
 

 
 البالد  في الصحي النظام لتعزيز العراق يزور العالمية الصحة منظمة من  المستوى  رفيع  وفد

 

 واربيل بغداد  لىإ زيارة العالمية الصحة منظمة من المستوى  رفيع وفد  اختتم –  2022  مارس 16 العراق، بغداد،
في   (UHPR) والتأهب  الشاملة الصحية المراجعة  عملية  على  األخيرة اللمسات  لوضع أيام خمسة استمرت 
 العراق.

 الدول تقودها  ميةو حك مراجعة آلية هي (UHPR) ب والتأه  الشاملة الصحية المراجعة عملية  أن بالذكر جدير
  منتظمة مراجعة جراءإ على  طوعي بشكل الحكومات   خاللها من وتوافق العالمية الصحة  منظمة في األعضاء

  األخطار لمختلف الستجابةا في الصحي نظامها وأداء  الوطنية استعدادتها من للتأكد  األقران الدول بين وشفافة
  العامة. الصحة على  تؤثر التي

  التنسيق لتعزيز والثقة التضامن من بروح البالد  في المعنية األطراف جميع بين الجمع إلى المبادرة هذه وتهدف
  البالد. في الصحي  األمن لتعزيز فعالية أكثر بشكل الدولي والتعاون  الوطني

 أول هي "هذه المتوسط: لشرق  العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي لمديرا المنظري، أحمد  الدكتور قال الصدد  وبهذا
  استعداده مستوى  لرفع بذلها  التي الجهود  كل على العراق  وأهنأ .19-كوفيد  جائحة بعد   العراق إلى لي زيارة

   الوطني". الصحة  نظام  تقوية إلى الهادف االستثمار من المزيد  أرى  أن إلى وأتطلع للجائحة، واستجابته

 ثقة  يكل وأنا بغداد  غادرت  وقد  العراق. في الصحية النظم تعزيز  في حرازهإ تم الذي التقدم شاهدت  "لقد  وأضاف:
 على التحسينات  من المزيد  وإدخال الصعوبات  جميع مواجهة على  الصحيين المختصينو  السياسية القيادة قدرة في

  البالد". في الصحي النظام

  من ا  وعدد  الكاظمي، مصطفى العراقي الوزراء رئيس المنظري، أحمد  الدكتور برئاسة المستوى  رفيع الوفد  والتقى
  الصحة نظام أداء الطرفان وناقش العقابي. موسى هاني الدكتور الصحة وزير بينهم  ومن البارزين المسؤولين

  من مزيد  إلى تحتاج التي والجوانب  الستجابةا في القوة  نقاش واستعرضا ،19-كوفيد  جائحة مواجهة في العراقي
  واالستجابة بالتأهب  المتعلقة الصحي األمن مجاالت  في  أو الصحي النظام تطوير حيث  من سواء التحسينات 

  األمراض. وتفشي الطوارئ  لحاالت 



 

 

  منظمة "تفخر العراق:  في البعثة ورئيس العالمية الصحة منظمة ممثل زويتين احمد  الدكتور قال جانبه من
 عب شو  حكومة مع التعاون  لتعزيز تام استعداد  على وهي اآلن، حتى قدمتها التي بالمساهمات  العالمية الصحة
  وخارجه".  العراق في للجميع الصحية النتائج  أفضل تحقيق لضمان األصعدة جميع على العراق

  قائمة رأس على تقع التي الخمسة الدول من واحد  هو  العراق ألن األهمية غاية في المهمة هذه "إن وأضاف:
  مع استفادها التي الدروس العراق وسيشارك العالم. مستوى  على  الشاملة الصحية المراجعة ستنفذ  التي الدول
  للتأهب  قدراتها وتعزيز الصحي نظامها أداء لتحسين الطريق يمهد  ما المنطقة في األعضاء الدول جميع

  العامة".  الصحة مخاطر مختلف مواجهة في واالستجابة
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 لمزيد من المعلومات يمكن االتصال ـ 

 sultanya@who.intأجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، 

 hasansa@who.intصادق الوسابي، مسؤول اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، 
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