
 

 

 

للفئات األضعف من السكان أكثر طبيةمد مساعدات  منحة اليابان الجديدة تساهم في  
 

جددت اليابان دعمها لما تقدمه منظمة الصحة العالمية من مساعدات تنقذ حيوات   - 2018مارس آذار/ 23بغداد 

 في محافظات نينوي واربيل ودهوك. نالنازحين والالجئي

مليون دوالراً ٌصرفت  5.2إلي  2016وقد رفعت مساهمة اليابان األخيرة للمنظمة مجموع ما قدمته لها منذ عام 

لشراء سيارات اإلسعاف واألجهزة والمستلزمات الطبية مما ساعد في تقديم خدمة صحية أفضل ألالف النساء 

 والرجال واألطفال ممن هم بأمس الحاجة لهذه الرعاية. 

نية التحتية اآلن وبصورة عاجلة في العراق الذي كان يمتع بنظام صحي قوي الي إعادة بناء وتجهيز وتحتاج الب

 المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وإمداد المنظومة باألدوية والمستلزمات الطبية.

اية الطبية إلي قال ألطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "ساعدتنا منح اليابان في تقديم الرع

والذين يعودون لمنازل وأحياء مهدمة  نمليون شخص من الفئات المجتمعية أألضعف مثل النازحين والالجئي 4.5

."انتقالهموكذلك العوائل التي تستضيفهم أثناء   

 أضاف موساني: "وستساهم المنحة األخيرة تحديداً في مد خدمات منظمة الصحة العالمية لثالثة ماليين شخص من

بالتأكيد من زيادة المستلزمات الطبية بكافة أنواعها ومن تقوية الكوادر الطبية الوطنية وكذلك من  نالذين سيستفيدو

وسط التجمعات السكنية المزدحمة مثل المخيمات." التي تنتقل بسهولة مراقبة وتتبع انتشار األمراض  

زمة إنسانية جديدة حة الصحة العالمية هي جزء من قال فوميو أيواي سفير اليابان لدي العراق: "مساهمتنا لمنظم

ومن  نقيمتها مائة مليون دوالر لدعم العراق. واليابان عازمة علي مساعدة النازحين والعائدين ألحيائهم والالجئي

 يستضيفونهم وكلك عازمة علي مساعدة جهود العراق في التنمية." 

ي التوالي منذ بدء اليابان في مد مساهماتها للعراقيين السنة الرابعة عل 2018أضاف السفير: "وتعتبر سنة 

في المخيمات  والسوريين المتضررين من داعش وُتظهر تعهد اليابان القوي للمساهمة في توفير الحاجات الضرورية

تجمعات العائدين." و  

التي تقودها ، تستهدف مجموعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية و 2018لعام  ةوحسب خطة االستجابة اإلنساني

مليون  3.4منظمة الصحة العالمية وتضم وكاالت أممية ومنظمات غير حكومية عراقية وأجنبية إلي مساعدة 

مليون يحتاجون للدعم والرعاية الطبية. 8.7شخص من أصل   

لتوفير الرعاية الصحية لألشخاص األضعف في  2019و  2018تسعي منظمة الصحة العالمية في خطتها لعامي 

% منها فقط لآلن.24مليون دوالراً تم توفير ما يقارب من  59العراق ولهذا تحتاج الي   
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Follow us on Twitter and Facebook, Watch our WHO Youtube videos, Catch us on WHO’s Instagram account 
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About WHO 

WHO is a specialized public health organization mandated to provide the 

most reliable and evidence based technical assistance, strategic and 

operational guidance to countries worldwide. 

WHO works very closely with the Iraqi Ministry of Health and related sectors 

on daily bases to identify priorities and guide the health sector on 

preparedness, effective and efficient response to health and health care 

requirements. 

For more information on WHO and its work in Iraq, visit: www.who.int 
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