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إعادة خدمات الرعاية الصحية األساسية إلى   ،العام  البعاجإعادة افتتاح مستشفى 

 نينوى  غرب

 

مسمممت مممعا البعاج العام  اليوم رسمممميا   افتتح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحافظة نينوى - 2022 يارآ  12  البعاج  العراق،

حيث . من خالل بنك التنمية األلماني مقدم من قبل برنامج األمم المتحدة وبتمويل سخي من الحكومة األلمانية  الذي أعيد تأهيلهو

نينوى بعد سمنوا  من احتالل تنظيم الدولة اإلسمالمية   يالصمحي الممم لحظة مممة سسمتعادة برب الصمرحمثّل إعادة افتتاح هذا  ي

 في العراق وال ام )داعش(. 

سممريرا  والعديد من األقسممام التي تخدم   50كان يحتوي علا  وقبل إحتالل داعش    منتصمما السممبعينيا ، في  االمسممت ممع  تم بناء

واامطر السمكان   داعش،  امدصمرا   ال. تعرض المسمت معا ألامرار جسميمة خالل مواطنألا    30يبلغ تعداده   سمكانيا  تجمعا   

 الموصل.للوصول إلا أقرب مست عا في وسط ا  كيلومتر 150كثر من ألللسعر 

بما في ذلك األعمال   ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج إعادة اسسممممتقرار التاب  لمن خالل   بأكملهتأهيل المبنا تم  إعادة  

 ا  لمسمت معا الذي تم تجديده حديثل  الصمحيةالمزيد من المرافق    ةأامافتم  اليوم،والكمربائية.   ،والميكانيكية  ،والصمحية ،المندسمية

كسمجين والااز الطبي، ونظام تنقية وونظام األ الدم،وبسميل الكلا وبنك   المبكرة،وقاعة الوسدة  للنسماء،المخصم    الجناحمثل 

المزيد من المعدا  الطبية في األ مممر ب المسممت ممعا  المياه بالتنااممح العكسممي. وسمميقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتزويد

 المقبلة.

. من المتوق  أن يقلل مواطن ألا  30   ممممعا من قبل مديرية صممممحة نينوى ويخدم أكثر منيتم ت ممممايل وإدارة المسممممت حاليا ،

حيث لن يحتاج المرامما بعد ا ن إلا   الوسدة،الوفيا  سسمميما بين النسمماء الحوامل واألطعال حديثي حاس   المسممت ممعا من 

 الصحية.  لتلقي الرعاية ا  السعر بعيد

 المنطقة،ما قبل داعش إلا  في فترة  سكان  المن  %  80 بعاد ما يقار،  2020األول  العمل في المست عا في كانون   بدءمنذ أن  

الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقول إن إعادة تأهيل المسممت ممعا هو السممبب الرئيسممي للعودة.   حيث واممحوا

يمثل  مممادة علا التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم ال ممعب الطبي الصممرح  إن هذا  "   :أحمدزينة علي  السمميدة   العراق،

 " وسنواصل القيام بذلك. العراقي،

 اإلنمائي، ممركاء برنامج األمم المتحدة  اوائلالسممخي من أحد لوس الدعم   لم يكن هذا الم ممرو  ليتم"  السمميدة زينة:  وتامميا

 مساهما  هائلة لتحقيق اسستقرار في العراق ". قدمنا  بعضوبالتعاون م  . جممورية ألمانيا استحادية

"إن توفير ظروا معي مية جيدة أمر أسماسمي لتحقيق السمالم   :في باداد ةاأللمانيالسمعارة القائم بأعمال    فيلتن،بيتر    ويقول السميد

واسسمممتقرار المسمممتدامين. من الممم أن يتمكن األ مممخا  الذين يرببون في العودة إلا مناطقمم األصممملية من القيام بذلك من 

ا السمبب دعم  بما في ذلك مسمتوى معين من خدما  الرعاية الصمحية في المدينة. لمذ  الالزمة،الظروا  وبتوفرمنظور سئق  

 " عودة والسالم واسستقرارلاألساس ل لوا  البعاج،ألمانيا إعادة إعمار مست عا 
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 .بنك التنمية األلمانيمن خالل  ا  مقدممن الحكومة األلمانية  بتمويل سخيالبعاج إعادة تأهيل مست عا تم 

البرنامج   تمكنيعتبر برنامج إعادة اسسمتقرار التاب  لبرنامج األمم المتحدة هو المنعذ الرائد لتحقيق اسسمتقرار في العراق، حيث 

لتحقيق اسسممممتقرار في جمي  أنحاء المناطق المحررة في األنبار وديالا وكركوك ونينوى  م ممممروعا    3100تنعيذ حوالي  من 

 نازح علا العودة إلا ديارهم.مواطن مليون  4.95مج ساعد البرناكما وصالح الدين. 
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