
    
 
 

  بالغ صحفى         
 

 12 فبراير 2019                                                                بغداد, العراق 

 

 
تحديات فصل الشتاء لمواجهةلالجئين والنازحين في العراق توفر الدعم  وضيةمفال  

 
 

مخيمات المناطق في الذين يعيشون ولالجئين والنازحين داخل العراق كبيرا   تحديا  تشكل الظروف المناخية خالل فصل الشتاء 
.حاددرجات الحرارة بشكل  فيها تنخفضقليم كردستان العراق حيث في إالجبلية   

 
نازحا  والجئا   950,154حوالي  على مساندة خالل هذا الشتاء في العراق الالجئين ونؤلش المتحدة مملأل ةالسامي مفوضيةال وقد عملت

  داخل المناطق العمرانية عبر تقديم المساعدات والمنح المالية. المتواجدة في المخيمات 
 

لى ضمان حصول الالجئين والنازحين على المأوى المناسب خالل فترة الشتاء خاصة وأن العائالت المستهدفة إهدف برامج المفوضية وت
اإلنسانية.   وتعتمد على المساعداتهشة  اقتصادية أوضاعمن طرف البرنامج تعانى من   

 
القدرة عائلتها أفقد يفته مما ظن العراق، أن زوجها فقد وفي دهوك، كردستا مخيم دوميزفي تقول نجيبة محمود، وهي الجئة سورية مقيمة 

الدفئ". التمتع بحصلت عليها مكنتني وعائلتي من  المنحة المالية التي" على تحمل نفقات فصل الشتاء، وأضافت:  
     

دوالر لكل عائلة نازحة. هذا  200دوالر لكل عائلة الجئة و  400للعائالت في مخيمات المنطقة حيث تمنح  نقدية توفر المفوضية منحا  
هذه تحول المفوضية و عائلة نازحة والجئة. 813,87 نقدية ما يقرب منعلى منح الحاصلة عدد العائالت  2019بلغ في يناير قد و

 الحصول علىن بعد باالستعانة بخدمات شركة مالية محلية تعنى بجمع بيانات العائالت المستفيدة مما يمكن المستفيدين من المنح ع
  . الشكاوى الستفسارات أولغرض ا لمستفيدينلأموالهم من عدة نقاط صرف متنقلة. كما وضعت المفوضية خدمة هاتفية 

 
، التى عمليات التوزيع غطتو المفوضية باالستعانة بشركائها المحليين مساعدات أولية كاألغطية ووقود التدفئة والمواقد. وزعت وقد

.الجئا   380,69و نازحا   045309,من بينهم  شخصا   434,378احتياجات  ،2019أواخر يناير و 2018نوفمبر  بين استمرت  
  

ولهذا السبب تسعى المفوضية  ،"ليس من السهل أن تعيش في خيمة في فصل الشتاء :ممثل المفوضية في العراق ،يدوجهذا وقال برونو 

أمل أن نساعدهم على تحمل تحديات على لى تقديم المساعدات المالية واألولية لعدد قياسي من الالجئين والنازحين في العراق وذلك إ

   .الموسم الشتوي"
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