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اقية   برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العاملية يدعمان وزارة الصحة العر

النفس ي   الصحة النفسية والدعم خدماتالتدريب لتقديم لتوفير  الوطنيومستشارية األمن 

 لتحقيق إعادة الدمج واالجتماعي 

والدعم النفس ي واالجتماعي التي    النفسية خدمات الصحة    تعزز ت س  -   2021تشرين الثاني )نوفمبر(    30بغداد،

العراق  في  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  تدريب  بفضل ورشة  والعائدين  للنازحين  الصحة    تقدم  ومنظمة 

 . الوطنيومستشارية األمن  العاملية في العراق ووزارة الصحة العراقية

 في بغداد من خبراء من منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة وقدم  صمموقد 
ً
 متخصصا

ً
تشرين   16 - 14تدريبا

الصحة النفسية  وضع  الجلسات على  وركزت  من العاملين في وزارات الحكومة العراقية.    25الثاني )نوفمبر( لنحو  

األولية،   النفسية  اإلسعافات  وفهم  العراق،  األ في  مواجهة  في  النفسية  والزمات،  والصحة  املحن  ،  اتتوتر وفهم 

 ومهارات التواصل الفعال.

  ويستند هذا التدريب ً في مجتمعاتهم،    بشكل سلس  همالدعم للعائدين لضمان إعادة دمجاملتدربون  وسيقدم هؤالء  

نة  عودة آمعلى برنامج املصالحة املجتمعية وإعادة الدمج التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق لضمان  

 . داعشتنظيم  الحرب ضدنتيجة  ممن نزحوا  وكريمة وإعادة دمج النازحين العراقيين 

اإلنمائي في العراق: "يلتزم برنامج األمم املتحدة    األمم املتحدة  لبرنامجتقول السيدة زينة علي أحمد، املمثل املقيم  

التي  جتمعات امل أفراد لكافة  دعم الصحة النفسية للعائدين و إن و اإلنمائي بضمان عدم التخلي عن أحد في العراق. 

للسالم والتماسك املجتمعي في   جزء حيوي من برنامجنا الذي يعمل على تنفيذ حلول دائمة   تشهد عودة للنازحين

 العراق".

أنكما   زويتن  أحمد  الدكتور  العاملية  الصحة  ممثل منظمة  يتجزأ من الصحة،  "  صرح  النفسية جزء ال  الصحة 

د الطلب  ييتزاحيث  وبالتأكيد لن يتم تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون اهتمام خاص بقضايا الصحة العقلية.  

وبسبب أزمات النزوح واألوضاع اإلنسانية    19-ة النفسية وسط تفش ي جائحة كوفيدفي العراق على خدمات الصح

التي تؤثر على بعض مناطق البالد . يعد هذا التدريب املشترك خطوة في اإلتجاه الصحيح لتوسيع نطاق  الالحقة 

 الصحة العقلية والدعم النفس ي اإلجتماعي حيث تشتد الحاجة إليه."

األمن  املسجياش ي،  ال ويؤكد سعيد   مستشار  مكتب  في  االستراتيجي  الفريق  الوطنيتشار  التدريب  هذا  "يستهدف   :

الحكومية الجهات  مختلف  من  الوزراء.    املكون  رئيس  توجيهات  على  التدريب  بناء  هذا  يزيد  بأن  بالتفاؤل  ونشعر 
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الفريق  مهارات وفهم   لأفراد  النفسية   تقديمويدعم قدراتهم  النفس ي واالجتماعي لل   خدمات الصحة  سر  والدعم 

 ة والنازحة". عائدال

النفسية للصحة  الوطني  املستشار  الرزاق،  عبد  عماد  الدكتور  التدريب    ويقول  "لهذا  العراقية:  الصحة  وزارة  في 

الفريق   هذا  إلكساب  وضمان  الأهمية  والدعمقدرات  النفسية  الصحة  خدمات  ملن    جودة  واالجتماعي  النفس ي 

إلى م النازحين  جتمعاتهمسيعودون  إلى   للفئات املهمشة  تقديم الدعم  لوزارات الحكومية  ل. وينبغي  من  كي يعودوا 

 ". تهم الطمأنينةموطنهم األصلي واستعاد

 لتعزيز التماسك املجتمعي مدته خمس 2020أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق عام 
ً
 برنامجا

أقوى   بتعزيز وجود مجتمعات   
ً
العراق  ومساملةسنوات خاصا أنحاء  كل  في   

ً
تماسكا  من حكومات  وأكثر 

ً
، مدعوما

 الدنمارك وأملانيا واليابان وهولندا. 
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