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صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يخصص مبلغ 51 مليون دوالر أمريكي لدعم األشخاص الفارين من العنف 

 في الفلوجة في العراق
 

مليون دوالر أمريكي من صندوق  01األمم المتحدة اليوم في الشؤون اإلنسانية  كبير موظفيوبراين ستيفن أ(: أطلق السيد 0202يونيو حزيران/  02)نيويورك، 
والعمليات  لمتضررين من القتال الذي اندلع مؤخرا  لسكان االحياة نقذة عاجلة الم  الاألمم المتحدة المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ، وذلك لتوفير المساعدات 

بل س  فقدت المحلية و  هامجتمعاتو  امن منازله األ سرونزحت شخص على الفرار من المدينة،  01،222منذ الشهر الماضي، اضطر أكثر من و  العسكرية في الفلوجة.
 لغذاء والدواء والكهرباء والمياه الصالحة للشرب.كبيرا  في ا في المدينة نقصا   ويواجه أولئك الباقونالعيش. 

 

ويعمل " .أي شيء: أنهم بحاجة إلى كل شيء"ال تملك من الفرار من الفلوجة  التي تمكنت األ سر" وحذرت السيدة ليز غراندي، المنسق اإلنساني في العراق بأن
العنف القائم على النوع  لضحاياالمتخصص دعم تقديم الو  ،المنزلية واللوازمالشركاء في المجال اإلنساني على مدار الساعة لتوفير المأوى والمياه والرعاية الصحية 

 ".جدا   في الوقت المناسب جاءت إذجهودنا،  بتكثيفلتعجيل لفرصة التيح لنا المقّدمة من الصندوق ست والعنف الجنسي. وهذه المنحةاإلجتماعي 
 

الصالحة مياه الثير من الناس غير قادرين على الحصول على كالهي آخذة في اإلرتفاع. ، و سيليزيةدرجة  °46 / أو001ويبلغ معدل درجات الحرارة في المنطقة 
ي وباء الكوليرا. وسوف تشمل جهود االستجابة حقيقي من تفشّ ي األمراض المعدية، وهناك خطر المجتمعات الضعيفة أكثر عرضة لتفشّ  ن  إ. للشرب، والظل محدود

 انتشار المرض. درء للمساعدة في حسينات على النظافة والصرف الصحيت
 

لسكان األمم المتحدة ل بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف وصندوق نسانية لمأمم المتحدة في العراقالوكاالت اإل في تمكينأموال الصندوق ستسهم 
 .لنازحين حديثا  العاجلة لمساعدة تقديم المن  ومنظمة الصحة العالميةومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 

غاثة لمساعدة النساء على جهود اإل مخيمات لتوفير مالجئ إضافية. وسيركز الشركاء في المجال اإلنساني أيضا  إلنشاء بالسرعة الممكنة نعمل مع الحكومة العراقية 
الدعم النفسي لتوفير الرعاية المتخصصة لضحايا العنف. متنقلة خاصة بتقديم إنشاء فرق  في هذا الصراع. ويجري حاليا   الخصوصوجه على  الضعفاءواألطفال 

الدعم الصحي المحدود والذين لم يتم  تلقواالذين  يثا  حدتوفير الرعاية الحرجة لمأطفال المولودين من تمكين الفرق الصحية في  تمويل الصندوق أيضا  كما سيسهم 
 .هم بعدتحصين

 

الفلوجة هم في حاجة ماسة للمساعدة  السكان الفارين من"وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، السيد ستيفن اوبراين بأن  وقال
أنها ال  في الوقت المناسب رغمهذه األموال جاءت هذا الوضع إلى كارثة إنسانية. و  يتحولعلينا أن نعمل بسرعة قبل أن  ويتحتم. تحديدا   في هذه اللحظةو  اآلن،

هذا  وتعزيز التي نقوم بهاالستجابة اإلنسانية ل يدعم الفور تقديم الأدعو الجهات المانحة ل" وبذلك،  بشكل عاجل.ما هو مطلوب ن تقدم سوى جزء صغير م
 أنحاء العراق". مختلفحتياجات اإلنسانية المتنامية في من التصدي بفعالية لإل موارد إضافية حتى نتمكن معا  بالصندوق من التخصيص 

 

حتى اآلن، تم و رين من األزمة الحالية. مليون دوالر أمريكي لتلبية احتياجات المتضر  020مبلغا  قدرهخطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية في العراق  طلبتوقد 
لالستجاية للوضع الراهن في الفلوجة. ومن  دوالر أمريكي إضافية مليون 21لسوف تكون هناك حاجة  ،. وباإلضافة إلى ذلكفقط المائة 62بنسبة النداء تمويل هذا 
جبار الشركاء في المجال اإلنساني  الشحيحةالموارد  على من الضغوط تفرض هذه المزيدالمتوقع أن  وازم وخدمات اإلغاثة لإعادة ترتيب أولويات  علىبالفعل وا 

تستعد لوضع  اإلنسانية وكاالتبينما كانت ال. محتمل خطرإلى أخرى في البالد والتي يمكن أن تعّرض مجتمعات  مخزونات الطوارئ تقريبا   تنضبوقد  القائمة.
 .لالستجابة لهم اإلنسانيةقدرة الالنازحين ونطاق احتياجاتهم  فاقت أعدادالفلوجة لبعض الوقت، 

 

 فياألموال  تضعأسرع الطرق وأكثرها فعالية لدعم االستجابة اإلنسانية السريعة. الجهات المانحة أحد صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يعتبر 
 قدمت، 0222منذ عام و كافية.  تحصل على أموالواألزمات التي لم لبدء أو مواصلة أعمال اإلغاثة العاجلة في بداية حاالت الطوارئ لاألموال  حتى تتاحالصندوق 

على مدى و للصندوق.  الدعم عن العديد من الجهات المانحة من القطاع الخاص والحكومات اإلقليمية األعضاء في األمم المتحدة والمراقبين، فضال   من الدول 002
قليما   بلدا   45للعمليات اإلنسانية في  مليار دوالر 5.1الصندوق ما يقرب من  الماضية، خصص 02ت ال السنوا إلى  002 رقمالمتبرع  أصبح العراق مؤخرا  وقد . وا 

 الصندوق.
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