
 

 

من اإلمدادات الطبية لتعزيز    ا  طن 20إقليم كردستان العراق بأكثر من  تدعم منظمة الصحة العالمية 

 19-الناجمة عن جائحة كوفيداالستجابة الوطنية للتحديات الصحية 

 

طناً من التقنيات الطبية المطلوبة بشكل    20سلمت منظمة الصحة العالمية أكثر من    -  2022كانون الثاني )يناير(  23أربيل، العراق، 

 عاجل إلى وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق. 

الميكانيكية   117  المكونة من  شحنةال  حتوي وت  العناية  الطارئة وأسّرة وحدة  الطبية  نقالة على مجموعة متنوعة من األجهزة  منصة 

العيني  والمركزة ومعدات   الطبي  ت   بماالحماية الشخصية واألثاث  الطبية وتعزيز  حسينسيساهم في  الرعاية    استعداد   جودة خدمات 

 في العراق.   19-كوفيدفيما يعتبر الموجة الرابعة من جائحة   أوميكرون حّورمحتمل لمت  شارة المحلية لمواجهة انت ي الصح اتسلطال

إو في  الصحة  وزير  برزنجي،  سامان  الدكتور  إقليم  قال  في  الصحة  وزارة  بين  التعاون  بمستوى  "أنا سعيد  العراق:  كردستان  قليم 

"من المؤكد   أضاف: و المستمر".  هاالجادة ودعم ها جهود المنظمة على كافة كردستان العراق ومنظمة الصحة العالمية، وأود أن أشكر 

 ً ،  في جودة وكمية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مؤسساتنا الصحية  أن هذه الشحنة من اإلمدادات الطبية الطارئة ستحدث فرقا

  سيضمن مئات اآلالف من األشخاص اآلن وصوالً أفضل إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية والطارئة بما في ذلك عالج   حيث

 . " 19-مرض كوفيد

ارتفاع أعداد األشخاص الذين تم تطعيمهم في    سبب ب   2021في األشهر األخيرة من عام    19-كوفيدد االنخفاض الكبير في إصابات  بعو

مما ينذر بموجة جديدة من الوباء في البالد، والتي يمكن أن    جميع أنحاء العراق، بدأت أرقام العدوى في االرتفاع مرة أخرى مؤخراً 

كانون الثاني   6في مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق والعاصمة بغداد في    أوميكرون  حّورت مباكتشاف  تكون ذات صلة  

 من هذا العام. 

منقذ للحياة  وال  رئدعم الطاالل هذه الشحنة  في العراق: "تكمّ   تهاقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعث و

 ً  ". متحّور أوميكرون يز استجابة السلطات الصحية المحلية للطفرة الجديدة في حاالت لتعز الذي تم تقديمه سابقا

عوة لعمل جماعي لتعزيز جهود الوقاية  ننظر إليها باعتبارها د  التيو  ،األخيرة في أعداد الحاالت  زيادة "نحن قلقون بشأن الوأضاف:  

إقليم كردستان في نفس الهدف المتمثل في العمل  في العراق وفي  الصحة    تيمنظمة الصحة العالمية ووزاروتشترك  والتطعيم المحلية.  

يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة في  و ومستدامة  على حماية العراقيين وإنقاذ األرواح من خالل خدمات رعاية صحية عالية الجودة 

 . " جميع أنحاء البالد

، دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق بمعدات طبية  2021جدير بالذكر أنه في عام  

الدعم في زيادة توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية والطارئة في  هذا  ساعد  و مليون دوالر أمريكي.    2.5وأدوية بقيمة تزيد عن  

تلبية االحتياجات الصحية الملحة لمجتمع اإل  كبيرراق وساهم بشكل  محافظات إقليم كردستان الع الذي يواصل استضافة ما    قليم في 

 . نازح داخلي  يقرب من ربع مليون الجئ سوري وأكثر من مليون

ريكية للتنمية  تود منظمة الصحة العالمية في العراق أن تعرب عن امتنانها للمساهمة السخية من حكومة ألمانيا وشعبها، والوكالة األمو

 . يةوالمختبر ية الطب  المعدات  الشحنة من ه(، وشعب وحكومة الكويت للمساعدة في تمويل هذUSAIDالدولية )

 #   #   # 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 

 sultanya@who.int ، 9647740892878+أجيال سلطاني، مسوول اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،   -

 shabaab@who.int ، 7800010244 964+في منظمة الصحة العالمية: براء شبع، مسوول اتصاالت  -

 

 روابط ذات صلة: 

- http://www.emro.who.int/iraq/news/who-continues-to-support-covid-19-response-in-

kurdistan-with-new-allocation-of-us-1-million-for-medical-supplies-and-materials.html 

- http://www.emro.who.int/iraq/news/who-supports-iraq-with-vital-consignment-of-medical-

technologies-to-boost-national-covid-19-containment-efforts.html 
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