
 

بشحنة حيوية من التقنيات الطبية لتعزيز الجهود  العراقية وزارة الصحة تدعم منظمة الصحة العالمية 

 19-كوفيدالوطنية الحتواء 

سلمت منظمة الصحة العالمية شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية إلى وزارة   -  2021شباط/فبراير    21بغداد، العراق،  

وسط تزايد كبير في أعداد المصابين   19-بهدف دعم جهود التأهب واالستجابة الوطنية لجائحة كوفيد يةلعراقاالصحة 

 جديدة في البالد. حوربالفيروس والمخاوف بشأن ظهور فيروس مت

بقيمة تزيد   2020حاوية إلى شحنتين أخريين تم تسليمهما في وقت سابق من عام    129وتنضم الشحنة الجديدة المكونة من  

ماليين دوالر أمريكي. وتتضمن الشحنة لوازم ومعدات خاصة بوحدات العناية المركزة باإلضافة إلى قطع غيار   5عن 

شملت كما . 2020يوليو تموز/ قت سابق خالل أزمة األكسجين في لشحنة مكثفات األكسجين التي قدمتها المنظمة في و

قياس التأكسج وأغطية ألسرة المستشفيات وأثاث ل الشحنة كذلك معدات حماية شخصية وأجهزة لتخطيط القلب وأجهزة

جديد في  جهود وزارة الصحة الحتواء االرتفاع الدعم لالوقت المناسب  هذه اإلمدادات اتيوت وأجهزة لمراقبة المرضى.

 .من فيروس كورونا أو طفرات جديدة أنواعالكشف المحتمل عن  و 19-بكوفيد اإلصابة حاالت

من   طنا   120، دعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في العراق بأكثر من 2020ديسمبر  /كانون األول حتىو

ريكي لتجهيز المستشفيات العراقية والخدمات مليون دوالر أم  4.3اإلمدادات الطبية والمعدات وسيارات اإلسعاف بإجمالي  

في   الحرجة  الدعم إدارة عدد كبير من الحاالت هذا سّهلو . 19-لجائحة كوفيدستجابة االالصحية الوطنية المشاركة في 

 وحدات العناية المركزة.

مة الصحة العالمية العمل  في العراق: "تواصل منظ  تهاقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثو 

بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية العراقية وتقدم الدعم التقني والتشغيلي واللوجستي لتلبية االحتياجات المتزايدة خالل 

المراضة والوفيات معدالت  تقليصو 19-انتشار كوفيدهدفنا الرئيسي هو الحد من إن هذه المرحلة الحرجة من الوباء. 

لحماية العاملين الصحيين والسكان المعرضين للخطر وبقية   ستعداد لعملية تلقيح ناجحةوتوسيع نطاق اال  جائحةالمرتبطة بال

 المواطنين العراقيين في جميع أنحاء البالد".

منذ ذلك الحين، شهد العراق زيادة و.  2020فبراير  شباط/في    19-من كوفيدعن أول حالة مستوردة    قد أعلن  العراق  وكان

بدأت األرقام في االنخفاض ويوليو من نفس العام. تموز/المحلية التي ارتفعت بشكل كبير في اإلصابات تدريجية في عدد 

. ويبلغ إجمالي الحاالت 2021لتشكل زيادة مقلقة في فبراير  لكنها ارتفعت مرة أخرى مؤخرا   2020قرب نهاية عام 

 حالة وفاة.  13,220حالة و 657,453 فبراير من هذا العام 19را  من اعتبا المؤكدة

 األمريكية  وكالةالالمساهمات السخية من حكومة وشعب دولة الكويت وحكومة وشعب ألمانيا و  وتشكر منظمة الصحة العالمية 

 التي مكنت المنظمة من تقديم هذا الدعم في الوقت المناسب لصالح الشعب العراقي. لتنمية ل

#  #  #   

 يرجى زيارة: 19-لمزيد من المعلومات حول كوفيد

http://www.emro.who.int/health-الموقع االلكتروني للمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية:  

virus/index.html-topics/corona 

 emro.who.int/countries/irq/index.htmlhttp://www.الموقع االلكتروني لمكتب المنظمة في العراق:  

 

في  19-فيما يلي عدد من الروابط المفيدة الخاصة بدعم منظمة الصحة العالمية في العراق لعمليات االستجابة لكوفيد

 (: 2021-2020العراق )

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-establishes-isolation-unit-in-hamam-

aleel-field-hospital-to-support-the-treatment-of-internally-displaced-covid-19-

patients.html 
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http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-hands-over-essential-health-

commodities-to-the-ministry-of-health-to-contain-covid-19-in-iraq.html 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-procures-13-ambulances-to-enhance-the-

response-to-covid-19-and-other-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html 

 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-support-to-bridge-the-shortfall-

in-oxygen-supplies-in-iraq.html  

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

  878 892 7740 964+  اجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، -

sultanya@who.int 

،   262 774 7818 964+بولين اجيللو، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  -

ajellopa@who.int 

،  7740892979 964+محمد قادر، مسؤول اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  -

lashkrim@who.int 

 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-hands-over-essential-health-commodities-to-the-ministry-of-health-to-contain-covid-19-in-iraq.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-hands-over-essential-health-commodities-to-the-ministry-of-health-to-contain-covid-19-in-iraq.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-procures-13-ambulances-to-enhance-the-response-to-covid-19-and-other-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-procures-13-ambulances-to-enhance-the-response-to-covid-19-and-other-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-support-to-bridge-the-shortfall-in-oxygen-supplies-in-iraq.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-support-to-bridge-the-shortfall-in-oxygen-supplies-in-iraq.html
mailto:sultanya@who.int
mailto:ajellopa@who.int
mailto:lashkrim@who.int

