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مم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراقمكتب الأ    
 

 أمريكي   مليون دوالر   9.41 صرف يلمواجهة الطوارىء الصندوق المركزي 
 في العراق النازحين الجددلدعم  

 
 41 من ما يقربفاليري آموس على تخصيص  وارىءفي حاالت الطاإلغاثة  ةمنسقوافقت ( 4141كانون األول / ديسمبر  41)أربيل، 

 من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء لدعم اأُلسر النازحة حديثًا في العراق. ًا أمريكياً مليون دوالر 
 

ون اإلنسانية الشؤ  المسؤولة عنو  ةالمقيم ةذكرت جاكلين بادكوك، نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة والمنسقوفي هذا الصدد، 
سبتمبر"،  شهر أيلول/ منذرتفاع المستمر في عدد النازحين من العراق لالنظرًا  للغايةفي وقت مناسب ساهمة هذه المُ  تأتي"في العراق، " 

 ".ددالجُ للنازحين خصصة المُ ندرة األموال  لياالمجتمع اإلنساني ح   قلقهذه المساهمة ظهر تُ وأضافت: "
 

في شمال ووسط العراق  ين الجددنازحمن الشخص   411.111لعدد يصل إلى  حتياجات األكثر إلحاحاً الستجابة لفي االستساعد األموال 
ه األنشطة المنقذة للحياة في مجاالت المأوى والمستلزمات المنزلية األساسية والغذاء والصحة والحماية والمياأن كما  شهر أيلول / سبتمبر.منذ 

 .محنتهفي م   النازحة سرألُ ستدعم  اوالصرف الصحي 
 

سبتمبر. وتشمل هذه شهر أيلول / النازحين منذ  أولئك فيها الغالبية العظمى منتركزت في المناطق التي  الطارئة ساعدةالمُ  توفيرسيتم و 
 .محافظة السليمانيةفي مناطق الوبعض  ،شمال ديالىبمناطق كفري وخانقين و  ،محافظتي كركوك واألنبارالمناطق 

 

أكتوبر تشرين الثاني /  ستراتيجية فيخطة االستجابة اإلتحديث بعد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء تخصيص من أول يعد هذا 
فوق التمويل. التي تنقذة للحياة المُ  األنشطةوضاع اإلنسانية في العراق والحاجة إلى أللتدهور المتواصل في ال ستجابةً ا. ويأتي ذلك 4141

 .لتمويل الدولي اإلنسانيلماسة الحاجة ال لمساهمات السابقة، تزدادومع إقتراب إستنفاذ ا
 

نح  لى إ الم نحهذه تفضي " نأمل أن  بادكوكجاكلين تقول ، سياقوفي هذا ال في كركوك  خصألو بامن شأنها أن تسمح لنا بالعمل  ضافية  إ م 
 اآلف النازحين الجدد". تستقبلوغيرها من المناطق التي 

 

أشد األزمات من العنف المستمر، مما يجعلها  جراءيناير  شهر كانون الثاني/ أنحاء العراق منذمختلف في  شخص   يونيملنزح أكثر من 
البالد، وكذلك ما يقدر بنحو تستضيفهم  سوري الجيء 441.111أكثر من . هذا باإلضافة إلى في يومنا هذاعالم الفي  تعقيداً اإلنسانية 

 .الماضي العقدخالل مليون عراقي نزحوا 
 

يوجد ، و مليوني شخصأكثر من  نزح، نحاء العراق أمختلف  فينسانية اإلالمحتاجين للمساعدات  شخص  من مليون 1.4 الـبين  منو اآلن  و
فئة سكانية  فال يزالوا شخص  ليسوا في عداد النازحين، مليون  4.1 على الرغم من وجود و في المجتمعات المضيفة شخص  مليون  4.1

 .في مناطق خارج سيطرة الحكومة وتحت خط الفقر يقيمونو لغاية ضعيفة ل
 

 7.1من الدول األعضاء في األمم المتحدة وعشرات المانحين من القطاع الخاص والحكومات اإلقليمية بمبلغ  441، ساهمت 4112ومنذ 
ر دوالر للوكاالت اإلنسانية التي تعمل في مليا 7.2مليار دوالر لصالح الصندوق. وخصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء أكثر من 

 دولة وُقطر. 11
 

mailto:swanson@un.org
mailto:nasri@un.org
mailto:elias8@un.org

