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ي بغداد مالذ آمنفرصة ثانية، افتتاح 
 
 للناجيات من العنف ضد المرأة ف

 

ي  افتتاح
 العراق -للسكان  المتحدةصورة األمم ©. بغداد أول مالذ آمن للنساء ف 

ي العراقو . األزمات اإلنسانية خاللالتضحيات  أّول من يقدمالنساء والفتيات تعتبر 
 
تم استخدام حيث  هذا لم يكن استثناء ف

ة عندما كان السنوات الثالث  حرب خالل العنف الجنسي كسالح  تلككببر من البالد. خالل مسيطًرا عىل قسم   داعشاألخبر
ة،  ،النساء والفتيات  واجهتالفبر ،واالستعباد  التميبر  والعنف القائم عىل نوع  واالغتصاب، القرسي،والزواج  الجنسي

  واإلساءة اللفظية والنفسية.  ،االجتماعي 

 ما 
ً
ا  ن،أنفسهن ميلفمخزية. القاتمة و المظلمة و الحياتهم ب، االجتماعي من العنف القائم عىل نوع  ياتصف الناجتوكثبر
وياتن حويصب ي مب  

 
ك ايتطلب منقطعات عن العالم. ن ضحايا من الحاالت يصبحالعديد ، وف تخاذ الخطوة األوىل لبر

ء  يك المسي ي  ولذلك، . الكثبر من الشجاعة المساعدة طلبو الرسر
يهربن من العنف القائم عىل نوع فإن النساء اللواتر

ي  والحماية سالمتهن،مؤقت لتأمير   ملجأ مالذ جن إىل يحتاالجتماعي 
 . يوجهنها من المخاطر والتهديدات التر

ئ ال ي محدودة ل االجتماعي من العنف القائم عىل نوع  ياتالناجلنساء الخاصة بامالجر
 
ي العراق وغبر موجودة ف

 
وسط لغاية ف

ي العراق الحكومة إلنشاء  ،ولهذا السببالبالد.  جنوبو 
 
ي حيث  ملجأ دعم صندوق األمم المتحدة للسكان ف

جد تنساتئ
فيهية.  والدعم النفسي من العنف القائم عىل النوع االجتماعي الحماية  ياتالناج  االجتماعي واإلرشاد والوعي واألنشطة البر
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ي 
 
 تقول ،"المجتمع بناء دن، يتوقع من النساء أن يعالحرب خلفته الذي والدمارمن الخراب فيه البالد  ستفيقتحير  "ف

ي  ةاالجتماعي داتالمساع   إحدى
 
.  الملجأ ف

ً
ال  بأنها متمكنة. و يجب أن تشعر المرأة باألمان  بذلك، ولتنجح " الذي افتتح حديثا

 مرة أخرى. " قاءوالعجز عىل االرت نهزامباال ن بل سيساعد أولئك الذين يشعر  فحسب،اإلسكان هذا الحماية  الملجأ يوفر 

ي اوهو الملجأ يقع هذا 
 
ي بغداد الوسىط والجنوب طقةنلماألول من نوعه ف

 
ي  غرف نوم  10ويتكون من  ،، ف

 
كل منها ثمانية ف

 ناجية.  80ما يصل إىل  يحضن، ويمكن أن االجتماعي للدعم النفسي ، وغرفة المشورة لتقديمغرفة ويوجد أّّسة. 

ي تجري حالًيا مناقشات مع وزارة العمل والشؤون االجتماعو 
 
ي ية لتكرار هذا النموذج األوىلي ف

 
"من ". البالد  مناطق أخرى ف

ا 
ً
ئ أخرى للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ن يتم المهم جد ي يقطنها إنشاء مالجر

ي المناطق التر
 
، وخاصة ف

 من إعادة بناء نلتمكينهبل لتوفبر أكبر من مجرد مكان آمن للنساء والفتيات المعرضات للخطر وذلك  والعائدون،النازحون 
السيدة براميال باتن، الممثلة الخاصة لألمير  العام لألمم المتحدة تقول  "،مستقلةالحياة التخاذ خطوات الستعادة وا الذات

اع ي حاالت الب  
 
 . المعنية بالعنف الجنسي ف

*********** 

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

 smoussa@unfpa.org ، اآلنسة سلوى موسىللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم اإلعالمي
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