
 

 

 أصدار صحفي
 

 المملكة العربية السعودية تدعم استجابة منظمة الصحة العالمية لألزمة في العراق
مليون دوالر أمريكي إىل منظمة الصحة  01ت اململكة العربية السعودية منحة قدرها م  قد  : ربيلأ -4102أغسطس /آب 18

اء الصراع الدائر يف العراق، وقد أعطت العاملية دعمًا الستجابتها لألزمات الصحية اليت يواجهها املاليني من األفراد جر  
 .احلاجة إليها هذه املنحة إىل اخلدمات الصحية اإلنسانية يف العراق دفعة كانت يف أمس  

الجئ  401111زوح السكان، ووجود ما يزيد على ـراً، وحركات مجاعية لنعمال العنف مؤخ  ويعاين العراق من تصاعد أ
دُّ وبفضل هذه املنحة، اليت تـُع  . زف نظامًا صحيًا يعاين هو اآلخر من احلصارـسوري يف مشال العراق، وكلها عوامل تستن

نة، تستطيع املنظمة زيادة استجابتها أزمة معي   املسامهة اإلنسانية األكرب على اإلطالق اليت حصلت عليها املنظمة بشأن
 .لفاشيات األمراض، وسوء التغذية، ونقص األدوية، واملستشفيات والعيادات املثقلة بأعباء تفوق طاقتها

إن ُمقدِّمي الرعاية الصحية "ومن جانبه قال الدكتور سيد جعفر حسني، ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق 
 001111تعاملون مع املضاعفات الطبية النامجة عن سوء التغذية، من خالل تقدمي الدعم املستهدف إىل اإلنسانية سوف ي

 ."فرد، ومنهم األطفال دون سن اخلامسة، واحلوامل واملرضعات، واملرضى الذين يعانون من سوء تغذية وخيم

وهي )رة بالصراع فة إىل احملافظات املتضرِّ وسوف تُنف ذ مشروعات صحية يف مجيع املناطق اليت تأوي النازحني، باإلضا
وهناك خماوف صحية كبرية منها اخنفاض (. ى، وصالح الدين، ودياىل، وكركوك، وإقليم كردستان العراقاألنبار، ونينو  

م هذه األزمة بسبب ما تشهده البالد وتتفاق  . التغطية بالتمنيع، وضعف القدرة على احلصول على الرعاية الصحية اجليدة
 .حالياً من انعدام األمن

هذا، وقد ارتفع خطر حدوث فاشيات األمراض املعدية مثل الكولريا وأمراض اإلسهال واحلصبة وااللتهاب الكبدي من 
ويهدف مشروع مكافحة األمراض إىل . بسبب حركات نزوح السكان، والضغوط اليت تُنِهك النظام الصحي(E)  النمط

ال املائي احلاد إىل النصف، وزيادة تغطية متنيع األطفال السيما يف حمافظة األنبار، اليت تقليل عدد حاالت اإلصابة باإلسه
 %42إىل أكثر من  %24 سوف يرتفع فيها معدل التغطية بلقاح شلل األطفال من

مقدور أكثر فلم يُعد يف . وقد تأثرت كثرياً القدرة على احلصول على اخلدمات الصحية يف املناطق املتأثرة بالصراع الدائر
مركزًا من مراكز  000ويوجد يف األنبار . املستشفيات والعيادات استيعاب تدفق النازحني الباحثني عن الرعاية الصحية

. مركزاً ال غري، بينما تعمل املستشفيات الكبرية يف الفلوجة والرمادي بطاقة حمدودة 21الصحة العامة، ال يعمل منها سوى 
كما تأثرت كثرياً . يونيه املاضي/راكز الصحة العامة العاملة يومًا بعد يوم منذ مطلع حزيرانويف املوصل، يتناقص عدد م

ض املستشفى املوجود يف تلعفر للدمار قدرة املرافق الصحية يف كل من سنجار، وتلعفر، وتكريت، واحلمدانية، إذ تعر  
 .الصحية م بعض خدماتهبسبب التفجريات، ومع ذلك ال يزال هذا املستشفى يقدِّ 

حىت قبل األزمة الراهنة، كانت هناك حتديات كبرية تواجه النظام الصحي بالعراق "وعل ق ممثل املنظمة يف العراق قائاًل 
ومل يزد الوضع إال سوءاً بسبب املوجات اجلديدة من عدم األمن يف الكثري من "وأضاف قائاًل ". وتؤثر على صحة العراقيني

 ."أجزاء العراق
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مه املنظمة إىل توسيع نطاق احلصول على اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية الدعم الذي تقدِّ ويهدف 
 .التوليدية الطارئة للحوامل، والرعاية باألمراض غري السارية، والدعم النفسي واالجتماعي إىل دائرة أوسع من الناس

 : ملزيد من املعلومات الرجاء التواصل مع
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