
   

 

تطلق وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية نتائج تقييم خدمات  
 المياه والصرف الصحي والوقاية من العدوى في المرافق الصحية في العراق

الصحي والنظافة الصحية بتمويل من الحكومة األلمانية، فإن النتائج ستثري السياسة العامة، وبرامج المياه والصرف 
 بالمعلومات، وتعزز تدابير منع العدوى في عموم البالد

   رابط الصور 

( واليونيسف، WHOالعالمية )أطلقت وزارة الصحة العراقية، بالتعاون مع منظمة الصحة  –  2022تموز )يوليو(  6بغداد، 

ي WASHاليوم، نتائج التقييم الشامل للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )
مرافق الرعاية   ( وخدمات منع انتشار العدوى ف 

ي العراق، بتمويل من الحكومة األلمانية. 
   الصحية ف 

ي العراق.  3624التقييم عىل   أجري
ونظافة   ،والرصف الصحي   ،أشارت نتائج التقييم إىل أن توفير المياهوقد منشأة صحية ف 

ي المرافق الصحية   منع انتشار العدوىوإدارة نفايات الرعاية الصحية وخدمات  ،والنظافة البيئية ،اليدين
ي إىل حد كبير من ف 

تعان 
 . عامةالملكية اللرصاعات وغياب المراقبة والمحافظة عىل وا  ،نقص الموارد المالية معوقات 

ي العراقلقد واجه 
ي إعادة بناء نظام الرعاية الصحية ف 

ةبسبب  العديد من العراقيل التقدم ف 
ّ
المتعلقة   عواملالمن  عد

ي ذلك جائحة   غيابو  ات، الرصاعب
نصف  أن مزمنة، حيث . يواجه نظام الرعاية الصحية العام عقبات كورونا االستقرار ، بما ف 

ي البالد 
ي ال تحتوي عىل مياه جارية. ال يوجد فيها كوادر طبيةمرافق الرعاية األولية ف 

ورة  يشير هذا و ، ومعظم هذه المبان  إىل ض 
الصحية نشآت داخل الم وتدابير منع انتشار العدوىإجراء تقييم لتوافر وحالة خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

 بالمعلومات.  اه والرصف الصحي والنظافة الصحيةالسياسات وبرامج المي  اثراءبغية 

ي الم  المياه والرصف الصحي والنظافة وتدابير منع انتشار العدوى    يهدف التقييم إىل تعزيز مراقبة تدابير  
الصحية وإيجاد  نشآت  ف 

وضعية وجذب انتباه صانع القرار    ، أو اإلجراء التصحيحي المطلوب  مكن، د يؤدي إىل تنفيذ التخفيف الم ، مما قتحليل للثغرات
ي المالمياه والرصف الصحي والنظافة وتدابير منع انتشار العدوى 
 الصحية. نشآت ف 

ي هذا الصدد، ق
ي العراق  منظمة الصحة العالمية  ممثل  ال الدكتور أحمد زويت   ،وف 

لتوفير الخرائط    بالغ األهميةهذا التقييم  إن  : "ف 
لتعزيز  ،  ذات الصلةزازنة  والم  ،التدخالت الالزمة، ألجل إيجاد  وصناع القرار   ، التحليل والتوصيات ألصحاب المصلحة المعنيتر  و 

ي الم ،العدوى منع انتشار 
 الصحية". نشآت وتحقيق تغطية شاملة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ف 

ي العراق قائلة: "إن من جانبها أفادت السيدة جانيت كاموا، القائمة باعم
ال  الرصد والتقييم المنتظمان أمران  ال ممثل اليونيسف ف 

شادتنا  ؤولينة وعالية الجودة، ولتحستر  مس لتوفير رعاية صحية آم  مناص منهما  رين. واسي  ئج التقييم ، ا بنتاأمام السكان المترص 
جنب اليونيسف  والحكومة  ستعمل  العالمية  الصحة  منظمة  مع  جنب  إىل  اال ية  العراقا  المستوى  ومستوى  عىل  إقليم  تحادي 

ي يمكن الوقاية منها
ب والتخفيف من اإلصابات الت   "كوردستان العراق لضمان مساهمتنا الجماعية لتوفير المياه الصالحة للشر

نت لمساعدة اليونيسف ووزارة    ،ومنظمة الصحة العالمية ،كما تم تصميم لوحة معلومات رقمية للرصد والتحليل عير اإلني 
 .عموماالصحية نشآت الصحة عىل تعزيز البنية التحتية لخدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أو الم

ة    وخدمات منع انتشار العدوىتعد خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية   ي مرافق الرعاية الصحية ذات أهمية كبير
ف 

ي مجال الصحة العامة. 
 بتقليل انتقال العدوى المكتسبة من الرعاية الصحية. فهي مرتبطة ف 

 ### 

 معلومات حول اليونيسف: 

https://www.dropbox.com/sh/ybnm7cn2brzmwta/AACepsBYBljAjrEAqy4y4tkVa?dl=0


   

 

ي العالم. فنحن نعمل من أجل كل
ي العالم للوصول إىل األطفال األكير حرمانا ف 

ي بعض أصعب األماكن ف 
طفل،   تعمل اليونيسف ف 

ي أكير من  
ي كل مكان، ف 

 ومنطقة لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وعملها من أجل األطفال،    190ف 
ً
بلدا

  : التاىلي ي 
ون  اإللكي  الموقع  زيارة  وع  . www.unicef.orgيرجر  موقعنا،  عىل  العراق  ي 

ف  اليونيسف   وتويي   تابعوا  االنستغرام،  ير 
 وفيسبوك. 

 عن منظمة الصحة العالمية :  
ي كل مكان

 
ي صياغة مستقبل أفضل للناس ف

 
تمثل الصحة الجيدة األساس لمجتمعات نابضة بالحياة    .تساهم منظمة الصحة العالمية ف

يالمس   ن عملنا الرائدة داخل منظومة األمم المتحدة، فإ بصفتنا السلطة الصحية   .ومنتجة واقتصادات أقوى ودول أكير أمانا وعالما أفضل
ي جميع أنحاء العال

 
ق األوسط، تخدم منظمة الصحة العالمية  حياة الناس ف ي الشر

 
كاء التنمية    23م كل يوم. ف دولة عضو وتعمل مع شر

ق ال  ي القاهرة،     متوسط لتحستر  صحة ورفاهية جميع األشخاص الذين يعيشون هنا. يقع مكتب منظمة الصحة العالمية لشر
 
ف

ي العراق عىل الويب سايت  تعرف عىل المزيد حول  .مرص
 
منظمة الصحة العالمية ف  

 

http://www.emro.who.int/countries/irq/index.html land 

 
  :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 

ي العراق،  
 
 ميغول ماتيوس مونوز، رئيس اعالم اليونسيف ف

+964 782 782 9238  

mmateosmunoz@unicef.org 

+9647827820238 
 

 زيد فهمي 

ي اليونيسف،  
 مسؤول االعالم واالتصاالت ف 

zfahmi@unicef.org 

+964 780 912 6781 
 

ي حكيم  
 أسامي ن 

 مسؤول االتصال ، اليونيسف  

anei@unicef.org 

9647835776846 + 

 

ي ، مسؤول االتصال ، منظمة الصحة العالمية  صادق الوسانى

hasansa@who.int 

9647833528326 + 

 
 

http://www.unicef.org/
mailto:zfahmi@unicef.org

