
 
 
 

  دعم إضافي عاجل للنازحين مع حلول فصل الشتاء إلىالحاجة 

  قرابة نصف عدد النازحين العراقيين يتواجدون في إقليم كردستان العراق

  

 باالستجابة فيما يتعلق ةاألخير  األشهر في الذي أحرز للتقدم تقييماً  المتحدة واألمم كردستان إقليم أجرت حكومة - كانون األول 23 اربيل،

 لحوالي األساسية االحتياجات تمويل مليون دوالر أمريكي لتغطية 152.2قدره و  إضافي لمبلغ وحدد الجانبان حاجًة ملحةً . النازحين الحتياجات

 .الثانية المنقحة الفورية االستجابة من خطة جزءك عراقي منتشرين في إقليم كردستان العراق نازح مليون

فقد تم تحقيق تقدم كبير في توفير الغذاء  ،سندي، وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان "على الرغم من التحدياتدكتور علي وقال ال

هربوا من النزاع"، مشيرًا إلى  ينذوالمأوى والرعاية الصحية، بيد إنه ينبغي علينا أن نبذل المزيد من الجهد من أجل تخفيف معاناة الناس ال

على نفس من المهم جدًا أن نمضي قدمًا " مضيفًا:الغذاء والتسجيل الشامل للنازحين توفير لتي تتمثل باالستعداد لفصل الشتاء و األولويات ا

    ".  الطريق

 2.1 عددهم قرابة نصف عدد النازحين في العراق الذي يبلغ قيم)، يIOMووفقا لوزارة التخطيط في إقليم كردستان والمنظمة الدولية للهجرة (

اإلقليم منذ   إلىأسرة)  157000(  عراقي 946000لجأ  ،كردستان. ومع استمرار فرار الناس جراء العنف المستمر إقليممليون نازح في 

التي وضعت خطة عمل لمدة و  أيلول) في IRPخطة االستجابة الفورية األولى(البدء بمنذ  اً نازح 86000 هذا العدد كانون الثاني. ويشمل

  للنازحين في مجاالت المأوى والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي. كيفية تلبية االحتياجات األكثر إلحاحاً بشأن يوما  60

حكومة إقليم كردستان واألمم المتحدة وبمشاركة من  أجرتتشرين الثاني،  15 بتاريخالفترة األولى من خطة االستجابة الفورية  انتهاءمع و 

 تم تلبيتها. تلم  التي عملية مراجعة سريعة لتحديد اإلنجازات وتحديد االحتياجات، ةالمنظمات غير الحكومية الرئيسي

مع التركيز بشكل خاص على المأوى  2015آذار  31  إلى 2014 تشرين الثاني 15الفترة من خطة االستجابة الفورية الثانية وتغطي 

 والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والتسجيل.

ل شهور وقالت السيدة جاكلين بادكوك، نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في العراق" تمث

  فصل الشتاء مبعث قلق خاص، فالطقس بارد اآلن وسيزداد برودة، لذلك فمن األهمية بمكان مضاعفة جهودنا".

لمهم بذل جهود شاملة لتسجيل الالجئين من أجل تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية واألمنية المستهدفة. فقد وأضاف الدكتور على سندي "من ا

ا، شكلت استضافة النازحين في إقليم كردستان العراق عبئًا هائًال على مواردنا التي لم تعد مستدامة، وليس بوسعنا أن نتحمل العبء بمفردن

  لدولي، السيما خالل أشهر الشتاء"وسنحتاج إلى المزيد من الدعم ا

المنقحة للعراق التي  اإلستراتيجيةالثانية الخاصة بالالجئين في إقليم كردستان العراق جزءًا عمليًا من خطة االستجابة  الفوريةستجابة االتعد خطة و 

عراقي  مليون نازح 5.2اإلنسانية واألمنية لـ  تياجاتاالح تلبيةإلى تهدف والتي بدأت في تشرين األول و  مليار دوالر أمريكي 2.23تبلغ ميزانيتها 

  .2015في جميع أنحاء البالد خالل عام 
 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:
David Swanson, OCHA Public Information Officer 
Mobile Iraq: +964-7503770849 
 

Ahmed Wahab, Head of Public Relations Department-KRSO 
Office Telephone: +964-662559170 

Email: swanson@un.org
Website: https://iraq.humanitarianresponse.info 

 

المتحدة واألمم حكومة إقليم كردستان صادر عن بيان صحفي مشترك
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Email: contact@krso.net
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