
 
 
 

ي  ةالتنفيذي ةنائب المدير 
سيادة السيد  و جمهورية العراق رئيس فخامة السيد لصندوق األمم المتحدة للسكان يلتق 

لمان رئيس  جمهورية العراق   البر

ن العام لألمم   التقى وفد صندوق األمم المتحدة للسكان و المكون   – ؛ بغداد، العراق2021  حزیران 21   من مساعد األمي 

سنالتنفيذي  ة المتحدة ونائب المدير  مم  ، والمدير اإلقليمي لصندوق األ ة لصندوق األمم المتحدة للسكان، السيد إب بيتى

ي العراق، الدكتورة ريتا   صندوق ة، وممثلالمتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة
األمم المتحدة للسكان فن

ي  
.  لرئیس جمهورية العراق السيد برهم صالح حزيران  20كولومبيا، بزيارة فن  ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

ي معرض اللقاء 
سن أهمية السياسات السكانية المرتكزة عىل الرئيس فخامة مع و فن   والقائمة عىل  السكان، ناقش السيد بيتى

ي العراق. و األدلة لتحقيق التنمية المستدامة
صندوق األمم    جدد ، مؤكدين عىل الحاجة إىل إجراء تعداد السكان والمساكن فن

امه بالعمل مع حكومة ومنارصته لحقوق المرأة والشباب استعداده للدعم نالمتحدة للسكا ن العراق والمجتمع   جمهورية ، والتى

ن  ي والمجتمع الدوىلي لتمكي 
بالحقوق   وجه لزيادة الوعي تعليم الم، وخاصة الساء والفتيات من خالل التعليمالن المدنن

ي التغيت  داخل مجتمعاتهم. اعيتمكنوا من المساهمة بفل،  اإلنجابية
 ية فن

ي العراق ولحماية النساء من  
ي الشباب كقوة دافعة للتغيت  والتنمية فن

من جانبه دعا السيد صالح إىل مزيد من االستثمار فن

. العن  ف القائم عىل النوع االجتماعي

سن و أشار  ي معرض حديثه السيد بيتى
قضية منع العنف القائم عىل النوع  اىل رئيس مجلس النواب الحلبوس السيد مع  فن

ي تنمية  لضمان وحدة االرسة و المجتمعات االجتماعي 
ن   محورا اساسيا فن الصحية. كما شدد عىل الحاجة إىل زيادة تحسي 

يعات والسي ي ذلك حماية النساء واألطفال. وجدد مناهضة ااسات المتعلقة بالتشر
لعنف القائم عىل النوع االجتماعي بما فن

ي وخاصة ضد المرأة. 
ي المجتمع العرافى

 رئيس مجلس النواب دعمه للقضاء عىل كافة أشكال العنف فن

 

 

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

، اآلنسة سلوى موس  smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم اإلعالمي
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