
 
 
 

 وكاالت االمم المتحدة وشركائها المحليين يصلون الى الماليين من العراقيين المتضررين من االزمة
 

 4182تم نزوحهم منذ شهر كانون الثاني يناير  –مايقارب نصفهم من االطفال  –مليون  8,1حوالي اكثر من 
 
 

تحدة مع الشركاء في المجال عراق تقوم وكاالت االمم المالبالرغم من العنف المستمر والنزوح في انحاء   -4102/ تموز  7بغداد

الى محافظة االنبار غرب النسانية عن طريق برامج انقاذ الحياة، من البصرة في جنوب البالد ااالنساني باالستحابة لهذه االزمة 
مليون عراقي نازح منذ  8,1باكثر من   الطوارئ حاالت تصاعد بغداد الى دهوك في اقليم كوردستان العراق. حيث ان البالد تواجه

ن بحاجة الى مأوى، مساعدات انسانية اساسية و حماية في اكثر م للخطر المعرضين السكان من الفئة هذهشهر يناير "كانون الثاني". 
 .جدا قاسية تكون ما غالبا ظروف في الحياة قيد على الباقينموقع في كل انحاء البالد،  8011

 
محافظة االنبار في كانون الثاني، قامت وكاالت االمم المتحدة بتوصيل المساعدات الطارئة لكل  األولي في الجماعي النزوح بدء منذ

منظمات مع من خالل التعاون الوثيق   -لشعبهم المساعدة لتقديم المحلية السلطات من المبذولة للجهود استكماال -انحاء العراق
 المجتمع المدني العراقية ومنظمات المجتمع المدني الدولية ايضا.

 
حيث ان لقد كانت االشهر القليلة الماضية تحديا كبير قال السيد جيكويالين بادكوك، المنسق ااالنساني لألمم المتحدة في العراق: 

ثابتة وتم توصيل المساعدات االنسانية في كل مع ذلك، االستجابة للمجتمع االنساني كانت  عاقت وأخرت عملياتنا.الصراعات ا
ساعة على تحرير آمرلي من الحصار،  42المواقع الرئيسية التي نزحوا اليها النازحين. حيث ان هذا االسبوع ومبرور اقل من 

شخص. حيث التزمت الوكاالت االنسانية لألمم  80,111اجات من اجل مساعدة حوالي وصلت اطنان من المساعدات واالحتي
يستطيعون عمله من اجل جلب االغاثة الى الناس الذين هم في امس الحاجة الى المساعدات في  المتحدة بالبقاء في البالد وعمل ما

 انحاء العراق. 
 
 

 ماليين إلى الوصول على قادرة المنظمات االنسانية كانت المانحة لجهاتا من عينيةالو منها  نقديةال سخيةال  تبرعاتال بفضل
 .البالد من مناطق عدة في اإلنسانية المعونة إليصال رئيسية عقبة يشكل زال ما على الرغم من ان األمن  عراقيينال

طن متري من الخيم،   0،711حمولة شحن جوية  الى اربيل في اقليم كوردستان العراق، تحمل معها  20وصل حديثا اكثر من 
 مليون 42 من إجمالية بقيمةالبطانيات، مستلزمات النظافة، مستلزمات بيتية، مياه معبئة، مستلزمات ازمة المياه، وتبرعات عذائية، 

 .أمريكي دوالر
 

لصحة العالمية بدعم وزارة ، قامت اليونيسيف ومنظمة ا"حزيران" عدم توفر االمان و التنقل المستمر للناس في اغسطسبالرغم من 
فل تحت سن الخامسة، وحيث كان مليون ط 5,70. البرنامج وصل الى لخمسة أيام األطفال شلل ضد لتطعيمل شاملة حملةبالصحة 

 .العام هذا سابق وقت في العراق في األطفال شلل فيروس ظهور عودةجزء من االستجابة الوطنية لهذا
 

و  بشكل اساسي توزيع الماءبنازح منذ شهر يناير "كانون الثاني"  252,111عموما، قامت اليونيسيف بتوصيل المساعدات الى 
 .عراقي 21,111 على اكثر ماالى  األطفال التوكا وصل حيث العراق، وجنوب وسط في ذلك في بمابرامج الصرف الصحي، 

 
منذ بداية االزمة في شهر يناير "كانون الثاني" قامت منظمة الصحة العالمية بتزويد ادوية و مستلزمات طبية الى اكثر من 

عيادة طبية متحركة في مناطق يتركز فيها تواجد  85المنظمة تدعم  حيث ان من المستفيدين في جميع انحاء البالد.  201,111
 تعزيز علىمنظمة الصحة العالمية ايضا   ساعد. الموظفين عدد في النقص لتغطية الصحية الكوادرمن  441 وظفت والنازحين 

 .المرض تفشي خطر من للحد المحافظات جميع في األمراض مراقبة نظم
 

في العراق  82ال نازح في كل انحاء المحافظات 511,111قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة للالجئين بدعم مباشر ألكثر من 
وقامت المفوضية بتوفير مساعدات اساسية مثل الخيم و البطانيات و عبوات المياه و مستلزمات منذ شهر يناير "كانون الثاني". 

النظافة  و اغطية بالستيكية و مستلزمات الطوارئ االخرى. حيث قام فريق مراقبة الحماية برصد االحتياجات والمتطلبات 
. وتقوم مفوضية شخص في انحاء العراق، من اجل التأكيد على استالم االمدادات التي طلبوها 801,111قارب الضرورية الى ماي

 .المنازل تأهيل وإعادة الجماعي، السكنالى المأوى في المخيمات،  االالجئين بالضمان للنازحين ان يصلو
  

وتعمل على ثالث محاور، اثنان لتغطية الوسط  81بتشغيل برامج في جميع محافظات العراق ال IOMولية للهجرة تقوم المنظمة الد
و جنوب العراق في بغداد والبصرة على التوالي. قامت المنظمة بتوزيع عناصر اغاثية الى النازحين منذ شهر يناير "كانون الثاني" 



مستلزمات عائلية والتي تتضمن )بطانيات  40,111عراقي، بما في ذلك توزيع اكثر من  822,111توفير المساعدة الى اكثر من ل
 (.الزينة وأدوات المالبس غسيل ومرافق موقد، البنود الطبخ المائدة، أدوات المطبخ، المطابخ تجهيزات، اغطية، سالل تخزين، 

 

( بالتعاون مع الشركاء المحليين في المجال االنساني بتوفير مساعدات قانونية الى UNDPطوير )يقوم برنامج االمم المتحدة للت
الالجئين و النازحين في دهوك، االنبار، اربيل، السليمانية، والبصرة.  حيث ان في محافظة دهوك يقوم برنامج االمم المتحدة 

مدرسة و المجتمعات التي تسكن مجموعة كبيرة من النازحين.  811 للتطوير بمساعدة السلطات المحلية  على االصحاح البيئي في
 شخص في المخيم الجديد في الداؤودية. 8111وقامت وكالة التطوير ايضا بحفر آبار ماء من اجل خدمة 

 
 

 األمن انعدام معالجة( بFAO( ومنظمة االغذية والزراعة ) WFP)واخيرا، من شهر حزيران الى تموز قام برنامج الغذاء العالمي 
شخص في انحاء العراق. هذا الشهر قام برنامج الغذاء  151,111، مع برنامج الغذاء العالمي الذي وصل الى اكثر من  الغذائي

العالمي بأستئناف المساعدات الغذائية بنجاح الى عوائل النازحين في الرمادي وقضاء هيت في المحافظة التي مزقتها الحرب اكبر 
 ق.محافظات العرا

 
 

 حطمجاكويالين بادكوك: ان المساعدات االنسانية قد تكون حال وقتية الى التحديات التي يواجهها العراق. وادى الصراع المستمر و
 لجميع شاملة حكومة لدعم معا بالتماسك العراقي الشعب مع يكمن وان الحل .حياتهم على يخشون الناس وجعل الماليين حياة

 لالحتياجات توفير يمكن الدولي، اإلنساني المجتمع اجتمع وأن، المجتمع المدني  الحكومة جهود تضافر خالل من إال .العراقيين
 ". للعراقيين الفورية اإلنسانية

 
تمكنت المنظمات االنسانية بالوصول الى الماليين من العراقيين ولكن  المانحة الجهات من والعينية النقديةشكرا للتبرعات السخية 

 أعمال في المشاركة األطراف جميع علىيبقى األمن عقبة كبيرة في عدة مناطق من البالد. نادت وكاالت االمم المتحدة و شركائها 
لة للوصول الى المجتمعات التي هي في حاجة واعطائهم الصالحية الكام  اإلنسانية المنظمات احترام البالد في األخيرة العنف

 .العرقية أو الدينية االنتماءاتحيث ان المنظمات االنسانية تعهدت بمساعدة جميع العراقيين بغض النظر عن  اساسية الى المساعدة.
 

 

 
 4102المبلغ الكلي المتبرع به للعراق لعام 

 
 مليون دوالر اميركي $ 704

 

 مليون دوالر 011 المملكة العربية السعودية

 مليون دوالر 20 الواليات المتحدة االمريكية

 مليون دوالر 52 المملكة المتحدة

 مليون دوالر 45 الهيئات االوربية

 مليون دوالر 80 السويد

 مليون دوالر 84 النروج

 مليون دوالر 88 اليابان 

 مليون دوالر 81 الكويت

 مليون دوالر 0 المانيا

 دوالرمليون  0 كندا

 مليون دوالر 0 سويسرا

 مليون دوالر 0 االمارات العربية المتحدة

 مليون دوالر 42 آخرون
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