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من  األخيرةمساهمة لافضل ب نازحي الموصل والالجئين السوريينلساعداتها متوسع  الالجئينمفوضية 

 يةحكومة اليابانال
 

ر كتمويو  ضضوا   مليوون ووا 17بإعالن حكومة اليابان تقديم ما يقرب من  المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  رحبت

الى األسور  لنقديةاات والمأوى والمساعد لوازم اإلغاثة الطارئةما تقدمه من لمفوضية توسيع للتموي  اهذا  تيحوسي ألعمال المفوضية.

 بسبب الصراع الجاري    الموص  وكذلك الى الالجئين السوريين.العراقية النازحة 

هجووم اء الجورموؤررا  الوذين زححووا العوراقيين لمسواعدة المفوضوية مليون ووار( لبرامج  14.3ما قيمته خصص معظم التموي  )وسي  

   و وبشوك  رئيسو  الالجئوين السووريين،  لصوالح المفوضوية ( لعمو رمليوون ووا 2.6تخصويص )سويتم    حين الموص ،  استعاوة

 قليم كروستان العراق.ض

للخوحن  صوفائحضومن والتو  تت، لوى األسور العراقيوة النازحوة حودي ا  لووازم اإلغاثوة العاجلوة ا من تو يرلمفوضية االتموي  هذا سي مّكن و

ّّ االتلبيوة وأواز  للمطبخ وأغطية بالستيكية ومستلحمات النظا ة الشخصية وبطازيوات و ورو وأووات منحليوة  الفوريوة  جواتحتياأمو

  .ألسرل

المسواعدات  ة الوى باإلضاهذا  .لألسر    المخيمات الجديدة    محا ظت  زينوى وأربي تو ير المساعدات المنحة اليابازية تدعم سكما 

 أزشطة ضوارة المخيمات والتنسيق  يها.تناله سالذي الدعم و بعض األسر األك ر ضعفا  النقدية الت  ستتلقاها 

جو  تعحيوح أإلزشاء مشاريع ذات األثور السوريع الوى جازوب مشواريع وعوم المجتموع المحلو  مون  ستخدم هذا التموي سي ضال  عن ذلك، 

ة للنساء أماكن آمن ئةتهيالعراقيين والمجتمعات المضيفة. وستشم  المشاريع ضعاوة تأهي  البنى التحتية و  بين النازحين مالتعايش السل

 .المهن ب يباإلضا ة ضلى التدروتو ير أزشطة تر يهية لألطفال والشباب 

 ازحين  و  العوراقأزموة النو معالجوةبوالمخلوص وي قوالتوحام اليابوان ال هذا يظهر" :العراق اليابان لدى، سفير  وميو ضيوايالسيد  قالو

البالغوة زحوو وجتمواع   و  العوراق ااسوتقرار ضعواوة ااومكا حوة اإلرهواب والدعم المقدم    المجال اإلزساز  ححمة جديدة من  ضمن

السوورية ين الالجئوين السووريو ينالنوازحين أسور العوراقي ردموةعلوى عازموة اليابوان ضن " :السويد ضيوواي ضافأو ".مليون ووار 100

 ".وكذلك المجتمعات المضيفة الت  تحترم كرامة اإلزسان

ت حواالالمتوقعوة  الحيواوةموع " :بروزو جيدو، مم   المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين    العوراقالسيد  قالمن جهته، 

 ر المووأوىتووو ي ةموون توسوويع أزشووطيمكننوا موون التمويوو  المقوودم موون حكومووة اليابووان  وإن النوحو  موون الموصوو  والمنوواطق المحيطووة بهووا، 

اورين علوى قوكموا ضزنوا سونكون " :وأضواف السويد جيودو ". و  أدود الحاجوة ضليهواهوم ولوازم اإلغاثوة العاجلوة ألولئوك الوذين  الضروري

ى، موع قورب مضوحديا  مون أي وقوت ت أك رن وضعهم أصبح ضذ أتقديم الدعم الى الالجئين السوريين    جميع أزحاء العراق،  مواصلة

 ".ورول األزمة السورية    عامها السابع

  ازتهى

 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـــ:
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