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 العراق –  بغداد                                7  تشرين اول 2020 

 

في العراق  االكثر هشاشة  بتمويل إضافي لدعم آالف العائالت الالجئة   تساهم ألمانيا  

  13.36المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق بالمساهمة الطوعية اإلضافية البالغة    رحبت    –العراق  

تقديم المساعدة اإلنسانية الحيوية والحماية لألسر الجل من قبل حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية والمقدمة مليون يورو 

  21.4إلى  لتصل  السورية الالجئة في العراق. يرفع هذا التمويل األخير إجمالي مساهمة ألمانيا للسكان النازحين في العراق  

  .2020مليون يورو لعام 

الجئ سوري  243000من  الكثرالمالية  القيودكبيرة في األزمة االقتصادية إلى زيادة  اضافة الىأدى الوباء العالمي 

ة رسميً من الذين يمتهنون وظائف  شهد العديد من الالجئين  جائحة كورونا   بسبب تدابير الوقاية منفيعيشون حاليًا في العراق.  

تدهوًرا في سبل عيشهم ، مما جعلهم غير قادرين على توفير االحتياجات األساسية ألسرهم دون  - ةأو يوميً ة أو موسميً 

 .مساعدة إنسانية

المفوضية على ضمان استمرارية برامج الحماية والمساعدة المنقذة للحياة ، بما في  ستساعد هذه المساهمة األلمانية السخية 

في جميع أنحاء العراق. تشمل هذه الخدمات تدخالت الحماية  االكثر حاجةً ذلك توفيرالخدمات األساسية لعائالت الالجئين 

 عنف القائم على النوع العنف الجنسي وال  من حد، بما في ذلك المساعدة القانونية ، وخدمات حماية الطفل، وال الملحة 

  .واالستجابة لهما ، والحماية المجتمعية

المفوضية السامية لألمم المتحدة من خالل التنسيق الوثيق مع مديريات الصحة في إقليم كردستان العراق ودعمها ، توفر 

المجاني إلى خدمات الرعاية الصحية األولية في مراكز الرعاية الصحية األولية  الالجئين إمكانية وصول لشؤون الالجئين 

تقديم تلبية احتياجاتهم األساسية من خالل  فيفي المخيمات. باإلضافة إلى ذلك ، تواصل المفوضية مساعدة الالجئين 

فيروس بالخاصة والمساعدات النقدية بما في ذلك الدعم الموسمي والمساعدة النقدية متعددة األغراض  ية النقد المساعدة 

 .19-كوفيد 

 موثوق التعاون ال فاننا سنجد ان إلى الوراء  نظرنااذا صرح سفير ألمانيا في العراق ، الدكتور أولي ديل ، قائالً: "إننا وقد 

سنجد ان  والناجح مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، أهم شريك إنساني لنا في العراق منذ عدة سنوات

 االكثر حاجةً بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية لالجئين والنازحين والعائدين قد ساهم دعمنا ألنشطة المفوضية 

ويبقى هدفنا أن يتمكنوا من االستفادة من الحماية اإلنسانية والمساعدة التي   وكذلك المجتمعات المضيفة لهم في العراق.

في هذه األوقات الصعبة  يتطلب األمر جهدًا مشترًكا واستخداًما منسقًا لجميع الموارد المتاحة لمعالجة أزمة  فيحتاجونها. 

  ." النزوح هذه بجميع أبعادها

 

وفي  بعد تسع سنوات من بدء الصراع في سوريا ، ال يزال الالجئون السوريون يواجهون عقبات صعبة في العراق 

، تحتاج مجتمعات النازحين إلى الدعم أكثر من أي وقت  المضطربالوضع الحالي الصعب وفي ظل فوأماكن أخرى. 

ة بمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها ، وتزود من خالل هذا التمويل ، تثبت ألمانيا مرة أخرى أنها ملتزمفمضى. 

 .لمواصلة تقديم هذه المساعدة الالزمة المفوضية بالموارد 

 

مع مرور كل بالقول "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق ممثل فيليبا كاندلر  وقد صرحت السيدة

هذه المساهمة المستمرة والسخية تمثل  حيث الالجئين في العراق أكثر صعوبةيوم ، أصبحت الظروف المعيشية لعائالت 

المقدم لدعم المستمر ا ان"واضافت قائلة  شريان حياة يسمح لالجئين بدعم أسرهم وتلبية احتياجاتهم بكرامة بحق والمرنة 

  ".لعائالت الالجئين في العراقبالنسبة حيويا يبقى من المانحين مثل جمهورية ألمانيا االتحادية 
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