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  ناو ێپ  ەل كات ەدابین د راق ێ ع یباشور ۆ ب ی شکیپز ی گرنگ یستی داو ێو پ ل ەلوپ ەک  نساەرە ف
 نا ۆرۆ ك یسۆ ر یاڤ  ەیوەنگاربوون ە رەب

دۆالری ئەمریکی(   334448یۆرۆ ) 300,000حکومەتی فەرەنسا بڕی  -2020تەمموز 16 بەغدا، 
حکومەتی عێراق بۆ پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا، بە هاوبەشی   ەنگەوەچوونیدبەبۆ پشتیوانیکردن لە  تەرخانكرد

 لەگەڵ بەرنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان.

 تووشبوانیکار بۆ  ئەم کۆمەکیە بەکاردێت بۆ کڕینی ئامێری هەواگۆڕکێ کە بریتیە لە ئامێرێکی ڕزگار
 عێراق.  ڤایرۆسی کۆرۆنا، بۆ نەخۆشخانەی فێرکاری بەسڕە لە باشوری  

 " :لە عێراق، دەڵێت بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانعەلی ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجێی  زێنە
ڤایرۆسی کۆرۆنا، بوە هۆی توندکردن و گەورەکردنی ئەو ئاستەنگیانەی کە هەبوون لەبەردەم   پەتایدەرکەوتنی 

ن بە ژێرخان و خزمەتگوزاریە بنەڕەتییەکان. ئێمە بۆ گەشت هەوڵی بەردەوامدابوونکۆمەڵگەکانی بەسڕەدا، کە لە 
زۆر سوپاسگوزاری ئەم بەخشینەی فەرەنساین کە دەبێتە هۆی ڕەوینەوەی ئەو فشارە گەورەیەی لەسەر  

نەوەی ئەم پەتا جیهانیەدا، و. لەگەڵ باڵوبوكە پێداویستیەكان تێیایدا الوازە كە بەسڕە كانیدامەزراوە تەندروستیە
 هەواگۆڕکێیانە دەکرێت ژیانی کەسەکان ڕزگار بکەن."  ەئامێربینیمان چۆن ئەم 

بەرنامەی نەتەوە سەرباری ئامێری هەواگۆڕکێ و کەلوپەلی پێویستی تر کە دابین کراون بۆ نەخۆشخانەکە، 
عێراق لە هەمان کاتدا یەکەی دابڕاندن دروست دەکات، لەگەڵ دابینکردنی لە  یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان

نەوەی ڤایرۆسەکە، و خێراکردنی وبۆ کارمەندانی تەندروستی بۆ ڕێگریکردن لە باڵوبو خۆپارێزیکەلوپەلی 
توانستی پشکنینی تاقیگەکان بۆ زیادکردنی دەستنیشانکردنی نەخۆشەکان. هەروەها پشتگیری دەکات لە سەکۆی  

کە نیشانە و مەترسیەکانی ڤایرۆسەکە  رۆنا لە عێراق کۆ سەكۆیبەرزکردنەوەی هوشیاری لە ئینتەرنێت 
دەستنیشان دەکات، و قسەلۆکەکان پوچەڵ دەکاتەوە دەربارەی ڤایرۆسەکە و نیشانەکان دەدۆزێتەوە بۆ هاندانی 

 ڕاوێژی تەندروستیدا بگەڕێن.  اییتا بەدو ڵكیخە

کانە پشتیوانی اڵفەرەنسا بە تەواوەتی پابەندە بەوەی بە چا " :، دەڵێتت، برونۆ ئۆبێرلە عێراقباڵوێزی فەرنسا 
حکومەتی عێراق بکات بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی دانیشتوانی عێراق. ئەم کەلوپەلە پزیشکیانە دەبێتە هۆی 

یارمەتیدانی تیمە پزیشکیەکان لە باشوری عێراق بۆ ڕووبەرووبونەوەی ئەم دۆخە کتوپڕە و بتوانن ژیانی زیاتر 
، و بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانار بکەن. ئێمە پێشوازی لە هەموو هەولێك دەکەین لەالیەن ڕزگ

باڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە   بەرەنگاربوونەوەیبۆ هەماهەنگیکردنی یارمەتیەکانی بەخشەرە نێودەوڵەتیەکان لە 
 لە عێراقدا." 

عێراق بۆ  ەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانبەرنام بەدەنگەوەچوونی هەوڵەكانیسەرباری بەسڕە، 
ئەنبار، بابل، زیقار، دیالە، دهۆک، کەربەال،  پارێزگاكانیڤایرۆسی کۆرۆنا دەچێت بۆ  پەتای بەرەنگاربوونەوەی

 کەرکوک، میسان، نەجەف، نەینەوا و سەالحەدین.  

 بەرنامەی نەتەوەئەمریکی بەخشیوە بە  ملیۆن دۆالری 7.8 نسالەگەڵ ئەم بەخشینەی فەرەنسادا، تا ئێستا فەرە و
 ەوە.   2015عێراق لە سالی   لەن یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدا

 

 

https://stayhome.iq/


 

 : ەب نەبك  ی ندەو ەی پ یەتكا اتر،یز  یاریزان  ۆب

  fay.daoud@undp.org ،+ 964781976460 ،كانیەندەوەی و پ  اندن ەی اگڕ ی ژكارێ اوڕ،  داوود ەیف

 leila.morghad@diplomatie.gouv.fr ، 2350 191 790 964+ باڵیۆزخانەی فەرەنسا، : دلەیال مۆرغا 

 
###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی كە هەوڵ و كۆشش دەكاتەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا یەكان لەهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار ونادادپەروەریی
 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. رین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوەئێمە یارمەتیدە

 .UNDPinIraq@ لە نەبك ومانۆلۆف یان iq.undp.org ماڵپەرەكەمانزیاتر بزانە لەڕێی 
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