كلمة جمهورية العراق في االجتماع الوزاري جول الالجئين السوريين
برلين 7102/01/72-72

سيدي الرئيس

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة االلمانية الستضافة هذا االجتماع المهم في وقت دخل
االزمة السورية عامها الرابع ،دون وجود حل يلوح في االفق ،وان موجات الالجئين السوريين
مستمرة إلى دول الجوار.

وهذا الوضع أوجب على بلداننا مسؤولية أخالقية وأنسانية اتجاههم ،ونتفق جميعاً بأن

االزمة هي سياسية باألساس وسوف لن يط أر على وضع الالجئين تغيي اًر ما لم يحصل تغير

أساسي داخل سوريا.

علينا ان نعترف أن المجتمع الدولي لم يتخذ ما يكفي من إجراءات لمواجهة هذه االزمة
وان استمرارها يفضي ألى عدم االستقرار ويؤدي الى إبقاء الالجئين السورين مدة إطول ،يضاف
إلى هذا إن االزمة السورية هي اساس لالزمة التي تمر بها المنطقة ويتعين على المجتمع الدولي
وبالتعاون مع دول مؤثرة في المنطقة أن تجد مسا اًر لحلها.
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لقد حذر العراق ُمنذ بداية االزمة السورية بأن تداعياتها ستكون مؤثرة امنياً واقتصاديا واجتماعي ًا
وتنموياً على دول الجوار ،وان هذه االزمة خلفت حالة من عدم االستقرار في جميع دول الجوار

والمنطقة.

نحن في العراق كنا على وشك القضاء على التنظيمات االرهابية في نهاية عام 0202
إال إن األزمة السورية أعطت زخماً جديداً لحركة االرهاب في المنطقة والعالم.

لقد تطورت األزمة السورية خالل األشهر الماضية ،فمن جهة سيطر تنظيم داعش األرهابي
على مساحات شاسعة شمال وشرق سوريا ومن ضمنها اآلبار النفطية التي اصبحت مصد اًر
لجذب جميع المتطرفين من العالم.

واستطاع تنظيم داعش االرهابي السيطرة على المناطق العراقية المتأخمة للحدود السورية
وبعض المدن العراقية الكبرى .لقد أدرك المجتمع الدولي خطورة هذا التنظيم واصطفت دوله في
جبهة واحدة لمحاربته والقضاء عليه.

نحن نرحب بتشكيل التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش وكل العراقيين
مصممين على تحرير جميع المدن واالماكن التي تم السيطرة عليها من قبل داعش وهنا نشكر
جميع الدول التي تساهم في العمليات الجوية بجانب القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي
والتي قدمت مساعدات انسانية وعسكرية كبيرة.
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منذ بداية االزمة استقبل العراق اآلف الالجئين السوريين ووصل عددهم اليوم الى أكثر
من ( )002،222الف الجئ ،ووفرت الحكومة العراقية وحكومة األقليم وبالتنسيق مع كافة وكاالت
األمم المتحدة مستلزمات المعيشة لقانطي المخيمات الستة لالجئين ،وضروريات الحياة من ناحية
المياه الصالحة للشرب ،والكهرباء ،والصرف الصحي ،والخدمات الطبية ،والتعليم ،والحماية
االمنية.

ولكن كما تعلمون يمر العراق بظروف صعبة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحات
شاسعة من العراق ونزوح أكثر من مليونين نازح داخل المحافظات العراقية وباالخص محافظات
االقليم وان وجود هذا العدد الهائل من النازحين وفي فترة قصيرة جدًا يولد ضغط ًا هائالً وسلبياً

على الخدمات المقدمة الى النازحين السوريين .إن وجود هذه االعداد من الالجئين السوريين
والنازحين العراقيين يشكل تحدياً حقيقياً للسلطات العراقية وخاصة في االقليم ،من ناحية إمكانية
توفير الخدمات الضرورية ،وخاصة إن موسم الشتاء بدأ متقدم ًا السنة حيث هطلت االمطار
الغزيرة لمدة اسبوع مع سقوط الثلوج في المناطق الجبلية.

واخي اًر البد من تقديم الشكر لجميع الدول المانحة وكذلك جميع وكاالت األمم المتحدة

العاملة في العراق وفي مقدمتها مفوضية ( )UNHCRوالمنظمات الدولية االنسانية االخرى لتقديم
المساعدات األنسانية الالجئين السوريين والنازحين العراقيين.
وشك اًر السيد الرئيس
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