
     
 

 

اليا  م بثالث سنوات أستر ز ي العراق للسكان صندوق األمم المتحدةمن الدعم لتدخالت إضافية تلتر
ز
 ف

 

اليا  أعلنت – 2018نيسان / أبريل  26 العراق،ربيل، أ الي عىل مدى مليون دوال 12عن تخصيص دعم مالي قيمته  حكومة أستر
ر أستر

ي العراق صندوقلثالث سنوات 
ز
والعنف القائم عىل صحة اإلنجابية الالمتعلقة بخدمات الأجل استمرار  من األمم المتحدة للسكان ف

ي حاالت الطوارئالنوع االجتماعي 
ز
 . ف

ي جميع األزمات و 
ز
ي ف العنف. ب كبت  بشكل   والفتياتتتأثر النساء  اإلنسانية،كما هو الحال ف

عىل النوع  تم استخدام العنف القائم العراق،فز
، ي ذلك العنف ا االجتماعي

ز
ي العراق والشام )داعش(. كسالح   القرسي،والزواج  لجنسي بما ف

ز
نساء حرمت الكما   من قبل الدولة اإلسالمية ف

ي 
ز
ي سيطر عليها داعش مناطق الوالفتيات ف

 من خدمات الصحة اإلنجابية األساسية. التر

ام ات يعد أولوية. إن توفت  خدمات عالية الجودة للنساء والفتي الرصاع،مرحلة ما بعد حالًيا  د البال فيما تدخل و  ز األخت  من  وبفضل االلتر
اليا،حكومة  ي العراق صندوق األمم المتحدة للسكان تمكنسي أستر

ز  فز خدمات الصحة اإلنجابية المتخصصة والعنف القائم  من تأمي 
ز قدرة إليها،والوصول االجتماعي عىل نوع   هذه الخدمات.  تقديم الوطنية عىل مواصلة المؤسسات وتحسي 

ي العراق لوند،تورة جوان وقالت الدك
اليا فز ة أستر ز المرأة جزًءا أساسًيا من السياسة  "إن :سفت  ز وتمكي  ز الجنسي  لخارجية االمساواة بي 
اليا.  والدبلوماسية االقتصادية وأعمال التطوير  ن ا أن نتمكيسعدنو ن دعم المرأة يساعد عىل التنمية االقتصادية واألمن واالستقرار.  ألستر

ي هذا المجال للسكان صندوق األمم المتحدة من تمويل عمل 
ي العراق فز

ي تحقيق هذا الهدف. "فز
 ألنه يساهم بشكل مباشر فز

ي العراق،وقال السيد 
ون تقديره لهذا الدعم: " نحن ممتنمعرًبا عن  راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان فز

اليا حكومة ل ي العراق. عمل ل ا عمهثقتها ود الذي يسلط الضوء عىلللتمويل المتعدد السنوات  أستر
ذ إن إ صندوق األمم المتحدة للسكان فز

ي  نساءال
ي حاجة ماسة إل دعمنا وسوف العر  فز

ي مساعدتهم عىل إعادة بناء أنفسهمدعمها هم يسااق فز
 من جديد".  فز

العنف القائم عىل  الخاصة بالناجيات من ماتخدالتوفت  من صندوق األمم المتحدة للسكان التمويل، سيتمكن  ا هذ بفضلوأضاف: "
ي محافظ النوع االجتماعي 

ز لمنارصته ، وسيكثف من نبار وصالح الدين ونينوى وكركوكاأل  ةوالصحة اإلنجابية فز نة، ، حاضبيئة آمنةتأمي 
ي جميع أنحاء البالد".  وحامية

 للنساء فز

اليةتعتتر الحكومة األ  يكا ثابتا  ستر ي لعمل ص وداعًما مهًما شر
 16حيث ساهمت بما مجموعه  العراق،ندوق األمم المتحدة للسكان فز

ين األول / أكتوبر  الي منذ ترسر
ي العراق 2014مليون دوالر أستر

ي هذه ال . دعما لجهود الصندوق لمساعدة النساء والفتيات فز
مساهمة  وتأتر

ي العراق  االستقرار  دعمو كجزء من حزمة المساعدات اإلنسانية 
ي تبلغ قيمو فز

.  100تها التر الي
 مليون دوالر أستر

****** 

 

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

، اآلنسة سلوى موىس   smoussa@unfpa.orgللمزيد من المعلومات، يرجر التواصل مع القسم اإلعالمي
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