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 بيان صحفي 

عفمعالجة 
َ
 كوروناجائحة ما بعد العراق للتعافي في والهشاشة  َمواِطن الض

الهشاشة متعددة األوجه في و َمواِطن الَضعف قد يؤدي الفشل في معالجة  – 2020آب )أغسطس(   11بغداد،

 
ً
لتقرير يصدر اليوم عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق الى زيادة نسبة الفقر في جميع انحاء البالد، وفقا

 العراق. 

األبعاد الرئيسة  ، على هشاشة العراق 19-أزمة النفط وكوفيد أثر الذي حمل عنوان: يستكشف التقرير

وأزمة النفط   كوروناجائحة  في ضوءاملجتمعية واألمنية، وتأثيرها على العراق االقتصادية والبيئية والسياسية و 

  حول التي سيصدرها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تقارير الاألول ضمن سلسلة من هو التقرير  وهذا .عنها الناتجة

الفاعلة    املحلية التنموية  حكومة العراق، والجهات  لدعميقدم توصيات هامة  حيث  العراق،    على  كوروناجائحة    أثر

  تنمويةاستراتيجيات  لتطويروذلك ، واملجتمع الدولي 
 
 .للوباءمن التعافي من اآلثار املدمرة ن العراق تمك

شبكات األمان االجتماعي  : "أن  املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقالسيدة زينة علي أحمد،    وقالت

ةالبلدان   فيضعيفة عادة ما تكون  
 
 للفئات األكثر االحتياجات األساسية بشكل كاٍف   تلبي ال و ، الهش

ً
في املجتمع.   فقرا

 و اجتماعية أكثر إلى تفاوتات املحصلة  وهو ما يؤدي في 
ً
ة  شد 

ً
 ".عمقا

انتشار وباء  كما أدىازدهارها. مسار إلى إعاقة استقرار البالد وتقويض في العراق من النزاعات أدت عقود لقد "

 ."الهشاشة في البالد الى تفاقمكورونا وأزمة النفط 

بل تنطوي  ،  منفصل  ليست نتيجة حدث واحدها  أنتؤكد    التي تم تناولها في هذا التقرير  للهشاشة  األبعاد املختلفةإن  "

  تركت قدة عوامل مععدة على 
ً
عند وضع  أخذه في االعتبار ، وهو ما ينبغي العراقكل جوانب التنمية في  طالتآثارا

  ."الوباءآثار تعافي من ال مسار 

 2030األهمية لتحقيق أجندة    بالغعالج هذه العوامل الرئيسة أمر  من خالل  "معالجة هشاشة العراق  وأضافت ان:  

صياغة  في  لشركائناأداة مفيدة  هذا التقريركون ينأمل أن ونحن مسار تنموي مزدهر وملموس. العراق إلى  وإعادة

 ". أزمة كورونامن البالد  تعافي لالة فع   اتسياس
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 الى املنهجية التي وضعتها منظمة  الذي يطب  و  ، تم وضع هذا التقريرلقد 
ً
 متعدد األوجه للهشاشة استنادا

ً
ق مفهوما

منظمة األغذية والزراعة،   وال سيمافي العراق، بالتشاور مع وكاالت األمم املتحدة  ة،التنمية االقتصادي,التعاون 

ف، وهيئة األمم  س ي، واليونواملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق األمم املتحدة للسكان

 ة العاملية. ، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحللمساواة بين الجنسين وتمكين املرأةاملتحدة 

الحماية   في العراق أثر الجائحة على  اإلنمائيبرنامج األمم املتحدة التي سيصدرها ة قبلاملوستغطي التقارير 

 األسر. على مستوى   هشاشة الو ، والتماسك االجتماعي، ي العامستقرار االقتصاداال االجتماعية، و 

في   موقع برنامج األمم املتحدة اإلنمائيمتاح على  العراقعلى هشاشة فيروس كورونا أزمة النفط و  أثرتقرير إن 

 العراق.  

 مع: ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال 

 fay.daoud@undp.org ، +964 780 1976 460فاي داود، مستشارة إعالم وتواصل: 

 

### ### ### 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم  

، في  170املساواة وتغير املناخ. ونساعد الدول، من خالل العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
بلدا

أو   iq.undp.orgتعرف على املزيد على موقعنا   إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض.

@UNDPinIraq 
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