
أشخاص من ذوي اإلعاقة في مدينة الموصل
يونیو 2018، منظمة الصحة العالمیة في
العراق

منظمة الصحة العالمیة في العراق ترفع مستوى الخدمات الصحیة
المتخصصة المقدمة لذوي اإلعاقة في المحافظات المتضررة من
النزاع

البريد اإللكتروني طباعة  حجم الخط   

العراق، كانون االول 2020- أثّر النزاع الذي استمر الكثر من
خمس سنوات في العراق بشكل كبیر على زھاء 5 ماليین
عراقي تركوا مناطقھم األصلیة في مرحلة ما لالنتقال إلى
أماكن أكثر أماناً في أنحاء متفرقة من البالد. وتعرض نحو نصف
ملیون مدني إلى اإلصابة بمستويات مختلفة، فیما فقد بضعة
.آالف من الناس جزءاً أو أكثر من أجسادھم

وفي عام 2019، وسعت منظمة الصحة العالمیة، بالتعاون مع السلطات الصحیة الوطنیة والشركاء والجھات
المانحة، مجموعة من الخدمات الصحیة المتخصصة لذوي اإلعاقات الجسدية، ال سیما من النازحین داخلیاً،
.لتسھیل وصولھم إلى برامج العالج الطبیعي والدعم النفسي واالجتماعي

.وشملت مساعي المنظمة أيضاً تحفیز دمج ومشاركة وقیادة ھذه المجموعات المستضعفة في جدول أعمال التنمیة لعام 2030
وفي ھذا السیاق، قال الدكتور أدھم إسماعیل عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمیة ورئیس بعثتھا في العراق: "تعمل منظمة الصحة العالمیة مع
نظرائھا من الھیئات الوطنیة وغیرھا من الشركاء جنباً إلى جنب لضمان حصول ذوي اإلعاقة في جمیع أنحاء العراق على خدمات إعادة التأھیل
."والتكنولوجیات المساعدة والتدريب المھني بشكل عادل ومیسر لتحسین أدائھم واستقاللیتھم وتعزيز مساھمتھم في الحیاة االجتماعیة
وأجرت منظمة الصحة العالمیة في نوفمبر 2019 تقییماً في مقاطعتي تلعفر وسنجار في محافظة نینوى للتحقق من حالة خدمات إعادة التأھیل البدني
.والصحة العقلیة التي تدعمھا المنظمة في المرافق الصحیة التي تقدم خدماتھا للمجتمعات المحلیة في تلك المناطق
ھبة ومحمد وحسین فنیو إعادة تأھیل يقدمون خدمات متخصصة في وحدة إعادة التأھیل في مستشفى تلعفر العام، ويستقبلون ما معدله 20 مريضاً
يومیاً. يقول محمد: "يتم إحالة المرضى إلینا من قبل جراح العظام المتخصص في المستشفى. وتتطلب اإلحاالت بمجملھا عالجات جسدية مختلفة.
نحن ممتنون للغاية لمنظمة الصحة العالمیة على توفیر ھذه الخدمات لسكان تلعفر. العديد من السكان ھنا من العائدين إلى ديارھم، وال زلنا بحاجة
."إلى معدات إضافیة جیدة وآالت للعالج الطبیعي لتقديم خدمات أفضل

.فنیو وحدة إعادة التأھیل البدني في مستشفى تلعفر العام، مقاطعة تلعفر في محافظة نینوى، العراق. نوفمبر 2019
وقال صباح خلیل من مقاطعة تلعفر: "ھذه جلستي العالجیة الثالثة في المرفق الصحي، وحالتي في تحسن، وإن كان تحسناً بطیئاً للغاية. لكن وجود
ھذا المستوى من الخدمات البدنیة في مستشفى المقاطعة وفر علینا عناء السفر إلى المدينة الرئیسیة للحصول على رعاية مماثلة". وشكر خلیل
.منظمة الصحة العالمیة وشريكھا المنفذ للمشروع منظمة كورديد على توفیر ھذا النوع من الخدمات في مستشفى تلعفر العام
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أحد العائدين أنثاء تلقیه العالج البدني في وحدة إعادة التأھیل في مستشفى تلعفر العام. تلعفر، محافظة نینوى، العراق. نوفمبر 2019، منظمة الصحة
.العالمیة العراق
أما مستشفى سنجار فیضم مبنیین كبیرين مسبقي الصنع يعمالن كوحدة للتأھیل البدني. كان المبنیان مكتظین بالمرضى في يوم الزيارة. وقال حسن
عامر، وھو فني إعادة تأھیل يعمل في مرفق سنجار الصحي منذ أكثر من 15 عاماً: "نطلب من منظمة الصحة العالمیة وشركائھا النظر في منحنا
."مساحة أكبر ومعدات أفضل الستیعاب الطلب المتزايد على خدمات إعادة التأھیل في مستشفى سنجار

.فنى إعادة تأھیل بدني يقدم جلسة عالجیة في مستشفى سنجار بمحافظة نینوى. نوفمبر 2019، منظمة الصحة العالمیة في العراق
 
قابلنا أيضاً نوريا كمال، وھي سیدة يزيدية تبلغ من العمر 62 عاماً، تحدثت عن تجربة التھجیر الصعبة التي عاشتھا عائلتھا منذ أكثر من أربع سنوات أثناء
نزوحھا إلى دھوك، وأعربت عن سعادتھا بالعودة أخیراً إلى سنجار، ورضاھا عن الفريق الطبي ونوعیة الخدمات التي تقدمھا الوحدة. وقالت: "الموظفون
."مھذبون للغاية ويقومون بعملھم على أتم وجه. لكن ال تزال ھناك حاجة للمزيد من ھذه الخدمات ال سیما لكبار السن مثلي



نوريا كمال، سیدة يزيدية عائدة إلى سنجار تتلقى جلسة عالجیة إلعادة التأھیل البدني في مستشفى سنجار، بمقاطعة سنجار في محافظة نینوى،
العراق. نوفمبر 2019، منظمة الصحة العالمیة العراق
وفي عام 2018، تلقت منظمة الصحة العالمیة مساھمات سخیة من مكتب االتحاد األوروبي للحماية المدنیة والمساعدات اإلنسانیة (إيكو)، ومكتب
المساعدات الخارجیة األمريكیة في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكیة للتنمیة الدولیة، والوكالة اإليطالیة للتنمیة، لدعم تقديم خدمات إعادة التأھیل
البدني والصحة العقلیة في محافظة نینوى. وبفضل ھذه المساھمة، تمكنت منظمة الصحة العالمیة من معالجة الثغرات الرئیسیة باستخدام حلول فعالة
.ومستدامة مثل دعم مراكز إعادة التأھیل وتوفیر األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة لألشخاص المتضررين من الحرب
واختتم الدكتور عبد المنعم بالقول: "إن مسؤولیة دعم ذوي اإلعاقة والدفع بالجھود قدماً نحو تعزيز اندماجھم ومشاركتھم الفعالة في نشاطات المجتمع
."لتحقیق النجاح ھي مسؤولیة جماعیة
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روابط ذات صلة
- https://bit.ly/37ihtv2
- https://bit.ly/37fufKT
:لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
sultanya@who.int ،أجیال سلطاني، مسؤولة االتصاالت في منظمة الصحة العالمیة، 009647740892878 -
ajellopa@who.in  ،باولین أجیلو، مسؤولة االتصاالت في منظمة الصحة العالمیة، 009647729877288 -
lashkrim@who.int  ،محمد قادر، مسوؤول اتصاالت في منظمة الصحة العالمیة، 009647740892797 -
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