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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 في مساعد األمين العام ونائب منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ أورسوال مولر
 2017تموز / يوليو  26-24للفترة من  زيارة إلى العراق،

 
ما  زارت السيدة أورسوال مولر مساعد األمين العام ونائب منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ العراق للفترة (:2017تموز/ يوليو  26)بغداد، 

، وأعضاء المجتمع الدولي ردستانو ، حيث التقت مع كبار المسؤولين والوزراء من حكومة العراق وحكومة إقليم كيوليو /تموز 26و 24بين 
 .قامت بزيارة إلى النازحينكما ، ةاأليزيديالديانة  ووفدًا منواإلنساني، 

 
 

مباشرة الدمار الكامل للمناطق في المدينة القديمة في غرب الموصل. "رأيت  شاهدت، سافرت السيدة مولر إلى الموصل، حيث وخالل زيارتها
 ".ال شك بأن هناك مآسي ال تحصى وال تزال بين األنقاض ؛بأكملهامدمرة المنازل واألحياء 

 

ت الضوء على االستجابة الوطنية المثيرة لإلعجاب". واضاف ُأسّلطوقالت السيدة مولر: "أشيد بإنجازات العملية اإلنسانية في العراق، وأريد أن 
مم المتحدة والمنظمات غير بين النظراء الوطنين ووكاالت األ للتعاون االستثنائيالمستوى  يه امن غيره أكثر أعجبتني التيمور "إنَّ أحد األ

 ".وط االماميةالحكومية فى الخط
 

" التي قدمها العاملون في المجال اإلنساني. وعلى الرغم من االحتماالتما يقرب من مليون شخص من الموصل، متجاوزين تقديرات "أسوأ  فرَّ 
مواقع الطوارئ  تشييدتم إذ . تغطيتهاواستمروا في  لالحتياجاتاستجابتهم بمواءمة الشركاء في المجال اإلنساني  قام، اإلنسانية االحتياجات ازدياد

القرب من الخطوط مراكز استقرار الحالة الصحية للمصابين بشخص في  18،000أكثر من  وتمت معالجةوالمخيمات في وقت قياسي. 
 .فسي واالجتماعياإلسعافات األولية النفسية والدعم الن نساء ورجال وفتيات وصبيان شخص بينهم األمامية. وتلقى ربع مليون

 

أنحاء  مختلففي  النازحينالموصل، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لدعم الماليين من العراقيين  بعد عمليةالسيدة مولر: "ما  وقالت
ذلك بطريقة آمنة وطوعية  يتوفر لهمن "مئات االالف من الناس سيحاولون العودة الى ديارهم في االشهر المقبلة ويجب ان وأضافت بأالبالد". 

 ".باألخطار المتفجرة في مجتمعاتهم وكريمة. ولن يتمكن آخرون من العودة إلى ديارهم لبعض الوقت بسبب مستويات الدمار والتلوث
 

إن ألقليات في العراق. لأولوية قصوى بالنسبة  ٌتشّكلالحماية مسألة  "ال تزالوقالت:  التقت السيدة مولر بممثلين عن المجتمع األيزيدي وقد
في  كبير   ل مبعث قلق  شكَّ ، يُ العنفوغيره من أشكال  واالستعبادباالغتصاب  -اإلثني أو الديني  نتماءاالبغض النظر عن  -ستهداف النساء ا

 هذه األزمة.
 

 

 امنازلهو  أحبائها فقدتفاألسر "األزمة اإلنسانية في العراق لم تنته بعد. بأن الزيارة  هذهكشفت ” :نسق اإلغاثة في حاالت الطوارئوقالت نائبة م
في العراق، وأتعهد بأن تواصل األمم المتحدة الوقوف  اإلنساني الدعم بتقديمأحث المجتمع الدولي على مواصلة التزامه التام ، لذا العيشسبل و 

 ."مع الشعب العراقي ودعمه
 

 

ماليين من العراقيين الضعفاء  3.5 أدى إلى حصولمولر المجتمع الدولي والجهات المانحة على دعمهم السخي الذي  اورسوال ت السيدةشكر و 
هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. ولم يتم الوفاء  وعلى الرغم من ذلك، هذا العام.خالل نسانية حتى اآلن اإلمساعدة على الللغاية 

 .بعد صل التمويل إلى النصفلم ي، حيث 2017للعمليات اإلنسانية في العراق لعام  مليون دوالر 985باالحتياجات التمويلية البالغة 
 
 

 المعلومات يرجى االتصال بـ: منلمزيد 
 fagano@un.org( +964 (0)751 740 3858) (في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق والتواصل مسؤول قسم األعالم ،أورال فيغن
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