
www.unocha.org 
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.  

United Nations 
 

Nations Unies 

 األمم المتحدة
 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  
 

 شديد   خطر  إلى  يتعّرضونآالف المدنيين الفارين من تلعفر 

المحيطة بها خالل العملية العسكرية  والمناطقآالف المدنيين من تلعفر  فرارمن المتوقع (: 2017آب / أغسطس  20)بغداد،  
 تنظيم داعش.العراقية الستعادة هذه المناطق من ها القوات التي تشنّ 

العراق: "اآلالف من الناس يفرون من تلعفر من أجل  ، منسق الشؤون اإلنسانية فييغراندوفي هذا الصدد، صّرحت السيدة ليز 
تجمع للوصول إلى نقاط  عالية جدا  حرارة ساعة في درجات  20إلى  10لمدة  مضنية رحالتفي  اأُلسروتمضي السالمة". "

 الجفاف ".منهكين ومصابين بيصلون و . النازحين

"اننا ال نعرف عدد المدنيين الذين ما  تضافألمنطقة". و شخص بالفعل من ا 30،000: "لقد فر أكثر من يالسيدة غراند وقالت
ام واالسابيع القادمة. الظروف صعبة يفى األ من األشخاص آلالفلفرار ايحدث فيها القتال، ولكننا نستعد  التيزالوا فى المناطق 

 على قيد الحياة ".للغاية في المدينة. الغذاء والماء ينفدان، والناس يفتقرون إلى الضروريات األساسية للبقاء 

"اننا نشعر بقلق بالغ  ت". واضافالصراع"ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية المدنيين أثناء  على أنه يالسيدة غراند وشددت
 في صفوفالقيام بكل شيء لتجنب وقوع خسائر  الصراعأطراف  جميع . ويتعين علىاأُلسرتواجهها  التيازاء المخاطر الشديدة 

 بموجب القانون اإلنساني الدولي ". اإلنسانية الممنوحة إليهمالمدنيين وضمان حصول الناس على المساعدة 

. ويساعد الشركاء في اإلنسانية النقل والمساعدة خدمات ن الحكومة تقود العملية اإلنسانية، وتوفربأ"وأوضحت السيدة غراندي 
 اعند وصوله اأُلسرودعم  تجمع النازحين مراكزنقذة للحياة في م المساعدة المُ المجال اإلنساني على سد الثغرات من خالل تقدي

 إلى مواقع الطوارئ والمخيمات".

في  50أقل من  2017المطلوب في خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام اإلنساني التمويل  ال يزال آب / أغسطس، 20وحتى 
 .من المبلغ المطلوبالمائة 

تقديم المزيد من : "يحتاج الشركاء في المجال اإلنساني على وجه السرعة إلى موارد إضافية. "ال يمكننا يالسيدة غراند وشددت
 ، وهملم نحصل على دعم مالي إضافي. وقد عانى المدنيون في تلعفر كثيرا  ما الذين يحتاجون إلى المساعدة  للسكانمساعدة ال

 ".ة الى الدعمبحاجة ماسّ 

 

 بـلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 6086 780 782 964+، هاتف pond@un.org، في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية كايت بوند، مسؤولة قسم التقارير
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