
 
ملیون یورو لخدمات الصحة اإلنجابیة الطارئة في العراق 1.3االتحاد األوروبي یساھم بمبلغ 

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق ، تصویر سلوى موسى - 2021© 

ملیون یورو من االتحاد األوروبي لدعم  1.3تلقى صندوق األمم المتحدة للسكان  -؛ بغداد ، العراق  2021أغسطس  17
 في العراق. ومناطق النزوح الثانويخدمات الصحة اإلنجابیة الطارئة في مناطق النزوح التي یصعب الوصول إلیھا 

، في محافظات األنبار ودیالى وكركوك ونینوى بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة ستستفید النساء والفتیات في سن اإلنجاب 
وصالح الدین من خدمات الصحة اإلنجابیة التي یقدمھا صندوق األمم المتحدة للسكان، مثل استشارات أمراض النساء والتولید 

 وصحة األم واإلدارة السریریة لالغتصاب.  في حاالت الطوارئ وتنظیم األسرةورعایة الموالید 

ازدادت الحاجة إلى : "نیة باالتحاد األوروبي في العراقوف ریلتیان، رئیس مكتب المساعدات اإلنساكریستالسید وقال 
ء والفتیات. ھذه ، وخاصة بالنسبة للنسا19-جائحة كوفیدالمستمر للسكان  التحرك والتنقل الخدمات الصحیة في البالد بسبب

أكثر من محافظة  قذة للحیاة للنساء المتضررات من النزاع فيوفر خدمات الصحة اإلنجابیة المنة ضروریة إذ أنھا تالمساھم
 ".واحدة في العراق

نحن ممتنون “وقد أعربت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان، الدكتورة ریتا كولومبیا، عن تقدیرھا للمساھمة األخیرة: 
والفتیات في العراق یواجھن العدید من التحدیات خاصة ال تزال النساء فللغایة لھذه المساھمة المتجددة من االتحاد األوروبي. 

في  حاجةسیسمح لنا التمویل الجدید بالوصول إلى المجتمعات األكثر وخدمات الصحة اإلنجابیة.  بالوصول الىما یتعلق  في
 .19-كوفید ، على الرغم من األزمة اإلنسانیة المتفاقمة بسبب جائحةالنزوح ومناطقناطق الریفیة الم

لصندوق األمم المتحدة للسكان في العراق ومدافع قوي عن الصحة اإلنجابیة وحقوق النساء  ثابتحاد األوروبي شریك االت
ملیون یورو لدعم التدخالت اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة  19.7، ساھم االتحاد األوروبي بمبلغ 2015منذ عام فوالفتیات. 

 في العراق. النزوح الثانويومناطق للسكان في المخیمات والمجتمعات المضیفة 

****** 
 شاب كل فیھ ویحقق آمنة، والدة وكل فیھ مرغوبا حمل كل فیھ یكون عالم أجل من العمل للسكان: المتحدة األمم صندوق

 إمكاناتھم شابة وكل
 smoussa@unfpa.org ىموس سلوى السیدة اإلعالمي، القسم مع التواصل یرجى المعلومات، من للمزید
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 المدنیة والحمایة اإلنسانیة للمساعدات األوروبیة المفوضیة عن نبذة 

یعد اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء من أھم الجھات الرئیسیة المانحة حول العالم لدعم المساعدات اإلنسانیة، و تعد 
اإلغاثیة تعبیراً عن التضامن األوروبي مع المحتاجین في جمیع أنحاء العالم حیث تھدف ھذه المساعدات إلى المساعدات 

إنقاذ األرواح ووضع حد للمعاناة اإلنسانیة وحمایة سالمة وكرامة المتأثرین بالكوارث الطبیعیة واألزمات من صنع 
اعدات اإلغاثیة السریعة والفعالة من خالل أداتین رئیسیتین اإلنسان. وتسعى المفوضیة األوروبیة إلى ضمان تقدیم المس

وتعمل المفوضیة األوروبیة ممثلة بالمفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة   ھما: الحمایة المدنیة والمساعدات اإلنسانیة.
یین من ضحایا النزاعات المال والحمایة المدنیة، والتي اتخذت من بروكسل مقراً لھا ومكاتبھا المختلفة، على مساعدة 

 اإللكتروني الموقع والكوارث في كل عام ومساعدة المتأثرین واألكثر ضعفاً. للمزید من المعلومات، الرجاء زیارة
 .األوروبیة للمفوضیة
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