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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تكافح إلنهاء الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة  

دولة ، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة   170وتغير المناخ. من خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 

 UNDPinIraqأو تابعنا على iq.undp.org على المزيد على  ودائمة للناس والكوكب. تعرف 

 

    www.iq.undp.org   |  مجمع االمم المتحدة ، المنطقة الدولية ، بغداد ، العراق

 

ي لمواجهة تحديات إدارة  
ن وزارة الصحة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ  اكة بي  شر

مليون دوالر  25النفايات الطبية بموجب اتفاقية بقيمة   

 

ي العراق اليوم    -  2022تموز    20بغداد،  
 
ي ف

  مليون دوالر    25بقيمة    تفاقية مع وزارة الصحة العراقيةإ وقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ي البالد،  
 
وع    كجزء من  لتعزيز إدارة النفايات الطبية ف   ICVP    19-لقاحات كوفيد    بتمويل تجهي   ونشر    قرض البنك الدولي الخاصمشر

 مليون دوالر .   100والذي تبلغ قيمته    .

 

ي اطار و
 
اء وتركيب  ف ي بشر

عمل عىل تحويل  ي   تقطيعالو تعقيم  للجهاز    180  مايقارب الـاالتفاقية، سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ي األغلب  –النفايات الطبية  
وس كورونا    ضد   اللقاحات الطبية  مخلفات  وف  مثل المحاقن واألمبوالت والضمادات    -(19-)كوفيدفي 

، وذلك ضمن دعم جهود وزارة  لغرض التخلص منها بشكل آمن   قنعة والقفازات إل نفايات عاديةومعدات الحماية الشخصية مثل األ 

ي عمليات النشر اآلمن للقاح
ي جميع انحاء العراق الصحة ف 

 .  ف 

 

ي   وقد  
ي   بدر   موىس  أكد السيد وزير الصحة االتحادي الدكتور االستشاري هائ  الجهات الداعمة  أستمرار تواصل الوزارة مع كافة  "  : العقائ 

العلمية الجوانب  ي 
ف  والدولية  التحتية  المحلية  البن   تقديم    وتطوير  ي  لدعم 

ف  المختلفة  بمستوياتها  الصحية  جميع  الخدمات 

ي مواجهة التحديات الصحية
 " . المحافظات وإقليم كردستان شاكرا كافة الجهود الداعمة لوزارة الصحة االتحادية ودوائرها ف 

 

ي العراق:   ، السيدة زينة عىلي أحمد   ذكرت و 
ي ف 
نامج األمم المتحدة اإلنمائ  يك التنموي المفضل، يفخر  "   الممثل المقيم لي  بصفته الشر

ي  
وع الهام. تضمن اآلليات الراسخة    اختيارهبأن يتم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  من قبل وزارة الصحة والبنك الدولي لتنفيذ هذا المشر

ي تقديم خدماتنا. 
ي العراق المرونة، والقدرة عىل التكيف، والشفافية ف 

ي ف 
ي يمتلكها برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 والناجحة الن 

 

 
 
الدعم الذي تشتد الحاجة إليه إلدارة النفايات الطبية    قدمالدولي الذي    بالتعاون الجديد مع البنك  وتضيف السيدة زينة: "نرحب أيضا

ي البالد
 ."ف 

 

 للتواصل مع وسائل اإلعالم: 
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