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برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي يوقعان اتفاقية جديدة لتحقيق االستدامة 

 البيئية

 

املكتب اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة في غرب آسيا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق يوحدان جهودهما   ●

 في العراق.  2030املستدامة لتسريع تحقيق أجندة التنمية 

سيعمل البرنامجان في مجاالت السياسة البيئية والتنوع البيولوجي واألنظمة البيئية والتلوث وتغير املناخ بهدف تعزيز   ●

 االستدامة البيئية في العراق. 

املتحدة للبيئة في غرب آسيا، ومقره في  وقع املكتب اإلقليمي لبرنامج األمم   - 2020تشرين األول/أكتوبر    22  -املنامة، بغداد  

املنامة في البحرين، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق اليوم، مذكرة تفاهم مدتها أربع سنوات وتهدف إلى تسريع  

 ، وال سيما األهداف البيئية. 2030تحقيق أجندة التنمية املستدامة 

 

ة التي سيعمل البرنامجان على تحقيقها بشكل مشترك، بما في ذلك السياسة  تحدد املذكرة العديد من املجاالت ذات األولوي

البيئية والتنوع البيولوجي واألنظمة البيئية والتلوث وإدارة املخلفات وتغير املناخ، ودعم خطط الحكومة العراقية في 

 .19-مجاالت التنمية البيئية بعد كوفيد

 

 من التعاو 
ً
 حافال

ً
ن في تنفيذ مشاريع ومبادرات على املستويات الدولية واإلقليمية والقطرية. ففي  يمتلك البرنامجان تاريخا

 ، وقع البرنامجان شراكة استراتيجية عاملية لتعزيز عملهما املشترك وتعاونهما على املستوى املؤسس ي. 2019أواخر عام 

 

 ق
ً
 إلى مجموعة واسعة  يتمتع البرنامجان بميزات فريدة وتكاملية. فالبرنامج اإلنمائي يمتلك حضورا

ً
 في العراق ووصوال

ً
ويا

من الجهات املعنية والسياسات القطاعية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة هو املرجعية البيئية العاملية الرائدة التي تضع  

للتنمية  األجندة البيئية العاملية، وتتمتع بأساس علمي راسخ، ووالية معيارية قوية تعزز التنفيذ املتسق للبعد البيئي 

 املستدامة. 

 

مجموعة كبيرة من املشاريع بما فيها دعم العراق في الوفاء بالتزاماته في مجال إعداد التقارير    2019نفذ البرنامجان منذ عام  

بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وبروتوكول كيوتو، وإعداد استراتيجية بيئية وطنية، وإعداد خطة  

دت حجم التدهور البيئي في العراق، وأسبابه الجذرية وآثاره، والخطوات الالحقة الالزمة. ويواصل العراق،  عمل حد

، منح األولوية لتدابير التأقلم مع تغير املناخ وتخفيف آثاره أثناء  2016بوصفه أحد املوقعين على اتفاقية باريس في عام 

  للبيئة، وتنفيذ برامج تتوافق مع ذلك.وضع خططه البيئية، وهو ملتزم بتبني رؤية صديقة 
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 . 2030تضع اتفاقية اليوم البرنامجين بثبات على مسار دعم العراق نحو تحقيق أجندة التنمية املستدامة 

وأشار املدير اإلقليمي وممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماس ي إلى أن" "برنامج األمم املتحدة للبيئة  

م بعقد شراكة قوية مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق لدعم هذا البلد في مواجهة تحدياته البيئية، ودعم  ملتز 

  19-الحكومة والشعب العراقي في إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد
ً
 حافال

ً
. يمتلك البرنامج اإلنمائي سجال

 معه لتحقيق بيئة مستدامة للجميع". بالنجاحات في العراق، ويسرنا اليوم التعاون 

 

 من التحديات البيئية  
ً
وقالت املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق، زينة علي أحمد: "يواجه العراق عددا

دنا مواجهة  كندرة املياه وارتفاع درجات الحرارة والتلوث والتدهور البيئي نتيجة سنوات من النزاع واإلهمال. وال يمكننا لوح

هذه التحديات في بيئة معقدة كالعراق. لذا، نحن فخورون بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم الحكومة  

 العراقية في تحقيق بيئة صحية مستدامة في الحاضر ولألجيال القادمة".  

 

سولورانو أن: "دون مضاعفة الجهود إلبطاء أزمة  -فوياشكوفافيما أكدت املنسق الدائم لألمم املتحدة في العراق، إيرينا 

املناخ، لن يتمكن العراقيون من بناء مستقبل مزدهر. إن غاية أهداف التنمية املستدامة املتمثلة في عدم إهمال أي شخص  

بشأن الطاقة   7بشأن توفير املياه املأمونة والنظافة الصحية، والهدف  6ذات أهمية قصوى للعراق، وال سيما الهدف 

بشأن العمل املناخي. وتسرني رؤية برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة    13النظيفة بأسعار معقولة، والهدف  

 اإلنمائي يزيدان نشاطاتهما ملساعدة العراق وسكانه". 

 

 عن برنامج األمم املتحدة للبيئة: 

رائد في مجال البيئة، يضطلع بدور قيادي، ويشجع الشراكات الرامية إلى رعاية  برنامج األمم املتحدة للبيئة هو صوت عاملي  

البيئة عبر إلهام البلدان وشعوبها وتوعيتهم وتمكينهم بهدف تحسين نوعية حياتهم دون التأثير على نوعية حياة األجيال  

 القادمة. 

 عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي:

اإلنمائي هو املنظمة األممية التي تقود جهود إنهاء الظلم والفقر والالمساواة وتغير املناخ، وتساعد  برنامج األمم املتحدة 

 170الدول في بناء حلول متكاملة ودائمة لهذا الكوكب وسكانه من خالل العمل مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 

.
ً
 بلدا

 

 االتصال:  زيد من املعلومات او املقابالت الصحفية يرجىملل

  نورا بن خليل 

 املكتب اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة في غرب آسيا  –مساعد إدارة البرنامج 

  +973 66 333 373  + أو973 17 812 765هاتف: 

 Noora.albinkhalil@un.org 
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 فاي داود

 وتواصل في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقمستشارة إعالم 

 +964 780 1976 460 هاتف:

fay.daoud@undp.org 

www.iq.undp.org 
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