
   
 

 أمريكي دوالرمليوني مساهمة قدرها في العراق من خالل ثقتها في صندوق األمم المتحدة للسكان  دجد  ت حكومة اليابان
 

 

 
صندوق األمم المتحدة للسكان في © في العراق.  سوري الجئيو، عائدونازح، و، مقيم 50,000مساهمة حكومة اليابان البالغة مليوني دوالر أمريكي  سوف تساعد

 العراق
 

 دة للسكان في العراق دعما لبرامجاألمم المتحلصندوق أمريكي عن مساهمة قدرها مليوني دوالر أعلنت حكومة اليابان  - 2018شباط / فبراير  10أربيل، العراق، 
 .به الخاصة االجتماعيلعنف القائم على النوع دعم الناجيات من االصحة اإلنجابية وبرامج 

أمرا بالغ  االجتماعيالنوع  القائم علىالصحة اإلنجابية وخدمات االستجابة للعنف  كزتعزيز مرا ىيبقعودة الناس إلى ديارهم، بدء ورغم السياق اإلنساني وفي 
العنف القائم على النوع  دعم الناجيات من وتأتي مساهمة حكومة اليابان في وقت تواجه فيه النساء والفتيات تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات األهمية.

لي العام، منهم حوا خاللمليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية  8.7أن  2018لعام  اإلنسانية االستجابةوتقدر خطة  .اإلنجابيةوخدمات الصحة  االجتماعي
 .االجتماعيلعنف القائم على النوع دعم الناجيات من ا وخدمات الجنابيةفي حاجة إلى خدمات الصحة  اإلنجابمليوني امرأة في سن 

ميزانيتها  من خالل المساعدةسنة الرابعة على التوالي لل اليابان قدمت" :مساعدةال معلنًا عنوقال السيد فوميو إيواي، سفير اليابان لدى العراق، 
التزام اليابان  لىعهذه المساعدة  وتؤكد .(داعشالدولة اإلسالمية )المتضررين من و من الفئة المستضعفةالسوريين /ى السكان العراقيينإل التكميلية

 في العراق ". سكانها اليها عودةالتي تشهد مناطق البتلبية االحتياجات األساسية في المخيمات و

في  ستقرارلالتلك الداعمة واإلنسانية جهود التأتي كجزء من المجموعة الجديدة من  وأضاف أن "المساعدة المقدمة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان
والمجتمعات  ،والالجئين ،همالعائدين منو اليابان مصممة على خدمة النازحينبقى حكومة تو مليون دوالر أمريكي. 100التي تبلغ نحو والعراق 

 ".التنميةالمضيفة في العراق، مع دعم جهود العراق من أجل 

إن توفير الدعم النفسي ، من جانبه، قال السيد راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق: "مع عودة العائالت إلى ديارها
وسيستهدف الصندوق، بدعم من حكومة ضروري. دمات الصحية للنساء والفتيات من العنف القائم على النوع االجتماعي والخات ي للناجياالجتماع
لمراكز في ا تالعمليا باستمرار البالغة مليوني دوالر أمريكي ةالياباني وستسمح المساهمة .سوري الجئو عائدو مقيمونازح  50,000اليابان، 
 الصحة اإلنجابية في محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار وديالى ودهوك وأربيل والسليمانية ". مراكزوالنسائية 



   
على مدى  أمريكيدوالر  800,212,9، حيث ساهمت بمبلغ إجمالي قدره في العراق حكومة اليابان شريكا رئيسيا لصندوق األمم المتحدة للسكان تشكل

 السنوات الثالث الماضية دعما لتدخالت الصندوق وخدماته للنساء والفتيات في جميع أنحاء العراق.

****** 

 رغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل م

 smoussa@unfpa.orgاآلنسة سلوى موسى التواصل مع القسم اإلعالمي،  للمزيد من المعلومات، يرجى

 


