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     2018 ايلول 71التاريخ:                              بغداد ، العراق 

 

 في العراق االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لمفوضيةاألنشطة اإلنسانية تدعم  كورياالجمهورية 

 

 مميون دوالر أمريك . 1.2 ه تممغ جديد ناانية لمموويية ي  الررا  ممنحةدعمها لألنشطة اإل جمهورية كورياتواصل حكومة 

 

لى مااعدات إناانية وحماية عمى الرغم من عالمات االنتراش الواعدة ي  أجزاء من المالد ، ال يزال ماليين الرراقيين محاجة إ

 وقتهم الرودة إلى ديارهم ي  المن منهم ي  المخيمات ولن يتمكن الكثير مئات اآلالف نازح يريش مميون  1.9نحو  شاممة يهنالك 

 قريب.

 

ومع وقوف المالد عمى قدميها يصمح من اليروري ااتمرار تقديم المااعدات . ان مهمة إعادة مناء الررا  ليات مالمهمة اليايرة

 ي  حاجة إليها. انهمطالما لممحتاجين  الطارئة

 

ت إلى المخيما اآلف األشخاص المحتاجين كل شهر يصل حيث  المصاعبمن لمحمية المتأثرة مالصراع األخير المجتمرات اتران  

لة مخاطر إزامطء عممية  معمنزل ي  مناطقهم األصمية  الرثور عمى عمل أو ديع إيجار ويية مامب صرومةالت  تديرها المو

أكثر من  أيعائمة  1،700وصمت تموز وحده و  شهر ي. مثل الماء والكهرماءاالخرى المرطمة دمات الخ المتوجرات وكذلك 

ي  نزحوا  هم اصال نازحين كانوا قد الجدد   ان غالمية القادمين  حيث مخيمات ي  جميع أنحاء الرراالإلى شخص  10،000

 .موجة نزوحمع كل يصمح الناس أكثر يروا مرة واحدة عمى األقل حيث الاام  

 

ية عم األنشطة اإلناان"إن جمهورية كوريا ممتزمة التزاما كامال ي  د يوب-اونغ وونغالاوير الكوري ي  الررا  الايد  ارادة وقال

تمرار دا رااخا أن ااأعتقد اعتقااياف قائال "انن  ومااعدة اإلناانية" واتظل تقف إلى جانب الرراقيين المحتاجين  لمي  الررا  

 الالجئين اوفلشؤون  الاامية خالل الحكومة الرراقية والمنظمات الدولية مثل موويية األمم المتحدةشطة من دعم كوريا لهذه االن

 عن طري  مث األمل ي  ماتقمل جديد ".م إعادة مناء مجتمراته وعمى التراي  يااعد الرراقيين المحتاجين 

 

 اياف و"ال يوجد حل اريع لمررا " ،  جئين ي  الررا موويية االمم المتحدة الاامية لشؤون الالوقال الايد مرونو جيدو ، ممثل 

والوقوف إلى جانب الشرب الرراق    هذا الظرفيجب أن ناتمر ي  االاتجامة ل"لك  يرى الناس تحاينات مممواة ي  حياتهم ، 

ويل عمى المدى الطويل ، وماالم واالاتقرار ركنا اااايا لمالرودة الماتدامة ترتمركنوا من الرودة إلى ديارهم مأمان حيث حتى يتم

ي  ا انااند أكثر الناس احتياج" واياف قائال "المانحين مثل جمهورية كوريا ، تاتطيع الموويية دعم مايرة الررا  نحو االنتراش

 الممد طالما أنهم محاجة إلينا ".

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات:
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