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 التطورات الرئيسية

  تواصل االشتباكات المتقطعة بين عناصر قوات األمن العراقية وعناصر الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا

 )داعش( في منطقة البلدة القديمة بمدينة الموصل في محافظة نينوى بعد أن استولت حكومة العراق على 

صعب التنبؤ به قد أعاق بعض الذي يوفي حين أن الوضع األمني تموز. يوليو / 11المدينة من داعش في 

 من المشردين داخلًيا إلى مناطقهم األصلية في الموصل اعتباًرا  008,311العائدين، عاد ما مجموعه 

واعتباًرا من  (.IOM( المنظمة الدولية للهجرة )USGأغسطس/آب، وفًقا لشريك الحكومة األمريكية ) 3من 

ر عددهم بـ  3 نازح نتيجة إلى العمليات العسكرية التي قادتها الحكومة  385,911أغسطس، بقي أشخاص ُيقدَّ

 العراقية الستعادة الموصل.

  تثير تقارير واسعة النطاق عن العقاب الجماعي ضد األسر النازحة المشتبه في انتمائها إلى داعش، بما في ذلك

سلطات إدارة المخيمات،  القصاص، وإعادة التوطين قسًرا، واالحتجاز، ومنع النازحين من مواقع معينة من قبل

  قلقاً شديداً فيما يتعلق بالحماية داخل المجتمع اإلنساني الدولي.

  وقد مكنت التحسينات التي أدخلت مؤخًرا على البنية التحتية إلمدادات المياه في شرق الموصل وكاالت اإلغاثة

ماليين لتر من المياه يومًيا  8ية من من تخفيض كمية الماء الصالح للشرب التي يتم تسليمها إلى األحياء الشرق

 لتر يومًيا، في حين ال تزال تلبي احتياجات السكان من المياه.  911,111إلى حوالي 

  أغسطس/آب، وهي الذكرى الثالثة لهجوم داعش على منطقة سنجار في نينوى، أصدرت الممثلة الخاصة  0في

بياًنا أدانت فيه استخدام العنف الجنسي براميال باتن  لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع

كأسلوب تكتيكي في الحرب، وال سيما الحملة واسعة النطاق والمنهجية من العنف الجنسي التي تفرضها داعش 

 ضد النساء اليزيديات وغيرها من األقليات في العراق. 
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 (USAID/OFDAاألمريكية للتنمية الدولية )مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة  
2

 (USAID/FFPمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 
3

 (State/PRMمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين ) 

 تمويل المساعدات اإلنسانية

 0112من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية 

USAID/OFDA
1

 دوالر 100,051,101 

USAID/FFP
2

 دوالر 03,011,111 

State/PRM
3

 دوالر 110,091,111 

 دوالًرا  130,047,713

 

 النقاط المهمة

 التلوث المتفشي واسع النطاق من المتفجرات من

مخلفات الحرب يهدد األمن المادي للنازحين 

 والمقيمين والعائدين 

 آب/أغسطس الذكرى الثالثة لحصار  4يمثل يوم

 تنظيم داعش لجبال سنجار في شمال العراق 

 المنظمات اإلنسانية توزع إمدادات الطوارئ

مليون شخص منذ  1.9الكافية لما يقرب من 

 2016تشرين األول/أكتوبر 

 معقدة طوارئ حالة - اليمن
 2016يناير  2016      1 (FY، السنة المالية )7صحيفة الوقائع #

 األرقام في
 لمحة سريعة

 مليون 11
للحصول على شخص بحاجة 

 المساعدة اإلنسانية في العراق

 2017وفًقا لتقارير األمم المتحدة في يناير 

 مليون 3.3
 نازح داخلًيا في العراق

 وفًقا لتقارير األمم المتحدة 

 2017في أغسطس عام 

 مليون  1
 نازح داخلًيا في محافظة نينوى

( IOMوفًقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة )

 2017في أغسطس عام 

 مليون 1.1
نازح بسبب الهجمات العسكرية 

 2016السترداد الموصل منذ أكتوبر 

( IOMوفًقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة )

 2017في أغسطس عام 

257,476 
 الجًئا عراقًيا في الدول المجاورة

 –مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 2017آب/أغسطس 

 
 
 

  معقدة طوارئ حالة – العراق
 2017أغسطس  2017 11 (FY)، السنة المالية 6صحيفة الوقائع #
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 نزوح السكان وانعدام األمن

  ،حيث ال تفيد تقارير المنظمة الدولية للهجرة أن تنظيم داعش يمنع األشخاص من الفرار من مدينة تلعفر التي يسيطر عليها تنظيم داعش في نينوى

مدينة تخطط قوات األمن العراقية شن هجوم عسكري على ال شخص، بإطالق النار على أولئك الذين يحاولون الفرار. 11,111يزال هناك ما يقدر بـ 

ويقدر  حيطة بها.في األسابيع المقبلة، ويستعد المجتمع اإلنساني الدولي لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية وزيادة نزوح السكان من المدينة والمناطق الم

ي من المقاطعة، حيث فر ما وقد بدأ بالفعل النزوح المدن مدني ال يزالون في منطقة تلعفر في نينوى. 91,111المجتمع اإلنساني أن ما ال يقل عن 

 أغسطس/آب، وفًقا لتقارير األمم المتحدة. 3مدني إلى الشرق يومًيا اعتباًرا من  011–111يقرب من 

  في المدينة والمناطق المحيطة بها يوليو/تموز، فإن الوضع األمني 11وعلى الرغم من إعالن الحكومة العراقية استعادة الموصل من تنظيم داعش في

ر  3واعتباًرا من  متقلًبا، وتدفق السكان إلى داخل وخارج الموصل يستمر في التقلب. ال يزال أغسطس، وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة بقي أشخاص ُيقدَّ

من األشخاص نازحين نتيجة إلى العمليات العسكرية التي قادتها الحكومة العراقية الستعادة الموصل وعاد ما يقرب من  385,911عددهم بـ 

 شخص إلى مناطقهم األصلية.  008,311

  أسرة  591ووفًقا لما ذكره مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين في تقارير مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، وصل أكثر من

وعلى  أغسطس/آب. 8يوليو/تموز و 03نازحة، من بينهم نازحون من غرب الموصل وحى تلعفر، إلى مخيمات النازحين في منطقة الموصل بين 

أسرة نازحة إلى مغادرة  311النقيض من ذلك، دفعت درجات الحرارة المرتفعة وإمكانية الوصول المحسنة إلى مناطق النازحين األصلية أكثر من 

بينما نزح آخرون إلى المالجئ  مخيمات النازحين في منطقة الموصل خالل الفترة نفسها؛ عادت بعض األسر إلى مناطقهم األصلية في الموصل،

ازحين خارج المخيمات. وعالوة على ذلك، فإن محدودية فرص سبل العيش وزيادة تكاليف اإليجار في أحياء شرق الموصل تجبر عدًدا متزايًدا من الن

  داخلًيا في أحياء شرق الموصل على النزوح الثانوي.

  في المائة من النازحين من الموصل والمناطق المحيطة بها  91أي ما يقرب من  —خص ش 011,511أغسطس/آب، كان أكثر من  3واعتباًرا من— 

ويقيم ما يقرب  نازح كانوا يأوون في مخيمات النازحين ومواقع الطوارئ. 895,111يأوون إلى أنظمة إيواء غير معروفة، في حين أن ما يقدر بـ 

شخص يأوون في مواقع فحص النازحين  10,111ت المضيفة، في حين أن أكثر من شخص في أماكن خاصة، بما في ذلك مع العائال 00,911من 

 داخلًيا أو أنظمة إيواء خطيرة، وفًقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة. 

 

 

 في الحماية

  آب/أغسطس الذكرى الثالثة لحصار داعش لجبال سنجار في نينوى وما أعقب ذلك من نزوح جماعي واستهداف وقتل واسترقاق آالف  0صادف يوم

شخص من الطائفة اليزيدية، وفًقا لتقارير األمم  9,911و 0,111، قتل تنظيم داعش ما بين 0110ومنذ آب/أغسطس  المدنيين من قبل تنظيم داعش.

 رجل وفتى. 1,211امرأة وفتاة و 1,011شخص في أسر تنظيم داعش، بما في ذلك أكثر من  8,011باًرا من يوليو/تموز، ظل أكثر من واعت المتحدة.

 المدينة؛  ويهدد التلوث المتفشي من المتفجرات من مخلفات الحرب في الموصل والمناطق المحيطة به األمن المادي للنازحين والمقيمين والعائدين إلى

 سنوات. 11كاالت اإلغاثة أن إزالة التلوث من المتفجرات من مخلفات الحرب في الموصل قد تستغرق ما يصل إلى تقدر و

 لنساء وتشكل التقارير واسعة النطاق عن العقاب الجماعي وعقوبة القصاص لألسر التي يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، والتي تتألف أساًسا من ا

سجلت الجهات الفاعلة في مجال الحماية تقارير عن سلطات إدارة المخيمات تقيد  تزايًدا داخل المجتمع اإلنساني الدولي.واألطفال الضعفاء، قلًقا م

 بعض النساء واألطفال من الوصول إلی مخيمات جاماكور وحسن شام وخازر للنازحين في نينوى في األيام األخيرة بسبب االشتباه في انتماءات

  لتنظيم داعش.

 أسر نازحة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم داعش من الموصل وبلدة الشرقاط بمحافظة  11ضافة إلى ذلك، نقلت قوات األمن العراقية مؤخًرا وباإل

 لألمم صالح الدين إلى مخيم الشحمة للنازحين داخلًيا في صالح الدين، حيث يعيش السكان في ظروف تشبه االعتقال، وفًقا لتقارير المفوض السامي

ورًدا على ذلك، تدعو وكاالت اإلغاثة إلى تحسين الخدمات الطبية في المخيم وإطالق سراح األفراد غير المتورطين مباشرة  المتحدة لشؤون الالجئين.

 في أنشطة إجرامية أو إرهابية. 

 الموصل ترك اآلالف من أطفال منطقة الموصل  كما أن قضايا حماية الطفل تبقى من الشواغل اإلنسانية ذات األولوية، حيث أن الهجوم العسكري في

ومع انحسار حاالت النزوح الجديدة قليالً، تركز وكاالت اإلغاثة على توسيع نطاق التدخالت الحالية، مثل  غير مصحوبين وفصلهم عن أفراد أسرهم.

ساعدة كافية لألطفال والشباب المتضررين من النزاع جهود تعقب األسر وجمع شملها، وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، الضرورية لضمان تقديم م

 في الموصل والمناطق المحيطة بها. 

  شخص 258,111، وصلت الوكاالت اإلنسانية، بما في ذلك العديد من شركاء الحكومة األمريكية، إلى أكثر من 0110ومنذ منتصف تشرين األول/أكتوبر 

كما قدمت وكاالت اإلغاثة  ما في ذلك رصد الحماية والدعم النفسي االجتماعي وخدمات اإلحالة.متضرر من النزاع في العراق بتدخالت الحماية، ب

 يوليو/تموز، وفًقا لتقارير األمم المتحدة.  00إلى  10شخص خالل الفترة من  09,311معلومات عن خدمات الوقاية من العنف الجنسي إلى أكثر من 
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 ئ المأوى ومواد اإلغاثة في حاالت الطوار

  مجموعة من آليات  80,011يوليو، قامت وكاالت اإلغاثة، بما في ذلك شركاء الحكومة األمريكية، بتوزيع حوالي  00يونيو و 05في الفترة ما بين

مستلزمات النظافة، االستجابة السريعة التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والتي تشمل الغذاء في حاالت الطوارئ، والماء الصالح للشرب، و

  شخص متأثرين بعمليات الموصل العسكرية في مخيمات النازحين داخلًيا ومواقع الطوارئ. 190,111إلفادة ما يقرب من 

  مليون شخص منذ بدء هجوم الموصل في  1.5حتى اآلن، قدمت المنظمات اإلنسانية مجموعات كافية من آليات االستجابة السريعة إلفادة ما يقرب من

التي تشمل فقط األغذية والماء  —وتواصل وكاالت اإلغاثة توزيع مجموعات خفيفة من آليات االستجابة السريعة  ، وفًقا لألمم المتحدة.0110كتوبر أ

تلقوا أكثر من  وبسبب حاالت النزوح المتعددة، قد يكون بعض األفراد قد للنازحين داخلًيا الذين يعبرون نقاط الحشد ومواقع الفرز. —الصالح للشرب 

 مجموعة واحدة من آليات االستجابة السريعة.

  وزعت وحدات الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية 0112وأوائل آب/أغسطس عام  0110وفي الفترة ما بين منتصف تشرين األول/أكتوبر عام ،

 قسيمة 0,011قسيمة وقود، وحوالي  08,311رئ، وأكثر من مجموعة من مواد اإلغاثة في حاالت الطوا 91,011للهجرة وفرق التقييم السريع أكثر من 

 مجموعة من مواد اإلغالق لتحسين ظروف المأوى لألسر المتضررة من النزاع في نينوى. 8,011مالبس، وما يقرب من 

 

 األمن الغذائي والتغذية

 األمريكية للتنمية الدولية أن األسواق في الجزء الشرقي من الموصل تشهد  أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة

 انتعاًشا سريًعا، في حين ال تزال األوضاع اإلنسانية في غرب الموصل سيئة.

  حصص لتلبية االحتياجات العاجلة، وأغذية جاهزة لألكل  809,111ومنذ منتصف شباط/فبراير، قام برنامج األغذية العالمي بتوزيع ما يقرب من

 حصص 112,011كما وزع برنامج األغذية العالمي ما يقدر بـ  مليون نازح من غرب الموصل لمدة ثالثة أيام تقريًبا. 1.2تكفي الستدامة ما يقرب من 

في المائة من االحتياجات  31فاصوليا والبرغل والنفط واألرز ودقيق القمح لتلبية غذائية لألسر التي تضم ما يكفي من المواد الغذائية األساسية مثل ال

  من األشخاص النازحين داخلًيا في المخيمات وخارجها. 932,111الغذائية لما يقرب من 

  الحتياجات العاجلة إلفادة أكثر حصص لتلبية ا 802,111، قدم برنامج األغذية العالمي أيًضا ما يقرب من 0110ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين األول

  مليون نازح من شرق الموصل. 1.0حصص غذائية لألسر إلفادة ما يقرب من  083,511من مليون شخص وحوالي 

  طفل دون سن الخامسة من العمر في  81,111وفي يونيو/حزيران، قام برنامج األغذية العالمي بتوزيع سلع غذائية متخصصة على ما يقرب من

وبدعم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية  لنازحين في منطقة الموصل لمنع وعالج سوء التغذية الحاد المتوسط.مخيمات ا

 الدولية، يواصل برنامج األغذية العالمي دعم األطفال وأسرهم في مخيمات النازحين والعيادات الصحية التي تديرها الحکومة.

 

 نظافة العامةالصحة وال

 لح للشرب وقد مكنت التحسينات التي أدخلت مؤخًرا على البنية التحتية إلمدادات المياه في شرق الموصل وكاالت اإلغاثة من تخفيض كمية الماء الصا

تزال تلبي احتياجات السكان من  لتر يومًيا، في حين ال 911,111ماليين لتر من المياه يومًيا إلى حوالي  8التي يتم تسليمها إلى األحياء الشرقية من 

غير كافية لتلبية  —ماليين لتر يومًيا  8حوالي  —أما في غرب الموصل، فإن كمية الماء الصالح للشرب التي تسلمها حالًيا وكاالت اإلغاثة  المياه.

ب الموصل السكان المحليين إلى سحب المياه من أدى عدم توفر كميات كافية من الماء الصالح للشرب في غر احتياجات األسرة في األحياء الغربية.

لعامة اآلبار غير المعالجة، مما يؤدي إلى زيادة خطر األمراض المنقولة عن طريق المياه، وذلك وفًقا لمجموعة الماء والصرف الصحي والنظافة ا

(WASH) — عامة التي تضم وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الهيئة التنسيقية لألنشطة اإلنسانية المتعلقة بالماء والصرف الصحي والنظافة ال

 الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.
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1730المساعدات اإلنسانية المقدم من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  تمويل

1
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفِّذ

للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةالمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع 
1

 

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الصحة، تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
الدعم اللوجيستي ومواد اإلغاثة، الحماية والمأوى 

والمستوطنات، توفير المياه وخدمات المياه والصرف 
 الصحي والنظافة العامة

  دوالر 51,810,118 جميع أنحاء البالد

 دوالر  9,111,111 جميع أنحاء البالد المأوى والمستوطنات المنظمة الدولية للهجرة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 (OCHAاإلنسانية )

 دوالر 0,111,111 جميع أنحاء البالد تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات

317,540,021 
 دوالر أمريكي

107,393,751 
 دوالر أمريكي

73,053,391 
 دوالر أمريكي

72,620,300 
 45,998,924 دوالر أمريكي

 19,852,504 دوالر أمريكي
 دوالر أمريكي

18,650,874 
 دوالر أمريكي

15,643,909 
 دوالر أمريكي

11,844,824 
 دوالر أمريكي

9,241,755 
 دوالر أمريكي

 بلجيكا فرنسا السويد المملكة المتحدة النرويج كندا اليابان المفوضية األوروبية  ألمانيا حكومة الواليات المتحدة

  

*
، في 2017امات الدولية أثناء العام التقويمي تعود مرجعية جميع األرقام الدولية إلى خدمة التعقب المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبناًء على االلتز .2017أغسطس،  11أرقام التمويل اعتباًرا من 

وليس بالضرورة أن تعكس األرقام غير التابعة  .2016أكتوبر  1، الذي بدأ في 2017امات الحكومة األمريكية للسنة المالية حين تعود مرجعية أرقام حكومة الواليات المتحدة إلى مصادر حكومة الواليات المتحدة وتعكس التز

.2017يوليو  13لحكومة الواليات المتحدة التعهدات المعلنة أثناء مؤتمر مانحي العراق في 
 

 الوضع الراهن

 عندما بدأت قوات داعش فرض السيطرة على أجزاء من شمال ووسط العراق.2014بقي الوضع في داخل العراق مستقًرا نسبًيا حتى يناير ، 

  وتبع ذلك نزوح عدد كبير من السكان عندما فر المدنيون إلى مناطق آمنة نسبًيا، مثل منطقة كردستان العراقية، هرًبا من القتال.

 2014أغسطس  11في( نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فريق استجابة للمساعدة في الكوارث ،DART للمساعدة في تنسيق جهود )

يعمل موظفو فريق االستجابة للمساعدة في  الحكومة األمريكية لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة للفئات النازحة حديًثا في جميع أنحاء العراق.

وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين في العراق بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين والمجتمع الدولي  الكوارث ومكتب

ومن أجل دعم فريق االستجابة للمساعدة  والجهات الفاعلة اإلنسانية لتحديد االحتياجات الحرجة والتعجيل بتقديم المساعدة إلى الفئات المتضررة.

 ( ومقره في واشنطن، العاصمة. RMT، أسست الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيًضا فريق إدارة االستجابة )في الكوارث

 إن النزوح طويل األجل يستنزف موارد  مليون شخص في العراق تلزمهم المساعدة اإلنسانية. 11، تقدر األمم المتحدة أنه يوجد 2017في عام

اد المجتمع المضيف على حد سواء في وقت يحد فيه العجز الشديد في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط األشخاص النازحين داخلًيا وأفر

وفي نفس الوقت، تواجه وكاالت األمم المتحدة  العالمية من قدرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية.

وجهات اإلغاثة الفاعلة األخرى حاالت نقص في التمويل وتحديات لوجستية وقيود أمنية تعقد الجهود الرامية إلى  والمنظمات غير الحكومية

  تلبية االحتياجات الحرجة.

 2017، أعاد السفير األمريكي في العراق دوغالس أ. سليمان التصريح بوجود كارثة في العراق في السنة المالية 2016أكتوبر  10في 

 لة الطوارئ المعقدة واألزمة اإلنسانية المستمرتين.بسبب حا

 

 *2017تمويل المساعدات اإلنسانية 
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 والحماية المدنية



 9 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(UNDP) 

 دوالر 0,529,139 جميع أنحاء البالد المخاطر الطبيعية والتقنية

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
(UNICEF) 

 الحماية، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
األنبار وبغداد ودهوك وأربيل وكركوك ونينوى 

 وصالح الدين والسليمانية 
 دوالر 00,910,111

 دوالر  8,111,111 جميع أنحاء البالد الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة للطفولة منظمة األمم المتحدة

منظمة الصحة العالمية باألمم المتحدة 
(WHO) 

 دوالر  11,308,911 األنبار وكركوك ونينوى وصالح الدين  الصحة

 دوالر 329,888  تكاليف دعم البرامج 

 دوالر 341,497,713 الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي تمويل المكتب األمريكي لمساعدات 

(USAID/FFP)مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية     
8

 

 دوالر 8,011,111 جميع أنحاء البالد المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ الشريك المنفِّذ

 دوالر  09,111,111 جميع أنحاء البالد المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ برنامج األغذية العالمي

 دوالر  00,477,777 إجمالي التمويل لمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 
STATE/PRMمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين    

0
 

 الشركاء المنفِّذون
المساعدة الغذائية، الصحة، الحماية، مواد اإلغاثة، المياه 

 والصرف الصحي والنظافة العامة
 دوالر 00,111,111 جميع أنحاء البالد

 دوالر 0,291,111 أنحاء البالد جميع مصفوفة تعقب النزوح المنظمة الدولية للهجرة

 المفوض السامي لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين

 دوالر 20,011,111 العراق واألردن ولبنان وسوريا وتركيا متعددة القطاعات

 دوالر  0,011,111 جميع أنحاء البالد التعليم منظمة األمم المتحدة للطفولة

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
 (UN-Habitat)البشرية 

 المأوى
 األنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى 

 وصالح الدين 
 دوالر 1,000,000 

 دوالر 370,007,777 إجمالي التمويل لمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 دوالر 130,047,713 1730المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  إجمالي تمويل

 
 1730–1734المساعدات اإلنسانية المقدم من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  تمويل 

 دوالر 191,411,014 المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي تمويل 

 دوالر 301,741,030 إجمالي التمويل لمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 دوالر 001,901,701 للسكان والالجئين والمهاجرينإجمالي التمويل لمكتب وزارة الخارجية األمريكية 

 دوالر 00,100,111 إجمالي تمويل وزارة الدفاع األمريكية

 دوالر 3,414,000,000 1730–1734المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  إجمالي تمويل

1 
 .0112يوليو  18تعكس أرقام التمويل ما تم اإلعالن عنه من تمويل اعتباًرا من  تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام والتعهد بتقديم األموال، ال إلى تاريخ اعتمادها.

0 
  .0112يوليو  18لية يمثل المبالغ المتعهد بها المتوقعة أو الفعلية كما في التمويل المقدم من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدو

8 
 ررين من الصراع؛ إلعانة األشخاص النازحين داخلًيا والعراقيين اآلخرين المتضالتمويل المقدم من مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يدعم برامج المساعدات اإلنسانية المصممة 

 ال تتضمن األرقام تمويل مكتب األغذية 

 من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لألنشطة المساعدة لالجئين السوريين في العراق.
0 

 اإلنسانية داخل العراق ومن أجل فئات الالجئين الذي هربوا من العراق إلى الدول المجاورة؛ التمويل المقدم من مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين يدعم برامج المساعدات 

 في العراق.ال تتضمن األرقام تمويل أنشطة مساعدة الالجئين السوريين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0 

 معلومات التبرع العام

 ن خالل جعل المساهمات النقدية التي ُتجري عمليات إغاثة. إن الوسيلة األكثر فاعلية التي من شأنها أن يقدم األفراد مساعدة لجهود اإلغاثة م 

لكتروني ُيمكن االّطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم على الموقع اإل

www.interaction.org. 

 ( غالًبا ما يكون ُتشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تتيح للعاملين في مجال المساعدات شراء المواد الضرورية الدقيقة

سرعة فائقة ذلك في المنطقة المتضررة(؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة )مثل طرق النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن(؛ ويمكن نقلها ب

 ودون تحمل تكاليف النقل؛ مع تدعيم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقديم المساعدات المناسبة ثقافًيا وغذائًيا وبيئًيا.

 :يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل 

 .1.202.821.1999+أو  www.cidi.orgمركز معلومات الكوارث الدولية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية:  –

 .www.reliefweb.intيمكنك االّطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

( على الموقع اإللكتروني USAID/OFDAنشرات مكتب المساعدات األمريكية للكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )تظهر 
 للوكالة األمريكية للتنمية الدولية عبر الرابط

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