خبر صحفي  -للنشر الفوري
صندوق األمم المتحدة للسكان يلبي احتياجات  100،000امرأة وفتاة في شرق الموصل
بغداد ،العراق 9 ،فبراير/أيار  – 2016في حاالت األزمات اإلنسانية تكون األولوية دائما لتوفير المأوى والغذاء واألمن
للنازحين ،ولكن كثيرا ما يتم إغفال احتياجات النساء والفتيات .ووفقا للتقديرات يعيش ما بين  550،000إلى 885،000
شخص في أحياء تم استعادتاها في شرق الموصل بالعراق وهم في أمس الحاجة للمساعدات اإلنسانية ومن ضمنهم
 138،000إلى  220،000من النساء والفتيات في حاجة شديدة لتوفير الحماية لهن من كافة اشكال العنف وكذلك إتاحة
الخدمات الصحية المتخصصة في أمراض النساء والصحة اإلنجابية .ومن أجل ذلك يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان
بالتعاون مع الشركاء الدوليين والوطنين وبالتنسيق مع السلطات الحكومية على تلبية هذه االحتياجات.
فمنذ بداية العمليات العسكرية الستعادة مدينة الموصل،
وصندوق األمم المتحدة للسكان يعمل على االستجابة
السريعة لالحتياجات الضرورية للنساء والفتيات في
الموصل من خالل وتوفير خدمات الصحة اإلنجابية وتقديم
الدعم النفسي واالجتماعي للنساء والفتيات في سن اإلنجاب
في المناطق التي يمكن وصول المساعدات اإلنسانية اليها
في شرق الموصل .ومن اهم التدخالت التي يقدمها
الصندوق لمساعدة النساء والفتيات للحفاظ على كرامتهم
خالل هذه األزمة اإلنسانية ،قام الصندوق بتوزيع 30،000
ألف حقيبة كرامة ،التي تحتوي على لوازم النظافة للنساء
مثل فرشاة األسنان ومعجون األسنان والشامبو والصابون
والفوط الصحية والمالبس الداخلية .وقد تم التوزيع بناء على
التقييمات الميدانية السريعة التي قامت بها فرق الصندوق
لضمان إعطاء األولوية للمناطق واألحياء األكثر احتياجا
في شرق الموصل.

مجموعة من النساء في انتظار الحصول على حقائب الكرامة اثناء توزيعهم في أحد
احياء شرق الموصل

بحسب التقديرات يقدر عدد سكان مناطق غرب الموصل ،وهي المناطق التي لم تبدأ عمليات استعادتها بعد ،ما يقرب من
 750،000شخص ،ومع اقتراب موعد اإلطالق المتوقع للعمليات العسكرية الستعادة السيطرة على هذا الجءء من المدينة
فمن الضروري االستعداد لالستجابة الفورية الحتياجات الضرورية النساء والفتيات في غرب الموصل ليتم تلبية هذه
االحتياجات حين يمكن الوصول لهن .وقد قام صندوق األمم المتحدة للسكان بإعداد وتجهيء حقائب كرامة ليتم توزيعها على
 180،000إمرأة وفتاة في غرب الموصل بمجرد اتاحة فرصة الوصول لهن .كما اتم الصندوق تجهيء وتدريب فرق طبية
واألخصائيين االجتماعيين للبدء في تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والدعم النفسي للنساء والفتيات في أحياء غرب الموصل
بمجرد اتاحة الفرصة لوصول المساعدات اإلنسانية لتلك األحياء والمناطق.
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