
 تمويل من جمهورية كوريا يساهم في المحافظة على الخدمات المقدمة للنساء والفتيات في العراق
 

 أربيل، العراق ;أيلول 2018 - أكدت جمهورية كوريا على دعمها لصندوق األمم المتحدة للسكان من خالل هبة جديدة لتعزيز خدمات 27
 الصحة اإلنجابية والجنسية وخدمات اإلستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العراق، والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات النساء
 والفتيات المعقدة في وقت تحاول فيه البالد النهوض بعد سنوات الحرب الثالث التي مضت، حيث وقعت جمهورية كوريا على إلتزام مالي بلغ

 دوالر أمريكي في 16 أغسطس 2018 لتمويل تدخالت صندوق األمم المتحدة للسكان في قطاع الصحة اإلنجابية في مخيمات 700,000
 النازحين في محافظتي دهوك والسليمانية في إقليم كردستان العراق، وخدمات اإلستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي يقدمها

 .الصندوق في عموم البالد
 

 وفي حين أن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش (كانت قد انتهت قبل عام من الزمن، إال أن 8.7 مليون
 عراقي بما فيهم 1.9 مليون نازح مازالوا بحاجة للمساعدات اإلنسانية، خاصة فئتي النساء والفتايات والالتي يجدن أنفسهن في أمس الحاجة

 لخدمات الصحة اإلنجابية وخدمات اإلستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي والقضاء عليه .وكانت الحرب قد دمرت البنية التحتية للبالد
ً  على قدرة المؤسسات على توفير هذا النوع من الخدمات، مما يجعل الخدمات اإلنسانية التي يقدمها صندوق األمم المتحدة للسكان في  وأثرت سلبا

 .غاية األهمية اآلن أكثر من أي وقت مضى
 

 وكان صندوق األمم المتحدة للسكان قد داوم خالل سنوات الصراع على تقديم مجموعة من النشاطات لإلستجابة اإلنسانية التي عنيت بتلبية هذه
 اإلحتياجات، كما أسس منذ عام 2014 أكثر من 94 نقطة صحية للخدمات اإلنجابية و147 مأوىً  آمن للنساء ومركز مجتمعي يقدمون خدمات

 .استجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي
 

 وقد برزت تحديات جديدة خالل مرحلة إعادة البناء الحالية والتي تتزامن مع إستمرارية الحاجة للمساعدات اإلنسانية، مما جعل العمل على تحقيق
 اإلستدامة للخدمات التي أنشأها صندوق األمم المتحدة للسكان حاجةً  ماسةً، إلى جانب ضرورة فتح نقاط خدماتية جديدة لتلبية احتياجات العائدين

 .في مناطقهم
 

 وأوضح السيد راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، "إن الحاجة إلى خدمات الصحة والحماية تفوق بكثير
 الخدمات المتوفرة في العراق بالرغم من أن النزاع قد إنتهى، وفي وقت تزداد فيه اإلحتياجات اإلنسانية تعقيداً، يأتي التمويل القادم من كوريا لدعم

 ".صندوق األمم المتحدة في العراق لضمان استدامة هذه الخدمات وتلبيتها لإلجتياجات األساسية للنساء والفتيات
 

 وأضاف، "يعد رفع قدرات شركائنا في الحكومة جزءاً  بالغ األهمية من مهمتنا، ليستطيعوا بعدها تولي إدارة الخدمات وتقديمها في الوقت الذي
 ".تمر فيه البالد في مرحلة انتقالية

 
***** 

 صندوق األمم المتحدة للسكان :العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم اإلعالمي، اآلنسة سلوى
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