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  بالغ صحفي

 

يتابع المنتدى العراقي وبقلق مأساة الشباب والعوائل العراقية الذين اضطروا الى هجرة العراق 
بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة وتزايد معدالت البطالة والفقر 

المافيات المسلحة وتصاعد نسب التصفية الجسدية والتي ضاعف منها االهمال وتسلط 
  الحكومي والفساد المستشري في العراق .

 

وللخالص من هذا الواقع المأساوي اضطر اآلالف من الشباب والعوائل الى اتباع طريق الهجرة 
الى أوروبا. وذهب ضحية ذلك بلدهم للوصول  غير الشرعية واللجوء الى البَْحر كوسيلة لمغادرة 

اآلالف من الشباب والنساء واألطفال غرقا والتي تتناقلها وكاالت األنباء العالمية بينما عانى 
العراقيون الذين وصلوا اليونان من التمييز في العبور الى أوروبا. وبَقى عشرات اآلالف منهم 

عام ، عرضة لخطر وتهديد مافيات عالقين على حدود الدول األوربية في العراء بدون ماء او ط
 التهجير .

  
ازاء هذا الوضع المأسوي البالغ الخطورة يدعو المنتدى العراقي في بريطانيا االمم المتحدة 
والدول األوربية والمؤسسات الدولية المهتمة بالالجئين وحقوق االنسان الى إيجاد حلول 

يجاد سياقات أوربية قانونية ومعاملتهم عاجلة وفعالة لحل هذا األزمة والتنسيق فيما بينها إل
  في مواجهة هذا التحدي الكبير .  الحكومة العراقية  بطريقة إنسانية وايضا مساعدة 

 
كما نطالب الحكومة العراقية بتنفيذ وعودها باإلصالح والتغيير التي قطعتها للجماهير المحتجة 

رة إلنقاذ جيل كامل من الشباب في عموم العراق واتخاذ خطوات عاجلة للحد من نزيف الهج
والخريجين الذين يمثلون امل ومستقبل العراق واللذين يهجرون بلدهم بسبب عدم ثقتهم في 

            اإلجراءات الحكومية وبرامج اإلصالح. 
 

ويقع على عاتق السفارات العراقية في الخارج واجب االرتفاع الى مستوى المسؤوليات التي 
متابعة اوضاع الالجئين العراقيين وتقديم العون والمساعدة واالستفادة  تقع على عاتقهم في

القصوى من مؤسسات المجتمع المدني العراقية واألجنبية المتواجدة في أوربا. ويؤكد المنتدى 
العراقي في بريطانيا على حرصه واستعداده للتنسيق مع السفارة والملحقيات العراقية في 

  للتصدي لهذه المهمة النبيلة. اته بريطانيا وبذل كل امكاني
 

حول  ٢٠١٥أيلول   ٣ختاما وإذ نرحب بتصريح السيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 
استعداد الحكومة البريطانية الستقبال عدد من الالجئين نرى ضرورة ان يكون الدور البريطاني 

ن ان المنتدى العراقي كمنظمة خيرية معنية متميزا وفعاال مقارنة بالدول األوربية االخرى، مؤكدي
بشؤون الالجئين العراقيين واآلخرين من الناطقين باللغة العربية على استعداد ألن يلعب دورا 

فعاال في المساعدة وتقديم العون لالجئين الجدد لدى استقبالهم وتسهيل عملية استقرارهم 
  اجتماعيا و نفسيا.

 

  المنتدي العراقي في بريطانيا
          2015 ايلول  7

 
 
 

mailto:info@iraqiassociation.org
http://www.iraqicommunity.org/

