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تعليق الدعم اإلنساني األكثر احتياجا واألساسي للمنشآة الصحية جراء النقص في التمويل
"نحن نخذل الشعب العراقي وهم في أمس الحاجة لنا"
(ثغذاد 72 -رًٕص  :)7102أكذد انًُغمخ اإلَغبَٛخ نأليى انًزحذح ف ٙانؼشاق ،انغٛذح نٛض غشاَذ٘ ،ثزبسٚخ انٕٛو رى رؼهٛك  081خذيخ
طحٛخ جْٕشٚخ أعبعٛخٔ ،رنك ثغجت انشهم فَ ٙمض انزًٕٚم نهُشبؽبد اإلَغبَٛخ ف ٙانؼشاق .رى إٚمبف األٌ ،أكضش يٍ  81ثبنًبئخ
يٍ انجشايج انظحٛخ انؼبيخ انًذػٕيخ يٍ لِجم انششكبء ف ٙانًجبل اإلَغبَ ،ٙيؤصش ٍٚثشكم يجبشش ػهٗ يه ٌٕٛشخضٔ .لبنذ انغٛذح
غشاَذ٘ ":ف ٙانٕلذ انز٘ ٚكٌٕ انشؼت انؼشال ٙف ٙأيظ انحبجخ نُبَ ،حٍ َمٕو ثخزنٓى".

انزأصٛش ػبجم ْٔبئم ،إٌ انششكبء ف ٙانًجبل اإلَغبَٚ ٙمذسٌٔ ثأٌ يه ٌٕٛيشٚغ يٍ انزٚ ٍٚغؼٌٕ نهؼُبٚخ انطجٛخ األٔنٛخ ،عٕف نٍ
ٚزهمٕا انًغبػذحٔ .أكضش يٍ َظف يه ٌٕٛؽفم نٍ ٚزى رطؼًٓٛىٔ ،ثزنك َضٚذ خطش رفش ٙانحظجخ ٔإعزئُبف شهم األؽفبل ٔانًغبًْخ فٙ
َغجخ اإلطبثخ ثباليشاع ث ٍٛثؼغ األؽفبل يٍ انزٚ ٍٚؼزجشٌٔ األكضش ػؼفب ً ف ٙانًُطمخ ثأعشْب.

أحذس االلزطبػبد رأر ٙػهٗ سأط ػًهٛخ اإلغالق انًززبنٛخ .ف ٙشٓش أٚبس ،خفؼذ انحظض انغزائٛخ ثشكم حبد ألكضش يٍ يهٌٕٛ
شخض.رى إغالق يبٚمبسة  01ثبنًئخ يٍ انجشايج انخبطخ ثبنًبء ٔ انظشف انظح ٔ ٙانُظبفخ ،جشاء َمض انزًٕٚمُْٔ ،بنك أكضش
يٍ رنك رى رحذٚذِ نإلغالق فَٓ ٙبٚخ شٓش رًٕص ،يخهفخ ً ٔساءْب  0728يه ٌٕٛشخض ثذٌٔ حظٕنٓى ثشكم طحٔ ٙكبف ٙػهٗ
خذيبد انًٛبِ ٔانظشف انظحٔ ٙانُظبفخ.
ُْبنك َشبؽبد أخشٖ ف ٙثبنغ األًْٛخ يؼشػخ نهخطش :ثشايج انًغبػذح انًزخظظخ نًه ٌٕٛايشأح ٔأكضش يٍ  0.7يه ٌٕٛفزبح يٍ
انُبجٛبد يٍ انٕحشٛخ ٔ انؼُف انجُغٔ ٙانؼُف انًزؼهك ثبنُٕع انجُغبَ ٙف ٙؽشٚمٓب نإلغالق ٔ .عٛزى رمهٛض َظف انجشايج
انًزؼهمخ ثزٕفٛش انًغكٍ ٔانذػى انًُضن ،ٙانز ٙكبَذ رٕفش انًغبػذح انًُمزح نهحٛبح ف ٙثذاٚخ شٓش رًٕص ،يب نى ٚزى إعزالو رًٕٚم
إػبف.ٙ

لبنذ انغٛذح غشاَذ٘ ":لجم ألم يٍ شٓش ،ٍٚف ٙانشاثغ يٍ شٓش رًٕصَ ،بشذَب ثشكم ػبجم يٍ أجم انزًٕٚمٔ .لبو انششكبء فٙ
انًجبل اإلَغبَ ٙثزمذٚى أكضش األٔنٕٚبد إنحبحب ً ٔإؽالق يُبشذح إَغبَٛخ جْٕشٚخ يٍ األكضش رمهٛظب ً ػهٗ اإلؽالق ف ٙانًُطمخ .ػهٗ
انشغى يٍ أٌ ثؼغ انذػى لبدؤ ،نكٍ األيش يذيش ٔال ًٚكٍ رفغٛشِ حمب ً ،ثأَُب اججشَب ػهٗ غهك انجشايج ف ٙانجهذ انز٘ ف ّٛانكضٛش
ؼُ ٙثّ ثشكم كجٛش".
ػهٗ ان ًِحك ٔإٌ انًجزًغ انذٔنَ ٙي ُّ

إٌ انششكبء ف ٙانًجبل اإلَغبَٚ ٙغؼٌٕ نًجهغ لذسِ  $198يه ٌٕٛدٔالس آيٛشك ٙيٍ أجم رغطٛخ ركبنٛف رٕفٛش انًغكٍٔ ،انغزاءٔ ،
انًبء ٔ ،خذيبد أخشٖ يُمزح نهحٛبح نهفزشح انًزجمٛخ يٍ انؼبو .حٛش رى رأي 02 ٍٛثبنًبئخ يٍ ْزا حزٗ األٌ .إٌ األصيخ انحبنٛخ فٙ
رأصٛش يذيش .إصداد ػذد االشخبص انزٚ ٍٚحزبجٌٕ انٗ انًغبػذح انًُمزح نهحٛبح ثأسثؼخ أػؼبف ف ٙعُخ
انؼشاق ركشفذ عشٚؼب ً يغ
ِ
ٔاحذحٔ ،رؼبػفذ أٚؼب ً يؼذالد انفمش ف ٙإلهٛى كٕسدعزبٌ رؤصش ػهٗ أكضش يٍ يهَ ٌٕٛبصح يٍ انزٔ ٍٚجذٔا األيبٌ .يبٚمذس ثـ 877
يه ٌٕٛشخض ثحبجخ يبعخ انٗ انًغبػذح اإلَغبَٛخ – ثًب ف 7.0 ّٛيه ٌٕٛشخض ٚؼٛشٌٕ ف ٙانًُبؽك انًغٛطش ػهٓٛب يٍ لجم رُظٛى
انذٔنخ اإلعاليٛخ ف ٙانؼشاق ٔانشبو .يغ إشزذاد انظشاعٚ ،زٕلغ انششكبء ف ٙانًجبل اإلَغبَ ٙثأٌ أكضش يٍ يه ٌٕٛشخض عٛكٌٕ
ثحبجخ انٗ انًغبػذح نهجمبء ػهٗ لٛذ انحٛبح لجم َٓبٚخ ػبو .7102
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