
 

ن عن الوزارة عىل مبادرة حقوق الجودة  منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية تدربان ممثلي 

أجرت منظمة الصحة العالمية أول تدريب لمبادرة منظمة الصحة العالمية   -  2021  اذار/ مارس 2، بغداد، العراق

ي  مسؤولي    لثمانيةبالتعاون مع وزارة الصحة بشأن حقوق الجودة  
ي مستشف  ابن رشد لألمراض النفسية   وزارةال  ف 

ف 

ي بغداد
 .ف 

ي   الهدف من هذا التدريب هو 
المرافق الصحية   لتعزيز جودة خدمات الصحة النفسية وأوضاع حقوق اإلنسان ف 

ي الكامل لمبادرة منظمة الصحة  
ي العراق وتقديم توصيات للتنفيذ الوطت 

ي تقدم خدمات الصحة النفسية ف 
الت 

العالمية لحقوق الجودة. كما أتاح التدريب فرصة لتمكي   ممثلي وزارة الصحة من خالل الحصول عل األدوات  

 .المتعلقة بمبادرة حقوق الجودة

ي 
ي ، أندريا  قال الدكتور برون 

ي منظمة الصحة العالمية ف 
العراق: "نتوقع من   مسؤول برنامج الصحة النفسية ف 

الصحية وإنشاء تقارير عن النتائج ومشاركتها مع وزارة   ؤسساتام هذه األدوات عل مستوى المالمشاركي   استخد

: "تقدم مبادرة حقوق الجو  ي
دة مقاربة أساسية لرعاية الصحة ومنظمة الصحة العالمية". وأضافت الدكتورة برون 

ي 
 ."الصحة النفسية قائمة عل الحقوق وموجهة نحو التعاف 

ي تقدمها خدمات الصحة  حقوق الجودة 
هي مبادرة عالمية لمنظمة الصحة العالمية لتحسي   جودة الرعاية الت 

 جقدم نهفكرية ومعرفية. يالنفسية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص المصابي   بإعاقات نفسية اجتماعية و 
 
 جديد  ا

 
  ا

ي العراققائم عل الحق نفسيةلرعاية الصحة ال
. ف  ي

، ستستخدم منظمة الصحة العالمية  وق وموجه نحو التعاف 

حقوق الجودة لتغيي  العقليات والممارسات بشكل مستدام وتمكي   جميع أصحاب المصلحة من تعزيز الحقوق  

ي لتحسي   حياة األشخاص المصابي   
ي كل مكان او  بإعاقات نفسيةوالتعاف 

 .اجتماعية أو فكرية أو معرفية ف 

 عل مدى السنوات الماضية
 
ي ظروفا

اعات والعنف و  صعبة ، شهد الشعب العراف   ما تبعها مثل الي  
 
آثار  من   مؤخرا

 عل الصحة النفسية 19كوفيد_  جائحةل
 
، أصبحت الصحة النفسية واحدة من . مع هذه التحدياتالذي أثر سلبا

ي العراق. تواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العمل بشكل وثيق لتعزيز الصحة  أه
م أولويات الصحة ف 

النفسية من خالل بناء القدرات وتوفي  إمدادات الصحة النفسية مثل األدوية. كما تم بذل العديد من الجهود  

ي الرعاية الصحية األولية ، وضمان تلبية   ، ودمج الصحة النفسيةمركزية عل خدمات الصحة النفسيةإلضفاء الال 
ف 

 .المعايي  الدولية للجودة وحقوق اإلنسان

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 

 السيدة براء عفيف شبع
 مسؤولة اإلعالم والتواصل 

+96478000100244 
shabab@who.int  

 أجيللو السيدة باولي   
 مسؤولة اإلعالم والتواصل 

+964 7729 877 288 
ajellopa@who.int  
ي 
 السيدة أجيال السلطان 

 مسؤولة اإلعالم والتواصل 
+964 7740 892 878 
sultanya@who.int  
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