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 دعوة وسائل االعالم

 
 

 مدير مكتبالعراق مع  يزورللشؤون اإلنسانية  لمنظمة المؤتمر اإلسالميمساعد األمين العام 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية في جنيف
 

و السيد ( OIC ) للشؤون اإلنسانية مساعد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالميهشام يوسف، السيد : االشخاص

 .جنيففي ( OCHAألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )، مدير مكتب اخاليكوفرشيد 
 

 

 : بعثة إلى جمهورية العراقالموضوع

 

 0202أكتوبر / االولتشرين  02إلى  02 من :الزمان

 

 الميدانية المواقع و : بغداد وأربيلالمكان

 

و السيد رشيد ( OIC ) للشؤون اإلنسانية هشام يوسف، مساعد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالميلسيد ا

لفترة للعراق في زيارة مقررة ل ،جنيففي ( OCHA، مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )خاليكوف

 .االنسانية حجم األزمة على الطالع عن كثبل 0202أكتوبر / االولتشرين  02إلى  02 مابين

 

الدائر بين  في العراق بسبب القتال العاجلة اإلنسانيةمليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات  2.0 بـما يقدر هناك

في تعقيداً  األزمات اإلنسانية احد اكثر  كونها، )داعش( الشام في العراق و الدولة اإلسالميةمسلحي ة ويقوات الحكومال

 العالم اليوم.

 

كانون الثاني/يناير بسبب شهرأنحاء العراق منذ  في كافة كانوا قد نزحوا من منازلهممليون شخص  0.1بـ ما يقدر 

ما يقارب  في البلد، فضال عن 002،222أكثر من البالغ عددهم أعمال العنف. هذا باإلضافة إلى الالجئين السوريين 

 على مدى العقد الماضي. عراقيالمليون نازح 

 

دون  حرارةأمطارا غزيرة ودرجات الناس يواجه  ،فصل الشتاء المناخية القاسية في ظروف ال سرعة اقتراب مع

 .لالزمة على الرعاية الطبية صعوبة الحصول و، ومياه أمناسب مأوى، وكافي، غالباً دون غذاء الصفر مئوية
 

 

التحديات على  مباشرال لالطالعإلى المناطق المتضررة من األزمة  المقررةشمل البرنامج الزيارات الميدانية يس

مسؤولين حكوميين وممثلي األمم مع على ذلك، سوف يجتمع المشاركون في البعثة عالوة .لها فرص االستجابةو

 المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
 

 تصالخاليكوف ، يرجى اال رشيدوسائل اإلعالم أو إلعداد مقابالت مع السيد يوسف والسيد حول فرص  لمزيد من التفاصيل
البريد او على  220024222442120هاتفعلى ال أربيل،في  نسانيةمكتب تنسيق الشؤون اإلفي  سوانسون دايفد بالسيد

 swanson@un.orgاإللكتروني: 
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