
    
 
 

إلنقاذ حیاة األمھات واألطفال حدیثي الوالدة في  الستثمار في الرعایة الصحیةالحاجة الملحة ل
 العراق

 
ً قلة او اتفرضت عقود من النزاع - 2017آب  10بغداد،  ھائلة على نظام الرعایة الصحیة  الستثمار ضغوطا

 .تھمبحیاالنساء الحوامل وأطفالھن والتي یدفع ثمنھا في العراق، 
 

ً فيوعلى الرغم من إحراز تقدم فیما یتعلق بمعدالت وفیات األمھات،  خفض معدالت وفیات  كان التقدم بطیئا
، یةیدولتالرعایة ال بسبب سوء ممارسات للوفاةأكثر عرضةً األطفال دون سن الخامسة. فاألطفال حدیثي الوالدة 

 .ال سیما في المناطق النائیةالجدد وعدم فعالیة رعایة الموالید دم كفایة آلیات اإلحالة وع
 

ألطفال الخدج، والوقایة والعالج الكنغر في رعایة انموذج أنثى و، الموالید الجدد إنعاشو الرضاعة الطبیعیة،إن 
 .وفیات الرضعتساعد على منع ، كلھا من العدوى 

 
ِعدت أُ التي الدة صحة األطفال حدیثي الو الیونیسف، أطلقت وزارة الصحة خطة عمل منظمة من بدعمٍ 

الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة وصندوق األمم المتحدة للسكان. وتتضمن كٍل من منظمة باالشتراك مع 
عایة األمھات والموالید من أجل إنقاذ تحسین جودة رقائمة على األدلة لالستثمار في عمل  الخطة استراتیجیة

 .حیاة األمھات وأطفالھن
 

لن  عالیة الجودةالوالدة وبعد ل قبرعایة الالیونیسف في العراق: "إن توفیر  نظمةم ھوكینز، ممثل قال بیتر
استثمار یضمن لألطفال العراقیین أفضل بدایة في الحیاة  ي كذلكفحسب، بل ھ تقتصر على إنقاذ األرواح

 ."تحقیق كامل إمكاناتھمل
  
لتحقیق التغطیة  على دعم حكومة العراق من خالل وزارة الصحة مع شركائھاتعمل منظمة الصحة العالمیة س "

د في العراق من أجل المساھمة ة، بما في ذلك توفیر خدمات شاملة لكل امرأة ومولووالمتساویالصحیة الشاملة 
، موسانيالسید ألطاف "، كما قال الجددمھات والموالید معدالت وفیات ومراضة األكبیر في تحقیق خفض في 
 <منظمة الصحة العالمیة في العراق ممثل

 
الموالید م وفیات اھس، "تصندوق األمم المتحدة للسكان في العراقویضیف السید راماناثان بالكریشنان، ممثل  

 بدوره في  صندوق األمم المتحدة للسكان ویفخر وفیات األطفال في العراق. معدالت بشكل كبیر في  الجدد
 ".ویلتزم بدعم وزارة الصحة في تنفیذھایثي الوالدة صحة األطفال حدصیاغة خطة عمل 

 
لصحة كل بما یتماشى مع خطة العمل العالمیة  خطة عمل صحة األطفال حدیثي الوالدة في العراققد تم تطویر ل

على . ومن المتوقع أن تكون بمثابة خارطة طریق تعید تحدید وتركیز االستراتیجیات واألنشطة مولود
 .أي مولود جدید إھمالللحد من الوفیات واإلعاقة، بما یكفل عدم  المحليالمستویین الوطني و

 
# # # 

 
 الرجاء االتصال ،للمزید من المعلومات

 +964 780 9258 541، ھاتف:   laali@unicef.orgلیلى علي، 
 +496 7510101460، ھاتف:  ajellopa@who.intیلو، یبولین أ


