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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 
 األمم المتحدة تستجيب لنازحي الضلوعية

 جراءحتياجات المئات من العائالت النازحة إتلبية على ها ؤ تعمل األمم المتحدة وشركا(: 4141كانون الثاني  يناير 41)أربيل،  
 شمال بغداد. ا  سابقلتي كانت محاصرة الضلوعية االقتال في بلدة 

" نعمل بشكل وثيق مع السلطات  باإلنابة اإلنسانية لألمم المتحدة في العراق منسق الشؤوننيل رايت،  قالوفي هذا الصدد، 
 .للمحتاجين" اتالمساعد وصوللضمان المحلية والشركاء 

من تنظيم الدولة اإلسالمية في  األول كانون ديسمبر شهر فين في محافظة صالح الديالبلدة القوات الحكومية العراقية ستعادت إ
الذي حال دون األمر العراق والشام )داعش( الذي كان قد سيطر على أجزاء واسعة من المنطقة في األشهر الستة المنصرمة، 

 تقييمات.الخالٍت أو تدمثل هذه الإجراء 

 .قدوم فصل الشتاء معتفاقم بال وضع النازحين والمجتمعات المضيفةبدأ وقد 

وهم ، العلم بلدةنازحين من ، باإلضافة إلى ، وغالبيتهم من الضلوعيةأسرة في حاجة إلى دعم فوري 4411ما يقدر بنحو هناك و 
منذ من أشكال التعليم  أي شكلٍ  الناحيةفي األطفال  ذلك، لم يتلقإلى مدادات الطبية. باإلضافة واإللغذاء والمأوى بحاجة ل

 أشهر.

المباني غير  آخرون إتخذ فيماأقاربهم، إلى  هابعض إنضم. النازحةمئات األسر  مخلفا  منزال  في الضلوعية،  081مير نحو تم تد
 .عائلة متضررة 011 ـأولية لمم المتحدة على استجابة مشتركة وكاالت األ إتفقتذلك، واستجابة ل .مأوى  لهم المكتملة أو الحدائق

تفتقر إلى أبسط الخدمات و ه المرحلة هو أن العائالت النازحة تعيش في ظروف صعبة للغاية، "ما ندركه في هذرايت  وأضاف
، وخاصة أولئك الذين يتعرضون هشاشة  المساعدات الطارئة للفئات األكثر  إيصالضمان  في تكمنأولويتنا اآلن . األساسية

 ".لظروف البرد القارس

من خالل ، بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( (WFP)برنامج األغذية العالمي سبوع الماضي، وزعإلفي او 
 وزعت وكالة األمم المتحدة لالجئينكما ، كاستجابة فورية أسرة  011ـ ثالثة أيام للتكفي  غذائية   ا  حصصالسلطات المحلية، 

(UNHCR)   ومستلزمات النظافة  ()جيريكان الماء ودالءبما في ذلك البطانيات ، األساسية مواد اإلغاثةمع المعونة اإلسالمية
شخص  0،111ـ اإلمدادات الطبية إلى المركز الصحي المحلي، بما يكفي ل (WHO) منظمة الصحة العالميةأرسلت كما ، 

 .لمدة ثالثة أشهر
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