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  الصحية االحتياجات لتلبية خطة عمل مشتركة تصادقان على العراقية الصحة ووزارة العالمية الصحة منظمة
2016/2017 يلعام العراق في التحديات مواجهةو  

 
العلوان الدين  عالء جتمع المدير االقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتوري --2016 فبرايرشباط/  9، العراق بغداد،

 الصحية االحتياجات من عدد الصحيين المحليين والدوليين لمناقشة والشركاء الصحة وزارة في المسؤولين مع كبار بغداد في
 خطة التعاون المشتركةعلى  عديلة حمودة الدكتورالعراق في  صحةال وزيرة معاليواإلقليمي  المدير وصادق .الناشئة والتحديات

 .بعد مناقشتها الصحة العالمية ووزارة الصحة بين منظمة 2017-2016 لثنائية
 
 لتنفيذ الصحة وزارة معهائلة إال أننا نعمل بشكل وثيق  العراق في الصحية ن االحتياجاتإ": قائالً  علوانعالء ال الدكتور تحدثو

 ". للحياة  منقذةال خدماتالمزيد من الو أفضل صحية برعاية الناس من المزيد إلى والوصول الصحية االستراتيجية األهداف
 المناطق في الصحية الخدمات تأهيل إعادة على 2016 عام فيستركزان الصحة  ووزارةن المنظمة إ"العلوان: وأوضح الدكتور 

 الخدمات حزمة توافر وضماناضافة الى عدد من قضايا الصحة العامة في العراق  الدين وصالح ونينوى األنبار في حديثاً  المحررة
 "المناطق. هذه إلى للعائدين األساسية الصحية

 
وفرص وعلى نوعية الخدمات الصحية المقدمة  الصحي النظام على سلباً  الحالية واإلنسانية واألمنية المالية األزمةثرت وقد أ

في  كلياً  جزئياً أو مامتوقفة عن العمل إ الصحية المرافق من المائة في 84أن  يقدر إذ . المناطق من عدد فيليها الوصول إ
 فيخصوصاً  المرافق هذه تأهيل إعادةيحتم  مما وكركوك ديالىو الدين وصالح ونينوى األنبار مثل غير المستقرة أمنياً  محافظاتال

 .األساسية الصحية لخدماتعلى ا العائدينالسكان  حصول بما يضمن ،حديثاً  المحررة المناطق
 

 واالستجابة التكيف على ةقدرالو الصحية النظم إدارة لتحسين 2015 في الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة دعمت وقد
 من - أيضا الدعم شمل. كما ةالمضيف المجتمعاتو والالجئين داخليا يننازحال مثل حاجة األكثر للسكان الطارئة الصحية لالحتياجات

 شلل ضد وطنيةحمالت  خمس وتنفيذفي مراكز الرعاية الصحية  والوقائية العالجية خدماتال توفير -خرىأ هامة نجازاتإ بين
 سن دون األطفال من مليون 5.8 لحواليمن لقاح شلل األطفال جرعة  مليون 5.4وقد وفرت هذه الحمالت  .الحصبةو األطفال
 ية في إنهاء فاشية واسعة النطاق منالعراق حكومةال الشركاء وسائر واليونيسيف العالمية الصحة منظمة دعمت وبالمثل. الخامسة
 لقاح من جرعة 510000 قدمت التي الكوليرا ضد التطعيم حملة خالل منالسكانية المعرضة للخطر  الفئات وحماية الكوليرا
 تشرينولى في األ ؛جولتين نفذت هذه الحملة علىقد و مخيم. 62 في السوريين الالجئين و داخلياً  من النازحين 255000ل الكوليرا

 .2015 ديسمبر/األول كانونالثانية في و أكتوبر/األول
 

هداف األ لتنفيذ وشركائها العالمية الصحة منظمة تعاون الوزارةتقدر " :وقالت وزيرة الصحة العراقية الدكتورة عديلة حمود
 تقدمها المنظمة  يتال القيمة مساهمةالو التقني الدعم نإ. 2016/2017التعاون المشترك في ثنائية  عليهااالستراتيجية التي تم االتفاق 

 التعاون من مزيد إلى نتطلع ونحن 2015 عام المحافظات من العديد في الصحية االحتياجاتمختلف  تلبيةعلى  الوزارة اساعد
 ".2016 لعام المتوقعة الصحية التحديات لمواجهة

 
# # # 

 :لومات يرجى االتصال على العناوين أدناهلمزيد من المع
   sultanya@who.in, +964 7510 101 469اعالم في منظمة الصحة العالمية، السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة قسم إل

  lopesr@who.int  ،+964 7809288614، عالم في منظمة الصحة العالميةإلالسيدة روزان لوبيز، مسؤولة قسم ا
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