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 هتمامالعراق تستحق المزيد من اإلفي األزمة اإلنسانية  يصرح بأناألمم المتحدة رفيع في إنساني مسؤول 
 

 األمين العام للشؤون اإلنسانية ةمساعدكيونغ وا كانغ،  السيدةت زار وفي هذا الصدد، (: 5302نوفمبر تشرين الثاني/  03)بغداد / أربيل، 
 ،وأضافت .فادحة بشريةخسائر إلى ألزمة اتؤدي "وقالت السيدة كانغ ربيل لمناقشة األزمة اإلنسانية. أبغداد و محافظتي األمم المتحدة  في

 بشكل كبير في األشهر المقبلة".اإلنساني جميع المؤشرات إلى تدهور الوضع تشير حيث  ،نحن قلقون للغاية
 

ذا أردنا أن ننجح في و . كل شيء تقريبا   نفقد الآلتي"لقد تحدثت مع النساء وذكرت السيدة كانغ،  األساسية،  نحتياجاتهإلمعظم  االستجابةا 
 في كاملةالغاثة اإلانعدام األمن عملية  ، حيث يعّرضن تحسين فرص الوصول واألمنع بحاجة إلى مزيد من القدرات، فضل   سنكون

 العراق للخطر.
 

لمجتمع لالوقت  قد حانو . كبير   قلق  مبعث  تشكل والُقطرردستان و قتصادية التي تؤثر على إقليم كاألزمة اإل بأن"أكدت السيدة كانغ  كما
ن  عاجل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. " التمويل التوفير ، ويعمل على خطوة إلى األمامليخطو الدولي  األزمة لم يحدث ذلك، فإن تأثير  وا 

 .كارثيا  يكون س

  
لمساعدة في وتقديم ااإلنسانية برامج ديمومة اللتمويل للحفاظ على ل"هناك حاجة قالت السيدة كانغ  ،يومينالتي إستغرقت في نهاية مهمتها و 

 .وبأمان إلى ديارهم" لناس العودة طوعا  تنظيم داعش ليتسنى لمن  هااستعادت التي تمت إعادة بناء المناطق
 
وذلك في  ،األزمات خطورة أشد أحدالعراق يواجه "قالت السيدة كانغ الرئيسيين، الشركاء و  كبار المسؤولين في بغداد وأربيل ءعد لقاوب

 .اإلنسانية دو الجه تكثيفالمجتمع الدولي ينبغي على شك،  وبلفي العالم.  كبيرا   توترا  التي تشهد المناطق 
 

 ما يقرب منإذ نزح  مليين شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية. 03أكثر من  وتقدر األمم المتحدة بأن هناك اآلن
 كما أن  التمويل.  في حاد   تعاني جهود االستجابة اإلنسانية في العراق من نقص  . و 5302مليون عراقي منذ كانون الثاني / يناير  0.5

مليون دوالر أمريكي للستجابة  294التي طالبت بمبلغ و  ،يونيوحزيران/ التي انطلقت في  ذات األولوية القصوىخطة االستجابة اإلنسانية 
ضطر الشركاء في المجال ئة، مما امافي ال 23حصلت على أقل من ، 5302في النصف الثاني من عام  حتياجات األكثر إلحاحا  اإل إلى

 إغلق العشرات من البرامج المنقذة للحياة.إلى اإلنساني 
 
 


