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 الرئيسية التطورات

 العراقٌٌن احتٌاجات لتلبٌة دوالر ملٌون 198 قدره إضافً مبلػ األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حكومة قدمت 

 أزمة فً اإلنسانٌة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حكومة مساعدات إجمالً لٌصل النزاعات، من المتضررٌن

 الحكومٌة ؼٌر المنظمات الجدٌد التموٌل سٌدعم .2014 عام ذمن أمرٌكً دوالر ملٌار 1.3 من أكثر إلى العراق

(NGOs)، ملٌون 3.1 من أكثر إلنقاذ حرجة مساعدات لتقدٌم األخرى الدولٌة والمنظمات المتحدة واألمم 

 والمناطق نٌنوى، لمحافظة التابعة الموصل مدٌنة من مإخرا   المشردون فٌهم بمن العراق، داخل تشردوا شخص

 المجاورة. البلدان فً عراقً الجا 251,000 من ٌقرب ما وكذلك ،بها المحٌطة

 ًللعراق اإلنسانٌة االستجابة خطة اإلنسانٌة الشإون لتنسٌق المتحدة األمم مكتب أصدر مارس، من 28 ف  

ا ،2017 لعام  قرابة إلى القطاعات متعددة إنسانٌة بمساعدات للوصول أمرٌكً دوالر ملٌون 985 بمبلػ مطالب 

 و"النظرة اإلنسانٌة" االستجابة "خطة قامت عام، وبشكل العراق. فً للتضرر معرضٌن شخص ملٌون 6.2

 بحاجة ممن شخص ملٌون 11 بتحدٌد مارس، 7 فً ُنِشرت والتً لها، المكملة اإلنسانٌة" اإلحتٌاجات على العامة

 أفادت كما .2017 عام نهاٌة بحلول للتشرد ٌتعرضون قد شخص ملٌون 4.2 ذلك فً بما إنسانٌة، مساعدات إلى

 مساعدات إلى بحاجة ٌكونو أن المتوقع من شخص مالٌٌن 3 إلى ٌصل ما بؤن اإلنسانٌة االستجابة خطة تقارٌر

  الموصل. هجوم بسبب األخٌرة األشهر فً بالنزاعات المرتبطة التشرد حاالت ازدادت حٌث نٌنوى، فً اإلنسانٌة

 ًعلى السٌطرة استعادت قد العراقٌة األمن قوات أن العبادي حٌدر عراقٌةال الحكومة ربٌس أعلن ٌناٌر 24 وف 

 شنت فبراٌر، 19 فً أشهر. ثالثة دام قتال بعد )داعش( وسورٌا العراق فً اإلسالمٌة الدولة من الموصل شرق

ا العراقٌة األمن قوات  أكثر نوكا داعش. تنظٌم علٌها استولى التً الموصل ؼرب على السٌطرة إلستعادة هجوم 

 السامٌة المفوضٌة مكتب به أفاد ما وفق وذلك مارس، 29 فً الموصل ؼرب من فّروا قد مدنً 207,000 من

 الالجبٌن. لشإون المتحدة لألمم

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 2017-2014من أجل االستجابة للعراق فً العام المالً 

USAID/OFDA
1
 دوالر أمرٌكً 316,564,837 

USAID/FFP
2
 دوالر أمرٌكً 138,643,516 

State/PRM
3
 دوالر أمرٌكً 782,953,082 

DoD
4
 دوالر أمرٌكً 77,357,233 

 أمريكي دوالر 1,,16,515,11,

 

 أبرز النقاط

  من أجل  2017األمم المتحدة تطلق نداءها لعام 

ملٌون دوالر لتلبٌة االحتٌاجات  985الحصول على 

 اإلنسانٌة فً العراق

  ملٌون  198تقدم حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

دوالر أمرٌكً كمساعدات إضافٌة من أجل االستجابة 

اطق المجاورة، بما فً اإلنسانٌة تجاه أزمة العراق والمن

 ذلك االحتٌاجات الناتجة عن هجوم الموصل

   استردت قوات األمن العراقٌة السٌطرة على شرق

الموصل من تنظٌم داعش، وشّنت هجمات عسكرٌة 

 الستعادة المناطق الؽربٌة من المدٌنة

 

 العراق   حالة الطوارئ المعقدة
 2017مارس  31         2017، العام المالً 2البحة البٌانات رقم 

1
 مكتب المساعدة الخارجٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 
2
برنامج الؽذاء العادل التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

 

3
 مكتب السكان والالجبٌن والهجرة بوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة 
4
 وزارة الدفاع األمرٌكٌة 

 نظرة سريعة 
 على األرقام

 مليون ,,
 شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانٌة 

 فً العراق

 2017ٌناٌر  –األمم المتحدة  

 مليون ,.6
 نازح داخلً فً العراق

 2017مارس  –المنظمة الدولٌة للهجرة 

5,01555 
 لً فً محافظة نٌنوينازح داخ

 2017مارس  –المنظمة الدولٌة للهجرة 

6,11555 
شخص تعرضوا للتشرٌد من جراء الهجمات 

 العسكرٌة على الموصل

 2017مارس  –المنظمة الدولٌة للهجرة 

05,1555 
 الالجإون العراقٌون فً البلدان المجاورة

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون  

 2017مارس  –الالجبٌن 

 
 
 
 

 

 حالة الطوارئ المعقدة    العراق 
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 الموصل هجوم

 العملٌات بدء ذمن شخص 368,000 من ٌقرب ما تشرٌد إلى داعش من الموصل مدٌنة الستعادة العراقٌة الحكومة قادته الذي العسكري الهجوم أدى 

 من ٌقرب ما عاد العموم، وفً األمرٌكٌة. الحكومة شرٌكة الدولٌة، الهجرة منظمة ذكرته لما وفق ا وذلك ،2016 أكتوبر منتصؾ فً العسكرٌة

 للهجرة. الدولٌة المنظمة لتقارٌر وفق ا وذلك مارس، 30 حتى شخص 287,000 من أكثر تشرد إلى أدى مما المنشؤ، مناطق إلى مشرد 81,000

 الستعادة العراقٌة األمن قوات قادته الذي العسكري الهجوم بسبب الموصل من الؽربٌة المناطق من شخص 207,000 من أكثر فر فبراٌر، 19 ومنذ

  الالجبٌن. لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة ذكرته لما وفق ا وذلك داعش، من الموصل ؼرب

   وسابل ذكرته لما وفق ا وذلك القدٌمة، البلدة نحو تتقدم وكانت الموصل، ؼرب ثلث من أكثر الداخلً األمن واتق استعادت مارس، 16 من واعتبارا 

 شخص، 600,000 حوالً سكانها عدد ٌبلػ والتً القدٌمة، البلدة نحو تتقدم التً العسكرٌة العملٌات أن من المتحدة األمم وتحذر الدولٌة. اإلعالم

  المقبلة. األسابٌع فً التشرد وتسرٌع الضحاٌا عدد زٌادة إلى تإدي قد بالسكان تظةالمك المناطق من وؼٌرها

 ًالناجمة اإلنسانٌة األوضاع وتفاقم التشرد ارتفاع أن إلى ؼراندي لٌز العراق فً اإلنسانً والمنسق المقٌم المتحدة األمم منسق أشار مارس، 19 ف 

ات ٌشكالن الموصل ؼرب فً العسكرٌة العملٌات عن  ٌ  اإلستجابة. عملٌة تعرقل قد التشرد معدل فً الكبٌرة الزٌادة وأن اإلنسانٌة، اإلستجابة لقدرة حد

 ا المشردٌن أؼلبٌة ٌزال وال  ٌ ا المشردٌن معالجة تتم حٌث نٌنوى فً العلٌل حمام بلدة باتجاه ٌفّرون الموصل ؼرب من داخل  ٌ  الفحص خالل من داخل

 خالل الموصل. شرق من استعادتها تمت التً المناطق ذلك فً بما أخرى، مواقع إلى أو للمشردٌن مخٌم إلى نقلهم بلق العراقٌة األمن لقوات األمنً

 ذكره لما وفق ا وذلك ٌومً، بشكل العراقٌة األمن لقوات التابع األمن موقع إلى شخص 6,000 متوسطه ما وصل مارس، 18 فً البادي االسبوع

 تحركات تظل ذلك، ومع الالجبٌن. لشإون المتحدة لألمم السامٌة للمفوضٌة التابع األمرٌكٌة الخارجٌة بوزارة رةوالهج والالجبٌن السكان مكتب

 وحده. مارس 24  ̶  23 فً الفحص موقع إلى الموصل ؼرب من هارب مشرد 27,000 حوالً ووصل مستقرة، ؼٌر السكان

 أرواح إزهاق فً المباشرة، ؼٌر النٌران عن فضال   ٌستخدمها، التً المرتجلة المتفجرة واألجهزة داعش تنظٌم ٌشنها التً الجوٌة الؽارات وتستمر 

 عن أسفر مما الموصل، شرق ٌونس النبً سوق فً الصنع محلٌة ناسفة عبوة بتفجٌر داعش تنظٌم قام مارس، 26 وفً الموصل. شرق فً المدنٌٌن

 لألمم السامٌة للمفوضٌة ذكرته لما ووفق ا ذلك، إلى باإلضافة الدولٌة. اإلعالم وسابل تهذكر لما وفق ا المدنٌٌن، الضحاٌا من معروؾ ؼٌر عدد وقوع

 وذلك والمدارس، والمطاعم المستشفٌات ضد هجمات شملت داعش هجمات من 300 من أكثر الموصل شرق فً وقعت الالجبٌن، لشإون المتحدة

 ٌناٌر. أواخر منذ

 األحٌاء من متزامنة نزوح حاالت وقوع إلى األمن إنعدام أدى الموصل، شرق فً األصلٌة مناطقهم إلى دةالعو الداخلٌون المشّردون ٌواصل وبٌنما 

ا الموصل شرق فً المشردٌن من المبات فر فقد الموصل. شرق فً داعش هجمات من المتضررة  ٌ ا المشردٌن مخٌمات إلى أسبوع  ٌ  األسابٌع فً داخل

ا ردٌنالمش مواقع من العدٌد وتشٌر األخٌرة،  ٌ  ربٌسٌة كؤسباب الدخل، تولٌد وفرص األساسٌة الخدمات محدودٌة عن فضال   األمن، انعدام إلى داخل

  الالجبٌن. لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة ذكرته لما وفقا للتشرٌد،

 ا المبلػ هذا ثلث ٌهدؾ دوالر، ملٌون 985 لمبلػ 2017 اإلنسانٌة االستجابة خطة طلب إجمالً ومن  مع التعامل إلى – دوالر ملٌون 331 أو – تقرٌب 

 للضرر تعرضوا شخص ملٌون 1.2 لـ األخرى واالحتٌاجات الصحٌة والنظافة الصحً والصرؾ والمٌاه والمؤوى والحماٌة والصحة الؽذاء مشاكل

 االحتٌاجات زٌادة إلى ٌإدي مما مطولة، تصبح أن ٌمكن الموصل ؼرب الستعادة العسكرٌة العملٌات بؤن المتحدة األمم وأفادت الموصل. هجوم من

 نشطة. عسكرٌة عملٌات مناطق فً ٌحتمون الذٌن السكان عن فضال   مإخرا ، استعادتها تمت التً المناطق فً والمقٌمٌن والعابدٌن المشردٌن بٌن

 

 

 الغذائي األمن

 على األسر أجبر مما نوفمبر، شهر منذ مّتسقة ؼٌر ظلت الموصل ؼرب إلى األخرى األساسٌة والمواد األؼذٌة إمدادات أن المتحدة األمم تقارٌر تفٌد 

 من الكٌلوؼرام سعر ارتفع حٌث كبٌرة، زٌادة التكالٌؾ زادت متوفرا ، الؽذاء كان وحٌثما سرٌع. بشكل النفاذ فً اآلخذة األؼذٌة مخزون على االعتماد

 توفر محدودٌة تعٌق الموصل، شرق فً أحٌاء 10 فً الدولٌة. اإلعالم وسابل ذكرته لما اوفق   وذلك دوالرا ، 20 من أكثر إلى واحد دوالر من السكر

 األخٌرة. المفوضٌة تقٌٌمات إلٌه أشارت لما وفق ا وهذا الؽذاء، إلى السكان وصول للدخل المدرة والفرص النقد

 فبراٌر فً للمستفٌدٌن األؼذٌة توزٌعات العالمً، األؼذٌة برنامج شرٌك الدولٌة، للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع السالم أجل من الؽذاء مكتب استعاد 

 الؽذابٌة المعونة وصلت مارس، 16 و فبراٌر 19 بٌن ما الفترة وفً التموٌل. نقص ٌناٌربسبب فً الطاربة الؽذابٌة المساعدات فً مإقت تخفٌض بعد

 أن العالمً الؽذاء لبرنامج ٌمکن الحالً، التموٌل وبفضل الموصل. ؼرب من شخص 360,000 من أكثر إلى العالمً الؽذاء برنامج ٌقدمها التً

 المستفٌدٌن لجمٌع الؽذابٌة المواد توزٌع خفض إلى المتحدة األمم ستحتاج ذلك، ومع ماٌو؛ حتی الموصل من للمشردٌن األؼذٌة توزٌع علی ٌحافظ

 مجموعة من أي إلى الطاربة الؽذابٌة المساعدة تقدٌم من العالمً الؽذاء برنامج كنٌتم ولن  أبرٌل. شهر فً المبة فً 50 بنحو العراق فً اآلخرٌن

 دوالر. ملٌون 67 قدره إضافً تموٌل على الوكالة تحصل لم ما ٌونٌو فً الالجبٌن

 ؼذابٌة حصص لدٌهم ٌنالذ للخطر المعرضٌن العراقٌٌن من 900,000 من ٌقرب ما إلى مساعدات تقدٌم والهجرة والالجبٌن السكان مكتب وٌعتزم 

 األساسٌة. الضرورٌات أجل من نقدٌة بمساعدة وعابد   ومقٌم   مشرد 102,000 بنحو عددهم وٌقدر واحد، شهر لمدة
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 الصحة

 2017 لعام اإلنسانٌة االستجابة خطة لتقرٌر وفق ا وذلك العراق، أنحاء جمٌع فً الصحٌة المساعدة إلى حاجة فً شخص ملٌون 9.7 حوالً هناك. 

 المجتمعات فً شخص ملٌون 6.2 لـ بالصحة المتعلقة االحتٌاجات تلبٌة أجل من أمرٌكً دوالر ملٌون 109.6 مبلػ اإلنسانٌة االستجابة خطة وتطلب

 صحٌةال المرافق تؤهٌل وإعادة األمامٌة، الخطوط فً اإلحالة وشبکات الصحٌة الرعاٌة شبکات تعزٌز خالل من ذلك فً بما النزاع، من المتضررة

 الصحً. القطاع فً العاملة القوة قدرات وبناء المتضررة،

 شخص 366,000 من أكثر وزودوا طبٌة، استشارة 605,000 من ٌقرب ما اإلنسانٌة الصحة مجال فً العاملون أجرى أكتوبر، شهر منتصؾ منذ 

 المتحدة. األمم أوردته لما وفقا هذا ،واإلحاالت عًواالجتما النفسً والدعم الحماٌة رصد ذلك فً بما اإلنسانٌة، للحماٌة موازٌة بخدمات

 ًحكومة شركاء مع بالتنسٌق األطفال شلل ضد للتلقٌح وطنٌة حملة كردستان إقلٌم وحكومة العراق حكومة فً الصحة وزارتا أطلقت مارس، 5 وف 

 ملٌون 5.6 تطعٌم إلى الحملة وتهدؾ (.UNICEF) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة المتحدة لألمم التابعة العالمٌة الصحة ومنظمة المتحدة الوالٌات

 العاملون أكد حٌث األطفال، شلل على للقضاء كردستان إقلٌم وحكومة العراقٌة الحكومة قبل من السنوات متعدد جهد من كجزء الخامسة سن دون طفل

  .2014 عام منذ العراق فً األطفال شلل حاالت وجود عدم الصحٌون

 الكٌمٌابٌة. للمواد بالتعرض المتعلقة لإلصابات االستجابة على القدرة لزٌادة نٌنوى فً الصحة مدٌرٌة مع التنسٌق العالمٌة الصحة منظمة وتواصل 

 على الموصل من الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن وتدرٌب المناسبة والتطهٌر العالج مرافق بتحدٌد الصحة مدٌرٌة و الصحٌة الوكاالت وتقوم

 والمعالجة. الكٌمٌابً التطهٌر إجراءات

 إلى فبراٌر 19 من الفترة وفً الموصل. هجوم عن الناجمة اإلصابات معدالت ارتفاع عن اإلبالغ الصحة مجال فً الفاعلة الجهات تواصل  

 1,300 من بٌقر ما الموصل ؼرب فً المواجهة خطوط على الصدمات معالجة نقاط من ثالث فً الصحٌة الرعاٌة مقدمو عالج مارس، 22

 من ٌقرب ما ونٌنوى أربٌل محافظتً فً مستشفٌات أربع تلقت كما العالمٌة. الصحة منظمة من جاء ما حسب وذلك رضحٌة، إصابات بسبب مرٌض

  من ٌقرب ما الصحة موظفو سجل ،2016 أكتوبر 17 فً الموصل هجوم بدء ومنذ الفترة. نفس خالل نفسٌة بصدمات تتعلق إصابة 1,300

  العالمٌة. الصحة منظمة أوردته لما وفق ا فبراٌر، منتصؾ منذ الموصل ؼرب من حالة 1,600 حوالً تشمل إصابة، حالة 6,100

 وفً الموصل. ؼرب من الفارٌن للمشردٌن الصحٌة الرعاٌة قدرات توسٌع على األخرى اإلنسانٌة والوکاالت العالمٌة الصحة منظمة وتعمل  

 من باثنٌن سرٌر 56 بـ المزود المرفق هذا تجهٌز وتم نٌنوى. فً عدبة بلدة فً مٌدانً مستشفى بتشؽٌل عالمٌةال الصحة منظمة قامت مارس، 24

  من الفترة وفً العامة. الطاربة والرعاٌة والكسور، الجروح وإدارة المتقدمة، الجراحٌة القدرات لتوفٌر المتخصصٌن والموظفٌن العملٌات ؼرؾ

 من أكثر كان رضحٌة، إلصابات تعرضت حالة 40 من ٌقرب ما المٌدانً عدبة مستشفى فً الصحٌة الرعاٌة مقدمو عالج مارس، 28 إلى 24

  العالمٌة. الصحة منظمة من جاء لما وفقا هذا ،سنة 15 عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال من نصفهم

 ًلرعاٌة االستجابة فً للمساعدة العلٌل حمام فً مٌدانً ىمستشف القطري األحمر الهالل وجمعٌة للهجرة الدولٌة المنظمة افتتحت مارس، 15 ف 

ا 45 حوالً تلقى مارس، 16 من واعتبارا   الموصل. ؼرب فً الصدمات ا شخص   والمجهز سرٌرا ، 50 الـ ذي المرفق فً الرضحٌة لإلصابات عالج 

  صؽٌر. دم وبنك وصٌدلٌة أسرة 10 على تحتوي المركزة للرعاٌة ووحدة عملٌات بؽرفة

 بعد مارس 5 فً نٌنوى فً القٌارة مستشفى فتح أعٌد المقبلة. األسابٌع فً إضافً مٌدانً مستشفى وتشؽٌل إنشاء العالمٌة الصحة منظمة توقعوت 

 ؼرب من المستقرٌن الصدمة لمرضى ثانوي إحالة موقع بمثابة المستشفى وستكون النزاع، عن الناجمة األضرار بسبب أشهر خمسة دام إؼالق

 العالمٌة. الصحة منظمة أوردته لما وفقا الموصل،

 للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوارث حاالت فً الخارجٌة المساعدة مكتب من ممولة إسعاؾ سٌارة 15 بتسلٌم العالمٌة الصحة منظمة وقامت 

 الموصل ؼرب األمامٌة الخطوط طول على اتالصدم تثبٌت نقاط من بصدمات المصابٌن المرضى نقل لتسهٌل مارس منتصؾ فً العراق إلى الدولٌة

 المقبلة. األسابٌع خالل إضافٌة إسعاؾ سٌارة 15 تقدٌم العالمٌة الصحة منظمة تتوقع العلٌل. وحمام وبرطلة عدبة بلدات فً المٌدانٌة المستشفٌات إلى

 األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوارث لحاالت لخارجٌةا المساعدة مكتب سٌواصل ،2017 المالٌة السنة فً دوالر ملٌون 18.3 من تقرب مساعدة مع 

 حاالت فً الخارجٌة المساعدة مكتب من الممولة األنشطة تشمل شخص. ملٌون 3.3 إلى ٌصل لما الحرجة الصحٌة البرامج دعم الدولٌة للتنمٌة

 وتوفٌر الصدمات، ورعاٌة األولٌة، الصحٌة الرعاٌة وبرامج قلة،والمتن الثابتة الصحٌة العٌادات دعم الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوارث

 الرعاٌة قدرة زٌادة للدولة التابعة الالجبٌن لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة تعتزم ذلك، إلى باإلضافة الصٌدالنٌة. والمواد الطبٌة األدوات

 لما التؤهٌل إعادة خدمات دعم عن فضال   المتنقلة، العٌادات واستخدام المحلٌٌن تالخدما مقدمً قدرات بناء خالل من ذلك فً بما الطاربة، الصحٌة

ا 12 التموٌل وسٌدعم جسدٌة. إعاقات من ٌعانون شخص 40,000 من ٌقرب ٌ ا مركز   العراق. أنحاء جمٌع فً صح
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 الحماية

 على الحصول إمكانٌة محدودٌة مع الموصل ؼرب فً ٌزالون ال ٌنالذ السكان من 600,000 عن ٌزٌد ما إزاء قلقها عن اإلنسانٌة المنظمات أعربت 

 المنطقة. فً الجارٌة العسكرٌة والعملٌات داعش فصابل بوجود المتعلقة الحماٌة مخاطر ٌواجهون والذٌن اآلمنة الشرب ومٌاه والؽذاء الكهرباء

 عن الرجال فصل بسبب بالحماٌة تتعلق مخاوؾ تثٌر العلٌل حمام فً لعراقٌةا األمن قوات بها تقوم التً األمنً التفتٌش عملٌة فإن ذلك، إلى باإلضافة

ا المشردٌن لتدفق ونظرا   الالجبٌن. لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة لتقارٌر وفق ا العملٌة، أثناء أسرهم  ٌ  الفحص موقع إلى ٌصلون الذٌن داخل

 ساعة. 24 خالل أمنً تصرٌح على األسر معظم حصول وتتوقع سرٌع أمنً فحص بإجراء العراقٌة األمن قوات تقوم مإخرا ،

   على السٌطرة الداخلً األمن قوات استعادت أن بعد المجاورة والمناطق الموصل شرق فً مدرسة 320 من أكثر فتح أعٌد مارس، 16 من واعتبارا 

 قدمت فبراٌر، فً عامٌن. من أكثر منذ مرة ألول منهم وكثٌر المدرسة، إلى العودة من طفل 258,000 حوالً مكن مما داعش، من المنطقة

 كانت نوفمبر، من واعتبارا   الموصل. شرق مدارس فً طفل 106,000 من ٌقرب لما تعلٌمٌة المواد األمرٌكٌة( الحكومة )شرٌكة الٌونٌسؾ

 المابة فً 20 من ٌقرب ما أو مدرسة، 5300 بـ ٌُقّدر ما جعلت قد عسكرٌة ممتلكات أو كمؤوى تخصٌصها إعادة أو النزاعات عن الناجمة األضرار

 للتشؽٌل. قابلة ؼٌر العراق، فً المدارس جمٌع من

 داعش، لسٌطرة الخاضعة المناطق وخاصة النزاع، من المتضررة المناطق فً السكان بؤن 2017 لعام اإلنسانٌة االستجابة خطة تقارٌر وتفٌد 

 إضافة داعش. فصابل قبل من ونهب وإعدام إعتقال حاالت وجود عن التقارٌر تفٌد كما الجارٌة، العسكرٌة العملٌات بسبب كبٌرة مخاطر ٌواجهون

 من مختلفة أشكال من شدٌد لخطر ٌتعرضون طفل( ملٌون 3.6 )أو أطفال خمسة كل من واحد حوالً أن إلى اإلنسانٌة االستجابة خطة تشٌر ذلك، إلى

 عام من األول النصؾ فً مرات ثالث تضاعفت قد الطفل لحقوق الجسٌمة االنتهاكات عن تقارٌرال وأن المسلحة، الجماعات فً والتجنٌد العنؾ

ا .2015 عام فً الزمنً اإلطار بنفس مقارنة 2016  الحماٌة دعم لتوفٌر دوالر ملٌون 106.7 مبلػ اإلنسانٌة االستجابة خطة تطلب ذلك، على ورد 

  فال.األط من منهم المابة فً 48 شخص، ملٌون 3.4 لـ

 برامج دعم والهجرة والالجبٌن السكان ومكتب الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوارث حاالت فً الخارجٌة المساعدة مكتب وسٌواصل 

 وخدمات لاألطفا حماٌة وخدمات والمناصرة الحماٌة رصد توفر التً البرامج ذلك فً بما ،2017 عام فً العراق أنحاء جمٌع فً الحٌوٌة الحماٌة

 محددة. جنسٌة فبة ضد الموجه العنؾ مكافحة دعم

 

 

 اإلغاثة وسلع المأوى

 حتى الطوارئ ومواقع النازحٌن مخٌمات فً ٌؤوون الموصل فً ٌعٌشون مشرد شخص 287,000 تقدٌري إجمالً من المابة فً 85 نحو كان  

 وعلى المضٌفة. األسر ذلك فً بما خاصة، أماكن فً الموصل( فً ٌنالمشرد من بالمابة 14 )أو شخص 39,000 من أكثر ٌقٌم بٌنما مارس، 27

  للمنظمة وفق ا خاصة، أماكن فً منهم المابة فً 60 نحو وٌقٌم المخٌمات إلى العراقٌٌن المشردٌن من المابة فً 20 نحو ٌلجؤ الوطنً، الصعٌد

 للهجرة. الدولٌة

 ا المشردٌن مخٌمات إلى الؽربٌٌن الموصل لسكان الٌومً التهجٌر ٌزال وال  ٌ  المشردٌن مواقع وكانت المتبقٌة. المؤوى سعة على كبٌرا   عبب ا ٌشكل داخل

ا للمشردٌن الربٌسٌة الثالثة والمواقع الموصل جنوب مناطق فً األربعة  ٌ  26 من اعتبارا   طاقتها بكامل تعمل الموصل شرق مناطق فً داخل

 األمم وكاالت تضم والتً المخٌمات، إلدارة اإلنسانٌة لألنشطة التنسٌقٌة الهٌبة وهً المخٌمات، ارةوإد المخٌمات تنسٌق لمجموعة وفق ا مارس/آذار،

 400 على فٌحتوي السلٌمانٌة، بمحافظة سوردٌش مخٌم شرق المتبقً الموقع أما اآلخرٌن. المصلحة وأصحاب الحكومٌة ؼٌر والمنظمات المتحدة

 المدٌنة. عن مٌال   90 من أكثر ٌبعد الذي موقعه بسبب بعد المشردون ٌستقبل لم ولكن شخص 2,400 من ٌقرب ما تستوعب للمؤوى أرض قطعة

 مکان عن قراراتهم إلتخاذ الحالٌة المؤوى بمساحة ٌتعلق فٌما کافٌة معلومات علی ٌحصلون ال المشردٌن أن من المخاوؾ اإلؼاثة وکاالت أثارت وقد 

 للمؤوى أرض قطعة 12,000 من ٌقرب ما العراق كردستان إقلٌم فً للنازحٌن مخٌمات خمسة لدى كان ل.العلٌ حمام فً األولً الفحص بعد االنتقال

ا أن تذكر الالجبٌن لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة أن إال مارس، 25 حتى شخص 71,000 حوالً الستٌعاب متاحة ا عدد   من محدود 

 شمال نارجٌزلٌا معسكرات إلى وصلوا الذٌن المشردٌن أن الالجبٌن لشإون السامٌة المفوضٌة وأفادت الموصل. شمال مخٌمات إلی ٌعبرون المشردٌن

 ومصادرة التحرکات علی المفروضة القٌود بشؤن قلقون وهم المخٌمات، توافر عن کافٌة معلومات علی ٌحصلوا لم العراق کردستان إقلٌم فً الموصل

 العلٌل حمام فحص موقع فً إعالمٌة بحمالت القٌام اإلؼاثة منظمات وتعتزم المخٌمات. إلی وصولهم لدى لٌةالمح السلطات قبل من المحمولة الهواتؾ

ا المشردٌن إلطالع  ٌ    لهم. المؤوى خٌارات على داخل

 ا اإلؼاثة شركاء وٌعمل  العراقٌة مةالحكو قامت مارس، 26 فً الموصل. ؼرب من الفرار المشردون ٌواصل حٌث المؤوى سعة توسٌع على أٌض 

ا، للمشردٌن تشؽٌلٌة مواقع ثالث بتوسٌع اإلؼاثة مجال فً الفاعلة والجهات  ٌ  شخص 165,000 إلستٌعاب للمشردٌن جدٌدة مخٌمات خمسة وبناء داخل

 إضافً.
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 المضٌفة المجتمعات تقوم المجاورة. والمناطق الموصل شرق فً المخٌمات خارج إٌواء أماكن الموصل ؼرب من المشردٌن من متزاٌد عدد وٌؤوي 

 لتحدٌد الموصل شرق فً المحلٌة السلطات مع اإلنسانٌة المنظمات وتعمل المشردٌن، للسكان الطاربة والمساعدة المؤوى بتوفٌر الموصل شرق فً

 أفادت مساعدة.ال من واالحتٌاجات الحماٌة شواؼل معالجة أجل من المخٌمات خارج أماكن فً ٌعٌشون الذٌن الموصل من الؽربٌٌن المشردٌن

 داخلً. مشرد 50,000 من أكثر إلى الطارئ اإلٌواء احتٌاجات لتلبٌة باالستعداد المفوضٌة

 الؽذاء على تحتوي والتً الدولٌة، للتنمٌة األمرٌكٌة الوكالة تمولها التً السرٌعة االستجابة أدوات مجموعة شخص 783,000 من ٌقرب ما وتلقى 

 من ٌقرب ما بتوزٌع االؼاثة وكاالت قامت ذلك، الى باالضافة .2016 أكتوبر فً الموصل هجوم بدء منذ اآلمنة، الشرب ومٌاه الصحٌة واإلمدادات

 األمم به أفادت لما وفق ا شخص، 105,000 من ألكثر الطقس لتحمل فورٌة طارئ إٌواء مجموعة 9,300 و طارئ، إٌواء مجموعة 8,300

  المتحدة.

 المتضررٌن للسكان الحرجة المؤوى احتٌاجات معالجة الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوراث حاالت فً الخارجٌة المساعدة مكتب وٌواصل 

 المؤوى برامج التموٌل وٌدعم .2017 المالٌة السنة فً أمرٌكً دوالر ملٌون 8.3 قدره تموٌل خالل من وخارجها المخٌمات من كل فً النزاع من

 شخص. 243,000 من ألكثر والمستوطنات

 مع القدرات بناء جهود لدعم البشرٌة للمستوطنات المتحدة األمم لبرنامج دوالر ملٌون للدولة التابع والهجرة والالجبٌن السكان مكتب قدم وقد 

 للمشردٌن ألجلا طوٌل المؤوى حلول الستطالع الدٌن وصالح ونٌنوى وكركوك ودٌالى وبؽداد األنبار محافظات فً واإلقلٌمٌة المحلٌة الحكومات

 المفوضٌة لنداء دوالر ملٌون 74.4 للدولة التابع والهجرة والالجبٌن السكان مكتب قدم ذلك، إلى باإلضافة رسمٌة. ؼٌر مستوطنات فً ٌعٌشون الذٌن

 تنسٌق لعنقود الرابدة الوكالة اأٌض   هً المفوضٌة األخرى اإلنسانٌة االستجابة أنشطة ضمن العراق، داخل فً للمؤوى الطاربة االستجابة لدعم اإلقلٌمً

 المخٌمات. وإدارة المخٌمات

 

 

 الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه برنامج

 أنهم ٌقدر شخص ملٌون 1.5 ذلك فً بما الصحٌة، والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه مساعدات إلى العراق فً السكان من المابة فً 18 نحو ٌحتاج 

 الناجمة للمٌاه التحتٌة البنٌة فً األضرار أدت ذلك، إلى وباإلضافة .2017 لعام اإلنسانٌة االستجابة لخطة وفق ا موصل،ال لهجوم نتٌجة إلٌها بحاجة

 لذلك، واستجابة المجاورة. والمناطق الموصل فً المضٌفة والمجتمعات للعابدٌن اآلمنة الشرب مٌاه على الحصول إمكانٌة تقلص إلى النزاع عن

 فً المساعدة مع المخٌمات وخارج المخٌمات بٌبات فً شخص ملٌون 3.5 لدعم دوالر ملٌون 139 مبلػ 2017 لعام اإلنسانٌة بةاالستجا خطة تطلب

 الشرب مٌاه علی الحصول فرص وزٌادة الصحً، والصرؾ للمٌاه التحتٌة البنٌة تحسٌن ذلك فً بما الصحٌة، والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه مجال

 النفاٌات. من التخلص ونظام ترمٌمها المعاد المٌاه وشبكات الصحٌة، والنظافة الصحً رؾالص وخدمات اآلمنة

 المٌاه مجال فً الدعم زٌادة إلى الحاجة فبراٌر 22و 19 بٌن دولٌة حكومٌة ؼٌر منظمة أجرتها اإلنسانٌة لالحتٌاجات سرٌعة تقٌٌمات وأبرزت 

ا والمشردٌن ٌفةالمض المجتمعات بٌن العامة والنظافة الصحً والصرؾ  ٌ  أن التقٌٌم ووجد الموصل. شرق فً أحٌاء تسعة فً العابدٌن والسكان داخل

 ؼٌر المنظمات أن من الرؼم وعلى المعبؤة. والمٌاه المعالجة ؼٌر اآلبار مٌاه على ٌعتمدون وأنهم اآلمنة الشرب مٌاه إلى ٌفتقرون السكان ؼالبٌة

 عدم عن أبلؽوا السكان ؼالبٌة فإن تقٌٌمها، تم التً األحٌاء من العدٌد فً الصلبة والنفاٌات الصحً صرؾال مٌاه معالجة نظم وجود الحظت الحكومٌة

  المحلٌة. المجتمعات داخل اإلسهال مثل المٌاه، بواسطة المنقولة األمراض وانتشار األساسٌة النظافة منتجات على الحصول فرص كفاٌة

 ًمولد تدمٌر إلى أدى مما الموصل، شرق فً المتبقٌة المٌاه لمعالجة الوحٌدة المحطة وهً السحرون، اهمٌ محطة داعش هجوم أصاب فبراٌر، 19 وف 

 أخرى مناطق تصلٌح وأعادت جدٌد مولد وتركٌب بشراء الٌونٌسؾ قامت الحادثة، أعقاب وفً للعمل. صالحة ؼٌر المٌاه محطة وجعل المرفق

 الموصل. شرق سكان من 70,000 من ألكثر اآلمنة الشرب مٌاه توفر وهً مارس، مطلع فً المٌاه محطة افتتاح وأعٌد المرفق. من تضررت

 ا الٌونٌسؾ وتواصل ا المٌاه من لتر ملٌون 2.6 إلى ٌصل ما وتورٌد النزاع، من المتضررٌن للسكان اآلمنة الشرب مٌاه توفٌر أٌض   ٌ  مناطق إلى ٌوم

ا المشردٌن ومخٌمات الموصل شرق  ٌ  مشرد 512,000 من أكثر إلى المٌاه الٌونٌسؾ زودت فبراٌر، وفً ونٌنوى. وأربٌل دهوك محافظات فً داخل

 بـ ٌقدر ما لخدمة حمام 300 وحوالً مرحاض 1,600 من أكثر الٌونٌسؾ أنشؤت ذلك، إلى باإلضافة المخٌمات. وخارج المخٌمات فً ٌقٌمون

ا المشردٌن من 132,000  ٌ  البلد. أنحاء جمٌع فً داخل

 ما تربط مٌاه شبكة تركٌب العامة والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه قطاع فً الفاعلة الجهات أكملت مارس، 6 فً أقٌم الذي ألسبوعا وخالل  

 من أکثر تلقی وقد المتحدة. األمم أوردته لما وفق ا المخٌم، فً المٌاه شبكة إلى نٌنوى فً علً الحاج طوارئ موقع فً أرض قطعة 2,100 من ٌقرب

ا شخص ٌونمل 1.3  أوردته لما وفق ا الموصل، هجوم بداٌة منذ المخٌمات وؼٌر المخٌمات فً العامة والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه مجال فً دعم 

 المتحدة. األمم

 للتنمٌة كٌةاألمرٌ للوكالة التابع الكوارث حاالت فً الخارجٌة المساعدة مكتب ٌخطط ،2017 المالٌة السنة فً دوالر ملٌون 20.5 ٌبلػ وبدعم  

 متؤثر شخص 353,000 بـ ٌقدر لما العامة للنظافة التروٌج برامج وتعزٌز الصحً للصرؾ التحتٌة والبنٌة المٌاه إمدادات نظم تحسٌن إلى الدولٌة

 إلی والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه دعم توفٌر المنفذٌن والشركاء للدولة التابع والهجرة والالجبٌن السكان مكتب ٌتوقع ذلك، إلی باإلضافة بالنزاع.

 النزاع، من المتضررٌن السکان علی النظافة مستلزمات توزٌع خالل من العراق أنحاء جمٌع فً المحلٌة المجتمعات فً شخص ملٌون 1.7

 السكان مكتب دعم وسٌوفر بالشاحنات. المٌاه ونقل الصحً، والصرؾ التالفة للمٌاه التحتٌة البنٌة تؤهٌل وإعادة المٌاه، لنظم السرٌعة واإلصالحات

ا للدولة التابع والهجرة والالجبٌن  المجتمعٌة. الري نظم وإصالح لتنظٌؾ العراق فً مزارع 2,000 بنحو ٌقدر ما إلى المساعدة أٌض 
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 األخرى اإلنسانية المساعدات

 مما العراق، فً النزاع من المتضررٌن لألشخاص ةالماس االحتٌاجات لتلبٌة دوالر ملٌون 985 مبلػ 2017 لعام اإلنسانٌة االستجابة خطة تطلب 

 ملٌون 6.5 إلى الصحٌة المساعدة تقدٌم إلى المتحدة األمم تسعى .2016 لعام اإلنسانٌة االستجابة خطة عن دوالر ملٌون 124 قدرها زٌادة ٌمثل

 إلى الؽذابً األمن ودعم شخص؛ ملٌون 3.4 لىإ الحماٌة وخدمات شخص؛ ملٌون 3.5 إلى العامة والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه ودعم شخص؛

 مارس، 31 وبحلول أخرى. تدخالت ضمن شخص، ملٌون 2.3 إلى الطوارئ حاالت فً اإلؼاثة وسلع اإلٌواء ومساعدات شخص؛ ملٌون 2.8

 االستجابة خطة نحو ب(المطلو المجموع من المابة فً 9 من ٌقرب ما )أي أمرٌكً دوالر ملٌون 90.9 بنحو أخرى دولٌة مانحة جهات ساهمت

 اإلنسانٌة. الشإون تنسٌق لمكتب المالً التتبع لخدمة وفق ا ،2017 لعام اإلنسانٌة
 

 الوالٌات حكومة أرقام أن حٌن فً ،2017 لعام التقوٌمٌة السنوات ءأثنا الدولٌة االلتزامات على ومبنٌة المتحدة لألمم المالً التتبع لخدمة وفق ا الدولٌة األرقام جمٌع تكون .2017 مارس 31 من اعتبارا   هً المبٌنة التموٌل أرقام   *

 التعهدات بالضرورة المتحدة الوالٌات بحكومة الخاصة التموٌل أرقام تعكس ال .2016 أكتوبر، 1 فً بدأت التً 2017 المالٌة السنة من المتحدة الوالٌات حكومة التزامات وتعكس المتحدة الوالٌات لحكومة وفق ا تكون المتحدة

 .2016 ٌولٌو 20 فً المنعقد العراق لدعم المانحٌن مإتمر أثناء المعلنة

 (ECHO) األوروبٌة للمفوضٌة المدنٌة والحماٌة اإلنسانٌة للمساعدات العامة المدٌرٌة **

 

 

 

 السياق

  ا حتى ٌناٌر  ٌ  ، عندما بدأت قوات تنظٌم داعش فً فرض سٌطرتها على أجزاء من شمال 2014ظلّت الحالة داخل العراق مستقرة نسب

تان العراقً، للهرب ووسط العراق. تبع ذلك تشرد أعداد كبٌرة من السكان بٌنما فر المدنٌون إلى المناطق ذات األمان النسبً، مثل إقلٌم کردس

 من القتال. 

  ًنشرت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فرٌق االستجابة للمساعدة فً حاالت الكوارث للمساعدة فً تنسٌق جهود 2014أؼسطس  11ف ،

ا فً جمٌع أنحاء العراق . ٌعمل موظفوا فرٌق حكومة الوالٌات المتحدة لمعالجة االحتٌاجات اإلنسانٌة العاجلة لألشخاص المشردٌن حدٌث 

 االستجابة للمساعدة فً الكوارث ومكتب السكان والالجبٌن والهجرة التابع للدولة فً العراق بشكل وثٌق مع المسإولٌن المحلٌٌن والمجتمع

ل دعم فرٌق االستجابة الدولً والجهات الفاعلة اإلنسانٌة لتحدٌد االحتٌاجات الحرجة والتعجٌل بتقدٌم المساعدة إلى السكان المتضرٌٌن. ومن أج

ا بتؤسٌس فرٌق إدارة االستجابة ومقره فً واشنطن، العاصمة.  للمساعدة فً الكوارث، قامت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة أٌض 

  ٌستنزؾ ملٌون شخص فً العراق ٌحتاجون إلى مساعدات إنسانٌة. حٌث أن التشرٌد لفترات طوٌلة  11، تقدر األمم المتحدة أن 2017فً عام

ا وأعضاء المجتمع المضٌؾ على حد سواء فً وقت عندما ٌحد العجز فً المٌزانٌة الخطٌر بسبب أسعار   ٌ موارد األشخاص المشردٌن داخل

االت النفط العالمٌة المنخفضة من قدرة حكومة العراق وحكومة إقلٌم كردستان على االستجابة لالحتٌاجات اإلنسانٌة. وفً نفس الوقت، تواجه وك

تً األمم المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وجهات اإلؼاثة الفاعلة األخرى نواقص فً التموٌل وتحدٌات لوجستٌة وقٌود أمنٌة تعقد الجهود ال

 ترمً إلى تلبٌة االحتٌاجات الحرجة. 

  ًرثة فً العراق للسنة المالٌة ، أعلن سفٌر الوالٌات المتحدة لدى العراق دوؼالس أ. سلٌمان مرة أخرى عن وجود كا2016أكتوبر  10ف

 بسبب األزمة اإلنسانٌة والطاربة المعقدة والمستمرة. 2017

198,271,134
دوالر أمرٌكً

50,848,875
دوالر أمرٌكً 35,921,066

دوالر أمرٌكً
30,470,333
دوالر أمرٌكً 6,659,151

دوالر أمرٌكً
3,623,189
دوالر أمرٌكً

3,394,077
دوالر أمرٌكً

2,433,090
دوالر أمرٌكً

2,347,919
دوالر أمرٌكً

990,583
دوالر أمرٌكً

حكومة الوالٌات 
المتحدة 

األمرٌكٌة

الٌابان المفوضٌة 
األوروبٌة 

للمساعدات 
  اإلنسانٌة

كندا السوٌد بلجٌكا ألمانٌا المملكة المتحدة النمسا سوٌسرا

  2017تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية لعام 
حسب المانح
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05,2 المالي العام في قيةالعرا لالستجابة المتحدة الواليات لحكومة اإلنساني التمويل إجمالي
1

 

 المبلغ الموقع النشاط المنفذ الشريك

USAID/OFDA
0

 

 الحكومٌة ؼٌر المنظمات شركاء
 الشإون تنسٌق اإلؼاثة، وسلع اللوجستً الدعم الصحة،
 المستوطنات، و المآوى الحماٌة، المعلومات، وإدارة اإلنسانٌة

 العامة والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه
 أمرٌكً دوالر 35,433,453 البلد ءأنحا جمٌع

 أمرٌكً دوالر 5,000,000 البلد أنحاء جمٌع والمستوطنات المؤوى (IOM) الدولٌة الهجرة مإسسة 

 للطفولة المتحدة األمم منظمة 
(UNICEF) 

 الصحٌة والنظافة الصحً والصرؾ المٌاه برنامج
 كركوك، أربٌل، دهوك، بؽداد، األنبار،
 السلٌمانٌة نٌنوى،

 أمرٌكً دوالر 8,640,000 

 للطفولة المتحدة األمم منظمة
(UNICEF) 

 الحماٌة
 كركوك، أربٌل، دهوك، بؽداد، األنبار،
 الدٌن صالح نٌنوى،

 أمرٌكً دوالر 2,160,000 

 للطفولة المتحدة األمم منظمة 
(UNICEF) 

 أمرٌكً دوالر 3,000,000 البلد أنحاء جمٌع اإلؼاثة وسلع اللوجستً الدعم

 أمرٌكً دوالر 11,823,500 الدٌن صالح نٌنوى، كركوك، األنبار، الصحة (WHO) العالمٌة الصحة منظمة 

 أمرٌكً دوالر 564,181  البرنامج دعم تكالٌؾ  

 أمريكي دوالر USAID/OFDA ,,1,0,1,60 تمويل مبلغ إجمالي

    
USAID/FFP
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 أمرٌكً دوالر 25,000,000 البلد أنحاء جمٌع الطاربة الؽذابٌة المساعدة (WFP) العالمً األؼذٌة برنامج

 أمريكي دوالر USAID/FFP 0515551555 تمويل مبلغ إجمالي 

 
    STATE/PRM

0
 

 المنفذ الشرٌك
 والمٌاه اإلؼاثة، وسلع والحماٌة، والصحة، الؽذابٌة، المساعدة
 العامة والنظافة الصحً والصرؾ

 أمرٌكً ردوال 22,100,000 البلد أنحاء جمٌع

 أمرٌكً دوالر 2,750,000 البلد أنحاء جمٌع التشرد تتبع مصفوفة (IOM) الدولٌة الهجرة مإسسة

 لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
 (UNHCR) الالجبٌن

 أمرٌكً دوالر 74,400,000 تركٌا سورٌا، لبنان، األردن، العراق، متعددة قطاعات

 للطفولة المتحدة األمم منظمة
(UNICEF) 

 أمرٌكً دوالر 6,400,000 البلد أنحاء جمٌع التعلٌم

 المؤوى للمستوطنات المتحدة األمم برنامج 
 نٌنوى، كركوك، دٌالى، بؽداد، األنبار،
 الدٌن صالح

 أمرٌكً دوالر 1,000,000 

 أمريكي والرد 5,1,551555, األمريكية الخارجية بوزارة والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل مبلغ إجمالي

 دوالر أمريكي 31102,1,60, 05,2 المالي العام في العراقية لالستجابة المتحدة الواليات لحكومة اإلنساني التمويل إجمالي

 
 05,2 ̶ 05,0 المالي العام في العراقية لالستجابة المتحدة الواليات لحكومة اإلنساني التمويل 

 دوالر USAID/OFDA 6,,15,01162 تمويل مبلغ إجمالي

 دوالر ,,USAID/FFP ,611,0615 تمويل مبلغ إجمالي 

 دوالر 21013561510 األمريكية الخارجية بوزارة والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل مبلغ إجمالي 

 أمريكي دوالر 2216521066 األمريكية الدفاع وزارة تمويل إجمالي

 أمريكي دوالر 1,,16,515,11, 05,2–05,0 المالي العام في العراقية لالستجابة متحدةال الواليات لحكومة اإلنساني التمويل إجمالي

1 
األموال. اعتماد ولٌس االلتزام أو التعهد تارٌخ إلى التموٌل سنة تشٌر

 

2 
ا الفعلٌة أو المتوقعة بها الملتزم المبالػ ٌةالدول للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع الكوارث حاالت فً الخارجٌة للمساعدة المتحدة الوالٌات مكتب تموٌل ٌمثل  .2017 مارس 31 من اعتبار 

3 
ا المشردٌن األشخاص منها ٌستفٌد التً اإلنسانٌة المساعدات برمجة الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع السالم أجل من الؽذاء مكتب تموٌل ٌدعم  ٌ  تموٌل األرقام تتضمن وال الصراع، من المتضررٌن اآلخرون والعراقٌون داخل

 العراق. فً السورٌٌن الالجبٌن تساعد التً لألنشطة الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة للوكالة التابع السالم أجل من الؽذاء مكتب
4 

 تساعد التً لألنشطة التموٌل األرقام تتضمن ال المجاورة، للدول العراق من هربوا الذٌن الالجبٌن للسكان وبالنسبة العراق داخل اإلنسانٌة المساعدات برمجة للدولة التابع الكوارث فً للمساعدة االستجابة فرٌق تموٌل ٌدعم

 العراق. فً السورٌٌن الالجبٌن
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 العام التبرع معلومات

 ٌمكن اإلؼاثة. عملٌات تنفذ التً اإلنسانٌة للمنظمات المالٌة المساهمات توفٌر هً اإلؼاثة جهود فً بها المساعدة لألشخاص ٌمكن التً فعالٌة األكثر الطرٌقة 

 .www.interaction.org اإللكترونً الموقع على العالم حول للكوارث لالستجابة النقدٌة التبرعات تقبل التً اإلنسانٌة بالمنظمات قابمة على العثور

 مكتب ٌشجع USAID ا المطلوبة المواد بتوفٌر المساعدة لخبراء تسمح ألنها النقدٌة التبرعات على  وتقلٌل المتضررة(؛ المناطق فً تكون )عادة   تحدٌد 

 ودعم النقل؛ تكالٌؾ وبدون بالؽة بسرعة نقلها ٌمكن والتً المستودعات(؛ ومساحة الموظفٌن، ووقت النقل، طرق )مثل الشحٌحة الموارد على العبء

 المالبمة. والبٌبٌة والؽذابٌة الثقافٌة، المساعدات وفٌرت وضمان المنكوبة؛ المنطقة اقتصاد

 على: المعلومات من المزٌد على العثور ٌمكنك 

 .1.202.821.1999+ أو www.cidi.org الدولٌة: الكوارث لمعلومات (USAID) الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة الوكالة مركز  

 .www.reliefweb.int على اإلنسانً للمجتمع اإلؼاثة أنشطة عن علوماتم على العثور ٌمكن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على USAID لـ اإللكترونً الموقع على USAID/OFDA نشرات تظهر
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

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

