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متحدة لصندوق األمم الكندي عن مساهمة قدرها خمسة ماليي   دوالر   كندا   أعلنت حكومة – 2018نيسان / أبريل 16  العراق، أربيل،

ي العراق دعما
ي عىل النوع االجتماعي  ةالقائملبناء قدرة المؤسسات الوطنية عىل تنفيذ التدخالت  للسكان ف 

 . د البال والصحة اإلنجابية ف 

ي العراق والشام )داعش(، ال يزال أثر الحرب المستمرة منذ ثالث 
عىل الرغم من انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ف 

ي العراق. 
ي قدمتها حكومة كندا صندوق األمم   سنوات واضحا عىل النساء والفتيات ف 

ة الت  ن المنحة المتعددة السنوات األخي 
ِّ
مك
ُ
وست

من شأنها تعزيز المساواة بي   الجنسي   وتمكي    طويلة األمد تدخالته اإلنسانية الحالية إىل برامج إنمائية  تطوير المتحدة للسكان من 
 دة الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية الجيدة واالستفادة منها. وزيا المرأة،

ي تلبية االحتياجات 
ي حي   يجب أن يستمر العراق وشعبه ف 

ي العراق، "ف 
ي سفارة كندا ف 

ويقول السيد كلود ديسيليه، رئيس التعاون ف 
ي تعت  بتقديم  . من المهم أن تكوناألولويات الطويلة األمد  نركز عىلأن  علبنا اإلنسانية العاجلة، 

قرارات الحكومة ومؤسساتها الت 
 خدمات الصحة اإلنجابية عىل دراية كافية باحتياجات النساء". 

ي من أولويات 
ي العراف 

كندا وهو أفضل طريقة لضمان استمرارية تقديم حكومة  ويضيف:" "إن دعم حكومة العراق والمجتمع المدن 
ي ما  خدمات الصحة اإلنجابية عالية الجودة عىل المدى

الطويل. إن حكومة كندا سعيدة العمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان ف 
يك قوي وموثوق  ي العراق. به يتعلق بأولويات المساعدة الدولية الكندية. ونعتير صندوق األمم المتحدة للسكان شر

 ف 

ي العراق، عىل أهمية المساهمة من حكومة كندا  ومن جانبه، شدد السيد راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق
األمم المتحدة للسكان ف 

" :
ا
ا من خدمات االستجابة للصحة  قائال خالل الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان عددا كبي 

ي مرح
ي العراق. ومع دخول البالد ف 

وري دعم اإلنجابية والعنف القائم عىل نوع االجتماعي ف  لة جديدة من أجل إعادة بناء ما دّمر، من الض 
ي جهودها لتعزيز المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة وتعزيز الصحة 

كاء المحليي   والمجتمعات المحلية ف  المؤسسات الحكومية والشر
 والحقوق اإلنجابية". 



  
 

يكة لعمليات صندوق األمم المتحدة للسك عا راسخا وشر ي العراق منذ أمٍد بعيد حيث وصلت نسبة وتعد حكومة كندا متير
 
ان ف

ي العراق منذ كانون األول /  30المساهمات المقدمة   إىل حواىلي 
 
امج الصندوق المتعلقة بالصحة اإلنجابية ف  لير

ً
مليون دوالر أمريكي دعما

 . 2014ديسمير 

****** 
 

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

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