
 Embassy of Japan in Iraq ذ
  العراقسفارة اليابان في 

  

  

  

  (ترمجة غري رمسية)

  2017شباط  21التاريخ :

  5الرقم : 

  

لذوي الحاجة  نسانياإل مناأل ومشاريع هليةاأل للمنح اليابانية الرسمية المساعدات برنامجمنحتين من ال يمراسم توقيع عقد
  ممن تضرروا من عصابات داعش

  

دوالرأمريكي  لمشروع توفير وحدة طبية متنقلة  ٬490٬000 قدمت حكومة اليابان مساعدات مالية تصل إلى 2017شباط   21. في 1
دوالرأمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية   للمستشفى التعليمي  83٬300للنازحين داخليا في مخيمات ديباكه في محافظة أربيل٬ وبقيمه 

  المنحتين لهذا الغرض في نفس اليوم في سفارة اليابان في بغداد. يالتوالي. وقد تمت مراسم توقيع عقدطفال في الرمادي على ة واألنسائيلل

  

مع الدكتور ياسين أحمد عباس٬ رئيس جمعية   السيد فوميو إيوايالسفير اليابان لدى العراق٬ المنحتين من قِبل سعادة  ي. تم توقيع عقد2
  ٬ رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة لإلغاثة والتنمية٬ على التوالي.هيتيلاالهالل األحمر العراقي٬ والسيد أحمد 

  
وحدة طبية متنقلة تصل  تقديمالى تحسين البيئة الطبية للنازحين داخليا الذين يعيشون في مخيمات ديباكه من خالل  ول. ويهدف المشروع األ3

عصابات  تحسين البيئة الطبية لألطفال الرضع في مدينة الرمادي بعد التحرر منيهدف الى المشروع الثاني كل المخيم٬ في حين أن إلى 
  .طفال في الرماديواأل نسائيةطفال الرضع في المستشفى التعليمي للألدى الالتنفس إلنعاش لحاضنات و جهاز  8من خالل تجهيز  داعش 

 
من قبل حكومة اليابان. وتهدف  نسانياإل مناأل ومشاريع هليةاأل للمنح اليابانية الرسمية المساعدات برنامج.تأتي هذه المنحة في إطار 4

مشاريع  90هذه المشاريع الى تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي. قامت حكومة اليابان بتنفيذ أكثر من 
 بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة.  في جميع أنحاء العراق٬ في مختلف المجاالت 2003من هذا النوع منذ عام 

 
 (أنتهى)

 
  



  نسانيمن اإلهلية ومشاريع األات الرسمية اليابانية للمنح األبرنامج المساعد
  "ربيلأوحدة طبية متنقلة للنازحين داخلياً في مخيمات ديباكة في محافظة  قديم" مشروع ت

  
  2017شباط  21

  سفارة اليابان في العراق
  

  خالصة: - 1
لياً مزودة بمعدات طبية لتحسين البيئة الصحية للنازحين داخلياً في تقدم حكومة اليابان وحدة طبية متنقلة للنازحين داخس )1(

 .4ديباكة وديباكة وملعب  2وديباكة  1مخيمات ديباكة المتضمنة ديباكة 

أن اعداد النازحين في مخيمات ديباكة في تزايد يوماً بعد يوم نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في الموصل ضد عصابات  )2(
ي ظل هذه الظروف العصيبة يهدف هذا المشروع الى االستجابة للحاجة المتزايدة للرعاية الطبية داعش االرهابية. وف

 الخدمات الصحية الغير كافية.ولية من خالل عمل جولة لكل مخيم لتحديد الوقائية والرعاية الصحية األ
  

م ومعاناة أبناء لآتخفيف هادفة إلى هي جمعية إنسانية وطنية مستقلة و1932في  حمر العراقيجمعية الهالل األتأسست  
 .جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرفي حركة  ةناشط ةحمر العراقي عضو. جمعية الهالل األالمجتمع من دون تمييز

 

 مريكيأدوالر  490,000مبلغ المنحة :  - 2

 مزودة بمعدات طبيةالمعدات: وحدة طبية متنقلة  - 3
  

                              الخريطة:

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 )الطبية المتنقلةللوحدة تخيلية صورة (

 
 

 
  

  الموقع:
  فوميو إيواي ٬ سفير اليابان لدى العراقالسيد (اليابان ) 
  حمر العراقيياسين أحمد عباس ٬ رئيس جمعية الهالل األ الدكتور(العراق) 

 الموصل

 أربيل

مخيمات 
 ديباكة

 



  نسانيمن اإلهلية ومشاريع األبرنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األ
  "الرمادي مدينة واألطفال في نسائيةمشروع تقديم أجهزة طبية للمستشفى التعليمي لل"

  
  

  2017شباط  21
  سفارة اليابان في العراق

  
 الخالصة: -1

ا النعاش التنفس لدى جهازً وواألطفال في الرمادي بحاضنات نسائية ى التعليمي للستزود حكومة اليابان للمستشف )1(
لتحسين البيئة الطبية لألطفال الرضع لإلغاثة والتنمية ة العراقية الموحدة يالجمعية الطبمن خالل  الرضعاألطفال 

 ية.رهابمن عصابات داعش اإلفي مدينة الرمادي بعد التحرير
نعدام الصيانة خالل سيطرة داعش ومن جانب آخر ابسبب ير من المعدات الطبية في المستشفى لم تعد تعمل الكث )2(

ن يتم ألذلك من الضروري تزداد الحاجة الى الخدمات الطبية مع ازدياد عودة النازحين عقب التحرير من داعش. 
 العائدين من النازحين وإسراع إعادة االستقرار في المدينة. اتستمرار االستجابة لحاجال هاتزويد المستشفى ب

  
هي منظمة غير الحكومية و 2003عام  UIMS عراقية الموحدة لإلغاثة والتنميةالجمعية الطبية التأسست  

تتعامل مع القضايا اإلنسانية٬ والصحية٬ واإلغاثية والتنموية والشؤون الخيرية٬ بغض النظر عن العرق 
 ن والثقافة.واللون والدي

 مريكيأدوالر  83,300مبلغ المنحة:  -2

 ألطفال الرضع ا لدى التنفس إلنعاشواحد حاضنات وجهاز  8المعدات:  -3
  

 )الخريطة(

 
 

 )حاضن مكسور لألطفال الرضع في المستشفى(

 
 

  
  الموقع:

  فوميو إيواي ٬ سفير اليابان لدى العراقالسيد (اليابان ) 
  عراقية الموحدة لإلغاثة والتنميةالجمعية الطبية الحمد الهيتي ٬ رئيس أ ديالس(العراق) 

  
  

 الرمادي


