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 من فرنسا الى جنوب العراق، معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا  
دوالر أمريكي( لدعم الحكومة    334,448يورو )  300,000خصصت الحكومة الفرنسية مبلغ   – 2020تموز )يوليو(    16بغداد،  

اإلنمائي. حيث سيستخدم هذا املبلغ لشراء  العراقية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة 

 أجهزة تنفس اصطناعي، إلنقاذ حياة املصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق. 

وقالت السيدة زينة علي أحمد، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "لقد فاقم ظهور وباء كورونا في العراق 

  ا
ً
لتحديات العديدة التي يواجهها سكان البصرة في كفاحهم للحصول على خدمات البنى التحتية األساسية. نحن ممتنون جدا

ملساهمة فرنسا هذه التي ستخفف من وطأة الضغوط الشديدة الحالية على مرافق البصرة الصحية ذات املوارد القليلة. وقد  

، أهمية  
ً
 أجهزة التنفس االصطناعي إلنقاذ أرواح الناس." رأينا، مع انتشار الوباء عامليا

باإلضافة إلى هذه األجهزة وغيرها من املعدات الحيوية الالزمة إلنقاذ حياة املصابين، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي على  

شار الفيروس،  بناء وحدات للعزل الصحي، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي من أجل وقف انت

  كورونا وتعزيز قدرة املختبرات الطبية في الكشف عن اإلصابات. كما يدعم البرنامج منصة ألكترونية للتوعية بشأن الفيروس "

أعراض الفيروس ومخاطره وتالحق مستجدات أعراضه وتبدد الشائعات املنتشرة حوله، بهدف   والتي تتضمن" العراق في

 تشجيع الناس على طلب االستشارة الطبية. 

أوبرت، أن: " فرنسا ملتزمة بشكل تام وفعال بدعم الحكومة العراقية لتلبية    من جانبه أكد سفير فرنسا في العراق، السيد برونو

احتياجات الشعب العراقي. حيث ستساهم هذه املعدات في مساعدة الفرق الطبية في جنوب العراق ملواجهة هذا الوضع الطارئ  

: "نحن نرحب بكافة الجهود التي يب
ً
ذلها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتنسيق  وتمكنهم من إنقاذ املزيد من األرواح." مضيفا

 مساعدات املانحين من مختلف دول العالم ملكافحة انتشار هذا املرض في العراق." 

باإلضافة إلى البصرة، تغطي جهود برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق ملواجهة فيروس كورونا محافظات األنبار، وبابل،  

 ودهوك، وكربالء، وكركوك، وميسان، والنجف، ونينوى، وصالح الدين.وذي قار، وديالى، 

مليون دوالر أميركي لدعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق منذ عام   7.8وبهذه املساهمة األخيرة، تكون فرنسا قد قدمت 

2015. 

 

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مع: 

 ،  +fay.daoud@undp.org  ،964781976460مستشارة إعالم وتواصل فاي داود، 

  leila.morghad@diplomatie.gouv.fr ،+964 790 191 2350: السفارة الفرنسية، ليلى مورغاد

### ### ### 
ناخ. ونساعد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم املساواة وتغير امل

، في  170الدول، من خالل العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. انظر املزيد بلدا
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