
         

 بيان صحفي  
 

  

 2220  أيار  24التاريخ:                  ، العراق   أربيل 

 افتتاح مركز الرعاية الصحية األولية في كاوركوسك لدعم المجتمع المحلي والالجئين

 

افتتاح مركز الرعاية الصحية األولية في ناحية كاوركوسك التابعة لمحافظة أربيل، إقليم كردستان اليوم تم 

العراق من قبل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ووكالة األمم المتحدة لالجئين ومديرية الصحة في 

 حكومة إقليم كردستان.  

في مدينة كاوركوسك خدمات الرعاية الصحية األولية  سيقدم مركز الرعاية الصحية األولية العامة الجديدة

شخص من الالجئين السوريين والنازحين العراقيين الذين يعيشون في مدينة كاوركوسك   20000ألكثر من  

الجيدة  الصحية  الخدمات  إلى  أفضل  توفير وصول  في  المفوضية  تساهم  ولذلك،  بها.  المحيطة  والمناطق 

استشارة    200إلى    150ية الصحية الذي تم إنشاؤه حديثاً قادٌر على إجراء  للجميع دون تمييز. مركز الرعا

 طبية يومياً. 

( مساهمة شركة  على  PwCساعدت  العالم  في  االحترافية  الخدمات  أكبر شبكات  إحدى  وهي  السخية،   )

للمشروع، إمكانية إنشاء مركز الرعاية الصحية األولية. هذا ووفرت بلدية كاورغوسك األرض المخصصة  

الطبية   والمعدات  الالزم  الطاقم  وتوفير  األولية  الصحية  الرعاية  مركز  بإدارة  الصحة  مديرية  وستقوم 

 واألدوية. 

حيث قام كل من السيد حسين كاالري، مدير العام مركز تنسيق األزمات المشترك، والسيدة نيكول إبتينغ،  

محافظة منطقة خبات والسيد صهيب أسد، الشريك    نائبة ممثل المفوضية في العراق، السيدة كويستان أحمد،

وجيفير سينغ، رئيس المكتب العالمي للشؤون اإلنسانية   PwCالضريبي في برايس ووترهاوس كوبرز ))

بقص الشريط لإلعالن عن افتتاح المركز الصحي الجديد. ويقدم    PwCفي برايس ووترهاوس كوبرز ))

صحية أولية شاملة، بما في ذلك االستشارات وتوفير األدوية    مركز الرعاية الصحية األولية خدمات رعاية

والخدمات المختبرية واإلحاالت الطارئة وتقديم اللقاحات ومراقبة النمو وخدمات الصحة اإلنجابية ورعاية 

 األسنان. 

نحن نشكر المجتمعات المحلية في مدينة كاورغوسك على دعمهم واستضافتهم  "وقالت قالت نيكول إبتينغ:  

جئين في مخيم كاورغوسك القريب. وتقديراً لذلك، يسعدنا اآلن أن ندعم تقديم الخدمات الصحية الوطنية  لال

 للجميع، بما فيهم الالجئين ومجتمعات كاوارغوسك المحلية". 

، نحن ملتزمون بدعم وتمكين من هم في أمس (PwC)وقال جيفير سينغ "في برايس ووترهاوس كوبرز  

. سيعمل مركز الصحة األولية الذي تم افتتاحه حديثاً في كاورغوسك على تحسين الحاجة بطريقة مستدامة

جودة الرعاية والخدمات المقدمة للمجتمعات المحيطة بشكل كبير، مما يساهم بشكل إيجابي في حياتهم. أتقدم  

لعامة للصحة بالشكر لشركائنا في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق والمديرية ا

(DoH  في حكومة إقليم كردستان على جهودهم، وكذلك لفرقنا في برايس ووترهاوس كوبرز )(PwC )  

 إلحياء قيمنا".

 



         

 بيان صحفي  
 

تعرب المفوضية عن خالص امتنانها لشعب وحكومة إقليم كردستان العراق وشركة برايس ووترهاوس  

 لمشروع. وجميع أصحاب المصلحة الذين ساهموا في إنجاح هذا ا  (PwC)كوبرز 

 

 للصور:

https://drive.google.com/drive/folders/1pZWRcIOtZJN_pwc6VRfaU8bCMlvcjt

Jc?usp=sharing 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

     khateeb@unhcr.org+964 780 918 9700 ( أربيلفراس الخطيب )

         shakfehs@unhcr.org+964 770 494 6384   ذى شقفة  )اربيل(ش

     Rasheedr@unhcr.org+964 750 713 0014 رشيد رشيد )دهوك( 
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