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 المساعدة الطارئة لفصل الشتاء, اولوية ملحة في العراق

 جميع انحاء يد من التأهب لفصل الشتاء في(: االمم المتحدة تدعو لمز0202تشرين االول/ اكتوبر  02)اربيل,  

 راقالع

فصل الشتاء, و لكن الحاجة اكثر لتحضير لهناك جهود مبذولة ل"المنسق االنساني في العراق بان صرحت نيل رايت, 

و غيرها من  المأوىهناك مئات االالف من النازحين بحاجة ملحة الى الحماية, منها  بان"اضافت و "رمن ذلك بكثي

  .اللوازم المنزلية االساسية

يعد  المأوىدون الصفر مئوية, فان  درجات الحرارة الى ما مع االقتراب السريع لهطول االمطار بغزارة و انخفاض

مساعدة في الحصول على البحاجة الى من السكان  022,222حوالي فان . بينما يقترب الشتاء, مصدر قلق كبير

 االخرى. متطلبات الحياةيفتقرون الى الحاجات المنزلية االساسية و  022,222مأؤى, و على اقل تقدير فان 

نما يقطن بعض النازحين مع االصدقاء و العائلة, فان مئات االالف اخرين قد اجبروا على السكن في البنايات غير بي

 .المكتملة, االماكن العامة و المستوطنات غير الرسمية

 "قالت رايت: "نحن قلقين بشكل خاص على النازحين المتواجدين في العراء

تحت  01  الىمئوية  5تتراوح درجات الحرارة مابين يمكن ان ق, حيث كوردستان العرا اقليم طبقا الحدث تقييم في

 .عائلة نازحة بحاجة الى المساعدة العاجلة لفصل الشتاء 02,222هناك قرابة و. الصفر

لديها قدرة استيعابية و التي تاخذ زمام المبادرة في توفير المأوئ وهي  (UNHCR) لالجئيناالمم المتحدة مفوضية 

اجمالي لة في اقليم كوردستان العراق , ومع ذلك هذا يمثل اقل من نصف عائ 02,222لحاجات مصادر لتستجيب 

 .المتطلبات

  على " الحاجة الملحة لمزيد من المصادر لضمان توفير تغطية اوسع"ايضا شددت رايت 

 نفط ابيض بما فيها بطانيات و لحاف, و االساسيةة االغاثت توزيع مستلزماعلى برنامج المساعدة الشتوية  يقتضي

, و مدافئ, و علب معدنية )جيريكان( بالضافة الى فرشات ارضية حرارية و مادة عازلة لتدفئة الخيم (كيروسين)

 ومقاومة المزيد من ظروف الشتاء.

علها احد جيمليون نازح منذ شهر كانون الثاني/ يناير في العراق نتيجة العنف المتصاعد, مما  0.0هناك مايقرب من 

د و كذلك مايقدر الجئ سوري في البل 005,222الى اكثر من ضافة الابهذه  اكثر االزمات تعقيدا في العالم اليوم. 

  .العقد الماضينازح منذ  بمليون
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