
 
    
 
 
 
 
 

 

 بيان صحفي مشترك
 في "يوم األرض", تجّدد االمم المتحدة في العراق التزامها بالعمل المناخي المشترك

 
 

تجّدد االمم المتحدة في العراق التزامها  ، اليومالخمسين ليوم األرض الثانية والذكرى في مناسبة  –  2022نيسان  22بغداد, 
النظام   ستعادةالبحماية البيئة والمشاركة في مواجهة تغير المناخ. هذا أول احتفال بيوم األرض خالل"عقد االمم المتحدة 

 ."البيئي
 

اهتمامنا لجعل القرن الحادي   ، هذا اليوم هو بمثابة تذكير إلعادة توجيه كل2022تحت عنوان »استثمر في كوكبنا« للعام  
البشري. يمكن لخياراتنا اليوم  الجنسوالعشرين قرناً يضع على رأس أولوياته صحة كوكبنا وجميع أنواع المخلوقات بمن فيهم 

تدمير البيئة أو المساعدة في الحفاظ عليها وحماية صحتنا وعائالتنا وأرزاقنا. إن التغيّر  وتيرة ان تساهم إما في تسريع
طويلة االمد التي تخّل في  المناخي والكوارث الطبيعية القاسية، والتغيرات في الطبيعة التي من صنع اإلنسان، والصراعات 

 .التنوع البيولوجي، تدمر الكوكب الذي نتركه لألجيال القادمة
 

ومكافحة تغير المناخ وفي نهاية المطاف تحقيق    ،القضرررال على الفقر  علىإن ترميم نظمنا اإليكولوجية المتضرررررة سرررتسررراعد 
 .، اذا اردنا النجاحمهم دورب لقيامأهداف التنمية المستدامة. على الجميع ا

 
بدأً من ردالة نوعية المياه، وإزالة الغابات وملوحة   ،العراقفي    تعرضرررت الحالة البيئية للعديد من الضرررغوطات المتكررةوقد 

 التربة الى تلوث الهوال، وانتشررار النزاعات وتغير اسررتخدام األراضرري، أدت جميعها إلى تدهور النظم اإليكولوجية الرئيسررية
 .ونقص المياه تغير المناخو

 
، أعلنت 2022  أذار  22ومع ذلك، أصرربحت حماية األرض من خالل سررياسررات العمل البيئي أولوية قصرروى في العراق. في  

نوعاً من النباتات، ومنها  230لررررر  موطناً  و التي هي وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة أول محمية طبيعية في العراق 
وتوفير  الطبيعية القاسرية، وتعزيز تخزين الكربون الظواهرهذه المحمية في التخفيف من   باالنقراض. سرتسراعد اعدد كبير مهدد

 مساحة للنباتات والحيوانات للتكاثر والتكيف مع المناخ المتغير.
 
تدعم األمم المتحدة العراق في التخفيف من تأثير التغير المناخي والتكيف معه، من خالل تصرميم مشراريع مسرتدامة تركز على   

 واالستثمارات في البنى التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي   دعم األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وسبل العيش والتنمية
تعمل األمم المتحدة أيًضا مع الحكومة على    .وكذلك استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية ه  والري وإدارة استهالك الميا

تدريب وتنمية المهارات وتعزيز القدرات لمعالجة تغير المناخ. تعمل جهود المناصرررة على زيادة الوعي العام بشررأن القضررايا 
 .المتعلقة باستهالك المياه واإلدارة المستدامة للمياه

 
 االرض  ت، كلمرا صرررررارعرافيتهرا  األنظمرة البيئيرة  اسرررررتعرادت. كلمرا  تردعم النظم اإليكولوجيرة جميع أشررررركرال الحيراة على األرض

البيئية المتضررررة. سرريتطلب ، نحتاج إلى التصرررف بجرأة السررتعادة أنظمتنا 2022أكثر صررحةخ خالل يوم األرض  البشررريةو
 !الجميع سؤوليةم اإنه -األمر جهود القطاع الخاص ورجال األعمال والحكومات والمواطنين 

 
 

 منسقة األمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية للعراق ،رانويو كوفا سولشايايرينا فو-

 للبيئة والمدير اإلقليمي لغرب آسياسامي ديماسي، ممثل برنامج األمم المتحدة -



 
    
 
 
 
 
 

 في العراق  الدكتور صالح الحاج حسن، ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة-

 علي رضا قريشي، ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق-

 زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي-

 اليونيسيف في العراقشيما سنغوبتا، ممثلة -

 جيورجي جيغوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق-

 طري لمركز التجارة الدولية إريك بوشوت، رئيس البرنامج الق  -

 لشؤون الالجئين في العراق   الساميةنيكوال بوز، ممثل مفوضية األمم المتحدة - جان-

 صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق ةب ممثلئنا -حمير عبد المغني -

 

 مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: لل

 زينب صالح 

 اصرة  ن موال  رنامج االتصاالتب  مسؤولة

 في العراق  مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة 

+964 790 110 5664  

Zainab.salih@un.org 
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