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 2018 ذارآ13 ريخ: االت                  بغداد، العراق 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تستجيب لمتطلبات العراقيين المختلفة بمساعدة حكومة السويد

 قيينالعرا من الماليين يعمل وبينما. ومتنوعة جديدة تحديات بالصراع المتأثرة األسر تواجه األزمة، من العراق خروج مع

 2.3 حوالي نزحات حيوية.  لقد مساعد إلى بحاجة زالوا ما شخص مليون 8.7 بنحو يقدر ما فإن حياتهم، بناء إعادة على

وا زالال  ،مليون شخص 3.5وعددهم يقرب من  ،ادوا الى منازلهمممن عمن النازحين الكثير يظل هناك و شخص، مليون

 فى وضع أكثر ضعفا.

 يعود لكيإلعادة اإلعمار  األساسحجر  وضع يتم األخير، النزاع خالل بشدة تضررت التي عراقفي ال المناطق بعض في
 ررةالمتض هممنازل استعادة على الناس مساعدة خالل من عودتهم استدامة ضمان على المفوضية تعملو. منازلهم إلى الناس

 فياألندماج المجتمعي  عادةأوسع إل جهود الشامل النهج هذا ويدعم. بأكملها مجتمعاتال تفيد التي المشاريع وتسهيل
 لىإالنازحين  لعودةالمالئمة  الظروف بعدفيها تتوفر  لم البالد من أخرى أجزاءتوجد و .هشة تزال ال التي المجتمعات

 .الوقت لبعضذلك ستمر وقد ي المخيمات في مستمرة خدمات إلى بحاجة العراقيين آالف يزال وال بأمان،ديارهم 

 مليون 14) اأمريكي ادوالر مليون 1.77 قدرها جديدة مساهمةوبفضل مختلفة األبعاد.  استجابة المتنوعة االحتياجات تتطلب

 مساعدةوال الحماية توفيرالعمل على محورين أساسيين هما  من المفوضية مكنتتسوف  السويد حكومة من( سويديةة كرون
 .الطويل المدى علىالتعافى والقدرة على مواجهة األزمات  في المساهمةباإلضافة الى  ،الطوارئ حاالت في

 العراق يف األكثر ضعفا   األشخاص احتياجات بدعم ملتزمة السويد تزال ال: "العراق لدى السويد سفير ميالندر، بونتس قال
 ".لغايةا هذه لتحقيقشؤون الالجئين  مفوضية بدعم فخورون ونحن اإلنسانية، األزمة من والمعقدة الجديدة المرحلة هذه خالل

 محتس والتي المخصصة، غير لألموال مانحة جهة أكبر وهي للمفوضية الرئيسية المانحة الجهات إحدى السويدتعتبر 
 مانحة جهة أكبر سادس السويد كانت ،2017 عام في. األعظم االحتياجات لدعم بمرونة األموال باستخدام للمفوضية

 مليون 134 من بأكثر اآلن حتى السويد ساهمت ،2018 عام في. اأمريكي ادوالر مليون 112 قدرها بمساهمة للمفوضية

 .العالم أنحاء جميع في المفوضيةستجابة ال أمريكي دوالر

 الحرج تالوق هذا في العراق دعم في نستمر أن يجب: "العراق فيشؤون الالجئين  مفوضية ممثل جيدو، برونو السيد وقال
 ىستبق السويد، مثل ذات بعد النظر المانحة الجهات دعم مع"أضاف و ".المضطرب الذي يغير فيه البلد صفحة العقد

 ." التعافى إلى طريقه في العراقي الشعب جانب إلى المفوضية

 البنية تعادةالس الصغيرة المشاريعشؤون الالجئين بتسهيل  مفوضيةتقوم  آمنة، الناس عودة فيها تكون التي المناطق في
 لألشخاصلالزمة ا المواد ريتوفتقوم بو ،والمحاكم أبنية البلديةو المياه تنقية ومحطات القنواتو جسورال مثل األساسية التحتية

تحدة ألمم الماكما وتحافظ مفوضية . هامنازل دمرت التي للعوائل السكنية الوحداتتوفير  ذلك في بما منازلهم، إلصالح
 .النزاع من للمتضررين األساسية الحماية خدمات وتوفر ،لشؤون الالجئين على مخيمات الالجئين والنازحين

 

 لمزيد من المعلومات:

      pond@unhcr.org                  +964 780 920 7286 (بغداد)                                                  كيت بوند  

                     abdelkha@unhcr.org          +964 7726163729 (أربيل)                                          أميرة عبد الخالق  

           aldalawi@unhcr.org  +964 7801958468 (بغداد)                                            مصطفى الدلوي  

          rasheedr@unhcr.org     +964 7507130014 (دهوك)                                                رشيد حسين  
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