواجیة العمل فیما بینھم

 .ھم، ومھتمین في الشراكات مع المنظمات  التي ممكن ان تدعمھم وان تساعدھم على التعلم والتطورفي عمل
 

)   IDPلمجمع للنازحین   ( في زیارة ) مع مجموعة مساعدة عراقیة  RIانضمت الوكالة الدولیة للالجئین (، أغسطس زیارتھم  الى العراق في خالل
كل یصل اناساً جدد و، الماضیة شھرا  18 على مدى وصالح الدین، ودیالى من االنبار ھناك ھي  ت النازحةالعائال وكانت معظم  .في محافظة بابل

  .المساعدات عندما تتوفرتلقي في المدینة ل في موقع یتجمعون، و في جمیع أنحاء المنطقة یعیشون مع عوائل  مضیفة وكان كثیرون منھم .أسبوع
للنساء للتجمع    مجموعة، وتم عقد عائلة 70 لنحو توزیع للمواد الغذائیة كان ھناك )  RI لدولیة للالجئین (زارت فیھ الوكالة ا في الیوم الذي

 واإلشراف و ساعدت في التنظیم التي، ومجموعة مشرفة والمحلي مجلس المحافظة أعضاء وتواجد عدد قلیل من، ومناقشة احتیاجاتھم الخاصة
 بعض المتطوعینوقام   .الوافدین الجدداي من  كان ھناك ومعرفة ما إذا احتیاجاتھم الناس عن للتحدث إلى حیث ھم متواجدین  ، للنازحین الدعم

بدأ یطوف بالمكان یتقفد ما اذا كان احد المواطنین  طبیبا كان أیضا الذي المتطوعین، في حین أن احد في اللعب األطفال بمشاركة واشغال  الشباب
 بحاجة الى عنایة طبیة .

 
كان من  من الناحیة النظریة،ف .النازحین في دعم التحدیات التي یواجھھا حول)   RIمجلس المحافظة للوكالة الدولیة للالجئین(  أعضاء حدثوت

، لم یحدث سوى القلیل من االتصال  ولكن في الواقع، النازحین لدعم من الحكومة المركزیة مساعدة یحصل مجلس المحافظة على  المفترض أن
 استیعاب كان من الصعبولكن  -الصحیة   في الرعایة –في نظام الرعایة المحلي ، على سبیل المثال  ادخال النازحین وتم  .المھم بین الطرفین 

 في بعض األحیان یقوم  یوم كیف أنھذلك الفي  أعضاء المجلس  احد واوضح  .خدماتال ممن ھم  بحاجة إلى من السكان  الجدد أالعداد الكبیرة
 .تحمل مصاریفھ لم یستطیعون حتى لو الوقت المناسب الرعایة في حصولھم على من أجل بأحالة الناس لالنخراط  بنظام الرعایة الطبیة شخصیا 

 
 الفرص تھدف إلى إعطاء المختلفة التدریبیةالمبادرات  قد نظمت اثنین من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة اثنتین منان  عن كیفیة أیضا وتحدثوا

 بھم.  رحبان المجلس وبالعمل  للبدء المحلي مع مجلس المحافظة على اتصال المنظمات غیر الحكومیة الدولیة وكانت .للنازحین لكسب العیش 
 مع أخرى مماثلةاتصاالت محاولتھ النشاء  في، اصبح المجلس مترددا بصدد االستمرار والمتابعة تخطیطال ولكن عندما فشلت المشاریع لعدم وجود

 لم یكن جزءا من)، ولكنھ  RI، برأي الوكالة الدولیة للالجئین ( مثمرة مع  منظم احدى المجموعات المحلیة وكانت عالقتھم  .مجموعات المساعدة
زارتھا الوكالة الدولیة للالجئین  مناطق أخرى في وكما ھو الحال .یمكن أن تساعدھم مجموعات التيب وربطھم  النازحین للعثور على خطة منھجیة

) RI أو متطوع  بمساعدة   -وأحیانا ال مناصب رسمیة في بعض األحیان- المحلیین بین االفراد  عالقات على  یعتمد الدعم المتاح)،  فإن الكثیر من 
 .مجموعة أحد موظفي

 
غیر من  منظمة أخرى أيأي مساعدة من زیارة او   لم یتلقوا أي )  بأنھم RIللوكالة الدولیة لالجئین ( مرارا وتكرارا في ھذا الموقع النازحون وردد

 المجلس مع أعضاء على اتصال بالفعل بعضھم كان ویبدو أن)  RI( كانوا یستضیفون فریق الوكالة الدولیة لالجئین  المحلیین الذین المتطوعین
 دون یعیشون كثیر منھمبالتالي فالو  .تتاح نادرا ما كانت الكافیة المساعدة أنأشاروا إلى قلیلة وكانت  ھمأعداد، ولكن المؤقت لقضایا مختلفة 

 .وسیلة ممكنة ببساطة  یحاولون العیش بأيكانوا و، توزیع المواد الغذائیة یعتمدون على، وكانوا  والكھرباء للمیاه النظیفة مصدرمضمون
 

 ترابطا من أكثر  - تم وصفھا- وبضمنھا الجماعات   المدني العراقي، اصبح  المجتمع صاحبتھا  التيالتحدیات األمنیة و النزوح الراھنة مواجھة في
 لوسط وموارد الخاصة بقدراتھ االكبر  النظام اإلنساني تقدیرات ضمن ببساطة غیر محسوبة   ھذه الجماعات ومع ذلك، فإن غالبیة  .أي وقت مضى

 مشروعات المساعدة  تنفیذ و، والتخطیط، في التقییم للجماعات، حیث ان اتاحة ھذه الفرصة  مع االسف مفھوم خاطىء ھذا و .العراقجنوب و
التي  المناطق الوصول إلى بعضامكانیة  التي سیكون لھا مع األفراد العراقیین  والجماعاتخلق شراكات وسی، المساعدة المتاحة كمیةسیزید من 

 للوصول الیھا. لیةالمنظمات الدو یصعب على

 



 دعم المجموعات المحلیة 
 

، ما یازال قطاع المنظمات غیر على مدى العقد الماضي المدني في بناء المجتمع ) المتحدةخصوصا من قبل الوالیات ( االستثمار الدولي حتى مع
للشباب والتنفیذ  بناء القدراتتمویل متحمسة ل المانحةالجھات  حیث كانت، 2003في العام  ببطء بناءه وقد بدأ .في العراق غیر ناضجالحكومیة 

یؤدي ، فإنھ قد ال نفذتھااألنشطة التي الجماعات و أعداد زیادة ھذا الدعم ساعد وبینما  .وتسویة النزاعات العدالة مجاالت مثل فيالمباشرللمشاریع 
بناء المجتمع أقل ل دعم ھناك الماضیة، كان على مدى السنوات القلیلة راقاالھتمام الدولي على العتضاءل  مع، واآلن  .قدرتھا  بالضرورة إلى زیادة

 .اإلنسانیة بما في ذلك الجماعات -المدني 
 

یة، أو التي یجب على حكومة الوالیات المتحدة توسیع برامج بناء القدرات اإلنسانیة خاصٌة  للجماعات المحلیة العراقیة التي تقدم المساعدة اإلنسان
وسیكون ھذا  استمراراً  إلعمال بناء المجتمع المدني الذي بدأتھ الحكومة األمیركیة في العراق، ولكن مع تحویل التركیز (أو   .قیام بذلكترغب في ال

ان أنشطة بناء القدرات غالبا ما تكون عنصرا من منح التمویل، ولكن ھناك حاجة إلى مزید من   .بتركیز إضافي) على المساعدات اإلنسانیة
وخالل بعثات الوكالة الدولیة   .ھتمام إلى محتوى معین في ھذه البرامج، ویجب أن تكون قائمة على اساس االحتیاجات التي اقرتھا  الجماعاتاال

السابقة الى الشرق األوسط،  تحدثوا في مناسبات عدیدة مع المجموعات المحلیة التي شاركت في برنامج الوالیات المتحدة الذي یمول   ) RIلالجئین (
لوقت أنشطة بناء القدرات والذي حظى بمتابعة شبھ معدومة ، مثل المنح الصغیرة أو المراقبة  التنظیمیة ، وبالتالي اصبحت التدریبات مضیعة ل

في  ھد . یعتبر ھذا درسا مھما  یمكن تعلمھ وتحسینھ في العراق، حیث ان ھناك اآلن فرصة ملحة  لبناء القدرات اإلنسانیة في المجتمع المدنيوالج
 .العراق

 
أن یكون  ھنالك منتدى للمنظمات غیر الحكومیة في العراق الذي یضم المجموعات العراقیة وكذلك المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، ویھدف إلى

وھناك أیضا عدد من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة العراقیة المسجلة ، ولھا خبرة واسعة في مجال المعونة   .ھیئة للتنسیق وبناء القدرات
عملیة تقدیم وفي بعض الحاالت، فإنھم  یتشاركون  مع الجماعات العراقیة المحلیة الصغیرة ومع مجموعات  المتطوعین الذین یدیرون   .اإلنسانیة

مع وجود ھذا العدد الكبیر من مجموعات المتطوعین  والمتحمسین لتلقي التدریب الرسمي، فإن كال الھیكلیتین یمكن  المساعدة للنازحین في الداخل .
مریكیة من ایجاد سبل ویجب على الحكومة األ  .أن تكون وسائل  فعالة للوصول إلى تلك الجماعات لبناء القدرات  تنظیمیا وتشغیلیا على حد سواء

قات لدعم مجموعات المتطوعین العراقیة المحلیة في مجال العمل اإلنساني من خالل منظمات  ھیكلیة تجمعھم تحت رعایتھا والتي لدیھا اصال عال
او   (USAID) ولیة في العراق وباإلضافة إلى ذلك، فإن قضیة تواجد الوكالة األمیركیة للتنمیة الد  .عمل مع جماعات قادرة أن تفي بمعاییر األمن

تقدیم التزام للحفاظ )  USAIDعدمھ والعالقة  لحد االن یجب ان یتم حلھا فوراً. ویجب على   تواجد الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة في العراق  (
والمتابعة باعتبارھا جزءا من عملھا المستمر على مھمتھا في العراق مفتوحة لمدة خمس سنوات أخرى على األقل من أجل القیام بمسؤولیة  التدریب 

 .للمجتمع المدني في البالد
 

األموال المرصودة الدولیة و الجھات المانحة من للحصول على تمویل في نھایة المطاف ان تتأھل أكثر لمجموعات عراقیة ، ویمكن في وقت الحق
  مع، جنبا إلى جنب التخطیط المعلومات الجدیدة  والمطلوبة في سیجلب االستجابةالتنسیق و في، ومنھجھ المدمج  )3(األمم المتحدة لھذا الغرض في 

 .القضایا األمنیة بسبب  دخول افضل إلى األماكن التي یصعب الوصول الیھا  بخالف ذلكایجاد منافذ 
 

 أغسطس خالل زیارتھم في  )  RI( الدولیة لالجئینوالمسؤولین الحكومیین عند حدیثھم مع الوكالة ، والمنظمات اإلنسانیة، واتفق العدید من النازحین
 :نقطتین ھامتین على إلى العراق

 
 ومسألة العودة بشكل عام غیر ممكنة ، و، سیزداد سوءا على األرجح العراق ووسط في جنوب ان النزوح الداخلي -1
 یبدو من المرجح بأن النزوح الداخلي في جنوب ووسط العراق سیكون موضوعا طویل االمد . -2
 
 

المحیطة  على المنطقة ركز اھتمام خاص مع، ملیون  1.7من ملیون إلى في العام القادم إالضافیین عدد النازحین التوقعات حول وتراوحت
 أن عام على كما كان ھناك اتفاق  .)  ISIS(باعتبارھا على االرحج الھدف المقبل لتنظیم القاعدة في العراق والشام  التي كان ینظر إلیھا، بالموصل

الذین كانوا ھم بدورھم  قد وضعوا  قیوداً على دخول )،   KRI ( العراق الوصول الى اقلیم كردستان لن یتمكنوا  من  الموصل الفارین  الناس
 ألنھاأكثر خطورة وولن یتمكنوا ایضا من الفرار للجنوب الن  الرحلة ستكون اطول وكثر تكلفة    .اآلن لشھورلعدة  األشخاص النازحین داخلیا

،  فإن دعم في تدھور العام في العراق الوضع األمني ھو إشارة إلى أن مزید من النزوحكان  إذاو .وسط العراق السفر من خالل تنطوي على
 .االحتیاجات اإلنسانیة لمعالجة ھو أفضل وسیلة للنازحین فرص الوصول الحقیقي التي لدیھا المجموعات المحلیة

 
 2015افظتي االنبار وبابل في اغسطس من العام كان دیریل كرسكرابر في مح

جدا لالنخراط في ھذا النظام بالنسبة   فرصاً ضئیلة أن ھناك بغداد في المنظمات غیر الحكومیة العراقیة، الحظت منح االمم المتحدة المرصودة  األخیرة من في دورتھا )3(
العراقیة  المدرجین اصال  في قوائم االمم  جماعات في الغالب لل تعني) 20m$) . وان الـعشرین ملیون  دوالراً (KRIللمجموعات من خارج اقلیم كردستان العراق (

 دة  وباالضافة اال انھ تم اجراء العملیة بالكامل باللغة االنكلیزیة .المتح
 

                                                           


