لفيوس كورونا المستجد بفضل المنحة المقدمة من ِقبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
تعزيز اإلستجابة الوطنية ر
 1تموز 2020
أربيل  -ى
بفيوس كورونا المستجد يف العراق ،مما يمثل زيادة
حت  30حزيران ،تم اإلبالغ عن  49,109حالة مؤكدة إصابتها ر
ر
ً
ر
يف عدد الحاالت بأكي من عشة أضعاف العدد منذ أوائل شهر ايار .حيث أكدت منظمة الصحة العالمية ( )WHOمؤخرا،
ر
بفيوس كورونا المستجد يف  22دولة من دول إقليم رشق األوسط ،واصفة ذلك بأنه
ان هناك أكي من مليون حالة مصابة ر
مثي للقلق للغاية".
"حدث ر
ى
اف عقب سنوات من الرصاع والعقوبات وانخفاض االستثمارات يف مجال
فقد تراجعت قدرات نظام الرعاية الصحية العر ي
لفيوس كورونا المستجد .فقد تهدد هذه األزمة بتفاقم نقاط
الصحة ،حيث ال يزال يفتقر إىل القدرة عىل اإلستجابة ر
والالجئي والعائدين والمهاجرين يف العراق.
النازحي
الضعف ربي مجتمعات
ر
ر
ونتيجة لذلك ،يقوم مكتب المساعدات اإلنسانية ( )BHAالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبتقديم الدعم
لجهود المنظمة الدولية للهجرة من أجل الحد من انتشار المزيد من حاالت كوفيد 19-يف العراق .سيعزز التمويل المقدم من
غي
اليمجة المستمرة للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف المخيمات ومواقع االستيطان ر
ِقبل مكتب المساعدات اإلنسانية ر
عي خمس محافظات :األنبار وبغداد وأربيل ودهوك ونينوى.
الرسمية ر
حيث يهدف هذا ر
لفيوس كورونا المستجد،
المشوع إىل تعزيز قدرات الحكومة العراقية والمجتمع عىل اإلستجابة بفعالية ر
وخاصة ضمن الفئات الضعيفة ،وتعزيز رصد األمراض أثناء ر
وتحسي قدرات مرافق الرعاية الصحية عىل
الفيوس،
تفش ر
ر
ي
تحديد الحاالت المشتبه فيها وإدارتها بفعالية.
جيارد وايت" ،ستحتاج حكومة العراق والمنظمة الدولية
وب هذا الصدد ،قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف العراق ،ر
للهجرة إىل الحفاظ عىل نهج مرن من أجل الحفاظ عىل يسالمة السكان ذات الفئة الضعيفة خالل ى
فية هذا الوباء المتطور".
ً
ى
النازحي
الت تواجه
ر
أضاف قائال" ،نحن نشكر مكتب المساعدات ىاإلنسانية عىل دعمها المستمر لمعالجة التحديات ي
والعائدين والمجتمعات المضيفة خالل وبعد فيات األزمة".
أمريك للحد
الدوىل للحصول عىل  20.4مليون دوالر
يف نيسان  ،2020ناشدت المنظمة الدولية للهجرة يف العراق المجتمع
ي
ي
للتعاف عىل المدى الطويل.
من اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية للوباء ودعم المجتمعات المترصرة يف االستعداد
ي
ى
لفيوس كورونا المستجد ،تستفيد المنظمة الدولية للهجرة يف العراق من شبكتها
وبموجب خطة اإلستجابة االسياتيجية ر
الموظفي والمكاتب يف جميع المحافظات ،وتجربة العمل يف بيئات التشغيل الصعبة وعالقاتها القوية مع
الواسعة من
ر
الحكوميي عىل المستويات الوطنية والمحافظات والمحلية ،لتوظيف نهج متعدد القطاعات من الحكومة
النظراء
ر
والمجتمع ككل.
ى
كي عىل مجاالت عدة بما فيها التنسيق ر
والشاكات ،تتبع آثار التنقل ،اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية،
وتشمل الي ر
أنظمة ترصد األمراض ،قدرات الصحة العامة عند المنافذ الحدودية ،الوقاية من العدوى ومكافحتها ،إدارة الحالة واستمرارية
توفي الحماية ،ومعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمة .ستوفر
توفي الخدمات األساسية ،تنسيق وإدارة المخيمات ،ر
ر
األساسيي يف جميع المساهمات.
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الدعم
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ف
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وفرق
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مع
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فرق
ر
ي

يرج االتصال بوحدة االعالم التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق ،هاتف:
لمزيد من المعلومات ،ر
ى
ونiraqpublicinfo@iom.int :
 ،2811 402 751 964+ر
الييد اإللكي ي

