
 
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان والوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية شراكة بين 

 الدعم النفسي اإلجتماعي في العراقالوصول لخدمات الصحة النفسية و زيلتعز

 

دوق األمم صنوالوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  تضافرت جهود —، بغداد، العراق2018 كانون الثاني 6

دعم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي اإلجتماعي وخدمات اإلستجابة لحاالت العنف القائم على النوع لالمتحدة للسكان 

 .يورو 400,000 مالي اسباني بلغ دعماإلجتماعي المقدمة للنساء والفتيات في العراق وتعزيز وصولهن إليها من خالل 

 

اتي عانين ومن آثاراً نفسية ومعنوية على صحة النساء والفتيات الل النزاع في العراق هخلفما  لفي ظوتأتي أهمية هذا التمويل 

 من حاالت النزوح المستمرة والصدمات والعنف. 

   

ا لجهود الصندوق كما عبر الدكتور أولوريمي سوجنرو، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، عن إمتنانه لدعم اسباني

في حاجة  ناآلالف من النساء والفتيات تجعلهقائالً، "إن الجراح النفسية والمعنوية التي خلفتها الحرب في العراق على األممي 

سوف تمكن صندوق األمم المتحدة للسكان ماسة للدعم النفسي اإلجتماعي وخدمات الصحة النفسية. إن هذه المساهمة اإلسبانية 

، كما تتضمن هذه سبل الوصول إليهاتحسين كفاءتها ورفع من تعزيز القدرة اإلستيعابية لهذه الخدمات الضرورية جداً و

 إمرأة وفتاة في العراق."  1,800خدمات الدعم القانوني واإلحاالت والتي سوف تستفيد منها أكثر من الخدمات أيضاً 

 

عزز تدخالت الصحة النفسية التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان من خالل تسهيل التمويل سوف ي "إن هذا وأضاف،

نفسيين ومستشارين يستطيعون تقديم الرعاية الضرورية للنساء الالتي يعانين من متالزمة  ئيينأخصاوتحسين الوصول إلى 

 إضطرابات ما بعد الصدمة واإلكتآب والقلق الشديد." 

 

كما سوف يساهم التمويل اإلسباني في دعم مراكز الناجيات التي يمولها صندوق األمم المتحدة للسكان ومراكز عالج ودعم 

النساء والفتيات ومراكز المرأة المجتمعية وخاصة في تحسن خدمات الدعم القانوني في المناطق التي يصعب الوصول إليها في 

 العراق.

******* 

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

 شابة إمكاناتهم
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