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 2018 تشرين الثاني 22 التاريخ:                  بغداد -العراق 

 نائبة المفوض السامي تزور العراق وتتعهد بدعم المفوضية خالل الفترة االنتقالية

  

 التقت ،زيارة استغرقت ثالثة أيام إلى العراقالالجئين السيدة كيلي كليمنتس لشؤون لألمم المتحدة المفوض السامي  ةنائب ختتمتا

 .يالمجتمع الدول منأعضاء  ، إضافة إلىقليم كردستان في أربيلإحكومة في بغداد و التحاديةحكومة االوزراء من  ا  عددخاللها التقت 

 .ين العراقيين والالجئين السوريينلنازحلمخيمات وفي طور االنتعاش في الموصل  زارت أحياءا   كما

ة ابمن االستج من األزمة، تقوم مفوضية الالجئين بتحويل تركيزها تدريجيا   الخروجو يةمرحلة االنتقالالدعم العراق خالل بهدف و

لة لدعمهم الكفيإلى إيجاد الطرق بشكل نشط حيث تسعى  ،خدمة لالجئين والنازحين العراقيين ، وذلكمدإلى التخطيط طويل األ الطارئة

تمثل المساعدة و .لى منازلهم أو باقين في المخيمات ومع المجتمعات المضيفةإكانوا عائدين  سواء   ،من خالل األنظمة الوطنية

اعدة عتماد على المسانتقالها من االمرحلة أثناء ، حيث توفر طوق نجاة لألسر األشد احتياجا  من برامج المفوضية النقدية جزءا  حيويا  

مساعدات عائدة  أسرة 200,000أكثر من تلقت وحتى اآلن من هذا العام، . ظم الرعاية الوطنيةضمان الوصول إلى ن   تجاهإلنسانية ا

 حياتهم الطبيعية. وهم يستأنفون دعمهم بهدف من المفوضية نقدية 

اعدة بمسالسيدة كليمينتس إلى غرب الموصل حيث رحبت بها العائالت في المنازل التي يعيدون بناءها  توجهت، رتهاثناء زياأو

 استخدامهال من األشد ضعفا  عائلة  800أكثر من  هذاالمنح النقدية مشروع  سيستهدفحيث  ،من المفوضية المقدمة نقديةالمنح ال

 .منازلهم التي تضررت بشدة حتى يتمكنوا من االنتقال إليها لترميمشراء المواد الالزمة في 

لم يكن هناك مبنى لم يمسه ف ةمدينة الموصل القديم الذي طالمدى الدمار رأينا باألمس " قائلة: وقد صرحت السيدة كليمنتس

واضحة. تتطلع العائالت التي قابلناها في الموصل  ا  هائلة، لكن اإلرادة للمضي قدممهمة  الشعب العراقي مأما" :ضافتأو .النزاع"

 إن المفوضية .ترغبة السلطات المركزية والكردية في دعم هذه العائالفي ظل وفي مخيمات النازحين والالجئين إلى المستقبل 

حو الفترة االنتقالية ن هالوقوف مع الشعب العراقي خالل هذوالشركاء العديدين الذين يدعمون االستجابة اإلنسانية هنا ملتزمون ب

  ."مستقبل أكثر إشراقا  

لون أبلغ  المسؤو وقد .حوال المدنية حيث تقدم المفوضية الدعم للحكومة في إصدار وثائق الهوية المدنيةألامكتب مديرية  كما زارت

المكتب في الموصل، وهي البطاقة  افتتاحأنهم قد أصدروا مليون بطاقة وطنية موحدة منذ إعادة بالحكوميون السيدة كليمنتس 

 ومن دون .الحصول على الحقوق األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التنقلمن الجديدة التي ت مِكن العراقيين 

 عادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.إق يرفي طعقبات ستواجه العائالت النازحة والعائدة  ، فإنهذه الوثائق

سلطات مع التعمل المفوضية فإن ، الحماية في إقليم كردستان العراقيستظلون بالذين والربع مليون الجئ سوري  ما فيما يخصأ

ات تقوم المفوضية وبالتعاون الوثيق مع السلط ي إليجاد حلول حقيقية وذات فائدة لمعالجة النزوح حيثالحكومية على اتباع نهج تقدم

ضمان حصول الالجئين السوريين على االكتفاء الذاتي وكذلك الحصول لى إتهدف الكردية والوكاالت الشريكة بتنفيذ استراتيجية 

عامة فة والخدمات الالمجتمعات المضياالستثمار في هذه االستراتيجية ومن شأن  .على حقوقهم القانونية واالجتماعية واالقتصادية

 .همإمكاناتاالستفادة من  علىلى تشجيع النشاط االقتصادي لمساعدة الالجئين إضافة إ ،الوصول إلى التعليم والصحة تعزيزو

ن أجل م. الطاقة لحماية هناالتمسوا ا"لقد شعرنا بأمل حقيقي في مستقبل العراق وبأولئك الذين  قائلة: السيدة كليمنتسوختمت 
نها كوإليجاد حلول مستدامة لألشخاص المتأثرين بالصراعات األخيرة وتفخر المفوضية برادة جماعية إوهنالك التغيير ملموسة 

 ."التغيير هذامن  ا  حيوي ا  جزء
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