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Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 بـ: لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

   swanson@un.orgعلى  تنسيق الشؤون االنسانيةفي مكتب  مسؤول قسم المعلومات واالعالمدايفد سوانسن, 

 . 0849-377-750 964+ او على الجوال

 www.unocha.org  or  www.reliefweb.intية, يرجى زيارة هذا الموقع  وللحصول على البيانات الصحف
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 العراق في نسانيةإلا الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
 

 للعراق أميركي دوالر مليار 2.2بـ  نداء   تطلق لمتحدةا األمم
 
 2.3ـ ل والحماية اإلنسانية حتياجاتالا لتلبية أمريكي دوالر مليار 3.3بـ  ء  ندا متحدةلا األمم أطلقت)  3102/أكتوبر ولأ تشرين 32 بغداد)

 .العراق في الصراعضررين من المت من شخص مليون
 

 أن وهذا األمر يحتم علينا هائلة العراقي الشعب احتياجات"ان  وفي هذا الصدد، صرح نيل رايت وكيل منسق الشؤون اإلنسانية للعراق
 ."جهودنا من نضاعف

 دعمها مواصلةإلى  نسانيإلا والمجتمع الحكومية غير لمنظماتاو  المتحدة لألمم اإلستراتيجية االستجابة لخطة الثالثة النسخة المنقحة تهدف
 عام خالل بالدال أنحاءمختلف  في عراقي مليون 2.3 ل الحمايةتلك المرتبطة بو  اإلنسانية حتياجاتالا لتلبية العراقية للحكومة الفعال

 العديد تستضيف التي المجتمعات شخص يعيشون وسط مليون 0.2 و 2014 يناير/الثاني كانون منذ نازح مليون 1.8 هذا ويشمل .3102
 .الحكومة سيطرة خارج الصراع مناطق في قيموني مليون 0.1 و النازحين من

 
 ايجاد في للمساعدة ماسة بحاجة هم ممن شخص ألف 800 من يقرب وما الغذائية المساعدات إلى بحاجة شخص مليون 3.2  زهاء هناك
 .طارئ مأوى

 
البنود   توفير ويعد ء.الشتا بفصل المتعلقة المساعدة أشكال بعض إلى بحاجة همممن  نسمة مليون 1.26 هناكوفي مختلف أنحاء العراق، 

 .ةملحال المتطلبات من مواد غذائيةو  صحية وخدمات وأحذية ةدافئ ومالبس الشتاء فصلب خاصةال
 
 غير والوطنية الدولية والمنظمات المتحدة األمم وكاالت ذلك في بما إنسانية، منظمة 45 قبل من القطاعات متعددة خطة طرح تمقد و 

 ألغذية والمياه واإلصحاحوا والصحة ةوالحماي والمأوى الغذائية غيرفي المواد   اتالمساعد توفير وتشمل العراق، في العاملة الحكومية
 . 3102 ديسمبر/األول كانون نهاية حتى اللوجستي والدعم التعليمو 
 

 ذلك، بما في 3102-3102للعراق لعامي  ستراتيجيةإلا ستجابةالا خطةل أمريكي دوالر مليون 600 من وحتى اآلن، تمت المساهمة بأكثر
مليار دوالر وهو مبلغ متبقي ومطلوب  0.1ل هناك حاجة لـــ وال تزا  .يوليو/تموز في السعودية العربية مملكةال قبل من كبيرة الحجم المساهمة
 .الشتاء فصل بداية مع ضرورية المبكرة لتبرعاتا ولكن. المقبلة الخمسة عشر األشهر خالل اإلنسانية لألنشطة

 
 عاناةتجنب وللحد من المل ةالمقبل األسابيعلبذل المزيد في  حاجة هناك لكن ال تزال الكثير إنجاز من الرغم على" أنهعلى  رايت أكد كما

 والقطاع المدني والمجتمع ةغيرالحكومي والمنظمات المتحدة ألمما -جميعا  منا الجهد هذا يتطلبلمتفاقمة التي يواجهها العديد من العراقيين. و ا
 . ال بد لكل منا أن يلعب دورا فعاال في هذا الصدد." معا نعمل أن – الخاص
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