
 

 

، ري، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطظالدكتور أحمد المن منبيان 
 حول زيارته للعراق

 
نظام ، أنهيت مؤخراً زيارة استغرقت أربعة أيام للعراق، اطلعت خاللها عن كثب على 2019 تموز/يوليو 23القاهرة، مصر، 

 ويتناول في الوقت نفسه، صمودعادة التأهيل والقدرة على الينتقل من االستجابة لحاالت الطوارئ إلى إعادة اإلعمار وإ صحي
  العراقيين والالجئين.المستضعفين االحتياجات الصحية لماليين 

 
الصحية  والتغطية صحاحواالالبيئية بما في ذلك التمويل الصحي والصحة  لدولة،تشير األولويات الصحية الوطنية الجديدة لو

الوصول إلى خدمات صحية ميسورة التكلفة وتحسين  تسهيليعني  مما ،إلى فصل جديد في قطاع الصحة في العراق ،الشاملة
، زير الصحة وفريقه الفنيمعالي و نا معاجتماعات وخاللالصحة والرفاهية لجميع العراقيين في كل مكان في جميع أنحاء البالد. 

اتفقنا على أن هذا الهدف الطموح ال يمكن تحقيقه إال من خالل تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية ومنظمة 
 .في مجال الصحةالصحة العالمية وجميع الشركاء 

 
تعزيز طب  ضرورة الزيارة خاللمن  وأدركت، الزوايا للرعاية الصحية األولية مركزوخالل زيارتي لبغداد، قمت بزيارة 

  .لتحقيق التغطية الصحية الشاملة رئيسي عاملمستويات الرعاية الصحية األولية كاألسرة على 
 
البرلمان، من أعضاء رئيس البرلمان الكردستاني، وو ، ومحافظ أربيل،، قابلت معالي وزير الصحة الكردستانيفي أربيلو

 وبخاصةحصول السكان، لحاجة إلى تشريع صحي جديد في المنطقة لضمان ا بشكل أفضل فهمأن أمناقشاتنا لي  وأتاحت
 .خدمات صحية جيدة، على منهم المحتاجين

 
في  حياة الفئات المستضعفةلقد رأيت تأثير العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية والموظفون الصحيون والشركاء إلنقاذ 

، حيث دعمت منظمة الصحة العالمية إنشاء دهوكمحافظة ألطفال في ل، بمن فيهم الرضع واألطفال في مستشفى هيفي هذا البلد

 28 في األسبوعقبل أوانهم  أطفاالً يولدونرأيت لقد  ة للخدج.زوحدة عناية مركإلى جانب وحدة عناية مركزة لحديثي الوالدة 

 ةحياالتهدد بأمراض  مصابينال طفالكما شاهدت العديد من األفي وحدة الخدج،  الحياةينجحون في صراعهم للبقاء على قيد وهم 
في وبفضل الدعم الجماعي الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة.  ، كل ذلكوحدة حديثي الوالدة ون فيفيتعا وهم

الستيعاب المزيد  التوسعة، مما يبرز الحاجة إلى قبولهم آخرونما انتظر واألطفال في خد جة مليئة بال، كانت األسر  كلتا الوحدتين
 المحتاجين للرعاية. من
 

عمليات التجابة الصحية في العراق وتعزيز لدعم االس مستودع هام، وهو مية في أربيلكما زرت مستودع منظمة الصحة العال
 الموارد. ستغاللالوالفعال  األسلوب الكفؤا هذب وال يسعني إال أن أشيدلحدود في شمال شرق سوريا. ل ةبراعال
 
االحتياجات الصحية  شاريا، والذي يلبيه منظمة الصحة العالمية في مخيم في مركز الرعاية الصحية األولية الذي تدعمو
قاطنين ال منالخدمات  يمكن لتقريبورأيت كيف  ،تهدد حياتهم برضوحمصابين وعراقيات عراقيين ، قابلت في دهوك نازحينلل

 حرجة.اللحظات النقذ األرواح في يأن  مة بشكل ضعيفوالمخدالمناطق وفي المناطق النائية 
 
إلى  لعائدينلتقديم الخدمات الصحية ل، زرت مستشفيين ميدانيين أنشأتهما منظمة الصحة العالمية في غرب الموصل في نينوىو

والمراكز الطبية  ابن سيناقمت بجولة في مستشفى ونتيجة النزاع. في المنطقة تدمير مستشفيين رئيسيين  في أعقاب مناطقهم
 الرعاية الصحية.مرافق اآلثار المدمرة للهجمات على  على بشكل مباشر طلعألاألخرى المتضررة 

 
من الفجوات الحالية في  اً تغطي جزء ا، إال أنههائلة من المرضىورغم امتالء المستشفيات الميدانية في غرب الموصل بأعداد 

 ة للعائدين.يخدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالث

 



األبطال وهم ، الصحة في مرافق الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الميدانية العاملين في مجالإلى خالل زيارتي تحدثت كما 
 مستضعفةرغبتهم في خدمة المجتمعات الالصمود و . أحيي شجاعتهم وقدرتهم علىفي الخطوط األمامية المجهولون الذين يعملون

في إنقاذ األرواح في أكثر األوقات كنا لننجح لوال هؤالء لما و .مرحلة االنتقال وإعادة البناء خاللاألزمة وبعدها، واآلن  خالل
 الحرجة.

 

 سيارتي إسعاف جديدتينتقديم والالجئين، ُسررت ب للنازحينوفي إطار جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات اإلحالة 
في تعزيز  أثر كبيرسيارات اإلسعاف هذه ل يكون، تعزيزاً اللتزامنا بدعم النظام الصحي في البالد. سوف وزاة الصحةإلى 

 في محافظة دهوك. والالجئين نازحينخدمات اإلحالة لل

 

والقيم الحقيقية لمنظمة الصحة العالمية. ومن يعكس العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في العراق الروح 
خالل محادثاتي مع شركاء مجموعة الصحة تمكنت من فهم مختلف أنواع واهتمامات أصحاب المصلحة الذين تعمل معهم منظمة 

 د.الالصحة العالمية لتحقيق جدول أعمالها المتكامل من أجل استجابة أفضل لعمليات الطوارئ في الب

 

طري، اتفقنا على توحيد وتنسيق جهودنا نحو تحقيق األهداف الصحية الوطنية بما يتماشى فريق األمم المتحدة القُ وخالل لقائي مع 
ً إلى جنب مع الحكومة  لتطوير استراتيجيات إضافية لتعزيز العراقية مع أهداف التنمية المستدامة. كما اتفقنا على العمل جنبا

 ة األولية وتقديم الخدمات لها باعتبارها طريقاً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.تغيير السلوك ودعم مرافق الرعاية الصحي

 

الصحة منظمة  تلعبهصورة واضحة حول ما تعنيه حاالت الطوارئ التي طال أمدها والدور الذي  ولديلقد غادرت البالد 

التزامها الرامي إلى تعزيز وما بعده،  2019لعالمية، في عام منظمة الصحة ا بأن تواصلواتعهد ، العالمية والشركاء اآلخرون

في  مواطنينتقديم الخدمات الصحية لجميع الالتعاون مع السلطات الوطنية والشركاء والجهات المانحة، لبناء نظام صحي يمكنه 
 صعوبات مالية. أوللخدمات  الوصولإمكانية جميع أنحاء العراق، دون مواجهة قيود على 

 
 -ى انته -

 

 
 لمزيد من المعلومات عن هذا المقال، يرجى االتصال بـــ: 

 بولين اجيلو 
 إعالممسؤولة 
 77298772880هاتف 

  ajellopa@who.intبريد الكتروني 
 

 سلطانيأجيال 
 مسؤولة إعالم

 8780 892 7740( هاتف 
 sultanya@who.intبريد الكتروني 
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