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 الشعب العراقي بحاجة إلى مزيد من الدعم اإلنساني والحماية,

 هذا ما صرحه السيد ستيفن أوبراين, منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

 
كيل األمين العام للشؤون اإلنسانية الجديد, ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ, ودعا السيد ستيفن أوبراين,  -( 5102حزيران/ يونيو  9)أربيل,  

 يومين إلى البالد.مدة  دامتإلى تقديم المزيد من المساعدة لماليين األشخاص في مختلف أنحاء العراق بعد زيارة 

 

تم تحقيق  وقد لتخفيف معاناة الشعب العراقي.من الجهود المزيد  أن نبذل الصعبفي هذا الوقت يتحتم علينا وفي هذا الصدد, صرح السيد أوبراين "

 .لبذل المزيد من الجهود اإلنسانية, وهناك حاجة في تزايدإنجاز كبير, إال أنَّ اإلحتياجات 

 

أكثر من ثمانية , وهناك 5102منذ كانون الثاني/ يناير عام  أكثر من ثالثة ماليين عراقي من ديارهمفقد نزح  ,ُمفزعالوضع اإلنساني في العراق 

بشكل عاجل, باإلضافة إلى  المستضعفينالوصول إلى األشخاص  إلىاإلنسانية  الغوثوكاالت  وتسعىماليين شخص في حاجة إلى المساعدة. 

 .الضروريةعمال اإلغاثة الآلزم ألتمويل توفير ال

 

من  النازحين مؤخراً عدداً من يونيو, حيث التقى حزيران/  8, زار السيد أوبراين بغداد يوم  كمنسق لإلغاثة في حاالت الطوارئفي أول مهمة له و

السيد نزوح جماعي, زار  والذي نجم عنهالموصل, مدينة سقوط  منعام واحد بالضبط مرور  د, أي بعيونيو حزيران/  9 وبتأريخالرمادي. 

 .أيضاً  الجئين من سوريال مخيماً  زار كما ,للنازحين في أربيل اً مخيمأوبراين 

 

والحزن. إن  والخسارة والفرار الخوفمليئة بو قصص مفجعة ها لديهاتحدثت مع التي "كل العائالت وكيل األمين العام السيد أوبراين وأضاف

 .ستهدافهم"ا عدمحماية المدنيين أثناء الحرب, بما في ذلك ب أطراف القتاللزم جميع القانون الدولي اإلنساني يُ 

 

في بغداد,  المركزيةالحكومة  ممثليمع اإلنسانية المساعدات  إيصالالتقدم والتحديات في خالل أجتماعاته أوبراين  السيد ناقش وكيل األمين العامو

أجرى كما وغيرهم من كبار المسؤولين,  ,وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ومعاليفؤاد معصوم, السيد العراقي فخامة الرئيس هم بما في

ب رئيس مجلس نائوبارزاني,  السيد نيجرفانرئيس الوزراء  دولةهم , بما فيفي أربيل ردستانوحكومة إقليم كفي مناقشات مماثلة مع المسؤولين 

 من كبار المسؤولين. موغيره ,السيد كريم سنجاري, وزير التخطيط الدكتور علي سندي وزير الداخليةوطالباني,  السيد قوبادالوزراء 

 

على التزام األمم المتحدة وشركائها للعمل بشكل وثيق مع السلطات في إيصال المساعدات  "أجرينا محادثات بناءة وشددتُ وأضاف السيد أوبراين 

"ومع  .حتياجاتاإلتلك  جدتوُ حيثما  عراقيين المتضررين من هذه األزمةلجميع ال حتياجات األكثر إلحاحاً تلبية اإلفي اإلنسانية. ونحن ملتزمون 

حتى اآلن, بما في ذلك ي تقدمه ذال الدعمالحكومة على مواصلة  شجعتُ وقد ي في األشهر المقبلة. الوضع اإلنسان تدهوراستمرار القتال, نخشى من 

 ضمان حرية التنقل لجميع العراقيين الفارين من العنف".

 

المساعدات الضرورية لألشخاص  إيصال علىاألمم المتحدة والشركاء تعمل في العديد من األماكن,  على الرغم من الظروف األمنية الصعبة جداً 

 اإلمدادات والخدمات الحيوية. ستنقطعالدولي,  سخية من المجتمعالعاجلة والتبرعات ال من دونالذين يعتمدون عليها من أجل البقاء. ومع ذلك, 

 

مليون دوالر  294إلى  بحاجة, إال أننا نعمل لضمان تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ حيثما تكون هناك حاجة في العراق"السد أوبراين  وأشار

 القادمة. الستة شهر األلتوفير المأوى والغذاء والمياه وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة خالل , وجه السرعةأمريكي على 

 

 - نطلبنتمنى أن وبكثير, من ذلك  حتياجات أكبراإلفي واقع األمر, فإن وحتياجات األساسية في العراق. اإلزم لتغطية الآلهذا الحد األدنى ويُعد 

طفل أو امرأة أو رجل. المساعدات اإلنسانية مبلغ ُمقدم, هناك ر المجتمع الدولي بأن وراء كل "ومن واجبي أن أذك   ."المطلوبكامل المبلغ  - ونتلقى

 الشعب العراقي ". نخذل تعني الحياة والصحة واألمل لكل واحد منهم. ويجب أال  
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