


العراق ٢٠١٧

١٣٨
مركزاً للمرأة

    ١٥٧
مركز صحي

 ٩١١,٠٦١
 إمراة حصلت على  

خدمات الصحة اإلنجابية

5,726
 فردُا مدرباً على توفير
 خدمات اإلستجابة

 للعنف القائم على النوع
االجتماعي

١٩١,٧٨٩
 حقيبة كرامة

١٢,٧٦٣
 شاباً وشابة حصلوا
 على تدريب على
 المهارات الحياتية

والمهنية

٤٤٣,٧٨٦ 
 فرداً استفادوا من
 خدمات اإلستجابة

 للعنف القائم على النوع
االجتماعي

٩٠,٥٤٥
 شاب وشابة حضروا
 جلسات توعية حول

 العنف المبني على النوع
 االجتماعي والصحة

اإلنجابية

٥٤٩
 أخصائياً مدرباً على

برامج الشباب

٩
 محافظات فعلت برنامج

شبكة ثقيف األقران

٢

 الصحة اإلنجابية

٨٥,٣٦٣
 امرأة تم الوصول إليها

 وتزويدها بمعلومات حول
الصحة اإلنجابية

الشباب

 العنف القائم على النوع
االجتماعي

٩٢٣,٩٩٥
 فرداً تم رفع درجة وعيهم
 عن العنف القائم على

النوع االجتماعي



٣

آليات االستجابة السريعة
 استطاع صندوق األمم المتحدة للسكان في عام

 ٢٠١٧ الوصول إلى ١,٥ مليون نسمة في محافظات
 األنبار ونينوى وصالح الدين وكركوك ودهوك وإربيل

 وسليمانية من خالل توزيع المساعدات المنقذة
 للحياة عبر آليات اإلستجابة السريعة، والتي تتم

 بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق
 األمم المتحدة للطفل )يونيسيف( وبرنامج األغذية

 العالمي والتي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب

 والغذاء ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة خالل
 ٧٢ ساعة من حدوث حاالت الطوارئ. وتتضمن

 حقائب الكرامة التي يزودها صندوق األمم المتحدة
 للسكان على بطانية وغطاء للشعر ومستلزمات

 العادة الشهرية ومصباح كاشف يدوي وأدوات
 للخياطة وغيرها من األمور. وقد ساعدت أليات

 اإلستجابة السريعة الكثير من العائالت النازحة في
مرات متعددة وفي أماكن مختلفة



٤

 عزز صندوق األمم المتحدة للسكان عدد الخدمات
 المتوفرة لإلستجابة للعنف المبني على النوع

 االجتماعي لالجئات النساء والفتيات، حيث أسس ١٦
 مركزاً للمرأة في عام ٢٠١٧ جاعالً عدد المراكز التي

 يدعمها ١٣٨ مركزاً. وقد وفرت هذه المراكز إلى جانب
 فرق اإلستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي

 المتنقلة حول العراق مجموعة متعددة من الخدمات
 ألكثر من ٦٠,٠٠٠ مستفيد. كما ساهم صندوق األمم

 المتحدة للسكان بشكل كبير في تحسين نوعية
 خدمات اإلستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي

 في العراق
 وتم رفع مستوى قدرات ٥,٧٢٦ من العاملين في قطاع

 اإلستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي بما
 فيهم العاملين في الحكومة والشركاء خالل الفترة

 المشمولة في هذا التقرير، كما دعم صندوق األمم
 المتحدة للسكان الحكومة إلنهاء واعتماد بروتوكول

 العناية السريرية بضحايا اإلغتصاب إلى جانب حمالت
 مناصرة وتوعية لمنع الممارسات الضارة والقضاء عليها

 مثل الزواج المبكر. وقد استطاع صندوق األمم المتحدة
 للسكان تحسين التنسيق بين العاملين في قطاع

 اإلستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي بصفته
 المسؤول عن المجموعة التنسيقية المعنية بالعنف

 المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك تسهيل
 إجراءات التشغيل الموحدة للمجموعة التنسيقية

 المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي. ودعم
 صندوق األمم المتحدة للسكان ١٥ مؤسسة لجمع
 المعلومات وتوفير بيانات بشكل روتيني حول العنف

 المبني على النوع االجتماعي في حين تم اعداد تقارير
 حول العنف المبني على النوع االجتماعي ورسوم بيانية

توضيحية إلثراء البرامج وعمليات المناصرة

العنف المبني على النوع االجتماعي



٥

 مراكز صحة انجابية تم
دعمها ٧٩

٢٠١٦٢٠١٧

 مراكز صحة انجابية تم
دعمها ١٥٧

الصحة اإلنجابية

 عزز صندوق األمم المتحدة للسكان قدرات الحكومة
 والشركاء في اإلستجابة إلحتياجات الصحة اإلنجابية
 الطارئة للنساء والفتيات خاصة الالتي تأثرن بالصراع

 مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(
 في العراق، لذلك زاد صندوق األمم المتحدة للسكان

 من عدد مراكز خدمات الصحة اإلنجابية من ٧٩
 منشأة صحية في عام ٢٠١٦ إلى 157 مع نهاية عام

 ٢٠١٧ والتي تضمنت ١٦ مستشفى تم دعمها
 لتقديم خدمات التوليد الطارئة األساسية ورعاية

 المواليد و11 منشأة لتوفير خدمات التوليد الطارئة
 الشاملة ورعاية المواليد، كما وفر صندوق األمم

 المتحدة للسكان عاملين في قطاع الصحة وحقائب
 الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ واألدوات الطبية

 .والغير طبي
 ودعم صندوق األمم المتحدة للسكان المنشآت

 الصحية جميعها بتسع وحدات توليد وستة وحدات
 أمراض نسائية متنقلة لضمان الوصول للنساء األكثر

 ضعفاً وهشاشة في مناطق جبهات القتال والالتي
 ال يستطعن اجتياز الحواجز العسكرية

 استطاعت المراكز التي دعمها صندوق األمم
 المتحدة مع نهاية هذا العام تقديم مجموعة متنوعة
 من خدمات الصحة اإلنجابية لحوالي ٩١١,٠٦١ امرأة

 بمن فيهن ١١٠,٢١٣ حصلن على رعاية قبل وبعد
 الوالدة، و٤٨٠,٥٤٩ عولجن من األمراض المنقولة

 جنسياً وإلتهابات الجهاز التناسلي، و٣٣٤,٠٠٠
 حصلن على خدمات تنظيم األسرة، و٨٧,٥٨٣ تم

 تقديم المساعدة لهن خالل الوالدات الطبيعية
 و٤٤,٠٥٦ تمت مساعدتهن أثناء الوالدات قيصرية.

 كما قام الصندوق األممي بتوفير مواد تثقيفية حول
 الصحة اإلنجابية لحوالي ٨٥,٣٦٣ من خالل حمالت
 توعية في حدود تقديم الخدمات اإلنسانية الصعبة.

 واستطاع صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز
 قدرات ومهارات ٢٩١ عامل في قطاع الصحة في
 مجموعة الخدمات األولية الدنيا وخدمات الصحة

اإلنجابية األخرى



 يخطط صندوق األمم المتحدة للسكان
 في عام 2018 على المحافظة على
 خدمات الصحة اإلنجابية الحالية التي

 تستجيب الحتياجات النازحين، في
 حين يخطط إلى انشاء خدمات إضافية

 لالستجابة الحتياجات العائدين إلى
 مجتمعاتهم الذين هم أكثر ضعفاً

 والنازحين واللذين ال يملكون فرصاً
 للحصول على الخدمات اإلنجابية

 الالزمة. وسيركز صندوق األمم المتحدة
 للسكان على تحقيق استدامة النظام

 الصحي الوطني من خالل تطوير
 سياسات الصحة اإلنجابية واألدوات

 واإلرشادات والبروتوكوالت بالتعاون مع
 الحكومة والمنظمات الغير حكومية

 وغيرهم من الشركاء إلى جانب تطوير
مهارات عاملي قطاع الصحة والمدراء

 كما سيستمر صندوق األمم المتحدة 
 للسكان في دعم الحكومة

 والمؤسسات المدنية لمنع العنف
 الجنسي والعنف المبني على النوع

 االجتماعي في العراق والتخفيف منه
واالستجابة له

 إن صندوق األمم المتحدة للسكان
 سيواصل دعم األماكن اآلمنه للنساء

 وإدارة مجموعة تنسيق اإلستجابة للعنف المبني
 على النوع االجتماعي ونظام إدارة المعلومات

 المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي
 وشبكة منع اإلستغالل واالعتداء الجنسي والشراكة

 القائمة
على المساءلة الفعلية

 وسيشكل هذا العام فرصة لزيادة درجة الوعي حول
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على

 الممارسات الضارة ضد النساء والعمل مع الحكومة
    لتعزيز األطر التشريعية والمؤسسية والحفاظ على

 جهودها

 سيواصل أيضاً دعم الشباب من خالل الشبكات. 
 الشبابية والمؤسسات لتدعيم مشاركات الشباب

أولويات عام ٢٠١٨

 وانخراطهم في المبادرات االجتماعي- االقتصادية في
 مجتمعاتهم مع التركيز على بناء مهاراتهم الحياتية

 ومشاركاتهم المجتمعية لتشجيع عمليات بناء السالم،
 كما سيقوم الصندوق بدعم عدد من المنشآت الصحية

المختارة لتوفير خدمات صحية شبابية

 وسيعزز عمله مع مكاتب اإلحصاء اإلقليمية المتمثل في
 حمالت المسح ألعداد كبيرة للسكان خاصة المسح

 الثاني الصحي واالجتماعي الموحد للنساء العراقيات،
 واألنشطة اإلبتدائية لإلحصاءات السكانية لعام 2020

 والمنزلية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية إلجراء التحاليل
 المتعمقة ونشر البيانات السكانية وتطوير قدرات

المخططين في دمج المتغيرات السكانية في أطر التطوير
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