
         
 
 

ملیون دوالر أمریكي لخدمات حمایة المرأة من خالل برامج صندوق األمم  1،539فرنسا تساھم بمبلغ 
 المتحدة للسكان في العراق
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المالیة الجدیدة الحكومة الفرنسیة  المساھمةاألمم المتحدة للسكان في العراق یرحب صندوق  -العراق  ؛ بغداد ، 2022ینایر  27

دوالر أمریكي لتعزیز منع العنف القائم على النوع االجتماعي  1،539،000ألف)  تسعة وثالثونوالبالغة (ملیون وخمسمائة 
 وى.واالستجابة لھ في محافظات األنبار وبغداد والبصرة ونین

وسیركز ھذا الدعم على زیادة الوصول إلى الخدمات للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل إنشاء مراكز جدیدة 
 في بغداد. لحمایة المرأة في األنبار والبصرة والموصل وإعادة تأھیل المالذ اآلمن للنساء الموجود

ء والفتیات الدعم الطبي والنفسي االجتماعي والقانوني باإلضافة إلى جلسات كسب ستوفر مراكز حمایة المرأة والمالذ اآلمن للنسا
 العیش لدعم إعادة اندماجھن في المجتمع أو المصالحة مع أسرھن.

لمالذ اآلمن محافظات ا ودعا وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة، الدكتور عادل الركابي، خالل الحفل، الى ان یشمل مشروع تأھیل
أمس الحاجة لھا، مشیرا الى ان التعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي یتطلب من الوزارة وشركائھا اخرى ھي ب

 تھیئة البنى التحتیة لحمایة ومساعدة ھذه الفئات، والتركیز على معالجة اسباب العنف وتداعیاتھ.

وضعت موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي على رأس  لقد“من جھتھ قال سفیر فرنسا في العراق، الدكتور اریك شوفالییھ: 
أولویاتي. إذ تعمل فرنسا على إیجاد طرق لدعم برامج صندوق األمم المتحدة للسكان ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في 

 المقبلةلبرلمان الجدید والحكومة بغداد وفي جمیع أنحاء البالد، بالشراكة مع المنظمات غیر الحكومیة المحلیة المتخصصة. وأدعو ا
إلى وضع ھذه القضیة على رأس جدول أعمالھما لضمان حصول النساء والفتیات على فرصة االزدھار ویصبحن مساھمات أقوى 

 في المجتمع ".

مم المتحدة للسكان وشكرت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ریتا كولومبیا، فرنسا على ثقتھا في صندوق األ
 حمي النساء والفتیات من العنف.تإلى إقرار تشریعات  ودعت الحكومة العراقیةودعت 



         
 
 
وقالت: " نحن ممتنون للحكومة الفرنسیة، ممثلة بالسفارة الفرنسیة في العراق، لدعمھا النساء والفتیات العراقیات لیعیشن حیاة خالیة 

جدیدة من أجل مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي في العراق. إذ یجب  من العنف. ویعتبر إنشاء مراكز حمایة المرأة خطوة
أن تصبح جزًءا ال یتجزأ من استجابة الحكومة للعنف القائم على النوع االجتماعي للتأكد من أن النساء والفتیات لدیھن مالذ آمن 

 لطلب الحمایة ".

سلطات المحلیة ودائرة تمكین المرأة والوزارات ذات الصلة لدعم تنفیذ ثیق مع الوسیعمل صندوق األمم المتحدة للسكان بشكل و
 اإلطار القانوني المناسب وإجراءات التشغیل الموحدة لضمان اتباع نھج یركز على الناجیات عند التعامل معھن.

ائرة تمكین المرأة الدكتورة یسرا وحضر الفعالیة محافظ نینوى السید نجم الجبوري وممثلو محافظي األنبار والبصرة واألمین العام لد
 العالق وممثلون عن الوزارات ذات الصلة.

***** 

صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم یكون فیھ كل حمل مرغوب فیھ وكل والدة آمنة، ویحقق فیھ كل شاب وكل شابة 
 إمكاناتھم. للمزید من المعلومات، 

 smoussa@unfpa.org  009647809171035یرجى التواصل مع القسم اإلعالمي، السیدة سلوى موسى 
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