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 فيابيان صح
 

 كورونا فيروس  مكافحة  في العراق   جهود دعمها تجدد فنلندا 
 

  مليون دوالر 2.2)  مليون يورو أي ما يعادل 2بمبلغ  فنلنداتعهدت حكومة  –  2020حزيران )يونيو(  30بغداد،  
 مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق.  بالتعاونكورونا  جائحة مكافحةفي   العراقجهود (  لدعم أمريكي

 
ي    جهود ستستخدم األموال لدعم 

ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
ي يتم تنفيذها  لجائحة كورونا،  حزمة استجابتهف 

والت 
نامج، والذي تم إنشاؤه إلصالح البت  لالتابع ل المحررة لمناطق إىل ابرنامج إعادة االستقرار   سقفتحت  التحتية   بر

ورية رت  الض  ي تض 
 . "داعش" عىل يد تنظيم والخدمات الت 

 
وس ات عىل جائحة لالموضوعة لالستجابة لالحزمة ضمن  تشمل إجراءات مكافحة الفبر إجراء  زيادة قدرة المختبر

وس الفحوصات ي ، وتوفبر معللكشف عن المصابير  بالفبر
الصحي وزيادة عدد   القطاعدات الحماية الشخصية للعاملير  ف 

اتيجيات   الصحي أجنحة العزل  ي  د لمرحلة ما بعوإجراء تقييمات لوضع اسب 
وس كورونا التعاف   . من جائحة فبر

كبر  عىل المجتمعات األكبر   
 بالب 

 
ي  فقرا

ي المستشفيات الت 
ي العراق، سيتم تنفيذ األنشطة ف 

  قبل  يتم اختيارها منف 
ي األنبار والبضة ودياىل ودهوك وكربالء وكركوك والنجف  

ي من نقص الخدمات ف 
ي تعائ 

ي المناطق الت 
السلطات المحلية ف 

 .ونينوى وصالح الدين
 

ي وقالت "
ي ف 
نامج األمم المتحدة اإلنمائ  بسبب بأكمله  رغم أن البلد قد تأثر : " العراق، زينة عىلي أحمد الممثل المقيم لبر

ةالمجتمعات  إال أن، جائحة كورونا  ي ذلك  - او المناطق الفقبر
والنساء  حتياجات الخاصةذوي اإل و  مناطق النازحير  بما ف 

  الفئات هذه  دعمنحن ممتنون للغاية لدعم فنلندا الذي سيساعدنا عىل  . االكبر  العبء يتحملون من هم -والمسنير  
 ". الضعيفة

 
ي العراق،  تفيما أكد

ة فنلندا ف    يتعاف  من  كونه ما زال العديد من التحديات   يواجه العراق"أن:  فيسا هاكيي   سعادة سفبر
ي  فنلندا  ترغب  ولذا  رصاع طويل.  حقبة  

برنامج األمم  إن    . لجائحة كورونا ز استعداده واستجابته  ياستقرار العراق وتعز دعم  ف 
ي  
ي الخطوط األمامية لدعم نظام الرعاية الصحية  يقفالمتحدة اإلنمائ 

ي العراقف 
ي  ف 

ي  مواجهة ومنعف 
 "الوباء. تفش 

 
ي العراق، حيث قدمت أكبر من 

ي ف 
نامج األمم المتحدة اإلنمائ  كاء الرئيسيير  لبر مليون دوالر    12.1تعد فنلندا أحد الش 

نامج  .2015منذ عام لمناطق المحررة  إىل اإعادة االستقرار  لبر
 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 

 
 العراق   في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وتواصل، إعالم  مستشارةداود،   فاي

 العراق  بغداد، الخضراء،  المنطقة ،D1 –األمم المتحدة  مجمع

  fay.daoud@undp.org: الكتروني بريد

 460 1976 78 964+هاتف: 

 استقرارالعراق #: الوسم

 
###  ###  ### 

  مع  العمل  خالل من. المناخ وتغير المساواة وعدم الفقر على القضاء أجل من تكافح التي المتحدة األمم داخل الرائدة المنظمة هو اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  موقعنا خالل من المزيد على  تعرفوا. والكوكب الناس أجل  من ودائمة متكاملة  حلول بناء على األمم نساعد بلداً، 170 في والشركاء الخبراء من  الواسعة شبكتنا

iq.undp.org على تابعونا او @UNDPinIraq 

mailto:fay.daoud@undp.org

