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المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  الوالیات المتحدة األمریكیة تواصل دعمھا لعمل 
في العراق   البالغ االھمیة  

ملیون دوالر   41.8المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بالمساھمة الجدیدة البالغة  ت رحب
خطة  الالنازحین وب  الخاصة  االستجابة  خطط  الوالیات المتحدة األمریكیة والتي تھدف إلى دعم    والمقدمة من 

  خطة فضالً عن  2020/2021 وطالبي اللجوء السوریین الجئین االقلیمیة الخاصة بالقدرة على التكیف ل
كورونا. وبذلك یرتفع إجمالي مساھمة الوالیات المتحدة للمفوضیة في العراق ھذا العام  جائحة االستجابة ل

 .   ٪ من عملیات المفوضیة في العراق31اآلن تمویل  حیث تم لغایة  ملیون دوالر أمریكي.  107أكثر من 

ئالت النازحة الضعیفة والتي ھي بحاجة ماسة إلى المساعدة  في العراق الیوم ، ال یزال ھناك اآلالف من العا
الجئ وطالب لجوء    286000ملیون عائد ، و    4.7ملیون نازح ، و    1.4ما یقرب من    فبوجود  اإلنسانیة  

خاصة   المستقر والسلمي تعافيحاجة إلى دعم مستمر لضمان اللك ھنایكون االحتیاجات كبیرة و  تكون، 
كورونا  والتي أدت إلى تفاقم مخاطر الحمایة التي   بسبب جائحة األزمة الصحیة السائدة في ظل تفشي 

إلى السلع والخدمات األساسیة   ول ھذه االسرتواجھھا األسر النازحة الضعیفة ، وأعاقت بشكل أكبر وص
 . وفرص كسب العیش

في  المفوضیة  الى  من الوالیات المتحدة األمریكیة  في الوقت المناسب  والمقدم   سیساعد ھذا التبرع السخي  
من العنف الجنسي   حد عائالت النازحة ، بما في ذلك حمایة األطفال والللخدمات الحمایة الالزمة  وقیر ت

الالزمة  المساعدة النقدیة تقدیم الحمایة ، فضالً عن شؤون والعنف القائم على النوع االجتماعي ومراقبة 
 .  اسیة األس  لحاجات لتلبیة ا

أن الوالیات المتحدة  بالقول ب ستیفن فاجن  السید أكد القائم باألعمال في سفارة الوالیات المتحدة في بغداد 
دعم عمل المفوضیة نحو العودة المستدامة  كذلك في النازحین العراقیین  و عایة رفي  للغایة ملتزمة 

  مخلصةإن الوالیات المتحدة  ئآلقا اف اضوالطوعیة واآلمنة ، واالندماج المحلي ، وغیرھا من الحلول. و
لعمل مع الحكومة العراقیة الجدیدة وحكومة إقلیم كردستان لضمان ازدھار جمیع مكونات المجتمع  في ا

السوریین وغیرھم من الالجئین وطالبي   وكذلك في  تقدیم المساعدة التي یحتاج الیھا العراقي في وطنھم 
 . من تعزیز استقرار العراق ونجاحھ   أء السكان ومجتمعاتھم  جزءدعم ھؤال  حیث یعتبر  اللجوء في العراق 

  بالقول فیلیبا كاندلر السیدة بالنیابة  مفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین الصرحت ممثلة وقد 
النزاع  ب  المتاثرین  مع تزاید التحدیات ، ھناك حاجة إلى التمویل في الوقت المناسب لمساعدة النازحین  أنھ  "

لیس فقط في  والالجئین وطالبي اللجوء والعائدین. یحظى دعم المانحین بتقدیر كبیر خالل ھذه األوقات  
أن تستمر العواقب في التأثیر   بل في الخشیة من  نازحین وال ینالجئبالنسبة ل  كورونا آثار جائحةمواجھة 

توفیر الحمایة وغیرھا  في  على فرص كسب العیش لألشھر والسنوات القادمة. لن تدخر المفوضیة أي جھد  
عمل من أجل تحقیق حلول دائمة ألولئك النازحین. وتقدر المفوضیة  ت حیث من أشكال الدعم للمحتاجین 

الیات المتحدة األمریكیة والذي یجعل ھذا العمل المستمر  الدعم المقدم من الدول المانحة الرئیسیة مثل الو 
 ." ممكناً 
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 . تظل الوالیات المتحدة األمریكیة أكبر مانح للمفوضیة على مستوى العالم 

 للمزید من المعلومات یرجى االتصال:

     khateeb@unhcr.org+964 780 918 9700 فراس الخطیب (بغداد) 

         shakfehs@unhcr.org+964 770 494 6384   ذى شقفة  (اربیل)ش

     Rasheedr@unhcr.org+964 750 713 0014 رشید رشید (دھوك) 
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