
1  

 

 
 
 
 

 لمعقدةالطوارئ ا حاالت –العراق 
 
 

 2016سبتمبر/أيلول  14  2016عن السنة المالية  5صحيفة الوقائع رقم 
 
 
 

 األرقام بصورة موجزة
 
 

مليون  3.4
 داخلًيا في العراقمشرًدا 

 2014منذ يناير 
 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 
 

601,032 
األشخاص المشردون داخلياً في 

 محافظة
 األنبار

 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 السمات البارزة
مليون  181 تعلن حكومة الواليات المتحدة عن •

كاستجابة إنسانية دوالر أمريكي مساعدات إضافية 
ألزمة العراق، بما في ذلك االحتياجات المتوقعة 

 الناتجة عن هجوم الموصل المخطط له
من المدنيين في محافظتي  94000يفر ما يزيد عن  •

نينوى وصالح الدين من العمليات العسكرية قبل 
 هجوم الموصل

تنسق األمم المتحدة ووكاالت اإلغاثة جهود التخطيط  •
 كومة العراق وحكومة إقليم كردستاناإلنسانية مع ح

 التمويل اإلنساني
 2016-2014لالستجابة العراقية في السنة المالية 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب مساعدة
الكوارث الخارجية للواليات المتحدة

1
 248,934,955 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/المشاركة
المالية االتحادية

2
 113,643,516 

الدولة/مكتب السكان والالجئين والهجرة
3

 656,075,051 

وزارة الدفاع األمريكية
4

 77,357,233 

1,096,010,755 
 دوالر أمريكي

 

471,198 
 األشخاص المشردون داخلياً في محافظة

 بغداد
 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 
 

402,120 
 األشخاص المشردون داخلياً في محافظة

 أربيل
 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 
 

397,080 
 األشخاص المشردون داخلياً في محافظة

 دهوك
 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 
 

386,292 
 األشخاص المشردون داخلياً في محافظة

 كركوك
 2016سبتمبر/أيلول  –منظمة الهجرة الدولية 

 

 التطورات الرئيسية

) في أواخر ISILبعد استرداد مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة األنبار من الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( •
) لشن هجوم من أجل استرداد مدينة الموصل التابعة لمحافظة ISFيونيو/حزيران، تستعد قوات األمن العراقية (

تخطط منظمات  .2014نت تخضع لسيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام منذ يونيو/حزيران كاوالتي نينوى 
اإلغاثة، بما في ذلك شركاء حكومة الواليات المتحدة، أنشطة االستجابة اإلنسانية لنزوح السكان واسع النطاق 

وكذلك استجابة إلى احتياجات أكثر  المتوقع والذي من المرجح أن ينتج عن الحملة التي تهدف إلى استرداد المدينة
 شخًصا نازًحا منذ منتصف شهر يونيو/حزيران بسبب العمليات العسكرية استعداًدا للهجوم. 94000من 

تواصل حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان واألمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى تنسيق الخطط  •
تنشأ في أعقاب هجوم الموصل، بما في ذلك تحديد المواقع التي من لالحتياجات اإلنسانية التي من المرجح أن 

في حين أن األمم المتحدة قد أكدت على المواقع التي لديها القدرة على  المرجح أن تستضيف النازحين داخلًيا.
 523000 سبتمبر/أيلول، تقدر وكاالت اإلغاثة بأن 12نازًحا داخلًيا اعتباًرا من  177000استضافة أكثر من 

نازًحا داخلًيا إضافًيا من مدينة الموصل قد يحتاجون إلى دعم اإليواء في حاالت الطوارئ. ونتيجة لذلك، تستعد 
جهات اإلغاثة الفاعلة لدعم حلول اإليواء البديلة، بما في ذلك برامج التحويالت النقدية لمساعدة اإليجار ولإليواء 

 م إنشاء أماكن معيشة مؤقتة خارج بيئات المخيمات.في حاالت الطوارئ فضالً عن أطقم اإلغالق لدع

مليون دوالر أمريكي  181سبتمبر/أيلول، أعلن نائب وزير الخارجية األمريكي أنتوني جيه بلينكن  14في  •
إضافي دعًما لالستجابة اإلنسانية للعراق من مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث 

ألمريكية للتنمية الدولية ومكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية التابع للوكالة ا
ومكتب السكان والالجئين والهجرة التابع للدولة ليصل إجمالي المساعدات اإلنسانية من حكومة الواليات المتحدة 

يدّعم تمويل حكومة  .2014كي منذ عام مليار دوالر أمري 1.1للعراقيين المتضررين من الصراع إلى حوالي 
الواليات المتحدة الجديد عمليات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الحكومية لتلبية 

 االحتياجات اإلنسانية الحرجة، بما في ذلك الدعم للحشد المسبق إلمدادات اإلغاثة الطارئة قبل هجوم الموصل.

 

 )USAID-OFDAمكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( 1
 الدولية/المشاركة المالية االتحادية)مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية: (الوكالة األمريكية للتنمية  2
 مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية (الدولة/مكتب السكان والالجئين والهجرة/الدولة) 3
 )DoDوزارة الدفاع األمريكية ( 4
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 تخطيط هجوم الموصل

) التي تحدد المناطق التي يجوز للسكان MCPMالمتحدة خريطة تخطيط الموصل المركزي (في منتصف شهر سبتمبر/أيلول، أصدرت األمم  •
ووفًقا للتكرار األحدث لخريطة تخطيط  المتضررين من الصراع من الموصل االنتقال إلىها وسعة مستوطنات النازحين داخلًيا المخططة والمحتملة.

من النازحين داخلًيا إلى  700000يون المتوقع فرارهم من الموصل، من المحتمل أن يحتاج مل 1الموصل المركزي للنازحين داخلًيا البالغ عددهم 
من  2500000في جنوب نينوى وصالح الدين و  350000دعم اإليواء في حاالت الطوارئ، بما في ذلك عدد مقدر من النازحين داخلًيا قدره 

 خلًيا في محافظتي أربيل والسليمانية.من النازحين دا 100000النازحين داخلًيا في شمال نينوى و 

لألمم  يكون عبء التخطيط اإلنساني األكبر المتوقع وعجز االستعداد لهجوم الموصل، وخصوًصا فيما يتعلق باإليواء، في نينوى وصالح الدين وفًقا •
من النازحين داخلًيا في جنوب نينوى وصالح الدين  91000سبتمبر/أيلول، فلقد حددت األمم المتحدة أماكن إيواء لحوالي  10المتحدة. واعتباًرا من 

وباالعتراف بأن حلول غير  من النازحين داخلًيا الذين من المحتمل أن يحتاجون إلى إيواء في المنطقة. 315000تاركة عجز في اإليواء لحوالي 
النازحين داخلًيا، يشارك مستشارو المستوطنات واإليواء المخيمات، مثل ترتيبات العائلة المضيفة، قد تكون مفضلة عن أو أكثر عملية من مخيمات 

ستعداد لمكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع الشركاء من أجل تعزيز اال
 مات.والتخطيط لنزوح السكان واسع النطاق من الموصل مع تركيز على حلول غير المخي

) مجموعة عمل OCHAفي أوائل سبتمبر/أيلول، أنشأ قادة حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( •
ذلك تخطط وباإلضافة إلى  مشتركة لتسهيل التنسيق اإلنساني لهجوم الموصل فيما بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والمنظمات اإلنسانية.

بما في ذلك السلطات المحلية والموظفين من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وحكومة الواليات المتحدة وهما شركاء  -الفرق األصغر 
العمل لقوات األمن  كما أنشأت السلطات مؤخًرا فريق للمنظمة الدولية للهجرة، من بين أصحاب مصلحة آخرين، لتحديد سعات مواقع اإليواء الفردية.

والذي يتضمن قوات األمن العراقية وممثلين وقادة محليين آخرين من العديد من وزارات حكومة العراق الرئيسية وموظفي مكتب األمم  -العراقية 
 من أجل وضع مفهوم اإلنسانية للعمليات الخاصة باستجابة الموصل. -المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

وهي هيئة التنسيق لألنشطة الصحية  -االحتياجات الصحية المتنوعة للنازحين داخلًيا من الموصل، تخطط مجموعة عمل الصحة  ومن أجل تلبية •
لتقديم إحاالت إسعاف الطواريء عند نقاط  -اإلنسانية والتي تضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

خلًيا ومواقع الفحص ووضع العيادات والفرق الصحية المتنقلة عند مواقع التسجيل وتوفير مراكز الرعاية الصحية األولية الثابتة تفتيش النازحين دا
 وإحاالت المستشفى في مخيمات النازحين داخلًيا ونشر العيادات المتنقلة والفرق الصحية إلى المواقع خارج المخيمات.

سبتمبر/أيلول أن وكاالت اإلغاثة قد تستورد جميع  5نسانية أكثر من ذلك، أعلنت حكومة إقليم كردستان في ومن أجل تحسين جهود التخطيط اإل •
لقد اتفق مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في  ).IKRالبضائع اإلنسانية الستجابة الموصل المعفية من الضرائب إلى إقليم كردستان العراق (

لوكالة األمريكية للتنمية الدولية وهو شريك لمنظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة ووزارة الصحة للحكومة العراقية على قائمة حاالت الكوارث التابع ل
دوية معتمدة مسبًقا لألدوية ذات األولوية؛ وبالرغم من ذلك، تعيق التأخيرات الجمركية قدرة الجهات الفاعلة الصحية اإلنسانية على شراء األ

وتعمل الجهات الفاعلة لمجموعة عمل الصحة مع مسؤولي حكومة العراق وحكومة إقليم  مات الطبية والحشد المسبق لها قبل هجوم الموصل.والمستلز
الدعم كردستان من أجل المساعدة في اإلسراع في استيراد األدوية الضرورية إلى مناطق البالد حيث من المحتمل أن يحتاج النازحون داخلًيا إلى 

 ي في حاالت الطواريء.الصح

هداف حوالي يخطط مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وهو شريك برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة إلى است •
 ى األقل بعد الهجوم المخطط على المدينة.من النازحين داخلًيا من الموصل بالمساعدة الغذائية الفورية والمنقذة للحياة لمدة ثالثة أشهر عل 800000

ى يخطط برنامج األغذية العالمي والشركاء المنفذون لتوفير على األقل جولة واحدة من الحصص الغذائية الجاهزة لألكل في حاالت الطوارئ إل
لألكل إضافية من أجل توفير الدعم الالحق في النازحين داخلًيا في مواقع العبور ونقاط التفتيش األخرى ولقد قاموا بالحشد المسبق لحصص جاهزة 

في المخيمات الرسمية، يخطط برنامج األغذية العالمي لتوزيع الحصص الغذائية الجافة على األسر النازحة حديًثا لما يصل إلى ثالثة  مواقع الفحص.
لنازحة حديًثا بالحصص الغذائية الجافة لما يصل إلى أشهر، في حين أنه في بيئات غير المخيمات، يخطط برنامج األغذية العالمي لدعم األسر ا

 شهرين يتبعهما مساعدة نقدية في حاالت الطوارئ لمدة شهر واحد أثناء تقييمات السوق.
 
 
 

 انعدام األمن ونزوح السكان

كرية من أجل استعادة المناطق التي تحتجزها سبتمبر/أيلول، قادت قوات األمن العراقية العمليات العس 7تبلغ المنظمة الدولية للهجرة بأنه اعتباًرا من  •
شخًصا ينزحون من بلدة  94000الدولة اإلسالمية في العراق والشام في شمال العراق قبل أن يقوم الهجوم المخطط على الموصل بجعل أكثر من 

ن. وفي نفس الوقت، يقّدر مكتب السكان نينوى في القيارة ومدينة بيجي التابعة لصالح الدين وأحياء الشرقاط منذ منتصف شهر يونيو/حزيرا
شخًصا إضافًيا فروا من الموصل  53700المتحدة لشؤون الالجئين بأن  والالجئين والهجرة التابع للدولة وهو شريك لمكتب المفوضية السامية لألمم

اليات المتحدة المساعدة للسكان النازحين حديًثا بينما والمناطق المحيطة منذ شهر مارس/آذار. وتقدم الوكاالت اإلنسانية، بما في ذلك شركاء حكومة الو
 تستمر في مساعدة األشخاص الذين نزحوا مسبًقا في المنطقة.
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أغسطس/آب، فلقد بدأت  25وأبلغت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأنه بعد استرداد القيارة الذي تقوده قوات األمن العراقية في  •
) وكانت تشجع سكان البلدة UXO) والذخائر غير المتفجرة (IEDsالسلطات المحلية في تطهير أجزاًء من البلدة من األجهزة المتفجرة المرتجلة (

رنامج األغذية العالمي والشركاء وبالرغم من تحديات الوصول المتعلقة باألمن، قام ب على البقاء في منازلهم اعتباًرا من مطلع شهر سبتمبر/أيلول.
بما في ذلك األغذية الجاهزة لألكل والحصص الغذائية الشهرية التي تحتوي على  -المنفذون المحليون بتقديم المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ 

 يطة منذ أواخر شهر أغسطس/آب.شخص في القيارة والمناطق المح 30000إلى أكثر من  -الفول والدقيق والعدس واألرز والزيت النباتي 
وباإلضافة إلى ذلك، تعمل وكاالت األمم المتحدة األخرى على تلبية احتياجات الصحة في حاالت الطوارئ والمياه والصرف الصحي والنظافة 

)WASH.فيما بين السكان المتضررين ( 

أطقم آلية  12900) بأن منظمات اإلغاثة وزعت أكثر من UNICEFوتبلغ حكومة الواليات المتحدة وهي شريكة صندوق األمم المتحدة للطفولة ( •
من النازحين الجدد. ووزعت  65400االستجابة السريعة التي تدعمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في يوليو/تموز، حيث يستفيد منها حوالي 

نازًحا داخلًيا. ويحتوي كل  26300ها في صالح الدين لتصل إلى حوالي الجهات الفاعلة اإلنسانية غالبية األطقم في المناطق التي يصعب الوصول إلي
كيلو جراًما من حصص أغذية االستجابة الفورية التي يدعمها مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة  12طقم آللية االستجابة السريعة على 

التي يدعمها مكتب األمم المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الطوارئ التابع  األمريكية للتنمية الدولية وعناصر المياه والصرف الصحي والنظافة
لتًرا من مياه الشرب المعبأة في زجاجات وحاوية للمياه التي يعاد استخدامها وطقم صحي به إمدادات  12للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بما في ذلك 
 احد.تكفي إلبقاء أسرة نازحة حديًثا لمدة أسبوع و

) التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان والالجئين DARTسبتمبر/أيلول، زار موظفو فريق االستجابة للمساعدة في الكوارث ( 6في  •
ويقوم  ف اإلنسانية.والهجرة التابع للدولة مخيم النازحين داخلًيا في هيرشام التابعة إلربيل من أجل االجتماع مع منظمات اإلغاثة ومالحظة الظرو

 ليالمخيم الذي تديره مؤسسة بارزاني الخيرية ومجلس أربيل للالجئين بدعم من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بإيواء حوا
وقام فريق االستجابة  .2014نازًحا داخلًيا فر العديد منهم من مدينة الموصل التي احتلتها الدولة اإلسالمية في العراق والشام في عام  1500

اجاتهم للمساعدة في الكوارث بعمل مقابلة مع ساكني المخيم وتشارك موظفوا مكتب السكان والالجئين والهجرة الرأي في أن خدمات المخيم لبت احتي
 لمخيم.األساسية وبأن التحسينات الحديثة على الطرق والبنية األساسية األخرى قد تم تلقيها بإيجابية من قبل مجتمع ا

عضو من قبيلة جيهايش إلى المستوطنة القريبة من معسكر  50أغسطس/آب، سهل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نقل حوالي  28في  •
ة اإلسالمية في العراق وكان النازحون داخلًيا عالقين بين الخطوط األمامية للدول النازحين داخلًيا في ديباج التابعة إلربيل التي تدعمها محافظة نينوى.

من أشخاص قبائل جيهايش اإلضافيين عالقين  120وبقى حوالي  2015والشام والبيشمركة بالقرب من أحياء نينوى في سنجار وتلعفر منذ نوفمبر 
م آلية االستجابة السريعة التي بين الخطوط األمامية في نينوى. زودت الوكاالت اإلنسانية النازحين داخلًيا المنتقلين حديًثا بالخدمات الصحية وأطق

 تدعمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
 
 
 

 األمن الغذائي

وهي زيادة  -فرد في العراق من الحصص الغذائية لالستجابة الفورية التي يوردها برنامج األغذية العالمي 117500في أغسطس/آب، استفاد حوالي  •
وزع برنامج األغذية العالمي أغلبية الحصص على النازحين داخلًيا من رواق الموصل بما في ذلك  ز.مستفيد في شهر يوليو/تمو 70000من حوالي 

 السكان النازحين بسبب العمليات العسكرية في القيارة والشرقاط.

في المئة في شهر  3المسح زاد من يبلغ برنامج األغذية العالمي بأن االستهالك الغذائي لألسرة غير الكافي فيما بين السكان في العراق الذين شملهم  •
كما سلط برنامج األغذية العالمي الضوء على وجود تدهور حاد الستهالك الغذائي للنازحين  في المئة في شهر يوليو/تموز. 10فبراير/شباط إلى 
في المائة من  8يونيو/حزيران مقارنة ب في المئة من مستجيبي النازحين داخلًيا عن وجود استهالك غذائي غير كافي في شهر  31داخلًيا، حيث أبلغ 

 مستجيبي النازحين داخلًيا الذين أبلغوا عن وجود استهالك غذائي غير كافي في شهر فبراير/شباط.

 
 

 الصحة

المقبلة، عقدت منظمة استجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في صالح الدين والتدفق المتوقع للمشردين داخلًيا للموصل إلى المحافظة في األشهر  •
ة الصحة العالمية أول اجتماع للمجموعة الصحية في مدينة صالح الدين في تكريت في أوائل سبتمبر/أيلول. وفي االجتماع، ناقشت منظمات الصح

بالتنسيق فيما بين الجهات الفاعلة اإلنسانية، بما في ذلك منظمة الهجرة الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، اآلليات الخاصة 
قد اجتماع الصحية التي تعمل داخل المحافظة وتحديات شراء األدوية والمعدات الطبية ونشر الفرق الطبية المتنقلة. وتخطط منظمة الصحة العالمية لع

 مجموعة الصحة ثاني في صالح الدين في أواخر سبتمبر/أيلول

) من أجل تلبية االحتياجات الصحية الطارئة MMCsعيادة طبية متنقلة ( 56تشّغل منظمة الصحة العالمية سبتمبر/أيلول، كانت  12اعتباًرا من  •
 عيادة طبية متنقلة إضافية لمعالجة األشخاص المشردين داخلًيا من الموصل. 15لألشخاص المشردين داخلًيا في كل أرجاء العراق وخططت لتعبئة 

 سيارة إسعاف متاحة لالستخدام في العمليات اإلنسانية. 100باألدوية الضرورية وكما تدّعم الوكالة منظمات اإلغاثة 
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 اإليواء وعناصر اإلغاثة الطارئة

تبط تستجيب حكومة الواليات المتحدة وهي شريك لمنظمة الهجرة الدولية لالحتياجات الصحية الطارئة واإليواء التي يولدها تشريد السكان المر •
 سبتمبر/أيلول، وزعت منظمة الهجرة الدولية أكثر من 1أغسطس/آب و  21وفيما بين  العسكرية قبل هجوم الموصل المخطط له. بالحمالت

 تتضمن لوازم البناء واألغطية البالستيكية والخشب الرقاقي وهي مصممة لتحسين ظروف اإليواء عن طريق توفير الحماية -أطقم إغالق  500
 لألسر المشردة حديًثا من القيارة والشرقاط. –لطقس من المخاطر األمنية وا

دولية سلع وبدعم مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وزعت منظمة الهجرة ال •
أواخر مارس/آذار وأوائل سبتمبر/أيلول، وتقوم المنظمة  شخص تشردوا بسبب العمليات العسكرية بين 115000اإلغاثة الطارئة على أكثر من 

 بالحشد المسبق لسلع اإلغاثة اإلضافية في إربيل وصالح الدين استعداًدا لتشريد السكان واسع النطاق المرجح أن ينشأ من هجوم الموصل.

من األفراد  9000والفرق المتنقلة إلى أكثر من  ) التابع لمنظمة الهجرةCCCMتنسيق المخيمات وإدارتها ( 12، وصل 2016حتى اآلن في عام  •
وفي األسابيع المقبلة، تخطط منظمة الهجرة  المشردين حديًثا الذين يحتمون في بيئات خارج المخيم في محافظات األنبار وبغداد وإربيل وصالح الدين.

أسرة على األقل من الموصل قد يحتمون  138000الستعداد لعدد الدولية لتوسيع نطاق أنشطة اإليواء واستجابة تنسيق المخيمات وإدارتها من أجل ا
 .في البيئات خارج المخيم بما في ذلك المباني المهجورة أو غير المكتملة والبنيات العمومية بعد الهجوم العسكري المخطط له على المدينة

هجرة التابع للدولة وهو شريك للمفوضية السامية لألمم المتحدة من منتصف يوليو/تموز إلى أوائل سبتمبر/أيلول، وزع مكتب السكان والالجئين وال •
من األشخاص المشردين داخلًيا الهاربين من  11000من مستلزمات اإلغاثة الطارئة التي يستفيد منها أكثر من  1900لشؤون الالجئين حوالي 

لسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عناصر اإلغاثة أغسطس، وزعت المفوضية ا 28-25إضافة إلى ذلك، من  الشرقاط والمناطق المحيطة.
 شخص مشرد داخلًيا يحتمون في المباني غير المكتملة في صالح الدين. 2500الطارئة على أكثر من 

 
 

 الحماية

وفيات بين  600آخرين في شهر أغسطس مما يمثل انخفاًضا من أكثر من  800مدني وأصاب أكثر من  470قتل العنف في العراق أكثر من  •
إصابات في يوليو وفًقا لألمم المتحدة. وبالرغم من ذلك، تمثل أرقام األمم المتحدة حد أدنى مقدر، مع العدد الفعلي للمصابين  1100المدنيين وحوالي 

مصاب،  900ن ولقد شهدت بغداد أعلى رقم لوفيات وإصابات المدنيين المسجلة في أغسطس بأكثر م من الصراع الذي من المرجح أن يرتفع.
 مدني. 200وأبلغت األمم المتحدة عن ثاني أعلى رقم للمصابين في نينوى، حيث قتل العنف أو أصاب حوالي 

شخًصا مشرًدا داخلًيا عند موقع عبور  20آخرين بما في ذلك أكثر من  35شخص على األقل وأصابت  14تبلغ األمم المتحدة بأن قذائف الهاون قتلت  •
ح الدين في منتصف أغسطس/آب. ولقد أغلقت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت الموقع، وبالرغم من ذلك،تستمر جهات اإلغاثة الصميدة التابع لصال

من  الفاعلة في إثارة المخاوف فيما يتعلق بحماية األشخاص المشردين داخلًيا عند مراكز الفحص حيث تكون المواقع في بعض األحيان على مقربة
غالًبا ما تفتقر إلى الحصول الكافي على الغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب اآلمنة واإليواء ومرافق المياه والصرف الصحي نيران المدفعية و

 والنظافة.

 شخص مشرد داخلًيا بخدمات الدعم النفسي بما في ذلك حوالي 16400، وصلت منظمة الهجرة الدولية إلى أكثر من 2015منذ يوليو/تموز  •
وتضمنت األنشطة في يوليو تقديم الجلسات  .2016رد داخلًيا في محافظات بابل وبغداد ودهوك وكربالء ونجف أثناء يوليو/تموز شحص مش 1800

ثل العنف االستشارية الفردية والجماعية ودعم المساحات واألنشطة الصديقة للطفل التي تستهدف كبار السن وتقديم الجلسات التعليمية حول مواضيع م
 لى الجنس والصحة والنظافة والوعي باأللغام األرضية والذخائر غير المتفجرة.المبني ع

 
 

 االستعداد لخرق سد الموصل

ي تعمل حكومة العراق مع مجموعة متنوعة من الشركاء من أجل نشر المعلومات المتعلقة بخطر خرق سد الموصل وأنشطة االستعداد للفيضايات. وف •
إغاثة محلية حملة إعالمية اجتماعية ألمان الفيضانات تضمنت رسائل بشأن تخطيط إخالء األسر وإعداد أطقم أغسطس/آب، أطلقت منظمة  31

تكون الرسائل متوفرة على موقع الويب الخاص بالمنظمة وصفحات وسائل التواصل االجتماعي  الطوارئ واإلجراءات الموصى بها بعد الفيضانات.
إضافة إلى ذلك، بدأت سبع قنوات تلفزيونية فضائية عراقية نشر رسائل أمان السد  ي األسابيع المقبلة.وفي كتيب يخطط المتطوعون لتوزيعه ف

 سبتمبر/أيلول. 1والفيضانات عن طريق تمرير النص أثناء البرامج اإلذاعية المجدولة بانتظام في 
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 السياق

، عندما بدأت قوات الدولة اإلسالمية في العراق والشام في فرض 2014بقى الوضع داخل العراق مستقًرا نسبًيا حتى يناير/كانون الثاني  •
واعقب ذلك تشريد عدد كبير من السكان بينما فر المدنيون إلى المناطق ذات األمان النسبي  سيطرتها على أجزاء من شمال ووسط العراق.

 مثل إقليم كردستان العراق من أجل الهروب من القتال.

نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فريق االستجابة للمساعدة في الكوارث للمساعدة في تنسيق جهود  2014أغسطس/آب،  11في  •
 الواليات المتحدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة لألشخاص المشردين حديًثا في جميع أنحاء العراق. يعمل موظفوا فريق االستجابة حكومة

للمساعدة في الكوارث ومكتب السكان والالجئين والهجرة التابع للدولة في العراق بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين والمجتمع الدولي 
ومن أجل دعم فريق االستجابة  ت الفاعلة اإلنسانية لتحديد االحتياجات الحرجة والتعجيل بتقديم المساعدة إلى السكان المتضريين.والجها

 للمساعدة في الكوارث، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيًضا بتأسيس فريق إدارة االستجابة ومقره في واشنطن، العاصمة.

مليون شخًصا في العراق يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية. حيث أن التشريد لفترات طويلة  10األمم المتحدة بأن  ، تقدر2016في عام  •
يستنزف موارد األشخاص المشردين داخلًيا وأعضاء المجتمع المضيف على حد سواء في وقت عندما يحد العجز في الميزانية الخطير بسبب 

وفي نفس الوقت، تواجه  قدرة حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية. أسعار النفط العالمية المنخفضة من
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجهات اإلغاثة الفاعلة األخرى نواقص في التمويل وتحديات لوجستية وقيود أمنية تعقد 

 الحرجة.الجهود الرامية إلى تلبية االحتياجات 

، أعلن سفير الواليات المتحدة لدى العراق ستيوارت إي جونز مرة أخرى عن وجود كارثة في العراق للسنة المالية 2015أكتوبر،  8في  •
 بسبب األزمة اإلنسانية والطارئة المعقدة المستمرة. 2016

 
 

$492,220,363 

$396,165,645 

$123,344,802 

$34,208,120 $32,813,992 $24,868,960 $15,424,050 $15,371,335 $9,628,828 $8,595,502 

USG Germany ECHO** UK Japan Canada Sweden Australia Norway France

، في حين أن أرقام حكومة 2016م . تكون جميع األرقام الدولية وفًقا لخدمة التتبع المالي لألمم المتحدة ومبنية على االلتزامات الدولية أثناء السنوات التقويمية لعا2016ول، سبتمبر/أيل 14* تكون أرقام التمويل اعتباًرا من 
. ال تعكس بالضرورة أرقام التمويل الخاصة بحكومة 2015أكتوبر/تشرين األول،  1التي بدأت في  2016السنة المالية الواليات المتحدة تكون وفًقا لحكومة الواليات المتحدة وتعكس التزامات حكومة الواليات المتحدة من 

 يوليو. 20الواليات المتحدة التعهدات المعلنة أثناء مؤتمر المانحين لدعم العراق المنعقد في 
 )ECHOللمفوضية األوروبية (المديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية ** 

 *2016تمويل المساعدات اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع
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 20161لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة العراقية في العام المالي  التمويل اإلنساني

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

USAID/OFDA2 
 تمويل حاالت الطوارئ المعقدة بالعراق

 شركاء المنظمات غير الحكومية
الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الدعم 

اإلغاثة، الحماية، المأوى والمستوطنات، اللوجستي ومواد 
 المياه والصرف الصحي

 116,750,870 في أنحاء البالد
 دوالر أمريكي 

الصحة، الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة، الحماية، المأوي  المنظمة الدولية للهجرة
 والمستوطنات، المياه والصرف الصحي

األنبار، وبابل، وبغداد، وديالى، ودهوك، 
وكربالء، وكركوك، والنجف، ونينوى،  وأربيل،

 وصالح الدين
 دوالر أمريكي  6,500,000

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
)OCHA( دوالر أمريكي  2,000,000 في أنحاء البالد تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات 

صندوق األمم المتحدة للسكان 
)UNFPA( ودهوك، وأربيل، وكركوك، األنبار، وديالى،  الصحة، الحماية

 دوالر أمريكي  1,280,000 ونينوى، وصالح الدين، والسليمانية

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
)UNICEF( 

 دوالر أمريكي  3,000,000 في أنحاء البالد الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
)UNICEF( وأربيل، وكركوك،  األنبار، وبغداد، ودهوك، الحماية

 دوالر أمريكي  250,000 ونينوى

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
)UNICEF( األنبار، وبغداد، ودهوك، وأربيل، وكركوك،  المياه والصرف الصحي

 دوالر أمريكي  6,100,000 ونينوى

 دوالر أمريكي  7,500,000 في أنحاء البالد الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة )WFPبرنامج األغذية العالمي (

 دوالر أمريكي  14,400,000 األنبار، وكركوك، ونينوى، وصالح الدين الصحة منظمة الصحة العالمية

 دوالر أمريكي  534,559   تكاليف دعم البرنامج  

 158,315,429 إجمالي تمويل حاالت الطوارئ المعقدة بالعراق
 دوالر أمريكي 

 تمويل التأهب النهيار سد الموصل

 دوالر أمريكي  333,640 بغداد، ديالى، نينوى، صالح الدين  سياسة وممارسة إدارة المخاطر  الشريك المنفذ

 دوالر أمريكي  78,100 في أنحاء البالد المخاطر الطبيعية والتكنولوجية القوات الجوية األمريكية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)UNDP(  دوالر أمريكي  1,400,000 في أنحاء البالد والتكنولوجيةالمخاطر الطبيعية 

 دوالر أمريكي  150,012   تكاليف دعم البرنامج  

 دوالر أمريكي  1,961,752 إجمالي تمويل التأهب النهيار سد الموصل

 USAID/OFDA 160,277,181إجمالي تمويل 
 دوالر أمريكي 

    USAID/FFP3 
 دوالر أمريكي  86,000,000 في أنحاء البالد المساعدات الغذائية الطارئة )WFPبرنامج األغذية العالمي (

 دوالر أمريكي  USAID/FFP 86,000,000إجمالي تمويل 

 
   STATE/PRM4 

الصحة، عناصر اإلغاثة في حاالت الطواريء،  الشريك المنفذ
 الحماية، المياه والصرف الصحي والنظافة

 دوالر أمريكي 36,950,000 جميع أنحاء البالد

األنبار، بابل، بغداد، دياال، دهوك، إربيل،  التعليم، الحماية شركاء منظمات غير حكومية
 دوالر أمريكي 4,443,182 كربالء، كركوك، النجف

تنسيق المخيمات وإدارتها وسبل المعيشة وتنسيق  منظمة الهجرة الدولية
 دوالر أمريكي 25,350,000 أنحاء البالدجميع  المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات

 دوالر أمريكي 5,000,000 العراق، تركيا الحماية صندوق األمم المتحدة للسكان

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 166,200,000 العراق، األردن، لبنان، سوريا، تركيا قطاعات متعددة الالجئين

 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي 8,000,000 أنحاء البالدجميع  التعليم اليونسيف
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 STATE/PRM 245,943,182إجمالي تمويل 
 دوالر أمريكي 

 492,220,363 2016لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة العراقية في العام المالي  إجمالي التمويل اإلنساني
 دوالر أمريكي 

 2016–2014لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة العراقية في العام المالي  التمويل اإلنساني  

 USAID/OFDA 248,934,955إجمالي تمويل 
 دوالر أمريكي 

 USAID/FFP 113,643,516إجمالي تمويل 
 دوالر أمريكي 

 STATE/PRM 656,075,051إجمالي تمويل 
 دوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي  77,357,233 إجمالي تمويل وزارة الدفاع األمريكية

 1,096,010,755 2016–2014لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة العراقية في العام المالي  إجمالي التمويل اإلنساني
 دوالر أمريكي 

 تشير سنة التمويل إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال. 1
 .2016سبتمبر/أيلول،  14من للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية المبالغ الملتزم بها المتوقعة أو الفعلية اعتباًرا يمثل تمويل مكتب الواليات المتحدة  2
لتي يستفيد منها األشخاص المشردين داخلًيا والعراقيون اآلخرون المتضررين من الصراع، وال تتضمن يدعم تمويل مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية برمجة المساعدات اإلنسانية ا 3

 اق.األرقام تمويل مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لألنشطة التي تساعد الالجئين السوريين في العر
ال تتضمن األرقام التمويل لألنشطة  في الكوارث التابع للدولة برمجة المساعدات اإلنسانية داخل العراق وبالنسبة للسكان الالجئين الذين هربوا من العراق للدول المجاورة،يدّعم تمويل فريق االستجابة للمساعدة  4

 التي تساعد الالجئين السوريين في العراق.

 

 
 معلومات التبرع العام

األفراد بها مساعدة جهود اإلغاثة عن طريق المساهمات النقدية للمنظمات اإلنسانية التي تجري عمليات اإلغاثة. يمكن تكون أكثر طريقة فاعلية يستطيع  •
 .www.interaction.org العثور على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية الستجابات الكوارث حول العالم على الرابط

لمنطقة المتضررة)، وتقلل تشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تسمح لمهنيي المساعدة بشراء العناصر الدقيقة الالزمة (غالًبا في ا •
نقلها بسرعة كبيرة وبدون تكاليف نقل وتدّعم اقتصاد المنطقة العبء على الموارد النادرة (مثل طرق النقل ووقت الموظفين ومساحة المستودع) ويمكن 

 المتضررة من الكارثة وتضمن مساعدة مالئمة ثقافًيا وغذائًيا وبيئًيا.

 يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الرابط: •

 .1999 821 202 1+أو  www.cidi.orgمركز معلومات الكوارث الدولية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية : –
 .www.reliefweb.int يمكن العثور على معلومات عن أنشطة اإلغاثة للمجتمعات اإلنسانية عبر الرابط –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني الخاص بالوكالة  تظهر نشرات مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية
 األمريكية للتنمية الدولية عبر الرابط

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

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