
                                                                                  

 

 

 بيان صحفي

 العراق على شفا كارثة إنسانية نتيجة الصراع المتفاقم والنقص الكبير في التمويل:األمم المتحدة تحذر

 5102مع نهاية  للمساعدة في حاجة شخصاماليين  01من المتوقع أن يكون 

 

العمليات اإلنسانية في العراق اليوم أن عمليات المساعدة الحيوية لدعم  تنسيق ةمسؤول تقال -5102حزيران  4بروكسل، 

  .ماليين األشخاص المتضررين من جراء الصراع في العراق يتهددها التوقف مالم يتم توفير التمويل على الفور

 794ًا قدره جهات المانحة مبلغلا من المشاركة لها غير الحكومية المنظماتاألمم المتحدة و  تطلب ،ومع تفاقم الصراع

. مليون دوالر أمريكي لتغطية نفقات تقديم المأوى والطعام والمياه والخدمات األخرى المنقذة للحياة خالل الستة أشهر القادمة

أعمال  من جراء تضررواأو  زحوان أبناء المجتمعات المحلية في جميع انحاء البالد ممنالى مساعدة  ويهدف هذا النداء

  (.داعش) العنف بين القوات الحكومية والدولة اإلسالمية في العراق والشام

إطالق النداء في البرلمان منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق متحدثًة خالل  ،غراندي وقالت السيدة ليز

  ."واهية معلقة بخيوطأن عملية اإلغاثة "األوروبي في بروكسل 

لقد قام الشركاء "مضيفًة ، "إن األزمة في العراق هي واحدة من أكثر األزمات تعقيدًا وتفجرًا من أي مكان في العالم"وقالت 

بالمائة من العملية سيتم أيقافه أو تقليصه إن لم نتسلم  21في العمل اإلنساني بكل ما بوسعهم للمساعدة، ولكن أكثر من 

 ".الكارثية"نتائج ذلك بـ ووصفت السيدة غراندي . "األموال فوراً 

ماليين شخص في حاجة الى مساعدة منقذة  8إن االحتياجات اإلنسانية في العراق هائلة ومتزايدة، فهناك ما يزيد على 

 .5102مع نهاية عام ماليين شخص  01للحياة فورًا، وهو رقم قد يصل الى 



 3111ماليين شخص على ترك منازلهم، وتركتهم مشتتين بين ما يزيد على  3وقد أجبرت أعمال العنف بالفعل قرابة 

. مستمرة، بينما تزداد حدة التوترات الطائفية انتهاكاتوتتعرض حقوق اإلنسان وسيادة القانون الى . موقعًا في أرجاء البالد

  .وأعمال العنف المروعة ظواهر متفشيةعدامات الجماعية واالغتصاب الممنهج وأضحت اال

وتم تخفيض الحصة الغذائية لما  أضطرت الى اإلغالق عيادة طبية ميدانية 44أن نقص التمويل خطير الى درجة أن 

 .يزيد عن مليون شخص، وبغياب التمويل اإلضافي فإن العديد من الخدمات األخرى المنقذة للحياة سوف ُتسحب

على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لتلبية "فان اماك ليندا السيدةاألوروبي  البرلمان في التنمية لجنة رئيسةوقالت 

االحتياجات اإلنسانية في العراق، فباإلضافة الى المساعدة المنقذة للحياة هناك حاجة ماسة الى التركيز على الحصول 

 ". فعلى التعليم كونه وسيلة للمساعدة على إنقاذ هذا الجيل من األطفال الذي تميز بالصراع وأعمال العن

وتجري إدارة عملية اإلغاثة من خالل شراكة وثيقة مع الحكومة العراقية، والتي عانت مواردها المالية الخاصة بها من 

وستنتقل مسؤرولية عملية اإلغاثة الى السلطات الوطنية حالما تتمكن . بسبب انحدار الدخل المتأتي من النفطانخفاض حاد 

 .ليةمن ذلك من النواحي اللوجستية والما

ويود البرلمان األوروبي  " األوروبي البرلمان في الخارجية العالقات لجنة رئيس نائب بيرميي، كوسو خافييروقال السيد 

باستضافة هذا الحدث أن يشيد بالدور األساسي الذي تلعبه اإلغاثة اإلنسانية لضمان أمن العراق واستقراره السياسي ولم 

أن العديد من البلدان األوروبية تتحمل المسؤولية عن الوضع في العراق، لذا فإن أي قدر واليمكننا أن ننسى . شمل البالد

 ."من اإلغاثة اإلنسانية ُيعد ُمبررًا من أجل ضمان قدرة الدولة على البقاء

 

### 

 infoiraq-www.save.: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي

  SaveIraq# :إنضم الى المحادثة على فسيبوك وتويتر 

Access broadcast quality b-roll and photos here http://bit.ly/1SSWy5I 

 

 أألمم المتحدة في العراق

http://www.save-iraq.info/
http://bit.ly/1SSWy5I


التنمية الوطنية على المستويات السياسية تعمل األمم المتحدة في العراق بناًء على طلب الحكومة العراقية لدعم جهود 
وتقدم األمم المتحدة المشورة والدعم للحكومة والشعب في العراق وتعمل على بناء القدرات لتعضيد . واالنتخابية واالنسانية

 .المؤسسات والوعي الشعبي خالل مرحلة االنتقال الديمقراطي

وفريق األمم المتحدة الُقطري الذي يضم ( يونامي)مساعدة العراق تضم األمم المتحدة في العراق بعثة األمم المتحدة ل
 .عشرين وكالة تابعة لألمم المتحدة عاملة في العراق في الوقت الراهن

 :لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابالت، يرجى اإلتصال بـ

singram@unicef.org  Mobile:+962 (0) 79 590 4740  Brussels)Simon Ingram ( 

nabaa@un.org01 931 281  79(0) Eliana Nabaa, (Baghdad): + 964  

icef.orgmsharpe@un ) Mobile +964 (0) 75 11 845 018ErbilMelanie Sharpe ( 
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