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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

تصريح السيد ستيفن اوبراين، وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت 
 الطوارئ حول العراق

 
كبيرة ضد  عسكرية   إزاء محنة المدنيين العالقين في مدينة الفلوجة العراقية المحاصرة، حيث تجري هناك عملية   بالغ   أشعر بقلق  

نهم إغير قادرين على المغادرة.  على األقل طفل   05،555مدني، من بينهم  05،555قدر ب تنظيم داعش. وهناك ما ي  
 لشرب واألدوية.الصالحة ل ياه  مالالغذاء و  ، بما في ذلك نقص  يواجهون ظروفًا حالكةً 

 

رقًا محفوفًة بالمخاطر شخص من المغادرة، واتخذ المئات منهم ط   0،555وفي األسبوعين الماضيين، تمكن ما يقرب من 
 شركائنا نسمع باستمرار  عنو للوصول إلى بر األمان. ومع ذلك، نحن  مشيًا على األقدام وتحت درجات حرارة مرتفعة   ومروعةً 

من  بشرية   ستخدم كدروع  سر التي ت  عن الضحايا المدنيين في الفلوجة بسبب القصف العنيف، وتقارير حول مئات األ   تقارير مقلقة  
 سرهم.ضين لخطر التجنيد القسري من قبل األطراف المتحاربة أو فصلهم عن أ  قبل تنظيم داعش، وكذلك عن األطفال المعر  

 

عطاء جميع الفارين المساعدات والحماية. كما يجب معاملة  بالتنقليجب السماح للمدنيين  بحرية إلى المناطق األكثر أمنًا وا 
المعتقلين ألسباب أمنية بشكل قانوني والتمسك بحقوقهم. وينبغي أن تلتزم جميع أطراف الصراع بالقانون اإلنساني الدولي وحقوق 

 لحماية المدنيين. ن  ممك د  ل جهك  اإلنسان وبذل 
 

 األ سرلطات في نقل ئت حكومة العراق والشركاء في المجال اإلنساني مخيمات في قضاء عامرية الفلوجة. وتساعد الس  وقد أنش
ين توفير المعلومات لألشخاص الراغبين في المغادرة. ويواصل المجتمع اإلنساني تزويد السكان الفار  وتقوم بالفار ة من المدينة، 

 ية والغذاء والمأوى والمساعدة األخرى في حاالت الطوارئ.من المدينة بالمياه والرعاية الصح
 

. ومن المهم جدًا الوصول اآلمن للعاملين في مجال اإلغاثة الم قدمة ما في وسعنا لزيادة المساعدات ك لببذل  شركائناونعمل مع 
 تقلبة والخطيرة دون مواجهة العراقيل.في هذه البيئة الم  

 

عتقد بأن ثالثة ي  من أشكال المساعدة اإلنسانية في مختلف أنحاء العراق، و  ل  إلى شك ةبحاج ص  نعلم بأن هناك عشرة ماليين شخ
العالم اإلسالمي لمناسبة شهر رمضان د  خرين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وبينما يستعآماليين 

 في الوقت الذي يواجهون أوقاتًا عصيبة. ،والرجال في العراقالمبارك، يجب أن يلتزم العالم بتقديم المساعدة لألطفال والنساء 
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