
 

 

�������	
���
������������������������������
���
���
��
�/�
����� !����  

"����������
���#�
��

$��%�� )'
��� ) 

(�)��  7901931281 964  

'����	�����nabaa@un.org 

"����������
���#�
��

$��%���
������	
���< )'
��� ('�>��ى����������	����� : 

unamiCinformation@un.org 

 

 

________________________________________________________________ 

������ ��	
�� 

�������  

 

 

ا)مم المتحدة تعلن رفع حالة الطوارئ في العراق للدرجة القصوى لضمان إستجابة إنسانية 
 أكثر فعالية

 

وقال الممثل الخاص ل%مين العام . أعلنت ا�مم المتحدة رفع حالة الطوائ في العراق إلى الدرجة الثالثة  - 2014آب  13بغداد، 
نظراً لحجم الكارثة ا:نسانية الراھنة ومدى تعقيدھا، سوف يسھل ھذا ا:جراء تعبئة "ل%مم المتحدة، السيد نيكو1ي م/دينوف 

مان إستجابة أكثر فعالية للحاجات ا:نسانية الخاصة بالمتضررين من موارد إضافية على شكل بضائع وأموال وأصول لض
". جراء عمليات التشريد القسري  

 

إن وضع النازحين على جبل سنجار يبقى يبعث على القلق " )اليونيسف(منظمة ا�مم المتحدة للطفولة وقال مارزيو بابيل ممثل 
مؤكداً أيضاً "  صحية سريعة التدھور حسب ما تذكر التقارير االبالغ حيث 1 يزال عشرات ا1Uف محاصرين ويعيشون ظروف

ل%شخاص الذين تم بأن اليونيسيف والنشطاء اUخرين في المجال ا:نساني يصعدون جھودھم من أجل تلبية الحاجات المتزايدة 
شخصاً مسيحياً أخرين يتم اUن إيواءھم في  12,000إنتشالھم من جبل سنجار، با:ضافة إلى المساعدة في تلبية حاجات 

.العاصمة الكردية أربيل  

 

أكثر ففي إجتماع مع المحافظ فرھاد ا�تروشي والذي شھدت محافظته تدفق . ويبقى الوضع في دھوك مصدراً آخراً للقلق البالغ
نازحاً منذ شھر حزيران،  400,000نازحاً منذ أن إجتاحت داعش مساحات من شمال العراق وما مجموعه  200,000من 

تعھدت جين بيرس المدير القطري وممثل برنامج ا�غذية العالمي في العراق و شاكو شيموزاوا الممثل القطري لمفوضية ا�مم 
محافظة دھوك في جھودھا الكبيرة من أجل تلبية حاجات عشرات ا1Uف من المتحدة لشؤون ال/جئين في العراق بدعم 

.النازحين العراقيين  

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 )يـــونــامي(بعــثـــة ا�مـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق 
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ا�زمة في العراق رفع ان إع/ن "وأكد السيد م/دينوف قائ/ً  ‘ حالة طواريء من الدرجة الثالثةإلى   ‘ تمثل أعلى درجة  التيو

. ا:نسانية سيسھم في إط/ق المزيد من الموارد وسيسرع ا:جراءات ا:دارية الخاصة با:ستجابة ةمن درجات ا�زم

في سوريا وجنوب السودان وجمھورية  اتدرجة حالة الطوارئ، وھي ا�زم وحاليا ًھناك ث/ثة أزمات أخرى في العالم بنفس

.أفريقيا الوسطى  

 

:د من وكا1ت ا�مم المتحدة على النحو التاليا�يام القليلة الماضية إستجابت العدي وخ/ل  

وشملتھم بعمليات رصد الحماية في  اشخص 166,000تمكنت مفوضية ا�مم المتحدة لحقوق ا:نسان من الوصول الى  •

، وفرت المفوضية المأوى ومواد ا:غاثة مثل مواد النظافة الصحية والفرش 2014آب  1ومنذ . مختلف أنحاء العراق

في أقليم كردستان وبضمنھم أولئك الذين ھربوا من شخصاً  30,000 لـوالمدافئ وا�غطية الب/ستيكية والبطانيات 

وتقوم المفوضية بتوزيع الفرش والبطانيات ومواد ا:غاثة لحا1ت الطوارئ والمواد المنزلية . جبل سنجار

 .قرية باجيت قندي/ومستلزمات النظافة الصحية في مواقع دھوك وزاخو وعقرة والشيخان وخانكي و

 

�كثر منأنشأ برنامج الغذاء العالمي أربعة مطابخ ميدانية بالتعاون مع شركائه المحليين ويقوم بتوفير الغذاء اليومي  • 

مليون وجبة منذ  1,6يومياً، إذ يصل العدد ا:جمالي للوجبات التي يقدمھا في محافظة دھوك  اشخص 100,000

 .حصول موجة النزوح في شھر آب

 

شاحنة من مواد ا:غاثة الى مناطق قريبة من أماكن  30بنقل حمولة ) اليونيسيف(قامت منظمة ا�مم المتحدة للطفولة  •

 60وتم إتخاذ ا1ستعدادت لتوزيع . /ً عن توزيعھا مواد إغاثة منقذة للحياة في محافظة دھوكضوصول النازحين ف

من  اصندوق 500صص المواد الغذائية الطارئة ومن ح اصندوق 1,100من مساعدات الطوارئ بضمنھا  اطن

 امربع امتر 72 بمساحةخيمة مكيفة  15من محلول ا:رواء الفموي و اصندوق 40المكم/ت الغذائية العالية البروتين و

 .لتستخدم كمأوى في حا1ت الطوارئ

 

أسرھم، والنساء و ا�طفالمن فرداً 73000مع شركائھاوالسلطات المحلية إلىوالمساعداتقدمت اليونيسف 
تقوم بتقديم الدعمل%طفال النازحينالذين أيضا و، البسكويت عالي الطاقةل%طفالدون سن الخامسةمن قطعة 34,000وزعتو

.انفصلواعن عائ/تھم  
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في  الجوالة منالفرق الصحية إثنينتواصلمنظمة الصحة العالمية دعمالسلطات الصحية المحليةفي ھذا المجالمع  •
وتقوم ، سيارة إسعاف بنق%ولئك الذين يصلون 16حيث تقوم، فيبيشخابورا:غاثة في حا1ت الطوارئ جبلسنجار و
 .بتقديمالرعايةالصحية الطارئةإلٮالنازحينفيمحافظةدھوكالجوالةالعيادات 

  

امرأة  1300الم�بس �كثر من النظافة وتجھيزاتوالشركاءلتوزيع المحلية  مع السلطاتيعمل صندوق ا�مم المتحدة للسكان  •
 .اً شخص150000حاملوكذلكالمستلزمات الطبيةلدعم

  

وبناء على طلبحكومة إقليمكردستانتنق/لمنظمة الدولية للھجرةالنازحينمن المناطقالمتأثرةإلى مناطق آمنةمتفق  •
آب،واستجابة 12و 4بينو. نازحاً 2121، تم تقديم المساعدة بوسائل النقل الى ساعة الماضية48خ/ل الـــــــ .عليھا
من خ/ل اشخص15,000سنجار، وصل عدد المستفيدين من خدمات المنظمة الدولية للھجرةالى في  ل%زمة
المستلزمات التي تحافظ من مجموعة 500غيرالغذائيةفيالمناطق المتضررةو مجموعة من المجموعات   2533توزيع

 . ا�خرى الشريكةنيابة عن الوكا1ت على كرامة المرأة
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