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 الحياة في المناطق المحررة حديثا في غرب األنبار المنقذةالتدخالت يرفع نسبة صندوق األمم المتحدة للسكان 

 

 
 2017/جمعية الطبية العراقية المتحدةصورة لل. نوفمبر 26وحدة التوليد المتنقلة في القائم في 

 
الحاجة إلى  إزدياد إلى 2017نهاية أكتوبر  فينتهاء المرحلة الثانية من تحرير غرب األنبار أدى ا -٢٠١٧ نوفمبر ٣٠أربيل، العراق، 

امرأة  ١٥،٠٠٠ شخص، من بينهم ٦٠٠٠٠ قدر أن نحووي .عبيديالو والقائم وراوة، عانة،في مناطق  والنازحينالمساعدة اإلنسانية للسكان 

 .نوالقرى المحيطة به عبيديالو والقائم وراوة، عانة،في مناطق في سن اإلنجاب، ال يزالون 
 

وذلك النساء الحوامل والفتيات الحوامل في غرب األنبار أول من استجاب لحاجة حدة للسكان في العراق وشركاؤه كان صندوق األمم المت

صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم لشريكه الجمعية الطبية العراقية المتحدة، لنشر ، فوفّر استجابته السريعة لحاالت الطوارئ كجزء من

بسبب نقص اإلمدادات والمعدات والعاملين  عاملة وذلكصحية  منشآتحيث ال توجد  عانةوفي منطقتي القائم متنقلين للتوليد وحدتي 

 .الطبيين
 

 26القائم في  الى الوحدة التي أرسلت، في حين أن توليد خالل شهر واحد فقطلية عم 30 عانةالتي أنشئت في وحدة التوليد المتنقلة أجرت 
صندوق األمم المتحدة للسكان المعدات واللوازم  أرسلوباإلضافة إلى ذلك،  .في يوم واحد عمليتي توليد أجرتنوفمبر / تشرين الثاني 

 .المعقدة التوليدبعمليات الخاصة الطبية لتلبية االحتياجات 
 

من أشكال مختلفة من العنف عانين عشن تحت حكم تنظيم الدولة اإلسالمية ووالنساء اللواتي كما تم توفير العالج والرعاية النفسية للفتيات 

 عانةفي  وفريق مساعدالصندوق إنشاء مركز مجتمعي للمرأة  وقد سهل. خالل السنوات الثالث الماضية االجتماعينوع الالقائم على 
 والقائم

 
نوع ال، للتعذيب القائم على ال يزلن يتعرضنتعرضن، اللواتي للنساء والفتيات  النصائحقوم األخصائيون االجتماعيون بتحديد وتقديم وي

 .في غرب األنبارحزمة الكرامة  وفر الصندوقكما . زواج القاصراتبما في ذلك  االجتماعي
 

مخيمات مختلف الالعيادات في  خاللمن  االجتماعيوالعنف القائم على النوع  اإلنجابيةعلى خدمات الصحة  الحصولالنازحون من  وتمكن

 .المنشآت الصحيةوتضررت  الخدماتالنائية مثل الرطبة وهيت، حيث توقفت  والمناطق األنبارفي محافظة 
 
 

حكومة اليابان مكتب المفوضية األوروبية من األمم المتحدة للسكان  تلقاه صندوقكبير اة ناتجة عن دعم مالي هذه التدخالت المنقذة للحي

 . اعدات اإلنسانيةللمس
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