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 الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسقة اإلنسانية للشؤون العام األمين وكيلة أموس فاليري

 العراق حول مناأل لمجلس تصريح

 4182 /نوفمبرالثاني تشرين 81 نيويورك،

  

 قدمت  كما

 الرئيس، ديسي

 رجاءأكافة  في المساعدة الى ناآل بحاجة شخص مليون 2,4 حيث أن بالتدهور، العراق في نسانيةاإل وضاعاأل تستمر  

 مليون 4 من كثرأ نيالنازح عدد بلغ حيث. السنة هذه بداية في نباراأل محافظة من نزحوا شخص لفأ 811 هناك .البالد

بر الماضية العشرة سابيعاأل في فقط.  مستمر رتفاعإ في النزوح عدلم   و الدالب   نحاءأ جميع في  411,111 من كثرأ أ ج 

 .ديالى ومحافظة كركوك الدين، صالح نينوى، نبار،األمحافظة  في العنف بسبب بيوتهم من النزوح على خرينآ ا  شخص

 .السنة هذه جاورةالم   الدول في ينكالجئ ناآل حتى عراقي 811,111 تسجيل تمو

ا  ضافةباإلبالذكر أنه وجدير   8,2 و ضيفةالم   المجتمعات داخل انازح   اشخص   مليون 8,2 يضا  أ هنالك، لمليوني نازح 

 فروا قد االجئ   441,111 وهنالك ساسيةألا للخدمات وصولهم بيصع   حيث الساخنة المناطق في يعيشون اشخص   مليون

 .للمساعدة ماسة   بحاجة   هؤالء جميعو سوريا، من

ا نزحوا عن ديارهم احالي   العراق في محافظة كل تأوي  أملج   واالطفال والنساء الرجال من 011,111 من كثرأ وجد. أناس 

 محافظة في 211,111 حواليذلك  في بما البالد،كافة أنحاء  في فيما تناثر الباقون منهم  . العراق كوردستان قليمإ في لهم

 .الجنوبية المحافظات في 821,111 و نباراأل

 الرئيس، ديسي

 من المدنيين على ت فرض التي والوحشية العنف تصاعدي حيث ولاأل المقام في حماية   زمةأ هي العراق في االزمة  إنَّ 

 عن  يومية   تقارير  من خالل   بالفعل  نساناإل لحقوق السامي المفوضصرح  كماو  .والعرقية الدينية الخلفيات جميع

 بينما  كزوجات وجواري جنس  للمقاتلين.   ن بيعه يتمحيث  خرىاأل والمجتمعات نايزيدياأل من والفتيات النساء ختطافإ

 جماعاتف  إال أنهم ليسوا الوحيدون الذين ينتهكون حقوق اإلنسان.  ائع،ظالف هذه معظم عن المسؤولية داعش تنظيم يتحمل

 .المدنيين ضد العنف من وحشية   بأعمال القياميضا  بأ تستمر الحكومة تتبع مليشيات ضمنها مسلحة

 والعديد. طفالاأل من هم نزحوا الذين هؤالء نصف إنَّ ما يقرب من . اكبير   انساني  إ ا  أثر  مما أنتج  كملهابأ جتمعات  م   ا قتلعت

 في شوهوا أو قتلوا قد  طفل 011 من كثرأ أنَّ   يعتقد. هم عوائل وتبعثرت دراستهم، تعطلت وقد مصابين بصدمة .  منهم

   وبعضهم قد تم إعدامهم.   العام هذا اآلن حتى العراق

 الرئيس، سيادة

 مليون 211 تبلغ والتي السخية لمساهمةبفضل ا ابة،ستجاإل جلأ من سرعةب   هودهمج   ضاعفوني   وشركائها المتحدة مماأل

لقد تم  . زمةاأل بداية وبدعم  من مانحين آخرين قدموا الدعم  مع  السعودية العربية المملكة التي قدمتها ميركيأ دوالر



 بما البالد من خرىأ مناطق في ناآل وهم الشمال في اتأثر   كثراأل المحافظات حيث تم توزيعهم على العاملين مئاتتعيين 

 .البصرة افيه

 في الغذائية المساعدات عراقي مليون 8,2 من كثرأ ستلما حيث. ملموسا   ثرا  أ له كان تبرعينلم  ا من التمويل المبكر هذه نإ

 صولالح   منتض   الطوارئ حاالت في الصحية والتدخالت التحركاتإن . العراق في 81الـ المحافظات كل في السنة، هذه

 .األقل علىاخص  ش   لمليون األساسية الطبية الخدمات على

 مليون 8.4 لقد إستلم نحو . النظافة موادو والمرافق الصحية والحمامات  بالماء، اشخص   مليون 8.2 حواليلقد تم تزويد 

 طفال   811.111 تلقى زهاء  . ومواقد بطانيات ات  فرشا وم  اخي ساسيةتتضمنأ ةيغاثإ ستلزمات  وم   عاجال   مأو   انازح  

 .تعليمهم في ستمراراإل ساعدتهم معونات   14.111وتلقى و ،واجتماعية   نفسية   امساعدات  نازح   اعراقي  

 221.111 الشتاء فصل بداية مع . وبشكل عاجل المساعدة من المزيدفإنَّ هناك حاجة إلى  ،كله ذلك من بالرغمو ولكن

 المواد من وغيرها والمواقد، بالبطانيات ساعدةالم   الى بحاجة 011.111 و الدافئة، المالبس الى بحاجة مازالوا شخص

 مليون من كثروأ الصحي الصرفخدمات و الماء من ماسة مساعدة الى بحاجةا مازالوا شخص   811.111و الغذائية، غير

 المزمنة واألمراض الحاد، التنفسي الجهاز لتهاباتإ لمعالجة صحية عايةر   الى حاجةب   طفال،األ من غلبهمأو شخص

  .الحصبة ضد لتطعيمل حاجةب   طفل 001.111 من كثرأو األخرى

 الرئيس، ديسي

 0.0  هناكفي الوقت الراهن  . للمساعدة بحاجة هم الذين هؤالء لىإ الوصول من يعيقنا المستمر اقتتالإلوا الصراع

 4.4 هنالك نأ حيث . بهم المرتبطة المسلحة والجماعات داعش تنظيم سيطرة تحت مناطق في يعيشون اعراقي   مليون

 ةيالصحالخدمات و المأوى ذلك في بما ،الطارئة حتياجاتاإل ورغم. ملحة نسانيةإ مساعدة   لىإ بحاجة منهم اشخص   مليون

لمت بالصراع، تأثرا   كثرألا المناطق في والغذاء  سيطرة تحت هي التي المناطق إلى المساعدات من ضئيلة كمية فقط س 

 .االن حتى داعش تنظيم

 قرارات تتخذ يوم كلفي . المعونة لتوصيلبينما نبذل الجهد الكبير  كبيرة ميدانية تحديات يوم كل االنساني المجتمع يواجه

 تلقى المساعدة لشح الموارد.سي من حول صعبة

 الرئيس، ديسي

 النازحين حتياجاتاإلستجابة إل جلأ من الشتاء، لفصل الالزم للتمويل طارئ   سبشكل مطلوبة ميركيأ دوالر مليون 173

 ستلمي   لم إذا. مرتبطة بالوقت حيث ال مجال لتأخيرها احتياجاتإلا هذه.  االخرى والمناطق العراق كوردستان قليمإ في

 تتعطل وسوف حنهش   أو الغذاء راءش  من  يمكنفلن  ،القادمة القليلة ياماأل في دوالر مليون 12 مبلغ العالمي الغذاء برنامج

 .خصش   مليون 4 لحوالي يناير/الثاني كانون كل  كبير إبتداء  من شهربش عمليات التوزيع

 النازحين الى خرآ بشكل دعم وتوفير خيماتم   نشاءإ جلأ من اميركي  أ ادوالر   مليون 21 بتقديم قامت العراقية الحكومة نإ

إلى  النازحين نقل عملية التمويل هذا ساعد. والسليمانية أربيل محافظتيل مع وعد  منها بتمويل  إضافي    دهوك، محافظة في

 اجاهز  ملجا   8.111يحتوي على   مخيم ببناءالنزوح و الهجرة وزارةقامت . دهوك محافظة في الثانوية المدارس خارج 

 .ديالى محافظة في

يجب أن يستمر  الوطنية األغذية وتوزيع الصحية النظم إن. المدنية الخدمة موظفي لجميع الرواتبه سيتم دفع أن رنيس  ي  

 سعاراأل نإ. الشتاء فصل خالل والطبخللنازحين التدفئة جلأ من بيضاأل للكاز يجب توفير كذلك و البالد، أنحاء جميع يف

 11.111الـ صفن   من قلأ إلى والطبخ للتدفئة الوقود توفير على قادرة نسانيةاإل المنظمات تجعل  للوقود مةالمدع غير

  .خالل الشهرين القادمين العراق كوردستان قليمإ في من حتاجةم  ال عائلةال

 الرئيس، ديسي



ة العراق يواجه التي ولىاأل رةلم  ا ستلي   هذه   جراء عنف  طائفي  إستمر على مدار  الفعلب   نهكينم   نيراقيالع   إنَّ . أزمة  إنساني 

 .للبالد التحتية البنية مرتد    وحرب  عقود  

 الرئيس، ديسي

 نأ يثح  . جماعي بشكل لها التصدي مسؤولية عاتقنا على قعت   إقليمية كارثة   نم   جزء   نهاإ. فقط راقالع   أزمة ليست هذه

 ستقبال  م   يواجهون نوالعراقي ماليين نإ. شهر كلفي  كثرأ وتتضخم – وعاجلة حقيقية، العراق في نسانيةاإل احتياجاتاإل

ل حإنه لمن . مناسبة غير ساكنم   وأ مخيمات بقضائهم سنوات  في  مجهوال    مايةح   سألةم   وتبقى األمن   إرساء  يتم نأ الم 

 .الجهود من وغيرها والعسكرية السياسية والدولية، طنيةالو   الجهود ميمص   في دنينالم  

 عموم الناس من يعاني أكثر من غيرهم دائما ، زماتاأل هذه   في الحال هو   كما

 ملك شكرا


