
 

 مليون كرونة نرويجية لبرامج صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق 20النرويج تجدد التزامها للنساء والفتيات بمبلغ 

 

مليون دوالر أمريكي( لصندوق األمم المتحدة  2.35مليون كرونة نرويجية ) 20منحت حكومة النرويج  -؛ بغداد ، العراق 2021 تموز 29

نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له مع التركيز على النساء والفتيات األكثر ضعفاً في جميع عمله في للسكان لتوسيع 

 أنحاء العراق.

الجديد في تحسين خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك تجديد المساحات اآلمنة والمراكز المجتمعية المخصصة  سيساهم التمويلو

في التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع  الرجال والفتيانجعلها صديقة للنساء ذوات اإلعاقة. سيدعم المشروع أيًضا مشاركة وللنساء، 

 وزيادة الوعي بحقوق المرأة في المخيمات ومناطق العائدين.االجتماعي 

تقديم خدمات عالية الجودة للفتيات والنساء ذوات  من أجلالمجتمع المدني  في شركاءالسيواصل صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز قدرات و

 ستشارات التي تركز على الناس.اإلعاقة بما في ذلك اإلحاالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واال

صندوق األمم المتحدة إن وتعليقًا على المساهمة، قالت القائم باألعمال في سفارة النرويج في األردن والعراق، السيدة ريتا فوروسيث ساندبرج: “

الدعم اإلنساني النرويجي. إن و أولوية للعملللسكان شريك مهم في العمل لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وهو مجال ذو 

ت زيادة الوعي بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وتحسين المساعدة للناجين من العنف هي أهداف رئيسية للوصول إلى الفئا

 األكثر ضعفاً ".

ترك أحد "إن دعم النرويج محوري في ضمان عدم  عم المنحة:  ، االدكتورة ريتا كولومبي ، األمم المتحدة للسكان في العراق قالت ممثلة صندوقو

والرجال  الفتيانخلف الركب. إن هذا االلتزام الجديد ال يشمل فقط التدخالت المباشرة للفتيات والنساء، ولكنه يشمل أيًضا المشاركة والحوار مع 

؛ معًا وشراكتنا عملنادوق األمم المتحدة للسكان ممتن للنرويج على ثقتها في صنأن  والعائالت حول أهمية إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي.

 سنستمر في خدمة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ".

**** 

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