
اإلســتجابة اإلنســانية لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي العــراق لعــام ٢٠١٨-  ٢٠١٩

٢٩,٦٧٧٣ 
 امرأة وفتاة حصلن على خدمات االستجابة لحاالت

العنف القائم على النوع االجتماعي

١٠٤,٧٦٢٤
 فردًا شاركوا في جلسات توعية حول العنف القائم

على النوع االجتماعي

٦,٨٦٣
 عامًال في المجال اإلنساني حصلوا على دورات

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

االجتماعي

٤٥,٢٣٥
فردًا حصلوا على حقيبة الكرامة

٧٤٢,٤٦٩ 
 امرأة وفتاة حصلن على خدمات استجابة لحاالت

العنف القائم على النوع االجتماعي

٢٤٩,٦٦٢
 فردًا استفادوا من حمالت توعية حول الصحة اإلنجابية

بما في ذلك تنظيم األسرة

٨٠١
 عامًال في المجال اإلنساني حصلوا على دورات

 تدريبية لبناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات الصحة
اإلنجابية

١,٣٦٠
 حزمة الصحة االنجابية موزعة

اإلستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي
 تنفيذ حمالت مناصرة لمنع الممارسات المضرة والقضاء عليها، أو لإلبالغ

اإللزامي بها لدى وقوعها، وتشمل هذه الممارسات الزواج المبكر وختان اإلناث

 توفير خدمات لالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل
 خدمات الدعم النفسي االجتماعي، واإلحاالت الصحية والقانونية، وإدارة الحاالت،

وتنظيم األنشطة الترفيهية، وبناء القدرات في مراكز المرأة

توزيع حقائب الكرامة التي تتضمن مستلزمات للنظافة الشخصية وفوط صحية

 إعادة تأهيل وتجديد مستشفيات الوالدة وأقسام الوالدة في المنشآت الصحية
المهدمة أو المتضررة

توفير األجهزة والمستلزمات الطبية واألدوية للمنشآت الصحية

 إرسال العيادات والفرق الطبية المتنقلة إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول
 إليها لإلشراف على الوالدات وتقديم الخدمات االستشارية الطبية والعالجية

للنساء والفتيات الحوامل

توفير الخدمات االستشارية المتعلقة بتنظيم األسرة ووسائل منع الحمل

400 000 individuals, including 

215 000 women and 

150 000 adolescents 

أهداف اإلستجابة لعام ٢٠١٩
التمويل المطلوب

٢٢ مليون دوالر أميركي

التمويل الوارد
٦٫٤ مليون دوالر أميركي 

٪٢٩        
 العجز في التمويل

١٥٫٦ مليون دوالر أميركي 

٪٧١        

٢٢ مليون
دوالر أميركي 

نتائج التدخالت اإلنسانية التي تحققت في عام ۲۰۱۸

اإلستجابة إلحتياجات الصحة اإلنجابية
 التمويل

المطلوب
٣٢٫٥ مليون 

دوالر أميركي 
التمويل الوارد

٣٨ مليون 
 نسبة دوالر أميركي 

 التمويل
 ١٠٥ ٪

١٠٨ مركزًا للمرأة ٧٦ مركزًا للصحة اإلنجابية
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 يحتاج صندوق األمم المتحدة للسكان في عام ٢٠١٩ تمويًال تبلغ قيمته ٢٢ مليون دوالر أميركي لخدمات
 االستجابة اإلنسانية التي يقدمها في ظل األزمة المستمرة في العراق، حيث تركز االستجابة على الحفاظ على

 كرامة النساء والفتيات في مناطق العراق المختلفة، من خالل توفير تدخالت في مجاالت الصحة اإلنجابية
ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في مخيمات الالجئين والنازحين

 ولقد حصل صندوق األمم المتحدة للسكان حتى تاريخ ١ شباط/فبراير ٢٠١٩ على تمويل بلغ ٦٫٤ مليون دوالرًا
 أميركيًا من استراليا وكندا والدنمارك واسبانيا والمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية وإدارة األزمات (إيكو)

وكوريا والنرويج والسويد واليابان وصندوق التمويل اإلنساني في العراق

 كما حصل على تعهدات مالية وصلت قيمتها إلى ٩ مليون دوالر أميركي من دول مانحة مثل استراليا وكندا
والمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية وإدارة األزمات (إيكو) والسويد

 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

اإلحتياجات اإلنسانية لعام  ٢٠١٩

 وضع حد لوفيات األمومة التي يمكن
تفاديها

تلبية احتياجات تنظيم األسرة غير الملباة

 وضع حد للعنف القائم على النوع
االجتماعي وجميع الممارسات المضرة

االنبار

نينوى

واسط

بغداد

أربيل

السليمانية

دهوك

صالح الدين
ديالى

كربالءبابل

النجف

كركوك

ميسان

 البصرة

ذي قار

 المثنى

الديوانية

االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم المتحدة للسكان في العراق

ال توجد تدخالت إنسانية
إقليم كردستان العراق

المنطقة الوسطى
الجنوبية في العراق 

التمويل للمداخالت اإلنسانية

 ٤٠٠,٠٠٠ فردا من ضمنهم

٢١٥,٠٠٠ امرأة  و١٥٠,٠٠٠ يافًع

٧٠٠,٠٠٠ فردًا من ضمنهم

٦٧٣,٠٠٠ امرأة وفتاة في سن اإلنجاب


