
 
 

 بيان صحفي

 تركيا تدعم المرافق الصحية في غزة باألدوية والوقود

غضج  تفٙ يغرشفٗ انشفاء  يؤذًشا   انٕٛو حرشكٛانحكٕيح انيُظًح انصحح انؼانًٛح ٔ ػٍ يًثهٌٕ ذػم 6302يإٚ  03انمذط ، 

طاسئح  حرٛاجاخ إ ٚهثٙ انًششٔعٔ ,دٔالس ايشٚكٙيهٌٕٛ َٔصف  ٔاحذ لًٛرّ يٍ لثم ذشكٛا ٔانز٘ ذثهغ انًًٕلانًششٔع  طالقإل

شٓش، أ 2نًذج  طاع غضجفٙ ل  يشكض سػاٚح صحّٛ 45ٔ  ٗيغرشف 00ل انالصو  ٕلٕدانٕٚفش حٛس  ,فٙ انمطاع انصحٙ انفهغطُٛٙ

تانرُغٛك انًششٔع داسج ئت يُظًح انصحح انؼانًٛح ٔذمٕو . شػاٚح انًشضٗانالصيح ن األدٔٚحػذج أصُاف يٍ ضافح انٗ ذٕفٛش تاإل

 .انالصيح هٕجغرٛحانًغاػذاخ و انٔذمذ َشٔأاأل انصححسج يغ ٔصا

ذهثٛح االحرٛاجاخ يٍ أجم انحفاظ ػهٗ جٕٓدْا ػاصيح ػهٗ ٛا ، "ذشكانغٛذ يصطفٗ عاسَٛك عفٛش ذشكٛا نذٖ فهغطٍٛ ٔلال

نذٍٚ أسعالٌ انمُصم انؼاو حغاو اأٚضا َائة ْزا انهماء إنٗ انٕفذ انرشكٙ ٔ لذ شًم . "ٛح نهشؼة انفهغطُٛٙ فٙ ْزا انٕلداألعاع

فٙ ٔرنك ، نهشؤٌٔ انخاسجٛح حرشكٛانٕصاسج هما نٔفٓا ذفاق يؼٔتاإلفهغطٍٛ ػهٗ طهة  انرثشع تُاء  ْزا ذى ٔلذ . يٍ انمُصهٛح انرشكٛح

  ( انراتغ نشئاعح انٕصساء انرشكٛح.AFADداسج انطٕاسا ٔ انكٕاسز  )إل إطاس تشَايجٓا

سض انفهغطُٛٛح انًحرهح انذكرٕس جٛشانذ سٔكُشأب انحكٕيح يُظًح انصحح انؼانًٛح فٙ األسئٛظ يكرة ٔفٙ كهًرّ، شكش 

نصحح انفهغطٍُٛٛٛ فٙ ػرثاسْا يغاًْح يجذٚح فٙ انٕلد انًُاعة ئح انصحح انؼانًٛح ْزِ انًثادسج تيُظًذمذس  " ، ٔلالحرشكٛان

ٔٚصم يخضٌٔ ، .انطالحفٙ فٙ انًٕاد األعاعٛح ٔ ا  يضئُ يغرًشا   ا  َمص فٙ غضج انًغرشفٛاخ ٔانؼٛاداخ حٛس ذٕاجّ لطاع غضج.

غ أػضاء آخشٍٚ فٙ انًجرًغ إنٗ جُة ي ، جُثا  تفاػهٛح ذشكٛاذغاْى  ٔ .يغرٕٚاخ حشجح انٗٔانٕلٕد نًٕنذاخ انكٓشتاء  دٔٚحألا

 " . غضج لطاع فٙ انحفاظ ػهٗ انخذياخ انصحٛح انذٔنٙ، فٙ

فٙ  يخاصٌ ٔصاسج انصحح يٍ% يٍ انًغرٓهكاخ انطثٛح 50ٔاألدٔٚح االعاعٛح % يٍ لائًح 62َفز َٓاٚح أتشٚم  يغ ّٔٚزكش أَ

 .ٔانًركشسجطٕٚهح انانرٛاس انكٓشتائٙ  اخَمطاػإ تغثة  شاسفد ػهٗ انُفار حرٛاطٛاخ انٕلٕد نهًغرشفٛاخ إأٌ  فٙ حٍٛ . غضج
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