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 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
  

 
 نينوى، سهل مناطق ادةاستع على عام   مرور بعد

 العائدة سرألأ ا لمساعدة اإلنسانية الجهود بتعزيز اإلنساني المجال في الشرکاء قومي
 

 من اآلالف لعشرات اإلنسانية المساعدة بتكثيف اإلنساني المجال في الشركاء يقوم - (2017 أكتوبر / األول تشرين 14 )بغداد،
 نينوى. لسه في الضعفاء األشخاص

 

 من كبير عدد يعود ،المناطق بعض فيف .مختلفة   نينوى لسه في الظروف " غراندي: ليز السّيدة صّرحت الصدد، هذا وفي
 األمن انعدام من بالقلق سراأل وتشعر عوامل. بعدة العودة قرار ويتأثر .جدا   قليل عدد أخرى، مناطق فيو  ،ديارهم إلى المدنيين

 ".الخدمات وانعدام قلقالم   السياسي الوضعو 
 

 بتقديم الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت من وكالة 30 من أكثر تقوم الحكومة، تقدمه الذي الدعم إلى وباإلضافة
 من شخص 166،000 استفاد األخيرة، األشهر فيو  نينوى. لسه وغرب جنوبو  شمال في المحلية المجتمعات إلى المساعدة

 مياه لتوفير كبيرة جهود ذلتبأ  وقد التعليمي. الدعم من طفل 35،000 واستفاد ،غذائية طرود 91،600 تلقىو  الطبية، االستشارات
 المياه. صهاريج من خصش 36،800و ،اآلبار من شخص 49،600 استفادو  المأمونة؛ الشرب

 

 النازحين وغالبية .المنطقة على داعش تنظيم استيالء منذ نينوى لسه في ديارهم من فروا شخص مليون من يقرب ما أنب ويقدر
 والشبك. والمسيحيين يزيديناأل ذلك في بما الضعيفة، والدينية ةاإلثني األقليات من هم
 

 من عانوا "لقد الدينية". معتقداتهم بسبب الجماعات هذه من المدنيين من العديد داعش تنظيم استهدف" :يندغرا السيدة وقالت
 ".تقريبا   تصوره يمكن ال سرللأ  حدث وما شديدة. صدمة

 

 إلى المساعدة تقديمب نقومو  اإلنسانية، المبادئ أساس على نعمل ،اإلنساني المجال في كعاملين "نحن يندغرا السيدة وأضافت
 ".الدين أو العرق عن النظر بغض ضعفا   األكثر الفئات المساعدة وتستهدف إليها. الحاجة أشد في هم الذين األشخاص

 

 بتقديم نقوم أن يمكننا "ال الدولي". المجتمع في المانحة تالجها من السخي الدعم على نعتمد "إننا :يغراند السيدة وشددت
 لعام للعراق اإلنسانية االستجابة خطة من فقط ائةالم في 57 تمويل تم اآلن، وحتى تمويل". دون من الالزمة يةاإلنسان المساعدة

 للحياة. نقذةالمأ  طةللنش دوالر مليون 386 قدره تمويللا في نقصا   يترك الذي األمر ،2017
 

  
 اإللكتروني البريد على العراق في اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم بمكت رئيس نائب ،ناينهاوس رينيه بالسيد االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد
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