
 

 

 2020اليوم العاملي للصحة النفسية  

 رسالة من ممثل منظمة الصحة العاملية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل 

 

املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية في العراق   يشارك: 2020أكتوبر/تشرين األول  10بغداد، العراق، 

"التحرك من أجل   الذي يحمل هذا العام عنوان "   2020في االحتفال باليوم العاملي للصحة النفسية    اليوم   العالم

 إلى زيادة التمويل الدولي واملحلي للصحة النفسية والرفاه.   ويدعو ،الصحة النفسية: فلنستثمر فيها"

 

 على الضرورة امللحة لالستثمار في الصحة النفسية
ً
  سيصاب   ،ألنه وعلى مستوى العالم  ، ال شك أننا نتفق جميعا

. ومثل العديد من الدول األخرى، ال يتجاوز انفاق  في وقت ما واحد من بين كل أربعة أشخاص باضطراب نفس ي

% من ميزانيتها للصحة، وذلك رغم حقيقة أنه في مقابل كل دوالر أمريكي  2العراق على الصحة النفسية نسبة 

دوالرات أمريكية في   5لشائعة مثل االكئتاب والقلق، يتحقق عائد قدره يستثمر في تعزيز عالج االضطرابات ا

 مجال تحسين الصحة واإلنتاجية. 

 

بالنسبة لألسر ذات   األمر أسوأو خدمات الصحة النفسية. من تكلفة % على األقل 20الناس  دفعفي العراق ي

الدخل املنخفض وغيرها من املجموعات الضعيفة ألن تكلفة هذه الرعاية األساسية يمكن أن تتسبب لهم في  

 على تغطية صحية شاملة، فإننا نضمن عدم اهمال األشخاص الذين  
ً
صعوبات مالية. ولكن عندما نحصل معا

في العراق. ورغم أن الحكومة   كبيرةصحية النفسية يعانون من مشاكل نفسية. وال تزال احتياجات الرعاية ال

 وطنية للصحة النفسية، و 
ً
 استراتيجية وخططا

ً
ال أن غالبية الناس ال يستطيعون الحصول إلى  إ الشركاء وضعوا

 الخدمات النفسية الجيدة.  

 

فقد أثرت   أهمية الصحة النفسية للرفاه العام. العديد من القضايا ومن أهمها 19-لقد أبرزت جائحة كوفيد

فقدان الوظائف ووفاة األقارب واألحباء واالنتشار الواسع لإلصابات و  على الحركة والتجمعاتاملفروضة القيود 

على الصحة النفسية للناس في كل مكان. وانتشرت تقارير عن زيادة في عنف األزواج والشركاء،   19-بكوفيد

ل منظمة الصحة العاملية مع الحكومة العراقية والشركاء  تعم  19-وارتفاع معدالت االنتحار. واثناء جائحة كوفيد

لجعل الرعاية الصحية النفسية جزء من استمرارية الخدمات الصحية األساسية. كما توفر املنظمة التدريب  

 على مهارات الدعم النفس ي للمستجيبين األوائل.  

 

 100،000الرعاية الصحية النفسية لكل  على املستوى العاملي، تشير التقديرات إلى أنه يوجد تسعة عاملين في

شخص، ثلثهم من غير املتخصصين،    100,000لكل    2في العراق تنخفض هذه النسبة إلى أقل من  ولكن  شخص.  

 نقص حاد في أعداد األطباء واملعالجين النفسيين.   البالد تعاني من   ما يعني أن

 

للمجموعات  ير خدمات دعم صحة عقلية ونفسية  وتعمل منظمة الصحة العاملية مع الحكومة العراقية على توف

 في املجتمع 
ً
،. وفي استراتيجية تشارك  األدلة والقيم املجتمعية تستند إلىثقافة العراق و تتناسب مع األكثر ضعفا

املهام هذه، يتم تدريب عاملي الرعاية الصحية النفسية وبعد ذلك اإلشراف عليهم أثناء تعاملهم مع االضطرابات  

 النفسية الشائعة.  



 

 

 

 

التدخالت االجتماعية من خالل تعزيز   زيادة ودعماليوم تدعو منظمة الصحة العاملية الشركاء واملجتمعات إلى 

ن، وإعادة دمج مرض ى العالج الطويل األمد في املجتمعات، وتزويد مقدمي الرعاية باملعرفة واملوارد  دعم األقرا

أدعو أصحاب العمل إلى االستثمار في و لدعم األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية بشكل أفضل. 

مة الصحة العاملية ملتزمة  منظ  ستبقى برامج رفاه املوظفين والتدريب في مجال اإلسعافات األولية النفسية. و 

باالستجابة الحتياجات الصحة العقلية والنفسية للشعب العراقي، وستواصل تقديم الدعم الالزم لتوسيع نطاق  

الخدمات ملواكبة االحتياجات الناشئة. كما ستواصل املنظمة الدعوة إلعطاء األولوية للصحة النفسية باعتبارها  

 للخدمات الصحية ف
ً
 أساسيا

ً
 ي العراق. مكونا

 

اتخاذ بعض الخطوات األساسية   لكل واحد منا  يجب على كل واحد منا الحرص على صحته النفسية. ويمكنن

لتحسين صحته النفسية من خالل الحصول على قسط كاٍف من النوم، وتناول طعام صحي، وتجنب الكحول،  

، أتمنى على كل شخص  استراتيجيات إلدارة ال  اتباع وممارسة الرياضة، والتواصل االجتماعي، و 
ً
توتر والقلق. أخيرا

 االستثمار في صحته النفسية ورفاهه ودعم كل من حوله.

 

 انتهى 

 

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ

 ajellopa@who.int،  288 877 7729( 964بولين اجيللو، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العاملية،  )+

 sultanya@who.int،   878 892 7740( 964اجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العاملية، )+

 Shabab@who.int، 964780010244براء شبع، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العاملية، +

 


