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 أبرز التطورات

 اً عن حالة تقرير ،أصدرت قوة المهام المعنية بمكافحة وباء الكوليرا والتي تعمل بقيادة الحكومة العراقية

ديسمبر، والذي أكد على موجة /انتشار وباء الكوليرا على مستوى البالد كافة في الثالث من كانون األول

وشركائها في الجهد اإلنساني لعراقية ا الحكومة وعملت. وليرا المؤكدةعدد حاالت الكالتراجع المستمر في 

سبتمبر، على تنسيق أنشطة السيطرة على الوباء ومكافحته، /منُذ بدء تفشي المرض في منتصف أيلول

 .وباء الكوليراضد الفموي حملة التطعيم  توالتي تضمن

 لسنةالعالم ديسمبر تقريرها الموجز حول األوضاع اإلنسانية في /كانون األول 7في  أصدرت األمم المتحدة 

ويتضمن هذا التقرير الموجز . اإلنسانية في جميع أنحاء العالماألزمة  يغطيوهو نداء تمويٍل موحد ، 6102

 7.7 لدعم المساعدات اإلنسانية األكثر أهمية بالنسبة لما يقدر بنحومليون دوالر  120طلب تمويل بقيمة 

 .في العراقدات مليون نسمة ممن هم بحاجة للمساع 00مليون شخص من أصل 

   برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة  ع  وز(WFP ) وبدعٍم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة

 ما يقرب من علىمساعدات غذائية طارئة ديسمبر /كانون األول 0في  ع  األمريكية للتنمية الدولية، وز  

تحت شخص في كٍل من مدينتي حديثة والبغدادي التابعتين لمحافظة األنبار، واللتان كانتا تقبعان  710111

لقد . 6102مارس عام /منُذ آذار( داعش)قوات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام الحصار من قبل 

االحتياجات اإلنسانية قم حالة وزاد من تفا ،بشكٍل كبيرظروف وإمكانيات المرور والوصول  أعاق الحصار

 .في المدينتين، وفقا لوكاالت اإلغاثة

  مليون دوالر على  71ساهمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية خالل األشهر األخيرة بما يقرب من

  ويوفر هذا الدعم الجديد. ين بالنزاعلمتأثرالعراقيين المتضررين وا لصالحشكل مساعداٍت إنسانية إضافية 

                                                 

 
 .(USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1 
 .(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2
 .(State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  3
 .(DoD) وزارة الدفاع األمريكية 4

 

 التمويل اإلنساني
للسنة المالية استجابةً ألزمة العراق 

 6102 و 6102
 USAID/OFDA1 88,756,667$ دوالر 

دوالر  $26,743,516 USAID/FFP2 

 State/PRM3 714,131,878$ دوالر

 DoD4 66,356,333$ دوالر

$306,090,693 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة 

 إلى العراق والدول المجاورة( USG)األمريكية 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
1015 ديسمبر/األول كانون 11                                                                                   1016 ةالمالي   للسنة  ،1 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام
 

 6.81 مليون
في العراق، منُذ داخلياً  حينالنازاألشخاص عدد 

 3417يناير /كانون الثاني

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

306,030  
 األنبارداخلياً في محافظة  عدد النازحين

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

331,800  
 بغدادداخلياً في محافظة  عدد النازحين

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

081,833  
 دهوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

618,063  
 كركوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

668,031 
 محافظة أربيلداخلياً في  عدد النازحين

نوفمبر /تشرين الثاني – المنظمة الدولية للهجرة
3415 

 

 أهم األحداث
 

 لحكومةةة العراقيةةة والشةةركاء فةةي المجةةال اإلنسةةاني ا

 يواصلون جهود التصدي لتفشي وباء الكوليرا

  مليةون دوالر  120تطالب بتخصيص األمم المتحدة

 6102عام في لتلبية االحتياجات اإلنسانية للعراق 

 للحكومة األمريكية  برنامج األغذية العالمي الشريك

المسةةاعدات الغذائيةةة الطارئةةة للمةةدن تقةةديم يوصةةل 

 المحاصرة في محافظة األنبار

  مليةةون دوالر  71الحكومةةة األمريكيةةة تقةةدم حةةوالي

مناسةةبة إغاثةةة مةةواد  تتضةةمنكمسةةاعدات إضةةافية، 

 لموسم الشتاء وغيرها من إمدادات اإلغاثة األخرى
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السكان مساعدة والهدف من ذلك هو طفل،  2210111 لحواليالمالبس الشتوية تقديم مثل  ة موسمياً اد والمستلزمات المناسبالمو

 ات النظافة وحاويات تخزين المياهمستلزم تقديموتشمل هذه المساعدة أيضاً . ألشهر الشتاءوالتحضير االستعداد في المتضررين 

وإضافةً لما تقدم . المعرضين للخطر في العراقاألكثر ضعفاً لنازحين وغيرهم من السكان التي تعمل بالطاقة الشمسية لوالمصابيح 

ن مليو 7.6من قبل الحكومة األمريكية يواصل توفير المساعدات المهمة األخرى المنقذة للحياة، لحوالي  الحالي المستمرفإن التمويل 

 .البلدان المجاورةفروا إلى الذين ، وكذلك للعراقيين شخص من النازحين في داخل العراق

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانيةو والنزوح السكاني انعدام األمن ظروف

 آخرين  60111، وكذلك جرح وإصابة أفراد من منتسبي الشرطة بضمنهممن المدنيين  00111العنف في العراق إلى مقتل مال أعت أد

وكانت محافظة بغداد  (.يونامي)وفقاً لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  نوفمبر،/أكتوبر وتشرين الثاني/خالل شهري تشرين األول

من الوفيات واإلصابات التي سجلت خالل الشهرين المذكورين، ومن ناحية أخرى أشارت بعثة مساعدة العراق  نسبةأعلى قد شهدت 

كما . لرصد األرقام حول عدد الضحايا في المحافظةالبعثة  تعقيد محاوالتيواصل  ،يونامي إلى أن الصراع النشط في محافظة األنبار

األمن أو نظراً النعدام  ،الضحايا في مناطق متعددة من البالداعداد التحقق من  في تقاريرها أيضاً إلى عدم القدرة على البعثةأشارت 

عدم الحصول على الرعاية  أو الخطرةالوفيات الناجمة عن اآلثار الثانوية للصراع، مثل التعرض للعناصر حاالت تأكيد بسبب 

أعلى الفعلي للضحايا وبناًء على ذلك فإن األرقام المسجلة لدى البعثة تمثل الحد التخميني األدنى، حيث يرجح أن يكون العدد  .الصحية

 .من ذلك

 الغزيرة والفيضاناتهطول األمطار نوفمبر، في أعقاب /أعلنت الحكومة العراقية حالة الطوارئ في بغداد في األول من تشرين الثاني 

شخص من  120111ووفقاً لألمم المتحدة، فقد أثرت الفيضانات على حياة حوالي . أكتوبر/في أواخر تشرين األولعن ذلك  الناجمة

وفي بغداد التي فاضت فيها شبكات أنظمة الصرف الصحي، كما دمرت مياه  ما في األنبارـ  وال سي ،أقل تقديرالنازحين داخلياً على 

أن آثار الفيضانات كانت بأفاد األفراد العاملون في المجال اإلنساني  ناحية أخرىومن . لمتراكمة الطرق ومحطات الطاقةاألمطار ا

واستجابةً للتخفيف من أضرار الفيضانات وفرت الحكومة العراقية . والسليمانية وصالح الدينفي كٍل من محافظات ديالى وقعاً أقل 

 معوناتٍ في حين قام برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم بتوزيع  ثة مثل الخيام،اإلغاومستلزمات  مواد

 .وصالح الدين كٍل من األنبار وبغداد وديالىطارئة في  غذائيةٍ 

  ًلتقارير المنظمة الدولية للهجرة  وفقا(IOM ) عودة السكان المستمرة  حركةأدت الشريكة للحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني، فقد

 بحواليأكتوبر، حيث انخفض عدد النازحين /شهر تشرين األول لخالفي العراق داخلياً في عدد النازحين إلى انخفاض طفيف 

عاد ما نسبته  ،خالل فترة اعداد هذا التقريرو. نوفمبر/تشرين الثاني 2بر وحتى سبتم/أيلول 62شخص خالل الفترة من  620211

وفي نفس ، إلى مناطق سكناهم األصلية محافظة كركوك منمن النازحين داخلياً  شخص 610111أكثر من ما يعادل ، ئةبالما 2حوالي 

. صالح الدين إلى مناطقهم األصليةمحافظة  منالنازحين داخلياً من  شخص 060211، أكثر من بالمائة 1الوقت عاد ما يقدر بنحو 

من  070111أكثر من  وجودالمنظمة الدولية للهجرة اق قائمة، فلقد حددت ومع ذلك ال تزال مشكلة تهجير ونزوح السكان في العر

الغالبية العظمى وإن ديسمبر، /كانون األول 2نوفمبر و /تشرين الثاني 06خالل الفترة مابين  محافظة نينوىالنازحين داخلياً الجدد في 

 .قوات تنظيم داعش سيطرةمن  نينوىفي  ينة سنجارالستعادة مدالذي شنهُ األكراد هجوم البسبب من بين هؤالء قد نزحوا 

  من األُسر النازحة مسبقاً، عادوا  610111فرد، ما يـُشكل حوالي  0270111حوالي نتيجة ً لتحسن األوضاع األمنية والمعيشية عاد

نوفمبر، وفقاً للمنظمة الدولية /الثانييونيو وأوائل تشرين /إلى مدينة تكريت بمحافظة صالح الدين خالل الفترة مابين منتصف حزيران

على من استعادة السيطرة  6102عام أبريل /وكانت قوات األمن العراقية والمليشيات المتحالفة معها قد تمكنت في نيسان. للهجرة

 .دةالسكان على العويونيو تـُـشّجع /من يد تنظيم داعش، ثم بدأت الحكومة العراقية في حزيرانمدينة تكريت والمناطق المحيطة 

  افتتحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) الشريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة

هذا يتمتع ونوفمبر مخيم نازراوا في منطقة داقوق التابعة لمحافظة كركوك، /في أواخر تشرين الثانيافتتحت الخارجية األمريكية، 

ويقع المخيم الجديد بالقرب من مخيم ليالن التابع أيضاً لمفوضية . من النازحين داخلياً  10211من  أكثرالمخيم بقدرة كافية الستضافة 

وتشير . شخص من النازحين داخلياً  10111، ويضم حالياً ما يصل إلى 6102شؤون الالجئين، والذي كان قد افتتح في نهاية العام 

ئين بهذا الصدد إلى أن مخيم نازراوا يساعد في زيادة قدرة محافظة كركوك على استيعاب وإيواء النازحين مفوضية شؤون الالج

ديالى وكركوك كٍل من محافظات ما في ــ ال سيوتستقر األوضاع األمنية وتتحسن بما فيه الكفاية في مناطقهم األصلية،  ريثما ،داخلياً 

 .رلضمان العودة اآلمنة للدياوصالح الدين، 
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 مخيم المركزي للنازحين داخلياً في ناحية عامرية الفلوجة في أكتوبر /تشرين األول 02في المفوضية السامية لشؤون الالجئين  افتتحت

فرد من المهجرين والنازحين، مما يزيد من قدرة استيعاب مخيمات  70111ستيعاب حوالي ويتمتع المخيم الجديد بقدرة على ا. األنبار

هم ممن كانوا قد المركزي المخيم سكان وتفيد تقارير المفوضية أن غالبية  .شخص 20111شؤون الالجئين في األنبار إلى مفوضية 

المباني غير المكتملة أو ودارس في الم لفترةٍ أبريل، حيث عاشوا /بمحافظة االنبار في أوائل نيسان من القتال في مدينة الرماديفروا 

نقطة العبور الرئيسية بين يم المركزي بالقرب من جسر بزيبيز الذي يـُـشكُل ويقع مخ. دين في المنطقةسكنوا مع األقارب المتواج

 .محافظتي األنبار وبغداد

 

 جهود األمن الغذائي

  ع برنامج األغذية العالمي إلى جانب إحدى الجهات الشريكة على ما يقرب غذائية طارئة  مساعداتٍ ديسمبر /كانون األول 0له في وز 

طن  00121ولقد تبرعت الحكومة العراقية بــ . شخص في مدينتي حديثة والبغدادي المحاصرتين في محافظة األنبار 710111من 

في حين قام مكتب الغذاء من أجل السالم بتمويل جهود تقديم المساعدة من حيث ودقيق القمح،  متري من األرز والسكر والزيت النباتي

فقد أرتفع برنامج األغذية العالمي المتعلقة برصد ومتابعة ظروف األمن الغذائي، لبيانات  ووفقاً . تية والنقل والتوزيعالشؤون اللوجس

أكتوبر، /سبتمبر وحتى تشرين األول/بالمائة خالل الفترة من أيلول 01 في األنبار بنسبةسعر متوسط تكلفة المواد الغذائية األساسية 

 .حديثةمدينة مثل المتضررة من النزاع في المحافظة، هذه الفترة على وجه التحديد في المناطق حيث ارتفع األسعار خالل 

  أجرى برنامج األغذية العالمي معتمداً على الدعم المالي من مكتب الغذاء من أجل السالم، عملية تقييم لحالة األمن الغذائي في العراق

البالد،  أرجاءمختلف شخص في  00211ت المستحصلة من مقابالت مع أكثر من حيث قام بجمع المعلوما، سبتمبر/خالل شهر أيلول

بمثابة مقياس لطبيعة التنوع الغذائي المعيشي لألُسر ولوتيرة وهي  ،(FCS) درجات االستهالك الغذائي لألُسرتقييم آلية  طبقثم 

الفقر أو مع مستوى خط الفقر أو مقبول خط  تحت درجةمابين  يتراوحوالتي تعتمد في التقييم على سلم تدريجي  ،االستهالك الغذائي

في . الفقر ومع مستوى خط الفقر ضمن قائمة انعدام األمن الغذائي درجتي تحت خطتــُعتبر  حيث، من حيث االستهالك الغذائي

الفقر من حيث  حالٍة من الفقر أو مع مستوى خطبالمائة من األُسر التي شملها المسح تعيش  01أن نسبة  ن  ـ  محافظة األنبار تبي

 التي شملها بالمائة من األُسر  2 نسبة أنعلى مستوى البالد بشكٍل عام االستهالك والتنوع الغذائي، في حين أظهرت نتائج المسح 

األغذية التقييم الذي نفذه برنامج كما وجد . المسح تعيش تحت خط الفقر أو مع مستوى خط الفقر من حيث االستهالك والتنوع الغذائي

نسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن  تزايدتحيث ، أيضاً  اً في ظروف األمن الغذائي في محافظة بغدادتدهورعالمي أن هناك ال

 .سبتمبر/أيلولفي المئة في  2أغسطس إلى /آبفي  بالمائة 6الغذائي من 

  ،في العراق ال زالوا يعانون انخفاضاً في التنوع  أن النازحين داخلياً تقييم برنامج األغذية العالمي وجد إلحاقاً لما ُذكر أعاله

بالمائة من العائالت النازحة  02فمن بين المشاركين في المسح ذكرت . واالستهالك الغذائي، بالمقارنة مع حالة األُسر غير النازحة

خمس مرات من معدل األسر  علىهو أوهذا الرقم ضمن خط الفقر أو ما دون ذلك من حيث االستهالك والتنوع الغذائي، بأنها تعيش 

خيمات الذين يعيشون في مداخلياً النازحين امج األغذية أيضاً أن نوكشفت نتائج تقييم بر. غير النازحة التي تعاني من األمن الغذائي

خط  مستوىضمن حيث أن نسبة البالغات من النازحين داخلياً الذين يعيشون النعدام األمن الغذائي،  عرضة نسبياً أكثر  هم رسمية

 .خارج المخيمات الرسمية، هي أعلى من نسبة النازحين داخلياً المقيمين في المخيمات الفقر أو دون ذلك من حيث االستهالك الغذائي

  التي عملية الطوارئ مليون دوالر، لدعم  67بأكثر من  6102و  6102ساهم مكتب الغذاء من أجل السالم خالل السنتين الماليتين

أو معونات االستجابة الفورية ينفذها برنامج األغذية العالمي في العراق، والتي توفر لألُسر طرود المواد الغذائية وقسائم األغذية و

نوفمبر وكانون /امج األغذية العالمي خالل شهري تشرين الثانينويقوم بر. االحتياجات الغذائية للنازحين في الداخل، لتلبية العاجلة

 تعزيز واستمراروبهدف . مليون شخص 0.2من طرود المواد الغذائية األُسرية لحوالي  اثنينديسمبر بتوفير حصة شهرين /األول

على القيمة حصص غذائية كاملة  األشد ضعفاً، يقوم برنامج األغذية العالمي بتوزيعجهود الوصول بالمساعدات الغذائية إلى السكان 

المنتشرين في أماكن أخرى المتبقين النازحين داخلياً وسط العراق، في حين أن جميع في في مخيمات ون داخلياً الذين يعيشالنازحين 

. المقدمة من الحكومة العراقيةاألخرى تكملها المواد الغذائية غذائية مخفضة القيمة من برنامج األغذية العالمي،  اً يتسلمون حصص

 110111معونات االستجابة الفورية إلى أكثر من نوفمبر من تقديم /ل تشرين الثانيتمكن برنامج األغذية العالمي خالإضافةً لما تقدم، 

من النازحين داخلياً الجدد، والعائدين مؤخراً إلى كٍل من محافظات األنبار، بغداد، ديالى، دهوك، كركوك وصالح الدين، حيث 

 .طعام أُسرة مؤلفة من خمسة أفراد ولمدة ثالثة أيامتتضمن كل حصٍة غذائية أطعمة محمولة جاهزة لألكل وبكميات كافية إل
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 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

 ديسمبر، مؤكدةً /أصدرت قوة المهام المعنية بمكافحة وباء الكوليرا تقريراً عن حالة انتشار وباء الكوليرا في الثالث من كانون األول

 نوفمبر، فقد/تشرين الثاني 66واستناداً للمعلومات المسجلة لغاية يوم . أعداد حاالت الكوليرا المؤكدةالمستمر في  النزولعلى موجة 

محافظة  01محافظة من بين  07حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في  60101أكد مختبر الصحة العامة المركزي العراقي اكتشاف 

 .(WHO)في األمم المتحدة العالمية منظمة الصحة بحسب في البالد، 

  التطعيم الفموي ضد مرض الجولة الثانية من حملة ومنظمة اليونيسف العالمية نفذت الحكومة العراقية وبدعٍم من منظمة الصحة

ن الذين الالجئين السورييديسمبر، استهدفت فيها العراقيين النازحين داخلياً و/كانون األول 01إلى  7الكوليرا خالل الفترة الممتدة من 

وتتطلب إجراءات التطعيم الفموي ضد الكوليرا جرعتين فمويتين  .محافظة 07من المخيمات والتجمعات السكانية في  26 يعيشون في

من  6620111نوفمبر حوالي /تقدم على األقل خالل مدة أسبوعين منفصلين، ولقد غطت الجولة األولى التي تمت في تشرين الثاني

 .السكان المستهدفين، وفقا لمنظمة الصحة العالميةبالمائة من نسبة  27الالجئين، أو ما يعادل حوالي النازحين في الداخل و

  ًالمعنيين في المجال اإلنساني على تحسين الشركاء إلى جانب عملت الحكومة العراقية الفموي ضد الكوليرا حملة التطعيم ل إضافة

إمكانيات وصول أو حصول السكان على المياه الصالحة للشرب، ووزعت نقاط للتزود بإمدادات المياه النقية ونشرت رسائل توعية 

رة األربعينية السنوية إلى جانب ذلك، واستعداداً لموسم الزيا. االجتماعية واإلذاعة التواصلعبر وسائل حول الوقاية من وباء الكوليرا 

ديسمبر، نفذت الحكومة /نوفمبر وحتى أوائل كانون األول/إلى مدينة كربالء في محافظة كربالء والتي تمت مع أواخر تشرين الثاني

لزيادة الوعي حول مخاطر الكوليرا بين الزوار  متعددةأنشطة اإلغاثة الفاعلة األخرى جهات العراقية ومنظمة الصحة العالمية مع 

بت أيضاً كوادر كما در  جميع نقاط الدخول، شروط وإجراءات مراقبة وكشف الحاالت المرضية في  تلقادمين إلى العراق، وعززا

ووفقاً للحكومة . إضافية من المعنيين في مجال الرعاية الصحية على مهارات وإجراءات الكشف عن حاالت الكوليرا ومعالجتها

حدث أي ـُ لم تكربالء، مدينة إلى  زائرمليون  01ن الزيارة األربعينية التي جلبت ما يقدر بنحو اإلغاثة األخرى فإ التالعراقية ولوكا

  .زيادة في حاالت مرض الكوليرا

  ًعلى دعم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  ، يعمل6102على التمويل المستمر المقدم منُذ السنة المالية  اعتمادا

ن مساعدات الشؤون الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في العراق، والتي تتضمن دعم متنوعة مجموعة م

والتوعية الصحية حول ممارسات النظافة، وتركيب أو إعادة تأهيل البنى التحتية متنقلة والتثقيف الصحية الفرق الالعيادات الطبية و

ومن خالل الشركاء التنفيذيين وصلت المساعدات الصحية المدعومة من . للشربوتوفير المياه الصالحة  ألنظمة الصرف الصحي

مساعدات المياه  حققتفي حين مليون شخص من العراقيين المتأثرين بالنزاع،  6.1 واليمكتب المساعدات الخارجية للكوارث لح

 .من السكان 2610111 لحواليالفائدة  ،والمجاري والنظافة العامة المدعومة من المكتب

 

 سياقات الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة

  ة  لفصل الشتاء للعام طت المجموعة المعنية بشؤون المأوى في خطتها المـُعـد  ، الضوء على شدة الضعف لدى األُسر 6102/6102سـلـ 

الذين يعيشون في المباني غير ومثل أولئك الذين يعيشون في العراء  دون تجهيزاٍت كافية، العراقية من النازحين داخلياً الذين يعيشون

وأوصت المجموعة باستهداف هذه األُسر على وجه المكتملة أو المهجورة منها، أو أولئك الذين يعيشون في تجمعاٍت غير رسمية، 

منظمات اإلغاثة بتركيز زخم المساعدة الشتوية  كما نصحت المجموعة المعنية بشؤون المأوى أيضاً . شتوية خاصة التحديد بمساعداتٍ 

محافظات األنبار وديالى وكركوك  الواقعة في المناطق التي تعاني ظروفاً شتوية قاسية، بما في ذلك ،على مخيمات النازحين داخلياً 

أرباب األُسر من مثل اً األكثر ضعفالفئات ن العراق، فضالً عن تركيز المساعدة على جميع المحافظات الثالث في إقليم كردستاو

ويسعى أعضاء . واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة ليسوا بصحبة ذويهم لاواألُسر التي تحتضن أطفاإلناث وكبار السن، 

فيما يتعلق بمستلزمات المأوى  ،إلى تلبية حاجات النازحين داخلياً المجموعة المعنية بشؤون المأوى من خالل خطة فصل الشتاء 

الحراري للخيام والمساعدات النقدية وسلع اإلغاثة الشتوية المناسبة موسمياً، مثل البطانيات ومجموعات العزل  ،شتويةوالسكن ال

 ألنشطة المأوىالجدير بالذكر أن المجموعة المعنية بشؤون المأوى والتسكين هي هيئة تنسيقية . العازلة والفرش ومواقد التدفئة

وغير ذلك من الجهات المعنية ( NGOs)يلها وكاالت من األمم المتحدة ومنظماٍت غير حكومية والتسكين اإلنسانية، وتضم في تشك

 .األخرى ذات العالقة



 

 

5 

  ًلموسم الشتاء في العراق، حيث من الممكن أن تنخفض درجات الحرارة لما دون الصفر حتى في مناطق الجنوب، عملت  استعدادا

التي يحتاج  ،وتجميع مواد اإلغاثة ذات األهمية القصوىلتحديد نيين في المجال اإلنساني الشركاء المع معالحكومة األمريكية وال تزال 

ففي . األحوال الجوية في فصل الشتاءداخلياً األشد ضعفاً وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، للعيش والوقاية من  ونالنازحإليها 

إلى جانب فريق االستجابة للكوارث التابع ماثياس ميتمان ام في أربيل ديسمبر شارك القنصل األمريكي الع/األول من كانون األول

كوا معاً في عملية توزيع أغطية بالستيكية ممولة من قبل الحكومة رشاللوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذي يعمل في العراق، 

توزيعات إضافية أخرى في  تجريومن المتوقع أن . أربيلعلى السكان المقيمين في أحد مخيمات النازحين داخلياً بمحافظة  ،األمريكية

مليون دوالر،  71المساهمة المالية للحكومة األمريكية التي تصل لحوالي  خاللمدعومة من خالل األسابيع المقبلة، وهي العراق 

الشتوية المالئمة والبطانيات مثل المالبس  ،المزيد من األغطية البالستيكية ومواد اإلغاثة األخرىحيث تشمل التوزيعات المتوقعة 

 .المدافئ التي تعمل بالكيروسين والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسيةو ومستلزمات النظافة

  أكتوبر، حيث /في أواخر تشرين األول" الشتاء الدافئ"أطلقت منظمة اليونيسف الشريكة للحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني حملة

وتخطط . شخص من النازحين داخلياً في محافظة دهوك 010111 من والبطانيات ألكثرلشتوية واألحذية تقدم من خاللها المالبس ا

من سن على األطفال الذين تتراوح أعمارهم ابتداًء  موسمياً  مجموعة من أطقم المالبس المالئمة 2210111 لتوزيعمنظمة اليونيسف 

 .عاماً  02الوالدة وحتى سن الـ 

 برنامجها للمساعدة الشتوية في أواخر  بتنفيذ ،من جانبها بدأت أيضاً المفوضية السامية لشؤون الالجئين الشريكة للحكومة األمريكية

من األُسر العراقية النازحة داخلياً في جميع أنحاء اقليم  620111أكتوبر، والذي يهدف للوصل بالمساعدات إلى /تشرين األول

ادة لتر من م 611للنازحين داخلياً في محافظة السليمانية قدمت مفوضية شؤون الالجئين  تعرب ففي مخيم. العراق ،كردستان

مثل البطانيات واألغطية  المواد المناسبة موسمياً أُسرة نازحة داخلياً، كما قدمت لهم أيضاً  00211 الكيروسين لكل أسرة من مجموع

نوفمبر كانت المفوضية قد أكملت توزيع /تشرين الثاني 62يوم  وبحلول. مالبالستيكية ومجموعات العزل التي تستخدم في الخيا

ستة بطانيات وحاوية كيروسين  علىحيث حصلت كل أُسرة ، أُسرة 20721على إجمالي  من مواد اإلغاثة الشتويةأخرى مجموعات 

 .ف والسليمانيةفي كٍل من محافظات بغداد، دهوك، ديالى، أربيل، النجواحدة ومدفأة واحدة وأغطية بالستيكية 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  أعلنت وزارة التنمية الدولية البريطانية(DFID )71مليون جنيه استرليني، ما يعادل حوالي  61سبتمبر عن تقديم /في أواخر أيلول 

بجودة أفضل، لتوفير الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي مليون دوالر أمريكي، كمساهمة مالية 

قيمة ترتفع التمويل الجديد وبهذا . ضرورية األخرى للنازحين العراقيينال اتوتقديم المساعد وخدمات اإليواء والسكن والدعم النقدي

إلى ترتفع ، 6102عام  منتصففي راق منذ بداية األزمة لالستجابة اإلنسانية في الع الموجهةمساعدة وزارة التنمية الدولية البريطانية 

 .مليون دوالر أمريكي 061، ما يعادل حوالي (باوند)مليون جنيه استرليني  72.2إجمالي 

  مليون دوالر مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2وقعت حكومة السويد اتفاقاً بقيمة(UNDP ) ديسمبر، لدعم /كانون األول 1في

التمويل الممنوحة لمكتب مرفق المساهمة  وستوفر هذه .مناطق العراق التي تراجع فيها الصراع النشطأنشطة االستقرار في 

مثل إعادة تأهيل البنية التحتية ستوفر الدعم ألنشطة اإلنعاش والتأهيل،  ،اإلنمائيالتابع لبرنامج األمم المتحدة  واالستقرار الفوري

المجتمع المدني والمصالحة المجتمعية، وذلك بهدف تحسين  إعادة نسيجالصغيرة ودعم جهود  وتقديم المنح لألعمال التجاريةالعامة 

 .إلى ديارهم الظروف المعيشية وتسهيل عودة السكان النازحين
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النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

$603,790,392 

$500,000,000 

$216,731,391 

$147,283,018 
$123,931,881 $123,172,061 

$99,413,338 
$73,118,810 

$48,561,574 $40,787,082 

حكومة الواليات المتحدة 
 األمريكية

المديرية العامة للمفوضية  ألمانيا المملكة العربية السعودية
األوربية للمساعدات 

اإلنسانية والحماية المدنية 
 (إيكو)

 السويد النرويج هولندا كندا اليابان المملكة المتحدة

2015 - 2014اإلنساني ألزمة العراق للسنتين  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات بحسب    

 إحاطة موجزة

  عنةدما بةدأت قةوات تنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام 6102بقي الوضةع داخةل العةراق مسةتقراً نسةبياً حتةى عةام ،

األمر الذي أعقبهُ نزوح سكاني كبير حةين بةدأ المةدنيون . والسيطرة على أجزاء من شمال ووسط العراق اإلستيالءب( داعش)

 . يفرون هرباً من القتال إلى المناطق اآلمنة نسبياً مثل إقليم كردستان في العراق

  فةي حةاالت الطةوارئ  أرسلت الوكالةة األمريكيةة للتنميةة الةدولي فريةق االسةتجابة للمسةاعدة 6102أغسطس عام /آب 00في

(DART) للمساعدة في تنسيق جهود الحكومة األمريكية لمعالجة االحتياجات اإلنسانية العاجلة للسكان النازحين حديثاً فةي ،

ويعمةةل أعضةةاء فريةةق االسةةتجابة للمسةةاعدة فةةي حةةاالت الطةةوارئ وأعضةةاء مكتةةب السةةكان والالجئةةين . جميةةع أنحةةاء العةةراق

سؤولين المحليين والمجتمع الدولي والجهات اإلنسانية الفاعلة لتحديد االحتياجات الملحة وتسريع والهجرة بشكٍل وثيق مع الم

ارئ أنشةأت الوكالةة فريةق االسةتجابة للمسةاعدة فةي حةاالت الطةووبهةدف تقةديم الةدعم ل. جهود المساعدة للسكان المتضررين

 .ومقره في العاصمة األمريكية واشنطن( RMT)األمريكية للتنمية الدولية أيضاً فريق إدارة شؤون االستجابة 

  6106يستضيف اقليم كردستان في األساس أعداداً كبيرةً من الالجئين السوريين الفارين من النزاع السوري منذ مطلع عام .

الجةئ سةوري فةي العةراق، حيةث يقةيم  6210111 حةواليولقد سةجلت المفوضةية السةامية لشةؤون الالجئةين لغايةة هةذا اليةوم 

لبية العظمى من بين هؤالء في اقليم كردسةتان، وبالتةالي فةإن سةلطات الحكومةة المحليةة والجهةات اإلنسةانية الفاعلةة التةي الغا

تعمل في المنطقة تتمتع بخبرة في تلبية احتياجات السكان النازحين حديثاً، فضالً عن كةون البنيةة التحتيةة األساسةية للخةدمات 

ومع ذلك، فإن التدفقات المستمرة على مةدى السةنوات األخيةرة تتحةدى قةدرة االسةتجابة . قةاإلنسانية موجودة أساساً في المنط

لةةوزارة بةةدوره يواصةةل مكتةةب السةةكان والالجئةةين والهجةةرة التةةابع  .بالنسةةبة لحكومةةة اقلةةيم كردسةةتان وللمسةةؤولين المحليةةين

 .منظمات اإلغاثةلخارجية األمريكية مساعدة الالجئين السوريين في العراق من خالل عدٍد من ا

  اسةةتمرار أعةةاد سةةفير الواليةةات المتحةةدة فةةي العةةراق سةةتيوارت جةةونز اإلعةةالن عةةن  6102أكتةةوبر عةةام /تشةةرين األول 1فةةي

 .، نتيجةً لحالة الطوارئ المستمرة المعقدة واألزمة اإلنسانية6102كارثة في العراق خالل السنة المالية ال

 ،6102و  6102السنتين تقويم االلتزامات الدولية خالل على  وهي تعتمد لخدمة المتابعة المالية لألمم المتحدة،جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً  .6102ديسمبر /كانون األول 02 يوم لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

تشرين  0التي تبدأ في  6102، والسنة المالية 6107أكتوبر /تشرين األول 0التي تبدأ في  6102السنتين الماليتين على أساس تقويم التزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين

 . وعلى التوالي 6102 أكتوبر/األول
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التنفيذيينالشركاء   

 

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الصحة، 

المالجئ و الحماية الدعم اللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة،

 والتوطين، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

األنبار، بابل، : المحافظات

بغداد، ذي قار، ديالى، دهوك، 

أربيل، كربالء، كركوك، 

ميسان، المثنى، النجف، نينوى، 

.صالح الدين، السليمانية وواسط  

$ 34,529,105 

(IOM) المالجئ والتوطينو الحماية المنظمة الدولية للهجرة  

األنبار، ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، 

 كركوك، نينوى، صالح الدين

$ 7,200,000 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية كتب األمم المتحدة م

(أوتشا)  
 2,000,000 $ على مستوى البالد كافة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(UNFPA) الصحة والحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

بصرة، بابل، : المحافظات

بغداد، ديالى، كربالء، كركوك، 

 النجف 

 $0,122,000  

(اليونيسف)للطفولة منظمة األمم المتحدة  وإمدادات اإلغاثة الطارئةسلع    15,480,000 $ على مستوى البالد كافة 

 برنامج األغذية العالمي لألمم

(WFP) المتحدة 
 3,400,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 2 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,100,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 222,110  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
    $ 00,804,241 

3
)USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

األغذية العالمي لألممبرنامج   

(WFP) المتحدة 
الطارئة المساعدات الغذائية  67,200,000 $ على مستوى البالد كافة 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 20,500,000 

 
4
(STATE/PRM) لوزارة الخارجية األمريكيةالسكان والالجئين والهجرة التابع  مكتب  

 الشركاء التنفيذيين
توفير سبل المعيشة، الحماية، التعليم، الصحة العقلية، 

 معالجات وحلول دائمية

بابل، بغداد، ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، 

كركوك، النجف، نينوى، صالح 

.الدين، السليمانية  

$ 06,161,620 

 الشركاء التنفيذيين

الطارئة، الصحة، قوانين حقوق اإلغاثة مساعدات 

اإلنسان، توفير سبل المعيشة، المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة

 76,200,000 $ على مستوى البالد كافة

 الشركاء التنفيذيين
الحماية، المساعدات النقدية، توفير سبل المعيشة والدخل، 

 الصحة، الصحة العقلية
 2,100,000 $ األردن

 221,221 $ لبنان الحماية، الصحة، الصحة العقلية، توفير مواد اإلغاثة الشركاء التنفيذيين

 0,200,000 $ سوريا الحماية، توفير مواد اإلغاثة، التعليم الشركاء التنفيذيين

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 
الدعم اللوجستي وسلع توفير الدخل وسبل العيش، 

المالجئ والتوطين وإمدادات اإلغاثة،  
  20,500,000$ على مستوى البالد كافة

(UNFPA) الحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

بابل، بغداد، ديالى، : المحافظات

كربالء، دهوك، أربيل، 

، السليمانيةركوك، النجفك  

 $ 2,111,000  

(UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان 
الطارئة، توفير سبل الحماية، الصحة، إمدادات اإلغاثة 

 العيش والدخل
  999,000 $  تركيا

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

سلع وإمدادات تنسيق المخيمات، المساعدات النقدية، 

، شؤون تسجيل الحمايةالصحة،  اإلغاثة الطارئة،

تسكينالالجئين، المأوى وال  

 العراق، األردن، لبنان، سوريا،

 تركيا
$027,200,000 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

(UN-Habitat) 
 شؤون المأوى والتوطين، معالجات وحلول دائمية

، النجف، بغداد: المحافظات

 ميسان، صالح الدين
$ 1,111,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   6,110,000 $ على مستوى البالد كافة التعليم 

 
دعم البرنامجتكاليف    221,222 $   على مستوى البالد كافة 

(STATE/PRM) 110,431,340$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 
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(DoD) وزارة الدفاع األمريكية 

 
 22,127,677 $ على مستوى البالد كافة مواد وإمدادات اإلغاثة المالئمة موسمياً 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $  16 ,450,133 

 365,102,0666 $ 1025المالية  خالل السنة إلى العراق والدول المجاورة المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

  1028المالية  خالل السنةوالدول المجاورة العراق إلى األمريكية الحكومة التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 
  

إلى  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث

(USAID/OFDA) العراق 
   $ 18,249,588 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $143,516 

(STATE/PRM) 241,165,846$ إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

(DoD)  األمريكية وزارة الدفاعإجمالي مساعدات   $7,500,000 

 208,188,593$ 1028المالية  خالل السنة للعراق والدول المجاورة التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

    

 103,060,361 $ 1025و  1028  السنتين الماليتينخالل  للعراق والدول المجاورةالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 
 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 0
 .6102 سبتمبر/أيلول 71يوم بها فعلياً لغاية الملتزم األموال المتوقعة أو  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتمويل يـُمثل  2
التمويل  تتضمنال وغيرهم من المتضررين من النزاع،  داخلياً العراقيون النازحون اإلنسانية التي يستفيد منها والمخصص لدعم البرامج  المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالمإن أرقام التمويل  7

 .أجل السالم من مكتب الغذاء منوالمقدمة أيضاً  الالجئين السوريين في العراقمساعدة الخاص بأنشطة 
، هذه األرقام ال تشمل التمويل من العراق لدول الجوار هربواالالجئين الذين شؤون البرامج اإلنسانية داخل العراق والذي يدعم الهجرة والتمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين أرقام  2

 .نشطة مساعدة الالجئين السوريين في العراقالمخصص أل

 
 

 عن التبرعمعلومات عامة 
 

  إلىإن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية 

تجابة وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالس. المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد التبرعات النقدية  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتُشجع

مثل طرق المواصالت وأوقات العاملين )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة فضالً عن  ،(وهذا ما يحدث غالباً في المناطق المتضررة)

ان تقديم تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضم إلىحيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة ( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org: في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مركز معلومات الكوارث الدولية -

 www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعلى معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في يمكن االطالع ع -

 

على الموقع  (USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  تظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

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