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  بيان صحفي

 ١٩كوفيدواجهة وباء ماليين دوالر مل 5بلجيكا وهولندا والسويد تخصص 

ماليين دوالر   خمسةبلجيكا وهولندا والسويد مجتمعة بتقديم تعهدت حكومات  – 2020 ( ابريل)  نيسان 6 بغداد،

كورونا، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي   أزمة فيروسفي مواجهة الحكومة العراقية  جهود أميركي لدعم 

 في العراق.

 إل  قد تم تخصيصههذا املبلغ  وكان
ً
املنّفذ من  مشروع إعادة االستقرار  ضمن  عادة إعمار املناطق املحررةمسبقا

ملواجهة وباء األولية    حزمةالدعم  ل  ةعاجلمساهمة  اآلن بشكل    سيتم تحويله  لكن،  برنامج األمم املتحدة اإلنمائيقبل  

   .برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقواملنّفذة من قبل مليون دوالر   24البالغة و  كورونا

، وتوفير  املختبرات فحص فيلل املحليةات قدر الزيادة تشمل إجراءات مكافحة الفيروس بموجب هذه الحزمة 

عدد ، وزيادة في القطاع الصحيمعدات الحماية الشخصية للعاملين املعدات الطبية الالزمة ملعالجة املرض ى و 

  النشاطات يتم تنفيذ س  .من األزمةلوضع استراتيجيات التعافي ، وعمليات التقييم الغرف املخصصة لعزل املرض ى

 الفئات األكثر    لتستهدف   ةالصحة العاملي  منظمةاملحلية و والسلطات  بالتنسيق مع وزارة الصحة  
ً
في    في العراق،  فقرا

والبصرة، وكربالء، والنجف، ونينوى، وصالح   ،ودهوك ،وديالى ، األنبار أساسية في محافظات مستشفيات ثمان 

 الدين.

فيروس كورونا هو  تفش ي احتواء : " أن  املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق زينة علي أحمد،  وقالت

ال سيما مع ارتفاع معدالت اإلصابة، مما يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية  اآلن،  أولوية الحكومة العراقية

 نحن ممتنون  .  في العراق  خارج املدن الرئيسة
ً
بتخصيص  السريعة    مملبادرته بلجيكا وهولندا والسويد  لحكومات    جدا

 . "في إدارتهاالكبيرة   متهرونهذه األموال ومل 

   وأردفت
ً
 إعادة االستقرار  مشروع  إيقاف تنفيذ نشاطات  بالرغم من  : "قائلة

ً
حظر التجول الصارم الذي    بسبب   مؤقتا

نأمل أن نساهم في دعم الجهود  ،  العراقفي    ة ملنا الناجحع جربة  ت إال أننا، وباالستفادة من    ته الحكومة العراقية. فرض

برنامج األمم   عمل ن يميزان اذلغير املسبوقة بالسرعة والحيوية الية ملهذه األزمة الصحية العاالوطنية ملواجهة 

 املتحدة اإلنمائي في العراق". 

حتى ذلك الحين،  و إعادة االستقرار. برنامج ، سنستأنف نشاطات بمجرد السيطرة على هذا الوباءوأضافت: "

بأقص ى جهودنا  وثيق مع الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العاملية ووكاالت األمم املتحدة األخرى  بتعاون سنعمل 

 من هذه األزمة".للمساهمة بالحد  
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لتوفير  حشد املوارد الالزمة  إمكانية مع شركاء دوليين آخرين يبحث برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق اآلن 

 التمويل. فور الحصول على الفورية االستجابة   تضمن اتخاذ خطوات تم ملواجهة االزمة. و مليون دوالر إضافي 19

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مع: 

 ، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقوتواصلإعالم  ة، مستشار فاي داود

 ، املنطقة الخضراء، بغداد، العراق D1  -مجمع األمم املتحدة

 fay.daoud@undp.org: بريد إلكتروني
 460 1976 78 964+هاتف: 

 IraqStabilization#هاشتاغ: 

 في وجهالصمود  بلدان تستطيعجميع مستويات املجتمع للمساعدة في بناء في  مع الناسشراكات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  يعقد

، 170في أكثر من  نتواجد على األرضالحياة للجميع.  يحّسن جودةالنمو وقيادة واستمرارية نمط من األزمات، 
ً
 وإقليما

ً
ونقدم  بلدا

 
ً
 مفيدة محليا

ً
 وأفكارا

ً
 عامليا

ً
 ء أمم صامدة.وبناحياة البشر للمساعدة في تمكين  منظورا
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