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ي العراق
ي مجال الصحة فن

ن فن  منظمة الصحة العالمية تدين العنف الموجه ضد العاملي 

اير  26بغداد، العراق،   عىل  – 2019 شباط/ فبر
ً
تدين منظمة الصحة العالمية بشدة االعتداء الذي وقع مؤخرا

ي حالة  70 من العمر  الرعاية الطبية لسيدة تبلغ هأحد األطباء الذي تعرض العتداء جسدي أثناء تقديم
 فن
ً
عاما

ي محافظة كركوك، بتاري    خ 
ي مستشفن آزادي التعليمي فن

اير.  18صحية حرجة فن  فبر

ي هذا الشأن، قال الدكتو 
ي العراق بالنيابة: "تدعو  ممثل منظمة الصحة العالمية ر أدهم رشاد إسماعيل،وفن

فن

ي  يةمنظمة الصحة العالمية السلطات العراق
ن فن  والمرافق الصحية القطاع الصحي إىل ضمان سالمة العاملي 

 شكل هذه الهجمات تكما . الرعاية الصحية حرمةو 
ً
ا  خطب 

ً
ي الدوىلي وتحرم  انتهاكا

السكان أكبر للقانون اإلنسانن

ن من   األساسية".  لصحيةاخدمات الالحصول عىل من حق  وكبار السننساء الطفال و األ المستضعفي 

ي يونيو 
ي العراق  ،2014 حزيران / ومنذ تصاعد األزمة فن

ي المجال الصحي والمرافق الصحية فن
تعرض العاملون فن

ي عام العديد من االعتداءاتإىل 
ي العراق  2018. وفن

ي اعتداء  42وحده، سجلت منظمة الصحة العالمية فن
فن

ي مجال الصحة. نها م% م40كان   الرعاية الصحية قطاع
ن فن  ضد العاملي 

ً
 وجها

ن  ي العراق وحيث أن المواطني 
ن النازحن فيهم بم فن إىل  بحاجةن ال يزالون ي والمجتمعات المضيفة والعائدي 

وري أن رضوحالعالج آثار ألرواح و ل الصحية المنقذة األساسية والخدمات الصحية خدماتال ، فمن الضن

ن  ي مجال الصحةتضمن حكومة العراق للعاملي 
ي جميع األوقات دون التسالمة  فن

 عرض للمخاطر العمل فن

 . المرضن والمرافق الصحية إىل جانب حماية الذي يعملون فيه النظر عن الموقعبغض و

#   #   # 

 للمزيد من المعلومات، يرجر االتصال مع: 
ي العراق،  -

، منظمة الصحة العالمية فن ي
 sultanya@who.int ،+964 7740  892 878أجيال سلطانن

ي العراق،  -
ن أجيلو، منظمة الصحة العالمية فن  ajellopa@who.int ،+964 7729 877 288باولي 

ي العراق،  -
، منظمة الصحة العالمية فن  almayahig@who.int ،+964 782 788 6765غيدا المياجي

 
 .انستغرام، وتابعونا عىل يوتيوب، وشاهدوا تسجيالت فيديو منظمة الصحة العالمية عىل فيسبوكو  تويب  ىل تابعونا ع
ي قائمة منظمة الصحة العالمية لإلعالم )اسم المستخدم وكلمة الرس هنا سجلوا 

اك فن   media)لالشب 
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