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 أبرز التطورات

 أبريل عن تمويل إنساني إضافي بقيمة حوالي /نيسان 8ن وزير الخارجية األمريكي جون كيري في أعل

مليون دوالر أمريكي، مقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ومكتب الغذاء من  511

جئين والهجرة التابع وكذلك من مكتب السكان والال، لتنمية الدوليةلأجل السالم التابعان للوكالة األمريكية 

. ، بهدف مساعدة األشخاص المتضررين من حالة الطوارئ المعقدة في العراقلوزارة الخارجية األمريكية

 وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكوميةمن الحكومة األمريكية المقدم وسيدعم هذا التمويل 

(NGOs ) األغذية الطارئة وشؤون المأوى للحياة، التي تتضمن لتقوم بدورها بتوفير المساعدات المنقذة

مليون  4.3لما يقدر بنحو الحماية والرعاية الصحية، والتسكين وتقديم المياه الصالحة للشرب وخدمات 

 .الجئ عراقي في الدول المجاورة 000,222شخص من النازحين والمهجرين في داخل العراق، ولحوالي 

ً المساعدات الخاصة بأنشطة اإلنذار واالستعداد المبكر لمساعدة الناس كما يتضمن التمويل الجديد أي ضا

 .بسبب التصدع المحتمل في سد الموصللخطر الفيضانات الشديدة المعرضين 

 األوضاع اإلنسانية المتدهورة في مدينةبياناً يسلط الضوء على  أبريل/نيسان 9األمم المتحدة في  أصدرت 

منذُ ( داعش)التي تخضع لسيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام و، نبارالفلوجة التابعة لمحافظة األ

ونتيجة للحصار الذي عزل المدينة لثالثة أشهر وبسبب المخاوف األمنية ذات الصلة بتنظيم  .0253عام 

نقل المدنيين والبضائع التجارية والمساعدات تيزال الدخول إلى المدينة متعذراً بالنسبة لداعش، ال 

وتقوم . في المواد الغذائية واألدوية على نطاق واسعيواجهون نقصاً حاداً هناك اإلنسانية، كما أن المدنيين 

األمم المتحدة من جانبها بعملية نقل وتخزين مسبق لألغذية الطارئة ومواد اإلغاثة األخرى في مواقع معينة 

القابلة للوصول، التي قد المناطق  فيشخص، وتعمل على توسيع نطاق المساعدة  02,222لتصل لحوالي 

 .يهرب أو يلجأ الناس إليها

                                                 

 
 (.USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  1
 (USAID/FFP)الغذاء من أجل السالم  مكتب/ 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 

 0250 لغايةو 0253
 USAID/OFDA1 79,870,799$ دوالر 

دوالر  $00,643,516 USAID/FFP2 

 State/PRM3 595,976,373$ دوالر

 DoD4 99,359,333$ دوالر

$777,692,111 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
1026 أبريل/نيسان 22                                                                                          1026 ةالمالي   للسنة  ،3 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام
 

 1.4 مليون
داخلياً في العراق، منذُ  حينالنازاألشخاص عدد 

 3892يناير /كانون الثاني

 3896مارس /آذار – المنظمة الدولية للهجرة

211,777  
 األنبارداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3896مارس /آذار – دولية للهجرةالمنظمة ال

206,174  

 بغدادداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3896مارس /آذار – المنظمة الدولية للهجرة

199,170  
 دهوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3896مارس /آذار – المنظمة الدولية للهجرة

177,727  

 كركوكداخلياً في محافظة  عدد النازحين

 3896مارس /آذار – لدولية للهجرةالمنظمة ا

126,672 
 محافظة أربيلداخلياً في  عدد النازحين

 3896مارس /آذار – المنظمة الدولية للهجرة

 

 أهم األحداث
 

 عةةن تقةةديم حةةوالي  تعلةةنالواليةةات المتحةةدة كومةةة ح

مليةةون دوالر علةةى شةةكل مسةةاعداتة إنسةةانية  511

مةةةن للعةةةراقيين النةةةازحين والمتضةةةررين إضةةةافية 

 المجاورةالصراع في العراق والدول 

 مج األمم المتحدة اإلنمائي برنا(UNDP ) يواصةل

الحكومةةةةةة بالتنسةةةةةيق مةةةةةع التخطةةةةةيط واالسةةةةةتعداد 

طةر التصةدع المحتمةل فةي سةد لمواجهة خ العراقية

 الموصل



 

 

2 

  َتمكن قوات األمن  بعداألشخاص المهجرين والنازحين داخلياً بالعودة إلى مناطق سكناهم األصلية في محافظة األنبار، اآلالف من بدأ

انتزاعها من يد تنظيم  ذلك عقبالرمادي و هيت،  التي تشمل مدينتيونبار ألافي المدن الرئيسية العراقية من استعادة السيطرة على 

 .أبريل/ديسمبر وأوائل نيسان/داعش خالل الفترة مابين أواخر كانون األول

 اإلغاثة ومن بينها الجهات الشريكة للحكومة األمريكية، قدمت لألُسر النازحة حديثاً في محافظة األنبار إمدادات األغذية وكاالت  قدمت

لصحية ومستلزمات المأوى والسكن والمياه الصالحة للشرب وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، الطارئة والخدمات ا

والتي توفر الممولة من الحكومة األمريكية، " آلية االستجابة العاجلة" ضمن خطة مساعداتالمن  حقيبة 55,422وكذلك ما ال يقل عن 

 .وما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب لمدة اسبوعة واحدالنظافة الصحية  أفراد لوازم واحتياجاتألسرة مكونة من سبعة 

 

 ســْد الموصل

  العمل على تطوير خطط طوارئ ونظام  ،التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقيةومن خالل يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تصدع في سد الموصل، ويشمل ذلك المجتمعات السكانية في المناطق التي إنذارة مبكر إلبالغ وتنبيه الناس في حال حدوث خرق أو 

دة المقدمة من الحكومة الجدير بالذكر أن المساهمة المالية الجدي .ل نهر دجلةاعلى طووالتي تمتد ، يسيطر عليها تنظيم داعش

اإلنذار المبكر والتأهب مخصصة ألنشطة  مليون دوالر، تتضمن في األساس مساعدة مالية 511والبالغة  األمريكية ألزمة العراق

عرضين لخطر المتعزيز وتطوير نظم اإلنذار الوطنية الشاملة على مستوى البالد، لمعاونة األشخاص  والتي تشملواالستعداد، 

 .الفيضانات الشديدة نتيجةً للخرق أو التصدع المحتمل في سد الموصل

 

 صال المساعدات اإلنسانيةجهود إيو والنزوح السكاني انعدام األمن ظروف

 إلى  12,222عودة أكثر من إلى أبريل /نيسان 9المعلومات الواردة لغاية يوم  تـُشير ً مدينة مناطقهم األصلية في من النازحين داخليا

من بين و. رفبراي/الرمادي التابعة لمحافظة األنبار، التي استعادتها قوات األمن العراقية من قبضة تنظيم داعش في أوائل شهر شباط

شخص، في  4,222 األنبار عودة أكثر منمحافظة ، سجل قضاء الخالدية والضواحي المحيطة به في ن العائدينالمواطنيعدد إجمالي 

 .شخص إلى مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها 35,122حين عاد ما يقدر بنحو 

  العاشر من  في ت في األنبار من قبضة تنظيم داعشدينة هيبالمائة من م 51استعادت قوات األمن العراقية السيطرة على نحو

وكانت العمليات العسكرية التي جرت في مدينة (. أوتشا)أبريل، وفقاً لمعلومات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية /يسانن

كما وصل في العاشر من شخص،  40,222مارس، قد أدت إلى نزوح أكثر من /هيت والمناطق المحيطة بها في وقتة متأخر من آذار

ً إلى  1,222حوالي أبريل /نيسان ً  يقعموفرد من المهجرين حديثا في محافظة " 02والكيلو  58الكيلو "في منطقتي النازحين داخليا

كان ، أبريل/نيسان 52ل وصول موجة النازحين الجدد في يوقب. المنظمات المحلية غير الحكومية إحدى وفقاً لما أوردتهُ ، األنبار

ً أعاله يأويان  كورانالموقعان المذ الشريكة ( اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة وتعمل فيهما شخص،  55,022حوالي  أساسا

 متطلباتودعم " آلية االستجابة العاجلة"حقائب  عدات األمريكية الخارجية للكوارث، على تقديم المساعدة من خالل توفيرلمكتب المسا

 .الصحي والنظافة العامة المياه والصرف

  ُتمكن من  الذي، مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث األمنثني التحديات التي تواجه إمكانيات الوصول بسبب انعدام ـلم ت

زحين رزمة من سلع اإلغاثة العاجلة على النا 5,222أكثر من  عملية توزيعلتمكين وتسهيل  ،تقديم جهود التنسيق والدعم اللوجستي

الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية ( WHO)منظمة الصحة العالمية  التي أنشأت فيهاو، 02داخلياً الذين يحتمون في منطقة الكيلو 

ً في نفس الموقع لتوفير نقطة طبية مؤقتةالخارجية للكوارث،   03ومع حلول يوم  .الخدمات الصحية األساسية للنازحين داخليا

ً في الت اإلغاثة بما في ذلك الجهات الشريكة للحكومة األمريكية، وكامارس، كانت /آذار قد تمكنت من إمداد األُسر النازحة حديثا

وخدمات المياه  المأوى والمياه الصالحة للشربمستلزمات ة ووالخدمات الصحيجميع أنحاء األنبار بحصص األغذية الطارئة 

" آلية االستجابة العاجلة" خطة رزمة من مساعدات 55,422ال يقل عن  والصرف الصحي والنظافة العامة، فضالً عن توزيع ما

 .الممولة من قبل حكومة الواليات المتحدة األمريكية

 شخص،  40,222مارس والذي بلغ /من بين إجمالي عدد الذين تهجروا ونزحوا من مدينة هيت والمناطق المحيطة بها في أواخر آذار

التي تمت استعادتها، وبالرغم من ذلك تشير تقديرات إلى المناطق الريفية ل األسابيع األخيرة خال فرد 51,222عاد ما يقدر بنحو 
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الخدمات على من المدنيين ال زالوا محاصرين داخل المدينة، وليس بإمكانهم الحصول  02,222 أكثر منالحكومة العراقية إلى أن 

 .األساسية

 إلى نزوح  محافظة صالح الديناستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في  أدى التصعيد في العمليات العسكرية الرامية إلى

ً لتقارير /آذار 55ولغاية  5خالل الفترة من شخص  00,222أكثر من  ولقد فرَّ أو لجأ معظم  .المنظمة الدولية للهجرةمارس، وفقا

ً إلى مخيم النازحين الذي أنشأ  ة سامراء في محافظة صالح الدين، وكذلك إلى مخيم آخر غير مؤخراً في شمال مدينالنازحين داخليا

ً في رسمي بالقرب من مدينة تكريت  ً بالدخول إلى وسط مدينة . محافظة صالح الدين أيضا وتسمح السلطات المحلية للنازحين داخليا

الستقبال الكفيل الضامن تحديد ل موافين لشروط ومتطلبات السماح بالدخول، والتي تشموالتأكد من أن النازحين  تكريت بعد الفحص

 .النازح في المجتمع المستضيف

  يعتقد بأنهُ الهجوم الكيماوي الثاني الذي يستهدف ناحية تازة في محافظة /آذار 8شن مسلحون من تنظيم داعش يوم ً مارس هجوما

سارعوا شخص  822أن ما يصل لحوالي كما أوردت وسائل اإلعالم الدولية . كركوك، مما أسفر عن وفاة طفلة واحدة على أقل تقدير

للحصول على الرعاية الطبية والصحية نتيجة لإلصابات الكيميائية، وبالرغم من هذا العدد لم يتمكن العاملون في مجال الرعاية 

وفقاً مارس /آذار 53ات المسجلة لغاية بحسب المعلوم ،إلصاباتة كيميائيةالذين تعرضوا من  552الصحية من معالجة سوى 

األمم المتحدة من وكاالت بالشؤون الصحية، وهي هيئة تنسيقية ألنشطة الحماية اإلنسانية وتضم في تشكيلها للمجموعة المعنية 

كيمياوية محتملة  وفي إطار التحضير واالستعداد لهجماتة . ومنظمات غير حكومية وغيرها من الجهات المعنية األخرى ذات العالقة

 لعالج اإلصابات الناجمة عن المواد الكيميائيةالمخصصة األدوية والمعدات الطبية صحة العراقية لطلب في المستقبل تخطط وزارة ال

المجموعة المعنية بالشؤون الصحية أيضاً إلى إجراء تدريباتة  وتدعو. من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل حتى أجهزة التهوية

ومخزونات الجماعية وزيادة إمدادات راقية حول التعامل مع حاالت اإلصابات إضافية للموظفين الطبيين من كوادر الحكومة الع

 .األدوية والمعدات ذات الصلة بالقرب من المناطق المتضررة من النزاع

  01أدى التصعيد في األنشطة العسكرية بالقرب من الخطوط األمامية في قضاء مخمور بمحافظة أربيل خالل الفترة مابين 

والذي إلى مخيم ديبكة للنازحين داخلياً في أربيل،  توجهوا، شخص 0,322أبريل، إلى نزوح ما ال يقل عن /نيسان 55مارس و /آذار

ً معيشية صعبة ومزدحمة بالنسبة للنازحين 0,222يستضيف في الوقت الراهن أكثر من  وتتوقع . نازح داخلي، مما خلق ظروفا

للسكن والمأوى في مخيم ديبكة مع استمرار العمليات العسكرية في قضاء  ربمايسعى المزيد من النازحين منظمات اإلغاثة أن 

وتقييم مواقع وبالتنسيق مع وكاالت اإلغاثة، يتولى المركز المشترك للتنسيق وإدارة األزمات في أربيل قيادة جهود االستجابة . مخمور

ً في قضامحتملة  ً للمعلومات الواردة لغاية يوم أخرى لتحديد أماكن بديلة إلعادة تسكين النازحين داخليا  55ء مخمور، وفقا

توفير مساعدات اإلغاثة، حيث قدمت إحدى والعاملة في المنطقة جهود الجهات اإلنسانية الفاعلة  تتولىمن جانبها . أبريل/نيسان

ً الجدد في قضاء مخمور، االستجابة التي أبلغ عنها فجوة  سدوذلك ل المنظمات غير الحكومية مؤخراً مالبس وأحذية للنازحين داخليا

لمواقع الجديدة للنازحين داخلياً في اوتخطط المجموعة المعنية بشؤون الحماية لمراقبة قيود وإجراءات الحركة والتنقل  .في وقتة سابق

 .لضمان أن تكون اإلجراءات األمنية متناسبة مع التهديدات المحتملة

 

 األمن الغذائي

 أبريل، ساهم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة /نيسان 8ة األمريكية الذي أعلن عنهُ في كجزءة من إجمالي تمويل الحكوم

ً وإقليمياً، وكذلك بصيغةمليون دوالر على شكل مواد غذائي 35األمريكية للتنمية الدولية بقيمة  نقدية  اتمساعد ة مستحصلة محليا

لتنفيذ عمليات الطوارئ في العراق، حيث سيمكن هذا التمويل برنامج األغذية ( WFP)مباشرة لبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

مليون شخص لمدة شهرين ونصف، إلى جانب توفير التحويالت النقدية أو  5العالمي من توفير حصص األغذية األُسرية لحوالي 

أيضاً  ستوفر المساهمة المالية لبرنامج األغذية العالمي إضافةً لذلك. فرد لمدة شهرة واحدة  452,222القسائم الغذائية لما يقدر بنحو 

لحوالي  الطارئةالشهرية االحتياجات الغذائية طن متري من حصص االستجابة الغذائية الفورية، التي تكفي لتلبية  192حوالي 

ساعة  50 خالل الـ ريةحصص االستجابة الغذائية الفوفي الداخل الجدد النازحون ويتلقى  .شخص ولمدة ثالثة أشهر 532,222

. العالميالتي ينفذها برنامج األغذية " آلية االستجابة العاجلة"لعراق، وذلك من خالل مساعدات خطة األولى على فترة نزوحهم في ا

 .0250مليون دوالر ضمن السنة المالية  05الجدير بالذكر أن مكتب الغذاء من أجل السالم قدم لبرنامج األغذية العالمي حتى اآلن 

  بالمائة من إجمالي  84، وهو ما يعادل حوالي 0251مليون نسمة في عام  5.8قدم برنامج األغذية العالمي المساعدة الغذائية ألكثر من

وبالرغم من . في العراق 58بعمليات المساعدة الطارئة لبرنامج األغذية العالمي في جميع المحافظات الـ المستفيدين المقرر شمولهم 
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مساعدات العينية تشكل الغالبية العظمى من إجمالي حجم المساعدة التي يقدمها برنامج األغذية العالمي، فإن هذه الوكالة أن سلع ال

ً ما قيمته أكثر من " أي برنامج األغذية"األممية  وإضافة لما تقدم، ساعد . مليون دوالر على شكل قسائم غذائية 00وزعت أيضا

الجئ سوري في تسع مخيمات لالجئين في العراق، من خالل امدادهم بالمساعدات  522,222ن أكثر مالعالمي برنامج األغذية 

 .التحويالت النقدية فضالً عنالغذائية الشهرية 

  يحتاج العديد من الناس إلى المساعدات في المناطق المحاصرة، حيث وال سيـَّما  ،نبارألمحافظة اتتزايد حالة األمن الغذائي سوءاً في

ً لألمم المتحدةالغذائي الدخول إلى مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وليس  من غير الممكنوال يزال . ة العاجلة، وفقا

عملية المسح االستقصائي لجمع وتحليل  أفاد المشاركون في فلقدباإلمكان نقل المدنيين والبضائع التجارية والمساعدات اإلنسانية، 

والتي نفذها مؤخراً برنامج األغذية العالمي،  ،المحمولة الهواتفعيفة باستخدام المعلومات الواردة عبر ورسم خريطة المواقع الض

عالية المتاجر الخاصة  فيلمواد الغذائية المتاحة وال تزال أسعار ا. ستنفذت جميع اإلمدادات الغذائيةقد االمحلية أفادوا بأن األسواق 

 ذلكإضافة ل. 0251ديسمبر عام /كانون األولالفلوجة منذ  فيلم تصل إلى المناطق المحاصرة اإلنسانية ، كما أن المساعدات جداً 

الريفية على مشارف مدينة الفلوجة ، قيدت الجماعات المسلحة حركة المدنيين في المناطق وفقاً لتصريحات برنامج األغذية العالميو

، أصبحت المحاصيل الزراعية المحلية التي تمثل المصدر لذلكةً ونتيج .كان على الزراعة والحصادمن قدرة السمما أدى للحد 

ً إلى عدم . الرئيسي للغذاء للكثيرين من سكان الفلوجة، شحيحة ومتناقصة على نحوة متزايد ولقد أشار برنامج األغذية العالمي أيضا

 .الواحد في اليومفقط  لبضع ساعاتينة، وأن التيار الكهربائي يتوفر وجود وقود للطهي في المد

  ،هذا في مناطق أخرى من محافظة األنبار مثل مدينة هيت، أدت العمليات العسكرية من حول المدينة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية

على إجمالي سعر السلة الغذائية الجزئية التي تحتوي  كان، حيث دقيق القمح والزيت النباتيالبالغات الواردة حول نقص إلى جانب 

، بالمقارنة 0250مارس /خالل شهر آذاربالمائة  45لى بنسبة ، أعفي مدينة هيت والسكر يق القمح والزيت النباتي واألرزقالعدس ود

 .، وفقاً لتقارير برنامج األغذية العالمي0251ديسمبر عام /مع شهر كانون األول

 عن تمكن زعماء العشائر  ،مارس/أواخر آذار أثمرت نتائج المفاوضات التي جرت مع سلطات نينوى وقوات البيشمرگة الكردية في

من أفراد قبيلة الجحيش، المحاصرين بين شخص  042لحوالي  مارس/آذار 05في من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة المحليين 

ً قوات تنظيم داعش وقوات البيشمرگة الكردية في منطقة   هذه وتعتبر .لألمم المتحدة غير آمنة من جبل سنجار في محافظة نينوى، وفقا

 منذفي تلك المنطقة، الذين تقطعت بهم السبل المحاصرين لسكان لالمساعدة اإلنسانية فيها تقديم  المرة األولى التي يتمُ بمثابة الخطوة 

 .فبراير/شباط 05يوم 

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

 حدة للسكان وجدت نتائج التقييم المشترك بين صندوق األمم المت(UNFPA ) فقطثلث المستشفيات نسبة ووزارة الصحة العراقية أن 

المتطلبات والمعايير الدولية من حيث خدمات التوليد الطارئة ورعاية األطفال حديثي وجميع المراكز الصحية في العراق ال تلبي 

ستوى المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية رفع متطوير وعلى ضرورة  مارس/التقييم الذي صدر في الثاني من آذار أكدو. الوالدة

وأوصى التقييم أيضاً بضرورة عمل الوكاالت . نظراً لكون ثلثي الوالدات في العراق تتُم في مرافق الرعاية الصحيةاحتياجات التوليد، 

حية في العراق، ومعالجة نظم المعلومات الص من خالل تعزيز تحسين قدرات مقدمي الرعاية الصحيةالدولية والحكومة العراقية على 

صياغة سياسيات وخطط أكثر صرامة من قبل في األدوية، و شـُحة إلى التي يمكن أن تؤدي  ثغرات سلسلة توريد األدوية الصيدالنية

 .الحكومة العراقية فيما يتعلق بخدمات التوليد الطارئة والرعاية الصحية لألطفال حديثي الوالدة

 الشريك للحكومة مارس قيام صندوق األمم المتحدة للسكان /يناير وأواخر آذار/صف كانون الثانيشهدت الفترة الممتدة مابين منت

دات األمريكية الخارجية للكوارث في المدعومة من مكتب المساع" حقائب الكرامة"من  02,222بتوزيع ما يفوق الـ  ،األمريكية

وأمشاط الشعر والمصابيح التي تعمل بواسطة البطاريات المالبس  التوزيعاتمحافظتي األنبار وصالح الدين، حيث تضمنت 

ويعمل صندوق . متنوعة أخرىفضالً عن مواد  ،واألوشحة ومواد إبعاد أو طرد البعوض ومستلزمات الخياطة والشامبو والمناشف

األمريكية، بهدف االستعداد  من حقائب الكرامة اإلضافية الممولة من الحكومة 41,222األمم المتحدة للسكان على نقل وتخزين 

لتداعيات الحالة األمنية، كما وضع الصندوق لالستجابة الحتمالية حدوث موجة نزوح سكاني من مدينتي الفلوجة وهيت نتيجةً 

مجموعة إضافية  01,222، من خالل تحضير وإعداد لالستجابة لألزمات المحتملة في محافظتي نينوى وأربيلالتحضيرات الالزمة 

 .حكومة الواليات المتحدة األمريكيةائب الكرامة الممولة أيضاً من من حق
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 عن يختلف  وهوثالثي التكافؤ،  التطعيمضد مرض شلل األطفال باستخدام  األخيرةحملة التطعيم أبريل /اختـُتمت في السابع من نيسان

ً للتقارير الواردة من منظمة اليونيسف ،(0)المستأصل نوع الذي يحمي ضد فيروس شلل األطفال عيم ثنائي التكافؤ التط ـدُ عـُ وي. وفقا

من موجة التحـّول العالمية بعيداً عن استخدام اللقاح ثالثي التكافؤ، لضمان عدم تحـّول فيروس شلل استخدام اللقاح ثنائي التكافؤ كجزءة 

من رسمياً في العراق ومن المقرر أن يتم التحّول  .، وفقاً لمنظمة الصحة العالميةلقاحالاإلفراط في استخدام  بسبب( 0)األطفال نوع 

 . أبريل/نيسان 42 بحلول يوماستخدام اللقاح ثالثي التكافؤ إلى استخدام اللقاح ثنائي التكافؤ 

 

 لمأوى والمالجئاشؤون 

 لمساعدة في جميع أنحاء تعمل المنظمة الدولية للهجرة على تقديم مواد اإلغاثة الطارئة ومستلزمات دعم المأوى للسكان الذين بحاجة ل

التي تم رزمة من مساعدات اإلغاثة الطارئة  04,022فبراير، كانت المنظمة قد وزعت أكثر من /شباط 09فمع حلول يوم . العراق

 تمَّ ، والتي "في حاالت الكوارث لما وراء البحاربرنامج وزارة الدفاع األمريكية للمعونات المدنية والمساعدة "شراؤها بأموال 

كما أكملت المنظمة الدولية . محافظة 58لنازحين والمتضررين من النزاع في جميع محافظات العراق البالغ عددها على ا توزيعها

ً أعمال إعادة  في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك إصالح المنازل من أماكن اإليواء  512التأهيل المقررة لحوالي للهجرة أيضا

 .المتضررة والمباني الدينية

 أبريل على انجاز اعمال /نيسان حتى مطلعمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث لمنظمات الشريكة لت إحدى اعمل

 052في حوالي العزل ومنع التسرب تركيب األبواب والنوافذ ومواد اإلصالحات والتحسينات الخاصة بأماكن اإليواء، والتي شملت 

وتواصل المنظمة المذكورة . محافظة نينوىتأوي النازحين داخلياً في ورغم ذلك ، من المباني التي كانت غير مكتملة قبل التحسينات

 .األنشطة المحتملة لتحسين المأوى والسكنللقيام بالمزيد من تقييم بعض المواقع األخرى 

 

 تدابير الحماية

  ت القائمة الحماية، بما في ذلك التهديداوإجراءات يواصل شركاء الحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني تنفيذ برامج مخصصة لتدابير

من خطر الذخائر غير المنفجرة، والتفكك األُسري وإجراءات الفحص األمني واالعتقال المفرطة والصراع المسلح والعنف الجنسي، 

 .على نطاق واسع في جميع أنحاء العراقمنتشرة والتي ال تزال 

 العائدين إلى قض ً تهديد األساسي الخطير الاء سنجار في نينوى بمثابة يـُعَـدُ خطر الذخائر غير المنفجرة بالنسبة للنازحين داخليا

عام  فبراير/شهر شباط ففي. فريق مكافحة األلغام للتقرير األخير حول مكافحة األلغام في قضاء سنجار، والذي قدمهُ والمباشر، وفقاً 

ً إلى  01,222ما يقدر بنحو عاد  0250 ذه نتائج المسح الذي نفتـُشير لتي واسنوني التابعة لقضاء سنجار،  قريةمن النازحين داخليا

ولقد ذكر فريق . على ذخائر غير متفجرةتحتوي أو أنها  دمرةمُ بالمائة من المناطق فيها  11إلى أن  0251فريق مكافحة األلغام عام 

مع تنظيم  بسبب قربها من خط المواجهةداخلياً آمنة لعودة النازحين مكافحة األلغام أيضاً أن مدينة سنجار التابعة لمحافظة نينوى غير 

بأن  "أي فريق مكافحة األلغام"وأشارت هذه المنظمة غير الحكومية . داعش، والمستوى العالي لحجم الذخائر غير المتفجرة فيها

 .المنفلقةإمكانيات محدودة لمسح وتنظيف المناطق المتضررة من الذخائر غير  لديهاسلطات في قضاء سنجار وقرية سنوني ال

وى منخفض أو مست سواء أن كان علىبإجراء تقييم تقني لحجم التهديد في المناطق المعرضة للخطر  فريق مكافحة األلغاميوصي و

جهود العودة اآلمنة والنهائية للنازحين داخلياً لدعم ، وكذلك إرسال ونشر المزيد من فرق إزالة الذخائر غير المتفجرة عالمتوسط أو 

 .إلى قضاء سنجار

 ت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أعرب(UNHCR )والالجئين والهجرة التابع لوزارة كة لمكتب السكان والشري

قيام السلطات المحلية بنقل العراقيين قسراً إزاء ها مارس عن قلق  /آذار 55الخارجية األمريكية، أعربت في بيان صحفي صدر بتاريخ 

 محافظة كركوكففي . مقيدة على نحوة ال يتناسب مع الظروف القانونية المتعلقة بشروط السالمة مهإلى مخيمات تكون فيها تحركات

ً المجاور مخيم الوفي  ،انوروزوباألخص عند نقطة تفتيش  المفوضية السامية لشؤون الالجئين، فرضت  ديرهُ ـالذي تُ  للنازحين داخليا

الذين اجتازوا  بما في ذلك ،في المخيمجميع المقيمين فبراير /شباط 00وم ي حجزت منذُ و السلطات قيوداً على الحركة بشكلة متزايد

ً لما صرحت به هذه الوكالة األممية وذلك الفحص األمني بنجاح،  ها إزاء ق  والتي أعربت عن قل" مفوضية شؤون الالجئينأي "وفقا

ً في نينوى، وكذلك في مواقع أخرى للنازح ً قيود مماثلة في مخيم كرماوة للنازحين داخليا وفي . في األنبار وصالح الدينين داخليا

ً في األنبار أن بعض مخيمات النازحين  ،مارس/آذار 04السياق ذاته أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في  داخليا
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 فيكبيرة  في هذه المرافق مخاوفهي في واقع الحال مراكز للفحص األمني، ولقد أثارت الممارسات  ،وكركوك وصالح الدين

 .حول ظروف الحماية المنظمات اإلنسانيةأوساط 

  النفسي واالجتماعي من الحكومة األمريكية على تقديم خدمات الدعم صندوق األمم المتحدة للسكان ومن خالل الدعم المقدم يعمل

ً  42 ألكثر من ألسر، حيث وصولوا إلى أحد الذين فروا من قبضة تنظيم داعش بعد عامة وسبعة أشهرة من ا ،من النازحين داخليا

وكان صندوق األمم المتحدة للسكان . مارس/آذار 0الذي بدأ مع نهار يوم في محافظة دهوك خالل األسبوع مخيمات النازحين داخلياً 

ً متنقالً لتكملة أنشطة الحماية الحالية التي ينفذها الصندوق في المخيم،  جتماعي ولتقديم خدمات الدعم النفسي واالقد أرسل فريقا

 ً ً على إحالة الناجين من اعتداءات العنف الجنسي لتلقي المزيد من العناية في . الطارئة للنازحين داخليا ويعمل الفريق المتنقل أيضا

لإلناث من النازحات  ، كما قدم الفريق المتنقلالكردية اإلقليميةمركز الناجين المدعوم من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان والحكومة 

للكوارث  الممولة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجيةالعامة مستلزمات النظافة داخلياً ضمن المجموعة التي وصلت حديثاً، 

 .التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 نازح  5,522ألكثر من  فبراير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي/قدمت المنظمة الدولية للهجرة الشريكة للحكومة األمريكية في شباط

سبل المعيشة والدخل وشملت األنشطة المقدمة تقديم النصح واإلرشاد الفردي وأنشطة تطوير . العراق في إقليم كردستانداخلي 

محافظتي مخيمات وثالث مستوطنات غير رسمية في واإلحاالت المتخصصة إلى جانب خدمات متنوعة أخرى، تمَّ تقديمها في خمسة 

 لكلة  الدعم النفسي واالجتماعي فبراير موظفي خدمات/ولقد دربت وأرسلت المنظمة الدولية للهجرة في منتصف شباط. دهوك وأربيل

ً  للنازحينمن المحافظات بابل وبغداد وكربالء والنجف، لتقيم ظروف وشدة الحاجة لخدمات الدعم النفسي واالجتماعي  في  داخليا

 .جنوب ووسط العراق

 

نية أخرىجهود ومساعدات إنسا  

 والالجئين السوريين مساعدات النازحين داخلياً مليون دوالر لدعم  09.1مارس تمويالً إضافياً بقيمة /آذار 08مت حكومة اليابان في قد

مليون دوالر موجهة لبرنامج  0مليون دوالر موجهة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و  04.1حيث تضمن التمويل في العراق، 

مليون دوالر دعماً لجهود  010ولغاية هذا اليوم أكثر من  0253الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قدمت منذُ العام . المياألغذية الع

 .االستجابة اإلنسانية في العراق

 

 

 

 

 

 

 

$778,296,113 

$500,000,000 

$311,709,363 

$206,271,877 

$131,683,994 $139,879,262 
$99,413,338 

$72,554,030 
$51,210,711 $50,728,483 

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 المقدم من عام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات بحسب    

و  0251و  0253تقويم السنوات المالية االلتزامات الدولية خالل على  هي تعتمدو لخدمة المتابعة المالية لألمم المتحدة،جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً  .0250أبريل /نيسان 55يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

تشرين  5ي تبدأ في الت 0251، والسنة المالية 0254أكتوبر /تشرين األول 5التي تبدأ في  0253تقويم السنوات المالية على أساس التزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين ،0250

  .0251أكتوبر /تشرين األول 5التي تبدأ في  0250والسنة المالية  0253 أكتوبر/األول
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6102المالية  خالل السنة رةللعراق والدول المجاو األمريكية الحكومةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

 حالة الطوارئ المعقدة في العراق
   

(أوتشا)كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات تنسيق   2,000,000 $ على مستوى البالد 

(UNFPA) الصحة والحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

األنبار،ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كركوك، نينوى، 

  صالح الدين، السليمانية

 $5,082,000  

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  ستي وسلع وإمدادات اإلغاثةالدعم اللوج   4,222,000 $ على مستوى البالد  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 305,115  

 إجمالي تمويل حالة الطوارئ المعقدة في العراق
  

$ 2,717,557 

 التحضيرات واالستعدادات لسد الموصل
   

 الشركاء التنفيذيين

 

خطة إدارة المخاطر والممارسات والتدريبات 

صلةذات ال  

، ديالى، بغداد: المحافظات

 نينوى، صالح الدين
$ 444,032 

(UNDP) 5,322,000$  على مستوى البالد الصحة والحماية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

تمويل التحضيرات واالستعدادات لسد الموصلإجمالي   
  

$ 0,777,241 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ارثإجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكو  

(USAID/OFDA) 
    $ 8,440,097 

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

 إحاطة موجزة

 عندما بةدأت قةوات تنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي 0253يناير عام /بقي الوضع داخل العراق مستقراً نسبياً حتى كانون الثاني ،

األمةر الةذي أعقبةهُ نةزوح سةكاني كبيةر . لسيطرة على أجزاء مةن شةمال ووسةط العةراقاإلستيالء واب( داعش)العراق والشام 

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

  حةاالت الطةوارئ  أرسلت الوكالةة األمريكيةة للتنميةة الةدولي فريةق االسةتجابة للمسةاعدة فةي 0253أغسطس عام /آب 55في

(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

لين المحليين والمجتمع الدولي والجهات اإلنسانية الفاعلة لتحديد االحتياجات الملحة وتسريع والهجرة بشكلة وثيق مع المسؤو

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 

  0250يستضيف اقليم كردستان في األساس أعداداً كبيرةً من الالجئين السوريين الفارين من النزاع السوري منذ مطلع عام .

الجةئ سةوري فةي العةراق، حيةث يقةيم  031,122ولقد سةجلت المفوضةية السةامية لشةؤون الالجئةين لغايةة هةذا اليةوم حةوالي 

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

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  .اإلنسانية موجودة أساساً في المنطقة

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

 .مات اإلغاثةلخارجية األمريكية مساعدة الالجئين السوريين في العراق من خالل عددة من منظا

  أعةةاد سةةفير الواليةةات المتحةةدة فةةي العةةراق سةةتيوارت جةةونز اإلعةةالن عةةن اسةةتمرار  0251أكتةةوبر عةةام /تشةةرين األول 8فةةي

 .، نتيجةً لحالة الطوارئ المستمرة المعقدة واألزمة اإلنسانية0250الكارثة في العراق خالل السنة المالية 
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 برنامج األغذية العالمي لألمم

(WFP) المتحدة 
 05,222,000 $ على مستوى البالد  المساعدات الغذائية الطارئة

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 61,000,000 

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

 الشركاء التنفيذيين
الصحة، سلع ومواد اإلغاثة الطارئة، المياه 

العامة والصرف الصحي والنظافة الصحية  
 05,512,222 $ على مستوى البالد

 حماية األطفال الشركاء التنفيذيين

بغداد، ديالى،  :المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، كركوك، 

 النجف، بابل

$ 353,103 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين
 خدمات ومساعدات متعددة القطاعات

، سوريا، العراق، األردن، لبنان

 تركيا
$ 75,900,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   5,220,000 $ على مستوى البالد التعليم 

(STATE/PRM) 015,124,564$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 174,505,7216 $ 6102إلى العراق والدول المجاورة خالل السنة المالية  ة األمريكيةالمقدمة من الحكومإجمالي المساعدات اإلنسانية  
 

 

6105المالية  ألزمة العراق خالل السنة استجابة  الحكومة األمريكية التي قدمتها المساعدات اإلنسانية   
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

 (USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/ريكية الخارجية للكوارثمكتب المساعدات األم  

 الشركاء التنفيذيين

 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

الدعم اللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة، الحماية والمالجئ 

 والتوطين، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 ،البصرة األنبار،: المحافظات

بغداد، ذي قار، ديالى،  ل،باب

دهوك، أربيل، كربالء، كركوك، 

 ميسان، المثنى، النجف، نينوى،

صالح الدين، السليمانية  القادسية،

.وواسط  

$ 34,529,105 

(IOM) الحماية والمالجئ والتوطين المنظمة الدولية للهجرة 

األنبار، بابل، بغداد، : المحافظات

ذي قار، ديالى، دهوك، أربيل، 

ء، كركوك، ميسان، كربال

المثنى، النجف، نينوى، القادسية، 

 صالح الدين، السليمانية، واسط

$ 7,000,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م

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

(UNFPA) لحمايةالصحة وا صندوق األمم المتحدة للسكان  
بصرة، بابل، بغداد، : المحافظات

 ديالى، كربالء، كركوك، النجف 
 $5,231,000  

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم

(WFP) المتحدة 
اثةالدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغ  3,400,000 $ على مستوى البالد  

(WHO) 1 على مستوى البالد  الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,800,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 113,285  

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

(USAID/OFDA) 
    $ 71,418,082 

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم

(WFP) المتحدة 
 05,100,000 $ على مستوى البالد  المساعدات الغذائية الطارئة

(USAID/FFP)  الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 27,500,000 

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

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

، معالجات وحلول والدخل  

بابل، بغداد، ديالى، : المحافظات

دهوك، أربيل، كربالء، كركوك، 

ف، نينوى، صالح الدين، النج

.السليمانية  

$ 50,808,095 
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 الشركاء التنفيذيين

مساعدات اإلغاثة الطارئة، الصحة، قوانين حقوق 

اإلنسان، توفير سبل المعيشة، المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة

 40,300,000 $ على مستوى البالد

 الشركاء التنفيذيين
ير سبل المعيشة الحماية، المساعدات النقدية، توف

 والدخل، الصحة، الصحة العقلية
 3,200,000 $ األردن

الطارئة الحماية، الصحة، الصحة العقلية، مواد اإلغاثة الشركاء التنفيذيين  102,392 $ لبنان 

 5,100,000 $ 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

 $ 3,222,000  

(UNFPA) وق األمم المتحدة للسكانصند  
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

وإمدادات اإلغاثة الطارئة، الصحة، الحماية، شؤون 

 تسجيل الالجئين، المأوى والتسكين

العراق، األردن، لبنان، سوريا، 

 تركيا
$535,100,000 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

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

بغداد، النجف، : المحافظات

 ميسان، صالح الدين
$ 1,222,000 

(اليونيسف)طفولة منظمة األمم المتحدة لل  0,220,000 $ على مستوى البالد التعليم 

 
دعم البرنامجتكاليف    138,199 $   على مستوى البالد 

(STATE/PRM) 667,872,781$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 

(DoD) وزارة الدفاع األمريكية 

                                      ً مواد وإمدادات اإلغاثة المالئمة موسميا  09,815,044 $            على مستوى البالد 

(DoD)  وزارة الدفاع األمريكيةإجمالي مساعدات   $  29 ,857,677 

 395,601,7996 $ 6105مالية السنة الاستجابة  ألزمة العراق خالل  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 
1 6104المالية  خالل السنةوالدول المجاورة العراق إلى األمريكية الحكومة التي قدمتها المساعدات اإلنسانية  2 

  

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) 086,695,489$ إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

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

 208,188,593$ 6104المالية  خالل السنة للعراق والدول المجاورة التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

    

، 6104السنوات المالية الثالث خالل  للعراق والدول المجاورةالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

6105 ،6102 
$778,296,113     

 
 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 5
 .0251 تمبرسب/أيلول 42يوم بها فعلياً لغاية الملتزم األموال المتوقعة أو  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتمويل يـُمثل  2
ً العراقيون النازحون اإلنسانية التي يستفيد منها والمخصص لدعم البرامج  المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالمإن أرقام التمويل  4 التمويل  تتضمنال وغيرهم من المتضررين من النزاع،  داخليا

 .كتب الغذاء من أجل السالموالمقدمة أيضاً من م 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  3

 .نشطة مساعدة الالجئين السوريين في العراقالمخصص أل
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 معلومات عامة عن التبرع

 
 

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

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

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

  شراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بالتبرعات النقدية  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتُشجع

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

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

ً المساعدة المالئمة  ً و بيئيا  .غذائياً وثقافيا

 

 

 

 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 الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

موقع على ال( 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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