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بغداد، العراق، 26 فبراير/شباط 2019 – تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الاعتداء الذي وقع مؤخرًا على أحد الأطباء الذي تعرض لاعتداء
جسدي أثناء تقديمه الرعاية الطبية لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا في حالة صحية حرجة في مستشفى آزادي التعليمي في محافظة

كركوك، بتاريخ 18 فبراير.

  

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بالنيابة: "تدعو منظمة الصحة العالمية
السلطات العراقية إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية وحرمة الرعاية الصحية. كما تشكل هذه الهجمات

انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وتحرم أكثر السكان المستضعفين من الأطفال والنساء وكبار السن من حق الحصول على
الخدمات الصحية الأساسية".

  

ومنذ تصاعد الأزمة في يونيو/ حزيران 2014، تعرض العاملون في المجال الصحي والمرافق الصحية في العراق إلى العديد من
الاعتداءات. وفي عام 2018 وحده، سجلت منظمة الصحة العالمية في العراق 42 اعتداء في قطاع الرعاية الصحية كان %40 منها موجهًا ضد

العاملين في مجال الصحة.

  

وحيث أن المواطنين في العراق بمن فيهم النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين لا يزالون بحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية
والخدمات الصحية المنقذة للأرواح وعلاج آثار الرضوح، فمن الضروري أن تضمن حكومة العراق للعاملين في مجال الصحة سلامة

العمل في جميع الأوقات دون التعرض للمخاطر وبغض النظر عن الموقع الذي يعملون فيه إلى جانب حماية المرضى والمرافق
الصحية.

  

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

  

أجيال سلطاني
منظمة الصحة العالمية في العراق، 

sultanya@who.int
+964 7740 892 878

  

باولين أجيلو
منظمة الصحة العالمية في العراق

ajellopa@who.int
+964 7729 877 288
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غيدا المياحي
منظمة الصحة العالمية في العراق

almayahig@who.int
+964 782 788 6765

  

تابعونا على تويتر وفيسبوك، وشاهدوا تسجيلات فيديو منظمة الصحة العالمية على يوتيوب، وتابعونا على انستغرام.

  

سجلوا هنا للاشتراك في قائمة منظمة الصحة العالمية للإعلام  
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