
 
 

  للمزيد من المساعدات اإلنسانية العاجلة العراق بحاجة

  

 المساعدات اإلنسانية مليون عراقي بحاجة الى 10أكثر من 

 

اليوم في بغداد، دعت حكومة العراق واألمم قيم أ االنسانية المساعدات لخطط مشترك طالقإ(: في 2016كانون الثاني  31)بغداد، 

 لمواجهة األزمة اإلنسانية المتفاقمة في العراق. المساعدات لى تقديمإ مختلف الدول المتحدة
 

مليون شخص  3.3بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك   عدد السكان، ي ما يقرب من ثلثأففي العراق عشرة ماليين إنسان، 

المحاصرة من قبل القوات المتقاتلة، غير قادرين على  . ويتواجد اآلالف من العراقيين في المناطق2014وا من ديارهم منذ كانون الثاني فر  

ً لألإمواطن سوري  لفأ 250لجأ  لتماس األمان. وباإلضافة إلى ذلك،إالهروب أو  إقليم  انتقلوا إلى مان، الغالبية منهملى العراق طلبا

لف شخص إلى مناطقهم األصلية، حيث يحاولون إعادة بناء أ 500نازح. وقد عاد  شخص، حيث تعيش أيضا أكثر من مليون ردستانوك

 حياتهم.
 

زمة أ، "نحن نواجه وزير الهجرة والمهجرين ورئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء العوائل النازحة، جاسم محمد محمد الجافقال الدكتور 
 إلى دعم المجتمع الدولي لمنع المزيد من التدهور".إنسانية كبرى. نحتاج 

 

من خالل الحكومة  قالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في العراق، "إن الجهد الوطني لمعالجة األزمة اإلنسانية في العراق
العمل والمشاركة الدولية  ن  إلذلك ف الوطنيةرات فاالحتياجات تفوق القد االتحادية والسلطات الكردية والمجتمع المدني أمر مثير لإلعجاب.

 تتسع األزمة وتزداد سوءا". أمر ضروري لمساعدة الناس في محنتهم، ال سيما في األشهر المقبلة، حيث نتوقع أن

 

األمم المتحدة وخطة  "النازحة العوائل إستقرار وإعادة وإيواء إلغاثة 2016العراقية لعام  الحكومة خطة" ويتضمن اإلطالق المشترك

 ".2016اإلنسانية لعام  لإلستجابة خطة العراق وشركائها"
 

لمأوى المالئم لهم. وتشمل دت الخطة الحكومية الخطوات التي يجب اتخاذها لتسجيل األشخاص المتضررين وتوفير الحماية القانونية واحد  

مليار دينار  800ن تخصص الميزانية االتحادية الحكومية أالمتوقع  قسام لألمن الغذائي والتعليم والصحة والمساعدات النقدية. ومنأالخطة 

 مليون دوالر أمريكي(. 891) مليار دينار عراقي 1,069قدر بمبلغ ا ي  فة عجزً مخل   من خالل الخطة، مليون دوالر( 667عراقي )

  

خطة االستجابة  الموازنة االتحادية لن يكون كافيا. نتوقع أن  "مع االحتياجات المتزايدة، فإن التخصيص من خالل  ،جاسم الجافوقال الدكتور 

 861مبلغ  لتأمين  األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية  خطة اإلنسانية ذات األولوية العالية سوف تساعد في تغطية جزء من الفجوة". وتسعى 

مت مشاريع تقد    الخطة وتتضمن شخص في جميع أنحاء العراق.مليون  7.3د حياة أمريكي لتغطية معظم االحتياجات التي تهد   مليون دوالر

لمنظمات الدولية تهدف إلى نسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ووكاالت األمم المتحدة واإمنظمة  90أكثر من  بها

 ا في جميع أنحاء البالد.زم الطوارئ ألكثر الناس تضررً ح  توفير 
 

 خطة تنفيذية مشتركة تربط بين الجهود التي تقوم بها الحكومة والمنظمات اإلنسانية.عداد إويجري 
 

 

*** 

الستجابة اإلنسانية للتحميل على العنوان التالي: العراق لخطة  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/2016-iraq-humanitarian-response-plan  

 

أو ديفيد سوانسون، مسؤول اإلعالم في مكتب األمم المتحدة لتنسيق   jcmccomsec@gmail.com: لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

 (swanson@un.org  / + 964 (0) 750 3770849)الشؤون اإلنسانية في العراق، 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/2016-iraq-humanitarian-response-plan
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