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

، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. 170العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
أو iq.undp.orgتعرف على املزيد على موقعنا  بلدا
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 بيان صحفي

 في العراق 19-كافحة كوفيدملماليين جنيه إسترليني  بثالثة تساهم اململكة املتحدة

مليون    4.1)نحو    ماليين جنيه إسترليني   ثالثةبتقديم  تعهدت اململكة املتحدة    -  2021بريل(  أنيسان )   19بغداد،  

 بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.   19-كوفيدالحكومة العراقية لوباء  مواجهة دوالر أمريكي( لدعم 

 في دعم  12إلى وبهذه املساهمة، تنضم اململكة املتحدة 
ً
 دوليا

ً
الصحية السريعة من برنامج األمم   املساعدةشريكا

قطاع الصحة العراقي للوباء،  مواجهةإلى تعزيز املساعدة . تهدف هذه الوباء واجهةفي العراق مل املتحدة اإلنمائي

وتوفير  وتدابير الوقاية منه،  19-بأعراض كوفيد  سكان ، وتعزيز وعي الطبيةالعدات  املعزل و الأجنحة  زيادة توفير  و 

 .في القطاع الصحيلعاملين معدات الحماية الشخصية ل

  19-كوفيدإصابات جناح عزل خاص ب 13هذه في آذار )مارس( استجابته البرنامج اإلنمائي منذ انطالق  أنشأوقد 

وديال ودهوك وكربالء وكركوك وميسان والنجف  األنبار )الفلوجة والرمادي( وبابل والبصرة وذي قار  محافظات في 

ليصل العدد  ربيل واملثنى وواسطأيوانية، و اء أجنحة إضافية في الدوصالح الدين. ويجري العمل اآلن في بن ونينوى 

 .17ملرافق الطبية املدعومة إلى هذه ااإلجمالي ل

أولوية السيدة زينة علي أحمد، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة في العراق: "احتواء تفش ي فيروس كورونا وقالت 

 مع املوجة الثانية من اإلصابات في أنحاء البالدقصوى للحكومة العراقية، 
ً
. ويقف برنامج األمم املتحدة  خصوصا

السخية  ساهمة  هذه املوتمكننا  تفش ي الوباء.    هةفي مواج  ياقخط املواجهة، حيث يدعم نظام الرعاية العر   فياإلنمائي  

 ."ًمعا  ونحن نكافح الوباءاململكة املتحدة من تعزيز دعمنا من  

الذي ال   19-ضد كوفيد"تدعم اململكة املتحدة حكومة العراق في حربها  ستيفن هيكي سفير جاللة امللكة:قال و 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتعزيز االستجابة  عبر هذا التمويل  تقديم ويسعدنا يطلق تحدياته في كال بلدينا. زال ي

 ."في السيطرة على التفش ي املستمر للوباء الصحية الوطنية في العراق واملساعدة

يا واليابان وهولندا والسويد  والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأملان تنضم اململكة املتحدة إلى النمسا وبلجيكا وكندا

 .في العراق 19-برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لوباء كوفيد مواجهةوالواليات املتحدة األمريكية في دعم 
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 :ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال

 تواصل إعالم و   ةمستشار انثانام،  مريناليني س

mrinalini.santhanam@undp.org   
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