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Emergency Grant Aid for Internally Displaced Persons Affected 

by the Armed Conflict in Northern Iraq 

1. On June 27, the Government of Japan decided to extend Emergency Grant Aid of 6 million 

US dollars (approximately 582 million Japanese yen) through International Organizations, such 

as the World Food Programme (WFP), the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM), in order to support 

relief operations in the sectors of food, emergency shelter, health and medical treatment etc. for 

internally displaced persons (IDP) affected by the armed conflict between the extremist armed 

groups and Iraqi security and its military forces in cities including Mosul City in Nineveh 

Province, northern Iraq. 

2. The armed conflict, which broke out between the extremist armed groups and Iraqi security 

and its military forces in Mosul City in Nineveh Province etc. at the beginning of June, has 

continued up to the present date. According to the announcement of the United Nations 

Assistance Mission for Iraq (UNAMI) on June 15, the total number of IDPs is increased by 

approximately 500,000 people. 

3. In response to the international organizations’ call for support, and taking into the 

consideration the Japan’s continuous support for Iraq and the strengthening of bilateral relations, 

the Government of Japan decided to extend Emergency Grant Aid to Iraq. 

4. Last February, the Government of Japan has extended Emergency Grant Aid of 1.8 million US 

dollars (approximately 147.60 million Japanese yen) through UNHCR in order to support relief 

operation for IDPs affected by the armed conflict between the armed groups and Iraqi security 

and its military forces in Western Iraq. Emergency Grand Aid which the Government of Japan 

extends for support of IDPs in Iraq reaches 7.8 million US dollars (approximately 760 million 

Japanese yen) in total. 

 (END) 
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 2102حزيران  27التاريخ: 

 05الرقم: 

 تقديم منحة مساعدات طارئة لألشخاص المهجرين داخلياً المتأثرين بالصراع المسلح في شمال العراق

مليون  287دوالر أمريكي )( ماليني 6حزيران تقدمي منحة مساعدات طارئة بقيمة ستة ) 72قررت حكومة اليابان يف يوم  .1
( ومكتب املفوض السامي لألمم املتحدة WFPمن خالل املنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العاملي ) ،(تقريبا   ين ياباين
من أجل دعم عمليات االغاثة يف قطاعات الغذذاء  ،(IOM( واملنظمة الدولية للهجرة )UNHCRالالجئني )لشؤون 

 مسذلحة اميعمذخشاا  املهجرين داخليا  املتثثرين بالصرا  املسذلب بذني لالومالجىء الطوارىء والصحة واملعاجلة الطبية، اخل، 
 متطرفة وقوات االمن واجليش العراقية يف املدن، مبا فيها مدينة املوصل يف حمافظة نينوى مشايل العراق. 

يف  حمافظة نينوىع مسلحة متطرفة وقوات االمن واجليش العراقية يف مدينة املوصل يف اميإن الصرا  املسلب الذي اندلع بني م .7
جزيذران فذ ن العذدد  12يف يذوم  سذتمر ا  يومنذا اذذا وحسذب إعذالن بعثذة االمذم املتحذدة ملسذاعدة العذراقيبداية خشهر حزيذران 

 خشاص.  255.555بنحو اد الكلي لالخشاا  املهجرين داخليا  ز 
واستجابة لنداء املنظمات الدولية لتقدمي الدعم، وأخذا  بنظر االعتبذار دعذم اليابذان املسذتمر للعذراق وتقويذة العالقذات الثنائيذة،  .3

 طارئة ا  العراق. المساعدات للنحة اذه املن تقدمي افقد قررت حكومة الياب
 142.65مليذذون دوالر أمريكذذي ) 1.8منحذذة مسذذاعدات طارئذذة بقيمذذة يف خشذذهر خشذذباس السذذاب  لقذذد قذذدمو حكومذذة اليابذذان  .4

مذذذم املتحذذذدة لشذذذؤون الالجئذذذني مذذذن أجذذذل دعذذذم عمليذذذات االغاثذذذة تقريبذذذا ( مذذذن خذذذالل املفويذذذية السذذذامية لأل مليذذذون يذذذن يابذذذاين
قيذذة يف غذذرع العذذراق. لالخشذذاا  املهجذذرين داخليذذا  املتذذثثرين بالصذذرا  املسذذلب بذذني اقذذاميع املسذذلحة وقذذوات االمذذن واجلذذيش العرا

مليذذذون دوالر  2.8 اليابذذذان لذذذدعم االخشذذذاا  املهجذذذرين داخليذذذا  حكومذذذة مذذذنب املسذذذاعدات الطارئذذذة الذذذ  تقذذذدمها  يبلذذذم ممذذذو 
 تقريبا (. مليون ين ياباين 265أمريكي )

 )النهاية(

 

 


