
بیان اعالمي عن المؤتمر الصحفي للمدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور أحمد المنظري ووزیر الصحة العراقي الدكتور عالء العلوان في مبنى وزارة الصحة في
 .بغداد یوم 15 تموز/یولیو 2019

سیزور المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري العراق یوم 15 یولیو/تموز 2019 للقاء معالي وزیر الصحة الدكتور عالء علوان
لمناقشة عدد من القضایا الصحیة الھامة بما في ذلك برنامج العمل العام الثالث عشر 2019-2023، وتمدید فعالیات االستجابة الطارئة للخدمات الصحیة وغیرھا من القضایا
 .ذات الصلة بمجال الصحة

كما ستركز الزیارة على ضرورة ضمان وجود استجابة صحیة متواصلة للسكان في المناطق التي تمر بمرحلة التعافي والصمود إلى جانب أھمیة توحید الجھود لتأمین
 .األموال إلعادة تأھیل الخدمات الصحیة في ھذه المناطق

واعتباراً من مارس/ آذار2019 ما یزال ھناك ما یقدر بـ5.5 ملیون محتاج و1.6 ملیون نازح و4 ملیون عائد باإلضافة إلى ربع ملیون الجئ سوري جمیعھم بحاجة
 .للحصول على تدخالت الرعایة الصحیة األولیة والثانویة والثالثة

 .الفعالیة: مؤتمر صحفي مشترك لوزیر الصحة الدكتور عالء علوان والمدیر اإلقلیلمي لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور أحمد المنظري
لماذا: لمناقشة عدد من القضایا الصحیة الھامة: بما في ذلك برنامج العمل العام الثالث عشر 2019-2023 وتمدید فعالیات االستجابة الطارئة للخدمات الصحیة وضرورة
ضمان وجود استجابة صحیة متواصلة للسكان في المناطق التي تمر بمرحلة التعافي والصمود اضافة ألھمیة توحید الجھود لتأمین األموال إلعادة تأھیل الخدمات الصحیة في
 .ھذه المناطق

 .أین: قاعة االجتماعات، وزارة الصحة، بغداد
 .(یجب على الصحفیین الراغبین بالمشاركة في المؤتمر الصحفي التأكید على حضورھم لدى منظمة الصحة العالمیة (تفاصیل االتصال مذكورة أدناه

 (متى: االثنین، 15 یولیو/تموز 2019 الساعة 11:30 صباحاً حتى 12:00 بعد الظھر (جرینتش+3
 .(ترتیبات الدخول/ بطاقة الدخول: یرجى التواصل مع الدكتور سیف بدر مدیر اإلعالم لدى وزارة الصحة العراقیة (تفاصیل االتصال مذكورة أدناه

 :للمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع
 وزارة الصحة الدكتور سیف بدر، مدیر اإلعالم
 ھاتف: +964 7901925907
 dr.saif.moh.irq@gmail.com :البرید اإللكتروني

 منظمة الصحة العالمیة
 اآلنسة أجیال سلطاني، مسؤول التواصل واإلعالم
 ھاتف: +9647740 892 878
 sultanya@who.int :البرید اإللكتروني

 اآلنسة بولین اجیلو، مسؤول التواصل واإلعالم
 ھاتف: 9647729 877 288
 ajellopa@who.int : :البرید اإللكتروني
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