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 الشركاء في المجال اإلنساني يقدمون المساعدة العاجلة للنازحين في سامراء

 
 قضاء ف الاالتا  في المساعدة المنقذة للحياة آلال يقدمون(: الشركاء في المجال اإلنساني 5102 / آذارمارس 4)أربيل،  

 شتباكا  في محافظة صتاح الدين.اإلسامراء عقب 
 

بما في ذلك والنظافة الصحية إمدادا  المياه والصر ف الصحي من  شحنا ثتاث  التي أرسلتها اليونيسي ف المساعدا  وتتضمن
لألمم المتحدة السامية مفوضية ال) المتحدةمم ل وكالة التاجلين التاباة لألوت رس  شخص.  54،111 لمساعدةرسل  أمس أ   شحنة  

 أسرة. 211 مساعدةالمواد غير الغذالية لمحملة بمن بغداد  شحنةاليوم  (شؤون التاجلينل
 

كما الغذالية في األسابيع المقبلة. األسرة حصص تليها ثم ، غذالية طارلة ا  حصصيوم غد يرسل برنامج األغذية الاالمي سكما 
ل دون سن األطفا تقوم بتلقيحوس ،لتقييما  الجاريةوفقا  لالطوارئ الطبية في حاال  مدادا  إلامنظمة الصحة الاالمية ترسل س

طرود الغذالية التسجيل األسر النازحة وتقديم عملية في وتساعد المنظما  غير الحكومية الخامسة ضد شلل األطفال. 
 وغير الغذالية.

نساني الوضع اإل إزاء جدا  "نحن قلقون انية لألمم المتحدة في الاراق وفي هذا الصدد، صرح  ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنس
 ".لمساعدة لهما إليصالنامل على مدار الساعة و  للمساعدة  أن الناس في حاجةبفي سامراء. ونالم 

صتاح محافظة في )داعش(  دولة اإلستامية في الاراق والشاموقد أدى القتال الاني ف الدالر بين قوا  األمن الاراقية وتنظيم ال
 وأماكن أخرى في المحافظة. الدور قضاءاآلال ف من األشخاص من  حزو إلى نفي األسابيع األخيرة، الدين 

كم  021 ،محافظةالمركز  ،تكري  مدينة ستاادة السيطرة علىال واسع النطاق هجوما  ثنين يوم اإلشن  قوا  األمن الاراقية و 
 مدنثاني أكبر في الشمال،  مع مدينة الموصل )داعش( تنظيم الدولة اإلستاميةوا  قبيد   شمال الااصمة بغداد، والتي سقط

  .5104في صي ف عام  الاراق

نامل بشكل وثيق مع السلطا  المحلية و لوصول إليهم. قصار جهدنا لبذل نلمساعدة، وأكد  ليز غراندي "عندما يحتاج الناس ل
تياجا  اإلنسانية تتزايد بسبب حن اإلأبعلم على . ونحن عوزا  كثر لألشخاص األ المساعدا إليصال تح  قيادة الحكومة 

 ".اإلنسانيةستجابة لتاما في وسانا لنكون مستادين  وناملاإلشتباكا  

 

mailto:swanson@un.org

