
 

 

  
 

 
 6102ضد المرض القاتل في عام  والسريعة استدامة الجهود الناجحة 

 
احتواء العام الماضي، تم وبنجاح  خاللالحكومة والشركاء في العمل اإلنساني في العراق التي قامت بها بفضل جهود االستجابة السريعة  – 6102فبراير /شباط 62بغداد، 
. حالة 00333يقرب من وباء الكوليرا القاتل، الذي سرعان ما انتشر من مناطق حول بغداد إلى مناطق أخرى في البالد لتبلغ عدد حاالت االصابة المؤكدة الى ما تفشي 

 .لتجنب احتمال تفشي الوباء في المستقبل 6302دة خالل عام ويستمر بذل الجهود بال هوا
 

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات فقد قامت كاًل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركاء من الجهات المانحة واإلنسانية مثل 
توفير  علىستجابة األولية وشملت اال. 6302سبتمبر /أيلول 9، بالتصرف فور إعالن وزارة الصحة العراقية عن تفشي وباء الكوليرا بتاريخ (إيكو)ة اإلنسانية والحماية المدني

كما قامت . ثر تضررااألك نسمة من السكان في المناطق والمجتمعات السكانية 930333أكثر من التي استهدفت المياه الصالحة للشرب وتطهير إمدادات المياه الموجودة، 
من االستمرار في الدراسة والتي قامت طفل  2330333األكثر خطورة لتمكين ما يزيد على مدرسة في المناطق  033اليونيسف بتوفير أنظمة فلترة المياه بالتناضح العكسي الى 

 .األسابيع األولى من انتشار المرض السلطات المحلية بتعليقها خالل
 

لقد لعب التمويل الفوري . كوليرا األخير في العراق واحدًا من النتائج األليمة للظروف المعيشية التي يمر بها الكثير من العراقيين في ظل الصراع المستمرُيعد تفشي وباء ال“
ألوروبية بالحشد الفوري لموارد كبيرة لتحسين خدمات الماء والصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية  دورًا حاسمًا  في احتواء انتشار المرض، حيث قامت المفوضية ا

 . نافارو، رئيس مكتب دائرة المساعدات اإلنسانية في المفوضية األوروبية في العراق-، قال خافيير ريو" لالستجابة الى هذه الحالة الصحية الطارئة 
 

توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الجيدة وتهيئة الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه إذا تم إن  ": وقال بيتر هوكينز، ممثل منظمة اليونيسف في العراق
هذا كان تركيز عمل اليونيسف والشركاء خالل ". " ظروف النظافة الصحية وتزويد العائالت بالمعرفة والمعلومات الالزمة لتمكينهم من تشخيص أعراض المرض في وقت مبكر

 " . ، وهذا سيكون تركيزنا األساسي خالل العام الجديد6302عام 
 

وقدرات الصمود وتعزيز التأهب حاليًا على دعم إجراءات نظراء الحكوميين والشركاء ، تعمل منظمة اليونيسف مع المن المفوضية األوروبيةوبفضل المنحة اإلضافية السخية 
 .الخطورة لالستجابة ومواجهة المرض ناطق عالية لمجتمعات المحلية والمدارس في المفي البنية التحتية ا
 

الحالية بدعم جهود التأهب واالستعداد لالستجابة الى أية  االتحاد األوروبيالمنحة المالية الهامة خالل العام الماضي الحتواء االنتشار األولي للمرض، ستقوم منحة  فضاًل عن
بالمعلومات الالزمة لمنع وكشف  من خالل تزويدهم  اليونيسف والشركاء على تمكين المجتمعات المحليةوستعمل . 6302عام حاالت الكوليرا خالل وجة ثانية محتملة من م
األكثر عرضة  في المناطق والمدارس مشاريع المياه، وال سيما في المدارس؛ وتنفيذ مشاريع إصالح هم  على المياه الصالحة للشربضمان حصولمعالجة الكوليرا، ومن خالل و 
 .لخطرل
 

تكررت حاالت تفشي المرض الرئيسية وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، . 0922في أجزاء عديدة من العراق منذ عام المستوطنة ض امر من األالكوليرا يعتبر مرض 
 . وفقًا للتقارير التاليةفي السنة حاالت المرض موجة ثانية من حدوث مع  أشهر، عدة لمدةسنوات وتستمر  0ن الى يبمعدل مرة كل سنت

 
 

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال مع
  jbates@unicef.org،+964 780 196 4524 مكتب اليونيسف في العراق،، جيفري بيتس 

  kelkorany@unicef.org ،+964 780 925 8542كريم القرني، مكتب اليونيسف في العراق،

------------ 

  مدونة إخبارية 
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 حول اليونيسف
نشاطات عملية، وتوجه دولة ومنطقة لترجمة هذا االلتزام إلى  093تعمل اليونيسف مع شركائها في أكثر من . تعمل اليونيسف في جميع نشاطاتها على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاههم

للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها يمكنكم . جهودها بشكل خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر هشاشة وتهميشا، لتحقيق صالح جميع األطفال في كل مكان
 www.unicef.org.زيارة

 فيسبوكو  تويتر تابعونا على

(إيكو)المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية مكتب حول   
األوروبية في تقديم معوناتها ومساعداتها  وتستند المفوضية . في العالملسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية واألزمات لمنع وتخفيف المعاناة اإلنسانية تمول المفوضية األوروبية أعمال اإلغاثة ل

 . ، والحياد، وعدم التمييز واالستقالليةاالنسانية على مبادئ الكرامة 
 

 http://ec.europa.eu/echo/index_en.htmللمزيد من المعلومات حول المفوضية وعملها يمكنكم زيارة 

  

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
https://twitter.com/UNICEFinArabic
https://www.facebook.com/unicef.in.arabic/
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


 

 

 

 
 
 
 
 

 


