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 أبرز التطورات

 سجلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)  مليون شخص من  3.3وجود األمريكية  للحكومةالشريكة

ونظراً . 6102عام  فبراير/النازحين داخلياً في العراق، وفقاً للمعلومات المسجلة لغاية الرابع من شباط

في لألزمة المالية الحالية، تتوقع حكومة اقليم كردستان في العراق أنها ستواجه صعوباٍت وتحديات 

 .لألفراد النازحين داخلياً في اإلقليماإلنسانية مساعدات مواصلة جهود تقديم ال

 ألنبار بعد انتزاعها من تنظيم اقوات األمن العراقية كامل السيطرة على مدينة الرمادي بمحافظة  تاستعاد

قوات كل من فبراير، وذلك وفقاً لتصريحات /شباط 9في ( داعش)الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

شخص  000111وكان ما يقدر بنحو . األمريكية والحكومة العراقيةالتحالف التى تقودها الواليات المتحدة 

 .ديسمبر الماضي/قد فروا من مدينة الرمادي إلى مدينة الفلوجة في محافظة األنبار منذ أواخر كانون األول

 قيدان جهود وإمكانيات المرور من وإلى إن ظروف تواجد الجماعات المسلحة والقتال الدائر في المنطقة ي

األغذية الطارئة توفير  علىالمنظمات اإلنسانية مدينة الفلوجة في محافظة األنبار، مما يحول دون قدرة 

األشد ضعفاً واألكثر عرضةً للسكان  األخرى وغيرها من مواد اإلغاثة الطارئة والوقود واإلمدادات الطبية

 .للخطر

  يناير، /كانون الثاني 30رسمياً في  6102خطة االستجابة االنسانية للعراق للعام أطلقت األمم المتحدة

 0.3مليون دوالر لتوفير المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة لـ  521.8والتي طالبت بتخصيص حوالي 

 .مليون نسمة في العراق

  مليون دوالر على  61رها فبراير عن تقديم مساهمة إضافية قد/شباط 69أعلنت الحكومة األمريكية في

 وبإضافة هذا الدعم المالي الجديد المقدم من مكتب الغذاء من أجل. شكل مساعدات غذائية طارئة للعراق

                                                 

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

 

 التمويل اإلنساني
للسنة المالية استجابةً ألزمة العراق 

 6108 و 6102
 USAID/OFDA1 88,756,667$ دوالر 

دوالر  $76,743,516 USAID/FFP 

 State/PRM2 714,131,878$ دوالر

 DoD3 66,356,333$ دوالر

$632,097,293 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
2026 مارس/آذار 4                                                                                           2026 ةالمالي   للسنة  ،2 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام
 

 2.2 مليون
داخلياً في العراق، منُذ  حينالنازاألشخاص عدد 

 3417يناير /كانون الثاني

 3417فبراير /شباط – المنظمة الدولية للهجرة

673,636  
 بغدادداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3417فبراير /شباط – المنظمة الدولية للهجرة

507,067  

 األنبارداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3417فبراير /شباط – الدولية للهجرةالمنظمة 

777,737  
 دهوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3417فبراير /شباط – المنظمة الدولية للهجرة

200,376  

 كركوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3417فبراير /شباط – المنظمة الدولية للهجرة

267,533 
 محافظة أربيلداخلياً في  عدد النازحين

 3417فبراير /شباط – المنظمة الدولية للهجرة

 

 أهم األحداث
 

 كتبببب الغبببذاء مبببن أجبببل السبببالم التبببابع للوكالبببة م

مليببون دوالر  61األمريكيببة للتنميببة الدوليببة يقببدم 

كتمويبببل إضبببافي علبببى شبببكل مسببباعدات غذائيبببة 

 فبراير/طارئة للعراق في شباط

  اإليطاليببببة توقببببع عقببببداً إلعببببادة  "تريفببببي"شببببركة

 إصالح وتجديد سد الموصل

  انعدام األمبن فبي العبراق يبـ سفر عبن وفباة وإصبابة

البببالد منببذ   شببخص فببي أرجبباء 30011أكثببر مببن 

 يناير/كانون الثاني
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عام السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ترتفع قيمة مساهمة الحكومة األمريكية لدعم األنشطة اإلنسانية في العراق منذ  ال

 .مليون دوالر أمريكي 263.5ولغاية هذا اليوم، إلى حوالي  6102المالي 

  َر كٌل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والسفير األمريكي في العراق ستيوارت جونز فبراير من خطر /خر شباطفي أواحذَّ

وفي . تصدع أو تضرر السدعلى أهمية االستعداد لحاالت الطوارئ واإلنذار المبكر في حال  افي سد الموصل، وأكدحدوث تصدع 

مارس، للعمل على صيانة وإصالح /آذار 6في " تريفي"سياق ذلك وقعت الحكومة العراقية عقداً مع شركة البناء والطاقة اإليطالية 

 .وتجديد سد الموصل

 

 ســْد الموصل

 وحدد إجراءات في سد الموصل تصدعبشأن خطر حدوث  بياناً فبراير /شباط 65راقي حيدر العبادي في أصدر رئيس الوزراء الع ،

وتضمنت التوصيات التي جاءت في سياق . نهر دجلةعلى امتداد للسكان المقيمين في المجتمعات المحلية  المطلوبةالسالمة األولية 

لتوفير اإلنذار والتأكد من أن وكاالت الحكومة العراقية تقف على أهبة االستعداد  عن ضفاف النهر خالء عدة كيلومترات بعيداً إ ،البيان

 6عالوةً على ذلك، أكدت الحكومة العراقية في . التصدع حال حدوثلسكان المعرضين للخطر في لالمبكر وتقديم المساعدة اإلنسانية 

 .سد الموصللطاقة إلصالح وتجديد ااإليطالية للبناء و" تريفي"شركة مع  أنها وقعت عقداً مارس ب/آذار

  ٍدة اإلنمائي األمريكية للتنمية الدولية، يعمل برنامج األمم المتح ةمن مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكال بدعم

، الكوارثعنية بمكافحة المالجهات الحكومية مسؤولي عالم إلعلى تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لوضع منظومة إنذاٍر مبكٍر، 

ناطق التي ويشمل ذلك حتى المفي سد الموصل،  شرٍخ أو تصدعٍ المحلية المعرضة للخطر في حال حدوث سكان المجتمعات وتنبيه 

تأهب واستعداد وتوعية مجتمعية لألحياء ببرنامج كما ستباشر المنظومة أيضاً  نهر دجلة،على امتداد يسطر عليها تنظيم داعش 

ذلك، عملت الحكومة األمريكية خالل األسابيع األخيرة على زيادة التواصل مع الحكومة  وعلى هامش. خطر الفيضاناتالمعرضة ل

واالستعداد وضمان تطوير استراتيجيات التأهب لحاالت الطوارئ لتسهيل جهود التخطيط  ،والشركاء في المجال اإلنسانيالعراقية 

 .السد تصدع في بنيةخرق أو في حالة حدوث  ،واالستجابة المناسبة فيما يتعلق بإيصال المساعدات اإلنسانية

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانيةو والنزوح السكاني انعدام األمن ظروف

  2وفقاً لمعلوماتها المسجلة لغاية يوم مليون شخص من النازحين داخلياً في العراق  3.3حددت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 

فبراير عام /بالمائة على امتداد الفترة منذ  شباط 31زيادة بنسبة أكثر من حركة ويمثل هذا الرقم الجديد . 6102عام  فبراير/شباط

وجات النزوح الجديدة جزئياً إلى زيادة جهود تسجيل النازحين داخلياً المتواجدين في األساس، مضافاً إلى ذلك مويعزى ذلك ، 6108

بالمائة من إجمالي عدد النازحين داخلياً الذين  25وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي . الناجمة عن العمليات العسكرية

. دهوكاألنبار وبغداد وحددتهم المنظمة، كانوا قد فروا من محافظتي األنبار ونينوى وتوجهوا إلى مناطق أخرى في كٍل من محافظات 

المنظمة الدولية للهجرة أيضاً بأن نسبة عالية من النازحين داخلياً قد نزحوا داخل حدود محافظاتهم األصلية، ويشمل ذلك نسبة أفادت و

 .في المئة في محافظة ديالى 28محافظة كركوك و بالمائة من النازحين داخلياً في  53

  يناير /آخرين خالل شهري كانون الثاني 60611مدنيين وإصابة شخص من ال 911أدت أعمال العنف في العراق إلى مقتل

جلت خالل واإلصابات التي س  ، حيث شهدت محافظة بغداد أكبر نسبة من الوفيات فبراير، وفقاً لمعلومات األمم المتحدة/وشباط

 سجل انخفاضاً عنأي ، إصابة 00181و حالة وفاة  201قد بلغ  فبراير/في شباطعدد الضحايا المؤكد وكان . الشهرين المذكورين

طت األمم المتحدة الضوء سللكن بالرغم من هذا االنخفاض،  أخرين، 00021قتيل وإصابة  291الذي شهد سقوط  يناير/كانون الثاني

زاء ع مجلسفبراير، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت /العشوائية للهجمات على المواقع المدنية في شباط في الطبيعة على التباين

لعدد الضحايا، حيث من المرجح أن  وتمثل األرقام المرصودة من قبل األمم المتحدة الحد التقريبي األدنى. عبادة دوروأحد األسواق و

 .ع،  أعلى من التقديراتايكون العدد الحقيقي لضحايا الصر

  أن قوات األمن العراقية قد استعادت فبراير، /شباط 9أعلنت كل من قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة والحكومة العراقية في

إلى الرمادي  سيطرتها على مدينة الرمادي من يد تنظيم داعش، وبالرغم من ذلك، لم يكن بوسع معظم منظمات اإلغاثة الوصول كامل

أرجاء المدينة، حيث في ، بسبب التدمير الواسع والذخائر المزروعة غير المنفجرة األسابيع األخيرة خاللوالمناطق المحيطة بها 

. عودة السكان النازحين إلى ديارهم يحول دوننها عائقاً خطيراً على أحددت األمم المتحدة مشكلة الذخائر غير المنفلقة في الرمادي 
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وكانت العبوات الناسفة قد أسفرت خالل األسابيع األخيرة عن مقتل ثمانية أشخاص على األقل، بعضهم ممن كانوا يحاولون مسح 

 .فتيش منازلهم تحضيراً للعودةوت

  ديسمبر عام /من مدينة الرمادي إلى مدينة الفلوجة منذ  أواخر كانون األول للهروبشخص على أقل تقدير  000111اضطر حوالي

الرمادي، المقيمين للنازحين داخلياً من الطارئة وتعمل الوكاالت اإلنسانية على تقديم المساعدات . لمنظمة الهجرة الدولية، وفقاً 6108

يحتمي العديد من األفراد النازحين في مستوطنات وتجمعات غير  حيث، في مدينة عامرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية

. ازحين بكامل طاقتها االستيعابيةرسمية أو يقيمون مع سكان المجتمعات المستضيفة، نظراً لكون مخيمات النازحين داخلياً تكتظ بالن

التابع والشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ( WHO)ن جانبها قامت منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة م

مريض في مخيمات النازحين داخلياً في كٍل من مدينة الحبانية  311للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، قامت بمعالجة ما يزيد على 

من مخيمات المياه الصالحة للشرب لخمسة وجة، في حين كانت إحدى منظمات اإلغاثة األخرى تقوم بتوريد السياحية وعامرية الفل

 .فبراير/شباط 02، ذلك وفقاً للمعلومات المسجلة لغاية يوم المنطقةالنازحين داخلياً في 

  واألضرار التي صلية بسبب إنعدام األمن مناطقهم األللعودة بشكٍل دائٍم إلى صعوبة النازحون من محافظة ديالى يواجهون ال يزال

أن جميع مناطق التي تـ فيد ب ،بعض السلطات في المحافظات المحيطةذلك بالرغم من إدعاءات بالمنازل والبنى التحتية األخرى، لحقت 

محافظة تعاني من حالة انعدام ال العديد من المناطق في الزوال ت. وكاالت اإلغاثة لمعلوماتوفقاً ، داخلياً  ديالى آمنة لعودة النازحين

لمجموعة المعنية بالحماية، وهي هيئة تنسيقية لوذلك وفقاً األمن، مما يمنع العائدين من البقاء واالستقرار في مناطقهم األصلية، 

وغيرها من الجهات  (NGOs)ومنظمات غير حكومية األمم المتحدة من وكاالت ألنشطة الحماية اإلنسانية، وتضم في تشكيلها 

 .المعنية األخرى ذات العالقة

  أن العوامل األساسية مقابالت التي أجروها مؤخراً بإشراف األمم المتحدةبحسب الأفاد العائدون إلى محافظتي ديالى وصالح الدين ،

إلرشادات المقدمة من قبل القادة والتوجيهات واتكمن في تواجد القوات األمنية الموثوق بها، إلى مناطقهم األصلية المحفزة للعودة 

بهدف تعزيز التنسيق بين وكاالت اإلغاثة و. ومظاهر الشفافية والنزاهة والتوزيع العادل لمواد التعويضات ،المحليين ورجال الدين

على تطوير  ،كومة األمريكيةالمجموعة المعنية بشؤون الحماية التي تضم شركاء الح، تعمل التي تعالج اهتمامات وشواغل العائدين

ول كيفية تقييم وتلبية االحتياجات تقديم المعلومات ح ويشمل ذلكللمنظمات اإلنسانية في العراق، مواد وآليات تدريبات الحماية 

 .المحددة للعائدين

 فريق االستجابة للمساعدة يناير مع مسؤولين من السفارة األمريكية في بغداد وآخرين من /خالل اجتماع عقد في أواخر كانون الثاني

في حاالت الطوارئ التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، قال السيد قائمقام قضاء سنجار في محافظة نينوى أن مسلحي تنظيم 

. قضاء سنجار ال تزال تحت سيطرة تنظيم داعشأجزاء كبيرة من أميال من مدينة سنجار، وأن  2داعش ال زالوا متواجدين على بعد 

والمناطق المحيطة بها في قضاء سنجار خالل الفترة " سنوني"أسرة قد عادت إلى قرية  80111وتفيد التقارير الواردة أن حوالي 

مستمرةٌ في انعدام األمن وبالرغم هذا التقدم المحرز، ال تزال حالة يناير، /نوفمبر وأواخر كانون الثاني/المحصورة بين تشرين الثاني

 .سنجار قضاءإلى مناطق أخرى في السكان ودة عجهود  إعاقة

 

 جهود األمن الغذائي

  من األطفال وكبار السن  61حوالي وفاة أدى النقص الحاد في الغذاء والدواء في مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش إلى

فبراير كانت /بأن أسواق المدينة ولغاية أواخر شباط ، التي أفادتالمنظمة الدولية للهجرةخالل األسابيع األخيرة الماضية، وفقاً لتقارير 

أن أسعار بعض ( WFP)ولقد أفاد برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة . الرضع وحليب األطفال تخلو من الفواكه والخضراوات

يناير /و كانون الثاني 6108يسمبر د/بالمائة خالل الفترة مابين كانون األول 511السلع الغذائية في الفلوجة قد ارتفعت بنسبة أكثر من 

رطالً من  001دوالر، وأن  211رطالً يـ كلّف  001، حيث أكدت تقارير المنظمة الدولية للهجرة أن كيس األرز الذي يزن 6102

س البارد ونقص وإضافة لذلك، أدى الطق. فبراير/دوالراً، وفقاً للبيانات المسجلة لغاية أواخر شباط 881يـ كلّف  ( الطحين)دقيق القمح 

 .إلى تفاقم عوامل تدهور األوضاع اإلنسانية في المدينة ألغراض التدفئة والطبخالمستخدمة الوقود والطاقة الكهربائية 

  مليون دوالر على  61فبراير أن بالده ستقدم تمويالً إضافياً بقيمة /شباط 69أعلن السفير األمريكي لدى العراق ستيوارت جونز في

والقتال المستمر لمعالجة االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع شكل مساعدات غذائية طارئة لبرنامج األغذية العالمي في العراق، 

والبازالء الجافة وسيدعم التمويل الجديد جهود توزيع حصص المواد الغذائية األ سرية، التي تتضمن الفاصوليا  .مع تنظيم داعش
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والطحين والزيت واألرز، وكذلك توزيع حصص االستجابة الفورية للسكان األشد ضعفاً وضرراً والتي تشمل المواد الغذائية ( البزاليا)

الجدير بالذكر أن مكتب الغذاء من أجل السالم . سكويت واللحوم المعلبة والبازالء المعلبة والتمرصوليا والبمثل الفاالجاهزة لألكل، 

 .، لدعم جهود االستجابة اإلنسانية للعراق6102مليون دوالر منذ  السنة المالية  20.2ساهم بأكثر من 

  نوفمبر /ثانيفي العراق بشكل طفيف خالل الفترة المحصورة مابين تشرين ال ألفراد األ سرةتحسنت ظروف االستهالك الغذائي

ما بين الجماعات واألفراد النازحين في ـال سيَّ على الرغم التحديات القائمة التي تواجه ظروف األمن الغذائي، ديسمبر، /وكانون األول

بالمائة فقط من  5حوالي أن  ،األغذية العالمي الذي أضاف مؤكداً برنامج  تقاريرذلك وفقاً ل يـ سيطر عليها تنظيم داعش،المناطق التي 

المسح، ذكروا بأنهم كانوا يستهلكون كميات غير وافية من المواد الغذائية خالل شهر كانون المشمولة بأفراد األ سر النازحة داخلياً 

التي أعربت عن قلقها بهذا الشأن في  لنازحة داخلياً،ا األ سر عددفي  بالمائة 02بنسبة حوالي  انخفاضاً ما يعكس وهو ديسمبر، /األول

في كانون نوفمبر الماضي، ومع ذلك، فإن أ سرة واحدٍة من بين كل أربع أ سر من النازحين داخلياً قد اعتمدت /تشرين الثاني

 ة أو تقليص عدد الوجباتعلى أسلوب التكيف السلبي فيما يتعلق باستهالك األغذية، مثل خفض كمية الوجبة الغذائيديسمبر /األول

 .اليومية

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  أوقعت اإلضرابات من قبل بعض موظفي حكومة اقليم كردستان نتيجة لعدم دفع رواتبهم أو بسبب تخفيضها، أثراً سلبياً على سير

وفقاً لتقارير إحدى الجهات خدمات الرعاية الصحية في محافظة السليمانية، وخاصةً على  كردستان العراق، العمليات اإلنسانية في

لقد تسبب النقص في الموارد المتاحة واالنقطاع المتذبذب في الخدمات . الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث

في إجبار أفراد المجتمعات المستضيفة في بعض مناطق  ،ستانالمقدمة من مرافق الرعاية الصحية التي تديرها حكومة اقليم كرد

هذه خلياً، مما يزيد العبء على الموارد المتاحة في للنازحين داالمخصصة المراكز الصحية  على التوجه وطلب العالج من ،السليمانية

 .المراكز

 الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث،  (اليونيسف)فبراير، زودت منظمة األمم المتحدة للطفولة /في أواخر شباط

من مستلزمات النظافة الخاصة بالبالغين، وذلك من خالل آلية  3810111بحوالي في وسط وجنوب العراق المنظمات غير الحكومية 

ازحين مؤخراً بالمساعدات العاجلة الدولية، والمخصصة لتزويد السكان الن الممولة من الوكالة األمريكية للتنميةاالستجابة العاجلة 

ولقد تمكنت المنظمات غير الحكومية حتى اآلن من توزيع حوالي . المتمثلة بالغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة

 0210111 غةرزمة من المواد على األفراد األشد ضعفاً وضرراً، وتعكف اآلن على التخطيط لتوزيع الكميات المتبقية البال 6010111

لتوزيع واالستعداد آلية االستجابة العاجلة على التحضير المعنيون في الشركاء التنفيذيون  يعملو. أبريل القادم/رزمة خالل شهر نيسان

، مؤخراً في العراقمن حاويات المياه على السكان النازحين  690111مة أخرى من مستلزمات النظافة العامة وحوالي رز 6060111

 .يونيو/هر حزيرانبحلول ش

  َع " الكرامة"رزمة من مستلزمات  030311أكثر من  ،6108 عام سبتمبر/منذ  أيلول( UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان وزَّ

حيث  ضمن آلية االستجابة العاجلة الممولة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،

وزعت المستلزمات في كٍل من محافظات األنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى والسليمانية، كما قام الصندوق أيضاً بتخزين أكثر 

وكان مكتب . رزمة إضافية أخرى بشكل مسبق في بغداد وكركوك لتلبية االحتياجات الفورية العاجلة للنازحين داخلياً  20211من 

ل صندوق األمم المتحدة للسكان في كانون األولالمساعدات األمريكية الخارجية للكوارث قد  رصد ، ل6108ديسمبر عام /موَّ

ضمن آلية االستجابة العاجلة، والتي يخطط الصندوق للقيام بتوزيعها " الكرامة"رزمة أخرى من مستلزمات  210111تخصيص و

  .مايو/شهر أيار على النازحين في العراق خالل

 وضعت وكاالت اإلغاثة تحضيراتها للبدء بعملية توزيع مستلزمات النظافة في اقليم كردستان العراق من خالل آلية االستجابة العاجلة ،

لية على مدينة الموصل أو الحتمامن قوات الحكومة العراقية محتمل  عسكريٍ  لدعم االحتياجات اإلنسانية التي قد تنشأ نتيجةً لهجومٍ 

التي قـ دمت في جميع أنحاء العراق، إعقاب االنتهاء من عملية توزيع السلع والبضائع وتأتي هذه التحضيرات في . انهيار سد الموصل

 .معونات المدنية والمساعدة في حاالت الكوارث لما وراء البحاروزارة الدفاع األمريكية للبرنامج بدعٍم من 

 خارجية للكوارث دعمه  للحكومة العراقية لالنتقال واالرتقاء بمستوى التطعيم ضد شلل األطفال يقدم مكتب المساعدات األمريكية ال

الخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والمرحلة األخيرة "وللمستويات المتناسقة مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 
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من المعنيين بمكافحة وغيرهم  ها كل من الهيئات الصحية والخبراء الطبيين، وهي خطة متعددة السنوات وضعت"للقضاء عليه تماماً 

وبدعٍم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة . 6105المرض، من أجل القضاء على كل أنواع فيروسات شلل األطفال بحلول عام 

من استخدام لقاح شلل األطفال  للتحّول اقيةالحكومة العر العالمية الشريكتان لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، تخطط

بالمائة على  31كثر فاعلية بنسبة ، والذي يـ عد  أأبريل/نيسان 31ابتداًء من  ثالثي التكافؤ إلى استخدام لقاح شلل األطفال ثنائي التكافؤ

ومن خالل الشراكة مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية يقوم مكتب  (.3و  0نوع )فيروسات شلل األطفال  انتقالمنع  في، األقل

 التي تصب في التحضير لعملية االنتقال وأنشطة التواصل الصحي، المساعدات األمريكية الخارجية بتمويل جهود الدعم اإلداري

 .اءات نقل وتغيير اللقاحلتدريب المسؤولين المحليين على تنفيذ ومراقبة إجرعن مساعدة الحكومة العراقية  فضالً 

 

 سياقات الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة

 أ سرة نازحة في  00081 الوقود ألكثر منللكوارث،  المنظمة الدولية للهجرة وبدعٍم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية وفرت

كما انتهت . ديسمبر ولغاية هذا اليوم/منذ  كانون األولخالل الفترة كٍل من محافظات األنبار وبابل والقادسية وصالح الدين وواسط، 

يناير، حيث شملت /مأوى في وسط وجنوب العراق خالل كانون الثاني 51المنظمة أيضاً من إعادة تأهيل وإصالح ما ال يقل عن 

التصليحات ضعة مشاريع، مثل وتطلبت عملية إصالح كل مبنى على نحٍو ما ب. اإلصالحات المنازل ودور العبادة المتضررة

 .الخصوصية لتوفير قدٍر منوعزل أجزاء البيوت السباكة أعمال الكهربائية و

  فبراير انضمام كٌل من القنصل األمريكي العام في أربيل ماتياس ميتمان وأعضاء من فريق االستجابة للمساعدة في /شباط 08شهد يوم

شرائهما بتمويل تمَّ المنظمات المحلية غير الحكومية، لتوزيع سلع اإلغاثة الطارئة التي حاالت الطوارئ إلى المنظمة الدولية للهجرة و

من برنامج وزارة الدفاع األمريكية للمعونات المدنية والمساعدة في حاالت الكوارث لما وراء البحار، حيث تضمنت التوزيعات 

شخص ممن يقيمون في  00311التي وصلت لحوالي  والمناشف ستيكيةالتي تعمل بمادة الكيروسين واألغطية البالوالمدافئ البطانيات 

مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ووزارة الدفاع وتمكن . الرسمي للنازحين داخلياً في محافظة أربيل" كزنة"مجمع 

من مواد اإلغاثة الممولة من ن متري ط 80301حوالي إمداد العراق بمن  ولغاية هذا اليوم 6108سبتمبر عام /منذ  أيلولاألمريكية 

 .برنامج وزارة الدفاع األمريكية للمعونات المدنية والمساعدة في حاالت الكوارث لما وراء البحار

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  والتي تطالب بتخصيص حوالي  يناير،/كانون الثاني 30في  6102أطلقت األمم المتحدة رسمياً خطة االستجابة االنسانية للعراق للعام

التي من شأنها تلبية االحتياجات الطارئة ومنح األولوية لألنشطة خالل تحديد  منمليون شخص،  0.3مليون دوالر لمساعدة  521.8

قيمة  بالمائة فقط من إجمالي 5مليون دوالر، ما يمثل  22.6سوى  6102ولم تتلقى خطة االستجابة اإلنسانية للعام . األكثر إلحاحاً 

 .النداء المطلوب

  فبراير خطة عمل مدتها أربع سنوات، تهدف إلى تقديم الدعم لألطفال األشد /شباط 5وقعت منظمة اليونيسف مع الحكومة العراقية في

وتضع الخطة الجديدة إطار عمٍل لمنظمة اليونيسف وللحكومة العراقية لتقوية ركائز الدفاع . خطر في العراقللضعفاً المعرضين 

وتطوير المهارات جهود تقديم الخدمات االجتماعية لتحسين والتأييد لألطفال على المستوى الوطني، وتعزيز سبل جمع البيانات 

سياقات استراتيجيات الوصول وتقديم المساعدة ألطفال العراق األكثر ضعفاً مقدمي الخدمات، وبين غير ذلك من  بيناإلدارية 

من خالل توظيف في العراق  وتخطط منظمة اليونيسف أيضاً للتركز على رفع مستوى جودة التعليم لألطفال النازحين. وضرراً 

والتي  عم أنشطة حماية الطفل في المدارسود ،أيضاً  وتدريب المزيد من المعلمين، وتوفير الحوافز المالية قصيرة األجل للمعلمين

 .قضايا األطفال وخدمات الدعم النفسي واالجتماعيإدارة تشمل 

 لتوفير مليون دوالر،  31سبتمبر عن تقديم مساهمة مالية إضافية بقيمة حوالي /أعلنت وزارة التنمية الدولية البريطانية في أواخر أيلول

عدات من المسامحسنة للصرف الصحي والمأوى، ومساعداٍت نقدية وغير ذلك شرب ومرافق الرعاية الطبية والمياه الصالحة لل

وبهذا التمويل الجديد يرتفع سقف المساعدات المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية لالستجابة . الضرورية للنازحين العراقيين

 .مليون دوالر 061إلى إجمالي حوالي  ،6102اإلنسانية للعراق منذ  بداية األزمة في منتصف 
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$623,790,392 

$500,000,000 

$289,808,662 

$206,271,877 

$123,701,602 $123,172,061 
$99,413,338 

$72,554,030 
$51,210,711 $41,912,010 

حكومة الواليات المتحدة 
 األمريكية

المديرية العامة للمفوضية  ألمانيا المملكة العربية السعودية
األوربية للمساعدات 

اإلنسانية والحماية المدنية 
 (إيكو)

 السويد النرويج هولندا كندا اليابان المملكة المتحدة

2016إلى  2014اإلنساني للسنوات من  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات بحسب    

 إحاطة موجزة

 عندما ببدأت قبوات تنظبيم الدولبة اإلسبالمية فبي 6102يناير عام /بقي الوضع داخل العراق مستقراً نسبياً حتى كانون الثاني ،

األمبر البذي أعقببه  نبزوح سبكاني كبيبر . والسيطرة على أجزاء مبن شبمال ووسبط العبراق اإلستيالءب( داعش)العراق والشام 

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

  فبي حباالت الطبوارئ  أرسلت الوكالبة األمريكيبة للتنميبة البدولي فريبق االسبتجابة للمسباعدة 6102أغسطس عام /آب 00في

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

ويعمببل أعضبباء فريببق االسببتجابة للمسبباعدة فببي حبباالت الطببوارئ وأعضبباء مكتببب السببكان والالجئببين . جميببع أنحبباء العببراق

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

ارئ أنشبأت الوكالبة فريبق االسبتجابة للمسباعدة فبي حباالت الطبووبهبدف تقبديم البدعم 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 .

الجبئ سبوري فبي العبراق، حيبث يقبيم  6280811ولقد سبجلت المفوضبية السبامية لشبؤون الالجئبين لغايبة هبذا اليبوم حبوالي 

لبية العظمى من بين هؤالء في اقليم كردسبتان، وبالتبالي فبإن سبلطات الحكومبة المحليبة والجهبات اإلنسبانية الفاعلبة التبي الغا

تعمل في المنطقة تتمتع بخبرة في تلبية احتياجات السكان النازحين حديثاً، فضالً عن كبون البنيبة التحتيبة األساسبية للخبدمات 

ومع ذلك، فإن التدفقات المستمرة على مبدى السبنوات األخيبرة تتحبدى قبدرة االسبتجابة . قةاإلنسانية موجودة أساساً في المنط

لببوزارة بببدوره يواصببل مكتببب السببكان والالجئببين والهجببرة التببابع  .بالنسبببة لحكومببة اقلببيم كردسببتان وللمسببؤولين المحليببين

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

  أعبباد سببفير الواليببات المتحببدة فببي العببراق سببتيوارت جببونز اإلعببالن عببن اسببتمرار  6108أكتببوبر عببام /تشببرين األول 5فببي

 .، نتيجةً لحالة الطوارئ المستمرة المعقدة واألزمة اإلنسانية6102الكارثة في العراق خالل السنة المالية 

 6108و  6102السنوات المالية  تقويمااللتزامات الدولية خالل على  وهي تعتمد لخدمة المتابعة المالية لألمم المتحدة،جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً  .6102مارس عام /آذار 2يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 0التي تبدأ في  6108، والسنة المالية 6103أكتوبر /تشرين األول 0التي تبدأ في  6102تقويم السنوات المالية على أساس التزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـ سجل في حين ،6102و 

 . 6108أكتوبر /رين األولتش 0التي تبدأ في  6102والسنة المالية  6102 أكتوبر/تشرين األول
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5102و  5102المالية  خالل السنة استجابةً ألزمة العراق األمريكية الحكومةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

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) الحماية والمالجئ والتوطين 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 تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(UNFPA) الصحة والحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

بصرة، بابل، : المحافظات

بغداد، ديالى، كربالء، كركوك، 

 النجف 

 $0,128,000  

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم

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

(WHO) 8 على مستوى البالد  الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,500,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 882,150  

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

(USAID/OFDA) 
    $ 01,814,042 

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم

(WFP) المتحدة 
الطارئة المساعدات الغذائية  20,800,000 $ على مستوى البالد  

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 40,200,000 

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

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

 معالجات وحلول دائمية

بابل، بغداد، ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، 

كركوك، النجف، نينوى، صالح 

.الدين، السليمانية  

$ 06,565,690 

 الشركاء التنفيذيين

قوانين حقوق  اإلغاثة الطارئة، الصحة،مساعدات 

اإلنسان، توفير سبل المعيشة، المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة

 36,200,000 $ على مستوى البالد

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

 الصحة، الصحة العقلية
 2,100,000 $ األردن

الطارئة الصحة العقلية، مواد اإلغاثة الحماية، الصحة، الشركاء التنفيذيين  821,291 $ لبنان 

 0,800,000 $ سوريا الحماية، توفير مواد اإلغاثة، التعليم الشركاء التنفيذيين

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

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

(UNFPA) الحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

بابل، بغداد، ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، 

 كركوك، النجف، السليمانية

 $ 2,111,000  

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

 العيش والدخل
  999,000 $  تركيا

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

المخيمات، المساعدات النقدية، سلع  وإدارة تنسيق

، شؤون الحمايةالصحة،  وإمدادات اإلغاثة الطارئة،

تسكينالالجئين، المأوى والتسجيل   

العراق، األردن، لبنان، سوريا، 

 تركيا
$020,800,000 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

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

بغداد، النجف، : المحافظات

 ميسان، صالح الدين
$ 1,111,000 
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(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   6,110,000 $ على مستوى البالد التعليم 

 
دعم البرنامجتكاليف  مستوى البالدعلى      $ 825,899  

(STATE/PRM) 550,432,341$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

(DoD) وزارة الدفاع األمريكية 

 
 29,580,633 $ على مستوى البالد مواد وإمدادات اإلغاثة المالئمة موسمياً 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $  26 ,420,533 

 802,210,0666 $ 5102و  5102استجابةً ألزمة العراق خالل السنتين الماليتين  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

  5108المالية  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/السالممكتب الغذاء من أجل إجمالي مساعدات   $143,516 

(STATE/PRM) 045,562,846$ إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

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

 208,188,593$ 5108المالية  خالل السنة للعراق والدول المجاورة الحكومة األمريكيةالتي قدمتها إجمالي المساعدات اإلنسانية  

    

 253,061,365 $ 5102و  5108  السنتين الماليتينخالل  للعراق والدول المجاورةالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 
 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاأو االلتزاسنة التمويل ت شير إلى تاريخ التعهد  0
 .6108 سبتمبر/أيلول 31يوم بها فعلياً لغاية الملتزم األموال المتوقعة أو  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتمويل يـ مثل  2
التمويل  تتضمنال وغيرهم من المتضررين من النزاع،  داخلياً العراقيون النازحون اإلنسانية التي يستفيد منها والمخصص لدعم البرامج  السالمالمقدم من مكتب الغذاء من أجل إن أرقام التمويل  3

 .والمقدمة أيضاً من مكتب الغذاء من أجل السالم 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

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميرث الطبللكوا

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

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

تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم  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 الموقعت أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في يمكن االطالع على معلوما -

 

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 

http://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

