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  معقدة طوارئ حالة – العراق
 2017ٌولٌو  2017                        14 (FY)، السنة المالٌة 5صحٌفة الوقائع #

 

 التطورات الرئيسية

  ًاستعادت السٌطرة على مدٌنةٌولٌو، أعلن رئٌس الوزراء العراقً حٌدر العبادي أن الحكومة العراقٌة قد  11ف 

الموصل بمحافظة نٌنوى من الدولة اإلسالمٌة بالعراق والشام )داعش(، حٌث كانت داعش قد استولت على المدٌنة 

وبدأت العملٌات العسكرٌة التً قادتها الحكومة العراقٌة الستعادة الموصل فً منتصف أكتوبر  .4112فً ٌونٌو 

إلى الغرب على مدار األشهر التسعة الماضٌة وتؤججت إلى قتال عنٌف فً ، حٌث كانت تتقدم من الشرق 4114

( ISFٌولٌو، واصلت قوات األمن العراقٌة ) 11أثناء أسبوع  غرب منطقة مدٌنة الموصل القدٌمة منذ أواخر ماٌو.

نة، وفًقا قتال محاربً داعش فً جٌوب منطقة المدٌنة القدٌمة والحظت الحاجة إلى عملٌات إخالء لتؤمٌن المدٌ

  لتقارٌر إعالمٌة.

  أسفرت الهجمات العسكرٌة المضادة لداعش عن نزوح أكثر من ملٌون شخص من الموصل والمناطق المحٌطة بها إلى

( التً IOMأجزاء أخرى من العراق، بما فً ذلك مناطق داخل نٌنوى، منذ منتصف أكتوبر، وفقًا للمنظمة الدولٌة للهجرة )

  444,511من ٌولٌو، عاد ما ٌقُرب  11واعتباًرا من  (.USGحكومة الوالٌات المتحدة )تعمل فً شراكة مع 

من األشخاص النازحٌن من الموصل إلى أماكنهم األصلٌة بالرغم من استمرار انعدام األمن والمخاوف المتعلقة بالحماٌة، 

ر عددهم بـ  م المتحدة من أن عدة آالف من حذرت األم من األشخاص نازحٌن. 643,111بٌنما بقً أشخاص ٌُقدَّ

ًٌا ) ( قد ٌتعرضون للنزوح طوٌل األجل بسبب الضرر المكثف الملحق بالمناطق السكنٌة فً IDPاألشخاص النازحٌن داخل

  .الموصل ونقص الخدمات األساسٌة فً المدٌنة نتٌجًة لتدمٌر البنٌة التحتٌة األساسٌة

  ًملٌون دوالر من التموٌل اإلضافً لمواجهة الحاجات  117ن ٌولٌو، أعلنت حكومة الوالٌات المتحدة ع 11ف

اإلنسانٌة فً البالد؛ وبذلك ٌصل إجمالً المساعدة اإلنسانٌة المقدمة من حكومة الوالٌات المتحدة من أجل حالة 

 ٌشمل التموٌل الجدٌد ما ٌقُرب  .4112ملٌار دوالر منذ عام  1.2الطوارئ المعقدة فً العراق إلى ما ٌزٌد عن 

ملٌون دوالر من المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة  53.7من 

 لدعم التدخالت اإلنسانٌة الضرورٌة، مثل الرعاٌة الصحٌة وتوزٌع مواد اإلغاثة والمساعدة المتعلقة باإلٌواء 

لتابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة لتقدٌم المساعدة ملٌون دوالر من مكتب األغذٌة من أجل السالم ا 21.2و

 فً حاالت الطوارئ.الغذائٌة 

                                                                                            
1
 (USAID/OFDAمكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
2
 (USAID/FFPمكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
3
 (State/PRMمكتب وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة للسكان والالجئٌن والمهاجرٌن ) 

 تمويل المساعدات اإلنسانية

 7102من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية 

USAID/OFDA
1

 دوالًرا 124,271,141 

USAID/FFP
2

 دوالرا 46,211,111 

State/PRM
3

 دوالرا 114,431,111 

 دوالراً  115,321,141

 

 النقاط المهمة

 أعلنت الحكومة العراقٌة استرداد مدٌنة الموصل

عسكرٌة ٌولٌو بعد هجمات  10من داعش فً 

 استمرت لمدة تسعة أشهر

 أسفرت العملٌات العسكرٌة التً قادتها الحكومة

العراقٌة السترداد الموصل عن نزوح أكثر من 

 2016ملٌون شخص منذ أكتوبر 

تقدم حكومة الوالٌات المتحدة أكثر من 

ملٌون دوالر باإلضافة إلى التموٌل لدعم  119 

ك االستجابة اإلنسانٌة بالعراق، وٌتضمن ذل

مساعدة أولئك الذٌن تسببت الهجمات العسكرٌة 

 السترداد الموصل فً نزوحهم

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

 األرقام 
 لمحة سريعة في

 مليون 11
شخص بحاجة للحصول على 

 المساعدة اإلنسانٌة فً العراق

 2017وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً ٌناٌر 

 مليون 3.4
ا فً العراق ًٌ  شخص نازح داخل

 وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة فً

 2017ٌونٌو 

 مليون
ٌنوى  ً محافظة ن ًٌا ف  شخص نازح داخل

 وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة فً 

 2017ٌونٌو 

 مليون
شخص نازح بسبب الهجمات 

العسكرٌة السترداد الموصل منذ 

 2016أكتوبر 

 ٌر المنظمة الدولٌة للهجرة فً وفًقا لتقار

 2017ٌولٌو 

257,476 
ا فً الدول المجاورة ًٌ  الجًئا عراق

وفًقا لتقارٌر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 2017لشإون الالجئٌن فً ٌولٌو 
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 نزوح السكان وانعدام األمن

 نٌف فً غرب فً ٌونٌو وبداٌة ٌولٌو، بقٌت العملٌات العسكرٌة التً قادتها الحكومة العراقٌة الستعادة الموصل من داعش مكثفة، حٌث تركز القتال الع

وأشارت األمم المتحدة إلى تدهور األوضاع اإلنسانٌة فً المدٌنة أثناء المرحلة األخٌرة من الهجمات  نة الموصل القدٌمة بالقرب من نهر دجلة.منطقة مدٌ

 ة.العسكرٌة؛ وألقت الضوء على األخطار المادٌة التً ٌواجها المدنٌون، والتً تتمثل فً نقص الماء الصالح للشرب واألسعار الباهظة لألغذٌ

 ٌا حٌث ارتفع بشكل حاد بعد سلسلة من تطبٌقات تثلٌث الب ًٌ لت المنظمة الدولٌة للهجرة عدد األشخاص النازحٌن داخل انات التً فً أواخر ٌونٌو، عدَّ

لتً تساوي أكثر وأكدت المنظمة الدولٌة للهجرة أن الزٌادة الجوهرٌة ا أُجرٌت بالتنسٌق مع السلطات المحلٌة فً شرق الموصل فً األشهر األخٌرة.

ا بٌن  162,111من  ًٌ ٌونٌو ال ترجع إلى حدث محدد لكن إلى تكامل البٌانات الموثقة عن أشخاص نازحٌن من غرب  47و 45شخص نازح داخل

  الموصل إلى منشآت خارج المخٌمات فً شرق الموصل.

  نزوح أكثر من ملٌون شخص من المدٌنة والمناطق ، أسفرت الهجمات العسكرٌة فً الموصل عن 4115وٌولٌو  4114وبٌن منتصف أكتوبر

ا إلى مناطقهم  444,511ٌولٌو، عاد ما ٌقُرب من  11واعتباًرا من  المحٌطة بها، وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة. ًٌ من األشخاص النازحٌن داخل

من قاطنً الموصل  643,111موصل؛ وبقً ما ٌزٌد عن األصلٌة فً نٌنوى، بما فً ذلك المناطق التً أصبحت متاحة حدًٌثا فً شرق وغرب ال

ا، أسفرت أزمة العراق عن نزوح ما ٌقُرب من  محافظة أخرى. 14نازحٌن فً نٌنوى و ًٌ  ملٌون شخص فً جمٌع أنحاء البالد. 1.2إجمال

  شمال شرق سورٌا منذ منتصف أكتوبر.وكذلك، تسببت العملٌات العسكرٌة المضادة لداعش فً نٌنوى فً نزوح آالف العراقٌٌن خارج البالد إلى 

 ( إلى أن مخٌم الهول بمحافظة الحسكة فً سورٌا كان قد استقبل أكثر UNHCRوٌشٌر مكتب المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن )

  ٌولٌو. 14عراقً اعتباًرا من  41,111من 

 ر عمٌل داعشً متنكر فً زي سٌدة محجبة حزاًما ناسًفا فً  4فً  ة.ال تزال األوضاع األمنٌة فً مناطق أخرى من العراق غٌر مستقر ٌولٌو، فجَّ

وأغلق موظفو الحكومة المحلٌة  من المصابٌن. 11على األقل من القتلى المدنٌٌن و 12بمحافظة األنبار، ما تسبب فً وقوع  41موقع ترانزٌت الكٌلو 

ر عددهم بؤكثر من عقب الحادث ونقلوا األشخاص النازحٌن د 41موقع الكٌلو  ا الُمقدَّ ًٌ ا  1,111اخل ًٌ من الموقع إلى مخٌم األشخاص النازحٌن داخل

  ، وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة واإلعالم العالمً.16المجاور فً الكٌلو 

 ( وسجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقUNAMI وجود )111من الوفٌات و 213من الضحاٌا المدنٌٌن على األقل، ٌشتملون على  513  

كانت أكبر  من اإلصابات، فً العراق أثناء شهر ٌونٌو، مشٌرًة إلى أن انعدام األمن عرقل عملٌة تجمٌع البٌانات وأنه من المرجح أن معدالت اإلصابة

   .فً نٌنوى — من المصابٌن 71ى ومن القتل 467 — وقع أكثر من نصف الضحاٌا بكثٌر.

 

 المأوى ومواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ

   والذٌن بقوا نازحٌن من الموصل والمناطق  643,111بالمائة من األشخاص الذٌن ٌبلغ عددهم  21ٌولٌو، كان ما ٌقُرب من  11اعتباًرا من

ا ومواقع  ًٌ بالمائة منهم ٌمكثون فً أنظمة إٌواء غٌر  26الطوارئ األخرى، بٌنما كان المحٌطة مقٌمٌن بمآوي مخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

ا ٌقٌمون فً أنظمة إٌواء مإقتة أو مواقع فحص أو منشآت  معروفة، وفًقا لتقارٌر المنظمة الدولٌة للهجرة. ًٌ وكان المزٌد من األشخاص النازحٌن داخل

  خاصة، وٌتضمن ذلك اإلقامة مع األسر المضٌفة.

 ٌُقدر بـ بقٌت مسا  موقًعا أُنشئت من أجل االستجابة فً الموصل اعتباًرا من  17من  13فً  72,311حات اإلٌواء متاحة لعدد من األشخاص 

، وهً الهٌئة المسإولة عن تنسٌق أنشطة مجموعة تنسٌق المخٌمات وإدارتها، والتً (CCCMٌولٌو، وفًقا لمجموعة تنسٌق المخٌمات وإدارتها ) 11

وقد وصلت األربعة مواقع األخرى إلى الحد األقصى  ( وغٌرها من المساهمٌن.NGOsألمم المتحدة والمنظمات غٌر الحكومٌة )تضم منظمات ا

ا. 173,111للطاقة االستٌعابٌة، حٌث استضافت المواقع الموجودة نحو  ًٌ تواصل جهات اإلغاثة الفاعلة عملٌة توسٌع  من األشخاص النازحٌن داخل

ر بـ أربعة مواقع موجود ٌُقدَّ ا  ًٌ ا لتستوعب عدًدا إضاف ًٌ ا. 31,411ة لألشخاص النازحٌن داخل ًٌ  من األشخاص النازحٌن داخل

  مجموعة مواد إغاثة  124,411، وزعت وكاالت اإلغاثة ما ٌقُرب من 4114ومنذ أن بدأت الهجمات العسكرٌة فً الموصل فً منتصف أكتوبر

ة إلى ذلك، وزعت المنظمات اإلنسانٌة، بما فً ذلك شركاء الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة باإلضاف شخص. 633,211طوارئ، وصلت إلى نحو 

طعام الجاهز كمٌات كافٌة من مجموعات آلٌة االستجابة السرٌعة الممولة من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، حٌث تحتوي كل منها على مإونة من ال

قد ٌكون بعض  ملٌون شخص نازح حدًٌثا منذ منتصف أكتوبر. 1.7النظافة الصحٌة لمساعدة ما ٌقُرب من  لألكل والماء الصالح للشرب وعناصر

ا تلقوا أكثر من مجموعة واحدة نظًرا لعملٌات النزوح المتعددة أو طوٌلة األجل. ًٌ  األشخاص النازحٌن داخل

  ا، توفر جهات اإلغاثة الفاعلة مواد باإلضافة إلى توفٌر اإلٌواء وعناصر اإلغاثة فً حاالت الطوارئ للسكان ًٌ فً مخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

الصراع اإلغاثة الضرورٌة ودعم عملٌة اإلٌواء، بما فً ذلك اإلٌواء فً حالة الطوارئ وأطقم معدات إصالح المنازل، من أجل الفئات المتضررة من 

ا.فً المنشآت خارج المخٌمات فً جمٌع أنحاء نٌنوى والمحافظات ا ًٌ  ألخرى المستضٌفة ألعداد كبٌرة من األشخاص النازحٌن داخل

 افظات األنبار ٌدعم تموٌل حكومة الوالٌات المتحدة جهود المساعدة المتعلقة باإلٌواء وتوزٌع عناصر اإلغاثة فً جمٌع أنحاء البالد، بما فً ذلك فً مح

ا فً البالد. 64كلها  وبغداد ودهوك وأربٌل وكركوك ونٌنوى وصالح الدٌن، والتً تستضٌف ًٌ  بالمئة من األشخاص النازحٌن داخل
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 األمن الغذائي

 ا الهاربون من منطقة غرب مدٌنة الموصل القدٌمة مع تفاقم الصراع فً أواخر ماٌو إ ًٌ لى ندرة وفًقا لألمم المتحدة، أشار األشخاص النازحون داخل

وكذلك، ذكرت جهات اإلغاثة الفاعلة أن  دوالر. 511كٌلو جراًما إلى  31الذي ٌزن الغذاء المتاح وغالء األسعار حتى وصل سعر كٌس الدقٌق 

ا.األعداد المتزاٌدة من األطفال من المدٌنة القدٌمة ٌلزمها تغذٌة تكمٌلٌة لعالج سوء التغذٌة الحاد عند الوصول إلى مخٌمات األشخاص ال ًٌ  نازحٌن داخل

  حسب تقارٌر األمم المتحدة، وفِّر أعضاء م( جموعة األمن الغذائً مإونة أطعمة مجففة أو مإونة طعام لألسرFFR تكفً لثالثٌن ٌوًما إلعانة ) 

ا فً جمٌع أنحاء نٌنوى؛ وذلك من  412,511ما ٌقُرب من  ًٌ   ٌولٌو. 11ٌونٌو إلى  47شخص فً أحٌاء الموصل ومخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

 ( ًوٌواصل برنامج األغذٌة العالمWFP ) ًالذي ٌعمل فً شراكة مع حكومة الوالٌات المتحدة توفٌر المساعدة الغذائٌة للفئات المتضررة من الصراع ف

ًٌا خارج المدٌنة. منذ بداٌة الهجمات العسكرٌة فً غرب الموصل فً منتصف فبراٌر، وزع برنامج األغذٌة  الموصل ومخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

ًٌا فً المخٌمات وخارجها؛ وتتضمن المساعدة أكثر من  العالمً وشركاإه حصص المإونة من حصص  117,111الغذائٌة على األشخاص النازحٌن داخل

من حصص مإونة طعام األسر لمساعدة عدد من األشخاص  73,311ملٌون شخص ونحو  1.3( إلعانة ما ٌزٌد عن IRRمإونة االستجابة الفورٌة )

ر بـ  من حصص مإونة االستجابة  145,111، وفر برنامج األغذٌة العالمً ما ٌقرب من 4114، منذ منتصف أكتوبر باإلضافة إلى ذلك .255,311ٌُقدَّ

ًٌا، على التوالً 1.4من حصص مإونة طعام األسر لمساعدة ما ٌزٌد عن ملٌون وٌقُرب من  416,711الفورٌة ونحو  ، ملٌون من األشخاص النازحٌن داخل

 االستجابة الفورٌة ألسرة من خمسة أفراد لثالثة أٌام تقرًٌبا، بٌنما تكفً حصص مإونة طعام األسر لتلبٌة  وتكفً حصص مإونة من شرق الموصل.

 وقد قدم مكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة  بالمائة من االحتٌاجات الغذائٌة ألسرة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد. 61

 ملٌون دوالر لبرنامج األغذٌة العالمً لدعم أنشطته للمساعدة الغذائٌة فً حاالت الطوارئ فً جمٌع  43حتى تارٌخه،  4115مالٌة فً السنة ال

  أنحاء العراق.

 

 
 الصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 الٌونٌسٌف( التً تعمل فً شراكة مع حكومة الوالٌات المتحدة،  من ٌناٌر إلى ماٌو، فحصت وزارة صحة نٌنوى، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة(

وأشارت  طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام للتحقق مما إذا كانوا مصابٌن بسوء التغذٌة الحاد. 444,111ومنظمة غٌر حكومٌة ما ٌقرب من 

ا والمنظمة من أجل اال ًٌ ستجابة فً الموصل والمناطق المستردة فً نٌنوى، إلى وجود الفحوصات، التً أُجرٌت فً مخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

ر بـ  2,411ما ٌقُرب من  ٌُقدَّ عالجت الٌونٌسٌف وشركاإها األطفال  (.SAMحالة سوء تغذٌة حاد شدٌد ) 1,111حالة سوء تغذٌة حاد متوسط وعدد 

، أو أحالوا األطفال الذٌن ٌعانون من سوء تغذٌة حاد شدٌد مع ، مكمل غذائPlumpy’Nutًالذٌن ٌعانون من سوء التغذٌة الحاد الشدٌد باستخدام 

 Plumpy’Nutوللوقاٌة من سوء التغذٌة وعالجه بشكل أفضل، توفر الٌونٌسٌف  مضاعفات إلى منشآت رعاٌة صحٌة من أجل العالج التخصصً.

ل الرعاٌة الصحٌة على أسالٌب الفحص الغذائً والتروٌج ومعدات مراقبة النمو لعٌادات الصحة األساسٌة فً الموصل، مع تدرٌب العاملٌن فً مجا

ا وعٌادة الصحة األساسٌة. ًٌ  لمراقبة النمو وممارسات إطعام األطفال الصغار والرضع فً مخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

 ( وتشٌر وكاالت اإلغاثة المشاركة فً التدخالت المتعلقة بالمٌاه والصرف الصحً والنظافة العامةWASHإ ) لى وجود نقص فً الماء الصالح

ا وفً م ًٌ ناطق للشرب وعدم كفاٌة البنٌة التحتٌة للصرف الصحً واإلدارة غٌر الكفإ للمخلفات الصلبة بالنسبة لمخٌمات األشخاص النازحٌن داخل

من الماء كل ٌوم إلى مدٌنة الموصل،  ملٌون لتر 4.3حسب تقارٌر األمم المتحدة، كانت المنظمات اإلنسانٌة تواصل تقدٌم  الموصل المتاحة حدًٌثا.

م مخصصات تبلغ  اعتباًرا من أوائل ٌولٌو.   ملٌون لتر إلى شرق الموصل. 1.1ملون لتر تقرًٌبا إلى أحٌاء الموصل الغربٌة، بٌنما ٌصل  1.2ُتقدَّ

الة تشمل المدٌنة كلها حاجة أساسٌة. المساعدات اإلنسانٌة الفاعلة مرافق المٌاه والصرف كذلك، تبنً جهات تقدٌم  وتبقى إعادة بناء شبكة مٌاه فعَّ

ا فً الموصل الذٌن ٌقٌمون بمآوي المخٌمات ومواقع الطوا ًٌ رئ الصحً والنظافة العامة وتعٌد تؤهٌلها لتقدم الخدمات لألشخاص النازحٌن داخل

ا ٌتلقون خدمات الم 117,111ٌونٌو، كان نحو  11واعتباًرا من  األخرى. ًٌ ٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة فً المخٌمات شخص نازح داخل

 ومواقع الترانزٌت.

  مرًٌضا عن العالج  5,431، بحث أكثر من 4115، عندما بدأت الهجمات العسكرٌة فً الموصل، ومنتصف ٌونٌو 4114بٌن منتصف أكتوبر 

( التً تعمل فً شراكة مع مكتب WHOعالمٌة )فً نقاط تحقٌق االستقرار بعد الصدمات فً شرق وغرب الموصل وفًقا لمنظمة الصحة ال

حوالً  — تلقى ما ٌقُرب من نصف إجمالً الحاالت المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة.

إحالة من  12,511أربٌل ونٌنوى نحو أثناء نفس الفترة، استقبلت المستشفٌات فً  الرعاٌة فً نقاط فً غرب الموصل. — مرٌض 1,511

  بالمائة منهم كانوا مدنٌٌن، من شرق وغرب الموصل. 51الضحاٌا، 

  ملٌون استشارة صحٌة للفئات المتضررة من العملٌات العسكرٌة فً  1.1، قدمت منظمات الصحة اإلنسانٌة ما ٌقُرب من 4114منذ منتصف أكتوبر

ر بـ  47,111قُدمت إلى ما ٌقُرب من  وٌتضمن اإلجمالً استشارات طبٌة الموصل. ٌُقدَّ من األطفال الذٌن تقل  17,411شخص، بما فً ذلك عدد 

 فً نفس الفترة، أعطت الجهات الصحٌة الفاعلة التطعٌمات الروتٌنٌة ألكثر من  ٌولٌو. 11ٌونٌو إلى  47أعمارهم عن خمسة أعوام؛ وذلك من 

 إحالة طوارئ على األقل. 311استشارة رعاٌة صحٌة إنجابٌة، بما فً ذلك  14,211ثر من عاًما وأجرت أك 13طفل تقل أعمارهم عن  4,711
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 وتواصل حكومة الوالٌات المتحدة دعم منظمات اإلغاثة إلجراء التدخالت فً الصحة والغذاء والمٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة إلعانة 

ا والفئات المتضررة من الصرا ًٌ وعن طرٌق تموٌل حكومة الوالٌات المتحدة، ٌعٌد  ع األخرى فً جمٌع أنحاء العراق.األشخاص النازحٌن داخل

ٌادات الشركاء تؤهٌل مصادر اإلمداد بالماء والبنٌة التحتٌة للصرف الصحً وٌوفرون ماء صالح للشرب وٌنشرون الفرق الطبٌة المتنقلة وٌإسسون ع

  مجموعات الصحة العامة لألسر.طبٌة ثابتة وٌنشرون رسائل تروٌجٌة عن الصحة العامة و

 

 في الحماية

 حدثت  — بما فً ذلك االعتقاالت بدون مبرر واإلخالءات أو اإلعادات بالقوة والعقاب الجماعً وتقٌٌد حرٌة الحركة — انتهاكات الحماٌة 

ٌونٌو، عب ًر مكتب المفوضٌة السامٌة  11فً فً إشعار إحاطة صدر  فً المخٌمات وخارجها فً جمٌع أنحاء العراق، وفًقا ألعضاء مجموعة الحماٌة.

ٌُشتبه فً ا نضمامهم لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن عن المخاوف فٌما ٌتعلق بزٌادة التهدٌدات مإخًرا، وباألخص بالتفجٌرات المحتملة، ضد أشخاص 

 إلى داعش فً الموصل ومناطق أخرى فً العراق، مثل محافظات األنبار ونٌنوى وصالح الدٌن.

  ًوٌشٌر تقرٌر األمم المتحدة أن الدعم النفسً واالجتماعً وحماٌة الطفل وإدارة حاالت العنف على أساس النوع االجتماع(GBV) باإلضافة ، 

مت جهات 4114منذ منتصف أكتوبر  إلى التخلص من األلغام والتوعٌة بمخاطرها، تبقى حاجات الحماٌة اإلنسانٌة األساسٌة فً الموصل.  ، قدَّ

شخص التدخالت فٌما ٌتعلق بالحماٌة، بما فً ذلك خدمات المراقبة للحماٌة وخدمات اإلحالة والدعم النفسً  511,111ماٌة الفاعلة إلى ما ٌزٌد عن الح

ًٌا بٌن  13,411وٌتضمن اإلجمالً ما ٌزٌد عن  واالجتماعً. ًٌا واجتماع الحماٌة الفاعلة  أثناء هذه الفترة، وفرت جهات ٌونٌو. 46و 3طفل تلقى دعًما نفس

 .شخص 47,111أًٌضا المعلومات عن تخفٌف مخاطر العنف على أساس النوع االجتماعً والخدمات المتاحة فٌما ٌتعلق به لما ٌقُرب من 

 من العنف  تدعم حكومة الوالٌات المتحدة نطاًقا من أنشطة الحماٌة اإلنسانٌة، بما فً ذلك الدعم النفسً واالجتماعً للبالغٌن واألطفال، والوقاٌة 

 على أساس النوع االجتماعً واالستجابة تجاهه، وتؤسٌس مساحات صدٌقة لألطفال، وتنسٌق التدخالت المتعلقة بالحماٌة ودعمها.

 

 دات إنسانية أخرىمساع

  ًملٌون  12.2أو نحو  — ملٌون ٌورو 11ٌولٌو، أعلنت المفوضٌة األوروبٌة للمساعدات اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة )إٌكو( عن مساهمة قدرها  11ف

بعد المساهمة الجدٌدة ٌصل إجمالً  إضافٌة لإلغاثة فً الطوارئ فً المناطق المستردة حدًٌثا للعراق، بما فً ذلك من أجل الفئات النازحة. — دوالر

ر بـ  ٌُقدَّ مة من المفوضٌة األوروبٌة للمساعدات اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة إلى العراق إلى ما   ملٌون دوالر  167.5المساعدة اإلنسانٌة المقدَّ

  .4113منذ 

 ( أعلنت سكرتٌرة وزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌةDFID برٌتً باتٌل عن )إضافٌة  — ملٌون دوالر 34.1 — جنٌه إسترلٌنً ملٌون 21 

ملٌون دوالر للصندوق المشترك  11وتتضمن المساعدة اإلنسانٌة الجدٌدة  ٌولٌو. 11فً المساعدة اإلنسانٌة من أجل االستجابة ألزمة العراق فً 

من أجل  — (OCHA)دة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة صندوق مشترك على أساس الدولة ٌدٌره مكتب األمم المتح — للمساعدات اإلنسانٌة فً العراق

مت وزارة  الدعم إلنقاذ الحٌاة، بما فً ذلك الدواء والمؤوى والصرف الصحً، من أجل الفئات المتضررة من الصراع فً العراق. فً المجمل، قدَّ

 .4112ملٌون دوالر فً المساعدة اإلنسانٌة للعراق منذ ٌونٌو  451.7التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة 

  ٌولٌو، ما مكن وكالة األمم  11مالٌٌن دوالر من أجل برنامج األغذٌة العالمً فً  1باإلضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة أسترالٌا عن مساهمة قدرها

ا فً الموصل. 41,111المتحدة من تقدٌم المساعدة النقدٌة متعددة األغراض إلى  ًٌ   من األشخاص النازحٌن داخل

  من أجل  — ملٌون دوالر المطلوبة 762.4بالمائة من الـ  23حوالً  — ملٌون دوالر 223ٌولٌو، ساهم المانحون الدولٌون بنحو  12اعتباًرا من

ومن المتوقع أن  ، وفًقا لخدمة التعقب المالً لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة.4115( فً العراق لعام HRPخطة االستجابة اإلنسانٌة )

وباإلضافة إلى حكومة الوالٌات المتحدة، تتضمن أكبر  بلغ تموٌل خطة االستجابة اإلنسانٌة فً األسابٌع القادمة تلبًٌة لعهود المانحٌن األخٌرة.ٌزٌد م

اعدات اإلنسانٌة حكومات كندا وألمانٌا والٌابان والسوٌد والمفوضٌة األوروبٌة للمس 4115الجهات المانحة لخطة االستجابة اإلنسانٌة فً العراق لعام 

 والحماٌة المدنٌة.
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، فً حٌن 2017التقوٌمً امات الدولٌة أثناء العام تعود مرجعٌة جمٌع األرقام الدولٌة إلى خدمة التعقب المالً التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة وبناًء على االلتز .2017ٌولٌو،  14*أرقام التموٌل اعتباًرا من 

ولٌس بالضرورة أن تعكس األرقام غٌر التابعة لحكومة  .2016أكتوبر  1، الذي بدأ فً 2017تعود مرجعٌة أرقام حكومة الوالٌات المتحدة إلى مصادر حكومة الوالٌات المتحدة وتعكس التزامات الحكومة األمرٌكٌة للسنة المالٌة 

.2017ٌولٌو  13نة أثناء مإتمر مانحً العراق فً الوالٌات المتحدة التعهدات المعل
 

 
 

 
 
 

 

 
7102المساعدات اإلنسانية المقدم من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  تمويل
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 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفِّذ
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 الشركاء من المنظمات غٌر الحكومٌة

الصحة، تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات، 
الدعم اللوجٌستً ومواد اإلغاثة، الحماٌة والمؤوى 

توفٌر المٌاه وخدمات المٌاه والصرف والمستوطنات، 
 الصحً والنظافة العامة

 دوالر أمرٌكً  71,112,111 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر أمرٌكً 3,111,111 جمٌع أنحاء البالد المؤوى والمستوطنات المنظمة الدولٌة للهجرة 

 مكتب األمم المتحدة لتنسٌق  
 الشإون اإلنسانٌة

 دوالر أمرٌكً 4,111,111 جمٌع أنحاء البالد وإدارة المعلوماتتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة 

317,540,021 
 دوالر أمرٌكى

96,765,166 
 دوالر أمرٌكى

96,716,243 
 69,989,778 دوالر أمرٌكى

 47,522,246 دوالر أمرٌكى
 20,554,749 دوالر أمرٌكى

 دوالر أمرٌكى
18,183,444 
 دوالر أمرٌكى

11,844,824 
 دوالر أمرٌكى

7,499,226 
 دوالر أمرٌكى

7,440,475 
 دوالر أمرٌكى

حكومة الوالٌات المتحدة 
(USG) 

المفوضٌة األوروبٌة  ألمانٌا الٌابان
للمساعدات اإلنسانٌة 

 (إٌكو)والحماٌة المدنٌة 

 أسترالٌا النمسا فرنسا السوٌد المملكة المتحدة كندا

  *2017تمويل المساعدات اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع

 الوضع الراهن

 ًٌا حتى ٌناٌر  ، عندما بدأت قوات داعش فرض السٌطرة على أجزاء من شمال ووسط العراق.2014بقً الوضع فً داخل العراق مستقًرا نسب

ا، مثل منطقة كردستان العراقٌة، هرًبا من القتال.وتبع ذلك نزوح عدد كبٌر من السكان عندما فر المدنٌون إلى مناطق آمنة  ًٌ   نسب

 ً2014أغسطس  11ف( نشرت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فرٌق استجابة للمساعدة فً الكوارث ،DART للمساعدة فً تنسٌق جهود )

 ٌعمل موظفو فرٌق االستجابة للمساعدة  ع أنحاء العراق.الحكومة األمرٌكٌة لتلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة العاجلة للفئات النازحة حدًٌثا فً جمٌ

لً فً الكوارث ومكتب وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة للسكان والالجئٌن والمهاجرٌن فً العراق بشكل وثٌق مع المسإولٌن المحلٌٌن والمجتمع الدو

ومن أجل دعم فرٌق االستجابة للمساعدة  إلى الفئات المتضررة.والجهات الفاعلة اإلنسانٌة لتحدٌد االحتٌاجات الحرجة والتعجٌل بتقدٌم المساعدة 

 ( ومقره فً واشنطن، العاصمة.RMTفً الكوارث، أسست الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة أًٌضا فرٌق إدارة االستجابة )

  إن النزوح طوٌل األجل ٌستنزف  ة.ملٌون شخص فً العراق تلزمهم المساعدة اإلنسانٌ 11، تقدر األمم المتحدة أنه ٌوجد 2017فً عام

ًٌا وأفراد المجتمع المضٌف على حد سواء فً وقت ٌحد فٌه العجز الشدٌد فً المٌزانٌة الناتج عن انخفاض  موارد األشخاص النازحٌن داخل

وفً نفس الوقت، تواجه وكاالت  أسعار النفط العالمٌة من قدرة الحكومة العراقٌة وحكومة إقلٌم كردستان على االستجابة لالحتٌاجات اإلنسانٌة.

د األمم المتحدة والمنظمات غٌر الحكومٌة وجهات اإلغاثة الفاعلة األخرى حاالت نقص فً التموٌل وتحدٌات لوجستٌة وقٌود أمنٌة تعقد الجهو

  الرامٌة إلى تلبٌة االحتٌاجات الحرجة.

 ً2017سلٌمان التصرٌح بوجود كارثة فً العراق فً السنة المالٌة ، أعاد السفٌر األمرٌكً فً العراق دوغالس أ. 2016أكتوبر  10ف 

 بسبب حالة الطوارئ المعقدة واألزمة اإلنسانٌة المستمرتٌن.

 

(USG) 
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 برنامج األمم المتحدة 
 (UNDPاإلنمائً )

 دوالر أمرٌكً 4,753,163 جمٌع أنحاء البالد المخاطر الطبٌعٌة والتقنٌة

 الحماٌة، المٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة الٌونٌسٌف
األنبار وبغداد ودهوك وأربٌل وكركوك 

 ونٌنوى وصالح الدٌن والسلٌمانٌة
 دوالر أمرٌكً 44,314,111 

 دوالر أمرٌكً 1,111,111 جمٌع أنحاء البالد الدعم اللوجستً ومواد اإلغاثة الٌونٌسٌف

 دوالر أمرٌكً 11,641,311  األنبار وكركوك ونٌنوى وصالح الدٌن الصحة منظمة الصحة العالمٌة 

 دوالر أمرٌكً 653,111  تكالٌف دعم البرامج  

 دوالر أمريكي 007,091,170 التمويل الكلي للمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

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

 

 دوالر أمرٌكً 1,211,111 جمٌع أنحاء البالد الغذائٌة فً الطوارئالمساعدات  الشرٌك المنفِّذ

 دوالر أمرٌكً 43,111,111 جمٌع أنحاء البالد المساعدات الغذائٌة فً الطوارئ برنامج األغذٌة العالمً

 دوالر أمريكي 00,011,111 التمويل الكلي لمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 
STATE/PRMمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين     

0
 

 الشركاء المنفِّذون
المساعدة الغذائٌة، الصحة، الحماٌة، مواد اإلغاثة، المٌاه 

 والصرف الصحً والنظافة العامة
 دوالر أمرٌكً 44,111,111 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر أمرٌكً 4,531,111 جمٌع أنحاء البالد مصفوفة تعقب النزوح للهجرةالمنظمة الدولٌة 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون 
 الالجئٌن

 دوالر أمرٌكً 52,211,111 العراق واألردن ولبنان وسورٌا وتركٌا متعددة القطاعات

 دوالر أمرٌكً 4,211,111 جمٌع أنحاء البالد التعلٌم الٌونٌسٌف

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 (UN-Habitatالبشرٌة )

 المؤوى
األنبار وبغداد ودٌالى وكركوك ونٌنوى 

 وصالح الدٌن
 دوالر 100000000  

 دوالر أمريكي 010,051,111 التمويل الكلي لمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 دوالر أمريكي 302,501,170 7102اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية المساعدات  إجمالي تمويل

 
 7102–7100المساعدات اإلنسانية المقدم من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق في السنة المالية  تمويل 

 دوالر أمريكي 397,033,270 األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية التمويل الكلي للمكتب

 دوالر أمريكي 007,103,500 التمويل الكلي لمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 دوالر أمريكي 207,953,107 التمويل الكلي لمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين 

 دوالر أمريكي 22,352,733 إجمالي تمويل وزارة الدفاع األمريكية

 دوالر أمريكي 0,030,202,555  7102–7100في السنة المالية المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في العراق  إجمالي تمويل

1 
 .4115ٌولٌو  11تعكس أرقام التموٌل ما تم اإلعالن عنه من تموٌل اعتباًرا من  تشٌر سنة التموٌل إلى تارٌخ االلتزام والتعهد بتقدٌم األموال، ال إلى تارٌخ اعتمادها.

4 
  .4115ٌولٌو  11لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ٌمثل المبالغ المتعهد بها المتوقعة أو الفعلٌة كما فً التموٌل المقدم من المكتب األمرٌكً 

1 
ا والعراقٌٌن اآلخرٌن المتضررٌن من الصراع؛ ال تتضمن األرقام تموٌل مكتب األغذٌة من أجل التموٌل المقدم من مكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ٌدعم برامج المساعدات اإلنسانٌة ال ًٌ مصممة إلعانة األشخاص النازحٌن داخل

 السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة لألنشطة المساعدة لالجئٌن السورٌٌن فً العراق.
2 

ن الذي هربوا من العراق إلىالتموٌل المقدم من مكتب وزارة الخارجٌة األ دعم برامج المساعدات اإلنسانٌة داخل العراق ومن أجل فئات الالجٌئ ن والمهاجرٌنٌ  ٌٌن فً العراق مرٌكٌة للسكان والالجٌئ ن السور  .الدول المجاورة؛ ال تتضمن األرقام تموٌل أنشطة مساعدة الالجٌئ
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 معلومات التبرع العام

 اعلٌة التً ٌمكن للناس من خاللها المساعدة فً جهود اإلغاثة هً تقدٌم مساهمات نقدٌة إلى المنظمات اإلنسانٌة التً ُتجري إن الوسٌلة األكثر ف

العالم على  عملٌات اإلغاثة. وٌمكنكم االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة المقدمة ألنشطة االستجابة للكوارث حول

 .www.interaction.orgع اإللكترونً الموق

 ٌقة ُتشجع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة عملٌات التبرعات النقدٌة ألنها تسمح لمتخصصً المساعدات بالحصول على المواد الضرورٌة الدق 

العبء عن الموارد النادرة )مثل وسائل النقل ووقت الموظفٌن ومساحة المخازن(؛ وٌمكن نقلها )غالًبا ما ٌكون فً المنطقة المتضررة(؛ وتخفف 

ا. ًٌ ًٌا وبٌئ ا وغذائ ًٌ  بسرعة فائقة ودون تحمل تكالٌف النقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقدٌم المساعدات المناسبة ثقاف

 8ٌمكن العثور على مزٌد من المعلومات على 

 .1.202.821.1999+أو www.cidi.org  كالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة لمعلومات الكوارث الدولٌة8مركز الو –

 .www.reliefweb.intٌمكنك االط الع على المعلومات المغنٌة بؤنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنسانً على الموقع اإللكترونً  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ألمرٌكٌة للتنمٌة تظهر نشرات المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة على الموقع اإللكترونً للوكالة ا
 الدولٌة عبر الرابط

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

