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استجابة االتحاد األوروبي العالمية
لفايروس كورونا
في جميع ارجاء العراق
االستجابة الطارئة القصيرة المدى
ُ ّ
الم ِلحة يف العراق
األوروب يساهم بـ  159مليون يورو للتصدي ألهم التحديات
االتحاد
ي
والناجمة عن وباء كوفيد19-

يصل حجم حزمة الدعم التي يساهم بها االتحاد األوروبي للعراق الى  159مليون يورو للتصدي ألثر الوباء
على نطاق أوسع ،ويشمل هذا  90مليون يورو من االموال اإلضافية والمخصصة للمساهمة في توفير المزيد
من الحماية االجتماعية للمواطنين وإمكانية الوصول الى فرص العمل.

يعمل االتحاد األوروبي على توسيع نطاق مشاركته مع السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية لدعم العراق
في خطته للتصدي لوباء كوفيد 19-وخطة العمل الوطني لألمن الصحي ( ،)2023-2019فسوف ندعم توفير
معدات الوقاية الشخصية والطبية إضافة الى المستلزمات الطبية.
سيكون العراق كذلك أحد الدول ذات األولوية لخطة االستجابة العالمية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية
لدعم االستجابة واالستعداد الفوريين في الدول ذات أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة ،والتي سيسهم االتحاد
األوروبي فيها بمبلغ  114مليون يورو على نطاقٍ عالمي.

سيتم تخصيص  35مليون يورو لالحتياجات اإلنسانية الفورية والتي تتضمن الرعاية الصحية والمياه
والصرف الصحي وتوفير الحماية مع منح األولوية للفئات السكانية الضعيفة .ويشمل هذا زيادة التوعية
ومراقبة الصحة العامة وتدريب الكوادر الصحية وتأهيل منظومات المياه والصرف الصحي وتوفير
مستلزمات النظافة الصحية والمساعدات النقدية المتعددة االغراض.

باإلضافة ،ولضمان إمكانية الوصول الدائم للتعليم الجيد ،يدعم االتحاد األوروبي تطوير أدوات صناعة
منصات التعليم عند بعد على شبكة االنترنت ومحتواها وتقييمها .فنحن نساعد المدارس لتشجيع التعليم
المستمر لألطفال من خالل اللجوء للطرق ال ُمبتكرة كالمسابقات وذلك باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

ألهمية الصحة الذهنية ،نلجأ الى شبكة كبيرة تضم  1000متطوع و 27منظمة محلية لتقديم الدعم ويشمل
هذا الدعم النفسي-االجتماعي ألولياء االمور وللطلبة .وكذلك نقوم بتأمين خدمات الحماية العاجلة والخدمات
االستشارية للناجين من العنف القائم على النوع الجنسي.

استجابة االتحاد األوروبي العالمية
لفايروس كورونا
في العراق
تخفيف حدة اآلثار االقتصادية واالجتماعية في جميع ارجاء العراق
األوروب بدعم عملية إعادة االعمار يف اعقاب انتهاء االزمة
سيستمر االتحاد
ي
يدعم االتحاد األوروبي مصادرٍالرزقٍالزراعيةٍللعوائلٍالضعيفةٍفيٍجميعٍارجاءٍالعراق.
نسعى كذلك لزيادةٍاإلنتاجيةٍالزراعية وتشغيلٍسالسلٍالقيمةٍللمشاريعٍالزراعية بما يحقق إمكانية إيجادٍفرصٍ
عملٍالئقةٍ(الٍسيماٍللشبابٍوالنساء) وضمان إحرازٍاالمنٍالغذائيٍالمحلي.

يعمل االتحاد األوروبي على زيادة الدعم ال ُمقدٍم لبناء الدولة والتنمية االجتماعية-االقتصادية في العراق .سوف
نستثمر في تعزيز فرص العمل على المدى القصير في عدد من القطاعات الواعدة في جميع ارجاء العراق ،ومن
ضمنها إعادة اعمار المراكز الحضرية والبنى التحتية .وعلى نحو متواز سنقوم ايضًا بتحشيد شركائنا لتدعيم الحماية
االجتماعية وحماية القوى العاملة لكل من العُمال النظاميين وغير النظاميين والشباب والنساء والنازحين.

سيسعى االتحاد األوروبي ايضًا الى زيادة نسبة مشاركته في تحسين بيئة االعمال التجارية للمشاريع الصغرى
والصغيرة والمتوسطة ،وتشجيع تنمية القطاع الخاص واالستثمار والتجارة لمواجهة الضعف الوشيك الحدوث في
النظام االجتماعي-االقتصادي للعراق .وسندعم ايضًا اإلصالح الهيكلي الجاد في الحوكمة االقتصادية لدعم العراق من
ستقرا من الناحية االقتصادية ال ٍُكلية و ٍُمستدا ًما من الناحية المالية.
اجل تنويع اقتصاده وجعله ٍُم
ً
ان تعزيزٍالمواطنةٍالديمقراطيةٍوالحوكمةٍالرشيدةٍوسيادةٍالقانون هي من أولويات االتحاد األوروبي ،وسوف
نعمل على تقوية دعمنا للمجتمعٍالمدنيٍفيٍالعراق.
ان دعم العودة المستدامة للنازحين من األمور األساسية لدى االتحاد األوروبي ،لذا سيقوم بدعم إعادة اعمار الوحدات
السكنية للعائدين وتأهيل البنى التحتية الحضرية ،باإلضافة الى دعم قدرات السلطات المحلية في معالجة مسائل
اإلسكان وحقوق األراضي وال ُملكيات .وفي نفس االثناء العمل على تقوية قابلية التحمل والتأقلم عند الفئات السكانية
الضعيفة ومن ضمنها األقليات.
تبني أهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق لعام  .2030وسوف نستمر بمشاركتنا لتحقيق االدارة المسؤولة
للموارد الطبيعية وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة ،إضافة الى توفير الطاقة الكهربائية بشكل يُعتمد عليه والمياه
النظيفة لجميع أبناء الشعب العراقي.
سيطلق االتحاد األوروبي أيضًا "مبادرة فريق أوروبا" في العراق  ،تجمع بين موارد من االتحاد األوروبي والدول
األعضاء فيه والمؤسسات المالية لدعم العراق في مكافحة جائحة فيروس كورونا وعواقبه.
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