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دهوك: تسجيل 2,707 والدة جديدة بني النازحني العراقيني خالل شهرين! !

اربيل (العراق)— بلغ عدد املواليد الجدد بني النازحني العراقيني في محافظة دهوك في إقليم 
كردستان خالل الشهرين املاضيني 2,707 مولوداً وفقاً لألرقام الصادرة عن مديرية صحة 

محافظة دهوك في إقليم كردستان.!
ووفقاً للدكتور بختيار أحمد، مدير القسم الفني في مديرية صحة دهوك، فقد تمكنت مديرية 
الصحة في املحافظة من تقديم خدمات خدمات التوليد للنساء النازحات نتيجة للدعم الذي 

قدمه صندوق األمم املتحدة للسكان، مشدداً على أهمية استمرار الدعم لتوفير الخدمات 
املطلوية.!

استجابة ألزمة النزوح، كان صندوق األمم املتحدة للسكان قد قدم الدعم ملديرية صحة محافظة 
دهوك لتعيني 55 من مقدمي الرعاية الصحية في مراكز ومستشفيات التوليد في املحافظة 

خالل شهري أيلول وتشرين أول لتتمكن مديرية الصحة من تقديم الخدمات املطلوبة للنساء 
الحوامل من النازحات. !

كما يقدم الصندوق إلدارة الصحة في إقليم كردستان الدعم الفني واألجهزة وحقائب الصحة 
اإلنجابية من خالل املنحة املقدمة من اململكة العربية السعودية.!

وأشار الدكتور وائل حتاتت، منسق مشروع الخدمات اإلنسانية في صندوق األمم املتحدة 
للسكان أن الصندوق يدعم مديريات الصحة في إقليم كردستان لتوفير خدمات الرعاية قبل 
الوالدة وبعد الوالدة وخدمات التوليد، إضافة إلى عقد دورات توعوية حول قضايا الصحة 

اإلنجابية.!
وشدد حتاحت على أهمية دور مديرية الصحة في تمكني الصندوق من تنفيذ برامجه وضمان 

الوالدة اآلمنة للنساء الحوامل من النازحات، مؤكداً على استمرارية الصندوق في دعم 
الخدمات الصحية لتحقيق أهدافه.!

وأوضح أن الصندوق يعمل حالياً على إنشاء عيادات نسائية في عدة مخيمات للنازحني في 
محافظة دهوك، فيما تم إنشاء عيادة في مخيم باحركة في محافظة إربيل وتعيني الكادر 

الطبي الالزم.!
ووفقاً لألرقام االرسمية فقد بلغ عدد النازحني العراقيني حوالي 1.9 مليون نازحاً، ويبلغ عدد 

النساء الحوامل بينهم حوالي 72,000 إمرأة.!
وتجدر اإلشارة إلى أن اململكة العربية السعودية كانت من أول املمولني الداعمني ألنشطة 

صندوق األمم املتحدة للسكان في العراق. حيث بدأ صندوق األمم املتحدة للسكان في العراق 
باالستجابة لتلبية احتياجات النازحني العراقيني الذين لجئوا إلى اقليم كردستان منذ شهر 
آب املاضي من خالل تقديم خدمات في مجال الصحة اإلنجابية والحماية للنساء والفتيات.!
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ويركز الصندوق على تقديم خدمات الصحة االنجابية وتعزيز والوقاية من العنف املبني على 
النوع االجتماعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية واالستجابة الحتياجات الشباب.!

انتهى-!- !
ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ!

ختام ملكاوي!
مستشارة اتصال!

صندوق األمم املتحدة للسكان/ مكتب العراق!
!malkawi@unfpa.org :بريد الكتروني

موبايل: 750-017-7846 964+!


