المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

المفوضية
األوروبية

العراق
نشرة إيكو
حقائق وأرقام
األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة:
 8.2مليون شخص (بحسب مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
())UNOCHA
األشخاص المشردون داخليا منذ شهر
كانون الثاني من عام  2.8 :)2014مليون
شخص (بحسب المنظمة الدولية للهجرة
())IOM
باإلضافة إلى ذلك ,تم تشريد  1.13مليون
شخص في الداخل خالل السنوات السابقة.
(بحسب وزارة شؤون الهجرة والمهجرين)
الالجئون في العراق:
 250000الجئ سوري تقريبا؛ -36000
 40000الجئ من جنسيات أخرى
(بحسب المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين )UNHCR
حقوق الصورة :إيكو /كارولين غلوك

الرسائل الرئيسية










يستمر الوضع اإلنساني في العراق بالتدهور ,وتتزايد االحتياجات :فوفقا لألمم المتحدة
والمنظمة الدولية للهجرة ،وصل عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية إلى
 8.2مليون شخص ،بما في ذلك  2.8مليون شخص من المشردين داخليا منذ شهر كانون
الثاني من عام  .2014كما يستضيف العراق حوالي  250000الجئ سوري.
يش ّكل الوصول للمساعدات اإلنسانية التحدي الرئيسي الذي يواجه تقديم المساعدات ،حيث
يؤثر تواصل أعمال العنف وانعدام األمن على العمليات اإلنسانية .ويعتبر الوصول إلى السكان
في المناطق التي يصعب الوصول إليها ،والمناطق المتضررة من الصراع على سلم
األولويات.
في ضوء التصعيد األخير للصراع ،تضاءلت إمكانيات حماية المدنيين أكثر فأكثر مع إعاقة
وصول السكان المتضررين إلى المناطق األكثر أمنا ،وحصولهم على الخدمات األساسية,
والمساعدات المنقذة للحياة.
تستجيب المفوضية لالحتياجات اإلنسانية من خالل مساعدة العراقيين المشردين داخليا
والالجئين العراقيين في األردن ,ولبنان ,وتركيا .كما وتدعم المفوضية أيضا الالجئين
السوريين في العراق .في عام  2014وحده ،ش ّكل االتحاد األوروبي والدول األعضاء ثاني
أكبر الجهات اإلنسانية المانحة ،حيث قدم  163مليون يورو .وقد تم تفعيل آلية الحماية المدنية
في االتحاد األوروبي أيضا وذلك لتسهيل التوزيع السريع للمساعدات العينية والخبرات في
المنطقة.
تناشد المفوضية األوروبية جميع أطراف النزاع إلى تطبيق االحترام الكامل لقواعد ومبادئ
القانون الدولي اإلنساني .كما وتدعو إلى حماية المدنيين ,وضمان المرور اآلمن دون عوائق
للسكان الفارين من العنف.

التمويل اإلنساني المقدم من المفوضية
األوروبية
 90.5مليون يورو للعراقيين المشردين
داخليا والالجئين العراقيين في الدول
المجاورة ( 7مليون يورو في عام ,2013
 20مليون يورو في عام  ,2014إضافة
إلى  63.5مليون يورو لألنشطة التي سيتم
تنفيذها في عام )2015؛
 22مليون يورو لالجئين السوريين في
العراق ( 13.5مليون يورو في عام
 2013و 8.5مليون يورو في عام 2014
ولألعمال التي سيجري تنفيذها في عام
)2015؛
 1.8مليون يورو بموجب مبادرة أطفال
السالم في االتحاد األوروبي).
تم تفعيل آلية الحماية المدنية لالتحاد
األوروبي لتسهيل توزيع المساعدات
العينية.
المفوضية األوروبية -المساعدات اإلنسانية
والحماية المدنية
ب 1049 -بروكسيل ,بلجيكا
هاتف(+32 2) 295 44 00 :
فاكس(+32 2) 295 45 72 :
البريد اإللكتروني:
echo-info@ec.europa.eu
الموقع اإللكتروني:
http://ec.europa.eu/echo

* للوصول إلى جميع نشرات
إيكو:
bit.ly/echo-fs
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الوضع اإلنساني واالحتياجات اإلنسانية
يتصاعد الصراع بشك ٍل متزاي ٍد في مناطق مختلفة من العراق :حيث تتواصل الهجمات البرية الكاملة في محافظة األنبار الشرقية،
ومحافظة صالح الدين المتوسطة ,ومحافظة كركوك الغربية ،مع وجود تأثيرات كبيرة على المدنيين .وقد اندلع القتال بالفعل أو بات
اندالعه متوقعا في المناطق الحضرية الرئيسية (الرمادي ,وتكريت ,والحويجة ,والفلوجة ,وتلعفر ,والموصل).
بعد استيالء الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( )ISILعلى الرمادي ،عاصمة محافظة األنبار ،في  17أيار ،قام مقاتلوها باالستيالء
على قذائف هاون وإطالقها ,كما وشنوا مجموعة من الهجمات على القرى والمدن المحيطة بها ،استهدفت في معظمها قواعد عسكرية
للجيش العراقي في المزرعة ،والبغدادي ,والحبانية .وتفيد التقارير عن استمرار تقدم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( )ISILنحو
الخالدية وعامرية الفلوجة ،حيث سعت اآلالف من األسر المشردة داخليا للحصول على ملجأ بعد هجمات الدولة اإلسالمية في العراق
والشام ( )ISILالتي طالت أجزاء أخرى من البالد.
ال تزال قضيتا الوصول والحماية تشكالن التحديين الرئيسيين في العراق .حيث يؤثر استمرار العنف وانعدام األمن إلى حد كبير على
قدرة المجتمع اإلنساني على الوصول إلى السكان المحتاجين المحاصرين في أجزاء عديدة من شمال ووسط العراق.
وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم تشريد اكثر من  70000شخص من مدينة الرمادي ،منذ  15أيار فقط .وفي المجموع ،الذ
أكثر من  240000شخص من منطقة الرمادي بالفرار منذ بدء العمليات العسكرية وتصاعد هجمات الدولة اإلسالمية في العراق
والشام ( )ISILفي  8نيسان .وتم تشجيع عدد كبير من نفس هذه األسر أو إجبارهم على العودة إلى مناطقهم األصلية في محافظة
االنبار ،بعد موجة التشريد األولى من منطقة الرمادي إلى محافظة بغداد .وقد تم منع دخول العديد من المدنيين الفارين عند جسر بزيبز،
مع عدم السماح لألسر بالدخول إلى محافظة بغداد .نتيجة لذلك ،أشارت التقارير إلى عودة الكثير من المشردين إلى المواقع الصحراوية
في محافظة االنبار ،مثل هيت والحبانية.
وهناك مخاوف جادة بشأن الحماية ترتبط بمنع دخول األشخاص المشردين داخليا إلى المناطق األكثر أمنا .ويضطر المشردون
لالنتظار عند نقاط التفتيش و /أو العودة إلى مواقع غير آمنة ،وغير مزودة بالخدمات ،مع تدني أو انعدام إمكانية الحصول على المياه
والمأوى األساسي ،وارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق .وال تزال أكثر العائالت المشردة ضعفا تقيم في عامرية الفلوجة
والمناطق الواقعة جنوب جسر بزيبز ،دون التمكن من توفير الكفالء الالزمين لدخول محافظة بغداد ,حيث يعتمدون على المساعدات
المحلية والدولية.
لقد تزايد عدد التبليغات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وانتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدولي .وأفادت األمم
المتحدة عن حدوث انتهاكات منظمة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان في العراق ترتكبها جميع أطراف النزاع .في بعض الحاالت،
يمكن أن تعتبر هذه األفعال جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .وقد تم تسجيل تبليغات تتعلق بحدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان ,مثل
عمليات القتل المستهدف ،والتحويالت القسرية ,واالختطاف ,واالتّجار ,والعبودية ،واالعتداء الجنسي.
التزال مسألة توفير المأوى المالئم ,والغذاء ,والمياه ,وخدمات الصرف الصحي ,والرعاية الصحية تشكل أولوية رئيسية للتأكد من
تزويد المشردين األكثر ضعفا الذين يعيشون في العراء ،وفي المدارس ,والمباني غير المكتملة بالدعم الالزم في الحاالت الطارئة
والمساعدات المنقذة للحياة .ويستمر بذل جهود توفير مساعدات فصل الصيف ،من خالل توزيع مستلزمات الظل والماء.
إضافة لعواقب الصراع الداخلي ،يواجه العراق أيضا العواقب التي يسببها الصراع الدائر في الجوار السوري .حيث يستضيف العراق
اليوم حوالي  250000الجئ سوري مسجل وستواصل إيكو مساعدتهم.

استجابة االتحاد األوروبي
التمويل
يتبع البرنامج اإلنساني الذي تديره المفوضية منهجية ذات شقين لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية ,وهما:
• العراقيون المشردون داخليا في البالد والالجئون العراقيون في األردن ولبنان.
• الالجئون السوريون في العراق.
* للوصول إلى جميع نشرات
إيكو:
bit.ly/echo-fs
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مساعدة المشردين داخليا في العراق
استجابة لالحتياجات اإلنسانية المتنامية للسكان الذين تم تشريدهم بسبب العنف المستمر ،قامت المفوضية األوروبية بزيادة تمويلها لعام
 2015ب  25مليون يورو  .تتواجد المفوضية بشكل مباشر في البالد ,من خالل مكتب ميداني لها في أربيل ,وموظفين يقومون
باستمرار بمراقبة الوضع في الميدان ,ودعم التنسيق في تقديم االستجابة اإلنسانية.

مساعدة الالجئين العراقيين الذين فروا إلى تركيا ,واألردن ,ولبنان
تقدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRأن أكثر من  150000الجئ عراقي من الفئات السكانية األضعف
يقيمون حاليا في الدول المجاورة .وتقدم المفوضية األوروبية المساعدات في مجال المواد الغذائية وغير الغذائية لتلبية االحتياجات
األساسية لهؤالء الوافدين الجدد .في لبنان واألردن ،يجري دعم الالجئين العراقيين الجدد من خالل برنامج المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRللمساعدات النقدية الممول من قبل االتحاد األوروبي ،ويتم استهداف الالجئين األكثر ضعفا بما
في ذلك األسر التي تديرها النساء ,واألسر التي يوجد فيها العديد من المعالين ،وذوي االحتياجات الخاصة ,وكبار السن ،واألفراد الذين
لديهم أوضاع صحية معينة.

دعم الالجئين القادمين من سوريا
منذ اندالع الصراع في سوريا ،ف ّر قرابة  250000شخص ،معظمهم من أصل كردي ،من العنف القائم داخل سوريا إلى العراق ,وإلى
المنطقة الكردية فيه بشك ٍل رئيسي .ومنذ عام  ,2013قامت المفوضية األوروبية بتخصيص مبلغ  22مليون يورو لتوفير المساعدات
اإلنسانية لهؤالء الالجئين السوريين .وتقدم دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية الدعم الالزم داخل
وخارج المخيمات ,من خالل توفير المساعدات الغذائية ,وخدمات الرعاية الصحية األساسية ,وخدمات المياه والصرف الصحي,
والحماية ،والدعم النفسي واالجتماعي ,وتوزيع المستلزمات المنزلية األساسية .ويشكل األطفال دون سن  18عاما  %40من الالجئين
السوريين الذين قدمت لهم المفوضية الدعم اإلنساني في العراق ,في حين تشكل النساء نسبة  %41منهم.

مبادرة أطفال السالم في االتحاد األوروبي :التعليم في حاالت الصراع
أطلق االتحاد األوروبي مبادرة أطفال السالم من خالل المال الذي حصل عليه االتحاد األوروبي من جائزة نوبل للسالم في عام 2012
تقديرا إلنجازاته التي حققها لتحقيق السالم في القارة األوروبية .وبموجب هذه المبادرة ,قامت المفوضية األوروبية بتمويل أربعة
مشاريع في العراق لتوفير التعليم األساسي ألطفال الالجئين السوريين واألطفال المشردين ،وقد تم إطالق مشروعين منها في عام
 ,2013حيث تم تنفيذ أحد هذين المشروعين في عام  ,2014في حين تم إطالق المشروعين اآلخرين في عام  ,2015ليصل المجموع
إلى  1.8مليون يورو .وتم ّول المبادرة المشاريع اإلنسانية لألطفال في مناطق الصراع ،فتعمل على تمكينهم من الوصول إلى المدارس
حيث بإمكانهم أن يتعلموا في بيئة آمنة ،باإلضافة إلى تزويدهم بالدعم النفسي للتعافي من تجارب الحرب المؤلمة التي عاشوها.
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