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 المىسق المقيم ومىسق الشؤون اإلوساوية في العراق ترحب بالمساهمة المالية مه اليابان
 

 

 بالمساهمة ،العراق في اإلنسانية الشؤون  منسقو  المقيم المنسق - غراندي ليز السيدة رحبت (8102 تموز 82 )بغداد،
 .العراق في لمحياة المنقذة النشاطات ستقرارإ ألجل ،اليابانية الحكومة من آميركي دوالر مميون  $01 قدرها والتي اإلنسانية

 غالقإ  عمى أ جبرت اإلنسانية المنظمات بأن أعمنا فقط، باألمس ساهمة.الم   لهذه متنناناإل أشد في نحن غراندي:" السيدة تقال
 من العديد إستمرار أجل من ساعدنا اليابان سخاء إن .اإلنسانية األمامية الخطوط في تعمل التي صحيةال نشآتالم من 021

 قبمة."الم   األشهر اللخ   البرامج
 

أكثر من 2 مميون  شخص في أرجاء البالد – مايقارب ربع عدد السكان – هم حاليا   في حاجة لنوع ما من المساعدات 
اإلنسانية. الشركاء في المجال اإلنساني يتوقعون  بوصول عدد االشخاص المحتاجين لممساعدة إلى مايقر ب من 01 ماليين 

 بحمول نهاية العام.
 

قام الشعب العراقي بفتح بيوتهم من أجل مساعدة ودعم العوائل الذين خسروا كل شيء. وقامت الحكومة العراقية أيضا   
بالخ طي   قدما   بإعطاء الغذاء، المسكن، الماء، الرعاية الصحية، التعميم و المال ألكثر من 3 مميون  نازح، ولكن األزمة الحالية 

 تكشفت سريعا   مع تأثير   م دمر.
 

 $0 و لمعراق، سانيةاإلن اإلستجابة خطة في النشاطات لدعم ستستخدم دوالر ن مميو  $9 اليابان، من المقدم التخصيص من
 األصمية. مناطقهم الى لمنازحين اآلمنة الطوعية العودة عممية وتسهيل ستقراراإل تحقيق جهود نحو تذهب سوف دوالر مميون 

 شهر منذ العراق في السوريين لالجئينا و لمنازحين الطارئة النشاطات لدعم دوالر مميون  $3020. بسخاء اليابان خصصت
 .8101 شباط

 

 خدمات و والغذاء المسكن توفير تكاليف لتغطية دوالر مميون  $192 لمبمغ يسعون  العراق في اإلنساني المجال في الشركاء
 المبمغ. هذا من تأمينها تم فقط %02 األن حتى العام. من المتبقية لمفترة الحياة نقاذإ
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