
 
 
 
 
 

 منظمة الصحة العالمیة ترسل  اكثر من 80 طنًا من المعدات الطبیة الطارئة لتلبیة االحتیاجات الصحیة المتزایدة
 في شمال شرق سوریا

 
على تحتوي شحنات إرسال من االنتهاء عن الیوم العالمیة الصحة منظمة أعلنت :2020 یونیو/حزیران 13 سوریا ودمشق، العراق                    أربیل،

 اكثر من 80 طنًا من المعدات الصحیة واإلمدادات المنقذة للحیاة الستخدامها في تلبیة االحتیاجات الصحیة الملحة في سوریا.
 

وتم سوریا. شرق شمال في الصحي النظام دعم إلى الهادفة االستحابة من جزءا شحنات، ثالث في ارسالها تم التي اإلمدادات هذه                       وتعتبر
12 إلى 10 من الفترة في شحنات ثالث في الدولي دمشق مطار إلى العراق كردستان إقلیم في الدولي أربیل مطار عبر جوا                        نقلها

 حزیران/یونیو.
 

مسعى على "أثني وقال الشحنة، هذه إتمام بجهود إسماعیل أدهم الدكتور العراق في العالمیة الصحة منظمة ممثل أشاد المناسبة                     وبهذا
توفیر بالتأكید ستدعم ,والتي للحیاة المنقذة الصحیة اإلمدادات لهذه الناجح التسلیم لضمان بجد عملوا الذین الزمالء                  جمیع
هناك المحتاجین السكان من اآلالف لمئات ستوفر كما سوریا شرق شمال باألزمة المتأثرة المناطق في الصحة                  الخدمات
في العالمیة الصحة منظمة مكتب قام "لقد وأضاف للحیاة" . والمنقذة األساسیة الصحیة الرعایة خدمات إلى للوصول أفضل                   فرصة
من طلب أي تلبیة في المساعدة على العمل وسنواصل العام، عن تزید لفترة سوریا إلى الحدود عبر الدعم توصیل بتنسیق نشط بشكل                        العراق
في تقف أن یمكن التي الهائلة التحدیات رغم حیاتهم وإنقاذ الناس معانة تخفیف إلى یهدف سوریا في العالمیة الصحة منظمة مكتب في                        زمالئنا

  طریق ذلك".
 

منظمة من جزء إلنني بالفخر "أشعر سوریا: في بعثتها ورئیسة العالمیة الصحة منظمة ممثلة ماغتیموفا اكجیمال الدكتورة قالت                    بدورها
بین التعاون على شهادة الشحنات هذه تسلیم ویعتبر المحتاجین. لدعم طاقتها كل وتسخر العالم، أنحاء جمیع في تعمل التي العالمیة                      الصحة
الذین الزمالء جمیع أشكر أن وأود المتوسط. شرق في اإلقلیمي العالمیة الصحة منظمة مكتب وإشراف بتوجیه وسوریا العراق في                     مكاتبنا

 ساهموا في نجاح تسلیم هذه الشحنات التي تعزز تقدیم خدمات الصحة األساسیة في المناطق المتضررة بالنزاع في شمال شرق سوریا".
 

في التعاون هذا ویعكس جوًا. الشحنات بنقل لقیامه العالمي األغذیة برنامج لفریق كذلك الجزیل بالشكر أتقدم أن "أود ماغتیموفا: د.                      وأضافت
والتي بأكمله، المتحدة األمم ونظام العالمیة الصحة منظمة في تنتشر التي واإلنسانیة الفریق بروح الرائع العمل الدول، حدود عبر                     العمل

 نتمسك بها جمیعًا به ونسعى جاهدین إلى الحفاظ علیه".
 

لمعالجة مجموعة و11 حالة، 4300 لمعالجة تكفي الصدمات عالج مجموعة بینها ومن الصحیة المجموعات مختلف الشحنة                  وتشمل

بین مشتركة طارئة صحیة مجموعة الى478 اضافة جراحیة، مجموعة و26 المعدیة، غیر األمراض لمعالجة مجموعة و30                  الكولیرا،

في اإلمدادات هذه وصول منح وقد حالة. ملیون من أكثر لعالج الكافیة االستهالكیة والمواد الطبیة واإلمدادات األدویة لتوفیر                    الوكاالت،

عدد ألكبر الصحیة الرعایة خدمات تقدیم في سوریا شرق شمال في الصحیة المنشآت جهود وعزز للمحتاجین، أمل بارقة المناسب                     الوقت

  ممكن من المرضى. وستلبي هذه اإلمدادات االحتیاجات الصحیة األساسیة ألكثر من 1.6 ملیون شخص في تلك المنطقة.

ECHO) األوروبیة للجموعة اإلنسانیة الشؤون مكتب من سخي بدعم السوریة لألزمة اإلنسانیة استجابتها إطار في الدعم هذا المنظمة                   وتقدم
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