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من العنف القائم على النوع    الحدو االستجابةالواليات المتحدة األمريكية تواصل تمويل أنشطة 

 االجتماعي في العراق 

 

وزارة  من المقدمة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمساهمة السخية الجديدة  رحبت 

من العنف  ية الخاصة بالحد المفوض  أنشطة  مكتب الهجرة والالجئين والسكان لدعم األمريكية  الخارجية 

 والالجئين في العراق. القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له للنازحين والعائدين  

المفوضية السامية لألمم  ضمن شواغل  رئيسية حة يحتل مساال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي 

صمة  االجتماعية والخوف من  وال ال يتم اإلبالغ عنه بشكل عام بسبب حيث المتحدة لشؤون الالجئين 

متزايد من العنف القائم على النوع االجتماعي  مع تأثر  االنتقام والتمييز. يتعرض السكان النازحون لخطر  

تلك الخاصة بالنوع  االجتماعية و االعراف  منها النساء والفتيات بشكل غير متناسب بسبب عدة عوامل

مراقبة الحماية التي  برامج المفوضية  من خالل  كشفت حيث وانخفاض الموارد االقتصادية.  االجتماعي  

العنف المنزلي والعنف القائم على النوع االجتماعي نتيجة لوباء  وتيرة مؤخًرا عن ارتفاع في  يت أجر

يستطيعون تغطية نفقاتهم    وهم االن وبالكاد  فرص كسب عيشهم  فئات العناية العديد من فقد حيث كورونا 

ذلك خطر انخراط  مما يفرض ضغوًطا على األسر ويزيد من التعرض لالستغالل وسوء المعاملة ، بما في  

مواصلة توفير  من لمفوضية اهذه المساهمة  مكن آليات التكيف الضارة. ست  استخدام  النساء واألطفال في 

لعنف القائم على النوع االجتماعي للمجتمعات  االحد تجاه االستجابات كذلك مواصلة الحماية المطلوبة و

 في العراق. 

من العنف القائم   حد هذه المساهمة في األنشطة التي تهدف إلى ال  سيتم استخدامعلى وجه الخصوص ، ف

على الناجين ، بما في ذلك إدارة الحاالت الفردية ، وحمالت    لتركيز اوعلى النوع االجتماعي واالستجابة له  

التوعية ، وبناء قدرات مقدمي الخدمات الحكومية والمحليين المتخصصين ، واالستشارات النفسية  

 .ة ، والخدمات القانونيةواالجتماعي

 

ماثيو تولر: "إن الواليات المتحدة ملتزمة بمساعدة  السيد  سفير الواليات المتحدة في العراق  هذا وقد صرح  

الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ومنع حدوثه. لدينا تاريخ طويل من الشراكة مع المفوضية  

سالمة  و ويشرفنا دعم عملهم من أجل النهوض بالنساء واألطفال السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 ." الفتيات وأمنهن ووصولهن إلى العدالة

 

:  وكالة بالقول المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ممثل حت السيدة فيليبا كاندلر فيما صر

"خالل هذا الوقت الحرج بشكل خاص ، تسلط هذه المساعدة السخية الضوء على المشاركة الطويلة األمد  

القائم على النوع  واألهمية التي أولتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية للتخفيف من تأثير العنف 

تعزيز  في لمجتمعات النازحة قسراً في العراق والعالم. . ستستخدم المفوضية هذه األموال ل االجتماعي 

من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة   حد أنشطة ال ضمن  الناجينمساعدة النهج القائم على 

 ءءءءءءءءء   له في العراق ".

   ءءءءءءءءء


