اربــيـل ،العـــراق  8 /كـانون االول  – 2013تستـمـر حـكومـة وشـعـب الـيـابـان بدعـــم الالجـئيـن الســوريين في العــراق.
زار اليوم وفد سفارة دولة اليابان في العراق ،برئاسة مستشار الوزير السيد كينيتشيرو ماتسوبايشي مخيم دوميز في محافظة دھوك التابعة
إلقليم كردستان العراق .افتتح مخيم دوميز في أواخر عام  ، 2012وھو اآلن موطن لـ  45,000الجئ سوري.
خالل زيارته لمخيم دوميز لالجئين ،قام الوفد الدبلوماسي الياباني ،برفقه رئيس المكتب الفرعي للمفوضية في اربيل وليام تول ،ومنسق
شؤون الالجئين من مركز التنمية و التطوير ) (DMCالسيد إدريس نبي صالح وكذلك السيد صالح ياسين من قبل منظمة المجتمع المدني
الشريكة )ھاريكار( ،بتوزيع الزي المدرسي للطالب الالجئين ،الذي تم توفيره من خالل تمويل دولة اليابان.
يحضر حوالي  3,000طفل في سن المدرسة  3مدارس في مخيم دوميز .جميعھم تلقوا الزي المدرسي  ،الذي تقدمه المفوضية و بتمويل من
اليابان ومانحين آخرين.
ھناك أكثر من  200,00الجئ سوري في العراق ،معظمھم في إقليم كردستان ،وان نصفھم تقريبا من األطفال .وتشير التقديرات إلى أن
حوالي  77في المائة من أعمار ھؤالء األطفال ھم بسن دخول المدارس ،لكنھم غير مسجلين فيھا .توفير الزي المدرسي في مخيم دوميز ھو
محاولة أخرى من قبل دولة اليابان لدعم التعليم لألطفال الالجئين.
قال مستشار الوزير السيد كينيتشيرو ماتسوبايشي خالل زياته الى مخيم دوميز "نأمل أن الزي المدرسي سيساعد على خلق حياة مدرسية
اعتيادية لألطفال وبأن يكون عامال اخرا يزيد من دافعھم للتعلم".
"ان دولة اليابان تستمر بدعم برامج مفوضية الالجئين في جميع أنحاء العالم وتعد واحدة من أكبر الجھات المانحة لدينا ذات االمد الطويل"،
وقال وليام تول ،رئيس مكتب المفوضية الفرعية في اربيل" :نحن ممتنون لدعم حكومة وشعب اليابان ،الذين يقومون بتقديم المساعدة إلى
الالجئين في إقليم كردستان العراق أيضا وذلك منذ بداية األزمة".
في عام  2013منحت اليابان  4ماليين دوالر لمفوضية شؤون الالجئين في العراق .واستخدمت ھذه األموال لتوفير الحماية ومساعدة
الالجئين السوريين في مدينة القائم بمحافظة االنبار ومخيم دوميز لالجئين في محافظة دھوك ،ال سيما في معدات تسجيل الوافدين الجدد من
سوريا ،وذلك من خالل بناء  1000خيمة و بناء األساسات الخرسانية للخيام وبناء المطابخ ،وكذلك توفير األدوية في المركز الصحي في
مخيم القائم .باإلضافة إلى ذلك ،وبفضل المساھمة السخية من قبل حكومة وشعب اليابان تلقت نحو  1000أسرة من الالجئين السوريين مواد
اإلغاثة األساسية و كذلك استلمت  250أسرة اخرى مساعدات شخصية.
فيما يخص السعي لتحسين فرص الحصول على التعليم االبتدائي والثانوي ألطفال الالجئين السوريين ،قدمت اليابان في تشرين الثاني 2013
منحة بقيمة  0.5مليون دوالر امريكي إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين كمساعدات طارئة إضافية لبناء  83صف دراسي جاھز في
إقليم كردستان العراق  ،وتوسيع المرافق التعليمية القائمة.
االعتراف بكرم و ضيافة حكومة إقليم كردستان ،أكد مستشار الوزير السيد كينيتشيرو ماتسوبايشي أن اليابان على استعداد لمواصلة مساعدة
الالجئين السوريين في العراق لتخفيف العبء على المجتمع و االقتصاد المحلي .تقدر المساعدة اإلنسانية الكلية المقدمة من قبل دولة اليابان
إلى الوضع السوري منذ عام  2012إلى ما يقارب الـ  280مليون دوالر امريكي وقد اصبحت اليابان رابع أكبر مساھم بين الدول المانحة.
انتھى
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اطفال الالجئين في مخيم دوميز ،محافظة دھوك ،اقليم كردستان العراق يحييون الوفد الدبلوماسي الياباني  /مفوضية االمم المتحدة
لشؤون الالجئين

مستشار الوزير السيد كينيتشيرو ماتسوبايشي من سفارة دولة اليابان في العراق يزور مخيم دوميز ويسلم الزي المدرسي ،الممول من
قبل اليابان ،الى اطفال الالجئين السوريين  /مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين

مدير المكتب الفرعي لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين في اربيل ،وليام تول ،يسلم الزي المدرسي الى اطفال الالجئين السوريين
في مخيم دوميز ،محافظة دھوك – اقليم كردستان العراق  /مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين.

مستشار الوزير السيد كينيتشيرو ماتسوبايشي من سفارة دولة اليابان في العراق يزور مخيم دوميز ويسلم الزي المدرسي ،الممول من
قبل اليابان ،الى االطفال الالجئين السوريين  /مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين

تجھيزات مواد اإلغاثة األساسية لعوائل الالجئين السوريين الوافدين حديثا ) 1000عائلة( .تتكون المواد من :فراش لكل
شخص ،غطاء لكل شخص ،صحيفة بالستيكية ،معدات مطبخ ،مواد تنظيف ،طباخ غازي او مروحة صيفية ،علبة غالون
للماء ،وعلبة غالون اضافية  /مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين

توفير المستلزمات الطبية االساسية في مخيم القائم ،مموال من قبل دولة اليابان  /مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين.

