
 
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان يثمن دعم اليابان للنساء والفتيات في العراق
 

 

لدعم أمريكي  مليون دوالر 1.3 قدرها مساهمة مالية بلغحكومة اليابان  قدمت —2020مارس  29 بغداد في

الصحة  مجاالت فيوالمنقذة للحياة السيما الخدمات المتكاملة  ،في العراق تدخالت صندوق األمم المتحدة للسكان

في  من الفئة المستضعفةلنساء والفتيات التي تستهدف ا النوع االجتماعيلعنف القائم على واالستجابة لاإلنجابية 

 .العراقفي محافظات خمس 

 

من الحصول   تلتمكين النساء والفتيا  ي تدخالته اإلنسانيةمنهجاً متكامالً ف  اتبعوكان صندوق األمم المتحدة للسكان قد  

 في الوقت المناسب.خدمات اإلحالة مجموعة خدمات شاملة ورعاية مستمرة وعلى 

 

الوقائية وخدمات االستجابة في مجاالت الصحة اإلنجابية والعنف  خدماتالوصول  وتضمن هذه المساهمة المالية

 من  ا يعادللمالطبي لعالج استشارات واحاالت و ية وإدارة وي بما فيها جلسات توعالقائم على النوع االجتماع

األنبار  ةمحافظكل من  في والالجئاتحامل من النازحات والعائدات  25,000امرأة وفتاة من بينهن  40,000

 .وكركوك ونينوى وصالح الدين ىوديال

 

 على المستوى الوطنيت  كما تمكن هذه المساهمة المالية صندوق األمم المتحدة للسكان من رفع قدرات مقدمي الخدما

تقديم خدمات على مستوى عال من الجودة بما في ذلك الخدمات النفسية االجتماعية  لضمانخاصة النساء منهم، 

 في المحافظات الخمس. واالحاالت

 

و، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، مساهمة اليابان المالية قائالً: نرسوج أولوريميوثمن الدكتور 

معاناة النساء  . إنج صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق"نحن ممتنون للثقة التي وضعتها اليابان في برنام

والفتيات نتيجة األزمات اإلنسانية ال تزال مستمرة، وبفضل ثقة اليابان سوف نضمن بأننا لن نقدم الخدمات 

الضرورية في مجاالت الصحة اإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي فحسب، بل سنرفع من القدرات 

 ."املةوضع آليات للصمود ضمن المنظومة ك ونعمل علىة الوطني

 

مؤخراً أن تقدم مجموعة من  ، سفير اليابان في العراق: "لقد قررت اليابان ناوفومي هاشيموتووقال السيد 

ف إلى مساعدة النساء دهالمشروع الذي ي ومن ضمنها هذا مليون دوالر أمريكي 41المساعدات للعراق بما يعادل 

 540في العراق إلى ما يعادل  اتصل مجموع مساعدات اليابان للمتأثرين باألزميوبهذا  .من ضمنها والفتيات

 ."2014مليون دوالر أمريكي منذ عام 

 

حيث بلغ  2015يعد شريكاً استراتيجياً هاماً لصندوق األمم المتحدة للسكان منذ عام اليابان ومن الجدير بالذكر بأن 

دعم تدخالت الصندوق في مجاالت الصحة لدوالر أمريكي  11,852,085لمالي ما يعادل تمويله امجموع 

 اإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي.  

 

****** 

صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب 

 إمكاناتهموكل شابة 
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