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في للسكان المتضررين من النزاع  مساهمة إيطالية جديدة لدعم خدمات الصحة البدنية والنفسية

 محافظة نينوى 

رحبت منظمة الصحة العالمية بمساهمة سخية قدرها مليون يورو مقدمة  --- 2018 كانون األول /ديسمبر 18بغداد، 

لدعم توفير خدمات التأهيل البدني والصحة النفسية للسكان المتضررين من  التنموي لتعاونلمن الوكالة اإليطالية 

 النزاع في محافظة نينوى.

وستُستخدم المساهمة الجديدة لضمان حصول ضحايا الحرب الذين يعانون من إعاقات عقلية وجسدية على خدمات 

المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل على  ساعد في بناء قدرات الموظفين الوطنيين العاملين فيتعالية الجودة. كما س

 التأهيل البدني وتقييم الحاالت وإدارتها. إعادة توفير تدخالت

في هذا الصدد، قال الدكتور أدهم اسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بالنيابة: "تقدر منظمة الصحة و

، حيث سيساهم هذا التبرع بالتأكيد في ضمان مواصلة لتنمويا لتعاونلالوكالة اإليطالية العالمية هذا التبرع السخي من 

النتائج الجيدة التي حققها المشروع السابق لمنظمة الصحة العالمية والجهات المانحة لتوفير خدمات إعادة التأهيل البدني 

 والنفسي في الموصل."

واستمرت حتى يوليو/  2016رين األول أدت العملية العسكرية الستعادة مدينة الموصل، والتي أطلقت في أكتوبر/ تش

، إلى وقوع عدد كبير من اإلصابات في صفوف المدنيين وما رافق ذلك من إعاقات عقلية وجسدية. 2017تموز 

ووفقاً لإلحصاءات الصحية الوطنية، فإن إجمالي عدد مبتوري األطراف الذين يعيشون في نينوى والمسجلين في مركز 

 حالة. 4993ده يبلغ الموصل إلعادة التأهيل وح

هناك زيادة كبيرة في األمراض والمضاعفات النفسية بسبب الضغوطات والخسائر المتعلقة بالنزاع.  تكما ظهر

بالمائة من السكان المتضررين من النزاع مشاكل صحية نفسية خطيرة، ال سيما الفئة الضعيفة للغاية  2يواجه حوالي و

 والمسنين.من النساء واألطفال 

 وأضاف إسماعيل: "سيتم معالجة الفجوات الرئيسية غير المكشوفة في هذا المجال من خالل حلول فعالة ومستدامة

. هناك مسؤولية جماعية تتمثل بدفع جميع عناصر التنموي لتعاونلالوكالة اإليطالية  مثل المانحة الجهات من دعمب

 إلعمار في المناطق المحررة نحو تحقيق النجاح".االستجابة الصحية في مرحلة التعافي وإعادة ا

# # # 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 sultanya@who.int، 878 892 7740 (964+)أجيال سلطاني، مسؤولة اإلعالم بمنظمة الصحة العالمية  -
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عوا منظمة الصحة العالمية على ؛ تابمقاطع الفيديو الخاصة بنا على يوتيوب؛ شاهد فيسبوكو تويترتابعوا منظمة الصحة العالمية على  ---

 ... أنستغرامصفحتها في موقع 
 ستخدم وكلمة المرور: وسائل اإلعالم(لالشتراك في قائمة وسائل اإلعالم لمنظمة الصحة العالمية )اسم الم هناسجل من  ---
 

 نبذة عن منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية هي منظمة متخصصة في مجال الصحة العامة مكلفة بتقديم المساعدة األكثر موثوقية والمعتمدة فنياً 

 ر اإلرشاد الصحي االستراتيجي والعلمي لجميع البلدان في أنحاء العالم.يوتوف

وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع وزارة الصحة العراقية والقطاعات ذات الصلة على أساس يومي لتحديد األولويات 

 وتوجيه قطاع الصحة بشأن االستعداد واالستجابة الفعالة والكفؤة لمتطلبات الصحة والرعاية الصحية.

عراق، يرجى زيارة الموقع: لمزيد من المعلومات عن منظمة الصحة العالمية وعملها في ال

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

 

 روابط ذات صلة:

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-supports-access-to-assistive-

technologies-for-people-with-physical-disabilities-in-mosul.html  

 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/italy-supports-rehabilitation-

services-for-the-disabled.html  
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