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  الرئيسية التطورات

 نينوى محافظة في الموصل مدينة من الغربية المناطق الستعادة جهودها العراقية الحكومة كثفت أيار/مايو، في •
 البلدة منطقة الستعادة عسكرية عمليات ببدء (داعش)، والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم أيدي من

 بنحو القديمة البلدة في يزالون ال الذي السكان المتحدة األمم تقدر أيار/مايو. 27 في الموصل غربي القديمة
 في العراقية الحكومة استخدمت واسع. نطاق على السكان تقديرات اختالف من الرغم على شخص، 118,000

 سيطرة تحت الواقعة المناطق إخالء على المدنيين لحث القديمة، البلدة عبر مطبوعة منشورات األخيرة األسابيع
 للسكان؛ المتوقع للتدفق نتيجة اإلغاثة جهود من اإلنسانية منظمات وسعت المتحدة، األمم لتقارير وفًقا داعش.
 األمن. النعدام المدنيين من محدود عدد اآلن حتى القديمة البلدة غادر فقد ذلك من الرغم وعلى

 األمريكية المتحدة الواليات حكومة مع شراكة في تعمل التي )،IOM( للهجرة الدولية المنظمة تقارير أشارت •
)USG،( مناطق إلى الموصل من شخص 531,000 من يقرب ما نزوح في تسببت العسكرية العمليات أن إلى 

 حزيران/يونيو من 8 من اعتباًرا .2016 عام من أكتوبر منتصف في الموصل على الهجوم بدء منذ العراق عبر
 إتاحة تمت مشرد. 386,000 من أكثر ظل فيما مواطنهم، إلى الموصل من نازح 144,000 من يقرب ما عاد

 وصلت بينما الطوارئ، ومواقع الداخليين النازحين مخيمات من 12 في شخص 105,000 لعدد إيواء مساحة
 الجهة وهي )؛CCCM( وإدارتها المخيمات تنسيق لمجموعة وفًقا وذلك لها، استيعاب طاقة ألقصى مواقع سبعة

 ومنظمات المتحدة لألمم تابعة وكاالت من والمؤلفة وإدارتها، المخيمات تنسيق أنشطة عن المسؤولة التنسيقية
 الحالية المواقع توسيع على أيًضا اإلغاثة وجهات العراقية الحكومة تعمل كانت آخرين. ومساهمين حكومية غير

 حزيران/يونيو. من 8 من اعتباًرا إضافي نازح 105,000 إلقامة الداخليين للنازحين مخيمات وإنشاء
 غربي من إضافيين نازحين أجل من اإلعداد األمريكية الحكومة شركاء ذلك في بما اإلنسانية، المنظمات تواصل •

 العمليات من المتضررين للسكان القطاعات متعددة إنسانية مساعدات نفسه الوقت في توفر بينما الموصل،
 الموصل شرقي حول فيما المياه نقل خدمات من اإلغاثة وكاالت وسعت أيار/مايو، أواخر في الجارية. العسكرية
 لليوم. لتر مليون 6.4 إلى لليوم لتر مليون 4.5 حوالي من وغربها

 

 اإلنسانية المساعدات تمويل
 2017–2014 المالية السنة في العراقية لالستجابة

USAID/OFDA1 316,564,837 دوالًرا 

USAID/FFP2 138,643,516 دوالًرا 

State/PRM3 782,953,082 دوالًرا 

DoD4 77,357,233 دوالًرا 

 دوالًرا 1,315,518,668

 

 الهامة النقاط
 المناطق الستعادة جهودها العراقية الحكومة كثفت•

 الموصل، غربي داعش سيطرة تحت تزال ال التي
  القديمة البلدة مغادرة على المدنيين حثت كما

 العراقية الحكومة بقيادة العسكرية العمليات أدت•
 أكثر نزوح إلى داعش من الموصل استعادة بهدف

 تشرين منتصف منذ شخص 531,000 من
 2016 عام من األول/أكتوبر

 السكان احتياجات تلبية اإلغاثة وكاالت تستأنف•
 وخارجها المخيمات داخل الصراع من المتضررين

 معقدة طوارئ حالة – العراق
 2017 حزيران/يونيو من 9 المالية السنة ،4 رقم الوقائع صحيفة

 )USAID/OFDA( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب 1
 )USAID/FFP( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب 2

 )State/PRM( األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب 3
 )DoD( األمريكية الدفاع وزارة 4

 على سريعة نظرة
 األرقام

 مليون 11
  العراق في إنسانية مساعدات إلى بحاجة

 الثاني/يناير كانون في المتحدة األمم لتقارير وفًقا
 2017 عام

 ماليين 3
 العراق في داخلًيا نازح

 2017 عام أيار/مايو – للهجرة الدولية المنظمة

627,000 
 نينوى محافظة في داخلًيا مشرد

 2017 عام أيار/مايو – للهجرة الدولية المنظمة

531,000 
 في العسكري الهجوم بسبب تشريدهم تم

 أكتوبر منذ الموصل
 2017 عام يونيو/حزيران، – للهجرة الدولية المنظمة

254,000 
  المجاورة الدول في عراقي الجئ

 –المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 2017يونيو/حزيران، عام 
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 األمن وانعدام السكان نزوح
 اإلعالم لوسائل وفًقا أيار/مايو. في الموصل غربي داعش عليها تسيطر التي المناطق الستعادة العراقية الحكومة بقيادة العسكرية العمليات تكثيف تم •

 تختلف أيار/مايو. 31 من اعتباًرا الموصل، غربي القديمة البلدة ذلك في بما الموصل، غربي أحياء ستة على الجزئية سيطرتها داعش استعادت
 القديمة. البلدة في يزالون ال شخص 118,000 حوالي أن تقول المتحدة األمم أن إال واسع، نطاق على القديمة البلدة في السكان تقديرات

 للهجرة. الدولية للمنظمة وفًقا أكتوبر، منتصف منذ بها المحيطة والمناطق الموصل من شخص 531,000 حوالي نزوح في الموصل هجمات تسببت •
 الموصل سكان من شخص 386,000 من أكثر تاركين نينوى، في لمواطنهم الداخليين النازحين من شخص 144,000 من أكثر عاد عام، بشكل

 من اعتباًرا وواسط والسليمانية الدين وصالح والقادسية ونينوى وأربيل وديالى قار وذي والبصرة وبغداد وبابل األنبار محافظات في مشردين
  الدولة. مستوى على داخلًيا نازح ماليين 3 من أكثر يوجد إجماالً، حزيران/يونيو. 8

 إلى 1 بين ما الفترة شهدت لمواطنهم. الجدد الداخليين للنازحين والعودة الوصول أرقام في متكررة تقلبات مع مستمرة، السكان انتقال حركات تزال ال •
 إلى انتقلوا يومًيا شخص 3,200 بحوالي مقارنة نينوى، في العليل حمام فحص موقع إلى يومًيا شخص 6,700 حوالي وصول حزيران/يونيو من 7

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية لتقارير وفًقا للهجرة. الدولية للمنظمة وفًقا حزيران/يونيو، 1 إلى أيار/مايو 24 بين ما الفترة في الموقع
 ظروف هي السكان تنقالت حركة اختالفات وراء السبب يكون أن المرجح من األمريكية، الحكومة مع شراكة في تعمل التي )،UNHCR( الالجئين

  المدنيين. نزوح طرق تحسين أو عرقلة يمكنها التي المتصاعدة العسكرية العمليات عن الناجمة األمن انعدام

 داخلًيا نازح 30,500 بحوالي وتقدر الموصل، غربي تقع التي األحياء في مواطنهم إلى الداخليين النازحين عودة تستمر للهجرة، الدولية للمنظمة وفًقا •
 لألمم السامية المفوضية لتقارير وفًقا حزيران/يونيو. من 8 إلى أيار/مايو من 7 بين ما الفترة في وشرقها الموصل غربي استعادتها تمت التي لألحياء
 األسباب هي الصيف شهور أثناء المخيمات في البقاء في الرغبة وعدم آمنة عيش فرص في الرغبة تعد )،UNHCR( الالجئين لشؤون المتحدة

 األساسية الخدمات استئناف يتم حتى المخيمات في للبقاء الداخلين النازحين بعض يخطط المستمرة، العودة من الرغم على المغادرين. لتحفيز الرئيسية
  للنازحين. اإلنساني الدعم إلى الحاجة زيادة يرجح ما وهو موطنهم، في األمن ويستقر

 المناطق مغادرة على المدنيين لحث القديمة، البلدة عبر حزيران/يونيو 3و أيار/مايو 28و أيار/مايو 25 في منشورات العراقية الحكومة وزعت •
 القديمة البلدة من السكان تدفق من حد الهرب يحاولون الذين للمدنيين داعش واستهداف المحتدم القتال أن إال أمكن. إن داعش سيطرة تحت الواقعة

  الدولية. اإلعالم ووسائل المتحدة األمم لتقارير وفًقا هذا، وقتنا حتى

 العراقية الحكومة قامت المحيطة، والمناطق الموصل في وخارجها المخيمات داخل إلى القديمة البلدة من وانتقالهم الداخليين النازحين إجالء لتسهيل •
 لألمم وفًقا وذلك الموصل، شرقي واثنين الموصل غربي منها ثمان الموصل، في اإلجالء طرق طول على الفحص ومواقع للحشد نقاط عشرة بإنشاء

  المتحدة.

 وفًقا سوريا. شرق شمال إلى الحدود عبر العراقيين من اآلالف نزوح إلى نينوى في داعش ضد العراقية الحكومة بقيادة العسكرية الحمالت أدت كما •
 في الحسكة بمحافظة الحول مخيم في عراقي 18,000 حوالي توطين تم )،UNHCR( الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية لتقارير
  حزيران/يونيو. من 6 من اعتباًرا سوريا

 29 في داعش فجرت ، الدولية اإلعالم لوسائل وفًقا بغداد. مدينة ذلك في بما الموصل، خارج المناطق في ضعيف األمنية األوضاع تزال ال •
 حدثت آخرين. 65 حوالي وإصابة شخًصا 30 من أكثر مقتل عن أسفر ما بغداد، في ناسفة بعبوات مفخختين سيارتين أيار/مايو من 30و

 المتحدة لألمم العام لألمين الخاص الممثل أدان وقد الكريم. رمضان شهر أثناء كامل يوم صيام بانتهاء لالحتفال السكان تجمع أثناء الهجمات
 داعش أعلنت ذلك، إلى وباإلضافة داعش. ضد حربها في العراقية للحكومة الدولي الدعم على الثانية للمرة وأكد الهجمات كوبيش يان

 قتيالً، 30 من أكثر عن أسفر ما بغداد، غرب جنوبي الواقعتان والمسيب، كربالء مدينتي في حزيران/يونيو من 8 تفجيرات عن مسؤوليتها
 شهر خالل العراق في المدنيين من لضحايا حالة 824 من أكثر المتحدة األمم مساعدات بعثة سجلت وقد الدولية. اإلعالم وسائل لتقرير وفًقا

 ذلك. من أكبر الضحايا عدد يكون أن المرجح من وأنه البيانات جمع عملية من عرقل األمن انعدام أن موضحة أيار/مايو،
 
 

  الطارئة اإلغاثة وسلع اإليواء
 عددهم والمقدر المتبقين الداخليين النازحين من بالمائة 83 حوالي إيواء تم حزيران/يونيو، من 8 من اعتباًرا للهجرة، الدولية المنظمة لتقارير وفًقا •

 في المتبقين السكان توطين تم بينما األخرى، الطوارئ ومواقع الداخليين النازحين مخيمات في المحيطة والمناطق الموصل من شخص 386,400
 لحوالي إيواء مساحة إتاحة تمت حزيران/يونيو 8 من اعتباًرا رسمية. غير مأوى ترتيبات أو المضيفة العائالت مع ذلك في بما خاصة، مواقع

  لها. استيعاب طاقة أقصى إلى األخرى المواقع وصلت بينما للموصل، إنشاؤها تم 19 أصل من موقًعا 12 في شخص 105,000
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 الوقت في جديد داخليين نازحين مخيم وإنشاء وتوسيعها، للموصل إنشاؤها تم التي الداخليين النازحين مواقع تحسين في اإلنسانية المنظمات تستمر •
 مخيم )UNHCR( الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية افتتحت أيار/مايو، من 9 في إضافي. شخص 18,000 عدد لتوطين أيًضا نفسه
 أماكن المتحدة األمم هيئة أضافت شخص؛ 6,000 حوالي الستضافة مبدئية استيعاب بطاقة نينوى، محافظة في الداخليين لنازحينل U2 شام حسن
  شخص. 9,400 حوالي اآلن المأوى ويضم إضافية، إيواء

 مخيم )UNHCR( الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية افتتحت )،CCCM( وإدارتها المخيمات تنسيق مجموعة مع بالتنسيق •
 من اعتباًرا نفسه. اليوم في للمخيم وصول حالة 1,700 حوالي بتسجيل أيار/مايو، من 23 في الداخليين للنازحين نينوى محافظة في 1 السليمانية

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية بدأت الموقع. في شخص 11,100 حوالي لإليواء المخيم سعة وصلت حزيران/يونيو 8
)UNHCR( الستضافة مبدئية استيعاب بطاقة حزيران/يونيو من 7في الداخليين للنازحين المجاور 2 السليمانية مخيم اإلنسانية والجهات 

 المخيمات تنسيق مجموعة جهات تخطط حزيران/يونيو. 8 من اعتباًرا الموقع في شخص 2,100 حوالي إيواء وتم داخلًيا؛ نازًحا 15,000
 شخص. 60,000 إلى السعة إجمالي لزيادة 2 السليمانية في جديدة مواقع إلنشاء )CCCM( وإدارتها

 طارئ مأوى تجهيز ذلك في بما للمأوى، عام دعم اإلغاثة جهات تقدم الداخليين، النازحين مخيمات في للسكان إيواء خدمات تقديم إلى باإلضافة •
 ونينوى. وكركوك وبغداد األنبار محافظات عبر المخيمات خارج المتضررين للسكان منزلية وإصالحات

 طارئة إغاثة سلع وتوفير الموصل غربي من إضافيين نازحين أجل من اإلعداد األمريكية الحكومة شركاء ذلك في بما اإلنسانية، المنظمات تواصل •
 من أكثر اإلغاثة وكاالت وزعت ،2016 أكتوبر منتصف في الموصل هجمات بدء منذ الجارية. العسكرية العمليات من المتضررين للسكان

 الشرب ومياه الطارئة الغذائية المساعدات على تحتوي والتي الدولية، للتنمية األمريكية الوكالة من الممولة السريعة االستجابة آلية أطقم مليون 1.6
 الطارئة. اإلغاثة سلع بمجموعات شخص 808,000 لحوالي الدعم بتقديم أيًضا اإلغاثة منظمات قامت أكتوبر، منذ النظافة. ومستلزمات اآلمنة

 
 

 الغذائي األمن
 الثاني/يناير. كانون منذ الموصل غربي في الغذائي األمن تدهور أعوام، خمسة من واألقل حديًثا النازحين لألطفال الحاد التغذية سوء حاالت توضح •

 تسجيلها تم التي الثاني/يناير كانون في التغذية إحصائية معدل ضعف تقريًبا يعادل ما وهو بالمائة، GAM( 7.7( العالمي التغذية سوء مؤشر معدل
 أن التغذية جهات ذكرت حزيران/يونيو. 4 إلى أيار/مايو 23 بين ما الفترة في الداخليين للنازحين 1 السليمانية مخيم في طفالً  1,240 حوالي بين

 بالنسبة االتجاهات على داللية ليست المعدالت هذه أن أي السكان، من عينة بين التغذية سوء معدالت توضح العالمي التغذية سوء مؤشر حاالت
  أوسع. نطاق على للسكان

 لألمم التابع )WFP( العالمي األغذية برنامج شريك )USAID/FFPالدولية( للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب بدأ •
 في لألطفال الحاد، التغذية سوء من للوقاية غذائي مكمل وهو "،Plumpy’Sup" لمنتج شهرين لمدة شاملة توزيعات منفذ شريك خالل من المتحدة

 أيار/مايو. من 7 أسبوع في نينوى بمحافظة علي والحاج القيارة مدن في أقل أو سنين خمس عمر

 الداخليين النازحين ومخيمات الحشد نقاط وفي الموصل غربي الصراع من المتضررين للسكان السلع )WFP( العالمي األغذية برنامج يوفر •
 بتوزيع وشركائه )WFP( العالمي التغذية برنامج قام شباط/فبراير، منتصف في الموصل غربي على الهجوم بدء منذ المدينة. خارج الموجودة
 نازًحا 325,000 من ألكثر )FFRs( عائلية غذائية وحصص شخص مليون 1.2 لحوالي )IRRs( الفورية االستجابة سبيل على إعاشة حصص

 على شخص مليون 1.2و مليون من ألكثر الفورية االستجابة سبيل على إعاشة حصص أيًضا العامي التغذية برنامج وفر كما الموصل. غربي من
 ثالثة لحوالي أفراد خمسة من مكون منزل إلعالة الفورية االستجابة إعاشة حصص تكفي .2016 أكتوبر منتصف منذ الموصل شرقي من التوالي،

 واحد. لشهر أفراد خمسة من ألسرة الغذاء احتياجات من المائة في 80 حوالي العائلية الغذائية الحصص تكفي بينما أيام،

 الفترة في الغذائي األمن قطاع أعضاء وفر الموصل. غربي إليها الوصول يمكن التي للمناطق الطارئة الغذائية المساعدات توفير اإلغاثة وكاالت تواصل •
 واألحياء الداخليين النازحين مخيمات في شخص 112,000 من ألكثر جافة غذائية حصص يوًما 30 ولمدة حزيران/يونيو 4 إلى أيار/مايو 22 بين ما

 تقاطع فحص موقع وفي الداخليين للنازحين العليل حمام مخيم في الداخليين للنازحين مطهوة وجبات المجموعة شركاء ويوفر الموصل. لغربي المجاورة
  الموصل. منطقة في شخص 67,000 من ألكثر الفورية االستجابة إعاشة حصص إلى باإلضافة الموصل، ضواحي على الواقع العقرب،

 
 

 الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه وخدمات الصحة
 غربي العسكرية العمليات أثناء حدثت التي باإلصابات الميدانية والمستشفيات الصدمات تدهور وقف نقاط إلى الوصول في الصدمات حاالت تستمر •

 نقاط في العالج شخص 3,100 حوالي تلقى حزيران/يونيو 3و شباط/فبراير 19 بين ما الفترة في العالمية، الصحة منظمة لتقارير وفًقا الموصل.
 بدء منذ القديمة. البلدة في العسكرية العمليات لتكثيف نتيجة بالصدمة اإلصابة حاالت في المرجحة الزيادة مع الموصل، غربي الصدمات تدهور وقف

 الضحايا إحاالت من 13,100 حوالي ونينوى أربيل في مستشفيات ست في الصحية الجهات استقبلت ،2016 أكتوبر منتصف في العسكرية العمليات
  وشرقها. الموصل غربي من
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 في اإلنجابية الصحة وخدمات األولية الصحية الرعاية العراقية بالحكومة الصحة ووزارة للسكان المتحدة األمم وصندوق العالمية الصحة منظمة توسع •
 داخل إنجابية صحة عيادة 35و والدة غرفة 14و للوالدة مستشفيات خمس للسكان المتحدة األمم صندوق أنشأ ونينوى. وأربيل دهوك محافظات
 جديدة متنقلة عيادات خمس العالمية الصحة منظمة نشرت ذلك، إل وباإلضافة سيدة. 50,000 لحوالي الدعم لتقديم نينوى في وخارجها المخيمات

  الموصل. غربي الداخليين النازحين ومخيمات الحشد نقاط في الهامة الصحية الرعاية خدمات لتقديم

 الصحة ووزارات العراقية الحكومة في الصحة وزارة أطلقت (اليونيسيف)، للطفولة المتحدة األمم ومنظمة العالمية الصحة منظمة مع بالتنسيق •
 في انتهت التي الحملة حشدت أيار/مايو. 21 في أيام خمسة لمدة الحصبة ضد تطعيم حملة ونينوى وأربيل دهوك في المحافظات مستوى على
 في بالصراع المتضررين األطفال من 332,000 لحوالي ووصلت الصحية الرعاية مجال في وعامل متطوع 1,900 من أكثر أيار/مايو 26

 وأربيل دهوك في الداخليين للنازحين مخيًما 16 إلى باإلضافة نينوى، في إليها الوصول يمكن جديدة مناطق تسع في وأقل سنوات خمس عمر
 الموصل. في بالهجوم المتضررين للسكان صحية استشارة مليون من أكثر أكتوبر منتصف منذ الصحية الجهات قدمت ونينوى.

 الصحي الصرف وخدمات المياه توفير لقطاع وفًقا األولوية. ذو اإلنساني الشأن هو وشرقها الموصل غربي اآلمنة الشرب مياه نقص يزال ال •
 تقدم اليوم. في لتر مليون 6.4 إلى اليوم في لتر مليون 4.5 حوالي من المياه نقل أنشطة اإلغاثة منظمات زودت أيار/مايو، منتصف في والنظافة،
 المجاورة لألحياء لتر مليون 3.6 وحوالي الموصل، لغربي المجاورة لألحياء اآلمنة الشرب مياه من لتر مليون 2.8 بنحو يقدر ما اإلغاثة وكاالت
 النازحين لخدمة والنظافة الصحي الصرف وخدمات المياه توفير مرافق تأهيل وإعادة بإنشاء اإلنسانية الجهات تقوم كما يومًيا. الموصل لشرقي

 من اعتباًرا الداخليين النازحين من 323,000 حوالي ويتلقى األخرى؛ الطارئة والمواقع المخيمات في والمتوطنين بالموصل الداخليين
 العبور. ومواقع المخيمات في والنظافة الصحي لصرفا وخدمات المياه خدمات حزيران/يونيو 4

 
 

  الحماية
 بسبب الدين وصالح ونينوى وأربيل األنبار في المشردة األسر تواجه التي الحماية تحديات من للعديد واالستجابة اإلبالغ اإلنسانية المنظمات تواصل •

 أو واإلخالء التعسفي االحتجاز وتتضمن للحماية؛ انتهاكات حدث فقد الحماية لهيئة وفًقا لداعش. الداخليين النازحين انتماء في المحلية السلطات شكوك
  المحافظات. عبر وخارجها المخيمات داخل التنقل؛ حرية وتقييد الجماعي والعقاب القسرية العودة

 وخدمات الحماية أنشطة رصد ذلك في بما الحماية، بتدخالت شخص 768,000 من ألكثر الحماية جهات وصلت ،2016 أكتوبر منتصف منذ •
 للنازحين النوع أساس على االنتهاك منع لخدمات المعلومات تقديم الحماية جهات تواصل ذلك، إل باإلضافة االجتماعي. النفسي والدعم اإلحالة

 الموصل. من الداخليين

 
 

 األخرى اإلنسانية المساعدات
 مليون 984.6 من المائة في 36.3 حوالي يعادل ما وهو ، دوالر مليون 357 بحوالي الدوليون المتبرعون شارك حزيران/يونيو 9 من اعتباًرا •

 اإلنسانية. الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب التابعة المالي التعقب لخدمة وفًقا وذلك ،2017 العراق في اإلنسانية االستجابة لخطة المطلوب، دوالر
 والمديرية والسويد واليابان وألمانيا كندا حكومات للعراق اإلنسانية لالستجابة المتبرعين أكبر قائمة تضم المتحدة، الواليات حكومة إلى وباإلضافة

 ).ECHO( المدنية والحماية اإلنسانية للمعونة األوروبية للمفوضية العامة
 

 
 أرقام تعد بينما ،2017 لعام التقويمية السنوات أثناء الدولية لاللتزامات وفًقا )OCHA( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب التابعة )FTS( المالي التعقب لخدمة وفًقا الدولية األرقام جميع تعد .2017 حزيران/يونيو 9 تاريخ من اعتباًرا التمويل *أرقام
 لدعم المانحين مؤتمر خالل المعلنة التعهدات بالضرورة المتحدة الواليات حكومة أرقام بخالف التمويل أرقام تعكس ال .2016 األول، أكتوبر/تشرين 1 في بدأت والتي ،2017 المالية السنة من بدًءا المتحدة الواليات حكومة اللتزامات وفًقا المتحدة الواليات حكومة
 .2016 تموز/يوليو 20 العراق

198,271,134 
 دوالر أمريكى

72,620,300 
 دوالر أمريكى

65,906,493 
 45,998,924 دوالر أمريكى

 دوالر أمريكى
39,516,074 
 18,194,688 دوالر أمريكى

 دوالر أمريكى
15,643,909 
 دوالر أمريكى

7,440,475 
 دوالر أمريكى

5,736,224 
 دوالر أمريكى

5,336,179 
 دوالر أمريكى

حكومة الواليات 
 المتحدة

المديرية العامة  اليابان
للمساعدات اإلنسانية 

والحماية المدنية 
 للمفوضية األوروبية

 هولندا فرنسا أستراليا السويد بريطانيا العظمى ألمانيا كندا

 *  2017تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع
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 20171 المالية السنة في العراقية لالستجابة األمريكية الحكومة من المقدم اإلنساني التمويل

 المبلغ الموقع النشاط المنفذ الشريك

 2الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب

 الشريكة الحكومية غير المنظمات

 المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات وتنسيق الصحة
 والمأوى والحماية اإلغاثة وسلع اللوجستي والدعم

 الصحي والصرف المياه وخدمات والمستوطنات
 الصحية والنظافة

  دوالًرا 35,433,453 الدولة مستوى على

  دوالر 5,000,000 الدولة مستوى على والمخيمات المأوى للهجرة الدولية المنظمة

 للطفولة المتحدة األمم صندوق
 ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وبغداد األنبار الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات (اليونيسيف)

 دوالر 8,640,000  والسليمانية

 للطفولة المتحدة األمم صندوق
 ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وبغداد األنبار الحماية (اليونيسيف)

  دوالر 2,160,000  الدين وصالح

 للطفولة المتحدة األمم صندوق
  دوالر 3,000,000 الدولة مستوى على اإلغاثة وسلع اللوجستي الدعم (اليونيسيف)

  دوالر 11,823,500  الدين وصالح ونينوى وكركوك األنبار الصحة العالمية الصحة منظمة

 دوالًرا 564,181  البرامج دعم تكاليف 

 دوالًرا 66,621,134 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب من المقدم التمويل إجمالي

 USAID/FFP(3( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب    

  دوالر 25,000,000 الدولة مستوى على الطارئة الغذائية المساعدات العالمي األغذية برنامج

  دوالر 25,000,000 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء لمكتب الكلي التمويل

 
 State/PRM(4( األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب   

 توفير اإلغاثة، مواد الحماية، الصحة، الغذائية، المساعدات المنفِّذون الشركاء
 دوالر 22,100,000 الدولة مستوى على والنظافة الصحي الصرف وخدمات المياه

 دوالر 2,750,000 الدولة مستوى على النزوح تتبع مصفوفة للهجرة الدولية المنظمة

 السياق
، عندما بدأت داعش في السيطرة على أجزاء شمالي ووسط 2014ظل الوضع داخل العراق مستقر نسبًيا حتى كانون الثاني/يناير من عام •

 ل. العراق. وتبع ذلك تشريد عدد كبير من السكان عندما فر المدنيون إلى مناطق آمنة نسبًيا، مثل منطقة كردستان العراقية، هرًبا من القتا

) للمساعدة في تنسيق جهود DART، نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فريق استجابة للمساعدة في الكوارث (2014طس أغس 11في •
ة الحكومة األمريكية لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة لألشخاص المشردين حديًثا في جميع أنحاء العراق. ويعمل أفراد فريق االستجاب

) عن كثب مع State/PRM) ومكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية (DARTث (للمساعدة في الكوار
مسؤولين محليين ومع المجتمع الدولي وجهات فاعلة إنسانية لتحديد االحتياجات الحرجة واإلسراع في تقديم المساعدات للسكان المتضررين. 

)، أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيًضا فريًقا إلدارة االستجابة DARTفي الكوارث ( وفي سبيل دعم فريق االستجابة للمساعدة
 ) مقره في واشنطن العاصمة. RMTاإلنسانية (

ماليين شخص في العراق يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وإن التشريد والنزوح لفترات  11، تقدر األمم المتحدة بأن هناك 2017في عام •
ة يؤدي إلى استنزاف موارد األشخاص المشردين داخلًيا وأفراد المجتمع المضيف على حد سواء في وقت يحد فيه العجز الحاد في طويل

نية. وفي الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية من قدرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على االستجابة لالحتياجات اإلنسا
ت، تواجه وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجهات اإلغاثة الفاعلة األخرى عجًزا في التمويل وصعوبات لوجستية ذات الوق

 وعوائق أمنية تضع تعقيدات أمام جهود تلبية االحتياجات الحرجة. 

 2016كارثة في العراق للسنة المالية عام  ، أعلن سفير الواليات المتحدة في العراق "دوغالس سيليمان" عن حدوث2017أكتوبر  10في •
 بسبب األزمة اإلنسانية وحاالت الطوارئ المعقدة.
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 دوالر 74,400,000 وتركيا وسوريا ولبنان واألردن العراق القطاعات متعدد الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
 للطفولة المتحدة األمم صندوق

  دوالر 6,400,000 الدولة مستوى على التعليم (اليونيسيف)

 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
 ونينوى وكركوك وديالى وبغداد األنبار اإليواء المتحدة) األمم (موئل البشرية

 دوالر 1,000,000  الدين وصالح

 دوالر 106,650,000 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان لمكتب الكلي التمويل

  دوالًرا 198,271,134 2017 المالية السنة في العراقية لالستجابة األمريكية الحكومة من المقدم اإلنساني التمويل إجمالي

 2017 إلى 2014 من المالية السنوات في العراقية لالستجابة األمريكية الحكومة من المقدم اإلنساني التمويل  
  دوالًرا 316,564,837 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب من المقدم التمويل إجمالي

  دوالًرا 138,643,516 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء لمكتب الكلي التمويل

 دوالًرا 782,953,082 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان لمكتب الكلي التمويل

 دوالًرا 77,357,233 األمريكية الدفاع وزارة من المقدم التمويل إجمالي

 دوالًرا 1,315,518,668 2017–2014 المالية السنوات في العراقية لالستجابة األمريكية الحكومة من المقدم اإلنساني التمويل إجمالي
 اعتمادها. تاريخ إلى ال األموال، بتقديم والتعهد االلتزام تاريخ إلى التمويل سنة تشير 1

 .2017 آذار/مارس 31 في كما الفعلية أو المتوقعة بها المتعهد المبالغ يمثل الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب من المقدم التمويل 2
 الغذاء مكتب من المقدم التمويل األرقام تشمل وال الصراع، من المتضررون اآلخرون والعراقيون داخلًيا المشردون األشخاص منها يستفيد التي اإلنسانية المساعدات برمجة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب من المقدم التمويل يدعم 3

 العراق. يف السوريين الالجئين تساعد التي لألنشطة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من
 تساعد التي لألنشطة المخصصة التمويالت األرقام هذه تتضمن وال مجاورة، دول إلى العراق من الفارين الالجئين وللسكان العراق داخل اإلنسانية المساعدات برمجة األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب من المقدم التمويل يدعم 4

 العراق. في السوريين الالجئين
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 العام التبرع معلومات
 بعمليات تقوم التي اإلنسانية المنظمات إلى نقدية مساهمات تقديم هي اإلغاثة جهود في المساعدة خاللها من للناس يمكن التي فاعلية األكثر الوسيلة إن •

 الموقع على العالم حول للكوارث االستجابة ألنشطة المقدمة النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية بالمنظمات قائمة على االطالع ويمكنكم اإلغاثة.
 .www.interaction.org اإللكتروني

 في تتم ما غالبا والالزمة يقةالدق العناصر تدبير في المهنيين بمساعدة تسمح ألنها النقدية التبرعات )USAID( الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تشجع •
 دون سرعة بأقصى نقلها ويمكن والمستودعات)، الموظفين ووقت النقل طرق (مثل الشحيحة الموارد على العبء وتخفيف المتضررة)، المناطق

 المناسبة. والبيئية والغذائية الثقافية المساعدة تقديم وضمان المنكوبة، المنطقة اقتصاد ودعم النقل، تكاليف تحّمل
 عبر: المعلومات من مزيد على العثور يمكن •

 أو USAID:( www.cidi.org( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الدولية الكوارث معلومات مركز –
+1.202.821.1999. 

 .www.reliefweb.int اإللكتروني الموقع على اإلنساني العمل مجتمع بها يقوم التي اإلغاثة أنشطة عن معلومات على العثور يمكن –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابط عبر اإللكتروني الموقع على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات مكتب نشرات تظهر
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

