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 املقدسةاملدينة في صحي : افتتاح جناح عزل في كربالء 19-مكافحة كوفيدجهود ضمن 

الحصول على رعاية  اآلن مرض ى فيروس كورونا في كربالء بإمكان  – 2020تشرين األول )أكتوبر(  26كربالء،

بين محافظة كربالء وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في  جناح عزل جديد بني بالشراكةصحية آمنة وموثوقة بفضل 

 العراق. 

 20 –الدولية  من الوكالة األمريكية للتنميةبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتمويل  اهبنالذي  –يضم جناح العزل 

 
 
 مليون شخص.   نحويسكنها يخدم منطقة تشفى الحسين التعليمي في كربالء و من مس  جزء وهو، سريرا

  برنامج اإلنمائي  ال  يبنيهاعزل    جناح  14واحد من  الجناح  
 
  لدعم جهود الحكومة العراقية أنحاء البالد    مختلف  فيحاليا

 في    20  يحوي جناح آخر  وبينها    ،تسعة منها تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،كوروناجائحة  مواجهة  في  
 
سريرا

حياة  إلنقاذ طبية كلها على معدات  األجنحةستحتوي و شخص.  100,000 قرابةالنجف املجاورة يخدم محافظة 

 . بشكل فعالاملرض ى وعالجهم من فيروس كورونا 

حزمة استجابة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لدعم الحكومة العراقية في  إطار  ضمن ، تشمل التدابير األخرى 

في القطاع  ، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين  الصحية  املختبراتفي    ات التحليلزيادة قدر   ،الوباءمواجهة  

 . فيروس كورونابعد ملرحلة ما وإجراء تقييمات لوضع استراتيجيات التعافي  ،الصحي

   وارحيث تستقبل ماليين الز   ،كربالء بمواقعها الدينيةتشتهر  
 
بشكل كبير في عام  الزائرين  انخفاض عدد    رغمو   .سنويا

  تزال املجتمعات املحلية معرضة للخطر من ضخامة عدد الزوار. ال 2020

- كوفيدعدد إصابات  كون  إن حقيقة  زينة على أحمد: " املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق،    تقول 

19  
 
القدرة على التنبؤ  فقد شاهدنا كيف أدى عدم عن حذرنا.  تحت السيطرة ال يعني أن نتخلى في كربالء حاليا

ما يكفي من    معتام  اد  دعلى استعنبقى  من الضروري أن    ،كل أنحاء العالم. لذلكنتشاره في  بخصائص الفيروس إلى ا

 املرافق للتعامل مع الحاالت األشد خطورة".

 وتضيف  
 
  : "نحن  قائلة

 
املجتمعات العراقية    عافيةدعم املانحين الذين أعطوا األولوية لصحة و ستمرار  ال ممتنون جدا

وأود أن أشكر على وجه الخصوص أحد شركائنا الرئيسين، الوكالة األمريكية للتنمية  في غمار هذه الكارثة العاملية. 



 

 

 

 

 بيان صحفي

2 

 

 و  .ن باإلمكان تشييد هذا املرفق اك  ا مل ا السخيلوال تمويلهف ؛الدولية
 
حكومة السويد لتمويلها الحصول  أشكر أيضا

 ". لحياةاملنقذة لعلى بعض املعدات الحيوية 

تفخر الواليات املتحدة بمواصلة  : "العراق، جون كارديناس فيلتنمية الدولية الوكالة األمريكية ل بعثة يقول مدير 

. سنواصل العمل مع حكومة العراق والوقوف إلى جانب الشعب  هكذا منشآتمساعدة املجتمعات من خالل بناء 

 ."هذا الوباء ة واجهفي مالعراقي 

 
 
وديالى ودهوك   أجنحة عزل في كل من بابل والبصرة وذي قارتشييد باإلضافة إلى كربالء والنجف، يجري حاليا

 ي وتكريت.دوكركوك وميسان واملوصل والرماوالفلوجة 

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال: 

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

 460 1976 780 964+هاتف: 

 

###  ###  ### 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم  

، في  170عمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في املساواة وتغير املناخ. ونساعد الدول، من خالل ال
 
بلدا

أو  iq.undp.org   إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. تعرف على املزيد على موقعنا

@UNDPinIraq 

 www.iq.undp.orgمجمع األمم املتحدة، املنطقة الخضراء، بغداد، العراق /  
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