
 

 

 ألمانیا تساعد في دعم العملیات اإلنسانیة لوكالة األمم المتحدة للھجرة في العراق بحلول فصل شتاء

ملیون شخص  ۲٫۹مع استمرار إنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء في العراق، ما زال ھناك نحو  
الدولیة للھجرة في العراق عن نازح في جمیع أنحاء البالد. إبان ذلك وسعت حكومة ألمانیا شراكتھا مع المنظمة 

 ملیون یورو أخرى لتلبیة اإلحتیاجات اإلنسانیة الطارئة للنازحین. ۷طریق إضافة 

ملیون یورو) ، یصل إجمالي مساھمة ألمانیا في عملیات الطوارئ للمنظمة  ۷(  وبفضل ھذا المبلغ اإلضافي 
، فإن الدعم ۲۰۱٥. فمنذ عام ۲۰۱۹ى عام حت ۲۰۱٥ملیون یورو من عام  ۱۸الدولیة للھجرة في العراق إلى 

الذي تقدمھ ألمانیا مكن المنظمة الدولیة للھجرة من اإلستجابة لإلحتیاجات اإلنسانیة الحرجة للنازحین، وخاصة 
 في مناطق مثل الموصل والفلوجة والرمادي حیث تمت استعادتھا مؤخراً من سیطرة تنظیم داعش.

ة تأھیل المناطق السكنیة التي دمرھا النزاع ومساعدة العائدین على اإلستقرار إن ھذا التمویل سیدعم أیضاً إعاد 
في مناطقھم األصلیة. و ال یزال العدید من ھؤالء المستفیدین یواجھون احتیاجات ملحة للمأوى وللحصول على 

 الخدمات األساسیة، بما في ذلك المیاه والكھرباء والرعایة الصحیة.

فى العراق السید سیغل نون، " یسر الحكومة األلمانیة أن تقدم الدعم الى العائدین في یقول السفیر األلماني  
مناطق العودة وتعزیز جھود السلطات الحكومیة إلعادة الخدمات األساسیة فى مناطق العودة األكثر تضرراً". 

إمدادات المیاه في المناطق كما و أضاف السفیر األلماني، "أن دعمنا المتزاید یشمل إعادة بناء شبكة الكھرباء و
المستعادة نظراً لتضرر ھذه الخدمات بشكل كبیر، وإعطائھا األولویة للتأھیل الفوري من ِقبل المجتمعات 

 المضیفة والعائدین".

أسرة نازحة متضررة في  ۱۲۰۰وسیمكن التمویل األلماني المنظمة الدولیة للھجرة في العراق من شمول 
المساعدات في فصل الشتاء من خالل تقدیم مجموعة الطوارئ لمواجھة ظروف فصل  برنامجھا األساسي لتقدیم

الشتاء. وتشمل كل مجموعة من عدة الطوارئ سجادة، حصیرة بالستیكیة، بطانیات سمیكة، إنارة قابلة للشحن، 
 وعدة النظافة.

الشتویة"، ھذا ما ذكره أبو "مع حلول فصل الشتاء، نحن بحاجة فعلیة إلى ھذه المدفئة والبطانیات والمالبس  
كیلومتراً جنوب الموصل، أثناء تلقیھ عدة الطوارئ لفصل  ۱۷۰مشاري وھو نازح من قضاء الحضر، حوالي 

 الشتاء من المنظمة الدولیة للھجرة.

"تركنا جمیع أمتعتنا ألننا كنا في عجلة لمغادرة منزلنا في منتصف اللیل. لم نستطع أن نجلب شیئا سوى ما كنا  
رتدیھ في بدایة فصل الصیف". وأضاف، "لیس لدینا المال الكافي لشراء المالبس والمزید من اإلحتیاجات ن

 األخرى لتدفئة أنفسنا وخیمتنا خالل لیالي الشتاء الباردة".
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إن الدعم المالي اإلضافي یتیح أیضاً لسكان موقعي الطوارئ اللذین شیدتھما المنظمة الدولیة للھجرة في الحاج  
ألف نازح من الحصول على الخدمات  ۷۳ي والقیارة جنوب شرق الموصل، واللذان یضمان حالیاً أكثر من عل

 الطبیة و الدعم السریع و اإلحاالت الطبیة الطارئة.

كما و إن المنظمة الدولیة للھجرة لدیھا مراکز للصحة الذھنیة والنفسیة اإلجتماعیة في مخیمات النازحین  
صول إلی مجتمع النازحین من خالل تقدیم المساعدات الخاصة بالصحة النفسیة وبالدعم المختارة، لغرض الو

 النفسي اإلجتماعي، ورفع مستوى الوعي حول الصحة النفسیة والرعایة المتخصصة عند الحاجة.

المنظمة الدولیة للھجرة في العراق، ھاتف: –لمزید من المعلومات یرجى اإلتصال بـ ساندرا بالك 
 sblack@iom.int برید إلكتروني:   ۲۳٤۲٥٥۰۰۰۹٦٤۷٥۱
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