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 الجهات العاملة الوطنية والدوليةالعمل اإلنساني الفعال والمنظم بالشراكة مع وتشا( بتعبئة وتنسيق تحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أيقوم مكتب بعثة األُمم الم

 

 

 التمويل نقص بسبب العراقيين من الماليين على وخيمة عواقب من يحذر المتحدة ممألا في كبير مسؤول

 

 وسائل إلىاليوم  تحدثي اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب في العمليات مدير غينغ، السيد جون(: مارس آذار/ 23 جنيف،)

من  عراقي ماليين 10 من ألكثر المتدهور الوضعيسلط الضوء على و العراق، إلى مؤخرا   أجراها زيارة بعد جنيف في اإلعالم

 .اإلنسانية لالستجابة التمويل من المزيد لحشد ةالملح   الحاجةالمحتاجين، وكذلك 

 مواجهةفي  العراقي الشعب ويستمر ،العراق في الحياة مناحي كل على مدمر أثر األمن وانعدام اإلستقرار عدم من عامينكان ل

 المساعدة على الحصول وصعوبة العيش بلوسُ  المنازل وتدمير ة النطاقواسع موجات النزوح ذلك في بما الهائلة، اإلنسانية التحديات

 .اإلنسانية

متزايدة للحصول على والماليين من الناس في العراق في حاجة ماسة يصبح ، وزيادة تعقيده الصراع"مع توسع  غينغوحذر السيد 

 .2014يناير كانون الثاني/ بسبب الصراع العنيف منذ قد نزحوا مليون شخص  3.3أكثر من  . وكانالمساعدة الدولية"

 كل اآلالف قتليو يصاب حيث للمدنيين، بالنسبة العالم في فتكا   األكثر البلدان بين منيعد  العراق الضوء على أن   غينغ السيد سل ط كما

 ما وأصيب شخص 7،500 من أكثر تلقُ  الماضي، العام فيو. بالصراع المتعلقة وسائلال من وغيرها المتفجرة األسلحة بسببعام 

 .المسلح والصراع والعنف اإلرهاب أعمال في إصابة 15،000 من يقرب

 

 األنبار محافظتي من هاوكانت معظم ،التي تركت منازلها قسرا   األُسر مع والتقى ،للنازحين تقيهال موقع غينغ السيد زار بغداد، فيو

ظيم ي فرت عائالتهن من تالآلت الرمادي من المراهقة سن في الفتيات من فئة غينغ السيد همب التقى الذين بين ومن. الدين صالحو

 الفتيات هؤالءل اإليجابية والطاقة الشجاعة من القدر الكبير أدهشني" غينغ السيدوقال . الماضي العام من بريلنيسان/ أ في داعش

 مع غينغ السيد اجتمع أربيل، وفي". فضلأ تقبلواإليمان بمس بالدراسة التزامهن في جدا   ملهمات ومازلن الصدمة هذه تحملن   آلتيال

ين النازحة األُسرأفراد   ذلك في بما ،سكنية عشوائية مواقع في اآلن ويعيشون وسنجار نينوى لوسه الموصل في العنف من الفار 

 .لدجاجتربية اكانت تستخدم في  مزرعة

 أظهرت لقد"وقال  ،كرمهم على غينغ السيد أثنى كردستان، إقليم وحكومة يةالعراق حكومةال من مسؤولين مع اجتماعات فيو

 ومع .نازح مليون من أكثر وحده كردستان إقليماستضاف  حيث ،النازحين مع المثالي التضامن العراق أنحاء مختلف في المجتمعات

وبعكسه  – الدولي المجتمع من عاجل بشكل التمويل من مزيدحاجة ل النفاذ. وهناك وشك على وهي ،ةمحدود لديهم موارد ذلك،

 ".كارثة الناس واجهسي

 

يعتبر " وقال. اإلنساني منسقال غراندي، ليز للسيدة المثالية القيادة ظل في اإلنسانية للمنظمات المتميز لعملا ىعل غينغ السيد وأثنى

 في العمل مثير للغاية. وتفانيهم وشجاعتهم ،اإلغاثة لعمال بالنسبة والخطيرة المعقدة البيئات أكثر من ا  واحد العراق

اللوازم و الحياة إنقاذ إلمدادات إضافي تمويل على للحصول عاجال   نداء   غينغ السيد قدم كرمهم، على المانحة لجهاتل شكرومع تقديم ال

 خفض تم حيث ،قصوى ذات أولوية نداء   وشركاؤها المتحدة األمم التي أعدتها 2016عام ل اإلنسانية االستجابة خطةوتعد . يةالطب

حيث تم  ،مليون دوالر أمريكي 731في خطة االستجابة الحالية يبلغ  نقص هناك هذا، من الرغم علىو. إلى الحد األدنى التكاليف

 .فقط المائة في 15 بنسبة تمويل الخطة

 

 اإلنساني للقانون وفقا   المدنية التحتية البنية على والحفاظ المدنيين حماية ضمانب العسكرية العمليات في المشاركة األطراف أيضا   روذك  

التطبيق  فيمن ذلك  األهم بل الخطاب، في فقط ليس قصوىال ولويةاأل األبرياء المدنيين حماية تشكل أن   يجب" ضافوأ. الدولي

 ".العملي
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