
                                                                            
 
 

ي العراق يرحبصندوق األمم المتحدة للسكان 
بمساهمة كندا لدعم الخدمات الصح�ة للنساء والفت�ات وحقوقهن �ف  

 
ي العراق

 2019صندوق األمم المتحدة للسكان  ©�خدم الدعم الما�ي الجد�د النساء والفت�ات النازحات �ف

ي 
ي كانون   30بغداد، العراق �ف

 20مساهمة مال�ة بلغت  ةقدمت وزارة الشؤون الخارج�ة والتجارة والتنم�ة ال�ند� – 2019 الثايف
ي �قدمها اإل�سان�ة ستجابة ال مليون دوالر كندي لدعم ا ي تركز ع� المساعدات المنقذة صندوق األمم المتحدة للسكان اليت واليت

ي تهدف إ� الحد من معاناة النساء والفت�ات  ي للح�اة اليت
 العراق.  �ف

ي  ،مة المال�ةو�سهم هذە المساه ي توف�ي رعا�ة  ،ع� مدى ثالث سنوات تقدمواليت
ي دعم عمل صندوق األمم المتحدة للسكان �ف

�ف
من  مما �ضمن الحما�ة من العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي واالستجابة له ،التول�د الطارئة والرعا�ة الصح�ة اإلنجاب�ة والجنس�ة

لنساء والفت�ات وتوز�ــــع حقائب ال�رامة والرعا�ة اإلنجاب�ة ع� االالزمة واألدو�ة خالل الخدمات الصح�ة وتوف�ي المستلزمات 
ي العراق.  المتأثرات باألزمات

   �ف

و،الوتقدم  ي العراق، بج��ل الشكر لوزارة الشؤون الخارج�ة والممثل صندوق األمم المتح دكتور أولور��ي سوج�ف
تجارة دة للسكان �ف

: "نحن ممتنون ل�ندا ع� سخائها وكرمها.  د�ة ع� ثقتها والتنم�ة ال�ن
�
ي  ،تزال احت�اجات النساء وال�افعات ال فم�حا

خاصة �ف
وح ف ي �ستهدف  منمن خالل الدعم الما�ي ال�ندي الجد�د صندوق الملحة وحرجة، وسيتمكن  ،مخ�مات ال�ف ز�ادة التدخالت اليت

 ، باإلضافة إ� الحد من العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي واالستجابة له." لنساء والفت�اتل لصح�ةاحت�اجات ال ا

 ومن الجدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الخارج�ة والتجارة والت
�
 ثابتا

�
�كا  نم�ة ال�ند�ة تعد �ث

�
لصندوق األمم المتحدة للسكان وداعما

مساهمات وزارة الشؤون الخارج�ة والتجارة والتنم�ة ال�ند�ة بعد هذا ، وقد وصل حجم 2015مستمرا� لتدخالته اإل�سان�ة منذ عام 
 لدعم   مليون دوالرا�  54.9الدعم الما�ي الجد�د إ� 

�
 مبادرات اإل�سان�ة لصندوق األمم المتحدة للسكان. الكند�ا

***** 
والدة آمنة، ویحقق فیھ كل شاب صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم یكون فیھ كل حمل مرغوبا فیھ وكل 

 وكل شابة إمكاناتھم
 

، المسؤول اإلعالمي على البرید سلوى موسى د من المعلومات، یرجى التواصل معللمزی
 smoussa@unfpa.org اإللكتروني
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