
        

 

اليا  ي العراقالخاصة باتدخالت صندوق األمم المتحدة للسكان تدعم أستر
 
بمبلغ   لنساء والفتيات ف

الي ٢
 مليون دوالر أستر

الية  -٢٠٢١نيسان  ١٤بغداد، العراق؛  امها بالجددت الحكومة األستر ز ،  هنوحقوق للنساء والفتيات  صحة اإلنجابيةالتر

ي األوضاع اإلنسانية وذلك من خالل والوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي واال 
لمشاري    ع   ها دعمستجابة له فز

ي تعتز بهذاالشأن صندوق األمم المتحدة للسكان 
. ٢ بمساهمة قدرها التر الي  مليون دوالر أستر

ي ذلك األفراد ذوات  النساءوسوف يستفيد 
؛   ياتجاإلعاقة والناوالفتيات، بما فز من العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي   بصفتهموالرجال والفتيان، 
، من الخاصة بالوقاية واالستجابة للقضايا   حلفاء فز والخدمات  جلسات التوعية النوع االجتماعي

 اإلنجابية والجنسية. لصحة تلك لللعنف القائم عىل النوع االجتماعي و لالستجابة    الشمولية

اكتقالت السيدة باوال ج اليا أن تواصل شر ي العراق: "يرس أستر
اليا فز ة أستر ، سفتر المهمة مع صندوق األمم المتحدة   ها انىلي

ي العراق"
ي االمساعدة الحتياجات فهذه للسكان فز

لصحة اإلنجابية والحماية من العنف القائم عىل  وحقوق النساء والفتيات فز

وري لضمان مشاركتهن ي المجتمع" الكاملة وال النوع االجتماعي أمر ضز
 متساوية فز

ي العراق: “أتقدم  
ي معرض تقديرها للتمويل الجديد، قالت الدكتورة ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان فز

وفز

اكة الطويلة األمد مع الية.  بخالص امتناننا للرسر ستساعد هذه المساهمة السخية النساء والفتيات عىل   الحكومة االستر

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية،  االستجابةإل خدمات  الوصول بشكل أسهل

 وخاصة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ". 

العمل جنًبا إل جنب لمساعدة األشخاص  أصبح ١٩ -كوفيدجائحة  لعدم االستقرار الذي نتج عن وأكدت: "اليوم، نظًرا  

ي بيئة خالية من العنف
 عىل البقاء بصحة جيدة والعيش فز

ً
ألكتر ضعفا ورةأكتر  ا  ". ضز

اليا منإن  اليا حقوقهن اإلنجابية. الدفاع عن  ماية النساء والفتيات و المناضين لحأكتر  أستر   ٢٠١٤منذ عام وساهمت استر

ي العراقمليون دوالر أس  ١٨.٢بمبلغ قدره 
امج صندوق األمم المتحدة للسكان فز الي لتر ز  تر ز والنازحير ، لمساعدة الالجئير

 واألشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمعات المضيفة والعائدين. 

 **** 

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

 إمكاناتهم وكل شابة 

، اآلنسة سلوى موىس  smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرجر التواصل مع القسم اإلعالمي
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