
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

خدمات الصحة االنجابية

 كانت أم قاسم تعمل كقابلة في محافظة األنبار في العراق منذ عام ٢٠٠٣. وعندما اكتسح تنظيم داعش أجزاء كبيرة من بلدها في منتصف عام ٢٠١٤، حول حياتها وحياة نساء كثيرات إلى كابوس، خاصة عندما حاول التنظيم تجنيدها حول التنظيم جناح األمومة إلى
غرفة طوارئ لمقاتليه، وأعطى الطاقم الطبي غرفة صغيرة للوالدة، كما كان يجبر النساء على دفع ٢١,٠٠٠ دينار من عملة داعش (حوالي ٤٠ دوالًرا أمريكًيا) في حين كانت رعاية الوالدة تقدم مجانًا

أخذ مقاتلو داعش جميع معدات المستشفى معهم عندما غادروا إلى الرقة وأحرقوا المبنى

 ظل صندوق األمم المتحدة للسكان يدعم مستشفى القائم منذ أوائل كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٧، وأمّده بوحدة الوالدة المتنقلة كاملة التجهيز. كما ساهم الصندوق بشكل مباشر في تقديم الدعم المالي واللوجستي لدفع الحوافز الخاصة بفريق الصحة اإلنجابية،
ويتكون من أخصائي أمراض النساء وثالثة مساعدين طبيين وثالث قابالت وإداريين. عالوة على ذلك غطى صندوق األمم المتحدة للسكان تكلفة مولدات الكهرباء وإدارة النفايات

 كان تنظيم داعش يهددني أنا وزوجي وعائلتي وكذلك األطباء
 والممرضين اآلخرين باستمرار. كنا نعمل تحت وطأة الخوف وكنت

 محطمة عاطفيًا لكن كان علّي أن أرتدي قناع الشجاعة أمام
مريضاتي الالتي كن يضعن أطفالهن في تلك الظروف الصعبة

 دخلت امرأة ليس معها أي نقود، وكانت في حالة حرجة وتحتاج
 إلى الذهاب إلى غرفة الوالدة على الفور. فرفضت رئيسة القابالت

 التي عينها تنظيم داعش السماح لها بالدخول؛ لكنني هددت
 باالنسحاب إذا لم يتم قبول السيدة. كنت أعرف أنني أخاطر بحياتي
 بمثل هذا التصرف، لكن لو لم أفعل ذلك لكانت المرأة وطفلها قد

ماتا

٤٨,١٣٦ والدة طبيعية

٦,٩٠٨ والدة قيصرية

٥٥,٠٤٤ والدة ناجحة

مؤشرات النجاح
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ــام ٢٠١٨-  ٢٠١٩ ــراق لع لع ا ــة فــي  بي ــة االنجا اإلســتجابة اإلنســانية الخاصــة بالصح

قام صندوق األمم المتحدة للسكان في عام ٢٠١٨ بترشيد عملياته على إثر انخفاض تمويل العمليات اإلنسانية واالنتقال التدريجي نحو التدخالت التي تساعد على التأقلم والتكيف مع التغيرات التي يشهدها العراق 
وذلك للربط بين عمليات االستجابة اإلنسانية ومرحلة التنمية، مما أدى إلى تسليم أكثر من ٣٢ مركزًا للصحة اإلنجابية، وثماني عيادات والدة متنقلة وست عيادات متنقلة لصحة النساء إلى الحكومة 

  التمويل للمداخالت اإلنسانية لعام ٢٠١٩

التمويل المطلوب واألهداف اإلنسانيةالتحديات

١٠ مليون
دوالر أميركي 

٧٠٠,٠٠٠ شخص، من ضمنهم 

٦٧٣,٠٠٠ امرأة وفتاة في سن اإلنجاب

نقص التمويل الالزم للمساعدات االنسانية

انتقال الشركاء المنفذين التدريجي من 
االستجابة االنسانية الى التنمية

االغالق التدريجي لبعض مركز وعيادات الصحة 
االنجابية خالل فترة قصيرة

 صعوبة الوصول إلى بعض المناطق حيث
 يتواجد سكان بحاجة إلى خدمات الصحة

االنجابية وذلك ألسباب أمنية

٧٦ مركزًا للصحة اإلنجابية

٧٤٢,٤٦٩ 
امرأة وفتاة حصلن على خدمات الصحة االنجابية

٢٤٩,٦٦٢
 فردًا استفادوا من جلسات توعية حول الصحة

اإلنجابية، بما في ذلك تنظيم األسرة

٨٠١
 عامًال في المجال اإلنساني حصلوا على دورات

 تدريبية لبناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات الصحة
االنجابية

١,٣٦٠
حزمة صحة إنجابية تم توزيعها

توفير خدمات الصحة اإلنجابية المتخصصة للنساء الحوامل 
والمرضعات

إحالة الحاالت الطارئة إلى المرافق المتخصصة

تقديم االستشارات حول تنظيم األسرة

تقديم حزمات الصحة اإلنجابية


