
  
 

Press Release 

 
Iraq on track in the preparation of its Climate Change National Adaptation Plan  

 

Beirut, 28 July 2022 – The Republic of Iraq is considered one of the most vulnerable countries 
in the Arab region to the impacts of climate change. Recent years have witnessed a higher 
frequency and intensity of extreme weather events, such as heat waves, drought, sand and dust 
storms, leading to rising environmental degradation and socio-economic impacts throughout the 
country.  
 
With the aim to assist Iraq in its planning for climate change adaptation, the UN Environment 
Programme Regional Office for West Asia has concluded a 3-day capacity building workshop on 
climate change modelling and climate risk assessment that brought together representatives 
from the Iraqi government from Ministry of Environment including technical teams from the 
Climate Change Center and Climate Modelling Unit that was recently established to serve as hub 
to access to data and information and enhance and strengthen Iraq’s capacity to generate, 
analyse and disseminate climate information and climate research.  
 
Held at the UN House in Beirut from 26 to 28 July, this workshop is a part of the Iraq National 
Adaptation Plan (NAP) Readiness project funded by Green Climate Fund (GCF), that aims to 
strengthen institutional capacity to support decision-makers with climatic projections, scenarios, 
risk assessment and data. This will further enable institutions and decision-makers to integrate 
medium to long-term adaptation actions into national development planning in Iraq.  
 
“UNEP Regional Office for West Asia has been working with the government of Iraq to strengthen 
institutional, technical, and financial capacities and assess and bridge existing gaps in climate 
knowledge in Iraq”, said Mr. Sami Dimassi, UNEP Representative and Regional director for West 
Asia. “Our technical support intends to assist Iraq in the formulation and implementation of the 
NAP process that is multi-sectoral and integrate climate change into its national decision 
making”, he added.  
 
The workshop introduced the methodologies used for the modelling using the downscaling 
technique zooming into Iraq, scenario analysis and climate risk assessments.  “The Iraq NAP 
project supported by UNEP has helped advancing the institutional capacity of the relevant teams 
engaged in the NAP process in Iraq”, said Mr. Al-Faiyadh, Director General at the Ministry of 
Environment. “This technical workshop will support national efforts that focus on increasing 
Iraq's adaptive capacity, increasing the resilience of affected sectors, increasing the awareness 
and preparedness of rural communities, supporting youth and women, and achieving the 2030 
Sustainable Development Goals” said Sahar Hussein, NAP Technical Manager from the Ministry 
of Environment.    

 



NOTES TO EDITORS 
 
About the UN Environment Programme (UNEP):  
The UN Environment Programme is the leading global voice on the environment. It provides 
leadership and encourages partnership in caring for the environment by inspiring, informing and 
enabling nations and peoples to improve their quality of life without compromising that of future 
generations.  
 

About the UN Environment West Asia Office  
UN Environment Programme's West Asia Office supports healthy ecosystems, clean air and 
water, sustainable consumption and production, and productive land for resilient and sustainable 
development. The Regional office serves twelve countries of the region, namely Kingdom of 
Bahrain, Republic of Iraq, The Hashemite Kingdom of Jordan, State of Kuwait, Republic of 
Lebanon, Sultanate of Oman, State of Palestine, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Syrian 
Arab Republic, United Arab Emirates, Republic of Yemen.  
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Hoda Elturk  
Public Information officer  
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UNEP West Asia Office  
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 تصريح صحافي 

 

م نحو العراق 
ّ

 إعداد خطته الوطنية للتكّيف مع تغّيّ المناخ يتقد
 

  ، )يوليو(    28بيروت  المناخ وتأثّباته وقد شهدت    -   2022تموز  بتغّبر   
ً
تأثرا العربية  الدول  أكبر  العراق من  تعتبر جمهورية 

ي تواتر  
 ف 
ً
ابية، مما    ظواهر الطقس القصوىالسنوات األخّبة تزايدا وشدتها مثل موجات الحرر والجفاف والعواصف الرملية والبر

ي وتفاقم اآلثار المزيد من   أدى إىل
ي جميع أنحاء البالدالتدهور البيئ 

 .االجتماعية واالقتصادية ف 
 

نامج األمم المتحدة للبيئة   ف مع تغّبر المناخ، اختتم المكتب اإلقليمي لبر منطقة   –بهدف مساعدة العراق عىل التخطيط للتكير
لّي     أيام حول نمذجة تغّبر المناخ وتقييم المخاطر المناخية وقد   3   غرب آسيا ورشة عمل لبناء القدرات دامت

ر
جمعت ممث

ي تم إنشاؤها مؤخًرا لتكون بمثابة  
من وزارة البيئة العراقية بمن فيهم الفرق الفنية من مركز تغّبر المناخ ووحدة نمذجة المناخ الئر

 .محور للوصول إىل البيانات والمعلومات وتعزيز وتقوية قدرة العراق عىل توليد وتحليل ونشر المعلومات والبحوث المناخية
 

ي بّبوت من    انعقدت
ي بيت األمم المتحدة ف 

وع خطة التكيف الوطنية    28إىل    26ورشة العمل ف  يوليو ، وهي جزء من مشر
ي 
ل من الصندوق األخض  للمناخ   (NAP) العرافر اع القرار من   (GCF)الممور

ر
، والذي يهدف إىل تعزيز القدرة المؤسسية لدعم صن

عات المناخية والسيناريوهات  
ر
اع القرار خالل تقديم التوق

ر
ن المؤسسات وصن

ّ
وتقييم المخاطر والبيانات. وهذا من شأنه أن يمك

ف عىل المدى المتوسط  ي العراقمن دمج إجراءات التكير
ي تخطيط التنمية الوطنية ف 

 .إىل الطويل ف 
 

ل برنامج األمم المتحدة للبيئة والمدير اإلقليمي لمنطقة غرب آسيا: 
ر
، ممث "يعمل المكتب اإلقليمي    وقد قال السيد سامي ديماسي

ي غرب آسيا مع حكومة العراق لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية والمالية وتقييم الفجوات  
نامج األمم المتحدة للبيئة ف  لبر

ي إىل مساعدة العراق عىل صياغة  
: "يهدف دعمنا الفئ 

ً
ها ". وأضاف قائال

ر
ي العراق والعمل عىل سد

ي المعرفة المناخية ف 
الحالية ف 

ي خط
ي صنع القرار الوطئ 

دة القطاعات وتنفيذها وإدماج تغّبر المناخ ف 
ر
 ."ة عمل وطنية متعد

 
كّب  عىل العراق وتحليل السيناريو   عرضت ورشة العمل المنهجيات المستخدمة للنمذجة باستخدام تقنيات تصغّب النطاق للبر

وع خطة   وتقييمات المخاطر المناخية. وقد قال السيد الفياض، مدير عام الدائرة ي وزارة البيئة العراقية: "ساعد مشر
الفنية ف 

ي عملية وضع  
ي تعزيز القدرات المؤسسية للفرق المشاركة ف 

العمل الوطنية للعراق المدعوم من برنامج األمم المتحدة للبيئة ف 
ي العراق". وأضافت السيدة سحر حسّي  المديرة الفنية لخطة التكيف الوطنية

دعم ورشة العمل "ست   خطة العمل الوطنية ف 
رة، وزيادة وعي   ر المتض  القطاعات  ف، وزيادة مرونة  التكير العراق عىل  ي تركز عىل زيادة قدرة 

الئر الوطنية  الجهود  الفنية هذه 
 ". 2030المجتمعات الريفية واستعدادها، ودعم الشباب والنساء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 

 

 خاص بالمحّررين  

 م المتحدة للبيئةحول برنامج األم
تتمثلّمهمتناّفيّتوفيرّالقيادةّوتشجيعّالشراكةّفيّرعايةّّ.ّّالبيئةحولّّالصوتّالعالميّالرائدّّبرنامجّاألممّالمتحدةّللبيئةّهوّّّّإنّ 

ّالبيئةّمنّخاللّإلهامّوإعالمّوتمكينّاألممّوالشعوبّلتحسينّنوعيةّحياتهمّدونّالمساسّبأجيالّالمستقبل.

 

 اإلقليمي لألمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا المكتب حول 

والماءّّالنظيفّّصحيةّوالهواءّّالعملّمنّأجلّنظمّايكولوجيةّّيدعمّالمكتبّاإلقليميّلألممّالمتحدةّللبيئةّفيّمنطقةّغربّآسياّّّ

ّ.ّالنقيّواألراضيّالمنتجةّمنّأجلّتحقيقّتنميةّمرنةّومستدامة

دولةّ،ّّدولةّفيّالمنطقة،ّوهيّمملكةّالبحرين،ّجمهوريةّالعراق،ّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةيخدمّالمكتبّاإلقليميّاثنتيّعشرةّّ

الكويت،ّالجمهوريةّاللبنانية،ّسلطنةّعمان،ّدولةّفلسطين،ّدولةّقطر،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالجمهوريةّالعربيةّالسورية،ّ

ّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّالجمهوريةّاليمنيةّ.

ّ

ّالتواصلّمع:ّّمعلوماتّيرجىّالّلمزيدّمنل

elturk@un.orgّ،ّسؤولةّاالعالم،ّمهدىّالترك

 ّمكتبّغربّآسياّ-ّّبرنامجّاألممّالمتحدةّللبيئة
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