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 19  -على أهمية تحقيق أهداف التنمية املستدامة للتعافي من جائحة كوفيد  الضوءمؤتمر يسلط  

 

ظل في  كانت تحديات وفرص تحقيق أهداف التنمية املستدامة - 2020 )اكتوبر( تشرين األول  21بغداد، 

التخطيط بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة يومين نظمته وزارة ملدة ستمر إمحور مؤتمر  19-جائحة كوفيد

 .في العراق اإلنمائي

املؤتمر الذي عقد في الذكرى الخامسة العتماد أهداف التنمية املستدامة، وفر فرصة للحوار بين شركاء 

 التنمية من الوزارات ومنظمات املجتمع املدني والجامعات والقطاع الخاص ومجموعات الشباب للعمل مع
 
 ا

 .لعراق للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة الطموحااألفكار وتحديد فرص وتبادل 

في أزمة ذات تأثير بعيد املدى على التنمية االقتصادية  19-جائحة كوفيد تعلى الصعيد العاملي، تسبب

تراجع أسعار رونا و سببها فيروس كو  )املزدوجة ةاألزم( تأثيرالبلد شهد قد ف، م يكن مستثىالعراق لو والبشرية. 

 .النفط

من املرجح أن يكون لهذه الصدمات تأثير أكثر حدة على الفئات املهمشة، بما في ذلك النساء وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات واملشردين واألشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية. وهذا 

 .التخلي عن أحدوهو عدم ، 2030يجعل من الضروري تذكر ما دعت إليه خطة عام 

مع بقاء عشر سنوات فقط لتحقيق جدول األعمال الطموح، أصبحت أهداف التنمية املستدامة اليوم أكثر 

 .أهمية من أي وقت مض ى ألنها تهدف إلى تحويل األنظمة التي تقوض الرفاه وتديم مواطن الضعف

لقد منحتنا األشهر القليلة ": العراق، زينة علي احمدفي   املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي تقال

املاضية فرصة، بالشراكة مع وزارة التخطيط املوقرة وشركائنا في القطاعات األخرى، إلعادة التفكير في الشكل 

"يجب أن نعمل بشكل جماعي  وأضافت:   ."19-كوفيد بعد جائحة  (الوضع الطبيعي الجديد)الذي سيبدو عليه  
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حقيق أهداف التنمية املستدامة في العراق ومنع أي تراجع في مكاسب التنمية التي تم تحقيقها لدعم ت ودؤوب

 ".على مدى السنوات املاضية

###  ###  ### 

 

ونساعد الدول، من خالل   ناخ.برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم املساواة وتغير امل

، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. تعرف على املزيد على موقعنا  170العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
 
أو  iq.undp.org بلدا

@UNDPinIraq 
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