
 News article 
 

ي إقليم كردستان العراق
ن
ن ف ": بيت لالجئي  ن  "بيت الفناني 

 

 

ي براثن ال الالجئون  ارك، ليقعمن ساحات المع إمتدت آثرها إىل أبعد صدمات خلفت الحروب  لطالما 
ي تخلفها حاالت فن

ثار السلبية الت 

وح المتكرر وفقدان ن    لشعور بالعجز واليأس. يؤدي بهم إىل ا والذيستقرار اال وغياب  الممتلكاتاألحبة وضياع  النن

ي بيئاتهم الجديدة، 
ن ولمساعدتهم عىل اإلندماج فن ة، برز الفن كوسيلة فعالة للتخفيف من شعور اليأس لدى الالجئي  ي الونة األخن 

فن

ة والمفاجئة.   معلتأقلم ولالتحديات العاطفية واإلجتماعية  مواجهةحيث يولد اإلبداع القدرة عىل  ات الكبن    التغن 

ي 
ن وفن ي إقليم 250,000تستضيف العراق ما يقارب حي 

ئ سوري فن ن  35,000وجد ما يقارب  كردستان،  الج  ي مخيم دومن 
 فن
ً
منهم مالذا

ن بتاري    خ  ي اليوم العالمي لالجئي 
ي  مبادرة يونيو  20والذي افتتح فيه محافظ دهوك فن

وع "فن ي كجزء من مشر
" والذي يأت  ن  "بيت الفناني 

" والذي ن عىل التأقلم مع التحدياتفه مساعدة أحد أهدا نضمتي المنفن ي نسيج المجتمع الكردي.  الالجئي 
 واالنخراط واالندماج فن

 من ويقدم  
ً
وع كال ي المنفن "مشر

ن "ومبادرة  "فن ي العراق صندوق األمم المتحدة للسكانكل من   ما ودعمه ما أطلقه ن، والذي"بيت الفناني 
 فن

تو شيميتا، و  ن الشباب لتطوير مواهبهم وممارسة الفن الحي والفنون البرصية والرقص فسحة آمنة صندوق روبن  ن الالجئي  للفناني 

 . ن والشباب عىل مستوى عالمي ، وهو ما استفاد منه مئات اليافعي    والموسيف 

ي قد حرصن اإلفتتاح السيد كان و 
ن اتروشر ي إربيل، وا، محافظ دهوك، والسيد دومونيك ماس، القنصل الفرنسي فرهاد أمي 

ديناند  فن لسيد فن 

تو شيميتا، والسيدة سهام مامند، ري ي حكومة إقليم كردستان، والسيد شارد، رئيس صندوق روبن 
مساعد مسؤول العالقات الخارجية فن

ي العراق. انيستور أوموه
، نائب ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان فن ي  نح 

********** 

ون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يك
 إمكاناتهم

، النسة سلوى موش  smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرج  التواصل مع القسم اإلعالمي
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