
 

 

 

 

 

 العراق في والشباب االطفال ودعم لحماية يعمالن النيوزلندي وشريكها اليونيسف
 

 

 المالية المساهمات  في  الزيادةب  اليونيسف رحبت  – 2020 (ديسمبر ) األول  كانون  2 – العراق بغداد،

  .العراق في القطري للبرنامج دعما النيوزالندية الحكومة من أمريكيا دوالرا مليون 1.3 تبلغ التي الجديدة

 حكومة  مع اليونيسف ستعمل ،(MFAT) النيوزلندية والتجارة الخارجية وزارة من السخي التمويل وبهذا

 بطريقة  وللعائدين النازحة  للمجتمعات  دائمية رصينة  حلول تقديم ألجل المحليين  وشركائها العراق

 مخاطر  من حمايتهم تعزيز أجل من والشباب  لألطفال الخدمات  تقديم ذلك في  بما ومستدامة، اقتصادية

   .االجتماعي النوع بأمور واعية العمر، حيث  من مالئمة بطريقة والعنف، واالعتداء االستغالل،

 

 بالشراكة  النيوزلندية الحكومة تتشرف" :هوكينز ماثيو السيد العراق لدى مكلفال النيوزلندي السفير قال

 بناء  إعادة في والبدء المحررة األراضي إلى عودتهم  أثناء العراق وشباب  أطفال لدعم  اليونيسف مع

  ."حياتهم

 

 بالنزاع  أثروات  الذين والشباب  األطفال تأهيل وإعادة واالجتماعي النفسي الدعم أيضا اليونيسف تدعم كما

  .مجتمعاتهم في دمجهم وإعادة المسلح

 

 حكومة  من التمويل هذا عاليا نثمن" :العراق في اليونيسف ممثلة ،السيكو حميدة قالت  الشأن، وبهذا

 إلى  للوصول ت،الفتيا وبخاصة العراق، في الشباب  دعم في عملنا سيعزز التمويل هذا ألن .نيوزلندا

 المناطق  في ضعفًا األكثر  الشباب  دعم من اليونيسف ستتمكن السخي، التمويل وبهذا .الكاملة إمكاناتهم

 ريادة  ومهارات  المهنية المهارات  اكتساب  على مساعدتهم عبر األخيرة العنف بأحداث  تأثرت  التي

     ."اليوم العمل لسوق أفضل بشكل إلعدادهم األعمال

 والشباب  ضعفا، األكثر األطفال على لترّكز األطفال  رعاية لوكالة األهمية بالغ التمويل هذا سيكون

 وكركوك  وديالى الدين صالح محافظات  في األصلية  قهممناط إلى مؤخرا عادوا الذين أو النازحين

     .الركب  خلف العراق في طفل أي يبقى ال  أن هذا وسيضمن .ونينوى

 

    انتهى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ***** 

  :اليونيسف عن

 شركائنا، مع بالتعاون نعمل، .به نقوم شيء كل في ورفاهيته طفل كل حقوق دعم على اليونيسف تحرص

 خاص بشكل جهودنا تركيز مع واقعية، عملية افعال إلى مااللتزا هذا نترجم لكي وإقليما، دولة 190 في

 جميع أجل من واقصاًء، وهشاشة ضعفا األكثر الفئات إلى ينتمون الذين األطفال إلى الوصول على

 .مكان كل وفي األطفال،

  موقعنا بزيارة تفضلوا األطفال، أجل من وعملها نيسفاليو حول المعلومات من لمزيد
www.unicef.org/iraq 

  :االعالمي للتواصل

  .العراق االعالم، مديرة ، عوض زينة

zawad@unicef.org  
 0238 +964782782  

 

  الرقمي االعالم أخصائي كافمبي، انوسنت
ikafembe@unicef.org 

7510150949 +964 

http://www.unicef.org/iraq
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