
 

 
 
  

 
 
  

  ال'جـئيـن الســوريين في العــراق. بدعـــمتستـمـر حـكومـة وشـعـب الـيـابـان  – 2013كـانون ا�ول  8اربــيـل، العـــراق / 
  

  

التابعة  ماتسوبايشي مخيم دوميز في محافظة دھوك مستشار الوزير السيد كينيتشيروزار اليوم وفد سفارة دولة اليابان في العراق، برئاسة 
  4جئ سوري. 45,000 ـ، وھو ا,ن موطن ل 2012'قليم كردستان العراق. افتتح مخيم دوميز في أواخر عام 

  

منسق ول، والفرعي للمفوضية في اربيل وليام تفقه رئيس المكتب بر الياباني، الدبلوماسي دوميز ل6جئين، قام الوفدلمخيم  زيارتهخ6ل 
 المجتمع المدني منظمة قبل من ص6ح ياسينالسيد كذلك السيد إدريس نبي صالح و )DMCالتطوير (شؤون ال6جئين من مركز التنمية و 

  .الياباندولة  تمويل توفيره من خ6ل الذي تم، للط6ب ال6جئين توزيع الزي المدرسيب، ھاريكار)الشريكة (

المفوضية و بتمويل من  تقدمه الذيالزي المدرسي ،  تلقوا . جميعھمدوميزمخيم  مدارس في 3 في سن المدرسة طفل 3,000 حوالي يحضر
  .اليابان ومانحين آخرين

  

التقديرات إلى أن نصفھم تقريبا من اIطفال. وتشير وان في إقليم كردستان،  معظمھم4جئ سوري في العراق،  200,00 ھناك أكثر من
ھو  دوميز . توفير الزي المدرسي في مخيمھامسجلين في غير لكنھم ،ارسالمد ھم بسن دخولاIطفال  أعمار ھؤ4ء في المائة من 77حوالي 

  .اليابان لدعم التعليم لPطفال ال6جئين قبل دولة محاولة أخرى من

ساعد على خلق حياة مدرسية سينأمل أن الزي المدرسي زياته الى مخيم دوميز "ماتسوبايشي خ6ل  قال مستشار الوزير السيد كينيتشيرو
  ".فعھم للتعلمايزيد من د  اخراعام6بأن يكون لPطفال و اعتيادية

  

"، طويلذات ا4مد ال في جميع أنحاء العالم وتعد واحدة من أكبر الجھات المانحة لدينا ال6جئين دعم برامج مفوضيةب تستمر اليابان "ان دولة
المساعدة إلى  يقومون بتقديمدعم حكومة وشعب اليابان، الذين لنحن ممتنون " :ل، رئيس مكتب المفوضية الفرعية في اربيلووقال وليام ت

  "بداية اIزمة. ذمنوذلك  أيضا ال6جئين في إقليم كردستان العراق

  

مساعدة وم6يين دو4ر لمفوضية شؤون ال6جئين في العراق. واستخدمت ھذه اIموال لتوفير الحماية  4منحت اليابان  2013في عام 
تسجيل الوافدين الجدد من  في معدات دھوك، 4 سيما محافظة ل6جئين في دوميز جئين السوريين في مدينة القائم بمحافظة ا4نبار ومخيم6لا

توفير اIدوية في المركز الصحي في  وكذلك المطابخ،بناء و بناء اIساسات الخرسانية للخيام و خيمة 1000من خ6ل بناء وذلك  سوريا،
أسرة من ال6جئين السوريين مواد  1000 نحو تلقت حكومة وشعب اليابان قبل بفضل المساھمة السخية منومخيم القائم. با'ضافة إلى ذلك، 

  مساعدات شخصية. اخرىأسرة  250 استلمتك كذل ا'غاثة اIساسية و

  

 2013 تشرين الثانيفي  ، قدمت اليابانطفال ال6جئين السوريينI التعليم ا4بتدائي والثانوي على حصولالالسعي لتحسين فرص فيما يخص 
في  جاھز دراسي صف 83 لبناءمساعدات طارئة إضافية ك إلى المفوضية السامية لشؤون ال6جئين مليون دو4ر امريكي 0.5منحة بقيمة 

  .إقليم كردستان العراق ، وتوسيع المرافق التعليمية القائمة

  

أن اليابان على استعداد لمواصلة مساعدة ماتسوبايشي  مستشار الوزير السيد كينيتشيروكرم و ضيافة حكومة إقليم كردستان، أكد با4عتراف 
اليابان  الكلية المقدمة من قبل دولة المساعدة ا'نسانية تقدرلمجتمع و ا4قتصاد المحلي. ال6جئين السوريين في العراق لتخفيف العبء على ا

  رابع أكبر مساھم بين الدول المانحة. وقد اصبحت اليابان مليون دو4ر امريكي 280الـ  رباإلى ما يق 2012إلى الوضع السوري منذ عام 

  

  انتھى

  

  

  

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء ا�تصال بـ:
 prokopch@unhcr.org/ بريد الكتروني  (0) 964+780 7341 921في بغداد. موبايل ، مديرة قسم التقارير ناتاليا بروكوبجوك -
 veide@unhcr.org/ بريد الكتروني  (0) 964+2682 842 771في اربيل. موبايل  قسم ا�ع'م ليان فيد، مدير مساعد -
 mahmood@unhcr.org/ بريد الكتروني  3678 465 750 (0) 964+في اربيل. موبايل  يوسف محمود، موظف قسم ا�ع'م -
 



 المتحدة ا%مم مفوضية / الياباني الدبلوماسي الوفد يحييون العراق كردستان اقليم دھوك، محافظة دوميز، مخيم في ال
جئين اطفال

ال
جئين لشؤون



 من الممول المدرسي، الزي ويسلم دوميز مخيم يزور العراق في اليابان دولة سفارة من ماتسوبايشي كينيتشيرو السيد الوزير مستشار

ال
جئين لشؤون المتحدة ا%مم مفوضية / السوريين ال
جئين اطفال الى اليابان، قبل



ال
جئين في اربيل، وليام تول، يسلم الزي المدرسي الى اطفال ال
جئين السوريين ا%مم المتحدة لشؤون مدير المكتب الفرعي لمفوضية 
.ال
جئينمفوضية ا%مم المتحدة لشؤون / اقليم كردستان العراق –في مخيم دوميز، محافظة دھوك 



 من الممول المدرسي، الزي ويسلم دوميز مخيم يزور العراق في اليابان دولة سفارة من ماتسوبايشي كينيتشيرو السيد الوزير مستشار

ال
جئين لشؤون المتحدة ا%مم مفوضية / السوريين ال
جئين ا%طفال الى اليابان، قبل



فراش لكل : تتكون المواد من). عائلة 1000(ا!ساسية لعوائل ال�جئين السوريين الوافدين حديثا ا�غاثة تجھيزات مواد 
شخص، غطاء لكل شخص، صحيفة ب�ستيكية، معدات مطبخ، مواد تنظيف، طباخ غازي او مروحة صيفية، علبة غالون 

مفوضية اCمم المتحدة لشؤون ال�جئين/ للماء، وعلبة غالون اضافية 



.ال�جئينمفوضية اCمم المتحدة لشؤون / المستلزمات الطبية اCساسية في مخيم القائم، مموC من قبل دولة اليابان توفير 


