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الديوانية

 قام صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم من الحكومة الكندية والبرنامجكرميان
 األوروبي اإلقليمي للتنمية والحماية في الشرق األوسط، بتنظيم عدد من
 جلسات التدريب لرفع قدرات النساء العامالت في مراكز اإليواء خالل الربع

 الثالث من عام ٢٠١٨، حيث شارك في التدريب ٣٢ متدرب من محافظات بغداد
والبصرة وأربيل ودهوك والسليمانية ومنطقة كرميان

 وهدفت جلسات التدريب هذه إلى رفع قدرات العامالت في مراكز اإليواء حول
 طريقة إدارة شؤون النساء القاطنات في المراكز وتبادل الخبرات التي

 اكتسبنها في مناطق عملهم المختلفة في العراق فيما بينهن. وتضمنت
 جلسات التدريب تعريفًا باإلطار القانوني الدولي بشأن حقوق النساء

 والمساواة بين الجنسين، وأهداف مراكز اإليواء، والمبادئ التوجيهية وإجراءات
 التشغيل الموحدة لعمل مراكز اإليواء

 كثيرًا ما تصف الناجيات من العنف القائم على نوع االجتماعي حياتهن بالمظلمة والقاتمة والمخزية. فيلمن أنفسهن، ويصبحن منزويات، وفي العديد من الحاالت يصبحن ضحايا منقطعات عن
 العالم. إن اتخاذ الخطوة األولى لترك الشريك الذي يتسبب باإلساءة وطلب المساعدة الكثير من الشجاعة. لذلك، فإن النساء اللواتي يهربن من العنف القائم على النوع االجتماعي يحتجن إلى مالذ

مؤقت لتأمين سالمتهن، والحماية من المخاطر والتهديدات التي يوجهنها

ــدوق االمــم المتحــدة للســكان مهمــة صن

بدعم كريم من

 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 األمهات عند الوالدة التي يمكن تفاديها

وضع حد الحتياجات تنظيم األسرة الغير ملباة

 وضع حد للعنف القائم على النوع االجتماعي وجميع الممارسات
المضرة

مواقع مراكز اإليواء

 يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان خمس مراكز إيواء في العراق تديرها وزارة العمل
والشؤون االجتماعية في الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان

 يتكون كل مركز إيواء من غرف للسكن وغرفة لالستشارات وغرفة لألنشطة الحياتية وغرفة
لخدمات الدعم النفسي االجتماعي ومطبخ

القدرة اإلستيعابية لمراكز اإليواء

محافظة بغداد: الحد األقصى ٨٠ امرأة

محافظة دهوك: الحد األقصى ٤٠ امرأة

محافظة أربيل: الحد األقصى ٢٠ امرأة

محافظة السليمانية: الحد األقصى ٤٠ امرأة

منطقة كرميان (مركز مؤقت لمدة ٧٢ ساعة): الحد األقصى ٢٠ امرأة

الخدمات المقدمة في مراكز اإليواء

الخدمات الطبية
خدمات فورية لالستجابة لالحتياجات المختلفة بحسب طبيعة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى المتابعة

الدعم النفسي االجتماعي
خدمات اإلستشارات الفردية ومجموعات الدعم النفسي االجتماعي التي تديرها باحثة اجتماعية بصورة منتظمة

خدمات الصحة النفسية
اإلستشارات النفسية والتي تتضمن اإلستشارات الطبية النفسية عند الحاجة وجلسات مجموعة الدعم العاطفي

اإلستشارات القانونية
المساعدات واإلستشارات القانونية متوفرة عند الحاجة ال سيما قانون األحوال العائلية

برامج رعاية األطفال
األنشطة الترفيهية والدعم النفسي االجتماعي لألطفال المتواجدين مع أمهاتهم

مستلزمات اإلحتياجات األساسية
الغذاء والمواد غير الغذائية وحقائب الكرامة وحقائب األطفال وشامبو الشعر والصابون وفرشاة أسنان

إن الهدف من مراكز اإليواء هو توفير بيئة ومجتمع آمن للنساء والفتيات المعرضات لخطر
العنف القائم على النوع االجتماعي أو الناجيات منه، ال سيما حاالت العنف المنزلي

وذلك من خالل تقديم ملجأ مؤقت وفوري وتقديم خدمات متخصصة طارئة

ال يوجد مراكز إيواء
إقليم كردستان العراق

المنطقة الوسطى
الجنوبية في العراق 
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