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دعًما النازحة والعائدة الضعیفة    االسراآلف    تتلقى,  من ألمانیاالمقدم  بفضل التمویل اإلضافي  
 في جمیع أنحاء العراق  اضافیا
  مالیین یورو  8السخیة البالغة المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بالمساھمة رحبت 

جمھوریة ألمانیا االتحادیة لحمایة ودعم النازحین والعائدین في العراق. وبذلك یصل المبلغ    والمقدمة من  
 .ملیون یورو  185أكثر من  2014اإلجمالي الذي ساھمت بھ ألمانیا منذ عام 

العائالت النازحة الضعیفة في   في ظل الوضع الحالي ، وبعد سنوات من الصراع ، ال یزال اآلالف من 
و   ملیون نازح 1.4مع وجود ما یقرب من فحاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانیة. بجمیع أنحاء العراق 

المساعدة المستمرة   ظل وت  ھائلةالجئ وطالب لجوء ، تظل االحتیاجات  286000ملیون عائد  و  4.7
خالل  یحصل أكثر من ذلك و. المستقرة والسلمیةتھ صوربالتعافي ضمان و لمواصلة  ا ضروریامرا 

والتي أدت إلى تفاقم مخاطر الحمایة التي تواجھھا العائالت   كورونا جائحة األزمة الصحیة الحالیة لـ
 وصولھا إلى السلع والخدمات األساسیة.  امكانیة   بشكل كبیر أعاقت والتي النازحة الضعیفة  

  المساعدة في الوقت المناسب في ضمان توفیر والذي جاء من ألمانیا المقدم سیساھم ھذا التبرع السخي 
خدمات الحمایة  توفیر لنازحین والعائدین في جمیع أنحاء العراق ، بما في ذلك الحیاة  ةالمنقذ الملحة و

القائم على النوع االجتماعي.  المساعدة النقدیة وحمایة الطفل والوقایة من العنف الجنسي والعنف تقدیم و
  من الدعم المتزاید للتخفیف من معاناتھم وتحسین أوضاعھم الصعبة  العوائل النازحة والعائدة ستستفید 

عادة  من اجل االمساعدة بشكل أكبر في خلق ظروف مالئمة للنازحین والعائدین الضعفاء ھذه م ھ ستسو
 بناء حیاتھم بكرامة وبطریقة مستدامة. 

أكد القائم باألعمال في السفارة األلمانیة في بغداد ، السید بیتر فیلتن ، أن “ألمانیا تواصل دعمھا للعمل  كما  
فبوجود   . في العراق السامیة لالمم المتحدة لشؤون الالجئین  مفوضیةالذي تقوم بھ الاإلنساني المھم 
بأن المفوضیة    على ثقة . نحن  صعوبة  أكثر   النازحین الضعفاء التي یواجھھا  أصبحت الحیاة  جائحة كورونا  

  وملحة تسھم  مساھمة كبیرة توفیرمن من جمھوریة ألمانیا االتحادیة المقدم دعم من خالل ھذا الستتمكن 
 . حیاة النازحینفي تحسین 

من مواصلة توفیر الحمایة  التعاون الطویل والمستمر مع ألمانیا  ھذا المفوضیة من خالل مكن تتس
والمساعدة اإلنسانیة آلالف العائالت النازحة الضعیفة في العراق. تُظھر ھذه المساھمة التزام ألمانیا  

تحقیق  الى العمل والمضي تجاه ھذا البلد الذي یسعى  تلبیة احتیاجات النازحین في العراق تجاه المتین 
 االستقرار والتعافي. 

فیلیبا كاندلر ممثلة المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین باإلنابة في   السیدة قد صرحت و
مرحلة جدیدة    نحوالبلد    مع تقدم  و  "بینما تحسن الوضع في العراق خالل السنوات الماضیةبالقول  العراق  

  االنتعاش  ه الرامیة الى تحقیق في جھود  يشعب العراقالمواصلة دعم  یتوجب علینابعد انتھاء الصراع 
تقدیم  من  تمكیننا على ھذه المساھمة السخیة والمرنة ستعمل  –واضافة قائلة  ,والمصالحة الوطنیة 

مع جمیع   سنتمكن من الوقوف  الدعم المستمر توفر مع ف االستجابة والتعاطف مع السكان األكثر ضعفا 
 المتضررین من النزوح في العراق حتى یتم تحقیق التعافي الكامل". 
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