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ملیون دوالر 3.5حكومة الیابان تدعم استجابة حكومة إقلیم كردستان ألزمة النازحین بمبلغ   
 

 ملیون دوالر  3.5زمة النازحین بمبلغ ألحكومة الیابان تدعم استجابة حكومة إقلیم كردستان 

 أعلنت حكومة الیابان إطالق مشروعین جدیدین لدعم االستجابة ألزمة النازحین داخلیاً في العراق. - 2015فبرایر  21اربیل، 

جتماعیة واألمنیة في ملیون نازح إلى إقلیم كردستان في العراق إلى اجھاد أنظمة الرعایة اال 1، أدى تدفق أكثر من 2014منذ بدایة عام 
 محافظات العراق الشمالیة.  وللمساعدة في االستجابة لالحتیاجات الطارئة جراء زیادة تدفق النازحین، سیقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات

 المشاریع بتنفیذ ھذین المشروعین بالشراكة مع حكومة إقلیم كردستان.

في  -ة الشمسیة الجدیدة في الشوارع وإعادة تأھیل وتجھیز مراكز الشرطة المجتمعیةنارتوفیر اإلمن خالل -ھذا و ستساھم حكومة الیابان  
 زیادة وتحسین الوصول إلى األمن واألمان للنازحین والالجئین والمجتمعات المستضیفة في شمال العراق.

منح م لي أن أعلن أن حكومة الیابان قررت تقدیم و في تصریح لسعادة السفیر الیاباني لدى العراق، السید فومیو ایواي، قال: "إنھ لشرف عظی
 العراق،دوالر أمریكي) من خالل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع، في سبیل دعم األشخاص األكثر ضعفاً في  3،400،000(بقیمة 

باإلضافة إلى ذلك أنھ سیتم بناء  عمود انارة یعمل بالطاقة الشمسیة في معظم الشوارع في المناطق المحتاجة. 300وسیتم تركیب أكثر من 
 مركزاً للشرطة المجتمعیة في المنطقة آمال وبصدق أن مساھمتنا ستعزز السالمة واألمن في المنطقة". 30وإعادة تأھیل 

سیارة إسعاف وذلك لتسھیل  20، ساھمت حكومة الیابان، من خالل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع، في توفیر 2015في عام 
 ول النازحین والمستضعفین إلى الخدمات الصحیة الطارئة.وص

حیث یعمل في مجاالت إدارة المشاریع وحقوق اإلنسان وتنمیة  2004األمم المتحدة لخدمات المشاریع في العراق منذ عام  ویتواجد مكتب
ا یقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع بدعم المجتمع المدني واالنتخابات وسیادة القانون والدعم التشغیلي لوكاالت األمم المتحدة. كم

 .2014االستجابة ألزمة النازحین في العراق منذ عام 

في المئة من عدد السكان الحالي في إقلیم كردستان في العراق. وتوفر حكومة إقلیم كردستان المساعدة إلى ما  20یشكل النازحون نحو 
  ملیون من النازحین والالجئین. 1مجموعھ 
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