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 التطورات الرئيسية

  تتواصل الجهود العسكرٌة التً تقودها الحكومة العراقٌة الستعادة مدٌنة الموصل التابعة لمحافظة نٌنوى 

ومنذ بدء هجوم الموصل فً منتصؾ أكتوبر  من أٌدي تنظٌم الدولة اإلسالمٌة فً العراق والشام )داعش(.

شخص من الموصل إلى محافظات األنبار  473,000، أدت العملٌات العسكرٌة إلى تشرٌد أكثر من 2016

وبابل وبؽداد ودٌالى وأربٌل ونٌنوى والقادسٌة وصالح الدٌن والسلٌمانٌة وواسط، وذلك طبًقا للمنظمة الدولٌة 

ا فً ظل استمرار العملٌات ومن المتوقع ارتفاع عدد الناز ( شرٌكة الحكومة األمرٌكٌة.IOMللهجرة ) ًٌ حٌن داخل

 العسكرٌة لمكافحة داعش.

  ا إلى شرق الموصل، الذي استعادته قوات األمن العراقٌة ًٌ لقد ارتفع فً أوابل أبرٌل معدل عودة النازحٌن داخل

ومن المرجح أن  من داعش فً أواخر ٌناٌر، وذلك بعد انخفاض دام شهرٌن، طبًقا للمنظمة الدولٌة للهجرة.

 الزٌادة فً عدد العابدٌن ناتجة عن االستعادة التدرٌجة للخدمات األساسٌة، منها التعلٌم، والكهرباء، ومٌاه 

 وقد عاد ما ٌقرب  الشرب المأمونة، فضالً عن استبناؾ األسواق المحلٌة فً أحٌاء شرق الموصل لعملها.

 أبرٌل،  13ومارس  30األصلٌة فً الفترة بٌن  نازح داخلً من شرق الموصل إلى مناطقهم 16,600من 

  وفًقا للمنظمة الدولٌة للهجرة.

  ا إلى شرق الموصل، إال أن النزوح المستمر من ؼرب الموصل ال ٌزال ًٌ برؼم العودة األخٌرة للنازحٌن داخل

 ى الحفاظ وتعمل الحكومة العراقٌة ووكاالت اإلؼاثة عل ٌفرض عبًبا على سعة اإلٌواء فً مواقع النزوح.

 وافد جدٌد، وذلك طبًقا للوضع فً أوابل ماٌو. 83,000موقًعا للنازحٌن ذا قدرة استٌعاب تقارب  17على 

شخص إضافً، وفًقا  135,000وتجري اآلن أعمال التشٌٌد فً مواقع قابمة ومخٌمات جدٌدة الستٌعاب 

مسؤولة عن أنشطة تنسٌق المخٌمات وهً الجهة التنسٌقٌة ال –( CCCMلمجموعة تنسٌق المخٌمات وإدارتها )

 والمؤلفة من وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات ؼٌر حكومٌة، وأطراؾ معنٌة أخرى.  –وإدارتها 

 

 أنشطة  تمويل
ٌة من  ً العراق عن السنوات المال ٌة ف  2017إلى  2014االستجابة اإلنسان

USAID/OFDA
1

 دوالر 316,564,837 

USAID/FFP
2

 دوالر 138,643,516 

State/PRM
3

 دوالر 782,953,082 

DoD
4

 دوالر 77,357,233 

 دوالر 1,,16,515,11,

 

 النقاط الرئيسية

 أدت العملٌات العسكرٌة التً تقودها حكومة العراق 

 فً سبٌل استعادة الموصل إلى تشرٌد أكثر 

 2016منذ منتصؾ أكتوبر شخص  473,000من 

 تتعاون اآلن حكومة العراق مع وكاالت االستؽاثة 

ا من أجل استٌعاب  ًٌ فً تمدٌد سعة موقع النازحٌن داخل

 نازح داخلً آخر من ؼرب الموصل  135,000

 تواصل وكاالت االستؽاثة توفٌر الؽذاء والحماٌة واإلٌواء

 ومساعدات المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة 

 إلى السكان المتضررٌن من العملٌات العسكرٌة

 المعقدة الطوارئ حاالت – العراق
 2017من ماٌو  5                2017، السنة المالٌة 3صحٌفة الوقابع رقم 

1
 (USAID/OFDAالمكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
2
(USAID/FFPمكتب الؽذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 

 

3 
 (State/PRMمكتب السكان والالجبٌن والهجرة التابع لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة )

4
 (DoDوزارة الدفاع األمرٌكٌة ) 

 نظرة سريعة 
 األرقام على

 مليون 11
 شخص بحاجة إلى مساعدات 

 إنسانٌة فً العراق 

 2017وفًقا لتقارٌر الوالٌات المتحدة فً ٌناٌر عام 

 ماليين 3.1
 شخص نازح داخلً فً العراق

 2017أبرٌل  –وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة 

606,000 
 نازح داخلً فً محافظة نٌنوى

 2017أبرٌل  –وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة 

473,000 
شخص نازح جراء الهجوم العسكري على 

 الموصل

 2017ماٌو  –المنظمة الدولٌة للهجرة 

254,000 
 الجا عراقً فً البلدان المجاورة 

 وفًقا لتقارٌر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 2017ماٌو عام  –ؤون الالجبٌن لش
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 نزوح السكان وانعدام األمن

  ًبالمبة من ؼرب الموصل منذ بداٌة هجومها فً فبراٌر 70العراقٌة قد استعادت السٌطرة على ما ٌقرب من أبرٌل، كانت قوات األمن  27طبًقا للوضع ف ،

وتقدر األمم المتحدة أنه ال ٌزال هناك ما ٌصل إلى  ، الشرٌكة للحكومة األمرٌكٌة.(UNHCR)طبًقا للمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن 

  فً المدٌنة القدٌمة فً ؼرب الموصل. 400,000مناطق ؼرب الموصل الخاضعة لتنظٌم داعش، منهم نحو شخص موجوٌد فً  500,000

  شخص،  473,000منذ بدء هجوم الموصل فً منتصؾ أكتوبر، أسفرت العملٌات العسكرٌة التً تقودها الحكومة العراقٌة عن تشرٌد أكثر من 

 شخص نازح قد عادوا إلى أماكنهم األصلٌة فً نٌنوى، مع بقاء أكثر  114,000أكثر من وبشكل عام، كان  وفًقا للمنظمة الدولٌة للهجرة.

 ماٌو. 4شخص نازح فً محافظات األنبار وبابل وبؽداد ودٌالى وأربٌل وصالح الدٌن والسلٌمانٌة ونٌنوى والقادسٌة، طبًقا للوضع فً  336,000من 

 ا من ؼرب الموصل ٌف ًٌ رون إلى ناحٌة حمام العلٌل التابعة لمحافظة نٌنوى، حٌث تقوم هناك قوات األمن العراقٌة بفحص وال ٌزال أؼلب النازحٌن داخل

ا قبل سفرهم إلى مخٌمات النازحٌن أو مواقع أخرى، بما فً ذلك المناطق المستعادة فً شرق الموصل. ًٌ فبراٌر  19وفً الفترة ما بٌن  النازحٌن أمن

 نازح داخلً قد عبروا موقع الفحص األمنً لقوات األمن العراقٌة فً حمام العلٌل، طبًقا للحكومة العراقٌة. 340,000أبرٌل، كان ما ٌقدر بنحو  20و

 ًٌا إلى جمع شم ًٌا إلى أماكنهم األصلٌة فً أحٌاء شرق الموصل فً ظل تحسن الوضع األمنً وسعً النازحٌن داخل ل أفراد األسرة تتواصل عودة النازحٌن داخل

ًٌا وأعداد  من النازحٌنولكن تظل حركة السكان مترددة وؼٌر ثابت، فً ظل التقلبات المتكررة فً أعداد الوافدٌن الجدد  ب العٌش.ومواصلة أنشطة كس داخل

ا بشرق الموصل عد 27و 26وفً  العابدٌن إلى مناطقهم األصلٌة. ًٌ د من أبرٌل، تجاوز عدد الوافدٌن الجدد من ؼرب الموصل إلى مخٌمات النازحٌن داخل

شخص  3,100وأفادت المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن بوصول ما ٌقدر بنحو  المؽادرٌن من المواقع للمرة األولى فً شهر واحد تقرًٌبا.

ًٌا بشرق الموصل، مع مؽادرة نحو   شخص المخٌمات فً ذلك الوقت. 1,100إلى مخٌمات النازحٌن داخل

 برؼم تحسن الظروؾ األمنٌة فً بعض أحٌاء ؼرب وشرق الموصل التً تمت استعادتها مؤخًرا، إال أن ما تطلقه داعش عبوات ناسفة ٌدوٌة الصنع 

 ٌة ونٌران ؼٌر مباشرة، وقذابؾ هاون، فضالً عن العملٌات العسكرٌة التً تقودها الحكومة العراقٌة، ال تزال تؤدي إلى زعزعة األوضاع األمن

أبرٌل، سجلت المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون  6مارس إلى  30وفً الفترة من  إلى سقوط ضحاٌا ووقوع إصابات فً صفوؾ المدنٌٌن.و

ا فً شرق الموصل. 15الالجبٌن ما ال ٌقل عن  ًٌ من أبرٌل، فجر تنظٌم داعش عبوة ناسفة ٌدوٌة  19و 18وفً  هجوًما من داعش فً اثنً عشر ح

حً الثورة بؽرب الموصل، ونفذت هجومٌن بقذابؾ الهاون فً حً الجزابر بشرق الموصل، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة  الصنع فً

ا ما بٌن قتٌل وجرٌح فً نٌنوى خالل شهر أبرٌل، مشٌرًة  275وسجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ما ال ٌقل عن  سبعة من المدنٌٌن. ًٌ  مدن

 م األمن قد أعاق عملٌة جمع البٌانات ومن المرجح أن تكون أعداد اإلصابات والوفٌات أعلى بكثٌر.إلى أن انعدا

 

 

 واإليواء وسلع اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

  ا ومواقع الطوارئ  —شخص  359,000المقدر عددهم بنحو  —بالمابة تقرًٌبا من النازحٌن من الموصل  86تم إٌواء ًٌ فً مخٌمات النازحٌن داخل

ٌُقدر بنحو  4طبًقا للوضع فً  ٌقٌمون فً أماكن خاصة، بما فً ذلك  —بالمابة من نازحً الموصل  13أو  —شخص  46,000ماٌو، بٌنما كان ما 

ٌُجر العابالت المضٌفة، حسب تقارٌر للمنظمة الدولٌة للهجرة. بالمابة من النازحٌن  20ى اآلن إٌواء ما ٌقرب من وطبًقا للمنظمة الدولٌة للهجرة، 

 بالمابة فً أماكن خاصة. 60العراقٌٌن فً مخٌمات، بٌنما ٌقٌم اآلن حوالً 

  ا العابدٌن إلى أحٌاء شرق الموصل، مما أدى إلى توفٌر مساحة  —فً الفترة ما بٌن منتصؾ وأواخر أبرٌل  —تضاعفت تقرًٌبا ًٌ أعداد النازحٌن داخل

ا للمواقع، حسب تقارٌر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة إٌواء إ ًٌ ضافٌة للمأوى فً المخٌمات بشرق وشمال الموصل فً ظل مؽادرة النازحٌن داخل

نازح داخلً إلى مناطقهم األصلٌة فً شرق الموصل واألماكن المحٌطة،  10,800أبرٌل، عاد أكثر من  13إلى  7وفً الفترة من  لشؤون الالجبٌن.

وبالرؼم من أن العابدٌن وفروا  نازح داخلً إلى شرق الموصل خالل األسبوع السابق، طبًقا للمنظمة الدولٌة للهجرة. 6,000نًة بعودة حوالً مقار

مساحة إٌواء إضافٌة فً المخٌمات بشرق وجنوب الموصل، إال أنه ال تزال هناك ضؽوٌط على مساحة اإلٌواء بسبب النزوح الٌومً من ؼرب 

  حسبما أشارت المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن. الموصل،

  منها بقدرة  11ومن بٌن المواقع، تمتع  موقًعا الستضافة النازحٌن من الموصل. 17تدٌر الحكومة العراقٌة ووكاالت اإلؼاثة فً الوقت الراهن

ا طبًقا للوضع فً  83,000استٌعاب حوالً  ًٌ وتواصل منظمات اإلؼاثة توسٌع المواقع الحالٌة وبناء مخٌمات  أوابل ماٌو.وافد جدٌد من النازحٌن داخل

ا من أجل استٌعاب  ًٌ  (. CCCMشخٍص إضافً، طبًقا لما أوردته مجموعة تنسٌق المخٌمات وإدارتها ) 135,000جدٌدة للنازحٌن داخل

  ا، الواقع بجنوب الموصل. 2مخٌم حمام العلٌل فً منتصؾ أبرٌل، افتتحت المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن ًٌ وقد امتأل  للنازحٌن داخل

 أبرٌل،  30وقاربا على بلوغ السعة النهابٌة تقرًٌبا فً  —شخص  23,400القادر على استضافة ما ٌقدر بنحو  —قسمان كامالن من المخٌم 

 متحدة لشؤون الالجبٌن فً الوقت الحالً على تشٌٌد قسم ثالث للمخٌم، وتعمل المفوضٌة السامٌة لألمم ال شخص إضافً. 700مع وجود مساحة تكفً 

وعقب افتتاح المخٌم، وزعت  شخص. 30,000شخص إضافً، وبذلك تصل السعة اإلجمالٌة للمخٌم إلى حوالً  6,600والذي سٌسع الستضافة 

ا كما حشدت مسبًقا سلع إؼاثة إضافٌة تكفً  الجهات الفاعلة فً مجال اإلؼاثة مستلزمات أسرٌة أساسٌة على الوافدٌن الجدد من ًٌ  النازحٌن داخل

 شخص فً المخٌم. 18,000لنحو 
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  ًٌا عن قلقهن إزاء ارتفاع درجات الحرارة  2وحمام العلٌل  1فً األسابٌع األخٌرة، أعربت النساء المقٌمات فً مخٌمً حمام العلٌل  للنازحٌن داخل

 وتحسًبا الرتفاع درجات الحرارة  وفًقا لما أوردته المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن. فً خٌام النازحٌن مع اقتراب فصل الصٌؾ،

ا، فً األشهر المقبلة، تقوم الوكاالت اإلنسانٌة فً الوقت الحالً بوضع خطط لتوفٌر مظالت فً المخٌمٌن وتوزٌع سلع اإلؼاثة المناسبة موسم ًٌ 

 بما فً ذلك المالبس والمراوح.

  شخص وافد  795,000فً سبٌل مساعدة النازحٌن الجدد من الموصل، وزعت المنظمات اإلنسانٌة مجموعات سلع إؼاثة على ما ٌقرب من 

 ملٌون شخص 1.2كما أمدت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانٌة ما ٌقرب من  من شرق وؼرب الموصل فً الفترة ما بٌن منتصؾ أكتوبر وأواخر أبرٌل.

ة االستجابة السرٌعة الممولة من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة والتً تحتوي على حصص ؼذابٌة طاربة ومٌاه شرب مأمونة ومستلزمات بأطقم آلٌ

 نظافة صحٌة، وذلك منذ بدء هجوم الموصل.

 

 

 األمن الغذائي

 ( ًأشار تقرٌر مشترك صادر عن الحكومة العراقٌة وبرنامج األؼذٌة العالمWFP ًف )بالمابة من سكان العراق واجهوا  2أبرٌل إلى أن نحو  10

ا  66بالمابة من العراقٌٌن،  50كما أشار التقرٌر أًٌضا إلى أن أكثر من  .2016انعدام األمن الؽذابً فً أواخر عام  ًٌ بالمابة منهم من النازحٌن داخل

بالعراق ٌزداد تأثرهم بالصدمات الناجمة عن الصراع أو األسعار ٌوًما بعد فً العراق، معرضون لخطر انعدام األمن الؽذابً؛ حٌث إن بعض السكان 

ا فً صالح الدٌن. اآلخر. ًٌ وقد تم  وقد تركز انعدام األمن الؽذابً فً جنوب العراق، وخاصًة بٌن األسر فً شمال محافظة المثنى وأسر النازحٌن داخل

 حالة األمن الؽذابً بٌن األشخاص الفارٌن من الموصل والمناطق المجاورة. جمع بٌانات هذا التقرٌر قبل هجوم الموصل وهً ال تتضمن

 ،ا ًٌ بالرؼم  أشار تقٌٌٌم لالحتٌاجات اإلنسانٌة أُجِرَي فً منتصؾ أبرٌل فً أحٌاء شرق وؼرب الموصل إلى أن الحصول على الؽذاء ال زال ٌشكل تحد

وفً بعض أحٌاء شرق الموصل، حٌث ٌتوفر الؽذاء، فإن محدودٌة توفر النقد  ْعلِن.من سٌر عمل األسواق فً العدٌد من مناطق المدٌنة، حسبما أُ 

وفً الوقت نفسه، أفادت  والفرص المدرة للدخل تعوق حصول السكان على الؽذاء، وذلك طبًقا للمنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة وجهات االستجابة.

 دهم على مساعدات اإلؼاثة لتلبٌة االحتٌاجات الؽذابٌة األساسٌة.ؼالبٌة األشخاص الذٌن تم تقٌٌمهم فً ؼرب الموصل باعتما

 استجابًة  تعمل وكاالت اإلؼاثة فً الوقت الحالً على توفٌر المساعدات الؽذابٌة الطاربة فً المناطق التً ٌسهل الوصول إلٌها حدًٌثا بؽرب الموصل 

 ، أبرٌل 23إلى  17وفً الفترة من  (.OCHAب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة )إلى التقارٌر المستمرة التً تفٌد بنقص الؽذاء، حسبما أورد مكت

وهً الجهة التنسٌقٌة ألنشطة األمن الؽذابً اإلنسانٌة، والتً تتألؾ من  —( Food Security Clusterقدم أعضاء مجموعة األمن الؽذابً )

ا من أحٌاء  11شخص فً  66,000حصًصا ؼذابٌة جافة إلى نحو  —وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات ؼٌر حكومٌة وأطراؾ معنٌة أخرى  ًٌ ح

شخص فً مواقع الفحص ونقاط التجمٌع، منهم  33,000إلى أكثر من  كما قدم شركاء المجموعة أًٌضا حصًصا ؼذابٌة جاهزة لألكل ؼرب الموصل.

 شخص فً موقع الفحص األمنً التابع لقوات األمن العراقً فً حمام العلٌل. 29,000حوالً 

 ( ًلقد حشد مسبًقا برنامج األؼذٌة العالمWFP ما ٌقرب من )االحتٌاجات  حصة ؼذابٌة لالستجابة الفورٌة بجمٌع أنحاء العراق لتلبٌة 49,900

تقدم كل حصة ؼذابٌة لالستجابة الفورٌة سلًعا ؼذابٌة كافٌة  الؽذابٌة للسكان الفارٌن من المناطق الخاضعة لسٌطرة تنظٌم داعش، بما فٌها الموصل.

حصة ؼذابٌة  88,000لً وكان برنامج األؼذٌة العالمً قد حشد مسبًقا حوا ألسرة مكونة من خمسة أشخاص الستهالكها فً مدة ثالثة أٌام تقرًٌبا.

 أسرٌة، كافٌة لتلبٌة االحتٌاجات الؽذابٌة ألسرة مكونة من خمس أشخاص الستهالكها لمدة شهر واحد فً العراق. 

  ٌوًما فً ستة مخٌمات  30شخص حصًصا ؼذابٌة جافة تكفً  38,300أبرٌل، أوصل برنامج األؼذٌة العالمً إلى حوالً  30إلى  24فً الفترة من

ا تم إنشاؤها الستجابة الموصل. للنازحٌن ًٌ أسرة بحصص ؼذابٌة  267,500 ومنذ بداٌة هجوم الموصل، أمد برنامج األؼذٌة العالمً أكثر من داخل

أسرة مقٌمة فً مخٌمات أو مع مجتمعات مضٌفة  203,500 كما قدم برنامج األؼذٌة العالمً حصًصا ؼذابٌة شهرٌة إلى ما ٌقرب من جاهزة لألكل.

 أكتوبر.منذ 

 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

  ًا عبر نقل المٌاه بالشاحنات إلى  2.3فً شرق الموصل، واصلت منظمات اإلؼاثة توفٌر حوال ًٌ ا، حسبما أفادت األمم  28ملٌون لتر من المٌاه ٌوم ًٌ ح

 ٌقود السكان إلى االعتماد —ا من أحد المخاطر اإلنسانٌة الربٌسٌة وهذ —كما أن الوصول المحدود إلى مٌاه الشرب المأمونة فً ؼرب الموصل  المتحدة.

ن باإلسهال، على المٌاه اآلتٌة من آبار ؼٌر معالجة، كما تالحظ الجهات الفاعلة فً مجال الصحة االرتفاع المستمر ألعداد األطفال النازحٌن المصابٌ

  وذلك حسبما أوردت األمم المتحدة.
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  وهً أكبر محطة معالجة للمٌاه تعمل فً ؼرب الموصل  —من المرجح أن ٌؤدي هجوم داعش األخٌر على محطة معالجة المٌاه فً بادوش—  

 وُتبذل اآلن جهوٌد إلعادة تأهٌل البنٌة التحتٌة للمٌاه  إلى تفاقم النقص فً مٌاه الشرب المأمونة لسكان ؼرب الموصل، حسبما أفادت األمم المتحدة.

 لمنظمات فً األحٌاء التً تمت استعادة السٌطرة علٌها مؤخًرا فً ؼرب الموصل، بٌد أن انعدام األمن ال ٌزال ٌقؾ عابًقا أمام اإلصالحات، طبًقا 

  ؼٌر حكومٌة.

 ا، تواصل الجهات الفاعلة فً مجال اإل ًٌ ؼاثة تركٌب وتطوٌر ولتحسٌن الوصول إلى مٌاه الشرب المأمونة ومرافق الصرؾ الصحً للنازحٌن داخل

ا الذي أسسته وزارة الهجرة والمهجرٌن العراقٌة. 1البنٌة التحتٌة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة فً مخٌم حمام العلٌل  ًٌ  للنازحٌن داخل

 لجة المٌاه إلى المخٌم للحد على نشر وحدة متنقلة لمعا —الشرٌك للحكومة األمرٌكٌة  —وٌعمل اآلن صندوق األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌؾ( 

ا الذٌن ٌتم إٌواؤهم فً الموقع.  ًٌ  من االعتماد على المٌاه المعبأة بٌن النازحٌن داخل

 صل، كما تقدم اآلن وكاالت اإلؼاثة أًٌضا الدعم فً مجال المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة بالقرب من منطقة تلعفر فً نٌنوى بؽرب المو

وقد بدأت المنظمات اإلنسانٌة فً أنشطة نقل المٌاه  أبرٌل. 17أسرة نازحة تقٌم فً مخٌم ؼٌر رسمً طبًقا للوضع فً  1,000حٌث كانت حوالً 

ا على إمداد األسر النازحة بما ٌقرب من  ًٌ ا. 200بالشاحنات إلى المخٌم فً أوابل أبرٌل، وتعمل حال ًٌ كما قامت  لتر من مٌاه الشرب المأمونة أسبوع

 ؼاثة بتركٌب مراحٌض وأدشاش استحمام وخزانات مٌاه من أجل الحد من تفشً األمراض المنقولة عن طرٌق المٌاه فً المخٌم.وكاالت اإل

 ومن أجل  رٌة.لقد تم تدمٌر أو إتالؾ معظم محطات معالجة المٌاه بطول نهر دجلة بالقرب من الموصل فً األشهر األخٌرة نتٌجًة للعملٌات العسكرٌة الجا

ه صول على مٌاه مأمونة، تعمل اآلن الٌونٌسٌؾ والمنظمات ؼٌر الحكومٌة الشرٌكة على بناء محطة لمعالجة المٌاه لها القدرة على توفٌر مٌاضمان الح

 نازح داخلً فً موقع الطوارئ فً مطار القٌارة جنوب الموصل، طبًقا للمجلس الدنماركً للالجبٌن.  50,000الشرب المأمونة ألكثر من 

 ٌونٌسٌؾ تعمل ال— ( بدعم من مكتب السكان والالجبٌن والهجرة التابع لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌةState/PRM )—  فً الوقت الحالً على زٌادة

ا تحسٌن مرافق الصرؾ الصحً فً مدرستٌن فً مدٌنة الدٌوانٌة بمحافظة القادسٌة، تخد ًٌ مان نسبة الحصول على مٌاه الشرب المأمونة وتتولى حال

ن ما ٌقدر بنحو ُمجتَمع ٌْ نٌسان/ أبرٌل، حسبما أوردت  27نازح داخلً فً القادسٌة طبًقا للوضع  24,000وقد تم إٌواء ما ٌقدر بنحو  طالب. 2,500ت

  المنظمة الدولٌة للهجرة.

 

 

 الصحة

  أبرٌل، 16مارس إلى  12وفً الفترة من  الموصل.ال تزال الجهات الفاعلة فً مجال الصحٌة تفٌد بارتفاع معدالت اإلصابات الخطٌرة الناجمة عن هجوم  

مرًٌضا  260قام مقدمو رعاٌة اإلصابات الخطٌرة فً ثالث نقاط لوقؾ تدهور اإلصابات فً الخطوط األمامٌة لؽرب الموصل بمعالجة حوالً 

  كٌة.( باألمم المتحدة شرٌكة الحكومة األمرWHOٌبإصابات خطٌرة، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمٌة )

  استجابًة الرتفاع معدل اإلصابات الناجمة عن حوادث خطٌرة ولالحتٌاجات الصحٌة الناجمة عن هجوم الموصل، افتتحت منظمة الصحة العالمٌة— 

ٌوم  ( ووزارة الصحة العراقٌة ودابرة صحة نٌنوى، ثالث مستشفى مٌدانً فً حمام العلٌل فUNFPAًبالتنسٌق مع صندوق األمم المتحدة للسكان )

سرًٌرا مجهٌز بثالثة ؼرؾ عملٌات، وجناح للوالدة، وطاقم متخصص فً توفٌر إمكانٌات جراحٌة  68وهذا المرفق الطبً المكون من  أبرٌل. 22

 ومع تزاٌد الطلب على خدمات الرعاٌة فً خدمات الرعاٌة الطاربة للوالدة، توفر متقدمة، وقسم للجروح والكسور، والرعاٌة الطاربة العامة.

وق المستشفى أًٌضا تدخالت طبٌة للنساء الالتً ٌواجهن حاالت والدة مصحوبة بمضاعفات وؼٌرها من حاالت الطوارئ اإلنجابٌة، حسبما أورد صند

خصصة أبرٌل، كانت جهاٌت فاعلة فً مجال الصحة قد قامت بالتنسٌق الفتتاح خمسة مستشفٌات مٌدانٌة م 24وطبًقا للوضع فً  األمم المتحدة للسكان.

 الستجابة الموصل فً نٌنوى.

  شخص من الموصل إلى مستشفٌات فً نٌنوى وأربٌل  4,100منذ بدء العملٌات العسكرٌة فً ؼرب الموصل فً فبراٌر، تمت إحالة أكثر من

سٌارة  30العالمٌة وفً الفترة بٌن أواخر مارس ومنتصؾ أبرٌل، قدمت منظمة الصحة  المجاورة لمعالجة اإلصابات الناجمة عن حوادث خطٌرة.

 إسعاؾ إلى العراق لتسهٌل نقل مرضى اإلصابات الخطرة من نقاط وقؾ تدهور اإلصابات الواقعة بطول الخطوط األمامٌة بؽرب الموصل 

  إلى المستشفٌات المٌدانٌة فً نٌنوى.

  وفً الفترة  األولٌة للسكان المتضررٌن من أزمة الموصل.باإلضافة إلى رعاٌة اإلصابات الخطٌرة، تواصل المنظمات اإلنسانٌة تقدٌم الرعاٌة الصحٌة

مشورة ألزمت  1,300مشورة طبٌة فً مجال الصحة اإلنجابٌة، منها أكثر من  15,300أبرٌل، قدمت وكاالت اإلؼاثة ما ٌقرب من  30إلى  17من 

 مشورة 798,000ساعدات اإلنسانٌة فً مجال الصحة ما ٌقرب من ومنذ منتصؾ أكتوبر، قدم عاملو الم فٌها باإلحالة للطوارئ نتٌجًة للمضاعفات الطبٌة.

حٌة وتشتمل األنشطة الممولة من المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة دعم العٌادات الص صحٌة.

 الخطٌرة، وتوفٌر المستحضرات الدوابٌة والمعدات الطبٌة.  المتنقلة والثابتة، وبرامج الرعاٌة الصحٌة األولٌة، ورعاٌة اإلصابات
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 الحماية 

 ا الفا ًٌ  رٌن ال تزال لدى المنظمات اإلنسانٌة مخاوٌؾ بشأن عملٌة الفحص األمنً من قوات األمن العراقٌة فً مراكز االستقبال للنازحٌن داخل

مجال اإلؼاثة بوجود حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفً للرجال النازحٌن من ؼرب ففً األسابٌع األخٌرة، أفادت الجهات الفاعلة فً  من الموصل.

ا. ًٌ ووفًقا للمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن، ال ٌحصل الرجال النازحون  الموصل عند نقاط الفحص األمنً بشكل ٌكاد ٌكون ٌوم

ٌُسمح لهم بالزٌارات العابلٌة.المحتجزون على معلومات كافٌة فٌما ٌتعلق بسبب احتجازه وفً بعض األحٌان، ٌتم اعتقال النازحٌن فً مواقع  م أو ال 

وتشترك المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن وؼٌرها من الجهات الفاعلة المعنٌة بالحماٌة مع سلطات الحكومٌة  مجهولة لفترات طوٌلة.

 ٌات االعتقال، وحصول المحتجزٌن على المساعدة القانونٌة، وحقوق الزٌارات العابلٌة للنازحٌن المحتجزٌن. العراقٌة فً الدعوة إلى الشفافٌة فً عمل

  ًكانوا تحت أسر  —التً كانت تعٌش فً شمال العراق  —شخًصا ٌنتمون للطابفة الٌزٌدٌة  36فً أواخر أبرٌل، أنقذت قوات األمن العراقٌة حوال

 وٌقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بإمداد هؤالء  سنوات، طبًقا لما ورد من وسابل إعالم دولٌة واألمم المتحدة. تنظٌم داعش لمدة تقارب الثالث

 وتقدر األمم المتحدة  ممن تم إنقاذهم بسلع إؼاثة ومساعدات قانونٌة ومساعدات طبٌة، بما فً ذلك الدعم النفسً االجتماعً فً محافظة دهوك.

 سٌدة وفتاة تنتمٌن للطابفة الٌزٌدٌة بالعراق ال ٌزلن أسرى لدى تنظٌم داعش.  1,500أن هناك ما ٌصل إلى 

  تواصل الحكومة األمرٌكٌة دعم برامج الحماٌة الربٌسٌة فً جمٌع أنحاء العراق، بما فٌها تلك البرامج التً تقدم خدمات 2017فً السنة المالٌة ،

 ٌة الطفل ومراقبة الحماٌة ودعم الناجٌات من العنؾ القابم على نوع الجنس.الدفاع والدعوة والمساعدات القانونٌة وخدمات حما

 

 
 المساعدات اإلنسانية األخرى

  ًبالمابة من إجمالً  21ما ٌشكل حوالً  —مالٌٌن دوالر أمرٌكً  207ماٌو، كانت جهات مانحة دولٌة قد ساهمت بما ٌقرب من  3طبًقا للوضع ف

( لدى مكتب األمم FTS، طبًقا لدابرة التتبع المالً )2017فً خطة االستجابة اإلنسانٌة فً العراق لعام  —دوالر أمرٌكً  984.6المبلػ المطلوب 

انٌا والٌابان والسوٌد والمدٌرٌة العامة للمساعدات وباإلضافة إلى الحكومة األمرٌكٌة، تندرج حكومات كندا وألم المتحدة لتنسٌق الشبون اإلنسانٌة.

 .2017اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة )إٌكو( التابعة للمفوضٌة األوروبٌة ضمن أكبر الجهات المانحة لالستجابة اإلنسانٌة فً العراق لعام 

  ًا قدره  25ف ًٌ تلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة العاجلة الناجمة عن هجوم مالٌٌن دوالر أمرٌكً ل 10أبرٌل، قدمت الحكومة األسترالٌة مبلًؽا إضاف

ملٌون دوالر أمرٌكً على مدار ثالث سنوات من أجل تلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة  100كما أعلنت الحكومة األسترالٌة عن مساهمة قدرها  الموصل.

  ٌر مٌاه شرب مأمونة.المتواصلة فً جمٌع أنحاء العراق، بما فً ذلك المساعدات الؽذابٌة والطبٌة، وتوف

 

 
 ( ومستندة إلى التزامات دولٌة أثناء العام OCHAجمٌع األرقام الدولٌة مذكورة طبًقا لدابرة التتبع المالً التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة ) .2017أٌار/ماٌو  5* أرقام التموٌل اعتباًرا من تارٌخ 

وأرقام التموٌل ؼٌر الخاصة بالحكومة  .2016أكتوبر  1التً بدأت فً  2017، فً حٌن أن أرقام الحكومة األمرٌكٌة مقدمة طبًقا لمصادر الحكومة األمرٌكٌة وتعكس التزامات الحكومة األمرٌكٌة من السنة المالٌة 2017المٌالدي 

 .2016ٌولٌو  20مانحٌن لدعم العراق الذٌن انعقد فً األمرٌكٌة ال تعكس بالضرورة التعهدات المعلنة أثناء مؤتمر ال

 المدٌرٌة العامة للمساعدات اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة )إٌكو( **

 

 النمسا بلجٌكا فنلندا المملكة المتحدة السوٌد ألمانٌا كندا (**إٌكو)  الٌابان الحكومة األمرٌكٌة

 *  2017تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع

3,623,189 

 دوالر أمرٌكً

198,271,134 
 دوالر أمرٌكً

53,305,100 

 أمرٌكًدوالر 
53,280,592 
 42,602,698 دوالر أمرٌكً

 23,347,336 دوالر أمرٌكً
 14,747,479 دوالر أمرٌكً

 5,308,090 دوالر أمرٌكً
 دوالر أمرٌكً

3,667,615 
 دوالر أمرٌكً

3,422,033 

 دوالر أمرٌكً
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71,2من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في العراق عن السنة المالية  تمويل المساعدة اإلنسانية المقدم
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
7

 

 الحكومٌة الشرٌكةالمنظمات ؼٌر 
الصحة؛ تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات؛ 

الدعم اللوجستً وسلع اإلؼاثة؛ الحماٌة؛ اإلٌواء والمخٌمات؛ 
 المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة

 دوالر أمرٌكً 35,433,453 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر أمرٌكً  5,000,000 البالدجمٌع أنحاء  اإلٌواء والمخٌمات المنظمة الدولٌة للهجرة

 المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة الٌونٌسٌؾ
 األنبار وبؽداد ودهوك وأربٌل وكركوك 

 ونٌنوى والسلٌمانٌة 
 دوالر أمرٌكً 8,640,000

 الحماٌة الٌونٌسٌؾ
 األنبار وبؽداد ودهوك وأربٌل وكركوك 

 ونٌنوى وصالح الدٌن 
 دوالر أمرٌكً  2,160,000

 دوالر أمرٌكً  3,000,000 جمٌع أنحاء البالد الدعم اللوجستً ومواد اإلؼاثة الٌونٌسٌؾ

 دوالر أمرٌكً  11,823,500 األنبار، وكركوك، ونٌنوى، وصالح الدٌن  الصحة منظمة الصحة العالمٌة

 أمرٌكً دوالر 564,181  تكالٌؾ دعم البرامج 

 دوالر أمريكي 1,7,1,66,, لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي التمويل المقدم من المكتب األمريكي 

مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية    
6

 

 دوالر أمرٌكً  25,000,000 جمٌع أنحاء البالد المساعدات الؽذابٌة الطاربة برنامج األؼذٌة العالمً

 دوالر أمريكي  7511111111 إجمالي التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 
مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية   

6
 

 الشرٌك المنفذ
الحماٌة؛ سلع اإلؼاثة؛ المٌاه المساعدات الؽذابٌة؛ الصحة؛ 

 والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة
 دوالر أمرٌكً 22,100,000 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر أمرٌكً 2,750,000 جمٌع أنحاء البالد مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولٌة للهجرة

 الوضع الراهن

 ًٌا حتى ٌناٌر من عام ، حتى بدأت قوات تنظٌم داعش فً فرض سٌطرتها على أجزاء من شمال 2014لقد ظل الوضع فً العراق مستقًرا نسب

ا مثل إقلٌم كردستان العراق للهرب  العراق.ووسط  ًٌ وأعقب ذلك تشرٌد عدد كبٌر من السكان، حٌث فر مدنٌون إلى مناطق تتمتع بوضع آمن نسب

  من القتال.

 ً2014أؼسطس  11ف( نشرت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فرٌق استجابة للمساعدة فً حاالت الكوارث ،DART للمساعدة فً تنسٌق )

وٌعمل أفراد فرٌق االستجابة  ود الحكومة األمرٌكٌة لتلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة العاجلة لألشخاص المشردٌن حدًٌثا فً جمٌع أنحاء العراق.جه

 ( عن كثب State/PRM( ومكتب السكان والالجبٌن والهجرة التابع لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة )DARTللمساعدة فً حاالت الكوارث )

ن محلٌٌن ومع المجتمع الدولً وجهات فاعلة إنسانٌة لتحدٌد االحتٌاجات الحرجة واإلسراع فً تقدٌم المساعدات للسكان مع مسؤولٌ

، أنشأت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة أًٌضا فرًٌقا (DART)وفً سبٌل دعم فرٌق االستجابة للمساعدة فً حاالت الكوارث  المتضررٌن.

 ( مقره فً واشنطن العاصمة. RMTانٌة )إلدارة االستجابة اإلنس

 وٌؤدي التشرٌد والنزوح لفترات  ملٌون شخص فً العراق ٌحتاجون إلى مساعدات إنسانٌة. 11، تقدر األمم المتحدة بأن هناك 2017فً عام

ا وأفراد المجتمع المضٌؾ على حد سواء فً وقت ٌحد فٌه  ًٌ العجز الحاد فً المٌزانٌة الناتج طوٌلة إلى استنزاؾ موارد األشخاص النازحٌن داخل

وفً الوقت ذاته،  عن انخفاض أسعار النفط العالمٌة من قدرة الحكومة العراقٌة وحكومة إقلٌم كردستان على االستجابة لالحتٌاجات اإلنسانٌة.

وصعوبات لوجستٌة وعوابق أمنٌة  تواجه وكاالت األمم المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وجهات اإلؼاثة الفاعلة األخرى عجًزا فً التموٌل

  تضع تعقٌدات أمام جهود تلبٌة االحتٌاجات الحرجة.

 ًأعلن السفٌر األمرٌكً لدى العراق "دوؼالس ألن سٌلٌمان" من جدٌد عن وجود كارثة فً العراق للسنة المالٌة 2017أكتوبر  10ف ، 

 دة. بسبب استمرار األزمة اإلنسانٌة وحاالت الطوارئ المعق 2017عام 



 7 

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجبٌن

 دوالر أمرٌكً 74,400,000 واألردن ولبنان وسورٌا وتركٌاالعراق  قطاعات متعددة

 دوالر أمرٌكً  6,400,000 جمٌع أنحاء البالد التوعٌة الٌونٌسٌؾ

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 البشرٌة )موبل األمم المتحدة(

 اإلٌواء
األنبار وبؽداد ودٌالى وكركوك ونٌنوى وصالح 

 الدٌن 
 دوالر أمرٌكً 1,000,000

 دوالر أمريكي 1,1,511111, إجمالي التمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 دوالر أمريكي 31172,1,66, 71,2الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في العراق في السنة المالية  إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم من

 
 71,2إلى  71,6من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في العراق عن السنوات المالية من  تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم 

 دوالر أمريكي 15,61162,,6 إجمالي التمويل المقدم من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 دوالر أمريكي ,,611,6615, إجمالي التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 دوالر أمريكي 21713561117 إجمالي التمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 دوالر أمريكي 2216521766 من وزارة الدفاع األمريكيةإجمالي التمويل المقدم 

 أمريكي دوالر 1,,16,515,11, 71,2إلى  71,6الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في العراق عن السنوات المالية من  إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم من

1 
بتقدٌم األموال، ال إلى تارٌخ االعتماد.تشٌر سنة التموٌل إلى تارٌخ االلتزام والتعهد 

 

2 
 .2017مارس  31المتوقعة أو الفعلٌة كما فً  التموٌل المقدم من المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ٌمثل المبالػ المتعهد بها

3 
ا وؼٌرهم من العٌدعم التموٌل المقدم من مكتب الؽذاء من أجل السال ًٌ  راقٌٌن المتضررٌن من الصراع، م التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة برامج المساعدات اإلنسانٌة التً ٌستفٌد منها األشخاص النازحون داخل

 الدولٌة لألنشطة التً تساعد الالجبٌن السورٌٌن فً العراق.وال تتضمن هذه األرقام التموٌل المقدم من مكتب الؽذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة 
4 

ذه األرقام المقدمة للسكان الالجبٌن الفارٌن من العراق إلى الدول المجاورة، وال تتضمن هٌدعم التموٌل المقدم من مكتب السكان والالجبٌن والهجرة التابع لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة برامج المساعدات اإلنسانٌة داخل العراق و

 التموٌالت المخصصة لألنشطة التً تساعد الالجبٌن السورٌٌن فً العراق.

 

 

 معلومات بخصوص التبرع العام

 لتً تجري إن الوسٌلة األكثر فاعلٌة التً ٌمكن لألفراد من خاللها المساعدة فً جهود اإلؼاثة هً تقدٌم مساهمات نقدٌة إلى المنظمات اإلنسانٌة ا

 العالم، عملٌات اإلؼاثة. وٌمكن االطالع على قابمة المنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة من أجل مواجهة الكوارث فً جمٌع أنحاء 

 .www.interaction.orgعبر الموقع اإللكترونً 

 لضبط تنصح الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بتقدٌم تبرعات نقدٌة نظًرا ألنها تتٌح ألخصابًٌ المساعدات إمكانٌة شراء المواد الالزمة با 

رة(؛ وتقلل من العبء الواقع على الموارد النادرة )مثل طرق النقل، وأوقات الموظفٌن ومساحات المستودعات والمخازن(؛ )ؼالًبا فً المنطقة المتضر

ا و ًٌ ا.وٌمكن نقلها بسرعة فابقة وبدون أي تكالٌؾ نقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة المتضررة من الكارثة وتضمن مساعدًة مالبمة ثقاف ًٌ ا وبٌب ًٌ  ؼذاب

  التعرؾ على مزٌد من المعلومات على:ٌمكن 

 +.1.202.821.1999أو على رقم  www.cidi.orgمركز معلومات الكوارث الدولٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة:  –

 .www.reliefweb.int اإلنسانً على الموقع اإللكترونًٌمكنكم االطالع على معلومات عن أنشطة اإلؼاثة التً ٌقوم بها مجتمع العمل  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمرٌكٌة للتنمٌة  ُتعَرض نشرات المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة على الموقع اإللكترونً للوكالة

 الدولٌة عبر الرابط التالً
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

https://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

