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 2018 تشرين االول 29 التاريخ:                 بغداد -العراق 

 

يا  من الوال الدعم المستمر لألشخاص المحتاجين في العراق بتمويل جديد تقدملشؤون الالجئين  السامية مفوضية األمم المتحدة
 المتحدة األمريكية

 

والمقدمة من حكومة الواليات المتحدة  2018رحبت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بالمساهمات السخية لعام 
 عم دمكن سي   .لالجئين السوريين  والنازحين من العراقيينالدعم مليون دوالر أمريكي  128.8األمريكية والتي بلغت ما مجموعه 

 اخلدماليين األشخاص الذين ما زالوا في حاجة من االستمرار في تقديم المساعدة لمفوضية ال نحة مثل الواليات المتحدة الما الجهات
 العراق.

 
هنالك ما  ، يوجد االزدهار. وحتى مع إعادة بناء المدن وبدء المجتمعات بالعراقيين احتياجات نوعتت ، الصراع من البلد يتعافى بينما

 .م معرضون للخطرمنه والكثير نازحمليوني ال يقارب

 
اصر األساسية لحماية النازحين والتي بدورها تشكل محور االنتعاش واالستقرار أحد العنتعتبرالعودة الطوعية واآلمنة والمستدامة 
  طريق السالم واالستقرار. فيخطوة هامة في العراق حيث تعتبر العودة المستدامة 

اء في أجزفتضررت بشدة خالل الصراع مهمة هائلة ، والعمل لم ينته بعد.  والتي تعتبر مهمة استعادة مدن مثل الموصل والرمادي
الخدمات مثل المياه والكهرباء ال تعمل لم يتم إزالة األنقاض والمتفجرات كما ان  من غرب الموصل وسنجار وسهول نينوى واألنبار

تجنب ل مساعدة النازحين  االستمرار في تتحقق بعد ظروف العودة المستدامة ومن المهم جدا ذه الحاالت لمففي مثل هبكامل طاقتها. 
 .اضافي نزوحإلى  تقودمكن ان ن المالمبكرة إلى هذه المناطق والتي مالعودة 

 
 دعم المستمر بدون الالموارد ف زحين مشقة متزايدة مع تزايد الضغط علىتواجه المجتمعات التي تستضيف الناأيضاً وفي نفس الوقت 

: علق السفير األمريكي دوغالس سيليمان قائالً لقد . تغطية نفقاتهمصعوبة في   د من النازحين والمجتمعات المضيفةالعدي ه سيواج
اعد مساهمة ستستوفير المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة لالجئين في العراق وسوريا ... ]وبشدة في "إن الواليات المتحدة ملتزمة 

  ."الكريمة إلى ديارهموالطوعية واالمنة الحكومة األمريكية[ أولئك الذين لم يتمكنوا بعد من العودة 

 
عملنا لم ينته بعد رغم مرور عام على  : "السيد برونو جيدو لشؤون الالجئين في العراق الساميةوقال  ممثل مفوضية األمم المتحدة 

معات الناس والمجت والتي اثرت علىالجراح التي تسببت بها سنوات من الصراع  النطاق في العراق كما وان واسع انتهاء القتال ال
سوف تستغرق وقًتا طويالً للشفاء. تبذل السلطات ووكاالت األمم المتحدة والشركاء جهوداً كبيرة لدعم النازحين العراقيين لدى 

 ، األمر الذيبل على تقارب مجتمعات متماسكة وشمولية  مواد البناء توفير لى عودتهم. إن إعادة بناء العراق ال يقتصر فقط ع
سيستغرق بعض الوقت. ومع الدعم االستثنائي الذي تقدمه الجهات المانحة مثل الواليات المتحدة ، ستواصل المفوضية الوقوف مع 

 شعب العراق حتى يتم إنجاز المهمة ".
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