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الجنسي والعنف االختطاف من لناجياتا أليزيدياتل الدعم تقديم  
 

 ورجال نساء بينهم ،ةالعبودي من يزيدييناأل من ناجيا   63 منمكونة  مجموعة إنقاذ مؤخرا   تم (:7302 ريلأب/  نيسان 03 بغداد،)
. يلتينل قبل دهوك إلى بأمان ناأليزيديو  الناجون وصلإذ . سنوات ثالث من يقرب ما منذ داعش تنظيم احتجزهم وقد وأطفال،
 من بدعم سكانلل المتحدة األمم صندوق أنشأها مخصصة خدمة مراكز في األيزيديات والفتيات لنساءل رعايةتقديم ال حاليا   ويجري

 ،األولية نفسيةوال الطبية والمساعدات والمالبس السكن ذلك في بما االستجابة، في األولى المساعدة لهن دمتوق   الهولندية، الحكومة
 يف والدعم المتخصص العالج من مزيد على للحصول الناجون هؤالء كما ستتم إحالة. أيضا   سرهمأ   مع شملهم جمع يجريو 

 وفي. يكيةاألمر  المتحدة والواليات كندا حكومتي من بدعم للسكان المتحدة األمم صندوقخصيصا   أنشأها التي النسائية المراكز
 ما أن  ب رقد  وي  . والقانونية والنفسية الطبية المساعدة ذلك في بما الخدمات، من شاملة مجموعة على الناجون سيحصل المراكز هذه

 .داعش تنظيم قبل عناصر من األمد طويلة جنسية العتداءات يتعرضن وقد محتجزات زلن ما وفتاة امرأة 0،511 إلى يصل
 

 

 ا  أمر  ي عد   تياتوالف النساءهؤالء  عانيهت   ما إن: "العراق في اإلنسانية الشؤون منسق ،غراندي ليز دةصر حت السي  لصدد، اوفي هذا 
 ".تخيله يمكن ال
 

 الطبي عمالد لتقديم وسعها في ما كل للسكان، المتحدة األمم صندوق خالل من المتحدة، األمم ستبذل"وأضافت السي دة غراندي: 
 المتحدة الياتوالو  والنرويج وهولندا واليابان كندا لحكومات العميق امتناننا عن عربن  كما . يحتاجونه الذي تخصصالم   والنفسي

 ألشد واضتعر   الذين لألشخاص األمل عطيت   للسكان المتحدة األمم صندوق يقدمها التي الخدمات إن. العمل هذا لدعماألمريكية 
 ". الصراع جر اء الوحشيالعنف  أشكال

 

 

 المعلومات يرجى االتصال بـ: منلمزيد 
 rance@un.org( )+964 (0)751 740 3858( مسؤول قسم األعالم في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق ،دايميان رانسي
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