
 

 

 

التابع للوكالة األمريكية للتنمية  مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث مساهمة جديدة من 

 العراق خدمات الصحية الشاملة في التعزز  الدولية

مليون دوالر   24: رحبت منظمة الصحة العالمية بمساهمة سخية جديدة بقيمة 2019  نوفمبر 18، بغداد، العراق

 ،ةالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليمكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث من أمريكي 

 اع في العراق.والوقائية في المحافظات المتضررة من النز ةوالثانوي األولية الخدمات الصحية لتعزيز خصصةم

 سبعة يف الخدمات الصحية المحّسنة المنقذة للحياةعلى مليون مستفيد  3.5حصول نحو المساهمة هذه وستضمن 

 الصحية. ها نظمسنوات النزاع أنهكت فيها محافظات 

منظمة  عربت: "أدهم إسماعيل عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، قال الدكتور وتعليقاً على ذلك

التابع للوكالة األمريكية مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث لعن امتنانها الصحة العالمية 

تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة دون انقطاع إلى  مواصلةلدعمه المتواصل الذي مكننا من  ةللتنمية الدولي

 .التي أصيبت بأضرار شديدة"المناطق  في النساء واألطفال وكبار السنمن  المستضعفينيين مال

مليون  1.5يزال حوالي  بينما ال ،األصلية مواطنهممليون شخص إلى  4.3، عاد أكثر من 2019أكتوبر  ومنذ

 .المضيفة في جميع أنحاء العراق والمجتمعاتمستوطنات العشوائية والالمخيمات في  نازحشخص 

التابع مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث ومن خالل هذه المساهمة الجديدة المقدمة من 

ء إليجاد كا وطنية والشرة، ستعزز منظمة الصحة العالمية دعمها للسلطات الصحية الللوكالة األمريكية للتنمية الدولي

، ستقيم المنظمة مراكز رعاية وبالتوازي. البيئية ةالصح  طوارىء وحاالتالشائعة اض حلول مستدامة لمعالجة األمر

 .العودة مناطق لصحية األولية فيتأهيل مرافق الرعاية ا، وتعيد صحية أولية في المخيمات التي تستضيف النازحين

، باإلضافة إلى دعم خدمات وإعادة التأهيل البدني للمبتورينتوفير األطراف االصطناعية  ستغطي المساهمةكما 

ف القائم على النوع ستبقى اإلدارة السريرية للناجيات من االغتصاب والعنوللمحتاجين.  النفسيةالصحة رعاية 

 . 2019/2020 للعام منظمة الصحة العالمية أولوياتضمن أيضاً االجتماعي 

التابع مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث كبيراً من  دعماً تلقت منظمة الصحة العالمية و

. يةاألزمة العراق فترة طوالاالستجابة  تعزيزأهمية بالغة في  الدعم ذالهكان . وةللوكالة األمريكية للتنمية الدولي

تم نشر عيادات متنقلة وإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب ، 2014وخالل الصراع الذي شهدته مدينة الموصل في 

الصحية الطوارىء تم توفير األدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية التي تقدم خدمات ، وخطوط المواجهةمن 

 في دهوك ونينوى واألنبار وكركوك.

كغ من النفايات الطبية وفرزها والتخلص منها لمنع أي  76000جمع والنفايات الطبية  كما تم دعم خدمات إدارة

 خطر لحدوث التلوث التبادلي.

في العراق من خالل االلتزام مواصلة عملها تمكنت منظمة الصحة العالمية من قال الدكتور عبد المنعم: " لقد و

التابع مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث لجهات المانحة مثل لالسخية ت مساهما والوالتعاون 

 ."ةللوكالة األمريكية للتنمية الدولي

#   #   # 

 بـ:  االتصال يرجى  المعلومات  من   للمزيد 
 sultanya@who.int  ،  (964+) 7740 892 878 العالمية، الصحة  منظمة اعالم مسؤول سلطاني،  اجيال          -

 ، alellopa@who.int  , (964+) 7729 877 288 العالمية،  الصحة   منظمة  اعالم  مسؤول اجيللو،  بولين         -
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