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لمفوضية السامية  ل مليون دوالر 53.3الواليات المتحدة األمريكية تساهم بمبلغ 

النازحين والالجئين في العراق  لدعملألمم المتحدة لشؤون الالجئين   

 

من    رمليون دوال  53.3المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمساهمة السخية البالغة    رحبت 

ألشخاص لبرامج الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية    لدعم قبل حكومة الواليات المتحدة األمريكية

مالي مساهمة الواليات المتحدة والالجئين السوريين في العراق. وترفع هذه المساهمة إج  ضعفاء  النازحين ال

مليون   88إلى  2021المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق في عام   تجاهاألمريكية 

تمويل عملية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق بنسبة  حتى االن  تم    فقد   دوالر.

35٪. 

 كان تأثير جائحة   لقد مليون نازح يعيشون حاليًا في العراق.    1.2الجئ سوري و   247000هناك أكثر من 

هذه العائالت الضعيفة التي تعيش في ظل نزوح  تجاه  بشكل ملحوظ  وواالنكماش االقتصادي شديدًا   كورونا  

 .في ظل ظروف معيشية مزريةومطول 

  منقذة في الوقت المناسب المفوضية من دعم الالجئين والنازحين  بخدمات  والذي اتى  سيمكن هذا التبرع  

، والتي    لحياةل الطفل  ، وحماية  التسجيل  القانونية وخدمات  الحماية  تغطي  التي  الحماية  تدخالت  تشمل  

، والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ، والحماية المجتمعية ، باإلضافة إلى إدارة المخيمات  

 .الصحية نشات ودعم التعليم ، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدارس ، والم

تفخر بعثة الواليات المتحدة في العراق بدعمها  "ماثيو تولر السيد قال السفير األمريكي في العراق  و

منا تجاه  المفوضية تعزز التزاتجاه : "إن مساهماتنا واضاف قائآل لمفوضية في العراق.تجاه االطويل األمد 

الشعب العراقي من أجل إيجاد حلول طوعية ومستدامة وطويلة األجل ألولئك المواطنين الذين عانوا من 

 ."قبضة داعش ويسعون اآلن إلى العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم

السيدة وقد صرحت  بالنيابة   هذا  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  ممثلة   ، إبتينغ    نيكول 

لقد أثر الوضع االقتصادي الصعب بشكل كبير على حياة عائالت الالجئين والنازحين. ومع ذلك    "بالقول  

مساعدة المنقذة ، فإن الدعم المستمر والموثوق من الواليات المتحدة األمريكية يساعدنا على مواصلة تقديم ال

  .شريان الحياة لهذه العائالت " مثلللحياة ، والتي يمكن أن ت

للمفوضية على   المتحدة  الواليات  تقدمه  الذي  السخي والطويل األمد  للدعم  امتنانها  المفوضية عن  تعرب 

حلول    جاد الي   يعني هذا الدعم أن المفوضية يمكنها االستمرار في توفير الحماية والسعيحيث  مستوى العالم.  

 .دائمة للنازحين والالجئين في العراق
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

     khateeb@unhcr.org+964 780 918 9700 ( اربيلفراس الخطيب )

         shakfehs@unhcr.org+964 770 494 6384   شذى شقفة  )اربيل(

     Rasheedr@unhcr.org+964 750 713 0014 رشيد رشيد )دهوك( 

 

 

mailto:khateeb@unhcr.org
mailto:shakfehs@unhcr.org
mailto:Rasheedr@unhcr.org

