
  
 
 

 والحماية المنقذة للحياة  األمومةلخدمات  إضافًيا  دوالر أمريك   607,500تستثمر اليابان 

ي قدره  -بغداد، العراق  - 2021أبريل 1  
دوالر أمريكي لدعم استمرار  607،500وافقت حكومة اليابان عىل مبلغ إضاف 

ي يقدمها صندوق األمم المتحدة للسكان. 
 خدمات الصحة اإلنجابية والعنف القائم عىل النوع االجتماعي الت 

ي عام 
تفادة من الخدمات المنقذة  مليون دوالر أمريكي لزيادة االس 1.3 و قدره  بمبلغ يةاليابانالحكومة ، ساهمت 2020ف 

ي تركز عىل 
ي تقدم اىل للحياة والت 

العنف القائم عىل  االستجابة لقضايا و  ة المتعددذات القطاعات الناجي   و الخدمات الت 

ي تسهيل النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية الجنسية 
ي للمساهمة ف 

المحافظات المستهدفة  الوصول إليها واستمرارها ف 

 غداد، صالح الدين.  واألنبار ونينوى. ببالمنحة و هي  

ي المناطق  تأمي    و من الجدير بالذكر ان التمويل الجديد سيضمن 
، وخاصة العائدين ف  حصول األشخاص المحتاجي  

العنف القائم عىل النوع االجتماعي مع دعم الوقاية  األستجابة لقضايا المستهدفة، عىل خدمات شاملة للصحة اإلنجابية و 

وس کو من  ي ذلك األشخاص  رونا فی 
 بما ف 

ً
ذوي اإلعاقة ومن خالل توفی   من من خالل زيادة وعي المجتمعات األكیر ضعفا

 معدات الحماية الشخصية لمقدمي الخدمات. 

ي العراق: "قررت اليابان مؤخًرا تقديم حزمة مساعدات جديدة للعراق تصل  السيد سوزوكي كوتارو رصح كما و 
، سفی  اليابان ف 

وع كمساعدة للنساء والفتيات 50أكیر من إىل  ي ذلك هذا المشر
 ".مليون دوالر أمريكي بما ف 

رين من األزمة إىل  مليون دوالر   590"من خالل هذه الحزمة، يصل المبلغ اإلجماىلي للمساعدات اليابانية لألشخاص المتض 

ي ضمان حماية النساء والفتيات بي    . وآمل أن تساعد المساعدة المقدمة من حكومة وشعب ال2014أمريكي منذ عام 
يابان ف 

 " .عائدين. والمجتمع المضيفالنازحي   داخلًيا وال

ة اليه ان " ي  و مما تجدر االشر
ي يواجهها الشعب العراف 

ائح ، وال سيما ازدادت تعقيدا  الت  ي  بسبب النساء والفتيات،شر
 تفشر

وس کورونا.  ي النظم االجتماعية. و تعميق التفاوتات الموجو ب اذ تسببت الجائحة  فی 
ا وكشف الفجوات ف 

ً
  تحدثت دة مسبق

ي العراق الدكتورة ريتا كولومبيا 
، "يسىع صندوق األمم المتحدة للسكان قائلة  ، ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان ف 

 اإلحاالت  لضمان حصول النساء والفتيات المستضعفات عىل حزمة شاملة من الخدمات، وسلسلة من الرعاية، باإلضافة إىل

ي الوقت المناسب". 
 ف 

اتيجًيا لصندوق األمم المتحدة للسكان بمساهمات تصل إىل ما مجموعه  تعتیر  ا اسی 
ً
يك دوالًرا   12،459،585اليابان شر

ي جميع  
رات من األزمة ف   والمتض 

ً
أمريكًيا عىل مدى السنوات الست الماضية لضمان حصول النساء والفتيات األكیر ضعفا

 ق عىل خدمات الصحة والحماية. أنحاء العرا

امها بالحقوق اإلنجابية للنساء والفتيات وإنهاء العنف ال قائم عىل  صندوق األمم المتحدة للسكان ممي   لحكومة اليابان اللی  
 . الوع األجتماعي 

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

 وكل شابة إمكاناتهم 
، اآلنسة سلوى موىس  smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرجر التواصل مع القسم اإلعالمي
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