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والعائدين والالجئين السوريين في العراق  للنازحيندعم قدم ال اليابان ت  

 

لالسامي  يةمفوضال  رحبت السخية  ة  بالمساهمة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  با ألمم  من  المقدرة  أمريكي    12كثر  دوالر  مليون 

النازحين في العراق  لمشاكل  حلول   ايجاد    في  ستساعد هذه المساهمة عمل المفوضية    .من حكومة وشعب اليابانوالمقدمة  

 .دعم برامج المساعدة المستمرةفي وكذلك 

علىهذه  تسلط   الضوء  اإلنسانية  امد    المساهمة  االحتياجات  معالجة  في  اليابان  حكومة  وضعتها  التي  واألهمية  المشاركة 

العمل معا نحو كذلك في  للمجتمعات النازحة والمتضررين من النزاع وكذلك الالجئين في العراق، مما يخفف من المعاناة و

 .حلول طويلة األجلايجاد 

2120في عام المفوضية في العراق  ستكون أولويات  ضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية المجانية من خالل  

اصابتها بوباء كورونا  المشتبه الحاالت األدوية، وإحالة  جهيز، وتتالمخيما  داخلدعم مراكز الرعاية الصحية األولية 

، وإدماجالطبية  للعناية  الوثائق والحصول على ضمن نظام الصحة العامةللمخيمات مراكز الرعاية الصحية األولية  

حماية  الخاصة بالمجتمعية  للبرامجالوالدة و الزواج. توفير الدعم  سجيلت ، وةاألمني لموافقات ، وتصاريح اإلقامة، واالمدنية 

من خالل تقديم   همضمان حماية الالجئين وحقوقوكذلك  الوزارات الحكومية لتعزيز أنظمة حماية الطفلدعم الطفل و

.ة القانونيةالمشورة والمساعد   

مليون دوالر    500: "لقد قدمت اليابان أكثر من  بالقول    صرح السيد سوزوكي كوتارو، سفير اليابان في جمهورية العراقوقد  

قررت اليابان تقديم حزمة فقد    باإلضافة إلى ذلكو.  2014كمساعدات إنسانية لألشخاص المتضررين من األزمة منذ عام  

ألمم المتحدة السامية لمفوضية  التابع للمليون دوالر أمريكي، بما في ذلك هذا المشروع    50جديدة للعراق بلغت    داتمساع

الوضع وتوسيع االطالع على عملها وتصميمها على إشراك والمفوضية دور أشيد باود ان " وقال ايضا لشؤون الالجئين ". 

وذلك لدعم  مساعدة  هذه ال  سعيدة بتقديمها  اليابان  ان  " بوجود جائحة كورونا. هذا واردف قائالتفاقم    والذي    اإلنساني المعقد

تخفيف معاناة النازحين والعائدين والالجئين السوريين في   على  المساعدة    تعمل هذه  في العراق، وآمل أن    مساعي المفوضية

 ."الرعاية تلقي  من أجل اصابتها بالوباء العراق، بما في ذلك إحالة الحاالت المشتبه 

جهود كبيرة فيما يتعلق    تقديمعلى الرغم من  بالقول:    ممثل المفوضية في العراق  هذا وقد صرحت السيدة فيليبا كاندلر  "

حكومة العراق في المصالحة وإعادة  لجهود  لدعم  امزيد من   اال ان االمر يستلزم تقديم ال  اصة بالسكان النازحينبالحلول الخ

والتعايش السلمي  على مواجهة الصعوبات    القدرة  بناء  التي تستلزم    في مجاالت العودة وكذلك    اإلعمار واستئناف الخدمات

اولئك اهمات الجهات المانحة، بما في ذلك اليابان، يمكننا أن ندعم  : "من خالل مسواضافت    وبرامج التماسك االجتماعي

لحالة النزوح إيجاد حلول دائمة كذلك العمل على صعوبات في الوصول إلى الخدمات األساسية و يواجهون الذين  المحتاجين 

 لديهم.  

 

اليابان،  المقدمة من   بفضل المساهمات السخيةفمفوضية. لل تقديم الدعم   الحكومة اليابانية واحدة من أهم المساهمين فيتعتبر 

 .في السنوات الماضية اتمساعد  هكذااستفاد اآلالف من النازحين  والعائدين والالجئين السوريين في العراق من 
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

     khateeb@unhcr.org+964 780 918 9700 ( ربيل افراس الخطيب )

         shakfehs@unhcr.org+964 770 494 6384   شذى شقفة  )اربيل(

     cr.orgRasheedr@unh+964 750 713 0014 رشيد رشيد )دهوك( 
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