
 

ي العراق وسطيحدد قييم حكومي وأممي ت
ي مرافق الصحة اإلنجابية ف 

 کورونا  جائحة الثغرات ف 

 

اير  12 ي    - ؛ بغداد، العراق2021فبر
اف وزارت  كشف الجهاز المركزي لإلحصاء، وهيئة إحصاء إقليم كردستان، تحت إشر

ي  
ي الحكومة االتحادية وإقليم كوردستان، ف 

اير عن نتائج   10الصحة ف  وس کورونا عىل خدمات  فبر التقييم الرسي    ع لتأثبر فبر

ي جميع أنحاء العراق. 
 ومرافق الصحة اإلنجابية ف 

ي من صندوق األمم المتحدة للسكان مع الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية،يم بالتعاون تم إجراء التقي
وبدعم  بدعم تقن 

ي الدولي ، من خالل الوكالة المالي من الحكومة السويدية
الخدمات نوعية  عنبيانات  ويوفر التقييم سويدية للتعاون اإلنمات 

ي المرا
 تشفيات. الصحية والمس  فقالمقدمة للنساء والفتيات ف 

ي البالد. 
ي  و يهدف التقييم إل تحليل تأثبر الوباء عىل جودة خدمات الصحة اإلنجابية والنظام الصحي ف 

يحدد الثغرات ف 

ي تقديم الخدمات وقدرة مقدمي الخدمات الصحية. كما يتناول التقييم الحماية االجتماعية وخدمات الصحة    الصحي  النظام
ف 

ية. اإلنجابية عىل مستوى المؤسسات و   الموارد البرسر

ي المعلومات والوعي المتعلقة  الضوء عىل التقييم ويسلط
وس كورونا الثغرات ف  ي ذلكبتداببر الحماية من فبر

  ارتداء ، بما ف 

ي . عالوة عىل ذلكاألقنعة والتباعد االجتماعي 
،  أدوية الصحة اإلنجابية الرئيسية، وإجراءات الفرز  ، أبرز التقييم النقص ف 

 عن معدات الحماية الشخصية 
ً
ي المرافق الصحية المستهدفة. فضال

 ف 

كاء الحكوميير    ي العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا: "سيتيح هذا التقييم للرسر
وقالت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان ف 

ي جميع أنحاء  تعزيز قدرة النظام الصحي ومقدمي الخدمات الصحية عىل رفع جودة الخدمات المقدمة للنساء وا
لفتيات ف 

ي أن تموت أي امرأة بسبب الوالدة أو إذ البالد. 
 ".  ولو نواجه جائحةعدم الحصول عىل الخدمات، حن   بسبب ال ينبغ 

https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 

كاء لتعزيز القدرات الوطنية لتلبية االحتياجات   واختتمت قائلة: "سيواصل صندوق األمم المتحدة للسكان العمل مع الرسر

نحن مصممون عىل ضمان حصول النساء والفتيات عىل  ة. لصحية وتمكير  المرأال سيما النظم ا، و يةالتنموية واإلنسان

 عالية الجودة ". الخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

ي أنحاء العراقمستشفيات  10مركزا صحيا و 107شمل التقييم  و 
ي خمس محافظات ف 

أربيل وبغداد وصالح الدين  وهم  ف 

ي ذلك تم إجراء مقابالت مع مقدمي الخو والنجف والبرصة. 
  185موظف خدمة و  225عامل صحي و 275طباء وأدمة بما ف 

ي معدات الوقاية الشخصية وبناء قدرات العاملير  الصحيير  والدعم  و . مستفيد 
كانت الحاجة الملحة لمعالجة النقص ف 

ي إلدارة األزمة من ب 
 ير  التوصيات الفورية للتقييم. اللوجسن 

**** 

صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب  

 وكل شابة إمكاناتهم 

، اآلنسة سلوى موىس  smoussa@unfpa.org للمزيد من المعلومات، يرجر التواصل مع القسم اإلعالمي
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