
       

 

و�ــــج تقدم منحة مال�ة قدرها  ي العراق 17ال�ن
 مليون كرونة نرو�ج�ة للحد من العنف القائم ع� الن�ع اإلجتما�ي �ن

 
 

ي  بغداد،
علينا. كنا �ستطيع سماع  أن �طبقوا ألنهم كانوا ع� وشك  ،و��عة ،من الفرار كان البد لنا " —2019د�سم�ب  19العراق �ن

ي   . أصواتهم من بعد 
ي تلك اللحظة. تهاوت ح�ايت

ي من متجكلها وتدمرت �ف
ي مكايف

ەاستطعت أن وكل ما الرعب دت �ف ف ي  كان صوت  أم�ي أخيت
ما روته مينار و�ي �ستذكر ك�ف استطاعت �ي وأ�تها هذا  ."�خطفوكو  قد �حدث األسوأ  ، بلكس�قتلونو�ال  و�ي ت�خ "تحر�ي اآلن

ي سور�ا و 
ي منطقة القامش�ي �ف

 ك�ف لجأت إ� إقل�م كردستان العراق. الهرب من بيتها �ف

ي �حتجن للحما�ة لمينار 
ف منضمان أال �ي واحدة من العد�د من الفت�ات والنساء الآليت ي العراق  لعنف القائم ع� الن�ع اإلجتما�ي ا تعانني

�ف
ف و أ و�ــــج، لذلك قامت حكومة �سببه تمنت دعم دوالر) ل مليون 1,452,872 مليون كرونة نرو�ج�ة (ما �عادل 17بلغت بتقد�م منحة  ال�ف

ي تهدف للحد من العنف القائم ع� الن�ع اإلجتما�ي  صندوق األمم المتحدة للسكانالتدخالت اإل�سان�ة ل ي ال ومنعه وا واليت
ستجابة له �ف

 زمات اإل�سان�ة. األ

و�ــــج المتفق عليها وت ا من مساهمات حكومة ال�ف ي عدد من دول عد هذە المنحة جزء�
من بينها العراق العالم لتم��ل المناشدات اإل�سان�ة �ف

ي �شمل  )، و 12,344,685 يون كرونة نرو�ج�ة (ما �عادللم 111.5واليت  2,7م�لون كرونة نرو�ج�ة (ما �عادل  25م�لون دوالر أم���ي
ي المواض��ي مليون دوالر أم���ي 

و�ــــج ) للصندوق اال�سايف  للموارد المخصصة لأل�شطة األساس�ة الدول المانحة األو� من، وتعد ال�ف
ي عام لصندوق 

 . 2019األمم المتحدة للسكان �ف

ي العراق هذە المنحة المتحدة للسكان  صندوق األمم وسيوظف
ي �ف

ي مجال اإلستجابة�ف
ف �ف لعنف القائم ع� حاالت ال رفع قدرات العاملني

ف  ف الن�ع اإلجتما�ي ومنعه واإلستجابة له من خالل تقد�م خدمات �ستهدف الناج�ات والناجني ف والنازحني ي ذلك الالجئني
الضعفاء بما �ف

و�ــــج  ي تع��ز الس�اسات واألطر والعائدين والمجتمعات المض�فة، كما ستدعم مساهمة ال�ف
جهود صندوق األمم المتحدة للسكان �ف

ف من    ه. القانون�ة المتعلقة بالعنف القائم ع� الن�ع اإلجتما�ي والعمل ع� تغي�ي السلوك�ات تجاە الناج�ات والناجني



اب�ث ال�شت و�ح ف و�ــــج لدى العراق واألردن، تونه ال�ي ة ال�ف إن الحما�ة من العنف الجن�ي والعنف القائم ع� الن�ع "  قائلة:  ،سف�ي
ي أع� سلم  االجتما�ي 

ف المرأة �ف و�ــــج اإل�سان�ة، و�ن صندوق األ وتمكني ة أول��ات جهود ال�ف �ك �ح�ف بثقة كب�ي ي مم المتحدة للسكان �ث
�ف

 مجال العمل هذا."

و و�دورە شكر الدكتور  و�ــــج ع� أولور��ي سوج�ف ي العراق، حكومة ال�ف
امج ، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان �ف دعمها المستمر ل�ب

ي مجال العنف القائم ع� ا
 الصندوق �ف

�
 ثابتا

�
�كا و�ــــج والتزال �ث ، وقال: "لقد كانت ال�ف  مم المتحدة للسكانلصندوق األ  لن�ع اإلجتما�ي

ي خاصة  و�ــــج لعدم تخليها عن أي إمرأة أو فتاة من ال اجهها و خالل األزمات اإل�سان�ة اليت عراق، وأود أن أتوجه بج��ل الشكر لحكومة ال�ف
ي تركز ع� ال خالل تجد�د  ي برامجنا اليت

 ثقتها �ف
�
. معا ي العراقحصول كل سوف نحرص ع�  ،عنف القائم ع� الن�ع اإلجتما�ي

 إمرأة وفتاة �ف
ي تضمن لهن النجاح   زدهار."واالع� الحما�ة وع� الفرص اليت

******* 
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