
 

ان بالعراق، يحمل طفل حديث السيد رامناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسك

 الوالدة اثناء زيارته للقيارة.

ة للسكان يقوم بعد ان اشرف الفريق الطبي المدعوم من قبل صندوق األمم المتحد

 على عملية والدة نجاحه في مستشفى القيارة

 

 للنشر الفوري -خبر صحفي 

 استشارة صحة انجابية للنساء والفتيات النازحات من الموصل 1,000صندوق األمم المتحدة للسكان يقدم بيان صحفي: 

من ضواحيها، صعد  عائالتمع استمرار العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل ونزوح  - 2016 / أكتوبرتشرين األول 25اربيل 

خدمات الصحة االنجابية للنساء والفتيات  للتعامل مع العائالت النازحة لتقديمصندوق األمم المتحدة للسكان في العراق من خطة استجابته 

 النازحات.

لتحرير  تشرين األول 17في  منذ بدء العمليات العسكريةو

اسم الموصل من الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها 

، قدم صندوق األمم الشام""الدولة اإلسالمية في العراق و

استشارة تتعلق بالصحة  1,000أكثر من  للسكان المتحدة

للنساء والفتيات في ثالث  معظمها قد قدم وكان االنجابية

 .جيالهمرافق صحية في القيارة والحاج علي 

في مراكز الصحة والدات  10كما أشرفت الفرق الطبية على 

يارة منذ بدء العمليات األولية التي يدعمها الصندوق في الق

المرافق  بر العيادات التي يدعمها الصندوقتعتة. والعسكري

 في تلك المنطقة. المجهزة لحاالت الوالدةالمعدة والوحيدة 

القيارة، قال ممثل صندوق األمم من وفي حديثه لإلعالم 

المتحدة للسكان في العراق راماناثان باالكريشنان "عند 

ويكون األمر . جن لهاتصول لمنطقة آمنة فإنه وفي الغالب، ال تجد النساء والفتيات خدمات الرعاية والصحة االنجابية التي يحللو نزوحهن

 وفي حالة القيارة، يقدم الصندوقوأضاف أنه  ".لألمهات الحواملا وقد تصبح الحاجة لهذه الخدمات مسألة حياة أو موت بالنسبة أكثر تعقيد

 حتى في حاالت الطوارئ.حاالت الوالدة لرعاية الخدمات والدعمه لخدمات الصحة اإلنجابية بما فيها 

وكجزء من استجابته ألزمة الموصل، جهز صندوق األمم المتحدة للسكان 

مركزاً  20فريقا متنقال لتقديم خدمات الصحة االنجابية وأسس/ هيأ  25

تلك للعناية باألمهات بما في ذلك غرف الوالدة للنساء الحوامل. وتقدم 

 ،وتنظيم األسرةمنها استشارات النسائية والمراكز مجموعة من الخدمات 

الوالدة وما بعدها. كما خالل وإضافة إلى خدمات رعاية ما قبل الوالدة 

فريقا متنقال على استعداد لتقديم خدمات الدعم النفسي  23جهز الصندوق 

الناجيات طارئة واإلحالة للنساء والفتيات واالجتماعي وإدارة الحاالت ال

 من العنف المبني على الجندر.

 

وتشكل األزمة اإلنسانية في الموصل تهديدا على صحة وحياة 

النساء الحوامل اللواتي قد يتعرضن النقطاع خدمات الرعاية 

 والصحة االنجابية الطارئة.

مجموع  من 300,000و 250,000تيات في مرحلة الصحة االنجابية ما بين ستمرار العمليات في الموصل، يقدر عدد النساء والفومع ا

مليون نسمة، األمر الذي يتطلب تقديم خدمات الصحة االنجابية واالستجابة وتقديم الحماية لحاالت  1.2السكان في المدينة والذي يبلغ 

 العنف المبني على الجندر لمن يحجن لها.
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