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بغداد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018: قامت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة
للسكان بتدريب وتوجيه أكثر من 50 مهنيًا صحيًا على المستوى الوطني والمحافظات على كيفية الاستجابة للعنف القائم على نوع

الجنس ضد النساء والفتيات.

  

وشمل النشاطان اللذان ُأقيما في بغداد وأربيل للفترة من 11 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مناقشة قضايا ركزت على: العنف ضد
النساء والفتيات الذي يتفاقم أثناء حالات الطوارئ الإنسانية حيث تزيد درجة التعرض للعنف والمخاطر؛ الأشكال المختلفة للعنف

القائم على نوع الجنس وطرق تحديد إجراءات ملموسة لبناء الجهود المستمرة. بالاضافة الى استخدام المبادئ التوجيهية والأدوات
المتاحة لتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات ونتائج أدوات رسم

الخرائط والإحصاءات المتعلقة بالعنف على يد الشريك الحميم في العراق.

  

وقال الدكتور أدهم إسماعيل، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "يمكننا التنبوء بالعنف كله تقريبًا والوقاية منه.
إن التعريف المبكر والتدخلات السريعة أساس لمنع العنف. وهذا يتطلب اتباع نهجًا شاملًا ومتعدد الأنظمة، بدءًا بقطاع الصحة. إن

منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع حكومة العراق، ملتزمة بدعم الشركاء الصحيين وجميع المعنيين لمعالجة هذه المشكلة مع
ضمان حصول جميع ضحايا العنف على الرعاية الطبية."

  

وأضاف الدكتور إسماعيل قائلًا: "في حالات الطوارئ، يشكل العنف القائم على نوع الجنس تهديدًا للصحة العامة للنساء والفتيات. في
العراق، زاد الصراع من هذا التهديد بشكل كبير، ومن ثم زاد كٌل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

والشركاء الآخرين من تركيزهم للقضاء على هذا الفعل اللاإنساني ".

  

وللعنف تأثير سلبي كبير على حياة النساء والفتيات والمجتمع بشكٍل عام. فهو يلقي عبئًا على الحد الأدنى من الموارد المتاحة،
والتي يمكن أن تدعم التدخلات الحيوية الاخرى لإنقاذ الحياة. ويظهر العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات بأشكال

عديدة، بما في ذلك الإصابات البدنية والتأثير على الصحة الإنجابية والاصابة بالأمراض غير المعدية والاضطرابات النفسية والأمراض
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العقلية طويلة الأمد التي ينتهي بها المطاف في مرافق الرعاية الصحية بإعتبارها نقطة الإتصال الأولى ونقطة دخول رئيسية في
طريق الإحالة إلى القطاعات الأخرى.

للمزيد من المعلومات الرجاء الأتصال بـ:  
  

منظمة الصحة العالمية، المكتب القطري في العراق
السيدة بولين أجيلو

 int.who@ajellopa :البريد الإلكتروني
هاتف نقال: +9510101460

  

والسيدة غ المياحي
 int.who@almayahig :البريد الإلكتروني
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