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  في إقليم كردستان أمل يبعث رسالة من العنف القائم على النوع االجتماعي الناجين والناجياتخط ساخن لمساعدة  :119الرقم 

من العنف القائم على النوع االجتماعي في إقليم كردستان العراق  والناجيات اآلن الناجونستطيع ي – 2018سبتمبر  26إربيل، العراق، 

خدمات المجتمعية في المنطقة، حيث أطلق صندوق األمم الللحصول على الدعم والمشورة واإلحالة إلى  119 تفالها اإلتصال على رقم

من يتعرض سبتمبر أول خط ساخن لمساعدة  26المتحدة للسكان والمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان في 

 القائم على النوع االجتماعي.  للعنف

تحفظ سرية معلوماتهم بصورة  واإلرشاد للناجين والناجيات الدعم ساعة لتقديم 24ز اتصاالت الخط الساخن على مدار ويعمل مرك

على درجة عالية من التدريب ومع مستشارين متخصصين لتقديم حصلوا وبياناتهم، وسيتم ربط المتصلين مع باحثين وباحثات اجتماعيات 

 تماعي للذكور واإلناث.الدعم القانوني والدعم النفسي االج

 كما قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتنظيم دورتين تدريبيتين للباحثين والباحثيات ومشغلي الخط الساخن العاملين في المديرية العامة

ة على الهاتف، لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان على إجراءات وتوجهيات التعامل مع المتصلين والتي تتمثل في آلية اإلجاب

 إلى مركز اإلتصال. التي تردمتابعة االتصاالت آلية ووطريقة طرح األسئلة، وكيفية تقديم الدعم 

المديرية العامة لمناهضة العنف ضد  رة مشغلي الخط منمبادهذه الوصرح السيد كريم سينجاري، وزير داخلية إقليم كردستان، "ستمكن 

ألفراد من الفئات الهشة ولمن توفير المشورة والنصيحة والدعم للناجين والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي  المدربين المرأة

 والضعيفة في إقليم كردستان العراق."

"صحيح أن تعزيز  هذا المشروع قائالً، تحدة للسكان في العراق، على أهمية، ممثل صندوق األمم الماماناثان باالكريشنانالسيد ركما شدد 

للتأكد من تقديم أفضل رعاية للناجين والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، إال أن بحاجة للمزيد من الدعم الخدمات العالجية 

ستساعد لتي أداة من األدوات القوية ا يعتبر 119 رقم خط المساعدة يعد خطوة إيجابية في هذا اإلتجاه. نحن على يقين بأن خط المساعدة

 جهودها نحو مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ودعم الناجين والناجيات."تعزيز الحكومة في 

 ناج وناجية في أول عام عمل له.  3600ومن المتوقع أن يغطي هذا المشروع، والذي يدعمه برنامج التنمية اإلقليمية والحماية، أكثر من 

******* 

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

 إمكاناتهم

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