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العراقسفارة اليابان في 

  
)ترمجة غري رمسية(
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02: الرقم

 للمعاقين الطبيعي العالج مركز تأهيل إعادة معدات تقديممراسم توقيع عقد المنحة االهلية لمشروع 
 بغداد مدينة في فيزيائياً 

ـــــة , 2016آذار  3يف  .1 ـــــــــــــ ـــــــــــــة  بقيمـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــاعدات ماليــ ــــــــــــ ــــــــــة  مســـــ ــــــــــــ ــة اليابانيـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــدمت احلكومــــــــــــ ــــــــــــ  81,450قــ
ــــــروع  ــــــــــي ملشـــــــ ـــــدميدوالر أمريكــ ـــــدات تقــــــــ ـــــــل إعـــــــــــــادة معــــــــ ـــاقني الطبيعـــــــــــــي العـــــــــــــالج مركـــــــــــــز تأهيــــــ ً  للمعــــــــــ ـــــــــــا  فيزيائيــ

ـــــــــــة يف ــــــــــداد مدينــ ـــد. بغـــ ـــــــــع مراســـــــــــــم أجريـــــــــــــت وقـــــــــــ ــــة عقـــــــــــــد توقيـــــ ــــــــــــذا املنحـــــــــ ـــــــرض هلــ ــــــــــوم نفـــــــــــــس يف الغــــــ  يف اليــــ
ـــــــفارة ـــان ســــــ ـــيد مت . بغــــــــــــــداد يف اليابــــــــــ ـــــــــــدى العـــــــــــــراق٬ الســـــــــــ ـــــــــــان لـــ ــــــفري اليابــ ـــعادة ســــــــ ــــــــــني ســــــــــ ـــد بـــ ـــــع العقـــــــــــ توقيــــــــ

ـــــــال العـــــــــــراق٬ الســــــــــــيد باســــــــــــم عبــــــــــــدالرزاق  ــــــــــل أطفـــــ ــــــــــة وتأهيــ ــــــدير املنظمــــــــــــة اخلرييـــــــــــة لرعايــ ــــــــــواي٬ ومــــــ ـــو إيــ فوميــــــــ
.جرب

ــــــادة تأهيــــــــــــــل وتطــــــــــــــوير .2 ـــــــــــدات إعــــــــ ـــــــــدمي معـــ ـــــــــــذا املشــــــــــــــروع اىل تقـــــ ــــــــدف هـــ ـــــالج "اىل يهــــــ ـــــــــز اخلــــــــــــــريي للعـــــــــ املركـــــ
ــــــراض مل" الطبيعـــــــــــي ـــــــن أمـــــ ـــــــــانون مــــ ـــــــــذين يعــ ـــــــــديدة٬عاجلـــــــــــة املعـــــــــــاقني الــ ـــــــــذي و  شــ ــــــــتنفذهالــ ــــــــــة ســـ ــــــــــة املنظمـ  اخلرييـ
ــــــــة ـــــــــل لرعايـــــ ــــــــال وتأهيــــ ــــراق اطفـــــ ــــــــــوايل حيـــــــــــــث سي. العـــــــــ ــــــــــروع حـــ ـــــــــذا املشـــ ــــــــــن هــــ ـــــــــــتفيد مـــ ــــــــــخص 1200ســ  شـــ

.معاق شهريًا يف مدينة بغداد وضواحيها

ـــــــة هـــــــــــذه أيتتـــــــــــ.3 ــــــــــط إطـــــــــــار يف املنحــــ ــــــــاريع األهليـــــــــــة املـــــــــــنح خمطـ ــــن ومشـــ ــــــــــاين مـــــــــــناإل األمـــــــ ــــــــــل نسـ ــــــــــة قبـ  حكومـ
ـــان ـــة املـــــــــــــنح شــــــــــــــاريعم ــــــــــــــدف. اليابــــــــــ ــــــــق األهليـــــــــــ ــــــــائج  لتحقيــــــ ــــــــــرةنتــــــ ـــــية الظــــــــــــــروف حتســــــــــــــني يف مباشـــ  املعيشـــــــــ

ـــــــي للمجتمـــــــــــــع ـــذ. احمللــــــ ـــــــة قامـــــــــــــت 2003٬ عـــــــــــــام منــــــــــ ــــــذ اليابـــــــــــــان حكومــــــ ــــــــن أكثـــــــــــــر بتنفيـــــــ ــــــــروعم 90 مـــــ  شـــــ
ـــــوع هـــــــــــــذا مـــــــــــــن ـــــــــــع يف النــــــــ ـــــــراق أحنـــــــــــــاء مجيــ ــــــــف يفو  العــــــ ــــــاالت خمتلـــــ ـــــــ ـــــــــــا ا ـــــــــــة ذلـــــــــــــك يف مبــ ــــــحية الرعايــ  الصـــــــ

.العامة والرفاهية والفقر والتعليم

)النهاية(
  



 

 

 

  برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األهلية ومشاريع األمن األنساني
 "غدادب في مدينة فيزيائيا  لطبيعي للمعاقين إعادة تأهيل مركز العالج امشروع تقديم معدات "
 

6102أذار  3  
 سفارة اليابان في العراق

 

  ملخص        1 0
 طفالأالمنظمة الخيرية لرعاية وتأهيل ستقوم حكومة اليابان بتقديم مساعدات مالية الى منظمة محلية غير حكومية،  (0)

إعادة التأهيل من أجل شراء معدات المتضمن  عالج الطبيعي"لل الخيري مركز"ال لتنفيذ مشروع(، CSCRIC) العراق
 .في مدينة بغداد الشديدةمن األمراض الذين يعانون المعاقين و األشخاص عالجتحسين 

 
لعالج في ل مبالغ عالية الكلفةعلى المرضى دفع  ، حيث يتوجبعادة التأهيل في بغدادوإبيعي طالعالج مركز وحيد للك لهنا (6)

أو في جميع  بغداد الذين يعيشون في مدينة، األشخاص المعاقينهؤالء  يقف احيانا  حيث المؤسسات الطبية الخاصة. 

دعم تعزيز وتوسيع العالج أنه من الضروري . وعالج تشخيص اجل الحصول علىمن  ، وقتا  طويال  المدينة ضواحي

 .بشكل طبيعيالمبكرة في الحياة االجتماعية  العودةليمكنهم من  معاقينلألشخاص ال الطبيعي
 

* CSCRIC يعانون من االمراض وتم  اللذينقين ا، تم تسجيل هذه المنظمة الغير حكومية لدعم المع6113: في عام
 ( حاله. 3111تشخيص اكثر من )

 
 دوالر امريكي  81,450  المنحة: مبلغ 2
 

 معدات إعادة تأهيل  :المعدات 3

 

 

    【       【موقع المركز على الخارطة】             【 المركز الطبيمبنى 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع 

 مدينة بغداد

* Signer (Japan) Mr. Fumio IWAI, Ambassador to the Republic of Iraq 
              (Iraq)    Mr. Basim Abdul Razak Jebur, Manager, CSCRIC 

 اليابان لدى العراقسفير سعادة السيد فوميو إيواي،)اليابان(    الموقع 
 باسم عبدالرزاق جبر السيد، CSCRICمدير،)العراق(            


