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 أبرز التطورات

  مليون دوالر  65سبتمبر عن تقديم مبلغ أكثر من /أيلول 03أعلنت حكومة الواليات المتحدة األمريكية في

ويتضمن  حالة الطوارئ المعقدة في العراق،لمساعدة األشخاص المتضررين من كتمويل إنساني إضافي 

مليون دوالر مخصصة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة  82هذا المبلغ أكثر 

مليون دوالر خـُـصصت لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع  86األمريكية للتنمية الدولية، وأكثر من 

تمَّ تخصيصها لمكتب الغذاء من أجل  مليون دوالر أخرى 8.6لوزارة الخارجية األمريكية، إلى جانب 

ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ً . السالم التابع أيضا وكاالت وسيدعم هذا التمويل الذي أعلن عنه حديثا

التي تشمل لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، ( NGOs) األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية

والنظافة العامة، والدعم  وخدمات المياه والصرف الصحيوالصحية ية الطبية والرعامواد اإلغاثة  وفيرت

 003,333مليون نسمة من المهجرين والنازحين داخل العراق، و  0.8النفسي واالجتماعي لما يقرب من 

 .الجئ عراقي في الدول المجاورة للعراق

 في إعقاب التأكيد على ء الكوليراوباسبتمبر عن تفشي /أعلنت وزارة الصحة العراقية في منتصف أيلول ،

في العاصمة بغداد وفي محافظة القادسية في منتصف شهر  نشأتاكتشاف حاالت إصابة بمرض الكوليرا 

ً للمعلومات الواردة لغاية  (WHO)من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية . سبتمبر/أيلول  03وفقا

ن هناك وأالعراقية، في مختبرات الحكومة إصابة بمرض الكوليرا تمَّ تأكيدها  414أن هناك  سبتمبر،/أيلول

واستجابةً لردع هذا الوباء تعمل الحكومة العراقية مع . حالٍة أخرى يشتبه بإصابتها 1,033أكثر من 

 رى زيادة توفيتفشي المرض، والتي تشمل الجهود الهادفة إلمكافحة شركائها على تنسيق أنشطة السيطرة و

الصحية، ورفع الوعي المجتمعي و ومتطلبات النظافة الشخصية ظروفالمياه الصالحة للشرب وتحسين 

 .السليمة الصحيةوالعادات الممارسات حول 

                                                 

 
 .(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) الدفاع األمريكيةوزارة  4

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

 التمويل اإلنساني
للسنة المالية استجابةً ألزمة العراق 

 8316 و 8314
 USAID/OFDA1 88,666,473$ دوالر 

دوالر  $27,643,516 USAID/FFP2 

 State/PRM3 316,141,868$ دوالر

 DoD4 7,500,000$ دوالر

$355,553,935 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة 

 العراقاإلنسانية في لالستجابة ( USG)األمريكية 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
1025 سبتمبر/أيلول 00                                                                                       1025 ةالمالي   للسنة  ،8 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام
 

 5.81 مليون
داخلياً بسبب العنف  حينالنازاألشخاص عدد 

 4613يناير /في العراق، منذُ كانون الثاني

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

315,951  
داخلياً في محافظة  األشخاص النازحينعدد 

 األنبار

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

379,817  
داخلياً في محافظة  األشخاص النازحين عدد

 بغداد

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

501,871  
داخلياً في محافظة  األشخاص النازحين عدد

 كركوك

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

509,705  
داخلياً في محافظة  األشخاص النازحينعدد 

 دهوك

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

110,170 
محافظة داخلياً في  عدد األشخاص النازحين

 أربيل

 4615سبتمبر /أيلول – المنظمة الدولية للهجرة

575,505*  
 عدد الالجئين العراقيين في المنطقة

 لشؤون المتحدةالسامية لألمم  مفوضيةال مكتب
 4615 أغسطس/آب –الالجئين

 أهم األحداث
 

 65لحكومة األمريكية تعلن عن تقديم تمويل بقيمة ا 

مليون دوالر كمساعدة انسانية إضافية للعراقيين 

 .المتضررين من الصراع

 وتؤكد  اقية تعلن عن تفشي وباء الكوليراالحكومة العر

 .سبتمبر/أيلولأواخر  لغايةإصابة مؤكدة  414وجود 

  استمرار النقص الحاصل في التمويل يواصل تقييد

 .أنشطة االستجابة لألزمة العراق

  الجهات المسلحة الفاعلة تعيق األسر المتضررة

بسبب النزاع من الفرار إلى مناطق آمنة، مما يرفع 

 .المخاوف المتعلقة بظروف الحماية
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  التمويل يشكلُ الحاصل في نقص الزال يال  ً ة اإلنسانية حيث أن خطة االستجاب. بوجه جهود االستجابة اإلنسانية في العراق كبيراً  عائقا

يوليو /، للفترة ابتداءاً من تموزفي العراقنداء التمويل الذي يحدد االحتياجات الملحة ذات األولوية والتي تتمثل ب، 8316للعراق للعام 

طلوب بالمائة فقط من إجمالي التمويل الم 43، لم تتلقى هذه الخطة أو النداء لغاية هذا اليوم سوى 8316ديسمبر /ولغاية كانون األول

 .مليون دوالر 492البالغ 

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانيةو والنزوح السكاني انعدام األمن ظروف

 من المدنيين خالل شهر  626مواطن عراقي، بضمنهم  1,086وفاة واإلرهاب وأعمال العنف األخرى إلى  أدى النزاع المسلح

 1,233إضافةً لذلك أدى الصراع أيضاً إلى جرح وإصابة أكثر من (. يونامي)أغسطس، وفقاً لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقي /آب

  1,333 األمم المتحدة بسقوط أكثر من أفادت بعثة ،األكثر تضرراً ففي محافظة بغداد . من المدنيين 1,133شخص، بضمنهم حوالي 

ولقد وثقت بعثة . من المصابين 063ونحو حالة وفاة  083أغسطس، ويشمل هذا العدد حوالي /ضحية في صفوف المدنيين خالل آب

 .8316على مدى العام من الخسائر البشرية واإلصابات الناجمة عن الصراع  16,833حوالي وقوع األمم المتحدة يونامي 

  حددت المنظمة الدولية للهجرة(IOM ) مليون  0.12، حددت وجود أكثر من 8316أغسطس عام /آبأواخر وفقاً إلحصائياتها لغاية

المدعومة من الحكومة األمريكية، " مصفوفة تتبع النزوح"وذلك من خالل اعتماد  سمة من المهجرين والنازحين داخلياً في العراق،ن

 ً ً الذين فروا من محافظة األنبار ونينوى  .لجمع المعلومات عن حالة ومواقع المهجرين والنازحين داخليا وتبلغ نسبة النازحين داخليا

، وفي الوقت ذاته فإن المحافظات التي تستضيف أكبر نسبة من لمائة من إجمالي عدد النازحين داخلياً في العراقبا 20وصالح الدين 

غالبية األسر وبالرغم من أن كل محافظة تستضيف نسبة من الالجئين فإن . النازحين داخلياً هي كل من األنبار وبغداد وكركوك

بالمائة  4تستضيف المناطق الجنوبية من العراق في حين أن في وسط العراق،  وتحتميتلجأ بالمائة  52النازحة التي تشكل حوالي 

 ً ، موزعين في كٍل من محافظات دهوك يقيمون في إقليم كردستان العراق فهمأما النسبة المتبقية من النازحين . فقط من النازحين داخليا

 .أربيل والسليمانيةو

  يمكن للعراقيين النازحين أن يحصلوا من لالتصاالت،  ساخنإطالق خط إنساني وطني  أغسطس عن/بآ 84أعلنت األمم المتحدة في

ً ، وتقديم المعوناتطلب و اإلنسانية الدوليةعلى المعلومات المتعلقة بالمساعدات خالله  حول جهود وعمل  ردود أفعالهم وأرائهم سريا

اإلنسانية لى تعزيز قنوات التواصل بين العراقيين المتضررين من الصراع والجهات الساخن ع سيساعد الخط .المنظمات اإلنسانية

وقبيل توسيع نطاق هذه الخدمة على مستوى البلد بالكامل، . خارج المخيمات الرسميةالذين يعيشون ، وخاصةً للنازحين داخلياً الفاعلة

 .يوليو/تموزمحافظة أربيل خالل شهر اتصاالت في الساخن ومركز بشكٍل ابتدائي وبنجاح خدمة الخط  كانت األمم المتحدة قد أطلقت

  قريتي داقوق والحويجة في محافظة كركوك، وهما من المناطقالكردية مؤخراً من استعادة السيطرة على  شمرگةيالبتمكنت قوات 

تهجير  ت االشتباكات هناك عنوأسفر(. داعش)التي كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

ً لألمم المتحدة/أيلول 2أغسطس ولغاية /آب 84شخص خالل الفترة من  11,333ونزوح أكثر من  ولقد توجه غالبية . سبتمبر، وفقا

 .لإلقامة مع األقاربكركوك داخلياً إلى مدينة  ونالنازح

  آلية " المساعدة ضمن رزمتوزيعات  من النازحين حديثاً، 120,333حوالي سبتمبر /أيلولشهر خالل األسبوعين األولين من تلقى

وغير ذلك من الحصص الغذائية الطارئة والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات النظافة العامة  ضمنتوالتي ت، "االستجابة العاجلة

رزمة  لقد تمَّ تجهيز كل .ليمانيةوالس ديالى وكركوك ونينوى وصالح الدينمحافظات األنبار وبابل ومن إمدادات اإلغاثة، في كٍل 

من  مكونةمتوسطة الحجم لعائلة بالشكل الذي يـُتيح للرزمة الواحدة تقديم المساعدة الفورية مقدمة من خطة آلية االستجابة العاجلة 

الغذاء من أجل لقد قام مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ومكتب  .إلى خمسة أيام ةثالثولمدةٍ تصل من  خمسة أشخاص

التي تساعد  لدعم خطة آلية االستجابة العاجلةعلى التوالي، ( WFP)السالم بتمويل كٍل من منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي 

ً في تلبية االحتياجات   .الفورية لألسر النازحة حديثا

  مليون دوالر، يقوم شركاء  02والذي يصل لحوالي  8316و  8314باالعتماد على اجمالي التمويل المخصص للسنتين الماليتين

، وتوزيع مواد اإلغاثة مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث بدعم جهود تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة الخدمات اللوجستية

العامة واألدوات مستلزمات النظافة الطارئة، التي تشمل مواد اإلغاثة من خالل توفير  بالنزاعين المتأثرلمساعدة العراقيين 

ً  الجدير بالذكر أن مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية. واالحتياجات األُسرية مليون  8قدم هو أيضا

األمم المتحدة للمستوطنات  من خالل برنامج لمأوى والتسكين وتقديم المساعدة التقنية، لدعم سياسة ا8314دوالر منذُ السنة المالية 



 

 

3 

ً  دائمة لظروف المأوى والتسكينإيجاد حلول  فيمساعدة الحكومة العراقية بهدف البشرية،  الذين يعيشون في  للنازحين داخليا

 .غير رسميةوتجمعات مستوطنات 

 

 المخيمات والمأوىشؤون 

  افتتحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) الشريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة، وإلى جانب

ً في محافظة بغداد خالل يومي  والسلطات المحلية، افتتحتوكاالت اإلغاثة  من  88و  15مخيمين جديدين للنازحين داخليا

من النازحين داخلياً الذين فروا من محافظة األنبار في أعقاب  0,633حة كافية إليواء حوالي حيث يتمتع المخيمان بمساسبتمبر، /أيلول

من أميال  0ويقع المخيم األول وهو مخيم صدر اليوسفية على بعد حوالي . وكالة االمم المتحدةاالشتباكات التي اندلعت مؤخراً، وفقاً ل

ً للمفوضية  8,333وسيسع إليواء ما يقدر بنحو  بغداد واألنبار،تي الجسر الذي يمثل نقطة العبور الرئيسية بين محافظ شخص، وفقا

من  1,633وسيسع إليواء حوالي بغداد، يقع في حي الغزالية بفإنهُ هو مخيم الكشفي والثاني  أما المخيم. السامية لشؤون الالجئين

ً الذين  المجتمع المستضيف لهم، أو مع أقاربهم المقيمين في  ئالتعامع و كانوا يعيشون في المباني غير المكتملةالنازحين داخليا

ل والتوجه نحو المخيمات السكاني التي طال أمدها في العراق، أخذ المزيد من النازحين داخلياً بالتحو  لألزمة النزوح  ونتيجةً . المدينة

 .تحت ضغط التمددالمستضيف حيث أصبحت موارد المجتمع  الرسمية للنازحين والمشردين،

 قاية النازحين داخلياً من فصل الشتاء لو تهاخطأغسطس، /آب 10في  أصدرت المجموعة المعنية بشؤون المأوى والمواد غير الغذائية

وتشير تقديرات هذه الخطة إلى أن . ألشهر الشتاء القادمةوالتي تحدد تفاصيل االحتياجات المتوقعة ، 8316/8315في العراق للعام 

ومواد العزل الحراري المأوى  توفير: وعلى النحو التالي فصل الشتاءات مساعدازحة داخلياً ستكون بحاجة لمن األُسر الن 000,333

فرش )والبـُُسط البطانيات تتضمن  غاثة طارئة خاصة بفصل الشتاءأُسرة، توفير مجموعات ومواد إ 130,333وتأمين المأوى لــ 

 10,333 إلىعائلة، وتوفير مستلزمات سد الثغرات والعزل الحراري للخيام  860,333ومادة الكيروسين إلى والمدافئ ( األرضيات

ً داخلياً النازحين وتخطط المجموعة إلى استهداف  .أُسرة توفر لهم ال أولئك الذين يعيشون في أماكن وعلى وجه التحديد ، األكثر ضعفا

ً  النازحينمخيمات اف استهد، أو افية ضد الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاءالحماية الك  تشهد المناطق التي المتواجدة في  داخليا

ن المجموعة المعنية بشؤون المأوى والمواد غير إالجدير بالذكر . بما في ذلك منطقة اقليم كردستان العراقظروف الشتاء القاسية، 

األم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك  من وكاالت، وتتألف تنسيقية ألنشطة المأوى والمواد غير الغذائيةهيئة هي ، الغذائية

 .من الجهات المعنية األخرى

  روي أ "في أربيل  سبتمبر وفدٌ من موظفي الحكومة األمريكية بضمنهم نائب القنصل العام للقنصلية األمريكية/أيلول 8سافَر في

 خرونآأفراد  إلى جانبالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حاالت الطوارئ فريق االستجابة للمساعدة في أعضاء من مع  "بيرين

ً من مكتب السكان والالجئين والهجرة، سافروا  بضعة مخيمات للنازحين داخلياً، ولقاء لزيارة من أربيل إلى دهوك  متوجهينجميعا

هذه الزيارات الميدانية، سلط سكان خالل و .النازحين والموظفين الشركاء للحكومة األمريكية واألفراد المسؤولين في المخيمات

 ً أنهم بعلى سبيل المثال، ذكر البعض . المخيمات وأعضاء اإلدارة الضوء على تأثيرات قيود التمويل في جهود دعم النازحين داخليا

ية أو السلع األخرى إلضافتها على المدخرات الذاتية أو يبيعون ممتلكاتهم الشخصية لشراء المزيد من المواد الغذائ يستنزفون

 .المتاحة اتالمساعد

  من الكرفانات المنقولة إليواء  633أغسطس بأنها خصصت /آب 9أعلنت اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحين داخلياً في العراق في

داخلياً في مخيم للنازحين ، بهدف إنشاء نازحينالعليا إليواء ال إلى اللجنةكمنحة من جمعية الهالل األحمر التركي النازحين، تمَّ تقديمها 

عام  ايرفبر/وكانت جمعية الهالل األحمر التركي قد أعلنت عن هذا التبرع في شباط. مدينة البغدادي في الجهة الغربية لمحافظة األنبار

 .راقالنازحين والمشردين داخلياً في الع إليواء من طراز الكرفانات سكنوحدة  1,333وهو يشمل ، 8316

  مليون دوالر للمساعدة في خدمات المأوى  5.0أكثر من  8314قدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث منذُ السنة المالية

ً إعادة تأهيل والتي تضمنت للسكان المتضررين من النزاع،  الذين يعيشون المناطق العشوائية والمساعدات الشتوية للنازحين داخليا

 .خارج المخيمات
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 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  حالة مؤكدة في  23حالة إصابة بمرض الحصبة في جميع أنحاء العراق، بضمنها  1,333أكدت منظمة الصحة العالمية وجود حوالي

ً بأن . يوليو/تموز 03يناير ولغاية /كانون الثاني 1وفقاً إلحصائيات المنظمة للفترة منذُ  اقليم كردستان العراق، وأفادت المنظمة أيضا

استجابةً لذلك تخطط . إصابة 633في محافظة بغداد، حيث هناك أكثر من  العدد األكبر من حاالت اإلصابة بمرض الحصبة مسجلٌ 

ضد السابقة حملة التطعيم بعد أن انتهت ذلك وخالل األشهر المقبلة، محافظة بغداد  حملة تطعيم أخرى في قالجهات الصحية إلطال

 .يونيو، وفقاً للمجموعة المعنية بالشؤون الصحية/حزيرانالتي اختتمت في الحصبة 

  في محافظتي  11أغسطس /آب 15زارت منظمات اإلغاثة في ً األنبار وبغداد، من المواقع الرسمية وغير الرسمية للنازحين داخليا

العاملة واعتماداً على نتائج التقييم تـُخطط المنظمات اإلنسانية . اه والصرف الصحي والنظافة الصحية العامةالميظروف خدمات لتقييم 

وبناء وتجديد المراحيض الصحية وتعزيز  ،المياه والصرف الصحي لتحديد أولويات التحسينات في نوعية المياهخدمات في قطاع 

 .تفشي األمراضللتصدي ومعالجة احتماالت والتنسيق مع الجهات الصحية ة الممارسات الصحية السليمة، أنشط

  لصحية في قضاء حديثة اأغسطس عملية نقل جوي إلمدادات ومعدات طبية للمرافق /آب في أواخردعمت وزارة الصحة العراقية

معالجة مجموعات عات من مواد الطوارئ الصحية بما في ذلك وتضمنت الشحنة المنقولة سبعة مجمو. التابع لمحافظة األنبار

ت الجديدة أصبح بإمكان المرافق الصحية اومع وصول هذه اإلمداد. مستلزمات الجراحةالصدمات والحوادث ومجموعتين اثنيتن من 

المناطق اعش قد سيطر على وكان تنظيم د. المقبلة شخص خالل األشهر الثالث 15,333لما يصل إلى توفير العالج في قضاء حديثة 

  .شخص 23,333، مما أثر سلباً على سكان حديثة البالغ عددهم نحو 8314منذُ أواخر العام  المحيطة بالمدينة

  استجابةً ألزمة تفشي وباء الكوليرا في العراق تقوم منظمة الصحة العالمية الشريكة للحكومة األمريكية بتقديم مجموعات من األدوية

من المصابين بحاالت اسهال  5,333وتكفي هذه المواد لمعالجة ما يصل إلى ، العراقية اإلسهال إلى وزارة الصحةلمعالجة أمراض 

ً بتنفيذ من  1,633متوسطة، و   اتمن االختبارات والفحوص 1,333المصابين بحاالت اسهال شديدة، كما تقوم المنظمة أيضا

منظمة اليونيسف الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث أكثر الحكومة العراقية وكما قدمت . التشخيصية العاجلة

 13,333مجموعة من علب المياه المخصصة للعائالت و  11,333ب و مجموعة من رزم قناني المياه الصالحة للشر 103,333 من

، تمَّ توزيعها على المتأثرين وأقراص تنقية المياهمن حاويات المياه النظيفة  2,333رزمة من مستلزمات النظافة الشخصية و 

، وزعت اآلمنة مياه الشربباإلضافة إلى تحسين فرص الحصول على و .والمتضررين بشدة في منطقة أبو غريب بمحافظة بغداد

طنين بالمياه النقية ونفذت أنشطة لتعزيز الممارسات السليمة للنظافة الصحية من خالل لعراقية نقاط إمداد لتجهيز المواا وزارة الصحة

تماعية االعالم االج شبكاتعبر االنتقال من منزل آلخر، كما نشرت رسائل التوعية الصحية حول مخاطر الكوليرا والوقاية منها 

 .واإلذاعة

  يقدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية 8316و  8314مليون دوالر للسنتين الماليتين  00اعتماداً على التمويل المقدر بأكثر من ،

والتي تتضمن  للكوارث الدعم لمجموعة واسعة من األنشطة الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في العراق،

العيادات الطبية وفرق الرعاية الصحية المتنقلة والتثقيف حول مبادئ الصحة والنظافة العامة، فضالً عن تركيب منظومات الصرف 

ولقد غطت المساعدة المتمثلة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة المدعومة من . الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب

من العراقيين  434,333عدات األمريكية الخارجية للكوارث ومن خالل الشركاء التنفيذيين، غطت احتياجات حوالي مكتب المسا

 .مليون نسمة 8.5المتضررين من النزاع، في حين حقق الدعم الصحي لمكتب المساعدات األمريكية الفائدة لما يقدر بنحو 

 

 جهود األمن الغذائي

  يونيو، /كنت عليه في حزيران يوليو بالمقارنة مع ما/خالل شهر تموزالعراق تحسنت ظروف االستهالك الغذائي األُسري في أنحاء

، وفقاً لتقرير تحليل حالة الضعف في األمن الغذائي الذي ينفذه محافظة األنبارفي بالنسبة للنازحين داخلياً والسكان المقيمين  وخاصة

المشمولة بالمسح في  الفقيرة والتي تعيش ضمن خط الفقرنسبة األسر انخفضت  فمن حيث االستهالك الغذائي. لعالميبرنامج األغذية ا

، بالمقارنة مع مستويات ما قبل ليويو/ بالمائة في تموز 4.2إلى يونيو /في حزيرانبالمائة  12من نسبة  انخفضت، االنبارمحافظة 

التي تعيش المسجلة كفقيرة أو نسبة األُسر النازحة داخلياً  انخفضتوعلى نحٍو مماثل . محافظةوتيرة العنف مؤخراً في الفي التصعيد 

بالمائة في  81من نسبة  انخفضتضمن خط الفقر من حيث االستهالك الغذائي والتي شملها المسح في جميع أنحاء العراق، 

ت على األرجح إلى شهر رمضان المبارك، حيث يتناول الناس وتعزى هذه التحسينا. يوليو/بالمائة في تموز 2.4يونيو إلى /حزيران



 

 

5 

ً ما يشاركون الطعام  ً  نبينهم ويقدمونه لمفيما وجبات كاملة ومتنوعة وأكثر جودة، وغالبا وبالرغم من هذا التحسن في  .هم أقل حظا

أنهم لجأؤوا إلى استراتيجيات  ،يوليو/تموزبالمائة ممن شاركوا بالمسح في  11.6االستهالك األُسري للمواد الغذائية، ذكر ما نسبتهُ 

أو حجم الوجبة الغذائية  عدد الوجبات اليوميةالمواجهة السلبية لتوفير سبل العيش، مثل طلب الطعام أو اقتراض المال وتخفيض 

ال في جميع أنحاء لعمليات المسح الذين يعانون نقصاً في الغذاء أو األمو في نسبة المستجيبيناألمر يعكس زيادة مطردة وهذا . الواحدة

 .يونيو/في حزيران 10.8مايو إلى /بالمائة في أيار 13.5نسبة التي ارتفعت من العراق، وهي ال

  من  463,333أجرى برنامج األغذية العالمي تعديالً على استراتيجيته في توزيع قسائم األغذية بالنسبة لحوالي ً ، النازحين داخليا

ً ذلك إلى مسألة العجز في في كٍل من محافظات دهوك وأربيل والسليمانيةأغسطس /المستهدفين في مساعدات شهر آب ، مـُعزيا

الواحد  للشخصواحدة ستتلقى األُسر التي يصل عدد أفرادها إلى خمسة أشخاص قسيمة االستراتيجية الجديدة،  هذه في إطار. التمويل

تي تتألف من عشرة أفراد أو أكثر وستتلقى األُسر التي تضُم من ستة إلى تسعة أفراد خمسة قسائم في المجمل، أما األُسر الفي الشهر، 

َض . ما يصل إلى ثمانية قسائمللحصول على فإنها ستكون مؤهلة  وبهدف توسيع نطاق االستفادة من الموارد المتاحة حالياً، خـفَـّ

كل  مبادلةومن الممكن . سبتمبر/من أيلول دوالرات ابتداءً  13دوالراً إلى  15 ة كل قسيمة غذائية منقيمبرنامج األغذية العالمي 

 .محلية محددةمتاجر واحدة من هذه القسائم بالمواد الغذائية المتوفرة في 

  مليون دوالر لتمويل وتغطية  51,5ال يزال برنامج األغذية العالمي بحاجة إلى  سبتمبر،/أيلول 16وفقاً للمعلومات الواردة لغاية يوم

وتوزيع  الغذائيةقسائم التوزيع ديسمبر، حيث يشمل منهاج برنامج األغذية /أنشطة عمليات الطوارئ في العراق لغاية كانون األول

ويتوقع برنامج األغذية . حصص األغذية العاجلة التي تكفي لمدة ثالثة أيام باإلضافة إلى توزيع طرود األغذية الشهرية على األُسر

 .للعراقيين النازحين داخلياً، في حال عدم توفر التمويل اإلضافيالعالمي إجراء المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية 

 مليون دوالر إلى برنامج األغذية العالمي لدعم  8.6تمويل الذي اعلن عنه مؤخراً يقدم مكتب الغذاء من أجل السالم كجزٍء من ال

لقد قدم مكتب الغذاء من أجل . طن متري من القمح الوارد من وزارة التجارة العراقية 6,333التكاليف المتعلقة بالمساهمة في توفير 

مليون دوالر لدعم عمليات الطوارئ التي ينفذها برنامج األغذية العالمي  80.6ولغاية هذه اليوم  8316ية السالم منذُ بداية السنة المال

ً مليون دوالر لتلبية االحتياجات الغذائية  463في العراق، والتي تتطلب إجمالي حوالي   8314أبريل /للفترة من نيسان للنازحين داخليا

 .8316ديسمبر /ولغاية كانون األول

 

 تدابير الحماية

 وليو، ال يزال ي/تموز فإن الهجوم العسكري المستمر ضد تنظيم داعش في محافظة األنبار، والذي تصاعدت وتيرته في منتص

ووفقاً  .مدن الرمادي والفلوجة وحديثة ين فيالمقيمأولئك ما ـَّ وال سيفي أعاقة وصول المشردين والنازحين إلى بر األمان،  مستمراً 

فإن وجود مدنيين في أجزاٍء من العراق غير قادرين على الفرار نحو األماكن ، (أوتشا)م المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لمكتب األم

إن تنظيم داعش يحد وبشكٍل صارم من حركة العائالت ضمن حدود الموصل . جهات الحماية الفاعلةمخاوف بين اآلمنة، أمٌر يـُثير ال

ضبطهم وهم يحاولون الفرار من المدينة يواجهون الذين يتُم ن حيث تـُشير المعلومات الواردة إلى أ المدينة،في نينوى أو حتى مغادرة 

في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في يــُسمُح للنازحين داخلياً الذين يحتمون ماثل ووفقاً لما وردَ، وعلى نحٍو م. خطر اإلعدام

، وفقاً للشخص الواحددوالر  8,333، تصل في بعض األحيان إلى كبيرةنقدية مبالغ فقط بعد أن يدفعوا ة مغادراألنبار، يــُسمح لهم بال

 .لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 والمنازل في سبتمبر بوجود حاالت طرد وإخالء للنازحين داخلياً من المباني العامة والشقق/أفادت المنظمات اإلنسانية في أوائل أيلول 

ً لألمم المتحدة وجاءت عمليات اإلخالء في بعض الحاالت كنتيجة لعدم دفع اإليجار من قبل . كٍل من األنبار وبابل وبغداد، وفقا

ً الذين لم يعد لديهم مصادر للدفع، في حين أجبرت عائالت نازحة أخرى على إخالء المنازل المخصصة  لموظفي النازحين داخليا

ً لألمم المتحدةالحكومة العرا ً بديالً في المواقع و. قية، وفقا من بين العائالت التي اخليت مؤخراً، لم يجد غير عدٍد محدوٍد منها سكنا

 .الرسمية للنازحين داخلياً، وفقاً للجهات الفاعلة المعنية بشؤون الحماية

  االجتماعي أو العنف  ت العنف القائم على نوع الجنسلحاالالحظت الجهات المعنية بشؤون الحماية وجود فجوةٍ فيما يتعلق باالستجابة

فعلى نحٍو خاص سلطت األمم المتحدة الضوء على مشكلة عدم وجود الوعي الكافي حول العنف الجنسي أو . ضد المرأة في العراق

حول مشكلة العنف القائم جلسة توعية  12واستجابةً لذلك أجرت المنظمات الوطنية غير الحكومية مؤخراً . في السليمانيةالجنساني 

 .محافظة السليمانية والصحة اإلنجابية في على نوع الجنس االجتماعي وحقوق المرأة



 

 

6 

  خالل السنة المالية في العراق مليون دوالر ألنشطة الحماية  6.4مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ما يصل إلى قدم

وشملت البرامج التي يدعمها مكتب المساعدات الخارجية جهود الدعم النفسي واالجتماعي للشباب، التي تضمنت األنشطة . 8316

، وتقديم العالج من خالل ممارسة شكٍل مستقللكل فرد بالترفيهية على مستوى المجموعات الصغيرة وخدمات المشورة والنصح 

كما قدم مكتب المساعدات الخارجية أيضاً خدمات الدعم النفسي . الراهنة األزمةمن للمتضررين ( العالج بالفن)رف بــ الفنون أو ما يع

 .التي استهدفت من قبل تنظيم داعش مجموعات األقلياتواالجتماعي للسكان النازحين والمهجرين في محافظة دهوك، والتي شملت 

 لبرامج الحماية من خالل الشركاء المتمثلين التابع لوزارة الخارجية األمريكية تقديم الدعم  يواصل مكتب السكان والالجئين والهجرة

واالجتماعي والمساعدة في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية، ويشمل ذلك الدعم النفسي 

ما باإلضافة إلى و. بالنزاعين للعراقيين المتأثرلك من األنشطة المخصصة ومتابعة شؤون الحماية وتسجيل األفراد وغير ذ القانونية

جهود لدعم مليون دوالر  8مساهمة بقيمة تقدم ذكره، وكجزٍء من التمويل الذي اعلن عنه مؤخراً، قدم المكتب إلى منظمة اليونيسف 

ال للذين وتوفير التعليم غير النظامي  ،إلى المدارسودة في الععشرات اآلالف من األطفال العراقيين النازحين بهدف مساعدة  ،التعليم

 .يمكنهم العودة إلى مقاعد التعليم الرسمي

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

 كريستوس ستايليانيدس اقليم كردستان في العراق خالل  زار مفوض اإلتحاد األوربي لشؤون المساعدة اإلنسانية وإدارة األزمات

وجاءت هذه الزيارة على خلفية تخصيص  .والمنظمات اإلنسانيةواجتمع مع المسؤولين الحكوميين  يوليو،/تموز 80و  85يومي 

مما يرفع إجمالي قيمة  اإلنسانية في العراق،لدعم جهود االستجابة  مليون دوالر 88.2تمويل إضافي من االتحاد األوربي بقيمة 

 .8316مليون دوالر خالل العام  60.6إلى أكثر من  ربي للعراقمقدمة من االتحاد األوالمساعدات اإلنسانية ال

  سبتمبر، مسؤولية إدارة مخيم /أيلول 18نقل المعنيون في هيئة الهالل األحمر اإلماراتي إلى المسؤولين في اقليم كردستان العراق في

 .لتقارير وسائل االعالم أربيل ونينوى، وفقاً ظتي محافمخمور على الحدود بين  الذي تم بناؤها مؤخراً، والواقع بالقرب من بلدة ديبگة

ً  النازحينوحدة سكنية ومن المتوقع أن يأوي في المقام األول  1,333ويتضمن المخيم المذكور  الذين فروا من الصراع في  داخليا

 .الموصل ومناطق أخرى على طول نهر دجلة

  ،رزاني الخيرية بضعة مشاريع في اقليم اهيئة الهالل األحمر اإلمارتي وشريكتها المتمثلة بمؤسسة ب افتتحتإضافةً لما ذكر اعاله

من  133,333 المياه ألكثر منبئر مائي لتوفير  89وتضمنت المشاريع حفر وتجهيز سبتمبر، /مطلع أيلولفي تان العراق كردس

ً ولل طالب، وإقامة ورش عمل  063كل واحدة منهما استيعاب ما يصل إلى  بإمكان، وبناء مدرستين سكان المحليينالنازحين داخليا

ً . من النساء 00 تمكنت من توظيف للخياطة  توزيع السالل الغذائية لحواليجهود كما تدعم هيئة الهالل األحمر اإلمارتي أيضا

 .وسيلة إعالم إماراتيةوفقاً لما ذكرت أربيل، بمحافظة في المخيمات فرد من النازحين داخلياً المقيمين  63,333

 

 

$533,935,759 

$500,000,000 

$173,872,290 

$117,727,285 
$103,160,731 $99,413,338 $98,610,113 

$48,208,881 $41,385,269 $38,679,324 

حكومة الواليات المتحدة 
 األمريكية

المديرية العامة للمفوضية  اليابان ألمانيا المملكة العربية السعودية
األوربية للمساعدات 

اإلنسانية والحماية المدنية 
 (إيكو)

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  .8316 سبتمبر/أيلول 03 يوم لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

تشرين  1التي تبدأ في  8314السنتين الماليتين على أساس تقويم التزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين ،8316و  8314السنتين تقويم االلتزامات الدولية خالل 

 . وعلى التوالي 8314 أكتوبر/تشرين األول 1التي تبدأ في  8316، والسنة المالية 8310أكتوبر /األول
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1025المالية  خالل السنةوالدول المجاورة العراق  إلى األمريكية الحكومةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

التنفيذيينالشركاء   

 

الدعم تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الصحة، 

المالجئ والتوطين، المياه و الحماية اللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة،

 والصرف الصحي والنظافة العامة

األنبار، بابل، : المحافظات

بغداد، ذي قار، ديالى، 

دهوك، أربيل، كربالء، 

كركوك، ميسان، المثنى، 

نينوى، صالح النجف، 

.الدين، السليمانية وواسط  

$ 34,529,105 

(IOM) المالجئ والتوطينو الحماية الدعم اللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة، المنظمة الدولية للهجرة  7,500,000 $ على مستوى البالد كافة 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م

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

(UNFPA) الصحة والحماية صندوق األمم المتحدة للسكان 

بصرة، بابل، : المحافظات

بغداد، ديالى، كربالء، 

 كركوك، النجف 

 $1,346,000  

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

(WFP)  برنامج األغذية العالمي لألمم

 المتحدة
 3,400,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 6 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,200,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 665,521  

 إحاطة موجزة

  عنعدما بعدأت قعوات تنظعيم الدولعة اإلسعالمية فعي الععراق والشعام 8314بقي الوضعع داخعل الععراق مسعتقراً نسعبياً حتعى ععام ،

األمر الذي أعقبهُ نزوح سكاني كبير حعين بعدأ المعدنيون . اإلستيالء والسيطرة على أجزاء من شمال ووسط العراقب( داعش)

 . المناطق اآلمنة نسبياً مثل إقليم كردستان في العراقيفرون هرباً من القتال إلى 

  أرسلت الوكالعة األمريكيعة للتنميعة العدولي فريعق االسعتجابة للمسعاعدة فعي حعاالت الطعوارئ  8314أغسطس عام /آب 11في

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

ويعمععل أعضععاء فريععق االسععتجابة للمسععاعدة فععي حععاالت الطععوارئ وأعضععاء مكتععب السععكان والالجئععين . جميععع أنحععاء العععراق

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

ارئ أنشعأت الوكالعة فريعق االسعتجابة للمسعاعدة فعي حعاالت الطعووبهعدف تقعديم العدعم ل. جهود المساعدة للسكان المتضررين

 .ريكية واشنطنومقره في العاصمة األم( RMT)األمريكية للتنمية الدولية أيضاً فريق إدارة شؤون االستجابة 

  8318يستضيف اقليم كردستان في األساس أعداداً كبيرةً من الالجئين السوريين الفارين من النزاع السوري منذ مطلع عام .

الجعئ سعوري فعي الععراق، حيعث يقعيم  863,333ولقد سجلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين لغايعة هعذا اليعوم أكثعر معن 

ء في اقليم كردسعتان، وبالتعالي فعإن سعلطات الحكومعة المحليعة والجهعات اإلنسعانية الفاعلعة التعي الغالبية العظمى من بين هؤال

تعمل في المنطقة تتمتع بخبرة في تلبية احتياجات السكان النازحين حديثاً، فضالً عن كعون البنيعة التحتيعة األساسعية للخعدمات 

ات المستمرة على معدى السعنوات األخيعرة تتحعدى قعدرة االسعتجابة ومع ذلك، فإن التدفق. اإلنسانية موجودة أساساً في المنطقة

لععوزارة بععدوره يواصععل مكتععب السععكان والالجئععين والهجععرة التععابع  .بالنسععبة لحكومععة اقلععيم كردسععتان وللمسععؤولين المحليععين

 .لخارجية األمريكية مساعدة الالجئين السوريين في العراق من خالل عدٍد من منظمات اإلغاثةا

  أعاد سفير الواليات المتحدة في العراق ستيوارت جونز اإلعالن ععن وجعود كارثعة  8314أكتوبر عام /شرين األولت 03في

 .، نتيجةً لحالة الطوارئ المستمرة المعقدة واألزمة اإلنسانية8316في العراق خالل السنة المالية 
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثإجمالي مساعدات   

(USAID/OFDA) 
    $ 00,020,087 

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

(WFP)  برنامج األغذية العالمي لألمم

 المتحدة
البالد كافةعلى مستوى  المساعدات الغذائية  $ 80,600,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 20,500,000 

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

 الشركاء التنفيذيين
الصحة، قوانين حقوق اإلنسان، الطارئة، االستجابة واإلغاثة 

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة توفير سبل المعيشة،  
 08,400,000 $ على مستوى البالد كافة

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

 وحلول دائمية

بابل، بغداد، : المحافظات

ديالى، دهوك، أربيل، 

كربالء، كركوك، النجف، 

نينوى، صالح الدين، 

.السليمانية  

$ 18,282,891 

 الشركاء التنفيذيين
لحماية، المساعدات النقدية، توفير سبل المعيشة والدخل، الصحة، ا

 الصحة العقلية
 4,300,000 $ األردن

 653,493 $ لبنان الحماية، الصحة، الصحة العقلية، توفير مواد اإلغاثة الشركاء التنفيذيين

 1,600,000 $ سوريا الحماية، توفير مواد اإلغاثة، التعليم الشركاء التنفيذيين

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 
الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات سبل العيش، توفير الدخل و

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

(UNFPA)  المتحدة للسكانصندوق األمم  الحماية 

بابل، بغداد، : المحافظات

دهوك، أربيل، ديالى، 

، ركوك، النجفككربالء، 

 السليمانية

 $ 4,333,000  

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

 والدخل
  999,000 $  تركيا

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

سلع وإمدادات اإلغاثة تنسيق المخيمات، المساعدات النقدية، 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،  الطارئة،

توفير سبل العيش والدخل، الدعم اللوجستي وتوفير سلع اإلغاثة، 

ون المأوى والتوطينالحماية، مساعدة الالجئين، شؤ  

العراق، األردن، لبنان، 

 سوريا، تركيا
$140,600,000 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

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

 ،النجف، بغداد: المحافظات

 ميسان، صالح الدين
$ 1,333,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   8,330,000 $ على مستوى البالد كافة التعليم 

 
دعم البرنامجتكاليف    642,699 $   على مستوى البالد كافة 

(STATE/PRM) 110,837,380$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 315,000,2776 $ 1025المالية  العراق خالل السنة استجابةً ألزمة الحكومة األمريكيةالمقدمة من إجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

  1020المالية  خالل السنةوالدول المجاورة العراق إلى األمريكية الحكومة التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 
  

إلى  األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة /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) 281,195,089$ إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

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

 208,188,593$ 1020المالية  العراق خالل السنة استجابةً ألزمة التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  
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 533,935,059 $ 1025و  1020  السنتين الماليتينالعراق خالل  استجابةً ألزمةالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 
 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 1
 .8316 سبتمبر/أيلول 03يوم 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  0 التمويل  تتضمنال وغيرهم من المتضررين من النزاع،  داخليا

 .من مكتب الغذاء من أجل السالموالمقدمة أيضاً  الالجئين السوريين في العراقمساعدة بأنشطة الخاص 

هذه األرقام ال تشمل التمويل المخصص  ،من العراق لدول الجوار هربواالالجئين الذين شؤون البرامج اإلنسانية داخل العراق والذي يدعم الهجرة والتمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين أرقام  4

 .نشطة مساعدة الالجئين السوريين في العراقأل
 

 

 

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

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

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

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

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

ً المساعدة المالئمة  ً و بيئيا  .غذائياً وثقافيا

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org: مريكية للتنمية الدوليةفي الوكالة األ 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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