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بغداد،30 تموز/يوليو 2018: قدمت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية مبلغ 4.5 مليون يورو إضافية إلى منظمة الصحة العالمية
للحفاظ على الأمن الصحي والصمود للنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة في المحافظات التي تضررت بالنزاعات في

العراق. ويأتي هذا المبلغ إضافة إلى مبلغ 29.2 مليون يورو قدمتها المفوضية للمنظمة منذ 2015.

  

وسيتم استخدام هذا المبلغ الإضافي لتقديم الخدمات الصحية لأكثر من 500,000 شخص من الفئات الضعيفة في المناطق التي يصعب
الوصول إليها أو أصبح الوصول إليها ممكنًا مؤخرا في نينوى والأنبار للأشهر ال12 المقبلة، ولضمان الحذر من الأمراض التي يمكن أن

تتحول إلى أوبئة. كما ستستخدم هذه الأموال لتوفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية الضرورية وكذلك تيسير خدمات الإحالة
للعائدين الذين يحصلون على الرعاية الصحية وخدمات الصحة التأهيلية الثانوية وخدمات الإحالة الصحية المحدودة.

  

  

وتعليقًا على ذلك قال سايمون مانسفيلد رئيس مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في العراق أن المفوضية "حريصة
على مواصلة دعمها لتوفير المساعدات الإنسانية الطبية في العراق. وتضع المفوضية على رأس سلم أولوياتها تقديم الخدمات الطبية

الأساسية للنازحين ومساعدة ضحايا إصابات الحرب. وفي 2018 واصلت المفوضية هذه الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة
العالمية".
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بدوره قال الطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "نرحب بهذه المساهمة الإضافية من شريكتنا المفوضية
الأوروبية للمساعدات الإنسانية. فهذه المساهمة ستدعم منظمة الصحة العالمية وشركاء الصحة وتساعدهم على ضمان التوفير

المتواصل لخدمات الرعاية الصحية التأهيلية الأساسية لنحو 500,000 شخص على الأقل من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة
الضعيفة في محافظات البلاد الأكثر تضررًا من العنف".

  

وتمثل هذه الشراكة بين المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية التزامًا قويًا بتحسين الخدمات الصحية
لشعب العراق.
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+964 7510101460
ajellopa@who.int

  Thursday 25th of May 2023 10:54:15 PM

 2 / 2


