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Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

  swanson@un.org -االمم المتحدة في ةالمعلومات واالعالم في مكتب تنسيق الشؤون االنساني مسؤولدايفد سوانسن, 

 . 0849-377-750 964+ او على الجوال 

 www.unocha.org   or   www.reliefweb.intوللحصول على البيانات الصحفية, يرجى زيارة هذا الموقع  

 

United Nations 

 

Nations Unies 

 

في العراق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية                                  
              

 

  الحاجة الى المزيد من الموارد لالستجابة للعراق 

 

مليون شخصاً  2.4لتلبية احتياجات  للمزيد من الموارد (: هناك حاجة ماسة4102األول/أكتوبرتشرين  42)دهوك, 

اإلسالمي ومكتب األمم المتحدة  تعاونمنظمة ال التي ضمت مشتركةال بعثةال تهجاستنتهذا ما في مختلف أنحاء العراق, 

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

السيد هشام يوسف, مساعد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي للشؤون اإلنسانية, في دهوك  أكدفي هذا الصدد, و

, أرض الواقعحاجات كبيرة على وجود بان"مساعدة الناس هي الركيزة االساسية من ركائز األسالم". كما تطرق الى 

 ان نساعد الشعب العراقي" جداً  ومن الضروري

هذه الصراع حيث تمكن من رؤية  ءضرر من جراأيام في البلد المت ثةالتي استمرت لثال مهمتهفي نهاية  تعليقاته أتت

مع  بشكل مباشر عن لقائه وتحدثهاألزمة األنسانية عن كثب, وعقد إجتماعات عالية المستوى مع الحكومة فضالَ 

 العراقيين المتضررين.  المواطنين العديد من

حاجة  التزال رأيت معاناة جمة, لقد تم انجاز الكثير من العمل, ولكنضاف بانه "على مر األيام القليلة الماضية, وأ 

 ".ماسة لمزيد من المصادر

والتي تهدف تشرين األول  42بتأريخ ستجابة األستراتيجية األ لخطة الثالثة المنقحة طالق النسخةقامت األمم المتحد بأ 

 .4102عام  خالل العراق أنحاء مختلف في عراقي مليون 2.4 لـ بالحماية المرتبطة وتلك اإلنسانية االحتياجات تلبيةل

مليون شخصاً يعيشون وسط المجتمعات  0.2و  4102كانون الثاني/ يناير شهر مليون نازحاً منذ  0.1 هذا ويشمل 

  الحكومة. سيطرة الصراع خارجيقيمون في مناطق شخصاً مليون  0.1التي تستضيف العديد من النازحين و

 والحماية الغذائية والمأوى غير توفير المواد المتعددة القطاعات الى مليار دوالر أميركي 4.4و تشمل خطة الـ 

 .4102ديسمبر /األول كانون نهاية حتى اللوجستي والدعم والتعليم صرف الصحيوال والمياه واألغذية والصحة

اإلستراتيجية للعراق لعامي  االستجابة لخطة دوالر أمريكي مليون 600 من بأكثر المساهمة تمت ,اللحظة وحتى

 هناك والتزال .يوليو/تموز في السعودية العربية المملكة قبل من الحجم كبيرة مساهمةبما في ذلك  4102- 4102

 ولكن .المقبلة عشر الخمسة األشهر خالل اإلنسانية متبقي ومطلوب لألنشطة مبلغ وهو دوالر مليار 0.1لـ  حاجة

 .الشتاء فصل بداية مع ضرورية المبكرة التبرعات

بضعة اسابيع الشتاء مقبٌل بعد  "اإلنسانية بأن  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مدير خاليكوف, رشيدكما أكد السيد 

 .واردمن الم مزيدلمشيراً الى الحاجة  "جهودنا من أن نضاعف علينا يتحتمو

 نسمة مليون1.26 هناكو طارئ مأوى ايجاد في للمساعدة ماسة بحاجة هم ممن اً شخص ألف 800 من يقرب ماهناك 

 .الشتاء بفصل المتعلقة المساعدة أشكال بعض إلى بحاجة هم ممن
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