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العراق في صندوق الكويتيال مشروع تقدم يتابعان الكويت لدولة العامة والقنصلية الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية  

 لدولة لعاما والقنصل ، نورو مونيكا السيدة ، العراق كردستان إقليمالالجئين في  لشؤون السامية لألمم المتحدةالمفوضية  منسقة قامت

 تصاديةاالق للتنمية الكويتي الصندوقمشروع  تقدم لمتابعة أمس دهوك محافظة بزيارة ، الكندري عمر الدكتور ، أربيل في الكويت

 كردستان يمإقل في وأربيل دهوك محافظات في المخيمات في المقيمين السوريين لالجئين المعيشية الظروف لتحسين( KFAED) العربية

 .العراق

 ألكثر الصحي والصرف والمياه المأوى ظروف تحسين إلى أمريكي دوالر ماليين 10 تكلفته تبلغ الذي السنوات متعدد المشروع يهدف

مأوًى  150 وإنشاء مأوى 1500 بتطوير وسيقوم المشروع. وأربيل دهوك في مخيمات خمسة في يعيشون سوري الجئ 73000 من

 توفير لخال من الحماية مما سيعزز دهوك في دوميز مخيمات في تعمل على الطاقة الشمسية مصابيح وتركيب مفتوحة قناة وبناء جديًدا

 تعمل لتيا المياه مضخات واستبدال الطرق لتحسين إليها الحاجة تمس التي البناء أعمال المشروع يمول كما. المخيمات في ليالً  اإلضاءة

 مخيمات يف المأوى تطوير عملية اكتملت وقد. أربيل في المخيمات في التي تعمل بأستخدام الطاقة الشمسية المياه بمضخات بالمولدات

 .أيار في أربيل مخيمات في البناء أعمال تبدأ أن المتوقع من حين في ، تقريباً  دهوك

 التعاون. اتتمعللمج المعيشية الظروف تحسين في يساهمس فإن المشروع ، القائمة والمرافق التحتية البنى على الضغط تخفيف خالل من

 .المشروع تنفيذ من مكن الحكومة مع الفعال

 الدعم هذا اءج. الدول من العديد في السوريين الالجئين بدعم اإلنساني التزامها تأكيد الكويت دولة تواصلوقال الدكتور عمر الكندري: "

 ."اإلنساني العمل قائد ، الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ البالد أمير لسمو اإلنسانية الرؤية من

 قفالموا هذه لمواصلة ، الرابع المؤتمر في وشاركت المانحة للدول مؤتمرات ثالثة الكويت دولة اعتمدتوأضاف الدكتور الكندري: "

 مع التعاونب العربية االقتصادية للتنمية الكويتي الصندوق يقدمها التي الخدمات تطور لنرى اليوم دوميز مخيم نزور نحن. اإلنسانية

 من بدعم بعوبالط ، العالقة بهذه فخورون ونحن ، الالجئين لشؤون المتحدة لألمم المفوضية السامية قبل من الممثلين الدوليين الشركاء

 المشاريع تنفذ وأن التعاون هذا يستمر أن ونأمل. دهوك محافظ األتروشي فرهاد بالسيد مثلةتم دهوك محافظة من المحلية الحكومة

 ."أخرى مخيمات في أو المخيم هذا في سواء ، نالالجئي أزمات تنتهي حتى اإلنسانية

 
 للتنمية ويتيالك الصندوق من السخية المساهمة بفضل: "نورو مونيكا السيدة قالت ، والمفوضية بين الكويت المثمر بالتعاون واعترافاً 

 العيش سبك وفرص ، والمطورة الجديدة اإليواء ومرافق ، المعززة الحماية من السوريين الالجئين آالف سيستفيد ، العربية االقتصادية
 فإن ، للغاية منخفض العراق في السوريين الالجئين تمويل أن حين في: "نورو وأضافت". للمخيمات المعززة التحتية والبنى ، اإلضافية
 ."سوريا إلى للعودة بعد مؤاتية ليست الظروف ألن المضيفة ومجتمعاتهم لالجئين استدامة أكثر حالً  ستوفر الكويت مساهمة

 
 .عراقال الالجئين السوريين في وضع الستجابة المخصص للتمويل المانحين لحد االن أكبر الكويت دولة تعتبر ، 2018 عام في

 

 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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