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 مليون عراقي 1.75 إلى إليصال المساعدةمليون دوالر أمريكي  701 تقديمل يوجه نداء  المجتمع اإلنساني 

 

 

مليون  1.75مليون دوالر أمريكي هذا العام لدعم  701تقديم نداًء لالمجتمع اإلنساني في العراق  هوج  ي   – 2019أبريل نيسان/  29بغداد، 

ً  شخص  2014 عام والنزوح الجماعي التي اجتاحت البالد من النزاعيعانون من تركة ممن  ،مليون نازح  ، بمن فيهم من الفئات األكثر ضعفا

 .2017إلى 

 

ً  مؤتمر   خالل 2019تم إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لعام و للخطط اإلنسانية  وتكملةً  إلى جنب   حول عودة النازحين في بغداد اليوم، جنبا

 .2019لعام  يةحكومة العراقلل

 

منذ نهاية العمليات شهدت تطوراً االحتياجات اإلنسانية في العراق  إن" وكالةً السيد أيمن غرايبة وقال منسق الشؤون اإلنسانية في العراق

الماليين ال يزالون  إال أنللحياة الطبيعية في أجزاء كثيرة من البالد،  بدأنا نشهد عودةً . و2017أواخر عام العسكرية واسعة النطاق في 

 والصدمة". النزاعبحاجة إلى المساعدة للتعافي بعد سنوات من 

 

المتنوعة االحتياجات  يتلب   استجابة   ولئك الفارين من العنف إلىألفورية المساعدة التركيز العمليات اإلنسانية في العراق من تقديم  ل  تحو  و

ً الدقيقة لألشخاص و  في العراق. النزاعفي المرحلة االنتقالية بعد انتهاء  األكثر ضعفا

 

أعطت و. 2019لمساعدة اإلنسانية في عام لعلى أنهم يحتاجون  ماليين شخص   6.7دت التقييمات الشاملة وتحليل البيانات المطورة حد  و

 مليون شخص للمساعدة خالل العام المقبل. 1.75األولوية لـ  2019اإلنسانية لعام خطة االستجابة 

 

ً  إن قال السيد غرايبةو ت إلى انهيار المحلية وأد   التحتية   البنية   دائية  الع   رت فيها األعمال  م  هي في المناطق التي د   "االحتياجات األكثر إلحاحا

النازحة خالل األزمة، لكنها تكافح لمواجهة هذا  باألسر بت العديد من المجتمعات بسخاء  رح  . وقد يتماسك المجتمعالالخدمات العامة و

 الضغط السكاني اإلضافي على المدى الطويل".

 

 نحوإلى ديارهم، بينما ال يزال  ، عاد أكثر من أربعة ماليين شخص  2017إلى  2014نزحوا خالل أزمة  من بين ستة ماليين شخص  و

 اليوم.حتى نازحين  مليون شخص   1.74

 

 رجل   500,000لصالح األمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات اإلنسانية  منظمات ه الخطة  وج  ست  و

 من العائدين 500,000ات، والمخيمخارج  يعيشون في بيئات   عراقي   نازح   550,000، والنازحينيعيشون في مخيمات  وطفل   وامرأة  

 .األكثر ضعفاً مجتمعات المضيفة العراقي يعيشون في  200,000و

 

. بالعمليات العسكرية الكبرى مباشر   "نتوقع استمرار الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في المناطق التي تأثرت بشكل  : قال السيد غرايبةو

استئناف حياتهم الطبيعية بأمان وكرامة.  فياألكثر ضعفاً على مساعدة جميع العائدين والنازحين  2019تركيزنا الواضح في عام  ينصب  و

 ً  حلول بديلة مستدامة." إيجاد   يتسنىمنازلهم، حتى  إلىالعودة  استمرار تقديم المساعدة للنازحين الذين ليس لديهم خيار   وهذا يعني أيضا

 

أولوية  اقضاًء ذ 30نساني، حيث يقدمون المساعدة في من الشركاء في المجال اإل 94أنشطة  2019تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام و

يعكس نطاق وأقضية.  107مليون شخص في  2.9إلى  إيصال المساعدات اإلنسانية، تم 2018في عام ومحافظات عراقية.  10في 

واالنتقال المخطط له من اإلغاثة ، السياق المتغير وطبيعة االحتياجات في العراق، 2018عام ال، مقارنة بهذا العام االستجابة المنخفض

 الحلول الدائمة. اإلنسانية إلى
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