
WHO EMRO  |  السكان من الأضعف للفئات أكثر طبية مساعدات مد في تساهم الجديدة اليابان منحة

    

بغداد 23 آذار/مارس 2018 - جددت اليابان دعمها لما تقدمه منظمة الصحة العالمية من مساعدات تنقذ حيوات النازحين واللاجئين في
محافظات نينوي واربيل ودهوك.

  

وقد رفعت مساهمة اليابان الأخيرة للمنظمة مجموع ما قدمته لها منذ عام 2016 إلي 5.2 مليون دولارًا ٌصرفت لشراء سيارات الإسعاف
والأجهزة والمستلزمات الطبية مما ساعد في تقديم خدمة صحية أفضل لألاف النساء والرجال والأطفال ممن هم بأمس الحاجة لهذه

الرعاية.

  

وتحتاج البنية التحتية الآن وبصورة عاجلة في العراق الذي كان يمتع بنظام صحي قوي الي إعادة بناء وتجهيز المستشفيات وتدريب
الكوادر الطبية وإمداد المنظومة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

  

قال ألطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "ساعدتنا منح اليابان في تقديم الرعاية الطبية إلي 4.5 مليون شخص من
الفئات المجتمعية ألأضعف مثل النازحين واللاجئين والذين يعودون لمنازل وأحياء مهدمة وكذلك العوائل التي تستضيفهم أثناء

انتقالهم."

  

أضاف موساني: "وستساهم المنحة الأخيرة تحديدًا في مد خدمات منظمة الصحة العالمية لثلاثة ملايين شخص من الذين سيستفيدون
بالتأكيد من زيادة المستلزمات الطبية بكافة أنواعها ومن تقوية الكوادر الطبية الوطنية وكذلك من مراقبة وتتبع انتشار الأمراض

التي تنتقل بسهولة وسط التجمعات السكنية المزدحمة مثل المخيمات."

  

قال فوميو أيواي سفير اليابان لدي العراق: "مساهمتنا لمنظمة الصحة العالمية هي جزء من حزمة إنسانية جديدة قيمتها مائة مليون
دولار لدعم العراق. واليابان عازمة علي مساعدة النازحين والعائدين لأحيائهم واللاجئين ومن يستضيفونهم وكلك عازمة علي مساعدة

جهود العراق في التنمية."

  

أضاف السفير: "وتعتبر سنة 2018 السنة الرابعة علي التوالي منذ بدء اليابان في مد مساهماتها للعراقيين والسوريين المتضررين من
داعش وُتظهر تعهد اليابان القوي للمساهمة في توفير الحاجات الضرورية في المخيمات وتجمعات العائدين."

  

وحسب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 ، تستهدف مجموعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتي تقودها منظمة الصحة العالمية
وتضم وكالات أممية ومنظمات غير حكومية عراقية وأجنبية إلي مساعدة 3.4 مليون شخص من أصل 8.7 مليون يحتاجون للدعم

والرعاية الطبية.
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تسعي منظمة الصحة العالمية في خطتها لعامي 2018 و 2019 لتوفير الرعاية الصحية للأشخاص الأضعف في العراق ولهذا تحتاج الي 59
مليون دولارًا تم توفير ما يقارب من %24 منها فقط للآن.

  

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على العناوين الاتية:

  

أجيال سلطاني
مسؤول إعلام منظمة الصحة العالمية

sultanya@who.int
+9647510101469 
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