
 

جهيز بتمنظمة الصحة العالمية تواصل دعمها للمجتمعات المتضررة من النزاع في محافظة نينوى 
 حتياجات الخاصةذوي اإل من شخاصلألكرسي متحرك  150

: وزعت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مديرية  2021شباط/فبراير  24الموصل، العراق، 
كرسيًا متحركًا على أشخاص من ذوي اإلعاقة، بمن فيهم أطفال دون سن  150الصحة في نينوى، 

أداء األفراد واستقالليتهم    لتحسينعامًا. وتعتبر التقنيات المساعدة مثل الكراسي المتحركة ضرورية    14
 ورفاههم، وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تنفيذ أنشطتهم اليومية والمشاركة بنشاط في مجتمعهم.

ومنذ تحرير الموصل، عملت منظمة الصحة العالمية جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة لدعم ثالث  
ن خالل هذه الشراكة، يتم تقديم  مو ناطق غرب الموصل وتلعفر وسنجار. وحدات للتأهيل البدني في م

مختلف الفئات  شخص من ذوي االحتياجات الخاصة من  2000خدمات عالية الجودة ألكثر من 
 العمرية في المحافظة.

ل إلى وصو وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق: "إن ال
اإلعاقة، وقد تم التأكيد على فوائد هذه األجهزة بشكل متزايد  المساعدة ضروري لألشخاص ذوي    جهزةاأل

في جميع أنحاء العالم. فبدون هذه األجهزة، قد ال يحصل ذوي االحتياجات الخاصة على التعليم الكافي  
 قادرين على العمل". قد ال يكونوا أو

كاء والمانحين للحفاظ  وأضاف: "تجدد منظمة الصحة العالمية التزامها بالعمل مع وزارة الصحة والشر 
المساعدة للنساء والرجال   جهزة على خدمات إعادة التأهيل البدني الشاملة، بما في ذلك توفير األ

واألطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية في محافظة نينوى األكثر تضررًا من النزاع وفي جميع أنحاء  
 العراق".

العالمية بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية    وعلى مدار العامين الماضيين، وسعت منظمة الصحة
نطاق الخدمات الصحية المتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية لضمان الوصول الميسر إلى 
برامج العالج الطبيعي والدعم النفسي االجتماعي، ال سيما تلك الخاصة بالنازحين داخليًا. وفي عام  

اإلعاقة داخل وخارج مخيمات النزوح. وكشفت نتائج  ، تم إجراء مسح لتحديد األشخاص ذوي 2019
  ا % منه 58في مخيمات النازحين داخليًا،  ا% منه 95حالة إعاقة جديدة،  1300المسح عن وجود 

 بحاجة إلى أجهزة مساعدة وكراسي متحركة.   ا% منه61من الذكور، و
كراسيهم    وهم يجلسون علىطفال  واختتم الدكتور زويتن حديثه قائاًل: "عندما نرى االبتسامة تعلو وجوه األ

المتحركة للمرة األولى، تمأل قلوبنا الغبطة والفرح، ويمنحنا ذلك الطاقة والحافز لمواصلة دعم هذه 
 المبادرات".



 

على    مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  تشكر منظمة الصحة العالمية
قد قمنا معًا بالتقدم خطوة جديدة في االتجاه الصحيح  من تقديم هذا الدعم. ف  مساهمته السخية التي مكنتنا

 لتخفيف معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة نينوى.
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 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 

، 878 892 7740 964+أجيال سلطاني، مسؤول إعالم منظمة الصحة العالمية،  -
sultanya@who.int 

،  262 774 7818 964+مة الصحة العالمية، بولين اجيللو، مسؤول إعالم منظ -
ajellopa@who.int 

،  979 892 7740 964+مسؤول إعالم منظمة الصحة العالمية، محمد قادر،  -
lashkrim@who.int 
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