
 بيان صحفي   
 

   27/12/2017 ريخ:االت         العراقبغداد، 

ألمانيا للمساعدة في دولة بمساهمة إضافية من السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ترحب المفوضية 

 العراقييندعم وحماية النازحين 

 2017عام لمليون يورو ل 34.5السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمساهمة إضافية قدرها حب المفوضية تر

من جمهورية ألمانيا االتحادية لتقديم المساعدة للنازحين العراقيين وبذلك يصل  2018عام لوأربعة ماليين يورو ل

 .مليون يورو 90.5 إلى  2018-2015 سنواتألمانيا لل ساهمت بهالمبلغ اإلجمالي الذي 

ئين السامية لشؤون الالج لمانيا االتحادية ستتمكن المفوضيةأخيرة المقدمة من جمهورية وبفضل المساهمة السخية األ

ف برنامج يهد حيث لتلبية االحتياجات الشتوية لألسر النازحة في الوقت المناسب الالزم من تقديم الدعمفى العراق 

وكركوك ونينوى نبار األمحافظات  كل من في عراقينازح  673000ل إلى وصولل 2017لمساعدة الشتوية لعام ا

 .وأربيل ودهوك والسليمانية على مدى أربعة أشهر

بطانيات حرارية وموقد  على والمقدمة من المفوضية السامية لشؤون الالجئين المساعدات الشتويةرزم  تحتويو

ها أن مساعدات نقدية تتيح ل سر األشد احتياجااألتتلقى كما و خر للنفطآللمياة و غطية بالستيكة وجلكانأو مدفئةو

 .تقرر بنفسها كيفية تلبية احتياجاتها الشتوية األكثر إلحاحا

نزح العديد من " :برونو جيدو، ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراقوقال السيد 

قديم ت مكن المفوضية عن طريقتست. فقط بالمالبس التى كانوا يرتدونها الصيففصل من قراهم في العراقيين 

 بالمساعدات عوائل النازحةالمن ألمانيا من تزويد  كريمةتحقيقها من خالل المساهمة ال المساعدة الشتوية التي تم

 ." القاسية أشهر الشتاءلتغطية احتياجات العينية والنقدية الالزمة 

ك منع ا في ذلبمللنازحين العراقيين حماية خاصة لبأنشطة قيام المن ألمانيا للمفوضية أيضا المقدم  وسيتيح التمويل

لنازحين لرسمية الالمدنية  الوثائقتجديد وعم الحكومة إلصدار وحماية الطفل ود والتصدي لهلقائم على النوع العنف ا

 .ديةالفروالمجتمعية التدخالت ب القيامالل لخدمات من خالدعم النفسي واالجتماعي. وتقدم هذه اتقديم و العراقيين

 في العراق الدكتور سيريل نون لمانياألسفير الفي الوقت المناسب، أشار تى أالذي واعترافا بهذا الدعم الملحوظ و

جه مئات اآلالف من يواكما و صلت بالفعل إلى العراققد وإلى أن "موجات البرد األولى من موسم الشتاء لهذا العام 

الحكومة األلمانية  ملأت ضافيةنه من خالل هذه المساهمة اإلأوعن منازلهم.  وهم بعيدين ا  خراً آالنازحين شتاء

بار نساء وك عيلهاتخفيف معاناة من هم في أمس الحاجة إليها، وال سيما األطفال والنساء واألسرالتي تفي  المساعدة

 ." السن واألشخاص ذوو اإلعاقة

 :المعلومات الرجاء االتصالللمزيد من 

 abdelkha@unhcr.org    +964 7726163729  :)أميرة عبد الخالق )اربيل 
 aldalawi@unhcr.org  +964 7801958468    :(بغداد) مصطفى الدلوى 

 rasheedr@unhcr.org     +964 7507130014       :(دهوك) رشيد حسين 

 

 تابعونا على: 

Facebook   https://www.facebook.com/UNHCRinIraq 

Twitter       @UNHCRIraq  

Instagram   unhcr_iraq 
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