
 

 

 مليون دوالر لتحسين االستجابة الصحية اإلنسانية لالجئين السوريين في العراق 2.5

 

تعرب منظمة الصحة العالمية عن خالص امتنانها لمكتب وزارة الخارجية  -- 2018لثاني كانون ا 8بغداد، 

ر أمريكي لزيادة األمن مليون دوال 2.5بمبلغ  على تبرعه السخي شؤون السكان والالجئين والهجرةل األمريكية

 الصحي وتعزيز قدرة الالجئين السوريين المقيمين في العراق على الصمود.

 

الجىء سوري  250,000حوالي  وتشير التقديرات إلى أناستضافة الالجئين السوريين. واصل العراق ، 2018في العام 

مع منهم %( 64)أربيل ودهوك والسليمانية، وتعيش األغلبية هي حالياً في ثالث محافظات في إقليم كردستان العراق  يقيمون

 المجتمعات المضيفة.

 

دعم لهناك حاجة ماسة : "الدكتور أدهم اسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بالنيابة وفي هذا الخصوص، قال

 لخدمات الصحية المناسبة". يم كردستان العراق لضمان حصول الالجئين السوريين هنا على االسلطات الصحية المحلية في إقل

أولوية لدى منظمة  لفاشياتالوقاية واالستجابة لو اإلحالة اتوخدم دمات األساسية والثانويةخاليمثل توفير وأضاف قائالً: "

بشكل غير مباشر من قدرة الالجئين والمجمعات المضيفة على الصمود  ذلك حسنيسحيث الصحة العالمية في المرحلة القادمة، 

 ".حاالت الطواىء العامةفي 

 

عن طريق مراكز الرعاية الصحية في المخيمات لالجئين لالجئين السوريين خدمات الرعاية الصحية األساسية  تم توفيري

 للمقيمين في المجتمعات المضيفة.حددة المقيمين في المخيمات أو عن طريق مرافق الصحة العامة الم

 

عاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من بالت بتوفير هذه الخدماتدوائر الصحة في إربيل ودهوك والسليمانية تقوم و

الصحية  السلطات ةمن قدر حد   2014مليون عراقي في العام  3.3النزوح الداخلي الجماعي لما يزيد على ولكن  الشركاء.

الت الوطنية وشركائها في مجال العمل اإلنساني على مواصلة تلبية احتياجات الالجئين واالستجابة للطلب المتزايد على التدخ

 في مجال الرعاية الصحية.

 

تحسين في ، وفي األدوية واإلمدادات والمعدات الطبية نقص، نشطت منظمة الصحة العالمية في سد ال2018ومع بداية العام 

وبحسب تقارير الصحة . هالمياه في مخيمات الالجئين وخارجنوعية امراقبة رصد ونشاطات خدمات اإلحالة الطبية، ودعم 

استشارة لالجئين السوريين المقيمين في  264,611 ما مجموعه المذكورة قدمت الدوائر الصحيةفقد ، 2017الوطنية لعام 

 إقليم كردستان العراق.

توفير الرعاية الصحية األولية مليون دوالر أمريكي  2.5البالغة  والهجرةشؤون السكان والالجئين مكتب وستدعم مساهمة 

دعم تمن الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في إقليم كردستان العراق. كما س 300,000الشاملة وخدمات اإلحالة لنحو 



والمرضى النفسيين في المحافظات الثالث المذكورة من خالل برنامج تدريبي شامل  للمعوقينخدمات الرعاية الصحية 

 العاملين في مجال الصحة العقلية. ليينمحال للمختصين

لمرافق صحية معينة تخدم الالجئين األساسية ، والمعدات الطبية، والتجهيزات وتوزيع األدويةوستغطي المساهمة أيضاً توريد 

 في المحافظات المستهدفة.

# # # 

 :ب للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

، 878 892 7740 (964+)اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  أجيال سلطاني، مسؤول -

sultanya@who.int 

، 7510101460 (964+)مسؤول اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، بولين أجيلو،  -

ajellopa@who.int 

 

 .وتيوبالي، ومشاهدة مقاطع الفيديو على قناتنا على االنستجرامو فيسبوكو تويتربإمكانكم متابعة منظمة الصحة العالمية على 

 (media)اسم المستخدم وكلمة السر:  هنالالشتراك في قائمة وسائل اإلعالم الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، يرجى التسجيل 
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