
www.unocha.org 
 تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والممنهج من خالل الشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. علىمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  يعمل

 التنسيق ينقذ األرواح
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 أزمة العراق
 (2015 أيلول/ سبتمبر 15-9) 61رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا  الوضع، فقدتغير لسرعة ونظرًا في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.  اإلنسانيةتنسيق الشؤون األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 . 2015 أكتوبرتشرين األول/  3 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.نجباللغة اإل يصدري التقرير الرسم إذ أن  هذا القرير رسميًا، اليعتبر كما  التقرير غير دقيقة.
 

 العناوين الرئيسية
   الكوليرا في وباء حالة مؤكدة من  15وزارة الصحة تعلن تفشي

 أيلول/ سبتمبر. 15محافظتين بتأريخ 
  يؤثر على  األنبارإستمرار الوضع غير اآلمن في محافظة

 سالمة وأمن المدنيين في مناطق الصراع
 مزيد من عمليات النزوح في كركوك، إنعدام األمن يتسبب في ال

شخص وتقطعت بهم السبل عند نقطة تفتيش  1،500حيث نزح 
 داقوق، وهم بحاجة للمساعدة اإلنسانية.

  في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا  المتغيرالوضع األمني
 يتسبب إلى إغالق متقطع لمعبر إبراهيم خليل الحدودي.
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 اإلنساني نظرة عامة على الوضع
صابة  ظهرت عشر حاالت في وقد أيلول/ سبتمبر.  15حالة مؤكدة في محافظتين بتأريخ  15أعلنت وزارة الصحة تفشي وباء الكوليرا في العراق وا 

غير  فيهاالنجف وخمسة حاالت من بغداد. وتشير التقارير إلى أنَّ جميع الحاالت مستقرة وتم تقديم العالج الآلزم. كما أن  عدد الحاالت المشتبه 
ي المؤكدة آخذ في اإلزدياد. ويأتي تفشي المرض بعد مالحظة زيادة حاالت اإلسهال فوق الحد الطبيعي في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى ف

مجموعات الخاصة بأمراض اإلسهال إلى المستشفيات في المناطق الاألسابيع الماضية. ولالستجابة للوضع، أرسلت وزارة الصحة وشركائها 

 المصدر: وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العلمية
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آخر سنة لتفشي وباء الكوليرا  2012. وكانت المستشفياتفي  تضررة وأنشأت أقسام خاصة لعالج اإلسهال مع مركز معالجة الجفاف الفمويةالم
 المؤكدة في إقليم كوردستان شمال العراق.

الفلوجة والرمادي والعامرية وحديثة. ويشار وصول النازحين إلى بر األمان، وخاصة في  األنبارإنعدام األمن الذي طال أمده في محافظة يعيق و 
أنهم غير قادرين على عبور نقاط التفتيش في المناطق ُيعتقد بأنها ن مغادرة المناطق غير اآلمنة أو إلى أن الناس في هذه المناطق إما منعوا م

الذين يبحثون عن السالمة في بغداد مع السماح لبعض وبغداد مغلقًا معظم الوقت أمام النازحين  األنباربين بزيبز أكثر أمانًا. وال يزال جسر 
مغادرة مناطق الصراع. وقد لضطرار النازحين دفع مبالغ باهظة إالطبية. وتشير بعض التقارير إلى ستثنائية القليلة، مثل ذوي الحاالت الحاالت اإل

 نيين.أدت طرق الوصول المغلقة أيضًا إلى انخفاض اإلمدادات التي تصل الى السكان المد

أنشطة الخدمات الصحية، ودعم تقديم ، و المياه يومياً توفير يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم االستجابة لحاالت الطوارئ بما في ذلك 
والمواد  المنقذ للحياة الشرب ماء إيصالسبتمبر، تم شهر أيلول/في األسبوعين األولين من و . النزوححماية في المناطق الساخنة وفي مواقع ال

في كذلك من النازحين المتنقلين، و شخص  187،100النظافة من خالل آلية االستجابة السريعة إلى حوالي  ولوازمالغذائية في حاالت الطوارئ، 
 توزيع تم . وقدالقتال األمامية عند نقاط التفتيش أو الذين تقطعت بهم السبل بين خطوط جبهةين عالقوالالمناطق التي يصعب الوصول إليها، 

 وبابل وديالى كركوك ونينوى وصالح الدين والسليمانية. األنبارمجموعات الطوارئ في سبع محافظات، بما في ذلك في 

 1،500 نزوح جديدة. وتقطعت السبل بنحو موجةعدة قرى في قضاء داقوق في كركوك في مسلحة الشتباكات واإلرت العمليات العسكرية اأث
سبتمبر على حاجز داقوق في كركوك. وقد وفر الشركاء في المجال أيلول/  11يوم أمنيًا رة المنطقة المضطربة مغادإلى يسعون  ممنشخص 

مزيد من التعبئة  ويجري النظافة والمياه إلى الناس عند نقطة التفتيش.  ولوازماإلنساني استجابة لحاالت الطوارئ بما في ذلك المواد الغذائية 
 .الماسةحتياجات المساعدة على االستجابة لإل

لبضائع اتؤثر على تدفق حركة مرور ، و بها غير متنبئ  ردستان العراق وتركيا و المعبر الحدودي الرئيسي بين ك مسألة العبور من ال تزال
لبضعة أيام في األسبوع  هقبعد أغال مفتوحاً كان المعبر  بأنمسؤولون في نقطة حدود ابراهيم خليل  صر حسبتمبر، أيلول/  13 وبتأريخواألشخاص. 

 جميع الناس، بما في ذلك المركبات.أمام المعبر اآلن  إفتتاحتشير التقارير إلى و سبتمبر.  شهر أيلول/  األول من

 

 اإلنسانيةاالستجابة 
 الحماية 

 :اإلحتياجات

  القادمين من الفلوجة والرمادي النازحين أمام خاضعًا لقيود، وخاصة  األنباراليزال وصول النازحين إلى بر األمان في
والعامرية وحديثة. وقد ُمنع الناس إما من الفرار من المناطق غير اآلمنة أو من عبور نقاط التفتيش في المناطق التي ينظر 

 إليها على أنها أكثر أمانًا. وتشير التقارير إلى إضطرار النازحين دفع مبالغ باهظة لمغادرة مناطق الصراع.
 من في جنوب داقوق في محافظة كركوك صعوبات في عبور نقطة تفتيش داقوق نعدام األإالفارين من  واجه األشخاص. 
  حالة اإلخالء أو خطر اإلخالء في المحافظات الوسطى خالل األسبوع الماضي، بما  واجهواتشير التقارير إلى أن النازحين

 فيوبابل وبغداد. وتؤثر هذه المسألة على األشخاص الذين يقيمون في المباني العامة، وخصوصًا  األنبارفي ذلك في 
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أو ألنه يتعذر على النازحين دفع اإليجار.  ،الشقق أو المنازل التي يتم تخصيصها لموظفي الحكومةفي  وكذلك، المدارس
 .مثال إيوائهم في المخيماتعلى سبيل ال، وقد تم توفير بدائل سكنية لعدد محدود من النازحين

 ستدامة العودة في بعض المناطق إ إزاءفي أجزاء من محافظتي ديالى وصالح الدين  اً أثارت عملية رصد الحماية مخاوف
 المترديختار بعض العائدون العودة إلى النزوح نظرًا الى الوضع وقد إنعدام األمن ونقص الخدمات والبنى التحتية. إبسبب 

 .التي نزحوا منهامنطقة ال إلى لية، ولكنهم منعوا من الدخول مجدداً في قراهم األص
 منة للمرأة في مخيم آشتي في السليمانيةاالا مساحة ال ال يملكن إمرأة وفتاة 2،800 حوالي. 
  تشير التقارير الواردة من وسط العراق بأن مسألتي زواج األطفال والزواج القسري تشكالن مصدر قلق كبير من مصادر

. وتدفع األسر النازحة التي تواجه خيارات محدودة، الشابات لشباب والفتياتبين النازحين من ا العنف القائم على نوع الجنس
وخوفًا من عدم القدرة على  ،العديد من الفتيات إلى الزواج المبكر لتقليص عدد أفراد األسرة المعتمدين على رب األسرة

 إال مع أزواجهن.تهن حماي
 

 بة:االستجا
  وقامت أيضا  ،حتياجات النازحينإتقييمًا على مستوى المجتمع المحلي لتحديد  36أجرت فرق الحماية في المحافظات الوسطى والجنوبية

شخصًا. وتمت  398حالة والمشورة القانونية ل 289المساعدة القانونية ل وتم تقديمتقييمًا للحماية على مستوى األسرة.  1،250بتنفيذ 
 عائلة للحصول على المساعدة المالية. 797إحالة 

  رسال إ ، كما تموالفتيات في سن اإلنجابفي محافظة نينوى للنساء  ربيعةالى  مجموعة من مجموعات اللوازم النسائية 2،500تم ارسال
 .في محافظة أربيل م النساء واألطفال الى سوران وراوندوزمجموعة أخرى من لواز  1،000

  ناحيةمجموعة أساسية، بما في ذلك مجموعات حديثي الوالدة، لألطفال النازحين من  720قام الشركاء في مجال حماية الطفل بتوزيع 
 .في محافظة دهوك بالقرب من سد الموصل الذين يعيشون اآلن في مخيم كروانا للنازحين وانكي

  المدنية للنازحين، وخاصة بالنسبة  األحوالجتماعين مع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة السليمانية لمناقشة مسألة وثائق إتم عقد
أعربت  وقد .التي تقدمها الحكومةستفادة من المنحة المالية هؤالء الناس اإليتعذر على دون الوثائق، ومن النساء.  تعولها التي لألسر

 .شركاء الحماية أحالهاوزارة الهجرة والمهجرين عن التزامها بحل هذه المسألة وتسهيل الحاالت الفردية التي 
  ُ300لنازحين. ونتيجة لذلك، تمكن األحوال المدنية ل اتهوي حجز حولفي السليمانية  عربت بلدةجتماع مع السلطات األمنية في إقد ع 

 .الفحص األمني إجراءات بسببلك طلبات أخرى معلقة شخص من استرجاع وثائقهم. وهنا
  ظروف معيشية سيئة في الفنادق في وسط مدينة  تحتشخص من الفئة السكانية الضعيفة الذين يعيشون  600حدد مراقبي الحماية

 .لخدماتلحصول على اأحالتهم ل تأربيل وتم

 الثغرات والمعوقات: 

  أن الناجيات في كثير من األحيان بحاجة الى خدمات تفوق بالعنف القائم على نوع الجنس في وسط العراق المعنيين بشركاء الالحظ
قلة  حيثالتعرض للعنف الجنساني، ب تجربتهن وحالة الضعف لديهنالعديد من الناجيات وتربط . اإلجتماعيخدمات الدعم النفسي و 

قتصادي هو العنصر المفقود . التمكن اإلاآلخرين على أزواجهن أو أفراد األسرة داإلعتماعتدن على إ الموارد المالية خصوصًا أنهن قد 
 الحالية. البرامجمن دورة الحماية في 
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 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية  
 :اإلحتياجات

 يأتي المرضى من قضائي و ت اإلسهال الحادة في محافظات بغداد والقادسية والنجف. رتفاع أعداد حاالإ إلىالصحية  المنشآت أشارت
 أبو غريب والمحمودية في بغداد ومحافظتي القادسية والنجف.

  ستبدال إ) موجودةبغداد إلى صيانة شبكات المياه الالتابع إلى محافظة تحتاج كلية الزراعة وكلية الطب البيطري في أبو غريب
حملة و تفريغ مياه الصرف الصحي، و التسريب في الشبكات، وزيادة سعة التخزين(، والصحة البيئية )جمع القمامة صليح وتالمرشحات، 
من  1،270من الذكور  3،730في المجمع ) يننازحمن ال طالب 5،000ش ، يعيوبشكل عامالنظافة.  تعزيز وتوفير لوازمتنظيف( و 
 .اإلناث(

  المأمونةمياه الاإلغاثة األساسية والوصول إلى  لوازمد بمحافظة صالح لدين إلى شخص في قضاء بل 15،000يحتاج نحو. 
  الصحي والمرافق الصحية في شخص ممن تقطعت بهم السبل على نقطة تفتيش داقوق إلى خدمات المياه والصرف  1،500يحتاج نحو

 داقوق بمحافظة كركوك.قضاء 
  لبنية التحتية للمياهاتصليحات و  الدوريةبقضاء زاخو في دهوك إلى الصيانة  2و 1 ينازح في مخيم برسيف 20،400يحتاج نحو 

وجود عطل وذلك بسبب  ،شخص 3،206على  2 ييؤثر النقص في المياه في بعض أجزاء مخيم برسيفو لمجاري في المخيمات. وا
 في شبكة المياه. مؤقت

 

 االستجابة: 
  المياه كمية لزيادة  األنبارلمياه في امشاريع  يد منعدلالسلطات المسؤولة عن المياه لتم تسليم مسحوق التبييض )الكلور( من قبل

 للشرب. المأمونة
  يصالها اً لتر يومي 465،000 بواقعالصهاريج بمياه الصالحة للشرب عملية نقل التستمر وعامرية  عامرية عبارنازح في  23،750إلى  وا 

 .األنبارقضاء الفلوجة في في المخيمات و بزيبز 
  وحدة إستحمام في العامرية بقضاء الفلوجة في مخيم وزارة الهجرة والمهجرين. هذا  15و اً مرحاض 28تم اإلنتهاء من إعادة تأهيل

 سبوع.اإلمن النفايات الصلبة خالل  اً مكعب اً متر  12وجمع وتفريغ يوميًا ووحدة إستحمام  اً مرحاض 52تنظيف  باإلضافة إلى
  يصال  ،صهاريجنقلها بال عن طريقمخيم صدر اليوسفية المياه الصالحة للشرب  ين الُجدد فينازحمن ال اً شخص 240نحو تسلم المياه وا 

 إلى المخيم. عبواتالمعبئة في 
  للسكن الجماعيشخص في مركز التقية الكسنزانية  7،800الصحية إلى أكثر من  والنظافةتم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي 

ووحدة إستحمام بشكل  ضاً مرحا 98من النفايات خالل األسبوع وتم تنظيف  اً مكعب اً متر  37بغداد. تم جمع نحو في في قضاء الكرخ 
 يومي.

  قضاء سامراء بمحافظة في نازح  15،000لـ  الصحية المرافق وأباريقوأكياس النفايات  الخاصةاللوازم  من المياه ومجموعة إيصالتم
 صالح الدين.

 النظافة الصحية في نقطة تفتيش داقوق بمحافظة كركوك. لوازمشخض  1،500نحو  لمتس 

 
 الثغرات والمعوقات:

  في موسم الكوليرا الحالي. خاصةوصالح الدين وبغداد والنجف و  األنباريشكل عدم توفر مواد التنقية ثغرة كبيرة في محافظات 
   والصرف الصحي في المساحات الصديقة للطفل في مخيمات دهوك. المياهفي خدمات  كبير   هناك نقص 
 سبب نقص بالنظافة الصحية و  والصرف الصحي خدمات المياه تواجه معظم المخيمات في دهوك ثغرات كبيرة في تطوير معايير

 التمويل.



  61تقرير الوضع اإلنساني رقم  –أزمة النازحين في العراق 
 

وتشا(لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أمكتب األمم المتحدة   

 www.unocha.org بالتنسيق تُنقذ األرواح 

 لصحةا
 اإلحتياجات:

  للنازحين والآلجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير هناك حاجة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية
  المضيفة المتضررة.

  دعم النازحين خارج المخيمات في لهناك حاجة لتقديم الدعم للمنشآت الصحية الثابتة، باإلضافة إلى نشر فرق متنقلة في مناطق الصراع
 .، وقضاء سامراءنينوى و وكركوك  األنبارمحافظات 

  لكشف المبكر والتحقيق في تنبيهات األمراض واالستجابة للسيطرة على تفشي المرض في الوقت المناسب.لهناك حاجة ماسة 

 االستجابة: 
 أيلول/ سبتمبر 12-6إستشارًة طبيًة في الفترة ما بين  20،501قديم تم ت . 
 عملية قيصرية في المناطق التي يتركز  847طفل، باإلضافة إلى إجراء  2،403ن قدمت القابالت الماهرات المساعدة في والدة أكثر م

 فيها النازحون.
 .منشأة صحية على اإلنذار المبكر وتنبيه شبكة  80وتعمل حوالي  تظافر الجهود في تعزيز نظام مراقبة األمراض في المخيمات

 االستجابة.
 الصحة العقلية باإلضافة إلى تقديم ك بما في ذلعالج األمراض المزمنة،  التي تتضمنتقديم اإلستشارة الطبية المتخصصة  استمرار

 حالة. 3،898، تم تقديم الخدمات ل 37وفي اإلسبوع رقم . خاص المتضررينللنازحين واألش اإلجتماعي الدعم النفسي

 
 الثغرات والمعوقات:

 .تعاني الخدمات الصحية في إقليم كوردستان من الضغط الكبير بسبب العدد الهائل للنازحين 
  ال تزال تشكل المناطق التي يصعب الوصول إليها مبعث قلٍق وخاصة في المجال الصحي حيث القدرات المحدودة للمنشآت الصحية

 المحلية وقلة الشركاء الميدانيين. 
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية. ويهدف الشركاء إلى إيصال المساعدات الغذائية إلى  4.4هناك ما ُيقدر بما ال يقل عن

 . 2015مليون شخص متضرر ضمن خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام  2.2
 
 

 اإلستجابة: 
  نازح داخل وخارج المخيمات. وتستمر التوزيعات. 16،000حتى اآلن في شهر أيلول/ سبتمبر، تم إيصال المواد الغذائية ل 
  دوالرًا أمريكيًا في محافظة دهوك )وقد تأخرت  16نازح القسائم الغذائية بقيمة  20،000حتى اآلن في شهر أيلول/ سبتمبر، تلقى

 شخص المساعدة. 45،000حوالي إلجراءات تنسيقية مع توزيعات الغذاء األخرى(. وستبدء توزيعات شهر أيلول/ سبتمبر قريبًا ليتسلم  
  5شخص لمدة شهر واحد في محافظتي أربيل ودهوك، بما في ذلك عين كاوا، ومنطقة  10،000تم توزيع سالت غذائية تكفي لحوالي 

 حصاروك في أربيل وباوا في دهوك، ومخيمي ليالن ويحياوا في كركوك. 
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 للنازحين الجدد في نقطة تفتيش على طريق داقوق في كركوك من خالل  يستمر شركاء األمن الغذائي بتوزيع حصص االستجابة الفورية
 آلية االستجابة السريعة. 

  نازح في محافظة نينوى. 1،000قام شركاء األمن الغذائي بإيصال الغذاء الجاهز الذي يكفي لثالثة أيام إلى 
 

  الثغرات والمعوقات:
 وفقًا لسيناريو الموارد الحالية، وعلى الرغم من إتخاذ العديد من التدابير لخفض التكاليف، سيضطر برنامج األغذية العالمي إلى التوقف 

 الثاني / نوفمبرشهر تشرين  نهايةفي مليون شخص  1.5عن تقديم القسائم الغذائية لنحو 
  بأن شركاء األمن الغذائي غير قادرين على تقديم المعونة  في كركوك، وهذا يعنينازح لتلقي المساعدة اإلنسانية  3،000لم يتم تسجيل

 لهم.
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
  جراء األزمة. ومن بين هذا العدد، هناك أكثر من مليون طفل نازح  ممن تضررواطفل في سن الدراسة،  مليون  3.2هناك ما يقرب من

 من الفتيات والصبيان بعمر المدرسة.
  في المائة من األطفال النازحين لم يتلقوا التعليم خالل السنة الدراسية الماضية. وفي نهاية السنة الدراسية، حصل حوالي  70حوالي أن

 % فقط من الطالب على التعليم.30
  ن توفرت، فهي مليئة بالطالب، ومزدحمة وال يمكنها إستقبال جميع الطالب النازحين. وتتصف هذه المدار س بزيادة نسبة المدارس وا 

الطالب بالمقارنة مع أعداد المعلمين، وقلة اعداد المعلمين المؤهلين، باإلضافة إلى قلة أعداد المعلمين الحاصلين على التدريب الخاص 
 ة ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة.اإلجتماعيبالعناية النفسية 

 

 االستجابة: 
 مناطقصديقة لألطفال في المساحات الفي  (اً صبي 690فتاة، و 1،046)طفل  1،736 إلى التعليم غير الرسمي وصلت أنشطة 

برامج رعاية الطفولة المبكرة  . كما تم إيصالالسليمانيةفي كسنزان و ، كاواركوسك، وقوشتبة، ودار الشكران، وشاويس في محافظة أربيل
 (.اً صبي 449فتاة، و 507) طفالً  956 ل والتنمية في هذه المواقع نفسها

  (.من األمهات 14خمس فتيات و و )ثمانية أوالد،  شخصاً  27 إلىفي أربيل  كاواركوسكفي  وطفلهااألم وصل برنامج 
  طفاًل في مخيمي باجيد كندالة، وقادية في دهوك. 7،340ل  شهادات األنشطة الصيفية لألطفاللتخرج ُأقيم حفل 
 

  الثغرات والمعوقات:
 وصالح الدين. كما أن محدودية قدرة المستودعات تحول دون توفير  األنبارفظتي حاللمتعلمين في ميق تقديم الخدمات الوضع األمني يع

 التخزين المسبق لإلمدادات على مستوى المحافظات.
 .هناك حاجة عاجلة لمزيد من المدارس الحكومية والمعلمين، ومساحات إضافية للفصول التعويضية خالل السنة الدراسية 
  تفتقر المدارس إلى المكاتب والكتب والمواد المدرسية الآلزمة لضمان جودة التعليم و الموارد والتمويل في قطاع التعليم. في هناك نقص

 األساسي. كما تحتاج األسر إلى الدعم في سد نفقات المواد التعليمية والنقل.
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 خلفية األزمة         
 محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون  في العراق في واسع نطاق على المسلح والصراع العنف إشتد

 شخص 500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي وتضررت تحديداً  األنبار،
 مدينة األخرى  المسلحة الجماعاتهاجم تنظيم داعش بالتعاون مع  ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول

 وقد. الدين صالحو  ونينوى  وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما ،وسيطر عليها العراق شمال من كبيرة وأجزاء الموصل
 األساسية، اإلنسان حقوق انتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى

أزمة إنسانية في العراق اآلن أكبر  وبذلك يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف
 شخص.ن ييمال 8حيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من  العالم،

 

 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة:
  حول حالة الوصول لخرائط المحدثة بشكل منتظم وتوفير االتنسيق ومشاركة المعلومات من خالل دعم الشركاء  فيتستمر المجموعة

 األصول.توافر والقيود و اإلنساني مجتمع للوالقدرة اإلستيعابية  ق وحالة الطر 
 المنشآت بما في ذلك إستمرار وتعزيز التواجد في بغداد مع مركز التنسيق وتأمين ،األنشطة حتى نهاية السنة توفير عملية ستمرت 

 .ةالتخزين
 في مخزن دهوك مع توقع زيادة اإلحتياجات في بداية حملة  اً مكعب اً متر  320 تبلغ تم توفير مركز تخزين إضافي متنقل بقدرة إستيعابية

 في المنطقة.  2015فصل الشتاء لعام 
 قيودالإلى ذلك بشكل رئيسي يعود ، و طوارئ الحاالت التحديات التي تواجه المجموعة محدودية القدرة التخزينية المسبقة ومخزون  تتضمن 

 يادة اإلحتياجات اإلنسانية. وز  األمنيالسريع في الوضع الوصول والتغير المفروضة على 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:
 attefors@un.orgالشؤون اإلنسانية:  ة سيسيليا اتيفورس، موظفةالسيد

 7511352880(0)964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgالسيد دايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 0849-377-750(0) 964+ رقم الهاتف: 
 https://iraq.humanitarianresponse.info من المعلومات يرجى زيارة الرابط : لمزيد
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