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يمن من الموصل وحدات سكنية من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الجانب األ تسكنعائلة  700 لمتتس

 الالجئين وبتمويل من شعب اليابان

تم إنشاء  للعيش حيث ةن جديدبأماكدمرت منازلهم في الصراع األخير في الموصل ممن  عائلة 700 حوالييتمتع االن 
 الموصلفي معركة استعادة  واسعا   والتي شهدت دمارا   المدينة يمن منالجانب األ من احياء حي 26وحدات سكنية مؤقتة في 
  من السيطرة المتطرفة.

األمان في المخيمات المجاورة  سعيا وراء نزاعرب المليون عراقي بالفرار من الا ذ ما ي وخالل معركة الموصل، ال
 لموصلامواطني ل حيث تعرضت منازل كثيرةبدأ الناس بالعودة إلى المدينة،  النزاعبعد انتهاء ووالمجتمعات المضيفة. 

  .مما يعيق عودتهمألضرار بالغة جدا 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فى العراق "ان الكثير من النازحين وقال السيد برونو جيدو، ممثل 
إعادة بناء الموصل مهمة هائلة ستستغرق سنوات تعتبر "" وأضاف العراقيين يريدون العودة الى ديارهم واستئناف حياتهم

حلية للعراقيين العائدين إلى مجتمعاتهم المة بالنسبالوحدات السكنية المأوى لمدة تصل إلى ثالث سنوات ه ذه بينما ستوفر 
 ". أجال  جل وضع خطط أطول أل وافيةوه ذا سيعطيهم مساحة 

مليون دوالر أمريكي لخدمات إدارة المخيمات والمساعدات الن دية وبرامج  4.5ول د تبرع شعب اليابان بمبلغ سخي قدره 
مواجهة ظروف الشتاء ال اسية. واستفاد ما ي رب ساعدتهم في وماإلسكان المؤقتة لدعم النازحين والعائدين الى الموصل 

 والتي في الوحدات السكنية الجديدة يسكنون االنشخص  4 200شخص من المساعدات الن دية  في حين أن  18 000من 
 .شباط  21 بتاريخفي الموصل أقيم رسميا إلى شاغليها الجدد من قبل السيد برونو جيدو في احتفال  هاتم تسليم

وقال سعادة السفير الياباني في العراق، السيد فوميو إيواي: "ما زلنا نشعر بال لق إزاء الوضع اإلنساني غير المست ر في 
أو تضررت بشدة". وأضاف:  امال  ش الموصل، حتى بعد تحريره حيث دمرت العديد من المنازل دمارا  من  الجانب األيمن

لمساعدة النازحين والعائدين على و ذلك المنحة الطارئة ر وحدات سكنية ومساعدات ن دية من خالل ه ذه ياليابان توف تأمل
مدينة لاتح يق المزيد من االست رار وإعادة بناء و ذلك ألجل واحتياجاتهم األساسية كاستجابة للمرحلة االنت الية  مأواهمتأمين 

." 

برودة  ت يهم عائلة اآلن مساكن مؤقتة  700ب الياباني، أصبح لدى بفضل سخاء الشعانه ووقال السيد برونو جيدو: "
الشتاء". واضاف "على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، فاننا نتحمل مسؤولية مواصلة دعم الشعب العراقي. وتمثل العودة 

 ".المستدامة حجر األساس في التحول نحو مست بل أفضل. ويجب أال نتركهم في ه ذا المنعطف الحاسم 

 

 لمزيد من المعلومات:

   pond@unhcr.org                  +964 780 920 7286 (بغداد)                                                  كيت بوند  

                     abdelkha@unhcr.org          +964 7726163729 (اربيل)                                          اميرة عبد الخالق  

           aldalawi@unhcr.org  +964 7801958468 (بغداد)                                            مصطفى الدلوي  

          rasheedr@unhcr.org     +964 7507130014 (دهوك)                                                رشيد حسين  
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