
 1 

 

    

 

 

     

 
 

 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 أبرز التطورات

  مليون دوالر  502أبريل عن تخصيص ما يقرب من /نيسان 41أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما في

هذا اإلعالن األخير بو. لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة في العراقكتمويل جديد من الحكومة األمريكية 

المتضررين من فع إجمالي التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكية استجابةً لدعم السكان تير

 5041مليون دوالر، تمَّ تخصيصها خالل السنتين الماليتين  104من  إلى أكثريرتفع ، الصراع في العراق

 .5042و 

 فبراير /وأواخر شباط 5041نوفمبر /قدم المجتمع اإلنساني الدولي خالل الفترة مابين مطلع تشرين الثاني

مساعدات إغاثة طارئة كافية لتلبية متطلبات موسم الشتاء الملحة بالنسبة للعراقيين النازحين داخلياً ، 5042

من المعرضة للخطر الضعيفة  ولالجئين السوريين، والتي ساهمت على نحٍو فعال في حماية الفئات

 .في جميع أنحاء العراق الظروف الجوية القاسية

  هدف إلى تحديد ت يتوال، للعراق" المسار السريع"وثيقة أولويات فبراير /شباط 41أطلقت األمم المتحدة في

، التي اطلقت في تشرين 5041خطة االستجابة اإلستراتيجية للعام  إلحاحا مناألولويات األكثر 

مليون دوالر، لدعم  420، ووجهت لمعالجة العجز الحاصل في التمويل الذي يبلغ 5041أكتوبر عام /ولاأل

 .5042يونيو عام /فبراير و حزيران/شباط بين ماالضرورية الملحة، خالل الفترة اإلنسانية األنشطة 

لعاجلة، مع التركيز لمواصلة أنشطة االستجابة اللحصول على تمويل فوري " المسار السريع"ويناشد نداء 

 .المأوىشؤون والنظافة الصحية ودعم  المياه والصرف الصحي خدماتو المساعدات الغذائيةتوفير  على
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 .(USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
2
 .(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
3
 .(State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  
4
 .(DoD) الدفاع األمريكية وزارة 

 .تسجيلهملألشخاص الذين يطلبون  الفعليالعدد ، وغالباً ما تتراجع جهود تسجيل األرقام بالمقارنة من الالجئين في تغير مستمرتجدر اإلشارة بأن أعداد  *

 التمويل اإلنساني
 إلى جمهورية العراق

 5042 و 5041للسنة المالية 
USAID/OFDA 41,964,016$ دوالر 

1
 

USAID/FFP 25,143,516$دوالر
2
 

State/PRM 332,695,489$ دوالر
3
 

DoD 7,500,000$ دوالر
4
 

$407,303,021 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة 

 العراقاإلنسانية في لالستجابة ( USG)األمريكية 

المعقدة الطوارئ حالة ــ العراق  
لمالي   للسنة  ،5 رقم الوقائع نشرة 1025 أبريل/نيسان 21                                                                       1025 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

 2.7 مليون
عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في  شخص

 4102يناير /العراق، منُذ كانون الثاني

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

207.528*  
 عدد الالجئين العراقيين في المنطقة

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 4102ديسمبر /كانون األول –الالجئين

445,104  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 دهوك

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة

4105 

401,124  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 األنبار

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

355,380  
النازحون داخلياً في محافظة عدد األشخاص 

 كركوك

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة

4105 

352,668  
عدد األشخاص النازحون داخلياً في العاصمة 

 بغداد

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة

4105 

214,548 
عدد األشخاص النازحون داخلياً في محافظة 

 أربيل

مارس /آذار 42 – المنظمة الدولية للهجرة
4105 

 أهم األحداث
 كومة الواليات المتحدة تعلن عن تمويل أضاافي ح

، 5042ملياااون دوالر للسااانة المالياااة  502بقيمااة 

 ،لااااادعم أنشاااااطة االساااااتجابة اإلنساااااانية الجارياااااة

لمساااااااااعدة السااااااااكان النااااااااازحين والمشااااااااردين 

 .النزاع في جميع أنحاء العراقوالمتضررين من 

  يُاافسفُر عاان ناازو  مااا انعاادام األماان فااي العااراق

مليااااون نساااامة مااااابين كااااانون  5.4يقاااارب ماااان 

 .5042مارس /و آذار 5041يناير /الثاني

 للعااراق" المسااار السااريع"أولويااات  وثيقااةساعى ت 

لدعم األنشاطة مليون دوالر  420إلى رصد مبلغ 

نهايااااااااة شااااااااهر   لغايااااااااة الملحااااااااةاإلنسااااااااانية 

  .يونيو/حزيران
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 من المدنيين،  430بضمنهم ما يقرب من  مواطن عراقي 40000ما يقدر بنحو  مارس إلى وفاة/أدى الصراع العنيف خالل شهر آذار

( يونامي)أو ( UNAMI)آخرين، وفقاً لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  50440كما أدى أيضاً إلى جر  وإصابة ما يقرب من 

يين حوالي باللغة العربية، والتي ذكرت أيضاً أن بغداد هي المحافظة األكثر تضرراً من العنف، حيث بلغ عدد الضحايا من المدن

من الضحايا  010سقوط حوالي كما أدى القتال في محافظة األنبار إلى . جريح 030حالة وفاة وما يقرب من  360بضمنهم  403000

 .صفوف المدنيينفي 

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانيةو والنزوح السكانيحالة االنعدام األمني 

 وقوات األمن العراقية والميليشيات المتحالفة ( داعش)اإلسالمية في العراق والشام  تواصل االشتباكات المسلحة بين تنظيم الدولة

َّ ، وال سيإمكانيات وصول المساعدات اإلنسانية في مختلف أنحاء العراقوتقييد معها، تواصل الدفع باتجاه تهجير السكان  ما في ف

 5041يناير عام /فخالل الفترة الممتدة منُذ كانون الثاني. وصال  الدين المحافظات الثالث األكثر تضرراً في كٍل من األنبار ونينوى

اُسرة، ما يعادل حوالي  1140000ونزو  ما يقرب من إلى تشريد ، أدى الصراع في العراق 5042مارس عام /آذار 56ولغاية يوم 

لعراق، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية موقعاً في مختلف أنحاء ا 30010مليون شخص من مواقع ومناطق مختلفة تقدر بنحو  5.4

(IOM ) العدد الحالي  للنازحين والمهجرين داخلياً زيادة قدرها أكثر من يمثل و. لحكومة األمريكية في الجهد اإلنسانيلالشريكة

 .مارس/شخص، حيث تمَّ رصد وتحديد هذا العدد منُذ منتصف شهر آذار 100000

 مليون من النازحين داخلياً في جميع أنحاء  4.4مارس أن حوالي /آذار 56أعدتهُ لغاية يوم  أوردت منظمة الهجرة الدولية في تقرير

إقامة مساكن العائالت المستضيفة للنازحين والفنادق والموتيالت وأماكن العراق يقيمون حالياً في أماكن خاصة، والتي تشمل 

هم في األساس من محافظات األنبار ودهوك وكركوك، يحتمون اآلن  من النازحين داخلياً  4410000وإضافةً لما تقدم هناك  .مستأجرة

 .لجوء حرجة أو غير صالحة مثل المباني غير المكتملة والمهجورة ودور العبادة وغير ذلك من التسويات غير الرسميةفي تجمعات 

 (. داعش)ريت التي تقع تحت سيطرة تنظيم فبراير نحو مدينة تك/تقدمت قوات األمن العراقية والقوات المتحالفة معها في أواخر شباط

اُسرة من مدينة تكريت ومن قضاء الدور المجاور،  10000ولقد دفعت االشتباكات التي دارت آنذاك إلى تشريد وتهجير ما يقرب من 

لمتصل بهذه اودفع القتال  .ومن بينها قضاء بلد ومدينة سامراء صال  الدينحيث لجاؤا إلى المناطق األكثر أمناً في محافظة 

بعد أكثر من . كيلومتراً شمال شرق مدينة تكريت 41االشتباكات إلى خلق حاالت نزو  إضافية من منطقة العلم الواقعة على بعد 

. أبريل/في األول من نيسان( داعش)أربعة أسابيع من النزاع تمكنت قوات األمن العراقية من انتزاع مدينة تكريت من سيطرة تنظيم 

باكات في صال  الدين باإلضافة إلى االشتباكات التي اندلعت مؤخراً في محافظة األنبار بين قوات األمن العراقية وأسفرت االشت

شخص إلى محافظة بغداد، وذلك خالل  540000عائلة نازحة أو ما يعادل  10200، أسفرت عن وصول ما يقرب من (داعش)وتنظيم 

  .وفقاً لتقارير منظمة الهجرة الدولية مارس،/آذار 56إلى  45الفترة الممتدة من يوم 

  استجابةً لحالة النزو  الجديدة في محافظة صال  الدين أرسلت منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف قافلتين من إمدادات المياه

السامية  شخص في مدينة سامراء، حيث كانت المفوضية 510000والصرف الصحي والنظافة العامة لتغطية احتياجات أكثر من 

تمَّ أيضاً تقديم المساعدات  كما اُسرة، 200 مواد اإلغاثة الطارئة لحواليقد أوصلت ( UNHCR)لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية ( WFP)الغذائية الطارئة من قبل برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

، حيث وزعت المواد الغذائية الطارئة على (NGOs)من قبل بضعة منظمات محلية ودولية غير حكومية ، وكذلك ية الدوليةللتنم

. عائلة في مدينة سامراء 30200السكان المتضررين من النزاع، وتضمنت المواد توزيع حصص غذائية تكفي لمدة ثالثة أيام على 

خيمة، بينما قامت إحدى المنظمات المحلية غير الحكومية بتوزيع  40000جانبها حوالي إضافةً لذلك وفرت الحكومة العراقية من 

 55في وإلى جانب ذلك قامت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اإلغاثة في حاالت الطوارئ، رزمة من مجموعات  500

ة والبطانيات، فضالً عن  400000بإيصال مارس /آذار األغذية التي تتضمن كل واحدة منها  ما يزن من سالل  50200من فرش األسرَّ

 .سامراء في مدينةالمواد الغذائية لألسرة الواحدة كيلوغراماً من  50حوالي 

 ناحية فبراير هجوماً لتنظيم داعش على قاعدة األسد الجوية، التي تقع بالقرب من /صدت قوات األمن العراقية في منتصف شباط

اُسرة في مجمع البغدادي السكني، واالستيالء على  200ورغم ذلك تمكن مقاتلو التنظيم من محاصرة . في محافظة األنبارالبغدادي 

ولقد أسفر النزاع المستمر . أجزاء كبيرة من المنطقة، ومن بين االُسر المحاصرة كانت هناك عائالت لمنتسبي القوة الجوية العراقيين

اُسرة في كٍل من  10000مارس، أسفر عن حجز ومحاصرة حوالي /خامس من آذاربين قوات األمن العراقية وتنظيم داعش ولغاية ال

ناحية البغدادي وقضاء حديثة القريب من الناحية، مما يعيق إمكانيات الوصول ويمنع المساعدات من الوصول إلى الفئات الضعيفة 
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حدود  فياُسرة  000 ما يقرب من تهجيررس إلى ما/ولقد أدى العنف المتواصل ولغاية العاشر من آذار. المعرضة للخطر من السكان

 .اُسرة إلى محافظة بغداد 200، توجهت في المقام األول إلى مدينة الرمادي، في حين توجهت أكثر من محافظة األنبار

  طن متري من المساعدات المقدمة من الحكومة  500استجابةً لحاالت النزو  المذكورة قامت قوات األمن العراقية بتوزيع حوالي

تمَّ توزيعها على السكان في مدينة الطماطم، معجون واألرز والسكر و( الطحين)العراقية، والتي تضمنت زيت الطهي ومادة الدقيق 

باإلضافة لذلك تمكنت إحدى الجهات الشريكة لمكتب السكان  .ين من النزاع في ناحية البغدادي وبروانةحديثة وعلى السكان المتضرر

من مواد اإلغاثة الطارئة اإلمدادات الطبية وغيرها والهجرة التابعة لوزارة الخارجية األمريكية، تمكنت من إيصال وتوزيع  نوالالجئي

 .مدينة السياحية التابعة لمحافظة االنبار والتي تقع بالقرب من بحيرة الحبانيةمن االُسر النازحة إلى ال 40600على حوالي 

 أبريل قافلة إمدادات انسانية مشتركة مابين منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية /وصلت إلى ناحية البغدادي في األول من نيسان

رزمة من محتويات آليات  30000تضمنت ما يقدر بنحو  وتضمنت المواد التي وزعتها وكاالت األمم المتحدة فور وصولها،. العالمي

لمدة شخص  420000العاجلة، التي تتضمن مواد غذائية كافية إلطعام حوالي  التموينيةمن الحصص  30000االستجابة العاجلة و 

ى جانب سلع إغاثة إلشخص،  540000كافية لتغطية احتياجات مجموعات من مستلزمات النظافة  وتضمنت المواد أيضاً ثالثة أيام، 

 .طارئة إضافية مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة

 

 والتوطين شؤون المالجئ

  من النازحين داخلياً من مختلف  50000مارس اعادت توطين أو تسكين ما يقدر بنحو /آذار 52إلى  5شهدت الفترة الممتدة من يوم

، مما يرفع عدد األفراد الذين رسمية للنازحين داخلياً في جميع أنحاء العراقمخيمات هم في ينمناطق النزو  والتهجير، حيث تمَّ تسك

ومن بين إجمالي عدد سكان المخيمات هناك . شخص 5530000مخيم رسمي للنازحين داخلياً في العراق إلى  52يقيمون في 

 اً مخيم 44فهناك أما على مستوى البالد، . مخيماً للنازحين داخلياً فقط في اقليم كردستان في العراق 43شخص يعيشون في  4010000

مجموعة تنسيق لوفقاً شخص،  3110000قيد اإلنشاء اآلن، حيث من المقرر أن تستوعب هذه المخيمات حوالي للنازحين داخلياً 

ة والمنظمات غير وكاالت األمم المتحد، وهي هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية وأنشطة إدارة المخيمات والتي تتألف من وإدارة المخيمات

 .في الشؤون اإلنسانية وغيرها من الجهات المعنية الحكومية

  الذين يعيشون في المباني غير ، داخلياً قسري للمهجرين والنازحين تنفيذ عمليات إخالء تفيد تقارير األمم المتحدة إلى وجود توجه نحو

وجه مماثل ضد الساكنين في األماكن المستأجرة في محافظة كركوك في محافظة كركوك، إلى جانب تالمكتملة والمهجورة في مدينة 

من  45ما يقدر بنحو بطرد يناير /كانون الثاني 43في أن السلطات المحلية قامت  لمنظمات اإلغاثة وفقاً وذكرت التقارير . كربالء

ي أصبحت حوالمارس /ومع بداية شهر آذار. في كركوك اإلخالء أوامرأخرى عائلة  500 تسلمت حين االُسر النازحة داخلياً، في

فندقاً في كربالء، وفقاً  51بالطرد من تهديد التحت شخص، أصبحوا  60330من االُسر النازحة داخلياً، أي ما يعادل أكثر من  40500

 .إلحدى المنظمات غير الحكومية

 من إجمالي عدد ( الكرفانات)من مقصورة  400ر من استجابةً لما ورد أعاله، قامت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بتركيب أكث

للنازحين داخلياً في كربالء، بهدف استيعاب النازحين داخلياً  في مخيم جديدمن الكرفانات المقرر نصبها، حيث تمَّ تركيبها  40500

الذين فروا من محافظة  ون داخلياً من قبائل الشبك النازح، والغالبية العظمى من هؤالء هم اإلخالءالمتضررين أو المتأثرين بعمليات 

 المتبقينإليواء النازحين توفير الخيام ب أيضاً وتلتزم المنظمة الدولية للهجرة من جانبها . 5041نينوى في أواخر صيف العام الماضي 

والنظافة رف الصحي ريثما يتُم االنتهاء من تركيب جميع الكرفانات وتأسيس خدمات البنية التحتية فيما يتعلق بتوفير المياه والص

 .الصحية العامة

  ،شركاء الحكومة األمريكية المتمثلون في كٍل من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  يدافعفيما يتعلق بمحافظة كركوك

طات مع السل يدافعون ويبحثونوالمنظمات غير الحكومية، ( UN-HABITAT) وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

عمليات اإلخالء القسري بنتهاكات حقوق السكن والقضايا القانونية األخرى ذات الصلة للتصدي ال ،زحين داخلياً عن الناالمحلية بالنيابة 

الدعم القانوني وتقوم أيضاً هذه الجهات الفاعلة المعنية بشؤون الحماية والمأوى بتحديد خيارات اإليواء المناسبة وتوفر . في المحافظة

 .في محافظة ديالىللنازحين داخلياً الذين عادوا حديثاً  اإليجار وملكية األراضيفيما يتعلق بقضايا 

  تقوم إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تقوم بتوفير

تعبئة إلى جانب  اللوازم المنزلية األساسية،اإليجار ولشراء  دفع نفقاتربالء، ليتسنى لهم داخلياً في كالمساعدات النقدية للنازحين 
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الجهات الفاعلة المعنية بشؤون  تحثلما تقدم، إضافةً . المهددة بالطرد أو اإلخالءلمساعدة األسر وتحريك منظمات استجابة أخرى 

الحكومة العراقية بتوفير مأوى مستديم وبشكٍل  تحث وتطالبوالهجرة،  نئيالحماية ومنها إحدى الجهات الشريكة لمكتب السكان والالج

 .كربالءمحافظة في للنازحين داخلياً األكثر ضعفاً  عاجلٍ 

  في محافظة واسط، تعمل إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إلى جانب جهات فاعلة أخرى

للنازحين داخلياً الذين  اإليجارمعنية بشؤون المأوى، يعملون معاً على تحديد وإيجاد مأوى وحلول طويلة األجل، مثل دعم نفقات 

ورغم من أن المجتمعات  .وغيرها من مناطق وسط وجنوب العراقدور العبادة في محافظة واسط يقيمون في المباني الدينية أو 

، فإن االفتقار لوجود اتفاقيات أو عقود إيجار بدون إيجار لعدة أشهرالمستضيفة قد سمحت للنازحين داخلياً في اشغال المباني الدينية و

 .رسمية يُفبقي النازحين عرضةً  للطرد أو اإلخالء

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  دعمت كل من منظمة الصحة العالمية في األمم المتحدة(WHO )فبراير، حملة التطعيم ضد شلل /ومنظمة اليونيسف في أواخر شباط

كما استهدفت حملة التطعيم . طفل في محافظات وسط وجنوب العراق مليون 2.2األطفال التي استمرت لمدة خمسة أيام وغطت 

تتراو  طفل  6400000مارس، استهدفت أكثر من /المزدوجة ضد مرض الحصبة وشلل األطفال التي اختتمت في منتصف آذار

صحية المعنية إلطالق وتخطط الوكاالت ال. السليمانيةكٍل من محافظة دهوك وأربيل ومابين تسعة أشهر وخمس سنوات في أعمارهم 

تم الكشف عن  5041في عام . مليون طفل دون سن الخامسة 2.1أبريل، وستستهدف /نيسان 45حملة التطعيم المقبلة في العراق في 

. اطفالً في سوري 36هذا باإلضافة إلى إصابة ( األول)إصابة اثنين من األطفال العراقيين بفيروس شلل األطفال البري النوع 

فشي مرض لمنع ت استجابة طارئة ونيسف ومنظمة الصحة العالمية عمليةاطلقت وزارة الصحة العراقية ومنظمة اليلذلك  واستجابةً 

أن السابع من ولقد اعلنت منظمة اليونيسف . من خالل حمالت توعية وتطعيم دورية شاملة على مستوى البالد شلل األطفال

 .العراق من مرض شلل األطفالأبريل يسجل مرور عاٍم كامٍل على خلو /نيسان

  وجود لضمان تعمل المجموعة المعنية بالشؤون الصحية مع وزارة الصحة العراقية ومع المسؤولين في حكومة اقليم كردستان

 ويعمل الشركاء المعنيين في المجال الصحي بشكل. االستعداد والقدرة على االستجابة لتفشي األمراض المحتملة في جميع أنحاء البالد

التجمعات السكانية في المخيمات وخارج المخيمات، حيث  تفشي وباء الكوليرا فيظهور والحتمال خاص على وضع خطط الطوارئ 

ظروف وتتضمن خطط الوقاية واالستجابة تحسين . ، وفقاً لألمم المتحدةكل سنتين أو ثالث سنواتيحدث وباء الكوليرا في العراق 

بالشؤون الصحية والمجموعات المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، إلى جانب المعنية مجموعات الالتنسيق بين 

لمتابعة ومراقبة تفشي األمراض في مخيمات النازحين داخلياً، فضالً عن مواصلة ووضع فرق تعزيز تدابير اإلشراف والمراقبة 

 .حمالت التوعية الصحية

 أن هناك زيادة في حاالت مرض السل الرئوي في صفوف النازحين داخلياً في المجمعات الصحية الفاعلة تقارير الجهات  أفادت

التي تم عدد حاالت السل لقد ارتفع . كردستان في العراقخيمات في محافظة كركوك وفي اقليم السكنية في المخيمات وخارج الم

مارس عام /حالة على أقل تقدير في آذار 400إلى  5041نوفمبر عام /حالة في تشرين الثاني 25من  ،تأكيدها في أربعة محافظات

إن السبب وراء تسارع معدالت انتشار مرض السل وفقاً للمجموعة المعنية بالشؤون الصحية، . بالمائة  562ة ب، أي بزيادة بنس5042

نزو  داخلي محددة في  القادمين من مناطقالسكان أعلى بين السيئة والتي عادةً ما تكون  ةيظروف المعيشالسوء التغذية وهو 

السلطات المحلية من جانبها تعمل المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات مع . مثل محافظة نينوى وقضاء سنجار ،األصول

وتعزيز سلوكيات طلب  المرض اكتشافلتعزيز الوعي الصحي حول خطر مرض السل بين السكان النازحين، بهدف تحسين كفاءة 

 .بلوغها في شمال العراق بما في ذلك محافظة نينوىالعالج في المناطق التي يمكن 

  العراق، جهزت وزارة الصحة العراقية تستضيف أكبر عدد من النازحين في جهزت منظمة الصحة العالمية في محافظة دهوك التي

برداراش و شيخان و "لتقديم الخدمات للنازحين داخلياً في كٍل من منطقة  يناير،/كانون الثاني 53بأربع عيادات طبية متنقلة في 

 .استتشارة طبية في محافظة دهوك 410500فبراير أكثر من /وقدمت هذه العيادات الطبية المتنقلة خالل شهر شباط". و زاخوسوميل 

 افة العامة في العديد من المناطق التي يصعب تواصل وكاالت اإلغاثة تقديم الدعم الضروري لشؤون المياه والصرف الصحي والنظ

الوصول بسبب وتقييد إمكانيات ونقص المعلومات الحركات الديناميكية للنازحين داخلياً على الرغم من الوصول إليها في العراق، 

األنبار تقوم الجهات الفاعلة  ففي مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة. انعدام األمن في العديد من المناطق المتضررة من النزاع في العراق
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. لتراً من المياه الصالحة للشرب يومياً  50ناز  بمعدل  5620000المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة بإمداد حوالي 

لتي شيدت في المرافق الصحية امن النازحين داخلياً يستفيدون اآلن من  330000باإلضافة لذلك تفيد التقارير وفقاً لألمم المتحدة أن 

 .من الحمامات 51من المراحيض الصحية و  36ن األنبار، والتي تتضممختلف أنحاء 

  مارس، بوجود نقٍص في /جهات أخرى معنية بشؤون المياه والصرف الصحي في مطلع آذارإلى جانب أفادت منظمة الصحة العالمية

شاريا للنازحين داخلياً في محافظة دهوك، األمر الذي  المياه في مخيم وتعقيمكيميائية األخرى الالزمة لمعالجة مادة الكلور والمواد ال

واستجابةً لذلك تُفنسق المجموعات المعنية بالشؤون الصحية . تنقلها المياه بين سكان المخيميرفع من خطر اإلصابة باألمراض التي 

 .ي ومعالجة المياه في المخيماتلتحسين مرافق الصرف الصحمع المجموعات المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي 

  يدعم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية 5042و  5041 تينمليون دوال للسنتين المالي 1.5اعتماداً على التمويل الذي يصل إلى ،

لصرف البنية التحتية لخدمات اتركيب أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما في ذلك من مجموعة واسعة للكوارث 

برامج الرعاية كما يدعم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية أيضاً سبل الحصول على . الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب

مليون دوالر، وهو مبلغ التمويل  1.2، وذلك من خالل ما يقدر بحوالي والمستوطنات الجماعيةداخلياً في المخيمات  الصحية للنازحين

 .5042و  5041اليتين للسنتين المالمقدم 

 

 التغذيةتوفير جهود األمن الغذائي و

  في الوقت الذي يستمر فيه الصراع الدائر في عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية لمواقع مختلفة في جميع أنحاء العراق، وخاصةً تلك

برنامج يستمر رغم هذه العقبات من األنبار، و ثل الجزء األكبرم المتأثرة بسطوة التنظيمالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش أو 

المساعدة للسكان في سعى لتقديم يأنحاء العراق وجميع شهريا في نسمة  4.2بالمساعدات الغذائية لحوالي  في إيصال األغذية العالمي

 .بذلكمناطق سكنية جديدة أخرى كلما سمحت ديناميكية الصراع 

 ا اق جهود االستعداد وتخزين المواد الحصص التموينية العاجلة والتي غالباً ما يتم نشرهبرنامج األغذية العالمي توسيع نط يواصل

الت الشريكة لها في المواقع اوالوكمواد اإلغاثة الطارئة التي قدمتها األمم المتحدة وغير ذلك من " الكرامة"وتوزيعها مع مجموعات 

وتمكنت وكالة األمم المتحدة لغاية أواخر . ، ليتم توزيعها على السكان المحتاجينوجنوب العراقاالستراتيجية في وسط وشمال 

 النحوتنقسم على هي من الحصص التموينية على مستوى البالد، و 360000إجمالي ما يقدر بنحو وتخزين  نشرمارس من /آذار

 .محافظة دهوك في 440000في بغداد و  450000حصة تموينية في محافظة أربيل و  430000: التالي

  ًالمساعدات قدم كٌل من برنامج األغذية العالمي ومنظمة الخالص العراقي اإلنسانية، وهي منظمة محلية غير حكومية، قدما معا

كما وزعت منظمتا اإلغاثة . في جنوب وغرب األنبار، وفقاً لما أوردته وكالة األمم المتحدة 600000 لحواليالغذائية الطارئة 

من النازحين داخلياً في أربع مناطق مختلفة من األنبار،  340100عاله حصص المواد الغذائية االُسرية على حوالي المذكورتان أ

يناير /محافظة األنبار في كانون الثانيإلى يعُد دخول برنامج األغذية العالمي و. يناير/كانون الثاني 56إلى  55خالل الفترة الممتدة من 

عناصر تنظيم داعش وقوات بين يتمكن فيها البرنامج من دخول المحافظة، منُذ أن تصاعدت وتيرة القتال  التيبمثابة المرة األولى 

 .الوصول إلى المحافظة اتكبير إمكانيأعاق بشكل  مما، 5041أكتوبر عام /ين األولاألمن العراقي في تشر

 وبشكل خاص على الناس المقيمين في  ، يؤثرانص في األدويةنقالباإلضافة إلى  األمن الغذائيعدام نذكرت تقارير األمم المتحدة أن ا

على السكان الضعفاء األكثر المساعدات الغذائية استجابةً لذلك وزعت الحكومة العراقية . ناحية البغدادي والمناطق المحيطة بها

ة مدادات إغاثإلليات نشر وتخزين أجريت عم، ووفقاً لألمم المتحدة. مارس/آذار 56عرضة للخطر في مدينة حديثة القريبة بتاريخ 

لجهود االستجابة الجارية لمدينة حديثة، وجاءت هذه العمليات بجهٍد مشترك بين المنظمة استعدادا إضافية في بغداد عاصمة العراق 

ومنظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة  ،الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 (.UNFPA)العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان 

  في أجزاء كثيرة من محافظات يستمر الصراع والتحديات التي تواجه وصول المساعدات اإلنسانية في تعطيل طرق المرور والتوزيع

ارتفاع أسعار المواد الغذائية العامة في البالد، األمر الذي يسهم في  تسويق السلع في توزيعات منظومةكما يؤثر ذلك ، وسط العراق

 بالتعاون معمسحاً ، وفقاً لتقديرات برنامج األغذية العالمي، الذي أجرى وصال  الديننينوى وكركوك واألنبار كٍل من محافظة في 

أسعار المواد حيث وجدت بيانات المسح أن مارس، /آذار 40و  3بين خالل الفترة ماجمعية اإلغاثة اإلسالمية وجمعية إعانة المسلم 

عدم وجود ، نظراً لنبار وديالى ونينوىألافبراير، في حين هبطت القوة الشرائية في /شباطبغداد منذ ارتفعت بنسبة كبيرة في الغذائية قد 
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تفتقر للعديد من  لمسح أن محافظة صال  الدينوذكر المشاركون في عملية ا .وظائف وأعمال كافية وانخفاض مستوى أجور العمل

 .العملية العسكرية في تكريتوالناجمة عن السلع الغذائية، نتيجةً للقيود المعيقة إلمكانيات الوصول 

 مارس عن تنفيذ برنامج جديد للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العراقية /آذار 44برنامج األغذية العالمي في  أعلن

ويهدف . محافظة ذي قار جنوب العراقمدرسة في مختلف أنحاء  40 أكثر منووزارة الصحة العراقية، ليتم تنفيذ هذا البرنامج في 

من  540000على حوالي ، الحليب أو العصيرإما و واألجبانالخبز البرنامج بهذه الخطوة إلى توزيع وجبات غذائية مدرسية تشمل 

الوجبات الغذائية في تعزيز هذه لفائدة  باإلضافةو. مايو/ضعفاء الحال في محافظة ذي قار، ولغاية نهاية أياراالبتدائية أطفال المدارس 

. تقدم لآلباء واألمهات واألطفال الحافز الذي يشجعهم على االلتحاق بالمدارسفي نفس الوقت بدني والعقلي لألطفال فإنها النمو ال

وكجزٍء من هذه المبادرة الجديدة عمل برنامج األغذية العالمي والحكومة العراقية أيضاً على توعية وتثقيف أولياء األمور ومدراء 

 .لألطفالوجبات التغذية المدرسية همية أ المدارس والمعلمين  حول

  في دعم  يعتمد عليها المكتب مليون دوالر، 52 البالغ 5042على التمويل الجديد للسنة المالية يعتمد مكتب الغذاء من أجل السالم

داخلياً، باإلضافة إلى  نازحينمليون شخص من ال 4.3لنحو  المساعدة الغذائية الطارئةبرامج األغذية العالمي ليتمكن بدوره من تقديم 

العراقية منظومة تسويق السلع بالتنسيق مع ويخطط برنامج األغذية العالمي . شخص من المتأثرين بالنزاع في العراق 2000000

للسكان الذين نزحوا حديثاً، حيث تشمل المساعدات الحصص التموينية وحصص األغذية االُسرية لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة 

 التي توفر الغذاء الكافي إلطعام اُسرة واحدة لمدة شهر واحد، باإلضافة إلى قسائم الغذاء الشهرية التي تعادل كل واحدة منها ما يساوي

وقدم برنامج األغذية العالمي خالل شهر . األسواق المحلية منراء المواد الغذائية شدوالراً، والتي يمكن للعائالت استخدامها في  56

 .من المهجرين والنازحين داخلياً في محافظة أربيل 1350000مارس قسائم الغذاء الورقية لحوالي /آذار

 

 نسيق الشؤون اإلنسانيةت

 مليون دوالر إلى حكومة اقليم  145يار دينار عراقي ما يعادل مل 100مبلغ مارس /حولت وزارة المالية العراقية في منتصف آذار

وكان مسؤولون في حكومة اإلقليم قد ذكروا في وقٍت مسبق أن هناك ضغطاً مسلطاً على الموارد الحكومية في اقليم . كردستان

أكثر من مليون نسمة من العراقيين  كردستان في العراق، وذلك نتيجةً لعدم وجود التمويل الكافي لدى الحكومة العراقية وبسبب وجود

جهود االستجابة والخدمات وينبغي للتمويل الجديد أن يمكن حكومة اقليم كردستان من تحسين  .والالجئين السوريينالنازحين داخلياً 

 .للوكاالت اإلنسانيةالمستضيفة وللسكان النازحين، وفقاً من المجتمعات  العامة لكلٍ 

  األولويات األكثر وتحدد هذه الوثيقة . من أجل العراق" أولويات المسار السريع"فبراير وثيقة /شباط 41أطلقت األمم المتحدة في

الهامة خالل الفترة األنشطة اإلنسانية مليون دوالر لدعم  420للعراق، وتطالب بتخصيص  خطة االستجابة اإلستراتيجية إلحاحا من

 60وفي حال عدم توفر هذا التمويل اإلضافي المطلوب، تتوقع األمم المتحدة أن نسبة . يونيو/فبراير ولغاية حزيران/من شباطالممتدة 

وثيقة وتسعى . خطة االستجابة االستراتيجية ستتوقف أو تقل إلى حٍد كبير خالل األسابيع المقبلة في إطارالجارية األنشطة بالمائة من 

التركيز على المساعدات الغذائية ودعم  فوري لمواصلة أنشطة االستجابة العاجلة، مع للحصول على تمويلٍ " ريعالمسار السأولويات "

أكتوبر /التي اطلقت في تشرين األولوالجدير بالذكر أن خطة االستجابة االستراتيجية . مواد اإلغاثة الطارئة عاتشؤون المأوى وتوزي

 10أو ما يعادل مليون دوالر،  110، قد تسلمت لغاية هذه اليوم ما يقرب من 5042و  5041والتي تغطي أنشطة عامي  5041عام 

 .مليار دوالر 5.5آنذاك والبالغ  يمة التمويل الذي سعت الخطة لرصده  بالمائة من ق

 ة، ومن خالل جهٍد والجهات الدولية المانحة بما في ذلك الحكومة األمريكي تعمل وكاالت األمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية

، تعمل هذه "ليزا غراندي"لبعثة األمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في العراق نائب الممثل الخاص تعاوني مشترك بقيادة 

وتحديد صورة عامة عن احتياجات العراق اإلنسانية للعام " ستجابة اإلنسانيةاالخطة " خطة جديدة وهي وضعمعاً على الجهات 

 إلى تحديد أولويات االحتياجات األكثر إلحاحاً  "أولويات المسار السريع"خطة االستجابة االنسانية التي ستخلف خطة وتسعى . 5042

وتتوقع األمم . 5042ديسمبر عام /يوليو ولغاية كانون األول/من تموزالممتدة خالل الفترة  ،المعرضين للخطر للسكان الضعفاء

 .مايو/ية الجديدة في أواخر أيارالمتحدة إطالق خطة االستجابة اإلنسان
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 تدابير الحماية

  بسبب حاالت الخطف والعنف  المخاوفال تزال هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بظروف الحماية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك

في أعقاب قيام تنظيم داعش بإطالق سرا  و. األقلياتمن  العراقية وغيرهمالطائفة اإليزيدية أبناء الذي يمارسه تنظيم داعش ضد 

وقدمت المنظمات اإلنسانية يناير، سارعت /كانون الثاني 44من كبار السن من اإليزيديين بمدينة الموصل في نينوى بتاريخ  500

الدولية أن مقاتلو  كما ذكرت وسائل اإلعالم. ومواد اإلغاثة األخرىالمساعدات الفورية التي شملت األغذية الطارئة والخدمات الطبية 

غالبيتهم من كبار السن والمرضى، حيث تسلمتهم و، األسر منثمانية أشهر  قضائهمبعد  إيزيدياً آخر 556عش أطلقوا سرا  تنظيم دا

 .كركوكمحافظة في قوات البيشمركة الكردية 

  لتلبية االحتياجات الفورية مارس اجتماعاً خصص /في الثالث من آذارإقليم كردستان استضاف المجلس األعلى لشؤون المرأة في

ومنظمات واتفق المشاركون المتمثلون في كٍل من وكاالت األمم المتحدة . النازحين في اقليم كردستان في العراق للنساء واألطفال

والصحة والداخلية ووزارة العمل والشؤون تعليم في كٍل من وزارة ال كردستان ني المحلية والمسؤولين من وزاراتالمجتمع المد

وزيادة الدعم بين حكومة كردستان واألمم المتحدة تنسيق االستجابة  االجتماعية في كردستان، اتفقوا مجتمعين على تحسين ظروف 

لمرأة، والزواج بمعالجة حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس االجتماعي أو العنف ضد االمتعلقة للمبادرات 

الالجئين في اقليم  والسوريين النازحينوالصدمات النفسية واالجتماعية بين العراقيين  المبكر وحاالت االختطاف واالتجار بالبشر

المجلس األعلى لشؤون المرأة وبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وغيره من منظمات اإلغاثة، يعمل . كردستان في العراق

من كال لتحسين سبل دمج االهتمامات الخاصة للشباب متعددة القطاعات رفيعة المستوى إنشاء لجنة على أيضاً  يم كردستانفي إقل

لوازم توزيعات  بشكل خاص على دعم وزارة الصحة في كردستان  تعملو. وجهود االستجابةإدارة المخيمات الجنسين في تدريبات 

إدارة وبحث سلطات  معالقانونية  الدعممنظمات في حين تتناقش وتتجادل ج المخيمات، النظافة على النساء في المخيمات وخار

 .السكان األشد ضعفاً المعرضين للخطر في اقليم كردستان العراقنيابة عن  القضايا

 مت من قبل التي ت ،أبريل عن حاالت النهب والسرقة وحرق الممتلكات واسعة النطاق/أثارت التقارير التي وردت في مطلع نيسان

فيما يتعلق مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي اإلنساني ، أثارت مدينة تكريت ومقاتلين مجهولين فيالميليشيات الموالية للحكومة 

وبينما تواصل قوات الحكومة العراقية وقوات البيشمركة الكردية التقدم نحو المناطق التي يسيطر عليها . بظروف السالمة والحماية

اإلنسانية الفاعلة في قلٍق مستمر بشأن تواجد العبوات تبقى الجهات وصال  الدين،  نينوىكركوك وداعش في كٍل من ديالى وتنظيم 

لعودة إلى في احيث يتصاعد هذا القلق بشكل خاص طردياً مع محاوالت االُسر النازحة الناسفة والذخائر غير المنفجرة األخرى، 

 .مناطق سكنها األصلية

 القائمة في األساس في لبرامج الحماية مليون دوالر،  5.5كتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث لغاية هذا اليوم حوالي قدم م

والتي تضمنت برامج الساحات واألماكن الصديقة للطفل وبرامج الدعم النفسي واالجتماعي وجهود منع وردع حاالت العنف العراق، 

 .وتنسيق الدفاع وتأييد أنشطة الحمايةماعي القائم على نوع الجس االجت

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  األدوية طن متري من  32عملية نقل جوي لما يقدر بنحو فبراير /من شباط جمعية الهالل األحمر اإلمارتي في الثانينفذت

العيادات المرسلة إلى  الموادوتقوم جمعية الهالل األحمر اإلمارتي عادةً بتسليم . أربيلمحافظة والمستلزمات الطبية األخرى إلى 

 لالجئين السوريين فيالنازحين داخلياً و المتضررينلعراقيين ل لدعم خدمات الرعاية الصحية األساسيةاألخرى مرافق الالصحية و

 .اقليم كردستان في العراق

 دعم جهود مليون دوالر ل 00فبراير، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة /دأ في التاسع من شباطاعلنت حكومة اليابان خالل األسبوع الذي ب

مليون دوالر من  10وتعتزم حكومة اليابان تخصيص حوالي . والالجئين السوريين في العراقداخلياً االستجابة اإلنسانية للنازحين 

 40داخلياً، وستخصص المبلغ الباقي وقيمته  النازحينبهدف مساعدة ولية وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدقيمة التمويل المذكور ل

وستقدم هذه المساهمة الدعم لجهود التعليم والرعاية . لمنظمات غير الحكومية اليابانية لدعم الالجئين السوريينامليون دوالر إلى 

والنظافة العامة، كما ستساهم أيضاً في توزيع  الصحية والحماية، وستدعم أيضاً خدمات المأوى وتوفير المياه والصرف الصحي

 .ومواد اإلغاثة الطارئة للسكان المتضررين من النزاعالمساعدات النقدية وقسائم األغذية 
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  لدعم المساعدة الغذائية مليون دوالر لبرنامج األغذية العالمي  44.2مارس بتقديم مبلغ /آذار 44تعهدت حكومة اليابان أيضاً في

لتغطية  وستقدم هذه المساهمة اليابانية المساعدات الغذائية باالعتماد على برنامج قسائم األغذية. النازحين داخلياً  راقيينللعالطارئة 

وبلغ إجمالي مساهمات الحكومة اليابانية لعمليات برنامج األغذية العالمي في . من النازحين داخلياً  3200000احتياجات ما يقرب من 

 .مليون دوالر 41 ، بلغليومالعراق ولغاية هذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$500,000,000 

$407,303,021 

$163,301,085 

$119,174,682 

$75,704,219 $67,106,676 $57,460,444 
$36,945,359 $38,464,750 $34,274,483 

مكتب األمم المتحدة  ألمانيا الحكومة األمريكية المملكة العربية السعودية
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 (أوتشا)

صندوق األمم المتحدة  السويد هولندا اليابان كندا المملكة المتحدة
المركزي لمواجهة 

 حاالت الطوارئ

2015و  2014اإلنساني للعامين  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات بحسب   

االلتزامات الدولية على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .5042أبريل /نيسان 41 يوم لغايةبيانات أرقام التمويل  *

، والسنة المالية 5043أكتوبر /تشرين األول 4التي تبدأ في  5041السنتين الماليتين على أساس تقويم التزامات الحكومة وتعكس  لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تفُسجل في حين الحالي،تقويم العام خالل 

 . وعلى التوالي 5041 أكتوبر/تشرين األول 4التي تبدأ في  5042
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1025المالية  العراق خالل السنة إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات 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، 
، المياه المالجئ والتوطيناللوجستي وتقديم سلع اإلغاثة، 

والنظافة العامة والصرف الصحي  

محافظة ذي قار، ديالى، 
دهوك، أربيل، كربالء، 
كركوك، ميسان المثنى، 

السليمانية، واسطنينوى،   

$42,100,546 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م
(أوتشا)  

 4,000,000 $ على مستوى البالد كافة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

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

 كربالء، كركوك، النجف 
 $4,012,000  

(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

  عناادما بادأت قاوات تنظاايم الدولاة اإلساالمية فااي العاراق والشااام 5041بقاي الوضاع داخاال العاراق مساتقراً نساابياً حتاى عاام ،

األمر الذي أعقباهُ ناز  ساكاني كبيار حاين بادأ المادنيون . اإلستيالء والسيطرة على أجزاء من شمال ووسط العراقب( داعش)

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

  أرسالت الوكالاة األمريكياة للتنمياة الادولي فرياق االساتجابة للمسااعدة فاي حااالت الطاوارئ  5041أغسطس عام /آب 44في

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

عان كثاب ماع المساؤولين المحلياين والمجتماع   ويعمل فرياق االساتجابة للمسااعدة فاي حااالت الطاوارئ. يع أنحاء العراقجم

وساعياً فاي تقاديم . لساكان المتضاررينلالمسااعدة جهود لتحديد االحتياجات الملحة وتسريع اإلنسانية الفاعلة والجهات الدولي 

ارئ أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيضاً فريق إدارة شؤون االت الطوفريق االستجابة للمساعدة في حالدعم لجهود 

 .ومقره في العاصمة األمريكية واشنطن( RMT)االستجابة 

  5045 الفارين من النزاع السوري منذ مطلع عاام السوريينمن الالجئين  كبيرةً  أعداداً يستضيف اقليم كردستان في األساس .

حياث الجائ ساوري فاي العاراق،  5160136مية لشؤون الالجئين قد سجلت ولغاية هذا اليوم أكثر من وكانت المفوضية السا

فاإن سالطات الحكوماة المحلياة والجهاات اإلنساانية الفاعلاة من باين هاؤالء فاي اقلايم كردساتان، وبالتاالي  يقيم الغالبية العظمى

لساكان الناازحين حاديثاً، كماا أن البنياة التحتياة األساسااية التاي تعمال فاي المنطقاة أصابحت تتمتاع بخبارة فاي تلبيااة احتياجاات ا

قادرة ومع ذلك، فاإن التادفقات المساتمرة علاى مادى السانوات األخيارة تتحادى . للخدمات اإلنسانية موجودة أصالً في المنطقة

 .لمسؤولين المحلييناالستجابة بالنسبة لحكومة اقليم كردستان ول

  اإلعاالن عان وجاود كارثاة  سفير الواليات المتحدة في العراق ستيوارت جونزأعاد  5041أكتوبر عام /تشرين األول 30في

 .المعقدة واألزمة اإلنسانيةالمستمرة الطوارئ  لةحا، نتيجةً ل5042في العراق خالل السنة المالية 

 إلى خلق موجاة نازو  داخلاي كبيارة فاي العاراق لماضيساهمت حوادث حاالت انعدام األمن على نحٍو متكرر خالل العقد ا .

أثار تفجير مرقدي اإلمامين العسكريين فاي مديناة ساامراء فاي صاال  الادين وماا تباع ذلاك مان  5006فبراير عام /في شباطف

 2.2ملياون شاخص، أو ماا يعاادل  4.6فقاد فافرَّ أكثار مان . فاي تااريخ العاراقللساكان نازو  عنٍف طاائفي، أثاار أكبار حركاة 

تحساان أدى  5001وماع بدايااة العاام . بالمائاة مان تعااداد ساكان الابالد، حيااث هرباوا مان مناااطق ساكناهم، وفقااً لألماام المتحادة

وصاول المسااعدات اإلنساانية إلاى  إمكانياات  وزياادة فايإلاى انخفااض حااالت النازو  المتعلقاة بالصاراع  األوضااع األمنياة

فاي التحاول إلاى أنشاطة الوكااالت اإلنساانية ونتيجةً لذلك بادأ تركياز . داخلياً  ينالسكان المعرضين للخطر، بما في ذلك النازح

 .شهدت استقراراً في األوضاعفي المناطق التي االنتعاش المبكر 

  ع دعم لتوزيامساعدات إنسانية مستمرة إلى العراق، والتي شملت ال 5003قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية منُذ عام

 إلاى الوصاولالفرص المدرة للدخل، وتوسيع نطاق فرص  المأوى في حاالت الطوارئ وتوفير الطارئة وتوفير مواد اإلغاثة

والنظافااة العامااة والحصااول علااى خاادماتها األساسااية، وتنساايق الشااؤون اإلنسااانية وتبااادل مرافااق المياااه والصاارف الصااحي 

 .بين وكاالت اإلغاثةالمعلومات 
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(WHO) 4 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,000,000  

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 369,152  

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

(USAID/OFDA) 
    $ 23,714,428 

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

(WFP) 52,000,000 $ على مستوى البالد كافة المساعدات الغذائية برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

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

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

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

الحماية، المأوى، سلع وإمدادات اإلغاثة الطارئة، تنسيق 
 إدارة المخيمات، المساعدات النقدية، الصحة

 62,600,000$ على مستوى البالد كافة

لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية   
(UNHCR) 

الحماية، المأوى، سلع وإمدادات اإلغاثة الطارئة وتسجيل 
 األفراد

العراق، األردن، لبنان، 
 سوريا، تركيا

$64,200,000 

 منظمة دولية خاصة
توفير سبل المعيشة، مساعدات اإلغاثة الطارئة، لصحة، ا

 قوانين حقوق اإلنسان
 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) 150,400,000$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 211,214,4286 $ 1025المالية  العراق خالل السنة إلى المقدمة من الحكومة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية  إجمالي 

 

 

  1022المالية  العراق خالل السنةإلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 
  

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

 الشركاء التنفيذيين
 

الصحة،الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة، الحماية، المأوى والتوطين، 
 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

محافظة بغداد، ذي قار، ديالى، دهوك، 
أربيل، كربالء، كركوك، ميسان المثنى، 

النجف، نينوى، صال  الدين، 
 السليمانية، القادسية، واسط

$43,002,420 

 الشركاء التنفيذيين
 

 240,501$ على مستوى البالد كافة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(IOM)  المنظمة الدولية
 للهجرة

، الدعم اللوجستي وسلع تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات
 وإمدادات اإلغاثة، الحماية، المالجئ والتوطين

$  على مستوى البالد كافة 1,600,000  

كتب األمم المتحدة لتنسيق م
(أوتشا)الشؤون اإلنسانية   

مستوى البالد كافة على تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات  $ 250,000 

منظمة األمم المتحدة للطفولة 

(اليونيسف)  

الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة، الحماية، خدمات المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة
 4,000,000 $ شمال العراق

 ً  -نقل السلع والمساعدات جوا
مكتب المساعدات األمريكية 

الوكالة /الخارجية للكوارث
األمريكية للتنمية 

(USAID/OFDA) الدولية 

  846,814 $ شمال العراق الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 136,807  

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

(USAID/OFDA) العراق 
   $ 18,249,588 

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

برنامج األغذية العالمي 
(WFP) المتحدة لألمم   

 143,516 $ شمال العراق األطعمة البديلة لوجبات الطعام

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $143,516 
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4(STATE/PRM) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مكتب  

يينالشركاء التنفيذ  
المياه والصرف الصحي والنظافة  الصحة، الحماية سلع اإلغاثة، خدمات

 العامة
 30,300,000$ على مستوى البالد كافة

 الشركاء التنفيذيين
إيجاد الحلول المستديمة وتوفير سبل المعيشة، التغذية، الحماية، سلع 

اإلغاثة، الدفاع عن والمصالحة للنازحين داخلياً والمجتمعات 
 المستضيفة، التعليم

أربيل، كركوك، محافظة بغداد، ديالى، 
 السليمانية

$10662,103 

(IOM)  المنظمة الدولية
 للهجرة

، توزيع وتسجيل االستجابة الطارئة، توفير سبل المعيشة، سلع اإلغاثة
 النازحين داخلياً حسب المواقع

  21,000,000$ على مستوى البالد كافة

برنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشرية 

والتوطينشؤون المالجئ   4,000,000 $ على مستوى البالد كافة 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

(UNHCR) 
، تسجيل األفرادالحماية، المأوى، سلع وإمدادات اإلغاثة  6,600,000$ على مستوى البالد كافة 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

(UNHCR) 
، تسجيل األفرادسلع وإمدادات اإلغاثةالحماية، المأوى،   400,400,000$ العراق، األردن، لبنان وسوريا 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

(UNHCR) 
 4,011,163$ األردن البرامج الصحية لالجئين العراقيين

 الشركاء التنفيذيين
 

العيش، الحماية، الصحة، المساعدة النفسية واإلجتماعية، توفير سبل 
 إدارة القضايا، بناء القدرات للسلطات الحكومية

 10556,441$ األردن

 40400,061$ لبنان الحماية، سلع اإلغاثة، توفير سبل العيش والدخل الشركاء التنفيذيين

سلع اإلغاثة، التعليم الحماية، الصحة، المساعدة النفسية واإلجتماعية، الشركاء التنفيذيين  4,968,162$ سوريا 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين 

"األونروا"الفلسطينيين   
  1,151,334$  سوريا مساعدة الالجئين الفلسطينيين والعراقيين

 
دعم البرنامجتكاليف   

 
  $ 100,026  

(STATE/PRM)  األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية  
 

$281,115,281 

 (DoD)وزارة الدفاع األمريكية 
 

صال  الدين0 قضاء آمرلي إيصال األطعمة الجاهزة لألكل ومياه الشرب النقية عبر الجسر الجوي    $3,000,000  

 
  4,500,000 $ جبل سنجار، نينوى إيصال األطعمة الجاهزة لألكل ومياه الشرب النقية عبر الجسر الجوي

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

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

    

 407,303,021 $ 1025و  1022المالية  العراق خالل السنة  إلىالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 
 

 

4
 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاتاريخ التعهد أو االلتزا إلىسنة التمويل تُشير  
2
 .5042 أبريل/نيسان 41يوم بها فعلياً ولغاية الملتزم األموال المتوقعة أو  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتمويل يفُمثل  
3
ألنشطة ، ال تشمل التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم المخصص ين العراقيينإن أرقام التمويل الداعم للبرامج اإلنسانية التي يستفيد منها النازح. القيمة التقديرية للمساعدات الغذائية 

 .الالجئين السوريين في العراقمساعدة 

ال تشمل تمويل فإن هذه األرقام  ومع ذلك، . الالجئين الذين فروا من العراق لدول الجوارالتمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين الهجرة البرامج اإلنسانية داخل العراق، وكذلك شؤون  يدعم 1

 .أنشطة مساعدة الالجئين السوريين في العراق
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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

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميرث الطبللكوا

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

مثل طرق المواصالت وأوقات العاملين )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

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً اعدة المالئمة المس

 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 عالموقيمكن 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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