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 أبرز التطورات

  اجتمع الرئيس األمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في

الجهود األمريكية والعراقية في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق لمناقشة يونيو، /حزيران 21

وخالل االجتماع انتهز نائب الرئيس األمريكي بايدن الفرصة لإلعالن عن تمويل إضافي (. داعش)والشام 

ن يكولتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة في العراق، وبذلك مليون دوالر على شكل مساعدات،  9بقيمة 

سيساهم . مليون دوالر 224ولغاية اآلن، هو  1122ما قدمتهُ الحكومة األمريكية منُذ السنة المالية مجموع 

هذا التمويل الجديد المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية 

على إمدادات اإلغاثة الطارئة توزيع  للتنمية الدولية، سيساهم في تقديم الدعم للشركاء التنفيذيين في

للسكان  العامةوالمياه والصرف الصحي والنظافة ، وتوفير متطلبات المأوى بالنزاع ينعراقيين المتأثرال

 .المجتمع اإلنساني في العراقوكاالت ومنظمات وتعزيز جهود التنسيق بين المحتاجين، 

  يونيو خطة االستجابة اإلنسانية /ع من حزيرانالراب بتاريخفي مدينة بروكسل أصدرت األمم المتحدة

في لتقديم المساعدات اإلنسانية مليون دوالر  294برصد وتوفير حوالي تنادي ، والتي 1122للعراق للعام 

وتعتبر خطة االستجابة  .1122ديسمبر للعام الحالي /يوليو وكانون األول/للفترة مابين شهر تموز العراق

، والمعنونة 1122/1122االنسانية بمثابة النسخة المنقحة أو المعدلة لخطة االستجابة االستراتيجية للسنتين 

وحددت خطة االستجابة االنسانية أن هناك . لمعالجة العجز البارز في التمويل المخصص ألزمة العراق

بالمائة من إجمالي عدد السكان داخل  12ل حوالي مليون نسمة بحاجة للمساعدة، ما يمث 4.1حوالي 

 مليون 2.4إلى  في إطار نداء التمويل الجديد التي ستردُ  العراق، وهي تهدف للوصول بأنشطة اإلغاثة

                                                 

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

 .تسجيلهملألشخاص الذين يطلبون  الفعليالعدد وغالباً ما تكون جهود تسجيل األرقام متأخرة ومتراجعة بالمقارنة من  ،الالجئين في تغير مستمرإن أعداد  *

 التمويل اإلنساني
 إلى جمهورية العراق

 1122 و 1122للسنة المالية 

USAID/OFDA 21,412,241$ دوالر 
1

 

USAID/FFP 25,143,516$دوالر
2
 

State/PRM 332,695,489$ دوالر
3
 

DoD 7,500,000$ دوالر
4
 

$614,141,171 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة 

 العراقاإلنسانية في لالستجابة ( USG)األمريكية 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
1025 يونيو/حزيران 16                                                                                       1025 ةالمالي   للسنة  ،6 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

 3.1 مليون
عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في العراق، 

 4102يناير /منُذ كانون الثاني

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

198,681*  
 المنطقة عدد الالجئين العراقيين في

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 4105أبريل /نيسان –الالجئين

269,131  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 األنبار

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

211,729  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 بغداد

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

661,369  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 دهوك

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

371,784 
عدد األشخاص النازحون داخلياً في العاصمة 

 كركوك

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

144,319 
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 أربيل

يونيو /حزيران 2 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

 أهم األحداث

 كتب المساعدات األمريكيةة الخارجيةة للكةوارث م

مليةون دوالر  9يلتزم بتقديم تمويل أضةافي بقيمةة 

، لةدعم أنشةطة االسةتجابة 1122في السنة الماليةة 

اإلنسةةةانية للنةةةازحين وللسةةةكان المت ةةةررين مةةةن 

 .الصراع في جميع أنحاء العراق

 يةُُسفر عةن نةزوك أكثةر  انعدام األمةن فةي العةراق

مليةةون شةةخص فةةي الفتةةرة مةةابين كةةانون  2مةةن 

 .1122مايو /و أيار 1122يناير /الثاني

  1122خطة االستجابة اإلنسانية في العراق للعام 

مليةةون دوالر لةةدعم األنشةةطة  294تسةةعى لرصةةد 

اإلنسةةةةانية ال ةةةةرورية والملحةةةةة، التةةةةي يتطلةةةةب 

  .1122ديسمبر /توفيرها لغاية كانون األول
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نائبة مساعد وزير الخارجية " كيلي كليمنتس"ولقد ح ر جلسة إصدار قرار خطة االستجابة اإلنسانية للعراق كٌل من  .شخص

ر والمستشار اإلقليمي المدي" جاك ماير" وكذلكمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية،  ياألمريكي ف

لشؤون أوربا والشرق األوسط ووسط أسيا عن مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

 .لي الجهات الدولية المانحةإلى جانب عدٍد آخر من ممث

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانيةو والنزوح السكانيحالة االنعدام األمني 

 إلى تهجير  ،1122يونيو عام /بع من حزيرانولغاية الر 1122يناير عام /أدى الصراع الممتد خالل الفترة من شهر كانون الثاني

(. IOM)أسرة ضمن حدود البالد، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية  222,241أو ما يعادل حوالي  مليون شخص، 2.2ونزوك حوالي 

شخص  22,411حوالي وجود حددت المدعومة من الحكومة األمريكية، " بيانات متابعة النزوك"ولقد حددت المنظمة من خالل آلية 

ويحتمي حوالي . يونيو/حزيران 2مايو إلى /أيار 12ترة الممتدة من من النازحين الجدد في جميع أنحاء العراق، الذين نزحوا خالل الف

مجمعات تسكين دون المستوى مثل في بالمائة  12صة، بينما يقيم حوالي بالمائة من النازحين داخلياً في قطاعات سكنية خا 41

شخص  241,211وذكرت منظمة الهجرة الدولية في تقاريرها أي اً أن حوالي . يكتمل بناؤها بعدالعامة التي لم  العشوائيات والمباني

األكثر أمناً في كٍل من محافظات األنبار وديالى وكركوك مناطق الما في ُ  ، وال سيمايو/في مطلع أيار مناطقهم األصليةقد عادوا إلى 

 .ونينوى وصالك الدين

 عها من حيث انتزمايو، /أيار 22في  مدينة الرمادي عاصمة األنبارالسيطرة على دة، تمكن تنظيم داعش من األمم المتح هُ وفقاً لما ذكرت

والقوات المتحالفة ولم يتوقف القتال بين تنظيم داعش وقوات األمن العراقية . في اعقاب قتاٍل دام لب عة اسابيعيد قوات األمن العراقية 

تتقدم في مدينة الرمادي المسيطر عليها من قوات االمن العراقية والقوات شبه العسكرية رد أن حيث ويونيو، /لغاية شهر حزيران معها

جميع الطرق المؤدية إلى داخل أن تنظيم داعش قام بإغالق ( NGOs)وبهذا الصدد أفادت منظمات غير حكومية . قبل تنظيم داعش

 .المئات من االٌسر محاصرة ولو بشكٍل مؤقتمايو، األمر الذي أبقى /أيار 14/19وخارج المدينة خالل يومي 

 وشروطيونيو إلى استمرار تعرض ومواجهة النازحين داخلياً لقيود السماك بالمرور /تُُشير التقارير الواردة لغاية مطلع حزيران 

ومات الواردة بأن بعض ونتيجةً لذلك أفادت المعل. والسليمانيةبابل وبغداد وكربالء والنجف ومتطلبات الكفالة في كٍل من محافظات 

بينما هربت عائالت شمال غرب الرمادي، النازحين داخلياً من األنبار قد سافروا إلى مدينة هيت التابعة لمحافظة األنبار والتي تقع 

ومدن ضمن  الخالدية، وهي جميعاً أق يةق اء وعامرية الفلوجة ومدينة الحبانية لمهجرين حديثاً إلى كٍل من ناحية أخرى من ا

المنظمة الدولية  رصدتبدورها . (JCMC) وفقاً للمركز المشترك للتنسيق والرصد التابع للحكومة العراقيةذلك ومحافظة األنبار، 

الجدد، وهم من أبناء مدينة من النازحين داخلياً  222,111وجود أكثر من يونيو، رصدت /حزيران 2ومن خالل المتابعة لغاية للهجرة 

  .مايو/أيار 22 يوم تابعة لمحافظة األنبار، الذين بدؤوا بالنزوك عن المدينة منذُ الرمادي ال

  دادات الطوارئ في األنبار، إمبعض المشاكل والعقبات في إمكانيات الوصول أثناء نقل واجهت بعض قوافل المساعدات اإلنسانية

اقية للسماك رالموافقات المستحصلة من الحكومة العمن م فعلى الرغ. الذي يربط بغداد بمحافظة األنبار" بزيبز"وخاصة على جسر 

األمر الذي مايو، /خالل منتصف أيارإمدادات اإلغاثة في عدة مناسبات ، قامت السلطات المحلية بمنع مرور قوافل بعبور الجسر

وتواصل حالة انعدام األمن في . وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليهاوسيؤخر  أطول،و إيجاد طرق بديلة المنظمات سيتطلب من

للمناطق المتنازع عليها بشكٍل كبير في من تقديم المساعدة الحيوية  د  ُحُالمساعدات اإلنسانية، مما ي إيصال عرقلة جهوداألنبار 

 .ناحية البغدادي وق اء حديثة المحافظة، بما في ذلك

  عبر قوافل اصطحبتها قوات في محافظة صالك الديناُسرة عراقية إلى مدينة تكريت  111يونيو عودة حوالي /حزيران 22شهد يوم ،

وتعتبر قوافل  .لوسائل االعالم الدولية وفقاً الشرطة العراقية من مدينة سامراء في الجهة الجنوبية وكركوك من الجهة الشمالية، 

رة األولى التي تعود فيها االُسر النازحة مسبقاً إلى مدينة تكريت، منُذ أن تمكنت قوات األمن العراقية من العائدين هذه بمثابة الم

ووفقاً لتقارير األمم المتحدة، عادت إلى مدينة تكريت أكثر من . أبريل/استرجاع المدينة من سيطرة تنظيم داعش في شهر نيسان

أبريل إلى تدمير المستشفى الرئيسي /أدى القتال في مطلع نيسان. يونيو/حزيران 22يوم األيام التي أعقبت اُسرة أخرى خالل  2,111

 .ةالمياه، وفقا لوسائل االعالم الدوليإمدادات البنية التحتية للكهرباء وفي تكريت، ف الً عن تدمير 

 يعمل بقيادة برنامج و المنظمات غير الحكوميةالذي ي ُم الشركاء التنفيذيين من األمم المتحدة و" آلية االستجابة العاجلة"اتحاد  وزع

أكثر من  1122أبريل عام /وزع منُذ نيسان ،(اليونيسف)ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ( WFP)األغذية العالمي لألمم المتحدة 
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ومستلزمات والتي ت م الحصص الغذائية الطارئة والمياه الصالحة للشرب  من مجموعات المساعدة التي يقدمها االتحاد، 29,111

على األسر النازحة ضمن محافظة األنبار، وتحتوي كل حصة من المساعدات على ما يكفي  ، وإمدادات اإلغاثة األخرىالعامة النظافة

اُسرة في ناحية  21,421حوالي : لى النحو التاليويتوزع عدد المنتفعين من هذه المواد ع. أشخاصمن المواد لتغطية متطلبات سبعة 

ونظراً لظروف انعدام األمن . اُسرة في ق اء الخالدية 22,211اُسرة في مدينة الحبانية وتقريباً  9,111عامرية الفلوجة وما يقرب من 

األمر توفير توزيعات متعددة أو والقتال الدائر في بعض أجزاء المحافظة، شهدت العديد من االُسر حاالت نزوك متعددة، وقد تطلب 

الجدير بالذكر أن مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ومكتب الغذاء من أجل  .م اعفة من قبل اتحاد االستجابة العاجلة

حصص المساعدة في  ة لتوزيعالسالم التابعان للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، قد وفرا معاً الدعم لعمليات اتحاد االستجابة العاجل

 .وذلك من خالل التمويل الذي قدماه لكٍل من منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي، على التوالي العراق

 

 لتسكينوا المأوىشؤون 

  رسمية، من المهجرين داخلياً يقيمون في تجمعات سكانية  214,111يونيو أن حوالي /حزيران 22لغاية يوم تفيد المعلومات الواردة

مليون من النازحين داخلياً يقيمون ويحتمون  2تشمل المخيمات ومراكز تجميع النازحين ومراكز العبور المؤقتة، في حين أن حوالي 

التي " مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات"هيئة تنسيق األنشطة اإلنسانية في  أوردتهُ في تجمعات سكانية غير رسمية، ذلك وفقاً لما 

عدد إجمالي  أن من بين ، والتي ذكرت أي اً وغيرها من الجهات المعنيةحكومية منظمات غير األمم المتحدة و ت م وكاالت من

في محافظة بغداد، التي نسبة الثلث من هذا العدد تتواجد هناك تجمعاً،  42التجمعات الرسمية للنازحين داخلياً في العراق البالغة 

ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من . و ثالثة من المخيمات قيد االنشاءإضافةً إلى اثنين أمن مخيمات ومراكز النازحين،  11تست يف 

مع مست يفين آخرين أو مساكن مستأجرة، وفقاً لتقارير ما مع األقارب أو ُ  أماكن خاصة، ال سيالعراقيين النازحين داخلياً يقيمون في 

مليون من النازحين العراقيين  1.9إلى أن  1122وبهذا الصدد أشارت خطة االستجابة االنسانية للعراق للعام  .منظمة الهجرة الدولية

ومواد المأوى خدمات من حيث  للدعمحاجة ب، هم في وسط وجنوب العراق مخيماتليست يعيشون أساساً في مجمعات سكانية الذين 

 .الطارئةاإلغاثة 

  قام موظفو مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية في أعقاب موجة النزوك الكبيرة التي تحركت من

أبريل، قام موظفو المكتب المتمركزون في بغداد بزيارٍة لب عة مجمعات سكانية غير رسمية /األنبار إلى مدينة بغداد في نيسان

وأفاد  .ف الً عن زيارة أحد مخيمات النازحين داخلياً في حي الجمعية بمدينة بغداد، عية في المدينةتستخدم كمالجئ جماولمساجد 

 موظفو مكتب السكان والالجئين والهجرة بأن النازحين داخلياً المقيمين في المخيم العصري للنازحين داخلياً في محافظة البصرة،

 مواد اإلغاثةون في المدارس ويستلمون الحصص الغذائية والخدمات القانونية ويشارك ونينوى، وغالبيتهم من محافظتي صالك الدين

 .وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرةة العامة، التي تقدمها والنظاف المياه والصرف الصحيوخدمات التعليم و

  تخطط المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR )جئين والهجرة في الجهد لسكان والالالشريكة لمكتب ا

يونيو /من مجموعات اإلغاثة الطارئة خالل الفترة المحصورة مابين حزيران 21,111تخطط لتوزيع أكثر من اإلنساني، 

ةَ وتشمل مواد اإلغاثة التي سيتم توزيعها . أغسطس/وآب وحاويات  والبطانيات ومستلزمات النظافةعلى سبيل المثال، فرش األسُر 

في وسط من النازحين داخلياً األشد ضعفاً وعرضةً للخطر، الذين يقيمون  41,111توفير الفائدة لما يقدر بنحو والتي من شأنها المياه، 

وتعمل مفوضية شؤون الالجئين أي اً على إعادة تأهيل مالجئ النزوك الجماعية في كٍل من محافظة األنبار وبغداد . وجنوب العراق

السكان المشردين إضافية، بهدف إيواء  لجوءٍ لبناء مرافق المعنيين الشركاء األشهر آنفة الذكر، وتقوم بتحديد  لوصالك الدين خال

باإلضافة إلى ذلك، تعمل مفوضية شؤون الالجئين على تكثيف أنشطة المساعدة النقدية من خالل . في وسط العراق حديثاً والنازحين 

السكان المت ررين لتمكين النازحين داخلياً وأفراد المجتمع المست يف وغيرهم من ستخدامات، متعددة اال الشراءتنفيذ آلية بطاقات 

قدم إلى مفوضية والجدير بالذكر أن مكتب السكان والالجئين والهجرة . المحليين عةإمدادات اإلغاثة من البامن شراء  النزاعبسبب 

والنازحين العراقيين سواًء في العراق أو في  لمساعدة المهجرينن دوالر، مليو 124حوالي  1122شؤون الالجئين منُذ السنة المالية 

 .المنطقة

  مليون دوالر للمساعدة في شؤون المأوى  2حوالي  1122قدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث منُذ السنة المالية

المجمعات السكانية غير الرسمية وتجهيز إعادة تأهيل عراقي من النازحين داخلياً، حيث شملت المساعدة  222,211لصالح حوالي 

 .المأوى بالنسبة للنازحين داخلياً الذين يعيشون خارج المخيماتأبنية هياكل ووتعزيز 
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 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  مع منظمة الصحة العالمية  منظمة اليونيسفبدأت(WHO) بتنفيذ جولة تطعيم جديدة ضد  اقيةوبالتنسيق مع وزارة الصحة العر

مليون طفل ممن هم  2.1مايو، وتستهدف هذه الجولة تطعيم ما يقدر بنحو /أيار 14مرض شلل األطفال على مستوى البالد كافة في 

من فيروس  خالياً العراق  بقيرض، وجود ظروف بالغة الخطورة من شأنها أن تؤدي إلى تفشي الموبالرغم من . دون سن الخامسة

والتوعية ضد شلل األطفال ضمن  التحصينالمتمثلة بجهود التطعيم الجارية  جولةكما أن ، 1122أبريل عام /األطفال منُذ نيسانشلل 

بالمائة من األطفال في  91قد تمكنت من تطعيم وتحصين ما يصل إلى  ،الحكومة العراقية واألمم المتحدةالحملة الشاملة التي تنفذها 

وتخطط منظمة اليونيسف مع منظمة الصحة العالمية إلجراء أربع حمالت تطعيم أخرى ضد شلل األطفال على . جميع أنحاء العراق

الحكومة العراقية أن هناك عجزاً في ، وبالرغم من الجهود الجارية أفادت األشهر االثني عشر القادمةمستوى البالد كافة خالل 

إن وجود أي خلل في إجراءات . 1124 عامالالستكمال التطعيمات المخطط لها خالل مليون دوالر، ينبغي توفيرها  22الموارد بقيمة 

العراق بهذا أثر تقابلية  يزيدوخاصة بالنسبة للنازحين داخلياً والالجئين من السكان، من شأنه أن  تغطية نفقات التحصين الروتيني

 .العالميةالمرض، وفقاً لمنظمة الصحة 

  في مناطق ضمن محافظة األنبار في كٍل من ناحية عامرية الفلوجة ومدينة يعاني النازحون داخلياً من مدينة الرمادي الذين يحتمون

التي يمكنهم الوصول اليها، وفقاً الطبية تدهور األوضاع الصحية نتيجة لعدم وجود المرافق الحبانية وق اء الخالدية، يعاني هؤالء من 

العام في الخالدية قد أغلقا أبوابهما نظراً  ئوكان كٌل من مركز الرعاية الصحية األولية ومستشفى الطوار. لتقارير األمم المتحدة

. هايرالعالجات التي يمكن تدبالوضع والعمل على تحديد ، ونتيجة لذلك تقوم منظمة الصحة العالمية على تقييم النعدام الحالة األمنية

ر، بطاقة استيعابية منخف ة إلى حٍد كبيوتعاني مراكز الرعاية الصحية األولية في مدينة الحبانية من نقص في الكوادر الطبية وتعمل 

للعيش قرب لجأووا  لذينداخلياً ا أن النازحينولقد أفادت المنظمات اإلنسانية ب. مصدر قلق كبير أي اً  هناك يُُعُد  تلوث المياه كما إن 

حيث أن مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعات النازحين داخلياً  استهالك المياه الملوثة،بسبب  مدينة الحبانية معرضون للخطر

شجعون وبالرغم من أن المعنيين في المركز المشترك للتنسيق والرصد التابع للحكومة العراقية ال ي .تنساب إلى بحيرة الحبانية القريبة

شخص باقون في هذه المناطق المت ررة، وفقاً  2,111بالقرب من البحيرة، ال يزال هناك حوالي  اللجوءالنازحين داخلياً على 

 .مايو/أيارأواخر للمعلومات المسجلة لغاية 

  مختلف المواقع المجهولة،  أدى إلى تفريق االُسر النازحة حديثاً على نطاق واسع في المتحدة في تقاريرها أن الصراع قدذكرت األمم

في المناطق العاجلة، ولكن رغم ذلك تقوم وكاالت األمم المتحدة بإيصال المساعدة للنازحين داخلياً االستجابة اإلنسانية جهود مما يعيق 

شركائها وبالتنسيق من جانبها تقوم منظمة الصحة العالمية و. كٍل من محافظة األنبار وبغداد والسليمانيةإليها في  التي يمكن الوصول

داخلياً من خالل الفرق المتنقلة والمراكز الصحية الثابتة في كٍل  للنازحينمع وزارة الصحة العراقية بتقديم خدمات الرعاية الصحية 

 (.اأوتش) لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمن ناحية عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية وق اء الخالدية، ذلك وفقاً 

  ذكرت تقارير المجموعة المعنية بالشؤون الصحية أن كل من محافظات األنبار وديالى ونينوى وصالك الدين قد فقدت ما يقدر بنحو

تجدر اإلشارة إلى ذلك، لباإلضافة . يونيو/بالمائة من الكوادر العاملة في مجال الرعاية الصحية، بحسب تقديرات أوائل حزيران 21

متوقفة عن العمل،  من المناطق المت ررة من الصراع في العراقالمتواجدة في أجزاٍء المنشآت الصحية بالمائة من  41إن حوالي 

وتشمل  .على نحٍو فعالعلى توفير الرعاية الروتينية أو عالج األمراض المزمنة  الرعاية الصحية غير قادرين مما يجعل مقدمي

كوادر المنظمات غير قلة و تمرير األدوية من خالل الجمارك العراقية ،لرئيسية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحيةالتحديات ا

الحكومية والمحلية التي يمكنها المرور إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، وإمكانية تسجيل المنظمات غير الحكومية خارج 

ة الطقس وما يحدثهُ ذلك من تأثيراٍت على الظروف الصحية من شأنٍه أن يرفع أي اً من إن حرار. نطاق اقليم كردستان في العراق

وفقاً وداء الليشمانيات،  أمراض اإلسهال والتهاب الكبد ومنها، داخلياً لتفشي األمراض التي تنتقل عبر المياه ينتعرض النازحخطر 

 .لما ذكرتهُ المجموعة المعنية بالشؤون الصحية

  مليون دوالر من إجمالي التمويل المطلوب لتغطية خطة االستجابة اإلنسانية للعراق  41الصحية تخصيص حوالي طلبت الجهات

مليون دوالر لمساعدة منظمة الصحة العالمية لتقوم بتمويل خدمات  11.2ويشمل المبلغ المطلوب تخصيص . ليون دوالرم 294البالغ 

 الصحي وحمالت تطعيم األطفالوالتثقيف ائية للنازحين داخلياً، مثل نظم اإلنذار المبكر توفير التدابير الوقللمرضى والرعاية الصحية 

من البرامج  11بأن وفقاً لمستويات التمويل الحالية، وكانت المجموعة المعينة بالشؤون الصحية قد حذرت . وتقديم الدعم للمستشفيات

مما يؤكد الحاجة ، يونيو/اتها في نهاية شهر حزيرانعملي ستوقف ،ة العامةوالعيادات الصحيالتي يقدم أع ائها الدعم في المستشفيات 

 .لعراقلالدولية المانحة لالستجابة الملحة لاللتزامات 
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  و  1122 تينمليون دوالر للسنتين المالي 11يقدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث باالعتماد على التمويل المقدر بنحو

والنظافة العامة في العراق،  المياه والصرف الصحيخدمات مجموعة واسعة من األنشطة الصحية ويقدم المكتب الدعم ل ،1122

إن  .وتوفير المياه الصالحة للشربنظم الصرف الصحي عن تركيب  ف الً الفرق الصحية المتنقلة، العيادات الطبية ووالتي تشمل 

 توفرف الصحي والنظافة العامة التي يقدمها مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، المساعدة المتمثلة بخدمات المياه والصر

ما يقدر أما الدعم الصحي المقدم من المكتب فإنهُ يصل إلى شخص من المت ررين من النزاع في العراق،  122,111المنفعة لحوالي 

 .شخص 214,111بنحو 

 

 األغذيةتوفير جهود األمن الغذائي و

 في  األمن الغذائي في العراق، وخاصةً  ظروف علىمستمٌر في التأثير سلباً ان الصراع أبريل /نيسان أفاد برنامج األغذية العالمي في

تستهلك غذاًء ضمن خط اُسر  من بين كل عشرتقريباً واحدة اُسرة حيث أن محافظات دهوك وكركوك ونينوى وصالك الدين، 

باإلضافة لما تقدم، تستمر و. ك، وفقاً لتقرير تحليل األمن الغذائي الذي ينفذه برنامج األغذية العالميالمستوى المتوسط أو ما دون ذل

 الصراع قد أثر بشكلٍ يُُشير برنامج األغذية العالمي إلى أن و .حالة انعدام األمن الغذائي المزمنة في كٍل من محافظتي المثنى وواسط

، حيث ان اسرة واحدة االسر النازحة داخلياً بين  أعلى بكثيربنسبة وال سُيُ ما النازحين داخلياً، العراقيين األمن الغذائي بين  على خاص

وأشار تقرير . األخرى غير النازحةبالمقارنة مع األسر للعيش والمطاولة المواجهة السلبية بين أربع اُسر تعتمد استراتيجيات من 

تواجه  ،من نينوىكما في األنبار وكركوك وأجزاٍء  المت ررة من النزاعتحليل األمن الغذائي أي اً إلى ان االُسر المقيمة في المناطق 

ة اإلنسانية للعراق للعام خالل نداء التمويل لخطة االستجاب .القدرة الشرائيةارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية وانخفاض مشكلة 

 1.2لُُ  لتلبية احتياجات المساعدة الغذائية الطارئةمليون دوالر  241 األمن الغذائي بتخصيص في، طالبت الجهات المعنية 1122

 .في العراق شخصمليون 

 الطارئة مساعدات الغذائية لمكتب الغذاء من أجل السالم بإيصال المايو قام برنامج األغذية العالمي الشريك /في أواخر شهر أيار

 22,111على حوالي اإلمدادات الغذائية من األشخاص ضعفاء الحال المعرضين للخطر في مدينة الحبانية، ووزع  12,111لحوالي 

 التي الحصص الغذائية الشهريةكما قام البرنامج أي اً بتوزيع . شخص آخر، ممن نزحوا من مدينة الرمادي إلى ناحية عامرية الفلوجة

من المستفيدين في عامرية الفلوجة، الذين بمقدورهم  14,211، على ما يقدر بنحو زيت الطبخ واألرز والسكر ودقيق القمحت منت 

التي ال تزال تسكنها الغالبية العظمى من النازحين ة االستجابة في األنبار باإلضافة إلى زيادة أنشطو. مرافق الطهيالوصول إلى 

المهجرة التي نزحت المساعدات الغذائية الطارئة لألسر دينة الرمادي، قامت وكاالت األمم المتحدة أي اً بإيصال داخلياً القادمين من م

 .من محافظة األنبار إلى كٍل من محافظات بغداد وبابل وديالى وأربيل وكربالء والسليمانية وواسط حديثاً 

 السالم بتحديد األولوية ألنشطة اإلغاثة للنازحين داخلياً الذين يعيشون  يقوم برنامج األغذية العالمي وبدعم من مكتب الغذاء من أجل

من األشخاص المقيمين في  111,111ما يقدر بنحو لحيث يقدم حصصاً كاملة من اإلمدادات الغذائية الطارئة مخيمات، في ال

 .من المهجرين داخلياً الذين يعيشون خارج المخيمات، وفقاً لوكالة األمم المتحدة 241,111باإلضافة إلى تقديم الدعم إلى  المخيمات،

 24 ويقدم برنامج األغذية العالمي قسائم الطعام في المقام األول للنازحين داخلياً في اقليم كردستان في العراق، وتعادل القسيمة الواحدة

ة للتنمية يمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكقدم . شخص شهرياً  241,111ها البرنامج على حوالي دوالراً، يوزع

 .لدعم المساعدات الغذائية الطارئة في العراقمليون دوالر  12، أكثر من 1122الدولية منُذ السنة المالية 

 

 نسيق الشؤون اإلنسانيةت

  فريق االستجابة للمساعدة في حاالت الطوارئ كٌل من أع اء اجتمع(DART ) التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وممثلو مكتب

وكيل األمين يونيو مع /، اجتمعوا خالل يومي الثامن والتاسع من حزيرانالسكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

الذي تولى منصبهُ حديثاً والذي " ستيفن أوبراين" اإلغاثة في حاالت الطوارئ جهود اإلنسانية ومنسقالعام لألمم المتحدة للشؤون 

وصرك وكيل األمين  .يونيو/تُُُعُد  زيارته للعراق بمثابة الرحلة األولى التي يقوم بها منُذ توليِه واجباتِه رسمياً في األول من حزيران

وخاصة مع الجهات المانحة غير التقليدية،  في العراق والمشاركةلة وتعزيز اإلرادة السياسية إلى مواصالعام أوبراين بأنهُ سيدعو 

وخالل زيارته للعراق التقى أوبراين . والنظر إلى حالة الطوارئ في العراق على إنها حالة متميزة ومنفصلة عن األزمة السورية

 .اإلنسانية االهتماماتلمناقشة التحديات و كومة إقليم كردستانراقية وحأي اً مع مسئوولين رفيعي المستوى من الحكومة الع
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  محوري مشترك للخدمات اللوجستية في مركز أبلغت المجموعة المعنية بالشؤون اللوجستية مؤخراً عن والدة جهود حديثة إلنشاء

الوقت الراهن ففي ". االستجابة العاجلة آلية" جهودوبشكٍل خاص لدعم وكاالت األمم المتحدة، وب ائع جميع سلع الستيعاب بغداد، 

، متباينةحافظتي أربيل ودهوك مستودعاٍت مشتركة، في حين إن وكاالت األمم المتحدة في بغداد تخزن السلع في مواقع تست يف م

 ".بة العاجلةآلية االستجا"الموافقات الرسمية من الحكومة العراقية، ويبطئ أنشطة عدداً من طلبات الحصول واألمر الذي يتطلب 

 

 تدابير الحماية

  ًالمفوضية  مكتبإلى جانب عدٍد من ممثلي " شالوكا بياني"سافر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للنازحين داخليا

لمواقع مايو إلجراء زياراٍت ميدانية /سافروا إلى العراقي في منتصف أيار ،(OHCHR)السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة 

وأصدر . النازحين داخلياً، ولالجتماع مع السلطات الحكومية ومع المسؤولين من األمم المتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية

مع الدولي على زيادة الدعم لالستجابة اإلنسانية في المجتفيه يحث  بياناً مايو /أيار 29مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان في 

 أقُر  وفي الوقت الذي . تستمر حالة االنعدام األمني هناكمحافظة األنبار حيث  التي اندلعت فيبعد الحرب األخيرة  العراق، خصوصاً 

أدان في نفس الوقت القيود العراقية، منية التي أعربت عنها السلطات ألبشرعية المخاوف افيه المقرر الخاص شالوكا بياني 

عن  ، ف الً دخول األشخاص النازحين داخلياً المفروضة على حركة السكان ومتطلبات الوثائق والكفالة ونقاط التفتيش التي تمنع 

السكان داخلياً ولغيرهم من والدعم المقدمة للنازحين  وشروط السالمة إمكانيات وصول المساعدات اإلنسانيةفي  العجز العام

 .البالد أرجاءمختلف المت ررين من الصراع في 

 لألمم المتحدة بوقوع ثمانية هجمات على مخيم العامل ومخيم الشعلة للنازحين داخلياً في بغداد ووقوع حاالت  يونأفاد الشركاء التنفيذ

األمر الذي  ،أبريل/نيسانمع نهاية اسبوع واحد خالل فترة وذلك ، عنف ضد النازحين داخلياً الذين لجأووا إلى حي الجهاد في بغداد

تجاه المست يف، الذي أعرب أع ائه أي اً عن استيائهم وسكان المجتمع يعطي مؤشراً على تزايد التوترات بين المهجرين داخلياً 

فقاً لممثلي األمم المتحدة والحكومة وو. في المنطقة م ايقات من سائقي الشاحنات التي تنقل المساعدات اإلنسانيةالالسكان المشردين و

بأن النازحين داخلياً في  المخيمات، فلقد َوَردَ واقع والخشية من مغادرة ممخاوف تتعلق بالسالمة عن أعرب بعض األفراد  اقية،العر

إلى أن مواقف وتشير تقارير األمم المتحدة . بغداد قد شهدوا وقوع هجماٍت ضدهم في المخيمات وخارج المخيمات على حٍد سواء

فيما لو سمحت يف لون العودة إلى مناطقهم األصلية الكثير من النازحين حيث إن ، ر النازحة حديثاً األس المست يف ترهبالمجتمع 

بدراسة جدوى لتقييم احتمالية واستجابةً لمعالجة هذا التوتر المتصاعد، تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين . الظروف األمنيةلهم 

 .داخلياً في بغداد مخيمات للنازحينعدة إقامة 

  2,111أبريل إلى أكثر من /في نيسان الدعم النفسي واالجتماعي خدماتقدمت المنظمة الدولية للهجرة الشريكة للحكومة األمريكية 

جماعية  نقاشجلسات استشارية وخدمات تثقيفية وجلسات من المستفيدين في محافظتي دهوك وأربيل، حيث ت منت الخدمات 

وفرت المنظمة الدولية للهجرة فرصة الوصول باإلضافة إلى الدعم النفسي واالجتماعي، و. دينية وثقافيةوفعاليات وأنشطة ترفيهية 

والذي  محافظة نينوى، في مخيم شيخان للنازحين داخلياً باألولية للعائالت النازحة المقيمة والحصول على خدمات الرعاية الصحية 

 .سرةاُ  2,111كان من المخطط له أن يستوعب 

  في  ةمستقلاللبرامج الحماية مليون دوالر  1.1حوالي  1122قدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث منذ السنة المالية

البرامج آنفة الذكر إنشاء مساحات صديقة للطفل وتشمل . من األشخاص ال عفاء المعرضين للخطر 11,411حوالي لصالح ، العراق

 .حمايةالوالتنسيق والترويج لألنشطة فسي واالجتماعي ومعالجة ومنع العنف القائم على نوع الجنس االجتماعي وتوفير الدعم الن

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  موجهة بشكل للعراق،  مليون دوالر على شكل مساعدات إنسانية 111يونيو على تقديم /حزيران 22وافقت حكومة دولة الكويت في

 .في إقليم كردستان في العراق وكذلك في وسط وجنوب العراقبسبب الصراع  األسر العراقية النازحةلمساعدة خاص 

  يونيو عن التزامها بتمويل /حزيران 2في ( إيكو)أعلنت المديرية العامة للمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

ليون دوالر أمريكي، مما يرفع إجمالي التمويل اإلنساني المقدم من المفوضية م 14مليون يورو، ما يعادل حوالي  12جديد بقيمة 

 .مليون دوالر 11يورو، أو ما يعادل أكثر من  مليون 42إلى أكثر من   1122للعراق في عام ( إيكو)األوربية 
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  مليون باوند، أو ما يعادل حوالي  11ة يونيو بتقديم تمويل إضافي بقيم/حزيران 2تعهدت وزارة التنمية الدولية البريطانية أي اً في

المقدم من  وسترفع هذه المساهمة الجديدة إجمالي قيمة الدعم اإلنساني. لالستجابة اإلنسانية لألزمة في العراق مليون دوالر 22.2

 .رمليون دوال 92.2مليون جنيه استرليني، ما يعادل حوالي  29.2وزارة التنمية الدولية البريطانية للعراق، إلى 

 لتوفير التعليم والغذاء ، تقريباً  مليون دوالر 22.2 بقيمةعن تقديم مساهمة مالية حكومة النرويج ما ذكر أعاله، أعلنت  عالوة على

اللجنة الدولية للصليب األحمر ووكاالت ، وذلك من خالل بالنزاع ينوالصحة والمأوى ومساعدات اإلغاثة األخرى للعراقيين المتأثر

اعالن الحكومة االسترالية مؤخراً التزامها بتقديم حوالي ، وجاءت هذه المساهمة بالتزامن مع المتحدة والمنظمات غير الحكومية األمم

 .لدعم أنشطة برنامج األغذية العالمي في العراقمليون دوالر  4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$500,000,000 

$416,162,172 

$142,385,948 

$114,267,285 $106,043,062 $101,635,493 
$79,408,142 

$42,559,459 $39,047,171 $38,679,324 

المديرية العامة  اليابان ألمانيا الحكومة األمريكية المملكة العربية السعودية
للمفوضية األوروبية 
للمساعدات اإلنسانية 

 (إيكو)والحماية المدنية 

دولة اإلمارات العربية  السويد هولندا المملكة المتحدة كندا
 المتحدة

2015و  2014اإلنساني للسنتين  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات بحسب   

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .1122 يونيو/حزيران 14 يوم لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

، 1122أكتوبر /تشرين األول 2التي تبدأ في  1122السنتين الماليتين ساس تقويم على أالتزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تُُسجل في حين تقويم العام الحالي،االلتزامات الدولية خالل 

 . وعلى التوالي 1122 أكتوبر/تشرين األول 2التي تبدأ في  1122والسنة المالية 
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1025المالية  العراق خالل السنة إلى المتحدة األمريكيةحكومة الواليات المساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

التنفيذيينالشركاء   

 

الدعم المعلومات، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة الصحة، 

المالجئ والتوطين، و الحماية اللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة،

 المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

األنبار، بابل، بغداد، ذي قار، 

ديالى، دهوك، أربيل، كربالء، 

كركوك، ميسان، المثنى، 

النجف، نينوى، صالك الدين، 

.السليمانية وواسط  

$12,124,221 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  كتب األممم

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

(UNFPA) الصحة والحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 
بصرة، بابل، بغداد، ديالى، 

 كربالء، كركوك، النجف 
 $2,122,000  

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  وإمدادات اإلغاثة الطارئةسلع    2,000,000 $ على مستوى البالد كافة 

(WFP) 2,900,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

 إحاطة موجزة

  عنةدما بةدأت قةوات تنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام  ،1122بقي الوضةع داخةل العةراق مسةتقراً نسةبياً حتةى عةام

األمر الذي أعقبهُ نةزك سةكاني كبيةر حةين بةدأ المةدنيون . اإلستيالء والسيطرة على أجزاء من شمال ووسط العراقب( داعش)

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

  أرسلت الوكالةة األمريكيةة للتنميةة الةدولي فريةق االسةتجابة للمسةاعدة فةي حةاالت الطةوارئ  1122طس عام أغس/آب 22في

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

حةاالت الطةوارئ  عةن كثةب مةع المسةؤولين المحليةين والمجتمةع ويعمل فريق االسةتجابة للمسةاعدة فةي . جميع أنحاء العراق

وسةعياً فةي تقةديم . الدولي والجهات اإلنسانية الفاعلة لتحديد االحتياجات الملحة وتسريع جهود المساعدة للسةكان المت ةررين

ية أي اً فريق إدارة شؤون ارئ أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولفريق االستجابة للمساعدة في حاالت الطوالدعم لجهود 

 .ومقره في العاصمة األمريكية واشنطن( RMT)االستجابة 

  1121يست يف اقليم كردستان في األساس أعداداً كبيرةً من الالجئين السوريين الفارين من النزاع السوري منذ مطلع عام .

الجةئ سةوري فةي العةراق، حيةث  121,111 نوكانت المفوضية السامية لشؤون الالجئين قد سجلت ولغاية هذا اليوم أكثر م

يقيم الغالبية العظمى من بين هؤالء فةي اقلةيم كردسةتان، وبالتةالي فةإن سةلطات الحكومةة المحليةة والجهةات اإلنسةانية الفاعلةة 

سةية التي تعمل في المنطقةة أصةبحت تتمتةع بخبةرة فةي تلبيةة احتياجةات السةكان النةازحين حةديثاً، كمةا أن البنيةة التحتيةة األسا

ومع ذلك، فةإن التةدفقات المسةتمرة علةى مةدى السةنوات األخيةرة تتحةدى قةدرة . للخدمات اإلنسانية موجودة أصالً في المنطقة

 .االستجابة بالنسبة لحكومة اقليم كردستان وللمسؤولين المحليين

  اإلعالن عةن وجةود كارثةة  أعاد سفير الواليات المتحدة في العراق ستيوارت جونز 1122أكتوبر عام /تشرين األول 21في

 .، نتيجةً لحالة الطوارئ المستمرة المعقدة واألزمة اإلنسانية1122في العراق خالل السنة المالية 

 ساهمت حوادث حاالت انعدام األمن على نحٍو متكرر خالل العقد الماضي إلى خلق موجة نةزوك داخلةي كبيةرة فةي العةراق .

مرقدي اإلمامين العسكريين في مدينةة سةامراء فةي صةالك الةدين ومةا تبةع ذلةك مةن أثار تفجير  1114فبراير عام /في شباطف

 2.2مليةون شةخص، أو مةا يعةادل  2.4فقةد فةُر  أكثةر مةن . عنٍف طائفي، أثار أكبةر حركةة نةزوك للسةكان فةي تةاريخ العةراق

تحسةةن أدى  1114بدايةةة العةام  ومةع. بالمائةة مةن تعةةداد سةكان الةبالد، حيةةث هربةوا مةن منةةاطق سةكناهم، وفقةاً لألمةةم المتحةدة

األوضاع األمنية إلى انخفةاض حةاالت النةزوك المتعلقةة بالصةراع وزيةادة فةي إمكانيةات  وصةول المسةاعدات اإلنسةانية إلةى 

ونتيجةً لذلك بدأ تركيز الوكةاالت اإلنسةانية فةي التحةول إلةى أنشةطة . السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك النازحين داخلياً 

 .المبكر في المناطق التي شهدت استقراراً في األوضاعاالنتعاش 

  مساعدات إنسانية مستمرة إلى العراق، والتي شملت الدعم لتوزيةع  1112قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية منُذ عام

الوصول إلةى مواد اإلغاثة الطارئة وتوفير المأوى في حاالت الطوارئ وتوفير الفرص المدرة للدخل، وتوسيع نطاق فرص 

مرافةةق الميةةاه والصةةرف الصةةحي والنظافةةة العامةةة والحصةةول علةةى خةةدماتها األساسةةية، وتنسةةيق الشةةؤون اإلنسةةانية وتبةةادل 

 .المعلومات بين وكاالت اإلغاثة
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(WHO) 2 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,000,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 311,149  

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

(USAID/OFDA) 
    $ 21,572,575 

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

(WFP)  األغذية العالمي لألمم المتحدةبرنامج  12,100,000 $ على مستوى البالد كافة المساعدات الغذائية 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 25,000,000 

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

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

(UNHCR) 

سلع وإمدادات اإلغاثة المخيمات، المساعدات النقدية،  تنسيق

الصحة، الحماية، تسجيل األفراد، المأوى الطارئة،  

العراق، األردن، لبنان، 

 سوريا، تركيا
$211,200,000 

 منظمة دولية خاصة
، قوانين حقوق اإلنسانالصحة،  الطارئة،مساعدات اإلغاثة 

 توفير سبل المعيشة،
 20,800,000 $ على مستوى البالد كافة

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 
الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة، المالجئ 

 والتوطين
$  على مستوى البالد كافة 2,500,000  

(STATE/PRM)  والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان   $150,400,000 

 107,572,5756 $ 1025المالية  العراق خالل السنة إلى المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

  1022المالية  خالل السنةالعراق إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 
  

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

(USAID/OFDA) العراق 
   $ 18,249,588 

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

(STATE/PRM) 281,155,285$ إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

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

 208,188,593$ 1022المالية  العراق خالل السنة إلى التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

    

 416,162,172 $ 1025و  1022المالية  العراق خالل السنة  إلىالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 
 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 2
 .1122 يونيو/حزيران 12يوم بها فعلياً لغاية الملتزم األموال المتوقعة أو  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتمويل يُُمثل  2
الالجئين السوريين في ألنشطة مساعدة التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم  تندرج فيها أرقامال  العراقيون النازحون داخلياً،إن أرقام التمويل الداعم للبرامج اإلنسانية التي يستفيد منها  2

 .العراق

هذه األرقام ال تشمل التمويل  ،من العراق لدول الجوار هربواالالجئين الذين البرامج اإلنسانية داخل العراق، وكذلك شؤون الذي يدعم الهجرة والتمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين أرقام  2

 .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 

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

 ww.interaction.orgw: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

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

العاملين مثل طرق المواصالت وأوقات )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة ف الً عن  ،(وهذا ما يحدث غالباً في المناطق المت ررة)

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: مركز معلومات الكوارث الدولية -

 www.reliefweb.int:االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

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