
قصة من الميدان

 يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان في مختلف مناطق العراق للمساهمة في رفع كفاءة خدمات الصحة اإلنجابية وتمكين
 المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتطوير البرامج التي تركز على الشباب واإلستفادة من البيانات السكانية في التخطيط

لمشاريع التنمية

 في عام ٢٠١٨، قام صندوق األمم المتحدة للسكان بإطالق خطته اإلستراتيجية ٢٠١٨-٢٠٢١ والتي ركزت على ثالث نتائج تحويلية
               هي

وضع حد لوفيات األمومة التي يمكن تفاديها
تلبية احتياجات تنظيم األسرة غير الملباة

وضع حد للعنف القائم على النوع االجتماعي وجميع الممارسات المضرة

القائم على  العنف  خدمات اإلستجابة لحاالت 
النوع االجتماعي

١٠٨  مركًزا للمرأة

 ٢٩٦,٧٧٣ 
 امرأة وفتاة حصلن على خدمات استجابة لحاالت

العنف القائم على النوع االجتماعي

١٠٤٧٫٦٢٤
 فردًا استفادوا من جلسات توعية حول العنف القائم

على النوع االجتماعي

٦٫٨٦٣
 عامًال في المجال اإلنساني حصلوا على دورات

 تدريبية لبناء القدرات لتقديم خدمات تتعلق
 باإلستجابة لحاالت العنف القائم على النوع

االجتماعي

٤٥,٢٣٥
فردًا حصلوا على حقيبة الكرامة

كانت حنين علي، من الموصل بالعراق، في الثانية والعشرين من عمرها عندما أجبرها النزاع على الفرار برفقة عائلتها من منزلهم. سارت مع 
والديها عبر أراض مزروعة باأللغام حتى وصلوا إلى مخيم دباغا للنازحين

واصلت حنين دراستها من الخيمة التي كانت تسكنها؛ فراحت تقرأ وتعلم نفسها بنفسها. ولقد هداها تصميمها وعزمها إلى زيارة مركز 
المرأة الذي يدعمه صندوق األمم المتحدة للسكان في المخيم، وتقدمت حنين للتطوع كمدربة خياطة. وبفضل موهبتها وتصميمها فقد 

ُقبلت على الفور لهذه المهمة

"في الواقع، األمر ال يتعلق بالخياطة فقط؛ 

فهؤالء النساء يحضرن الجلسات التي أقدمها 
بحثا عن تكوين صداقات جديدة أو هروبًا إلى 

مكان يمكنهن فيه نسيان المآسي التي تعرضن 
لها واإلحساس بأن بوسعهن أن يقمن بعمل 

مفيد

 هؤالء النساء يتجمعن، كما تتجمع الصديقات 
في األحياء، حول خياطة األقمشة. ومع هذا 
فبعضهن يأتين إلى هنا ُمحّمالت بآالم أكثر 

عمقًا، فالخياطة بالنسبة لهن أشبه بربط 
حياتهن معًا ومداواة جروحهن“

٣,٠٢٢ فتاة تعرضن للعنف واستطعن الحصول على المساعدات الضرورية

١٤٠,٢٩٣ امرأة تعرضن للعنف واستطعن الحصول على المساعدات الضرورية

١٣,٣٧ امرأة وفتاة حصلن على الرعاية وخدمات الوقاية أو الحماية المتعلقة بختان اإلناث أو الخدمتين معا

 ٧٦,٥٨٥ فتاة معرضة لخطر الزواج المبكر أو متأثرة به حصلن على الرعاية وخدمات الوقاية أو الحماية المتعلقة
بالزواج المبكر والزواج القسري أو الخدمتين معًا

مؤشرات النجاح
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لعــراق لعــام ٢٠١٨-  ٢٠١٩ ا ــوع االجتماعــي فــي  لن ا ــى  ــم عل ئ ــف القا اإلســتجابة اإلنســانية لمناهضــة العن

قام صندوق األمم المتحدة للسكان في عام ٢٠١٨ بترشيد عملياته على إثر انخفاض تمويل العمليات اإلنسانية واإلنتقال التدريجي نحو التدخالت التي تساعد على التأقلم والتكيف مع التغيرات التي يشهدها العراق، وذلك للربط
بين عمليات االستجابة اإلنسانية ومرحلة التنمية، مما أدى إلى االغالق التدريجي لما يقارب ٣٠ مركزًا للمرأة 

النوع  على  القائم  العنف  لحاالت  لالستجابة  متكاملة  خدمات  توفير  في  المرأة  مراكز  دعم 
االجتماعي بما في ذلك تقديم دورات في مهارات الحياة وخدمات الدعم النفسي االجتماعي

 المشاركة في ترأس آلية االستجابة السريعة مع كل من برنامج األغذية العالمي وصندوق
 األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف، من خالل توزيع حقائب الكرامة في غضون ٧٢ ساعة من

حدوث حاالت الطوارئ

تنظيم جلسات توعية حول الزواج المبكر والممارسات المضرة ومختلف أشكال التحرش وأنواع 
العنف ضد المرأة

بناء قدرات العاملين في قطاع االستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بما في 
ذلك المؤسسات الحكومية والشركاء المحليين

تنظيم حمالت مناصرة حول المواضيع المتعلقة بمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي

  التمويل للمداخالت اإلنسانية لعام ٢٠١٩

التمويل المطلوب واألهداف اإلنسانيةالتحديات

١٢ مليون
دوالر أميركي 

٤٠٠,٠٠٠ فردًا من ضمنهم  ٢١٥,٠٠٠ امرأة

 و١٥٠,٠٠٠ يافع

نقص التمويل الالزم للمساعدات اإلنسانية

 التجهيز النتقال الشركاء المنفذين التدريجي
من االستجابة اإلنسانية إلى التنمية

 اإلغالق التدريجي لبعض مراكز المرأة خالل
فترة قصيرة

 صعوبة الوصول إلى بعض المناطق ألسباب
 أمنية، رغم تواجد سكان بها بحاجة إلى خدمات

العنف المبني على النوع االجتماعي


