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 النفاذ؛ في آخذ اإلنساني لتمويلا
 الفلوجة من الفارين السكان لمساعدة بكثير ذلك من ألكثر حاجة وهناك

 
 22شخص من الفلوجة والمناطق المحيطة بها منذ  20,000ن م(: األمم المتحدة قلقة للغاية حيال األزمة اإلنسانية في الفلوجة. إذ فر أكثر 2016حزيران/ يونيو  8)بغداد،  

 أيار/ مايو.
 

مع الناس الذين تمكنوا من الوصول إلى بر  والتقتهت السيدة ليز غراندي، المنسق االنساني في االمم المتحدة إلى عامرية الفلوجة شرق محافظة األنبار وفي هذا الصدد، توج
المناطق اآلمنة، منهم لعدة أيام للوصول إلى "تحدثنا مع اأُلسر التي خاطرت بحياتها هربًا من الفلوجة، وكانت قصصهم مفجعة. وقد سار الكثير وقالت السيدة غراندي األمان. 

 محاصرين في وسط المدينة.من السكان آالف وال يزال هناك  ،عبور النهر حاولواالناس الذين وُأصيبوا بعيارات نارية، وغرق 
 

تم إنشائها من جهود حثيثة لمساعدة الناس فور وصولهم إلى المخيمات التي  ويتم بذللدعم النازحين من الفلوجة. " واسعةوأضافت السيدة غراندي، هناك حاليًا عمليًة إنسانيًة 
 الحكومة، وتقوم الوكاالت اإلنسانية بدورها أيضًا". ِقبل
 

ومجموعة من  تحدة للسكانصندوق األمم الممع وبرنامج األغذية العالمي بالتعاون التي ُتدار من قبل صندوق األمم المتحدة للطفولة آلية االستجابة السريعة وقامت كل من 
مجموعات و  عبواتالمعبأة في  والمياه الجاهزة لألكل الحصص الغذائيةأقضية الفلوجة وأبو غريب، باإلضافة إلى سرة في األُ  لوازماآلالف من  بتوزيعالمنظمات غير الحكومية، 

المفوضية العليا لشؤون  قامتكما إنشاء مراكز الرعاية الصحية األولية في المخيمات. ب قامتالعيادات الصحية المتنقلة، و وتدير منظمة الصحة العالمية المياه والنظافة. 
المنزلية  اللوازمتوفير مجموعة من وتقوم المنظمة الدولية للهجرة ب. السكاني كتظاظبناء مخيمين جديدين للتخفيف من اإلوقامت بسرعة باآلالف من الخيام بتوفير الالجئين 
 من الفلوجة في األيام المقبلة. وصولهاسر المتوقع خيام إضافية لألُ  لتوفيراستعداد  وهي على ،واألدوات

 والفرق المتنقلة األخصائيين في القضايا اإلجتماعيةويقوم نقذة للحياة. اللقاحات المُ  حالياً  يتلقون لسنوات  تلقيحهماألطفال الذين لم يتم إذ أنَّ  ويجري توفير الخدمات المتخصصة.
 .النوع اإلجتماعي وضحايا العنف الجنسي على جتماعي للنساء والفتيات، بما في ذلك ضحايا العنف القائمالدعم النفسي األ بتقديم

 
بذل المزيد من الجهد و القيام بالمزيد من العمل اإلنساني ونريد  لى مدار الساعة لتقديم المساعدةعيعملون في المجال اإلنساني  أيضًا بأن "الموظفينالسيدة غراندي  وذكرت

 للغايةنحن قلقون و  ،لوجةمحاصرين داخل الفالهناك عشرات اآلالف من المدنيين  بأنالناس وقد أبلغنا ". "سرتوفير الظل والمأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه لألُ لضمان 
 ".بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيينإلى  الصراععلى سالمتهم وندعو جميع أطراف 

 
من الفئة  مليون عراقي 7.3لتوفير اإلغاثة الطارئة إلى  2016 مليون دوالر أمريكي في 861في المجال اإلنساني قد طلبوا مبلغًا قدره شركاء الاألمم المتحدة و  وُيذكر بأن

نستخدم كل الموارد المتاحة لكن إننا " وقالت السيدة غراندي  .مليون دوالر أمريكي فقط من المبلغ المطلوب 265، أي في المائة 31 وحتى اآلن، تم تسلم. السكانية الضعيفة
أن ال يمكننا إذ علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير لمساعدة الضحايا وينبغي  تنظيم داعشلهزيمة  على الدعم العسكري  المجتمع الدولي كثيراً  أنفقوقد  األموال آخذة في النفاذ

 ".نخذل هؤالء الناس
 
 المعلومات يرجى اإلتصال بـولمزيد من   
 kropf@un.org / 009647511352875فيليب كروبف، موظف قسم التواصل في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على ) 
 attefors@un.org/  00964751352880مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )سيسيليا اتيفورس، موظف الشؤون اإلنسانية في  
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