
النازحـــون في العــــــراق: 
لــــیس الموصــــــــل فقــــــط



 من شكل اي إلى حاجة في ھم ممن شخص مالیین 10 لنحو المساعدات لتقدیم  صراعھم العراق في اإلنساني المجال في العاملین مواصلة مع الموصل  أزمة تتكشف
 الثالثة أو الثانیة للمرة نزح والكثیرمنھم داخلیا، النازحین من شخص ملیون 3.3 ذلك في بما البالد، أنحاء جمیع في اإلنسانیة المساعدة أشكال

 االنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة االمم مكتب
 الموقف عن (1) رقم تقریر الموصل، في االنسانیة االستجابة :العراق

 (2016 ,اكتوبر شھر من 17-19)

الملخـــــــــــص

 في داخلیا نازح ملیون 3.3 إلى اإلنسانیة االستجابة في التغییرات بعض 2016 عام من الثاني النصف شھد
 مدن ظلت الماضي، العام في  والفلوجة الرمادي تحریر ومع .الوسطى المحافظات في وخاصة العراق،

 من محدودا وعددا الخطرة، المناطق ترك على قادرین كانوا الناس معظم ان حتى الحصار، تحت قلیلة
 یزال ال .للغایة مقلق للنازحین عام بشكل الوضع یزال ال ذلك، ومع .دیارھم إلى العودة من تمكنوا النازحین

 الجماعات و العراق وسط في ثابتة عملیات لھم ممن الكبیرة الدولیة المعونة وكاالت من قلیل عدد ھناك
.  محدودة امكانیاتھم ولكن إلیھا، الوصول یصعب التي المناطق في  المعونة معظم توفیر تواصل المحلیة
 العراقیة األمن قوات احدى للتو بدأت حیث بالموصل، المحیطة اآلمنة غیر المناطق على أیضا ذلك وینطبق

 (ISF)والذي الكبرى اإلنسانیة االحتیاجات لتلبیة االستعداد ضرورة على الحاجة ان . المدینة على ھجوما 
 ولكن نینوى، محافظة نحو الموارد من والكثیر االھتمام من الكثیر  جذب ، العسكري النشاط ذلك زاده

 أال یجب - آمنة أنھا على إلیھا ینظر مناطق إلى العدوة ذلك في بما البالد، انحاء باقي في المستمر النزوح
 .البال عن تغیب

 التوصیـــــــــــــــــــــــات
 عمل وتسھیل والمحلیة، الدولیة االغاثة منظمات من كال مع اإلنساني التنسیق تحسین العراقیة الحكومة على• 

 التسجیالت تسریع خالل من(KRI)كردستان منطقة خارج العراق في والعمل للتسجیل الساعیة الدولیة المجموعات
 .السفر وتأشیرات

 ومنح بطلب یتعلق فیما المعاملة وسھولة والشفافیة بالتنسیق یتسم عملي نظام العراقیة للحكومة یكون أن یجب • 
 األساسیة اإلنسانیة والخدمات اإلمدادات لتسلیم السفر تأشیرات

 لفتح االجراءات في للتغییر یسعى  ان العراق في المتحدة لألمم التابع اإلنساني االموال جمع صندوق على یجب • 
 التمویل وتلقي طلباتھا لتقدیم المستقلة العراقیة للجماعات أكبر وإمكانیات المحلیة العراقیة للجماعات أوسع مجاالت

 .مستقل بشكل

 العراق في عسكریة مدنیة تنسیق مجموعة أنشاء اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب على یتوجب • 
 وأربیل، بغداد من كل من حكومیین مسؤولین المجموعة تضم ان وینبغي .المعنیة األطراف بین اجتماع لدعوة

 .والمحلیة الدولیة االغاثة منظمات مع التواصل  علیھم ویتوجب

 الوثائق على حصولھم في النازحین تساعد التي المنظمات عمل لدعم االولویة إعطاء المانحة الجھات على یجب • 
 .دیارھم الى العودة وبعد أثناء الحمایة قضایا ولتجنب الحالیة القانونیة الحمایة لزیادة وذلك الرسمیة،

 خطة ان ضمان االنساني بالمجال العاملین من وشركائھ (OCHA) اإلنسانیة الشؤون تنسیق مكتب على ینبغي •
 من غیرھم وایضا الموصل من الجدد النازحین من االمد طویل النزوح تتضمن 2017 للعام االنسانیة االستجابة
 .العراق في الضعفاء النازحین



 IS(IS( اإلسالمیة الدولة  بدأ من واحد عام بعد ، 2015عام أغسطس في العراق وسط (RI) الالجئین الدولیة اللجنة زارت
 في صعوبة تواجھ (INGOs) الحكومیة غیر الدولیة والمنظمات المتحدة األمم وكانت .العراق في األراضي التخاذ بالتحرك
 من الكثیر حیث بغداد، مناطق وحول االنبار محافظة في وخاصة - األمني الوضع بسبب داخلیا النازحین الى الوصول
 - االنبار في الرئیسیتین المدینتین في تتحكم )S)ISI االسالمیة الدولة تزال ال كانت .مستقرین غیر یزالون وال- فروا النازحین
 ویتحشدون األنبار من یتدفقون النازحون كان .الحصار تحت كانت التي بھا المحیطة البلدات من وعدد - والفلوجة الرمادي

 الحیاة مظاھر من مظھر تفتقرالي المواقع ھذه معظم .المھجورة المباني في یقیمون أو الخیام القامة فارغة مساحة وجدوا اینما
 بالتزامن.األحوال أحسن في عشوائیة الطبیة الرعایة وكانت مناسبا مأوى كونھ او الصحي، والصرف المیاه شبكات  حیث من
 االستجابة المكانیة ضئیلة قدرة ھناك وكانت حینھا، في العراقیة الحكومة وزارات في الرئیسیة التوظیفیة التغییرات مع

 في األول المقام في المحلیة االغاثة منظمات كانت العراق، وسط في لذلك،و ونتیجة .النازحین من المتزایدة لألعداد اإلنسانیة
 .اضطرابا األكثر المناطق في الضعفاء للنازحین اإلنسانیة المساعدات تقدیم

 3.3 اآلن ھناك .الیوم حتى یزال ال 2014 عام في العراق في IS(IS( االسالمیة الدولة انتشار بسبب الداخلي النزوح ان
 ذلك، إلى وباإلضافة .الوسطى المنطقة في وبغداد األنبار في ھؤالء من شخص ملیون من یقرب ما مع البالد، في نازح ملیون

 من المدنیین فإن نینوى، محافظة في IS(IS( االسالمیة الدولة ایدي من الموصل الستعادة العراقیة الحكومة تحرك ومع
 یفرون - الدین وصالح نینوى محافظات من أجزاءاً  والمتضمنة الموصل ممر باسم المعروفة - الموصل من القریبة المناطق

 سبقت التي الفترة من جزءا كان الذي العسكري، النشاط بسبب المنطقة غادروا شخص 100,000  تقریبا : أشھراالن لعدة
 االنساني المجال في العاملون .المقبلة األسابیع في التدفق الى أكثر أو ملیون ینظّم وقد ،(1)الموصل على المباشر الھجوم

 سینتج وما اإلنسانیة واالحتیاجات تقریبا سنة لمدة الموصل ضد المحتمل بالھجوم علم على كانوا سواء حد على والسیاسیین
 یتركون أو سیبقون الموصل سكان كان إذا یعرف أحد ال أنھ جدا الواضح من كان الوقت، اقتراب مع ذلك، ومع .ذلك عن

 عملیة تواجھ  قد التي  المجھولة الخفایا على بل فقط، الفرضیات على یعتمد ال أن للألزمة التخطیط على كان.  المنطقة
 .إلیھا حاجة في ھم ممن شخص ملیون 10 ل شحیحة اصال ھي والتي االستجابة

 االحتیاجات لمواكبة  جاھدة وشركائھا المانحة والحكومات وشركائھا، المتحدة واألمم العراقیة الحكومة من كل سعت وقد
 من بقلیل ھواكثر  2016 للعام العراق في المتحدة لالمم االنسانیة االستجابة خطة وان .2014  عام منذ العراق في اإلنسانیة

 سواء حد على الثغرات وجود یعني المالي النقص ھذا.  الموصل المتعلقة االحتیاجات لتلبیة الطوارئ نداء وھو التمویل نصف
 ازمة من ستنشأ التي االحتیاجات  لسد الطارئة  الحالیة االستجابة وفي العراق أنحاء جمیع في الجاریة اإلنسانیة االستجابة في

 .جدا القریب المستقبل في الموصل

 وال العراق، داخل اإلنسانیة االستجابة في الضعف نقاط من عدد على الضوء من مزیدا حزیران  في الفلوجة تحریر والقى
 والمنظمات المتحدة لألمم اإلنسانیة المساعدات وصول صعوبة مثل  – النقاط ھذه بعض من .  بالحمایة یتعلق فیما سیما

 والتي العودة، طریق في الناسفة العبوات وجود مثل االخرى، النقاط وبعض .لسنوات استمرت والتي – الحكومیة غیر الدولیة
 .األوان قبل وأحیانا األصلیة، مناطقھم إلى بالعودة بدؤا النازحین ان حیث بشدة علیھا التركیز تم

 االستجابة بعملیات انشغالھم اثناء في  اإلنساني المجال في  العاملین تخدم ان یمكن بالتحدید، الفلوجة من المستخلصة الدروس
 الى  واالستجابة  االھتمام من مزید الى حاجة ھناك ھذا، عملھم مع حتى ولكن .الموصل من النزوح بعملیات  المتعلقة الممتدة
 .آمنة الناس لتكون البالد بقیة في الداخلي النزوح جوانب جمیع

 ســـــنة بـــعد االنســـــانیة اإلســــــتجابة
 الرئیسیة المدن تحریر تم بینما أنھ (RI) للالجئین الدولیة اللجنة وجدت ، 2016عام سبتمبر في للمتابعة العراق الى  مھمة في
 مع رسمیة، مخیمات ھناك یوجد االن.  صعبة مازالت ظروفھم فإن ، مدنھم الى عاودا النازحین بعض ان وحتى األنبار، في

 وشركائھا المتحدة األمم ولدى الماضي، العام في كان مما اكثر موجودة الطبیة العیادات وحتى المنتظم والتوزیع االدارة فرق
 مع المحلیة الجماعات فقط یخدمھا النازحین مجتمعات من العدید ولكن .األماكن ھذه بعض الى  ثابت بشكل الوصول امكانیة

 امكانیات مع أیضا ولكن ، الدولیة الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة للألمم  المقدمة تلك من مرونة أكثر أمنیة بروتوكوالت
 .اقل وتمویل

 خلفیــــــــة نــــــــبذة



في موقع للنازحین في بغداد، التقت اللجنة الدولیة للالجئین (RI) مع إحدى االٌسر الذین فروا من قریتھم في االنبار قبل 18 
شھرا. وكانوا قد نزحوا ثالث مرات قبل وصولھم إلى موقعھم الحالي. كان رب األسرة في السابق وھو صاحب متجر، ولكن لم 

یكن ھناك أي عمل لھ في بغداد، لذلك اعتمدت األسرة على المساعدات من قِبل عدد قلیل من المجموعات التي عملت في المخیم، 
وایضا بعض المال الذي كان یرسلھ لھم في مناسبات مختلفة  االبن الذي بقي في الرمادي والذي كان یقاتل الدولة االسالمیة 

. (ISIS). انھم یشعرون باألمان في المخیم ولكنھم یریدون العودة الى منزلھم

رأت اللجنة الدولیة للالجئین (RI)تغیر اً ملحوظ اً في ظروف العائلة  عما كان في السنة الماضیة في موقع للنازحین یدیره 
القطاع الخاص قبل سنة واحدة )(2. ففي أواخر عام2016 ، كان الناس یتلقون الطعام بانتظام، والذي یعتبر غیر عادي في 

مستوطنات النازحین في نفس المنطقة في بغداد في عام  2015. التزال الرعایة الطبیة مكلفة ویصعب الحصول علیھا  
باالضافة الى ردائة نوعیة الخدمة ؛وفي التغییر نحو األفضل، فإن المسؤولین الحكومیین كانوا یسمحون للناس حصولھم على 

العنایة الصحیة من خارج المخیم إذا كانوا بحاجة إلى اھتمام اكثر  .وكانت المدرسة تفتقر للكادر التعلیمي ، والكتب، واللوازم، 
و بعض األطفال في المخیم لم یحضروا الفصول الدراسیة. كانت الظروف المعیشیة الصعبة، وكان ھناك نقص في األموال 

والسلع، إال أن الحالة قد استقرت وظھرت على األقل ثالثة من المنظمات المحلیة العراقیة التي بدأت تزور المخیم بشكل شبھ 
منتظم لتقدیم المساعدة ومع ذلك، لم تكن ھذه التغییرات منتشرة بشكل واسع بین  مستوطنات النازحین في المنطقة الوسطى. 

نجحت الحكومة العراقیة في تقدیم االستجابة االنسانیة بشكل اكبر - مثل المأوى والطعام - في المحافظات الوسطى في العام 
الماضي، ولكن بشكل معتدل  .ان األزمة المالیة األخیرة، منذ عام2013 ، تركت بغداد مع موارد محدودة لدعم النازحین الذین 

ھم واحدة من مسؤولیاتھا والتي تعتبراألكثر إلحاحا، ویتزامن ذلك بطئ الجكومة في قدرتھا على تطویرالتنسیق الفعال مع 
مجموعة العاملین في المجال اإلنساني وبالتالي تعتمد  الحكومة المركزیة بشكل كبیر على األمم المتحدة والمنظمات الدولیة 

لمساعدة النازحین، ولكن تلك المنظمات ھي بدورھا مقیدة بسبب المخاوف األمنیة  .ذلك على الرغم من التطورات المشار إلیھا 
أعاله، فإن ظروف النازحین في وسط العراق ھي مماثلة تماما لما كانت علیھ في نفس الوقت من العام الماضي، بما في ذلك 

حقیقة أن الجماعات المحلیة یقومون بالعبء االكبر في المساعدات اإلنسانیة. 

ومن الصعوبات المستمرة  أالخرى للجماعات المحلیة ھو ھیكل التنسیق المستخدم من قبل جھات المساعدات الدولیة. ھناك 
مجموعة من األسباب أعطتھا الجماعات المحلیة لللجنة الدولیة للالجئین RI)( لعدم شملھم في النظام الذي من خاللھ تتشارك  

األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، والجھات المانحة المعلومات وخطة العمل: عدم معرفتھم  بكیفیة االنضمام 
والدخول في النظام، وعدم قدرتھم على توفیر أي شخص من الموظفین لحضور اجتماعات التنسیق العدیدة والمطلوبة، وعدم 

التمكن من تحدث اإلنجلیزیة بما فیھ الكفایة لیتمكن من التحدث بإلمام في االجتماعات. في حین كانت ھناك بعض الجھود 
الصادقة لربط الجماعات العراقیة المحلیة وبناء تواصل اكبرمع   الجھات الدولیة،  حقیقة إدراجھا بالكامل في عملیة  تبادل 
المعلومات، وتخطیط البرامج، ومنح األموال ال یزال یمثل مشكلة ال بد من حلھا. ھذه المجموعات ھي الناس الذین یعملون 

على األرض مع النازحین یومیا في بعض من أكثر المناطق خطورة في العراق  .والمعلومات التي یمكن لھؤالء تقدیمھا حول 
احتیاجات الناس، والمضاعفات اللوجستیة، وتقصي وتحدید النازحین ال تقدر بثمن، وبحاجةالى ابالغ العاملین في الھیكل 

الدولي لجعل التنسیق فعاال ً قدر اإلمكان. على الرغم من ان العدید من ھذه الجماعات المحلیة ھم من الناحیة التقنیة جزءا من 
واحد او اكثر من ھذه المجموعات ، وقدرتھم على ایصال اصواتھم كان محدودا لألسباب المذكورة أعاله. 

وفیما یتعلق بالقدرة على تقدیم المساعدة والخدمات في وسط العراق، شھد العام الماضي محاولة من قبل األمم المتحدة 
والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة النشاء اكثر من وجود لھم في بغداد من أجل تقدیم خدمة للمناطق الوسطى والجنوبیة من 

البالد. لكن بینما شھدت مجموعات اكثر  على ضرورة أن یكون ھناك أناُ سا في مواقع أقرب إلى السكان األكثر احتیاجا، لم 
تكن ھناك اي مراسالت لتسجیل المجموعات خارج منطقة كردستان )(KRI حیث الكثیر منھم كان لھم عملیات مركزة على 

مدى العامین الماضیین وال المكانیة  الحصول على تأشیرات دخول للموظفین لیتمكنوا من االنتقال الى بغداد.  

یجب على الحكومة العراقیة تحسین التنسیق في المجال اإلنساني مع كال من  منظمات االغاثة الدولیة والمحلیة وتسھیل عمل 
المنظمات الدولیة الساعیة لتسجیل منظمتھا والعمل في العراق خارج منطقة كردستان KRI)( بالتسریع بعملیة التسجیل 

وتسھیل تأشیرات الدخول. 



 الشعبي الحشد میلیشیات من ومتنوع واسع انتشار وجود ھو العراق في الفعالة اإلنسانیة االستجابة  عرقلة من زاد ومما
  (PMUs)المیلیشیات من الوحدات وھذه .المحررة األراضي في (PMUs) لمدعومة ا المیلیشیات عن مجموعة عبارة ھي 

 تتم فحین IS(IS.(  االسالمية  الدولة تنظیم ضد.معركتھا في (ISF)  العراقیة األمن قوات لمساعدة نشأت التي و الدولة من
 من.  لھم بالنسبة مھمة كانت اراضي من أجزاء على بالسیطرة المتنوعة المیلیشیات ھذه من مجموعة تقوم االراضي، استعادة
 خطیرة مضاعفات خلق مما المجاورة، األراضي من أقسام تدیر المختلفة المجموعات من العدید أن یعني  ھذا  العملیة، الناحیة
 الحكومة من إالذن المعونة جماعات تتلقى فقد . المناطق تلك الى والوصول للدخول سعیھم في االنسانیة االغاثة لعمال

 سیطرة تحت واقعة اراضي او طرقا یستخدمون ذلك،قد ومع .المساعدات لتقدیم خاص طریقا خالل من السفر إلى المركزیة
 نقاط عند الطویلة التأخیرات ذلك ویتبعھ  السفر تصاریح أو بغداد بسلطة بالضرورة تعترف ال والتي متعددة میلیشیات
 المساعدات ایصال على القدرة عدم وأحیانا ، المیلیشیات مسؤولین من المتغیرة الوجبات مع المتكررة والمفاوضات التفتیش،

 اإلمدادات إلیصال السفر  إذونات ومنح التراخیص طلب  عملیة تحسین العراقیة الحكومة على یتوجب .اإلطالق على
 سریعة تكون وان بالشفافیة وتتمتع علیھا الحصول ویسھل ثابتة االجراءات تكون أن ینبغي .األساسیة اإلنسانیة والخدمات

 .المناسب الوقت في المساعدة ایصال من االغاثة مجموعات لتتمكن

 المواد وتوزیع نقل مع وخاصة اإلنسانیة، المساعدات في أساسیا دورا المحلیة العراقیة الجماعات تلعب أیضا، السیاق ھذا في
 فیھا، یعملون التي المجتمعات في المعروفین الوطنیین الموظفین المحلیة الجماعات من العدید وتستخدم .الغذائیة وغیر الغذائیة

 الضرورة عند الحكومیة الوكاالت أو (PMUs) الشعبي الحشد میلیشیات مع بناءة عالقات تكوین یمكنھم والذي ویسافرون،
  والتحرك العمل استمراریة على الحفاظ أجل من

 المساعدات نظام في للقلق مصادر عدة من واحد ھو التمویل فإن ، ھذه المعقدة العمل بیئة بمواجھة أنھ ندرك أن المھم من
 في المتنوعة السلطات تقنع لن أنھا كما الواقع، أرض على اإلغاثة لعمال السالمة یخلق ال المال من فالمزید.  الدولیة اإلنسانیة

 .المحلیة الجماعات تلعبھ الذي االساسي الدور ھو ھذا .األرواح إنقاذ أجل من معا للتعاون العراق وسط

 نظــــــــام من كجزء المحلیة المجموعات

 بتقدم  العراقیة الحكومیة غیر المنظمات استمرت الصیف، في النزوح أزمة ذروة في الماضي، العام في واضحا كان كما
 ومع الصراع مناطق من بالقرب الجدد النازحین  مع األرواح، إنقاذ إلى الرامیة الجھود طلیعة في اإلنسانیة والخدمات السلع

 مشاریعھا، بعض في مستقل بشكل المجموعات ھذه تعمل .  آمنة غیر تعتبر  التي المناطق في الطویل المدى على النازحین
 ذوي من المتكونة المسجلة الفئات بین تتراوح  المنظمات وھذه .أخرى مشاریع في الدولیة المنظمات مع وبالتعاون

 من العدید من وتتكون .ومجتمعاتھم العراقیین خدمة في یرغبون الذین المتطوعین من رسمیة غیر فرق الى االختصاصات
 سبیل على التعلیم في والمتخصصین ، المرخصین والمحامین  الطب وطالب  المتخصصة المھارات ذوي من األشخاص

 .الحصر ال المثال

 في النازحین إلى الوصول في  المجموعات ھذه تنجح
 المتحدة األمم لھا تذھب ال أو یمكن ال التي المناطق

 فریق كان حین في المثال، سبیل على .الدولیة والوكاالت
 االعتداء كان ،(RI)العراق في للالجئین الدولیة اللجنة
 صالح محافظة في الشرقاط مدینة على  ایام ولعدة جاریا
 خارج IS(IS( االسالمیة الدولة بطرد انتھت والتي ، الدین

 متوقف غیر مازال القتال و القوات بقاء مع وحتى المنطقة
 للمدینة طریقھا في العراقیة الجماعات كانت ، تام بشكل

 نھجھم، كان .النظافة ومستلزمات الغذائیة المواد لتوزیع
 :التالي النحو على، )RI(للالجئین الدولیة للجنة وصفوه كما

 الیھا نزح التي المجتمعات ھذه بالفعل و اصال یعرفون الذین والموظفین المتطوعین بجمع االغاثة منظمات تقوم أوال،
 الفوریة المراقبة ھو  الموقع في وھم بھ یقومون عمل واول .المواقع نفس إلى أو من نازحین أنفسھم ھم كانوا أو المواطنین،

-  بغداد في مقرھا غالبا والتي _ باالدارة باالتصال عندھا یقومون.  العاجلة احتیاجاتھم ھي وما الوافدین عدد لمعرفة  للموقف
 .التسلیم و النقل، وسائل وتوظیف اللوازم شراء أو بإطالق  التفویض  بدورھا ستقوم والتي

 المزید المحلیة الجماعات تتخذ” 
 أفضل منافذ ولدیھم المخاطر من

 “.ذلك بسبب
 في دولیة حكومیة غیر منظمة في موظف ھذا ذكر 

 كردستان



 بمرافقة(RI) للالجئین الدولیة اللجنة سبتمبر،قامت أواخر في الشرقاط من المجاورة القرى من بالتدفق النازحین بدأ عندما
 في بما ، سنوات ولعدة الوسطى المحافظات أنحاء جمیع في المساعدة بتقدیم  تقوم التي المحلیة الحكومیة غیر المنظمات إحدى

 وصول لضمان  تعب بال الموظفین عمل IS(IS.( االسالمیة الدولة احتالل ذروة خالل الفلوجة حول المحاصرة المناطق ذلك
 على .ساعات غضون في جمیعا اإلمدادات وتسلیم التمویل، وتأمین ، الدخول حول التفاوض تم حیث. سریع بشكل المساعدات

 في  یعملون ولھذا المواقف، ھذه مثل في بسرعة االستجابة مایمكنھا نادرا الكبرى الدولیة المجموعات فإن ذلك، من النقیض
 .الطارئة الظروف في الفعلیة المساعدات بتقدیم للقیام المحلیة المجموعات مع األحیان من كثیر

 یمكن ال أمرا -  ذاتھ وجودھم من حتى األحیان بعض في -- عملھم تجعل التي التحدیات تواجھ المحلیة الجماعات ھذه ولكن
 قد والتي الكبیرة المنظمات مع االتفاقیات على وتعتمد األساسي التمویل تملك ال عموما الصغیرة المحلیة فالجماعات .بھ التنبؤ

 في یعیشون الذین النازحین تحدید أو ألعمالھم، للتخطیط االحتیاجات بتقییم والقیام تجھیزاتھا، توزیع مثل أنشطة تتضمن
 في یحدث مما یعلمنا والذي الواقع ارض على العمل ھو ھذا .لھم المساعدة ایصال كیفیة ومعرفة المضیفة، المجتمعات
 ال المتحالفة الجماعات مع االتفاقیات غالبا لكن .المحلیة الجماعة لمیزانیة األساسیة الدعامة یكون ما اوغالب العلیا، المستویات

 من المشاریع لتمویل مستمر صراع في الجماعات ھذه فإن وبالتالي التمویل، اتفاقیات في واإلداریة العامة بالنفقات تسمح
 مشاریع الیجاد المستمرة العملیة ان.  الحكومیة غیر المنظمات تشغیل على للحفاظ واحد مشروع أومن األجل قصیرة مشاریع

 تمویل وذات األجل طویلة المشاریع كانت إذا عما الجھود من الكثر یشتت المنظمة تشغیل دیمومة لضمان مستمر تمویل ذات
 .متوقع

 من ھوواحدة األخرى، البلدان بعض من المجمعة األموال مثل للعراق، اإلنساني للتمویل المخصص االموال جمع صندوق ان
 ذھب للصندوق األخیر التوزیع فإن.  العراقیة الحكومیة غیر للمنظمات األموال من المزید على للحصول الممكنة  االلیات
  .العراقیة الجماعات من قلیل عدد مع جنب إلى جنبا المحلیین، الشركاء  لھا التي الدولیة الحكومیة غیر المنظمات إلى معظمھ

 الصعب من كان ، بالخصوص الوثائق، فكمیة .التطبیق عملیة حول وتشوشھا التباسھا المحلیة الجماعات أعربت ذلك، ومع
 معظم فإن ذلك، إلى وباإلضافة.  الفعلیة للعملیات  لھم الحاجة بأمس ھم الموظفین من محدود عدد مع تجمیعھا لھم بالنسبة

 التي المحلیة الجماعات أن یعني وھذا الیھا، ینتمون التي المجموعات خالل من  ھذا التمویل بصندوق عرفوا المجموعات
 للالجئیین الدولیة لللجنة المحلیة االغاثة جماعات بعض وقالت .الغالب في تجاھلھا تم المجموعات ھذه في  تمثیل لھا الیوجد

 (RI)الجماعات تلك وبین .الطلب تقدیم  طریقھ عن یمكنھا دولي شریك لدیھا یكن لم ولكن ، بالتقدیم تقوم أن تود كانت بأنھا 
 عملیة بطء إزاء  استیاءھم وتكرارا مرارا سمعت(RI) للالجئیین الدولیة اللجنة فإن  ، الصندوق دعم على بالفعل حصلت التي

 .الصرف

 توعیة لخلق   المتبعة اإلجراءات في لتغییرات یسعى ان العراق في المتحدة لألمم التابع اإلنساني التمویل صندوق على یجب
 .مستقل بشكل التمویل وتلقي طلباتھا لتقدیم المستقلة العراقیة للجماعات أكبر وإمكانیات المحلیة العراقیة للجماعات أوسع

 ھو لذلك االكبر والسبب ، انفسھم  المحلیة المجموعات بین فیما التنسیق  انعدام  ھو  االكبر الجزء فإن ذلك، على وعالوة
 كما ائتالفات، أو عمل مجموعات في للمشاركة  الصغیرة االغاثة مجموعات ضمن للموظفین المحدود والعدد الوقت ضیق

 وكما.  دولیة منظمات من وتمویل شراكات عن باستمرار الباحثین المحلیین السكان بین  المنافسة روح فیھا تمتد  ایضا انھا
 یجب وبرامجھا المحلیة الجماعات فإن الدولیة، المجموعات تلك مع العراقیة الحكومة ألنشطة أالفضل التنسیق إلى الحاجة ھي
 والتخطیط، التقییم في  إدرجھا وینبغي اإلنسانیة، للالستجابة   البلد متستوى على التنسیق من منتظما جزءا أیضا تصبح أن

  .واالستجابات

 مؤخرا حدث الذي والجدید القدیم النــزوح

(

بینما كان الجمیع ینتظر ان تبدأ ازمة الموصل ، وھا قد بدأت . مائة ألف شخص غادروا ممر الموصل حتى قبل بدءالھجوم 
على المدینة  في أكتوبر عام2016 ، وكانت تتم االستجابة الحتیاجاتھم بصورة متقطعة  .وحط العدید منھم في محافظات  

صالح الدین وكركوك ، حیث انعدام األمن ال یزال یمنع العدید من المجموعات الدولیة من العمل  .والجماعات المحلیة، على 
النقیض من ذلك، قاموا  بسرعة بتفعیل توزیع المواد الغذائیة والمیاه وتوفیر خیارات المأوى، وجمعوا المعلومات حول ما 

یحدث للنازحین  بتحركھم  جنوبا من محافظة نینوى عابرین من خالل مراكز الفحص ونقاط التفتیش إلى  وجھتھم  النھائیة  
او المؤقتة.) 



 منھم من العدید یعیش كما تماما ، التخییم مواقع إلى أو مضیفة مجتمعات  الى مؤخرا النازحین ھؤالء من كبیرة أعدادا وذھبت
 تلك مثل المحلیة السلطات.  وجدوھم اینما االقارب مع او األصدقاء مع أو العامة، والمرافق المكتملة، غیر المباني في

 الوقت وفي .الشاملة االستجابة تقدیم من  یعیقھم العراق في االقتصادي الواقع ولكن بإستیعابھم، تقوم تكریت في الموجودة
 تحررت عندما.  فیھا للعمل جدا خطیرة الدین صالح شمال مناطق تعتبر زالت ما الدولیة المجموعات من العدید فإن نفسھ،

  في – الدولي الدعم بعض  على حصل بعضھم- األول المقام في المحلیة العراقیة الجماعات كانت مؤخرا، والكیارة الشرقاط
 .محدودة تزال ال قدراتھا فإن الحظ، لسوء . األمامیة الخطوط من بالقرب االستجابة توفیر

  تبدأ ان قبل وشركاؤھا المتحدة األمم تحتاج قد الوقت من كم المحلیة الجماعات (RI) للالجئیین الدولیة اللجنة سئلت وعندما
 بالنسبة أكثر أو أسابیع ستة سیستغرق االمر ان الكثیرون واعتقد .متفائلة  ردودھم تكن لم للنازحین، العادیة والخدمات الدعم

 األمنیة التصاریح على والحصول الداخلي، األمن أذونات على الحصول ثم المشكلة، نطاق لتحدید الوكاالت ھذه لمعظم
 المتحدة األمم موظفي وأكد . األمامیة الخطوط من بالقرب والكیفیة عملھم المكانیة فقط والتخطیط الطرق، الستخدام

 التحرك  یمكنھم  الشریكة المحلیة جماعاتھم ان بالتأكید انھ (RI) للالجئیین الدولیة لللجنة الدولیة الحكومیة غیر والمنظمات
 اتخذت ما إذا مقارنة  صغیرا سیكون االستجابة ھذه حجم أن إلى أیضا أشارت لكنھا ، وجیزة فترة في المساعدات وایصال

 بین رسمیة وأكثر أفضل بشكل التنسیق أھمیة على الضوء یسلط التوتر ھذا .البرمجة عاتقھا على جید تمویل ذات دولیة وكالة
 .العراقیة المحلیة والمنظمات الدولیة االغاثة منظمات

 الوقت، لبعض یستمر سوف الموصل من النزوح ان
.  الطوارئ مرحلة بعد ما إلى األرجح وعلى

 مسؤولیة وضمن المفھوم فمن ، ذلك وبمعرفة
 لألزمات والتخطیط اإلعداد من اإلنسانیة الجماعات

 ملیون بالفعل إضافت الجاریة األحداث إذا . الجاریة
 فإن العراق، داخل االجمالي الرصید إلى آخر نازح
 فوق ستكون اإلنسانیة المساعدة مجموعات جمیع

 الحاجة من جزءا ولكن .مویلللت وتفتقر طاقتھا
 غالبا والذین نازحین، اصال ھم الذین العراق في شخص ملیون  3.3  مساعدة مواصلة إلى الحاجة ھو النزوح ألزمة الملحة

 وأوضاعھم عامین، من أكثر المنزل عن بعیدا  لھم صار منھم البعض .  الحاجة  امس في ھم وممن إلیھم الوصول یصعب ما
 التخطیط عملیات جمیع في  ادراجھم یتم أن ویجب اإلنسانیة االستجابة من جزءا یزالون ال أنھم .الوقت ذلك في فقط تدھورت
 .والتنفیذ

 بھا التنبؤ على القدرة عدم ھو الموصل لھجوم الممیزة السمات من واحدة فان.  كبیرا تحدیا سیكون ھذا أن شك من ھناك لیس
 قد مواطن ملیون 1.5 أو ،(KRI)نحوكردستان شرقا یفرون قد نفسیة بصدمات المصابین المواطنین من الف200,000  

 من االغاثة عاملین على فیصعب  المدینة داخل یعلقون قد اآلالف عشرات أو تنظیمھ، یصعب فوضویة بطریقة یخرج
 ولیس ، معروفة غیر بنتیجة ینتھي الموصل من النزوح لعملیة والتحضیرات الدقیق التخطیط  كل فبالنتیجة.  الیھم الوصول

  ھم ممن شخص ملیون 10 و نازح ملیون 3.3 الـ ولكن .التفاعل على قادرة تكون أن سوى خیار من اإلنسانیة للمنظمات
 .معروفة اعدادھم إالنسانیة، المساعدات إلى بحاجة

 الحمایة مخاوف
 االمني الفرز

 النازحین تیارات مع الفلوجة یتركوا قد والذین IS) ( االسالمیة والدولة للمقاتلین بإنتمائھم  بھم المشتبھ لتحدید الفرز عملیة ان
 من األسرة أفراد فحص تم حین في حمایة دون واألطفال النساء ترك وتم العائالت فصل تم.  الصیف ھذا كبیر قلق موضوع

 أو ألنفسھم ینتظرون ھم بینما ضئیلة مساعدات على یحصلون المواطنین حیث أشھر، عدة  العملیة ھذه تستغرق أحیانا .الذكور
 على الحصول یمكنھم حیث المعسكر إلى  انتقالھم ثم ومن االمني للفحص عبورھم نجاح عملیة تتم أن إلى  أسرتھم أفراد ألحد

 في  االمني الفحص مركز في یوما18  أمضى  انھ ذكر(RI) للالجئیین الدولیة اللجنة الیھ تحدثت ممن الرجال احد .الخدمات
  قدمت والدولیة المحلیة المجموعات بعض .للفحص عبوره یتم أن إلى لھ آخر موقع في  الستة واطفالھ زوجتھ انتظرت حین

 ألزمة الملحة الحاجة من جزءا ولكن 
  مساعدة مواصلة إلى الحاجة ھو النزوح

 ھم الذین العراق في شخص ملیون3.3  
 یصعب ما غالبا والذین نازحین، اصال

       



 بینما الطویل، المدى على فیھا العیش إلى بالناس المطاف انتھى حیث المواقع في الصحي الصرف وخدمات والماء، الطعام
 .المقبولة اإلنسانیة المعاییر من بكثیر ادنى األماكن ھذه في األوضاع اعتبرت عامة، بصفة ولكن ینتظرون ھم

 ثابتة، الغیر والتطبیقات واالجحاف، الغبن بسبب  المراقبة تحت نفسھا االمني الفحص عملیة جاءت ذلك، إلى وباإلضافة
 ال مزاعم أساس على أو بأالسماء التشابھ لمجرد المواطنین من اآلالف اعتقال تم األحیان، بعض في اإلنسان حقوق وانتھاكات

 وعدم تفادي كیفیة معرفة یحاولون سواء حد على السیاسیین والمسؤولین والعسكري، اإلنساني القطاع في العاملین.  لھا أساس
 االسالمیة للدولة موالین یعتبروھم من ضد واالنتقام للعقاب  واسعة توقعات وھناك .الموصل  في األخطاء ھذه مثل تكرار

 )IS(ISوضع على االمكانیة لدیھا منظمة والغیر التمییزیة الفحص فإجراءات .العراق في العسكري النشاط یخف ان بمجرد 
 .لھ لزوم ال خطر في المدنیین من العدید

 ذلك، ومع .الموصل ھجوم من كجزء للنازحین  االمني الفرز عملیة تحسین كیفیة حول كبیر او النطاق واسع اتفاق ھناك لیس
 خدمات أي دون من الزمن من طویلة لفترات  االمني والفحص العبور مراكز في الناس تأخیر یتم ال ان یجب تقدیر، أقل على

 تكون أن یجب.  حمایة دون واألطفال النساء بترك  یؤدي ذلك الن الزمن من طویلة لفترات األسر فصل عدم یجب 
 .الدولیة المعاییر  ووفق  یبررھا ما ولھا متحیزة، غیر ، عادلة تكون ان ناتجة اعتقاالت وأي االمني الفحص إجراءات

 العسكري- المدني التنسیق

 القطاعین ھذین یقوم أن المفترض فمن ، منفصلین تدخلھما یكون ان ینبغي والعسكري اإلنساني الدعم بان  المفھوم مع حتى
 المجال في العاملین حمایة فإن  االحیان من كثیر وفي الصراع، اجواء وفي .المدنیین أرواح إنقاذ ھو منھ القصد بتنسیق

 النشاطات بین تدخل یوجد ال أنھ من التأكد خالل من  العسكري والعمل الخیري العمل مابین الفصل خالل من )اإلنساني
 المدني التنسیق من الجانب وھذا العراق، في.  والعسكریة المدنیة أالولویات أھم من یعتبرواحد(  العسكري والعمل  االنسانیة
 العسكریة الجھات :األھمیة بالغ أمر ھو بالخصوص العسكري المدني التعاون أو CIMIC) or (CMCoord  العسكري

  .االشتباكات أثناء تجنبھم لیمكن ، المنطقة في ووجودھم اإلنساني المجال في العاملین بین التمییز على قادرة تكون أن یجب

 أن بسھولة یمكن الذین ، المدنیین من یخدمونھم الذین األشخاص أیضا بل فحسب، اإلنساني المجال في العاملین یحمي ال ھذا
 مابین الفصل خالل من المدنیین حمایة في المتمثل النھائي الھدف.  وضعھم تفھم یتم لم إذا ھجوم في محاصرین یصبحوا

 واالطراف اإلنسانیة الجھات خالل من أفضل بشكل معالجتھ تتم أن یجب فعال بشكل العسكري والعمل االنساني العمل
 .الحكومیة والسلطات المسلحة،

 قاموا بالفعل(CMCoord) العسكري-المدني التنسیق ضباط أن (RI) للالجئین الدولیة لللجنة االغاثة عمال من العدید وقال
  مخاوفھم عن البعض أعرب نفسھ، الوقت وفي .للشركاء سھولة أكثر عملھم یكون ان وطلبوا العراق، في حیویة خدمة بتقدیم
 في مشاركتھم إذا أو المسلحة؛ االطراف مع والمنشآت المعینة التحركات حول المعلومات مشاطرة تم ما إذا  سالمتھم على

 المخاوف ھذه.  سیاسي حزب أو الحكومة، المسلحة، االطراف مع بعملھم مرتبطین یبدون  یجعلھم العسكري - المدني التنسیق
 من مزید إلى حاجة ھناك ولكن.  العسكري - المدني التنسیق في للمشاركة حكومیة غیر منظمة أي ارغام یجب وال صحیحة،

 الجماعات تلك ولتوعیة  سالمتھم، على حفاظا التنسیق في یرغبون الذین اإلنسانیة الجماعات تلك لتشمل المتضافرة الجھود
 .عملھا كیف أو الخدمة ھذه عن یعرفون ال قد الذین

- المدني التنسیق في العاملة المجموعة أن(RI) للالجئین الدولیة اللجنة قابلتھم والذین اإلنساني المجال في العملون وأشار
 الفریق یشمل أن وینبغي .أولویة یكون أن یجب منھا واحد وإنشاء .) 3 (العراق في عاملة تكن لم(CMCoord) العسكري

 بغداد في حكومیین مسؤولین مع فقط لیس والدعوة منتظمة توعیة تجري أن ویجب المھتمة، الحكومیة غیر المنظمات العامل
 . امكن اذا (PMUs) الشعبي الحشد میلیشیات مع أیضا ولكن وأربیل،

-

و من التحوالت الالزمة والمھمة في التنسیق المدني – العسكري (CMCoord)  ھو مشاركة مدروسة من المنظمات غیر 
الحكومیة العراقیة المحلیة. وكما تمت مناقشتھ أعاله، فإنھا غالبا ما تكون االولى - وأحیانا الوحیدة -  ممن یستجیبون في 

المناطق غیر اآلمنة، وغالبا مایعرفون السكان المحلیین الذین بدورھم یعرفون المناطق المتضررة، والناس التي فیھا ومجرى 
االحداث ، التي تخلق الحاجة اإلنسانیة.  وبینما غالبیة الجماعات المحلیة التي  تحدثت الیھم اللجنة الدولیة للالجئین (RI) ذكروا  

بأنھم على استعداد  لمشاطرة المعلومات الفاصلة مابین العمل االنساني والعمل العسكري(deconfliction) مع المنسق المدني 
- العسكري ، كما أنھا لم یعرفوا  بمن یمكنھم االتصال للقیام بذلك. وھذا یعكس، في جزء منھ، التحدي األكبر لربط المنظمات 



 المحلیة الجماعات تلك حتى نفسھ، الوقت في ولكن .المتحدة األمم تقودھا التي المجموعات نظام مع المحلیة الحكومیة غیر
 بخصوص المعلومات- تشاطر من مع او- المشاطرة كیفیة بالضرورة التعرف الرسمیة المجموعات في عضوة أصبحت التي

 .العسكري والعمل االنساني العمل مابین الفصل

 التوثیـــــــــــــــــــق

 لمساعدة تعمل العراق في المنظمات من عددا ان وحیث .والوطنیة الشخصیة االحوال ھویة النازحین من العدید یفتقر
 النازحین عدد ضوء في ھائل تحد ھو ، عملھم عبء فإن والموالید الزواج وتسجیل الھویة إثبات اصدارو إعادة في النازحین

 حجج  فقدانھم في مشكلة ایضا سیواجھون فالعائدین المحررة، المناطق إلى العودة تبدأ  وبینما .أوراقھم دون من الفارین
 یمكنھ ال الذي الطفل مثل بسیطة تكون قد حمایة مشاكل یسبب أن یمكن المدنیة الوثائق وجود فعدم . ملكیتھا واثبات اراضیھم
 .اعتقالھم اویتم لدیارھم بالعودة لھم السماح یتم ال كأسرة  معقدة أو للمدرسة، التسجیل

 لتسجیل  لالھتمام ومثیر موجھ حمایة نظام بتطویر قاموا (RI)  للالجئین الدولیة اللجنة زارتھ للنازحین واحد موقع وفي
 وصولھم وتاریخ األسرة، افراد عدد ، الوالدة اماكن أالسماء، مع بالكامل  توثیقھم یتم الناس، وصول عند .المخیم في النازحین

 المخیمات، إدارة مع األصول حسب والزیجات والوفیات الوالدات تسجیل تم و .نسخھا تم متاحة ھویة وثائق واي المخیم، إلى
 لھم  إدارةالمخیم أصدرت المخیم، مغادرة الناس قرر عندما . ھناك عیشھم اثناء  تلقوھا مساعدات الیة قوائم مع جنب إلى جنبا

 ،( األولي التسجیل معلومات على بناءا  ) انھم زعموا التي شخصیتھم تثبت( رسمیة غیر انھا من الرغم على )رسمیة وثیقة
 اخذه لما بقائمة جھزوھم انھم وحتى.  لدیارھم طریقھم كانوافي وأنھم الزمن، من معلنة لفترة المخیم سكان من كانوا وأنھم

 المخیم بزیارة  تقوم القانونیة للمساعدات منظمة ھناك الوقت نفس في .بحیازتھا الحق ومنحھم المخیم من معھم النازحون
 .الخدمات وتقدیم مساعدة إلى یحتاجون الذین لمعرفة بإنتظام

 ال أنھ كما .البالد عبر تنفیذه یمكن ال وربما المحلیة والسلطات المخیمات مدیري بین التعاون من معینا قدرا یتطلب النظام ھذا
 لدیھم والذین الوثائق ھذه مثل یمتلكون الذین والنازحین.  النازحین مخیمات خارج أو داخل الرسمیة القانونیة الحمایة یوفر

 المخیم إدارة مع والعمل كنازحین  بوضعھم لالعتراف المسؤولین ھؤالء نیة حسن على یعتمدون أن یجب السلطات مع مشاكل
 كیفیة في یوثر ان  ذلك یمكن المجتمع في وزنھا وإالتصاالت المحلیة للعالقات تكون التي األماكن في ولكن .القضایا لحل

 الموقع في القائمة أو المحلیة األنظمة احترام وینبغي .للنازحین حقیقیة حمایة أداة تكون أن یمكن األوراق ھذه الناس، معاملة
 الوثائق على الحصول ینبغي المطاف بنھایة انھ االعتبار بعین االخذ مع ممكن، حد أقصى إلى الوثائق بتقدیم تقوم والتي

 الرسمیة، الوثائق على الحصول النازحین لمساعدة المجموعات لھذه الدعم أولویات تعطي ان المانحة للجھات ینبغي . الرسمیة
 .العودة وبعد أثناء الحمایة قضایا وتجنب الحالیة القانونیة الحمایة لزیادة وذلك

 العــــــــــــــــــودة

 (RI)   للالجئین الدولیة اللجنة مھمة تكن لم حین في .وبكرامة طوعیة، ، آمنة العراق في النازحین عودة تكون أن یجب
(RI) للالجئین الدولیة اللجنة تشھد لم .للقلق  مصدرا یسبب مرارا  الموضوع ذكرھذ  أن إال خاص بشكل العودة على التركیز

 من ضمني مفھوم ھناك أن یبدو ذلك، ومع .قسرا أعیدوا أنھم ادعوا ممن شخص أي مع تتحدث لم أنھا كما قسریة، إعادات أي
 تكن لم التي المناطق إلى العودة على تشجیعھم یجري النازحین من العدید بأن اإلنساني المجال في والعاملین النازحین جانب

 العودة على باالجبار قامت المحلیة السلطات إن قیل الحاالت، بعض في .متنوعة ذلك وأسباب .اإلنسانیة للمعاییر وفقا آمنة بعد
 كانت العودة أن الناس اشتبھ أخرى، حاالت في .الموصل بمعركة والمتعلقة  المتوقعة  الھجرة لموجات المجال إفساح أجل من

 .معینة منطقة الى العائدین للمدنیین  الطائفیة أو العرقیة على للسیطرة محاولة

 تحت كانت التي فالمناطق.  االنساني المجال في للعاملین كبیر قلق مصدر ھو المحررة المناطق من كثیر في العمرانیة البیئة
 حركة لتسھیل العبوات ھذة وازالة الخداعیة، والشراك الناسفة العبوات عموما فیھا تتناثر  IS(IS( االسالمیة الدولة سیطرة
 والالزمة المحددة الطرق من أبعد مسافات یغطي ال و العسكري للمرور الطریق فتح لمناطق اال یتم لم العسكریة القوات
 للعبوات بأنفسھم العائدین إزالة كیفیة عن قصصا وتكرارا مرارا (RI) للالجئین الدولیة اللجنة وسمعت .والخروج للدخول
 ھي المتفجرات إزالة  ان .األرصفة جوانب على ببساطة وتكدیسھا ، وممتلكاتھم دیارھم من المنفجرة غیر والذخائر الناسفة
 او التجاریة للمجموعات السھل من الیجعلھ العراق في المستخدم النظام اآلن وحتى مكثفا، تدریبا وتتطلب مضنیة عملیة

 .فعال بشكل العمل من االنسانیة



 وسط في الصغیرة المشاریع بفتح  بدؤا  كانوا السكان بعض االنبار، في(RI) للالجئین الدولیة اللجنة زارتھا للعائدین قریة في
 االسالمیة الدولة خروج من أشھر غضون في النظامین تأھیل اعادة تم حیث وكھرباء، جاریة میاه ھناك كانت .المدینة

  . )IS(ISعلى للحفاظ ھناك  كان  الداخلي األمن وقوى المنطقة، سیر على الحفاظ على تعمل المحلیة الحكومة  وكانت 
 ھذه أن یبدو ذلك، ومع .تشریدھم من تعبوا ألنھم امورھم، وتدبر المدمرة منازلھم إلى عودتھم طریق في كانوا الناس .األمن
 آمنة المناطق بعض أنفسھم النازحین رأى.  أخرى حاالت في آمنة مناطق إلى العودة أن على مؤشرا ولیس شاذة الحالة

 فقد اآلن، حتى ولكن .البناء إعادة في الناس لدعم استعداد على المحلیة والحكومة والكھرباء الماء یوجد حیث خاصة للعودة،
 اإلنساني المجال في العاملین من قلیل وعدد العودة، عملیة في المحلیة والحكومة األمنیة القوات من المشاركات معظم كان

 .العملیة ھذه في الخطوات جمیع سالمة من وایضا بطواعیة رجعوا العائدین ان من  تحققوا

 الطویل التخطیط  بأن المرحج غیر ومن.  یتحسن أن قبل سوءا سیزداد العراق في اإلنساني الوضع أن في شك ھناك لیس
 من الكثیر ببساطة ھناك :األزمة تلك من تنشأ التي اإلنسانیة االحتیاجات جمیع یغطي سوف الموصل لمدینة اشھر ولعدة

 عدد بالتأكید تقریبا ھناك سیكون أنھ یعني ھذا .الناس حركة  احتمالیات لجمیع لتتجھز االغاثة منظمات ستواجھ التي الخفایا
 وسوف .وضحاھا عشیة بین تحدث لن والطوعیة اآلمنة والعودة .العام نھایة بحلول  داخلیا النازحین األشخاص من أكبر

 في والشركاء اإلنسانیة الشؤون تنسیق مكتب أن یجب وبالتالي، .المستقبل في الوقت لبعض الدولي المجتمع دعم إلى یحتاجون
 الجدد النازحین بحسبانھا تضع ان 2017   العراق في اإلنسانیة االستجابة خطة بأن حساباتھ في یضمن أن اإلنساني المجال

 .العراق  داخل في النازحین سائر من غیرھم عن فضال طویلة لفترة  والباقین الموصل من

 .2016العام من وأكتوبر سبتمبر في العراق وشمال وسط (RI) للالجئین الدولیة اللجنة زارت

   االنسانیة للمساعدات بحاجة ھم وممن (KRI)كردستان منطقة في معظمھم العراق في سوري الجئ 225,000 ایضا ھناك(1)
 بمعاناتھا النازحین مواقع معظم وصف یمكن كان 2015  آب ففي ذلك، ومع .اإلدارة وطبیعة لموقع وفقا العراق في داخلیا النازحین مواقع في الظروف تختلف  (2)

 .االن الحال ھو عما الدولي التواجد انعدام شبھ الى باالضافة  انتظامھا وعدم
 المنظمات من أیا فإن ذلك، ومع .للعراق 2015 العسكري المدني التنسیق التوجیھیة المبادئ في ) (CMCoord العسكري – المدني للتنسیق العامل دعوةالفریق تمت(3)

 للتنسیق المحددة التوجیھات. " العراق في اإلنساني القطري الفریق :انظر بوجودھم علم على كانوا(RI)للالجئین الدولیة اللجنة إلیھم تحدثت الذین الحكومیة غیر
نوفمبر ". 16 والعسكریین المدنیین بین اإلنساني


	ولكن جزءا من الحاجة الملحة لأزمة النزوح هو الحاجة إلى مواصلة مساعدة  3.3  مليون شخص في العراق الذين هم اصلا نازحين، والذين غالبا ما يصعب الوصول إليهم وممن هم في امس  الحاجة .



