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 2120سبتمبر/أيلول  22التاريخ:                     إقليم كردستان العراق ، إربيل

 

وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين يضعان حجر  
 األساس لمركز التسجيل الجديد في بحركة 

 

ووزارة الداخلية في حكومة إقليم   (UNHCR) المتحدة لشؤون الالجئينوضعت المفوضية السامية لألمم  

 .كوردستان اليوم حجر األساس لمركز التسجيل الجديد في بحركة /أربيل/ إقليم كوردستان العراق

وضع كل من معالي ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان وسعادة أوميد خوشناو محافظ  

ول إبتينغ ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالنيابة معا حجر األساس  أربيل والسيدة نيك

لمركز التسجيل الجديد الذي سيخدم ويفيد آالف الالجئين وطالبي اللجوء المقيمين في المناطق الحضرية  

 .وشبه الحضرية والريفية في محافظة أربيل

التسجيل   إلى مكاتب  هاماً من  باإلضافة  تعد جزًءا  التي  أقسام حكومية  المركز  للمفوضية، سيضم  التابعة 

عملية التسجيل، مما يسمح بإكمال العملية برمتها في زيارة واحدة. وسيعمل المركز كمحطة واحدة لخدمات  

يعيشون    الحماية والمساعدة لالجئين وطالبي اللجوء، باإلضافة لتقديم المشورة والدعم للنازحين داخلياَ الذين

 .في أربيل

يتم تمويل إنشاء مركز التسجيل من خالل مساهمة سخية من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 

مليون دوالر أمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية للمساعدة   12.5فقد ساهم الصندوق بأكثر من  

ين السوريين في العراق من خالل دعم بناء  في تحسين ظروف المعيشة وزيادة الوصول إلى الخدمات لالجئ

 .المأوى وإعادة تأهيل الطرق وتركيب إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية ومشاريع البنية التحتية للمياه

قالت نيكول إبتينغ  "سيسهل المركز الجديد الوصول إلى خدمات التسجيل لالجئين وطالبي اللجوء الذين  

يعد التسجيل لهم ضروريًا كأساس للحماية والخطوة األولى للوصول إلى  يعيشون في محافظة أربيل والذين  

 ."الخدمات األساسية بما في ذلك التعليم وسبل العيش والرعاية الصحية

و قال ريبر أحمد، وزير داخلية حكومة إقليم كردستان "لقد واجه إقليم كوردستان عدة أزمات خالل السنوات 

ذلك جائحة كورو في  بما  هذه  الماضية،  المهم وأنتهز  المشروع  لهذا  دعمها  على  الكويت  دولة  أشكر  نا. 

إقليم كوردستان في   الدولي لمواصلة مساعدة حكومة  المجتمع  المفوضية، كما أدعو  لتقدير دعم  الفرصة 

 ."تلبية احتياجات الالجئين والنازحين داخليًا

العر كردستان  إقليم  في  تسجيل  مراكز  ثالثة  حاليًا  المفوضية  من  تدير  أكثر  وتدعم  الجئ    263,000اق 

 وطالب لجوء.

 هنا الصور متاحة 

 هناالفيديو متاح 

https://cutt.ly/TEjAmx7
https://cutt.ly/sEjAOvp
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

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

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

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