
 

 

 سھم في تحقیق مكاسب السالمییمكن أن االستثمار في مجال الصحة 

تدعو منظمة الصحة مؤتمر الكویت الدولي إلعادة إعمار العراق بمناسبة انعقاد  --- 2018شباط/فبرایر  12بغداد، العراق،  
 مر في العراق. دالعالمیة المجتمع الدولي إلى مواصلة االستثمار في القطاع الصحي الم

األنبار في  صحیاً  مركزاً  170مستشفى وأكثر من  14 دمار والنزاع الذي دام ثالث سنوات في العراق الى تضرر دى أفقد 
 .ةعاجل اتلى إصالحإالصحیة المؤسسات المیاه والطاقة التي تعتمد علیھا  تحتاج خدماتكما دین وكركوك. صالح الوونینوى 

إضافة نفسیة ال یمكن تصورھا لمالیین الناس  ضغوط واضطراباتتسببت األزمة في  ،الجسیمة األضرار المادیةجنب  لىوإ
التلقیح الروتیني لمالیین األطفال خدمات  ترقلعكما عشرات اآلالف من العراقیین الذین أصیبوا بإصابات جسدیة شدیدة لى إ

إضافة یر األدویة األساسیة والمعدات الطبیة توف عاقتوأ ة للفتیات والنساء في سن اإلنجابوقللت من خدمات الصحة اإلنجابی
 التعلیم الطبي لمئات اآلالف من العاملین الطبیین الطموحین.یقاف إلى إ

ملیون عراقي ما  2.4ن أكثر من إ": "قائالً  لطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمیة في العراقأ صرحوفي ھذا السیاق، 
 حررت والتي التي ھمملیون عراقي عادوا إلى مناطق 3.3أكثر من  . وھناكمباشرةزالوا نازحین ویحتاجون إلى رعایة صحیة 

إعادة بناء  یعملون علىفي جمیع أنحاء البالد المالیین من العراقیین ن إ .بالكامل تقریباً  فیھا یجب إعادة بناء النظام الصحي
تزویدھم تتمكن من السلطات الصحیة الحكومیة ل تحرص منظمة الصحة العالمیة على دعم وھنا تي تاثرت بالنزاعاتالحیاتھم 

 ".والكریمةرعایة الصحیة المناسبة بخدمات ال

الصحة لدعم حكومة العراق في تقدیم الخدمات الصحیة الطارئة  موعةوقد عملت منظمة الصحة العالمیة مع الشركاء في مج
 الصحین قدم الشركاء 2017ي عام فالصحیة الجیدة. ف خدماتوتعزیز نظام الرعایة الصحیة لضمان حصول المصابین على ال

تحقیق ذلك من خالل إنشاء ودعم ما  تموفي جمیع أنحاء العراق. میادین الصحیة الفي مختلف مالیین استشارة طبیة  6أكثر من 
من الصحیة التوعیة ولیة وحمالت إضافة إلى الخدمات الصحیة األعیادة صحیة ثابتة في مخیمات النازحین  29ال یقل عن 

ألكثر من المنقذة للحیاة الخدمات الصحیة الطارئة ن المنظمة وفرت أعیادة طبیة متنقلة. ومن الجدیر بالذكر  64خالل أكثر من 
في الموصل والحویجة مامیة األمیدانیة قریبة من خطوط المواجھة طواريء شخص من خالل خمسة مستشفیات  ألف 24

 والقائم.

ماسة إلى مزید من االستثمارات في مجال الة تظھر الحاج ،صاباتاإلتقلیل  ولمكاسب اإلنسانیة الحالیة احمایة جل من أو
دعم إعادة بناء النظم ھار االلتزام الحازم لظإالمجتمع الدولي  نكاء الصحیووتناشد منظمة الصحة العالمیة والشرالصحة. 

صحیة سریع نظام رعایة  عادة بناءإتاھیل و لضمانالصحیة وتوفیر األدویة المنقذة للحیاة ورفع مستوى التكنولوجیات الطبیة 
المناطق  حیاءتاھیل وإعن إعادة  فضالً   تحقیق عوائد سلمیة وكریمة وآمنة لیمكن المعنیین في مجال الصحة من االستجابة

 .ممكنا الوصول إلیھاصبح أالجدیدة التي 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على العناوین االتیة:
 sultanya@who.int ،+9647510101469عالم منظمة الصحة العالمیة، أجیال سلطاني، مسؤول إ -
 msami@who.int  ،011146607+96475عالمي في منظمة الصحة العالمیة، مریم سامي، خبیر إ -
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 Instagramتابعونا على و، WHO Youtube علىلدینا  ، وشاھدوا أشرطة الفیدیوFacebookو   Twitterتواصلوا معنا على 
 )mediaلالشتراك في قائمة وسائل اإلعالم لمنظمة الصحة العالمیة (اسم المستخدم وكلمة المرور:  hereانقر  -

 
 
 
 

 :مالحظات للمحررین
 

 البعیدةدعم منظمة الصحة العالمیة لخدمات الرعایة الصحیة للسكان المتضررین في مناطق النازحین و معلومات عن
 :الوصول

بإمكانیة الحصول على خدمات الرعایة الصحیة الجیدة بما في ذلك الدعم النفسي مالیین شخص  6تم تزوید أكثر من  -
 واالجتماعي لألشخاص المعرضین للخطر.

 مالیین شخص. 3دویة ألكثر من األ تم توفیر -
 النقاھة.و التحویلتعزیز خدمات الرعایة الصحیة في المناطق المتأثرة باألزمات عن طریق تسھیل خدمات  -
في المستشفیات ضمن عملیة إحالة  صابم ألف 24لموصل، تم عالج أكثر من لعملیات تحریر استجابة االخالل  -

في مراكز طوارىء صاب م 12.500عالج أكثر من  كما تم المنقذة للحیاة. وتقدیم الخدمات مصابینوالالجرحى 
 األمامیة. خطوطللجرحى بالقرب من ال

 الخامسة ضد شلل األطفال والحصبة. ملیون طفل دون سن 5.5تم تلقیح أكثر من  -
 
 
 
 

 حول منظمة الصحة العالمیة: 
تقدیم المساعدة منظمة الصحة العالمیة ھي منظمة متخصصة في مجال الصحة العامة مكلفة ب

ي لجمیع البلدان في مرشاد الصحي االستراتیجي والعلاإلتوفر تقنیاَ وعتمدة الماألكثر موثوقیة و
 أنحاء العالم.

منظمة الصحة العالمیة عن كثب مع وزارة الصحة العراقیة والقطاعات ذات الصلة وتعمل 
على أساس یومي لتحدید األولویات وتوجیھ قطاع الصحة بشأن االستعداد واالستجابة الفعالة 

 والكفؤة لمتطلبات الصحة والرعایة الصحیة.

 www.who.int یرجى زیارة الموقع التالي: ولمزید من المعلومات عن منظمة الصحة العالمیة وعملھا في العراق،
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