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 2020 نيسان  17التاريخ:                  ، العراق  بغداد 

  بتقديم وم تق    العراق  في الالجئين لشؤون االمم المتحدة السامية  مفوضية
  19وفيد  لمجابهة جائحة كالالجئين  للنازحين و المساعدة النقدية 

 

مجتمعات الالجئين والنازحين  مع استمرار تفشي الوباء العالمي ، أصبحت    -العراق  

 والعائدين في خطر أعلى بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة. 

لشؤون  السامية ألمم المتحدة التخفيف من هذه المخاطر ، قررت مفوضية وألجل ا

شخص(   550.000عائلة ضعيفة )أكثر من  110.000الالجئين مساعدة أكثر من 

والعائدين في العراق من خالل تزويدهم  من مجتمعات الالجئين والنازحين 

منع    لغرضالنظافة األساسية  التعقيم وحتى يتمكنوا من شراء مواد    ديةنقدة اللمساعبا

 19جائحة كوفيد   انتشار

السيدة    في العراق  ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين امفوضية  ممثل  صرحت    كما

 بالقول:فيليبا كاندلر  

"في هذه األوقات الصعبة ، يجب علينا دعم أولئك الذين أجبروا على الفرار من  

لكن ليس لديهم  وقلقون على عائالتهم وعلى أنفسهم ،  مثلنا جميعًا ،فهم منازلهم. 

  شراء مواد من    يةالنقد  حيث ستمكنهم هذه المساعدةالوسائل الالزمة لحماية أنفسهم.  

 النظافة األساسية ، وهو إجراء وقائي أساسي ".   التعقيم و 

مة لالجئين باسرفي مخيم    نيسان  15  بتاريخ    ةالنقديالمساعدة  توزيع  بتمت المباشرة  

جميع الالجئين والنازحين  الذين يعيشون في المخيمات  التوزيع ليشملوسيستمر

وكذلك الالجئين الضعفاء والنازحين والعائالت العائدة التي تعيش في المناطق 

 الحضرية.

كل  ل المباشرةالزيارات القيام بمن خالل بالتعاون مع الشركاء التوزيع عملية تم ت

أي ازدحام من شأنه أن   االجتماعي وتجنب لتباعدضمان اوذلك لعائلة على حده 

من فريق   اجزء   يالمفوضية الميدان  الكم  حيث يشكليعرض سكان المخيم للخطر.

 المشورة لالجئين والنازحين والعائدين.  بتقديم م والذي يقوالتوزيع  



         

 بيان صحفي  
 

الموارد اإلضافية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمنع انتشار لقد اصبحت 

التي تعتمد  ولضمان استمرار البرامج اإلنسانية القائمة كذلك الفيروس في العراق و

 الماليين من الناس.ورفاه حياة  استمرارية عليها 

السامية لشؤون الالجئين في العراق بشكل عاجل ألمم المتحدة امفوضية  شد نات

  مليون دوالر لتوسيع نطاق أنشطتها استجابة لتفشي  26 دعم مقداره للحصول على

. يهدف هذا التوسيع إلى ضمان حصول أسر الالجئين  جائحة كورونا فيروس

النظافة األساسية باإلضافة إلى التعقيم وعلى مواد  لضعفاءوالنازحين والعائدين ا 

معدات الطبية  القيام باألنشطة األساسية بما في ذلك تعزيز الصحة والتوعية وتوفير ال

أنشطة  وتعزيز خدمات الرعاية الصحية و في مجال الصحة وتدريب العاملين

 التطهير في المخيمات ودعم الكشف المبكر عن الحاالت اإليجابية.
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