
 

 

 

 

 للنشر العاجل

 

 كوردستان من أجل مساعدة األشخاص النازحين و الالجئين إقليمسعاف لحكومة يابان بتزويد سيارات الإلقام 

/ كوردستان  إقليمدواتهم لحكومة إسعاف طبية مع كامل أ تم تسليم عشرون سيارةاليوم في حفل  -5172تشرين الثاني  71, أربيل

في مخيم بحركة لألشخاص , العراق أساس الدعم الدائم من قبل يابان لحكومة و شعب على( BMD)المهجرين مكتب الهجرة و 

ستجابة الطارئة ل زيادة إمكانية الوصول لخدمات اإل"تم تزويد سيارات اإلسعاف كقسم من مشروع . العراق, بيلالنازحين في أر

IDP  قبل دائرة األمم المتحدة لخدمات المشروع تم تنفيذها من " ,كوردستان إقليمو الالجئين في(UNOPS ) بالنيابة عن حكومة

و الالجئين المقيمين في  IDPلتزويد الخدمات الطبية الطارئة ل  BMDمساندة الغرض من المشروع هو . BMDمساهمة يابان و ب

 .أربيل و السليمانية و كركوك -المحافظات العراقية الثالثة 

المدير العام لمركز التنسيق , السيد هوشنك محمد, السيد فوميو ايواي, حفل التسليم بحضور السفير الجديد المعين لدى العراقأنجز 

 .BMDو السيد شكر ياسين المدير العام ل , كوردستان إقليمحكومة  /المشترك لألزمات في وزارة الداخلية 

ترك مأواهم من  وا علىالذين أجبر, قليمفي اإلشخاص النازحين لدى األ لمحنا ففيخأنا واثق أن هذا المشروع ", قال السفير ايواي

 حكومةنقدر " , قالحيث كوردستان من قبل السيد شكر ياسين  إقليمحكومة  بالنيابة عنستالم سيارات االسعاف إتم ." قبل داعش

حياة اآلالف  حيث بإستطاعتهم إنقاذ , كوردستان العراق ليمإقحتياجات في لتلبية اإل تعينهم ن تمسيارات الذيالتلك  يابان على تبرعها

 .IDPمن النساء و الرجال و األطفال في مخيم 

العراقيين  تزويدالحكومة  تمكنسعاف سيارات اإل توزيعإن ", UNOPSية ل قليمديرة الدائرة اإلم, اآلنسة بانة كالوتي تعبر

سعاف تعزيز الطاقات لدى سيارات اإلتساعد ." كوردستان إقليماق و مع العر رتباط اليابانالحرجة و يعبر إو بالخدمات الطارئة 

BMD ستجابة الطارئة في مخيمات ال لتزويد خدمات اإلIDP منحة ال بزيادةحكومة يابان قام . و الالجئين و المجتمعات المضيفة

 .لطبية الطارئةلخدمات االدعم لسعاف دوالر أمريكي لتزويد سيارات اإل 702015111 الىالمساعدة 

 يقيم و. كوردستان إقليممقيمين حاليا في منهم % 52بنسبة , مليون من األشخاص النازحين 157عراق أكثر من اليأوي اآلن 

 كوردستان إقليملسوريين اآلخرين في العراق و أغلبهم مقيمين في الالجئين امن  5210111
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