
 
 

 بيان صحفي

 لحرصها على تحسين حياة أطفال العراق اليابانحكومة ها لشكرعرب عن اليونيسف ت

 
 .الجماعي النزوح من موجات إلى أدى مما بتهجير السكان من ديارهم العراق في األزمةتستمر  – 2017شباط  20بغداد، 

 

ولم يتلق األطفال  الصحية الرعاية خدماتتعذر الوصول الى يالمسلحة،  الجماعاتالمناطق الخاضعة لسيطرة بعض في 

 .والحصبة األطفال شلل مثل منها الوقاية التي يمكن مراضاأل ضدالذين نزحوا من تلك المناطق التلقيحات الروتينية 

 

ممثل  ةنائب رمضاني، حميدة توضح السيدة ،"لتحصينوهم بأمس الحاجة الى ا جمةمخاطر صحية  األطفال هؤالءيواجه "

 .العراق في منظمة اليونيسف

 

 بتنفيذ وشركاؤها اليونيسف بدأست اليابان، حكومةمقدم من المليون دوالر أمريكي  2,5بفضل التمويل السخي البالغ نحو 

 .البالد جميع أنحاء فيدون سن الخامسة  ممن هم مليون طفل معرض للخطر 1,3 تستهدفحصين التي الت أنشطة

 

من منحة المساعدات االنسانية  كجزء العراق في النازحين زمةعلى االستجابة أل اليابان وحرص التزاما التمويل هذيؤكد "

 .العراق في اليابان سفير إيواي، فوميو السيد قال كما ،"أمريكي دوالرمليون  100اإلضافية البالغة نحو 

 

 ".وأسرهمالسكان المحرومين، خصوصاً األطفال  إلى الوصولمن خالل هذه المنحة على  ليابانوأضاف، "تحرص ا

 

 الالجئين واألطفاللنازحين، ا األطفال علىفي حاالت الطوارئ  والطفل األم صحة خدماتنشاطات التحصين و تركز سوف

 مناطقهم إلى عادوا الذين لئك، فضالً عن أؤ التي تستقبل النازحين المضيفة المجتمعاتفي  األطفال وكذلك ، سوريا من

 .الوصول الى تلك المناطقمن  اإلنسانية المنظمات والجهات العاملةتمكن ت حالما األصلية

 

 المعرضين األطفال الحتياجات لالستجابة المتحدة األمم جهود دعمفي  اليابان حكومةالذي تقدمه المستمر الثابت و دعمالساهم ي

ً العراق في المتزايدةوعائالتهم  للخطر  .، ويقوم بتعزيز االستفادة من المكاسب المتحققة سابقا

 

# # # 

 

 نبذة عن اليونيسف

عاماً لتحسين حياة األطفال ورفاههم منذ سن الطفولة وعبر  70وعلى مدار  دولة وإقليم 190تعمل اليونيسف في أكثر من 

المراهقة والبلوغ. باعتبارها أكبر مزوٍد للقاحات في الدول النامية، تقوم اليونيسف بدعم خدمات صحة وتغذية األطفال، 

، ووقاية وحماية األطفال من العنف، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم األساسي الجيد لكافة األوالد والبنات

بفضل التبرعات الطوعية من قبل األفراد واالستغالل، ومرض نقص المناعة )اإليدز(. يتم تمويل اليونيسف بالكامل 

 .والمؤسسات والحكومات

    www.unicef.org  الرجاء زيارة الموقع ،ن المعلومات حول اليونيسف وعملهالمزيد م

 الفيسبوكو تويتر علىيمكنكم متابعتنا 

 : ـعرفة المزيد، يمكنكم االتصال بلم

   laali@unicef.org+964 780 925 8542العراق، في اليونيسف مكتب منظمة ، ليلى علي

  tkummar@unicef.org+، 962 797 588 550، المكتب االقليمي لمنظمة اليونيسف، تمارا كومار
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