
 

 

  محافظات  اإلحالة في عمليات لدعممنظمة الصحة العالمية تسلم دفعة جديدة من سيارات اإلسعاف 
 النازحين والعائدين في إقليم كردستان العراق

ن سيارات اإلسعاف  سلمت منظمة الصحة العالمية اليوم مجموعة جديدة م :2020فبراير/شباط   17 ،أربيل
داخليًا   نازحينالعراق لدعم احتياجات السكان ال إلى وزارة الصحة في إقليم كردستان بالكاملالمجهزة 
 هناك.   ةالمضيف ات والمجتمع

سيارة إسعاف مجهزة   20  تضمهي جزء من شحنة   ،سيارات إسعاف 8المؤلفة من ، و الدفعة الثانيةهذه و 
وفدا( األ (مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث من  تمويلب  2019امل تم شراؤها في عام  بالك

 . ربيل وبغداد والسليمانيةأالدين واألنبار و  وصالحلتوزيعها على مديريات الصحة في نينوى ودهوك وكركوك 

سيارات إسعاف لتوفير    10من األولى المكونة دفعة ال، تم توزيع 2019وفي وقت سابق من يونيو/حزيران  
 الدين ودهوك وأربيل ونينوى. هي صالحمحافظات  4خدمات اإلحالة دون انقطاع في 

أدهم إسماعيل عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في  قال الدكتور في هذا السياق، و 
إلى تدمير وإتالف مئات سيارات  وأدىفي العراق على النظام الصحي  الحالي نزاع"لقد أثر الالعراق: 

 اإلسعاف".

نشر شبكة من  بحددت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية المشكلة وشرعت وأضاف: "
متقدمة لدعم الخدمات في مناطق  الاألساسية و طبية ال ت تكنولوجياال ب جهزةسيارات اإلسعاف الجديدة الم

ت اإلسعاف  سيارا قذ نوست  .العراقفي  مناطقال العائدين في إقليم كردستان وبقيةمناطق النازحين داخليًا و 
 ."تأكيد المزيد من األرواح وتعزز خدمات اإلحالة واإلسعاف في البالد كل  ب الجديدة المتبرع بها

لى خدمات اإلحالة بما في صعوبات في الوصول إ المتعافية  إلى المناطقيواجه النازحون داخليًا والعائدون و 
 ، والتأخيرأي مساعدة طبية ر فيهاال تتوف سيارات مستأجرة خاصة، واستخدام اإلحالة ات ل مسار ذلك تعط
 .دفع التكاليف من أموالهم الخاصة، و نقاط التفتيش األمنية عند الطويل 



مديريات الصحة في نينوى  لدعم  سعافاإل ات سيار   بشبكة من، تبرعت منظمة الصحة العالمية وحتى اليوم
ودهوك وكركوك وصالح الدين واألنبار وأربيل وبغداد والسليمانية، لنقل الحاالت الطبية الطارئة وحاالت  

 .الرضوح إلى المنشآت الصحية

قدمه الوكالة تاإلسعاف إلى التمويل السخي الذي ويعود الفضل في شراء الشحنة األخيرة من سيارات 
مريض شهريًا   1500إلى  1200ومن المتوقع أن يستفيد  .األوفدااألمريكية للتنمية الدولية عن طريق مكتب 

 ن هذه الخدمة في كل موقع مستهدف. م

مكتب المساعدات   المقدمة منتود منظمة الصحة العالمية أن تعرب عن امتنانها للمساهمات السخية و 
األمريكية الخارجية للكوارث والمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية لدعمهما المتواصل  

 ات المضيفة في العراق.لتوفير الرعاية الصحية األولية والثانوية للنازحين والعائدين والمجتمع

 #  #  # 

 للمزيد من المعلومات:

 أجيال سلطاني  -
 مسؤولة االتصاالت في منظمة الصحة العالمية 

 878 892 7740 964+هاتف:  
 sultanya@who.int :بريد الكتروني

 باولين أجيلو  -
 العالمية مسؤولة االتصاالت في منظمة الصحة 

 +288 877 7729 964هاتف:  
 ajellopa@who.int :بريد الكتروني
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mailto:sultanya@who.int
mailto:ajellopa@who.int
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-delivers-10-ambulances-to-support-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-delivers-10-ambulances-to-support-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html


http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/ambulances-strengthen-referral-
pathway-in-iraq.html 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/mosul-ambulance-deployment.html 

 

 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/ambulances-strengthen-referral-pathway-in-iraq.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/ambulances-strengthen-referral-pathway-in-iraq.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/mosul-ambulance-deployment.html

