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 خلفية األزمة في نهاية هذا التقرير  على لمزيد من المعلومات، انظر   +

 أزمة العراق
 (8025 نيسان 8-آذار 83) 83رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
تغير ولسرعة . 8025 نيسان 8 - آذار 83التقرير الفترة من هذا تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 20 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.جي هو التقرير الصادر باللغة األنالتقرير الرسم بينمارسميًا، اليعتبر هذا القرير كما أنَّ  تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. ، فقدالوضع
 . 8025 أبريل/ نيسان

 

 العناوين الرئيسية
   إستعادة مدينة تكريت اإلستراتيجية في محافظة صالح

 والشام. الدين من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
   حذر مجموعة الصحة من وجود ثغرات كبيرة في ت

الخدمات المنقذة للحياة بسبب القيود المفروضة على 
والمكمالت الغذائية  العالجالتمويل، بما في ذلك 

 واللقاحات.
  رتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة إال يزال

الشرائية يؤثر على المواطنين في محافظات األنبار 
 ونينوى وكركوك.

  ،األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يزور العراق
دانة  ويتعهد بدعم عملية السالم واحترام حقوق اإلنسان وا 

 العنف
  تتبع عودة النازحين في محافظات صالح الدين وديالى

 ونينوى.

 
 نظرة عامة على الوضع

بأن القوات العراقية قد إستعادت مدينة تكريت اإلستراتيجية من تنظيم الدولة  رآذامارس/  82وزراء العراقي حيدر العبادي في الأعلن رئيس 
ماضي. اإلسالمية في العراق والشام، وتعد هذه أكبر نكسة للمسلحين منذ بدء السيطرة على مساحات واسعة من األراضي في العراق وسوريا العام ال

زالة المتفجرات من مخلفات الحرب.  فلول للسيد العبادي، مازالت العمليات جارية للقضاء على وفقاً  بأن القوات العراقية قد وصلت  وذ كرالمتمردين وا 
 إلى وسط تكريت ورفعت العلم الوطني فوق مبنى المحافظة.

 
 اع المستمر وقطع، فإن الصر / آذاروفريق رسم الخرائط لشهر مارسألحدث تحليل متنقل عن هشاشة الوضع التابع لبرنامج األغذية العالمي  ووفقاً 

سبب في إرتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظات األنبار ونينوى وكركوك. وفي األنبار على وجه التحديد، فإن فارق السعر خطوط اإلمداد ت
في  66سلة الغذاء في األنبار بنسبة إرتفعت تكلفة يادة كبيرة منذ فبراير/ شباط، حيث شهد ز بالنسبة للقمح والدقيق والسكر بالمقارنة مع بغداد، قد 

لعدم وجود فرص العمل  وذلكالمائة مما كان عليه في بغداد. وفي نينوى، كانت القوة الشرائية األدنى بين جميع المحافظات التي شملتها الدراسة، 
تراجعت القوة الشرائية بمقدار الربع منذ فبراير/ شباط. وستجرى عمليات مماثلة في فقد لى، في األنبار ودياأما وانخفاض مستويات األجور. 

 مستويات المجموعة الوطنية الفرعية في دهوك والسليمانية وبغداد.
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، وكانت / آذارمارس 82البغدادي )محافظة األنبار( في  بلدةمحملة ببنود آلية االستجابة السريعة إلى اإلنسانية وصلت قافلة مشتركة بين الوكاالت 
شخص لمدة ثالثة أيام، باإلضافة إلى مجموعة من  25،000حصة من حصص االستجابة الفورية، وهو ما يكفي إلطعام  8،000تحتوي على 

 شخص. 82،000مستلزمات النظافة ل
 

 تحذر مجموعة الصحة من الثغرات المحتملة في توفير الخدمات إعتبارًا من أوائل أبريل/ نيسان بسبب القيود المفروضة على التمويل. وتشملو 
ت. والمكمالت الغذائية للمراكز الصحية في الخطوط األمامية، وكذلك اللقاحا األدويةالخدمات واإلمدادات األساسية التي تواجه هذا الخطر كل من 

 .َا مماثالَ كما تواجه خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، والصحة اإلنجابية للنازحين والالجئين في العراق خطر 
 

اعية نظم المجتمع األيزيدي إحتجاجات في ثمانية مخيمات للنازحين داخليًا في محافظة دهوك، مطالبين المجتمع الدولي اإلعتراف باإلبادة الجم
عزيز الجهود الرامية إلى تحرير المحتجزين في قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وأدت بعض اإلحتجاجات إلى التي حصلت لهم لت

متظاهرًا، وي ذكر بأنه قد أطلق سراحهم جميعًا بعد ذلك بوقت قصير. وقد  65أعمال عنف في أربعة مخيمات للنازحين واعتقال ما يصل الى 
 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ووصلوا إلى مخيمات النازحين داخليًا. من الفرار من قبضةن العائالت األيزيدية أعداد صغيرة متمكنت 

 
مارس، واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي وكذلك الرئيس فؤاد  80وصل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى بغداد يوم 

األمين العام لألمم المتحدة على إستمرار الدعم الكامل لدفع عجلة السالم وتحقيق التنمية وحقوق اإلنسان في العراق. كما أعرب عن معصوم. وأكد 
 قلقه حيال األزمة األمنية في البالد وتأثيرها على المدنيين.

 
ين. يستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعقب اآلالف من األسر العائدة إلى المناطق المحررة مؤخرَا في محافظات نينوى وديالى وصالح الد

ة وغير بتدمير الممتلكات، وتوافر المواد الغذائيتتعلق القضايا الرئيسية التي تؤثر على حماية النازحين العائدين في مختلف أنحاء العراق إنَّ 
رب الغذائية، وفقدان الوثائق، وسالمة النساء واألطفال بسبب وجود الميليشيات، فضاًل عن الحصول على الخدمات الصحية والمياه الصالحة للش

 والتعليم.
 

ل هذا العدد زيادة مارس/ آذار. ويشك 86نازحًا بتاريخ  8،638،663تحقق فريق تتبع مصفوفة النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة من وجود 
أطلقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية وقد ذار. آمارس/ 28التقرير األخير في فترة إصدار شخص منذ  00،200قدرها أكثر من 

النتائج األولية لهذا للهجرة عنصرًا موازيًا لتعقب حاالت العودة في مختلف أنحاء البالد في المناطق التي تمت إستعادتها مؤخرًا. وسيتم إدراج 
 المكون الجديد في التقارير القادمة.

 

 نسانيةاالستجابة اإل
 المأوى والمواد غير الغذائية 

 :اإلحتياجات
  وتسعى السلطات إلى تقديم  ،ناحية العلم في محافظة صالح الدين ها فيمناطق التي تمت إستعادتالعودة العائالت إلى تستمر حاالت

أسرة نازحة ممن هم في حاجة إلى الدعم في سامراء  8،000الدعم إلعادة تأهيل البنية التحتية المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، تم تحديد 
 والضلوعية.

  محيطة بها. وهناك نازحة إلى زمار في محافظة نينوى والمناطق المحيطة في ناحية ربيعة والقرى ال أسرة 20،000عادت أكثر من
 نقص في الخدمات البلدية والبنية التحتية المتضررة.

  عائلة نازحة في محافظة ديالى في حاجة إلى المالبس، والمواد غير الغذائية والمأوى. 880ال تزال أكثر من 
 .تفيد مصادر محلية عن تدمير كبير في الممتلكات السكنية في مدينة الرمادي بمحافظة األنبار 
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 :تجابةاالس
  مجموعة من المواد غير الغذائية في محافظات كركوك ودهوك وبغداد وديالى وأربيل خالل األسبوع،  8،000 ما يقرب منوزع الشركاء

 بما في ذلك بعض البنود مثل األغطية البالستيكية والبطانيات والفرش.
  المساكن الصغيرة والمتوسطة في محافظة دهوك ونقلوا أكثر مسكنًا من  230عمل الشركاء في شهر مارس/آذار على تحسين أكثر من

 عائلة من المساكن غير الرسمية إلى المساكن الجاهزة التي أجريت عليها التحسينات. 050من 
 

 الثغرات والمعوقات:
 .طلب محافظ كركوك زيادة الدعم إلى مخيم ليالن، الذي ال يزال مكتظًا 
  التي من المقرر أن تنتهي في وقت قريب. وهناك حاجة ، و في عقود اإليجار لألسر المستفيدة مأوى إعادة النظراليتوجب على شركاء

 لتقييم أمن المأوى لتقديم المساعدة المناسبة.

 
 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  ،وخاصة في البغدادي وحديثة، تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن اإلمدادات الغذائية هي حاجة األولوية في محافظة األنبار

تشعر الجهات الفاعلة اإلنسانية بقلق حيال الوضع  حيث أنَّ الوضع عاجل وحاسم، وكذلك في أقضية الرطبة وهيت. باإلضافة إلى ذلك،
اوا ومخيم ناحية العلم في تكريت وسامراء ومحافظة صالح الدين، ومخيم الوند في قضاء خانقين والقرى والمخيمات في علي اإلنساني في

 .سعد في بعقوبة وكذلك أقضية الرصافة والطارمية في بغداد
  من محافظات القادسية والنجف وميسان في جنوب العراق. مناطقهناك حاجة خاصة لإلمدادات الغذائية في 
 سالمية سلط الضوء على تقييم األمن الغذائي السريع التابع لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة اإلغاثة اإل

نتاج الشعير. وأشاربل العيش الزراعية، وخاصة خفض كمية الخكبير على س  وتأثيره النبار ألالصراع في ا في المائة  06 ضار والقمح وا 
للمدخالت  حاجتهم عن زيادةفي المائة من المزارعين  30 وكشفمن المزارعين المشمولين بالمسح إلى زيادة تكلفة المدخالت الزراعية. 

ال كما اعدة في إستعادة تربية الماشية. المس من المزارعينفي المائة  00الزراعية مثل البذور واألسمدة، والمبيدات الحشرية. وقد طلب 
باعوا بعض  ة قدالزراع التي تعتمد على لمواجهة هذه المشاكل. وي ذكر بأن أكثر من ثالثة أرباع األسر إستراتيجياتتوجد هناك 

 تغذية الحيوانات. القدرة على هم، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة الدخل وعدممواشي
 

 االستجابة:
 شركاء آلية االستجابة السريعة المساعدة الغذائية الطارئة لألشخاص الفارين من العمليات العسكرية في مدينة تكريت، مركز  يقدم

 بحصص االستجابة الفوري التي تكفي لمدة ثالثة أيام. نازح 00،،03أكثر من إلى مساعدة وق دمت المحافظة صالح الدين. 
  من العائالت التي هربت من الموصل في محافظة نينوى، بالمساعدات الغذائية الطارئة من خالل  000باإلضافة إلى ذلك، تم تزويد

 آلية االستجابة السريعة.
  المساعدات الغذائية. ديالىى قضاء المقدادية بمحافظة شخص من العائدين إل 500،،2ما يقرب من تلقى 

 
 الثغرات والمعوقات:

  طرق اإلمداد في ندرة الغذاء وارتفاع األسعار في محافظات صالح الدين ونينوى وكركوك واألنبار، وهي قطع تسبب الصراع المكثف و
 على األمن الغذائي لجميع السكان.التي حددتها عملية الرصد عن بعد التابعة لبرنامج األغذية العالمي. هذا ومن المرجح أن تؤثر سلبًا 
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 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 :اإلحتياجات
 مدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الص ( 50،000نبار )حية لألسر النازحة في محافظات األهناك حاجة لخدمات وا 

 (.200( وصالح الدين )8،000( والقادسية )300وميسان )
 نازحة في حي الغزالية ومخيم والخضراء في محافظة بغداد في حاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف عائلة  600 هناك

 نصب المراحيض المؤقتة.إلى س في مركز كسنزان للسكن الجماعي من أطفال المدار  800الصحي والنظافة الصحية. ويحتاج 
  مصادر إلى الوهم بحاجة ة إلى قضاء الخالص في محافظة ديالى، ةأسر  500إلى قضاء المقدادية، و أسرة 8،000عادت

 مستدامة لخدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.ال
 

 :االستجابة
 قافلة المع  ينة البغدادي في محافظة األنبارشخص في مد 82،000وصلت المساعدة الخاصة بالمياه والصرف الصحي ل

 مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة.ال
  المياه بالشاحنات بشكل يومي في الفلوجة في محافظة األنبار. ويتلقى نقل نازح داخليًا من خالل  865،000تم الوصول إلى

 لترًا من المياه للشخص الواحد في اليوم. 80معدل  األشخاص
  لتر( في محافظتي القادسية واألنبار. 5،000للمياه )سعة  خزاناَ  05تسليم 
 ستلزمات المياه لألسر في الديوانية في محافظة القادسية.مجموعة من م 00 تسليم 
  دارة  80و مرحاضاَ  86نازح من تركيب  88،000استفاد حمامَا في محافظة األنبار. وق دمت خدمات تفريغ المياه الثقيلة وا 

والمياه والصرف الصحي  النفايات الصلبة بشكل يومي في محافظات بابل والنجف واألنبار فضاًل عن إيصال المواد غير الغذائية
 والنظافة الصحية في محافظة القادسية.

  توزيع خدمات إدارة مياه الشرب والنفايات بشكل يومي في محافظة دهوك لتلبية إحتياجات النازحين في المخيمات إستمرار
 والمساكن غير الرسمية والمباني غير المكتملة.

 
 الثغرات والمعوقات: 

  ونقص المعلومات وعدم وصول المساعدة اإلنسانية ي عرقل إيصال الدعم الضروري جدًا فيما يتعلق بالمياه  السكان تنقلإنَّ حركة
 والصرف الصحي والنظافة الصحية المنقذ لحياة النازحين في مناطق األزمات.

  بشدة بسبب قلة التمويل. وتواجه العديد  ةتوفير استجابة فعالة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقيدعملية إّن
 من العمليات األساسية الجارية حالة إغالق وشيكة.

 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
 في المائة من األطفال في سن المدرسة من النازحين بالمدرسة. 70 لم يلتحق 
  جدًا. محدودال يزال الوصول إلى التعليم ما قبل االبتدائي والثانوي 

 
 االستجابة: 

 ة توزيع مواد التعليم بما في ذلك ألواح الكتابة، وحقائب الطالب، ومعدات لإلسعافات األولية ومستلزمات الترفيه، ومجموعات تنمية الطفول
 فتى وفتاة في محافظات بغداد وواسط واألنبار. 5،000المبكرة ومجموعات المعلمين لحوالي 
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  مدرسة أخرى في  0،فتى وفتاة. كما بدأت حملة تنظيف ل  6،000األنبار، ويستفيد منها مدرسة في الخالدية والفلوجة بمحافظة  ،2تنظيف
 أبريل/نيسان. 2محافظة ديالى في 

  فتى وفتاة. 20،000خيمة في محافظة األنبار ليستفاد منها  250تم االنتهاء من تركيب 
 

 الثغرات والمعوقات:
 غير الكاف    عدد كبير من األطفال النازحين بالمدرسة ويرجع ذلك إلى التمويل عدم إلتحاق. 
 .ال تزال هناك ثغرات في المعلومات حول التحاق األطفال النازحين في بعض المناطق من البالد بسبب إنعدام األمن 

 
 

 الحماية 
 اإلحتياجات:

  نَّ قضاء شقالوة بمحافظة أربيل.  إلىعائلة نازحة في األسبوع يصلون  250ما يقدر بنحو تشير التقارير إلى أن  هم النازحين هؤالء أغلبوا 
وصلوا بالطائرة من بغداد ويعيشون في ظروف صعبة، بما في ذلك في السكن في المباني غير وقد من العرب السنة من محافظة األنبار، 

 حيث النزوح الثانوي. المكتملة. ويعد هذا تطور جديد من
  كهرباء والماء الصالح للشرب. وال تزال صول إلى الخدمات األساسية مثل الغالبية العائدين في محافظة األنبار ال يمتلكون القدرة على الو

 الهش.المحافظة من جراء الوضع األمني في اطق نعملية عودة االسر النازحة إلى بعض المحول  تفرض قيوداً القوات االمنية 
 500، وقضاء خانقين، )أسرة( 5،000لقضاء الخالص )عادت  حيث أسرة، 3،600عدد العائدين بما يقرب من  قدرت السلطات المحلية 

على الرغم من  المقدادية متقلباً  قضاء. وال يزال الوضع األمني في 8025أسرة( منذ فبراير/ شباط عام  00،،8أسرة( وقضاء المقدادية )
 لتها حكومة العراق في إعادة ترسيخ القانون والنظام.الجهود التي بذ

  شخص إلى مواطنهم األصلية في محافظة نينوى. 0،000،عاد ما يقدر ب 
  صالح الدين. محافظة أسرة في  8،500يصل إجمالي عدد النازحين العائدين إلى بذلك و أسرة نازحة إلى ناحية العلم،  8،000عادت حوالي

والمسؤولين الحكوميين يخططون إلطالق حملة تهدف إلى تشجيع عودة النازحين إلى ناحية يثرب في نفس  وذ كر بأن زعماء القبائل
 .المحافظة

 
 االستجابة: 

 ر تواصل الجهات المعنية بحماية األطفال تقديم خدمات الدعم النفسي واإلجتماعي في المواقع داخل وخارج المخيمات. فمنذ بداية األزمة، وف
صبي(. وخالل  000،،8فتاة،  88،000طفل نازح ) 50،000مل اإلنساني الخدمات النفسية واإلجتماعية لما يقرب من الشركاء في الع

صبي( في األنشطة المنتظمة المناسبة  2،800فتاة وأكثر من  2،000طفل إضافي )أكثر من  8،800 تم تسجيلالفترة المشمولة بالتقرير، 
قة لألطفال في المساكن يزحين. كما يجري عرض األنشطة الصدللفئة العمرية من خالل المساحات الصديقة لألطفال داخل مخيمات النا

حالة أكثر من تحديد و  فيخارج المخيمات. وقد ساعد الشركاء بشكل مباشر  صبي، إلى خدمات حماية الطفل  860فتاة و 800ا 
 .8020طفل منذ يناير/كانون الثاني  0،000العدد اإلجمالي لإلحاالت إلى أكثر من  يرتفعهذا بالمتخصصة. و 

 
  من األسر الضعيفة للغاية المساعدات النقدية غير المشروطة. 850لقت ت ،في محافظة ديالىو 

 
  منذ  رصد الحماية المستمرة والتقييمعملية من النازحين واألفراد المتضررين من خالل  شخص 2،2،0،300تم الوصول إلى ما يقدر ب

شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة، كما إستفاد ما يقدر ب  000،،8. ومن بين هؤالء، تم تحديد حوالي 8020فبراير/ شباط عام 
صدار الوثائق.شخص من تدخالت المساعد 62،000  ة والمناصرة القانونية، بما في ذلك تسهيل عملية تسجيل وا 
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 الثغرات والمعوقات:
  ال تزال التغطية الحالية لخدمات حماية الطفل غير كافية. وهناك نسبة كبيرة من األطفال غير القادرين على الحصول على الدعم الذي

 يحتاجون إليه.
  وحماية األطفال وتوفير االستجابة لهم، خاصة في محافظات األنبار وكركوك ونينوى.ال تزال مشاكل الوصول تعيق مراقبة 

 
 

 الخدمات اللوجستية 

 اإلحتياجات:
 .وتم  تعمل المجموعة اللوجستية على تلبية الحاجة في الحصول على المعلومات اللوجستية المنتظمة والمحدثة عن حالة الطرق واإلختناقات

 ة.جمع المعلومات لغرض التخطيط لحاالت الطواريء وتطوير خطة االستجابة اإلنساني
 
  موعة العمل أيضًا وضع طرق اإلمداد الرئيسية داخل جوالتغيرات جارية بشكل يومي. وتراقب م سالكطريق الوصول في محافظة صالح الدين

 جنوب غرب بغداد.وخارج بغداد. وهناك قلق حول إمكانية الوصول في الجسور 
  

 االستجابة: 
 عمل على تحديث طرق اإلمداد يللوكاالت اإلنسانية في العراق و  عمل فريق نظم المعلومات الجغرافية على تحديث قدرات مستودع التخزيني

 الرئيسية.
  حاليًا ووضع اللمسات األخيرة مراجعتهايتم تم إستكمال تقييم مجموعة العمل اللوجستية، ويتضمن عملية جمع البيانات والمعلومات التي 

 نظام المعلومات الجغرافية في رسم البيانات.. ويساعد عليها
 

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 االستجابة:

  داخل المبنى.إعادة تثبيت قاعدة عالية التردد جدَا في مركز التنسيق والرصد المشترك في بغداد لدعم العمليات النشطة لألمم المتحدة 
  بعثة يونامي جنبَا إلى جنب من أجل حل المشاكل اإلضافية مع رابط يونامي بين سارة و  مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئسيتم نشر

 وجبل كورك.
 تطويرنتهاء من العمل على تم اإل UNAMI COMCEN  جديدة  حزمةالمشتركة بين الوكاالت في مجمع األمم المتحدة في أربيل. تم تركيب

ألمم المتحدة الموسعة التابعة لشبكات الإضافية لمراقبة  فنيةتم تركيب معدات كما . جداً جديدة بتردد عال   SMDهوائيات عالية التردد و 
 .ويوناميوالمنظمات غير الحكومية 

  الحسابات وروابط ل إنشاء كما تممكاتب الشركاء في البصرة. لبعثة تقييم تم إجراءCOMCENs .وتمت برمجة أجهزة الالسلكي 
 

 الثغرات والمعوقات:
  نَّ تقديم المزيد من الدعم الخاص بمجموعة اإلتصاالت في . متاح حتى نهاية مارس/ آذاراإلتصاالت في حاالت الطوارئ تمويل مجموعة وا 

  على المزيد من التمويل.  حاالت الطوارئ يعتمد
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 على خلفية األزمة 
(، بما في ذلك البعثيين والميليشيات القبلية وأعضاء النظام AOGsجماعات المعارضة المسلحة )بيد  8020 حزيران 0الموصل يوم منذ سقوط 

راق من محافظات الع شاسعةعلى مساحات  ةسيطر الو )داعش(،  دولة اإلسالمية في العراق والشامال تنظيم إلى جنب مع اً ، جنبينالعسكريو السابق 
الفلوجة و رشاد، والحويجة والرياض الو سنجار وسليمان بك بيجي والقيارة و و  دن الموصل وتكريت وتلعفر، ومفي نينوى وصالح الدين وديالى

نبار تحت كانت الكثير من المناطق في األ، 8020سيطرة جماعات المعارضة المسلحة. منذ  كانون الثاني  إلى حالياً  ويخضعونوالصقالوية 
أكبر تجمعات النازحين في  يعتبر العراق اآلن أحدذلك نزوح داخلي واسع النطاق. و  نجم عنوقد سالمية في العراق والشام. سيطرة الدولة اإل

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 8.5حيث نزح أكثر من  ،العالم
 

 التنسيق العام
لفريق الق طري ااإلجتماع الخاص ب من نائب الممثل الخاص لألمم المتحدة والمنسق المقيم والمنسق اإلنساني كل ترأسأبريل/ نيسان،  8في 

اللمحة العامة لإلحتياجات اإلنسانية، والخطوات المستقبلية لخطة االستجابة  وتركز اإلجتماع على ،اإلنساني في العراق، ومنسقي مجموعة العمل
في ، والذي 8025إلنسانية عام ا في اللمحة العامة لإلحتياجات ااإلحتياجات الشاملة الرئيسية لتسليط الضوء عليه اإلنسانية. وناقش المشاركون

. وتمت أيضًا مناقشة الدروس األساسية لعملية االستجابة حتى 8025ستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام األهداف اإل بتحديدسيقوم المقابل 
 في المستقبل.اإلنسانية اآلن، من أجل توجيه التخطيط لالستجابة 

 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 amiri@un.org :األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب مدير ،عبد الحق أميريالسيد 

 9201 312 750 (0) 964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، السيد 

 0849-377-750(0) 964+  :رقم الهاتف

  تويتر : على  العراق -أوتشا لمتابعة @OCHAIraq 

 https://iraq.humanitarianresponse.info لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :
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