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An Iraqi boy playing the violin. Jamal Penjweny, 2009
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Foreword

It is my pleasure to present to you a booklet on 
the United Nations Country Team (UNCT) in Iraq. 
The UNCT works in close cooperation with the 
ministries and other institutions of the national 
government of Iraq as well as the government 
and institutions of the Kurdistan Region. Across 
the country, our staff members, both national and 
international, work in all 18 governorates with local 
and provincial counterparts in governmental and 
non-governmental organizations (NGOs). 

Since 2003, The UN Country Team, in cooperation 
with the United Nations Assistance Mission 
for Iraq (UNAMI), has supported humanitarian, 
reconstruction and development programmes, 
in areas ranging from immediate humanitarian 
assistance to modernization of state institutions. 
Social service delivery, particularly in the areas of 
health, education, water and sanitation, have been 
priority areas at local level and in all programmes 
particular attention has been paid to the situation 
of women, children and young people.

In line with the priorities stipulated in the Iraq Five 
Year National Development Plan (2010-2014), the 
UNCT and the Government have agreed on the 
United Nations Development Assistance Framework 
for Iraq  (UNDAF), 2010-2014. The UNDAF commits 
the United Nations to a programme of work in 
partnership with the Government of Iraq, civil 
society organizations, academia, the private sector 
and the international donor community. The five 
main areas of the UNDAF are: governance, private 
sector development, delivery of essential services, 
environment, and capacity development of women, 
children and youth.

Through the implementation of the UNDAF, the 
UNCT aims to provide coherent and coordinated 
development assistance in line with the Paris 
Declaration on Aid Effectiveness and will support 
the Government of Iraq to meet its various 
international obligations. These include the 
Millennium Declaration and the Millennium 
Development Goals, as well as the international 
treaties and conventions to which Iraq is signatory.

The UNCT is particularly concerned with supporting 
sustainable development in Iraq, enabling men, 
women and children to lead normal lives in a safe 
and secure environment. Within this framework, the 
protection of vulnerable groups including Internally 
Displaced Persons (IDPs), refugees, returnees, and 
minorities remains a priority.

This booklet provides information on each of 
the Agencies, Funds and Programmes who are 
members of the country team. The aim is to provide 
our partners with a brief overview of how these 
agencies work globally and in Iraq. The UNCT in 
Iraq has 20 members including 16 resident and 
four non-resident agencies. The resident agencies 
are: FAO, ILO, IOM, OCHA, UNDP, UNESCO, UNFPA, 
UNHCR, UN-Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS,            
UN Women, OHCHR, WFP and WHO. The non-
resident agencies include ESCWA, UNCTAD, UNEP 
and UNODC. The UNCT is supported by an inter-
agency Information and Analysis Unit (IAU).

I invite you to visit the website of the UN Country 
Team in Iraq at www.iq.one.un.org for more detailed 
information on our work in Iraq, and to access 
reports, maps and other information products on 
Iraq and the UN. 

I wish you a pleasant reading of this booklet and 
hope that you will find the information provided 
interesting and useful. 

                                                       Christine McNab

 Deputy Special Representative of the 
Secretary General 

  Resident/Humanitarian 
Coordinator for Iraq 



Two women harvesting crops on the outskirts of 
the village of Sheikh Mamudia, Erbil, Northern Iraq. 
Sebastian Meyer, 2010 

Food and Agriculture Organization 
(FAO)

Founded in 1945, The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) is leading 
international efforts in the fight against hunger. FAO 
strives for a world free of hunger and malnutrition, 
where food and agriculture contribute to improving 
the living standards of all, especially the poorest, 
in an economically, social and environmentally 
sustainable manner.

In Iraq since the early 1990s, FAO has sought 
to promote a harmonious and sustainable 
development of the agricultural sector in 
consultation with ministerial departments by 
assisting the Government in the transfer and 
adaptation of various agricultural technology, 
promotion of rural development and participatory 
community projects, introduction of value chains 
to local production, empowerment of local farmers 
through on the ground training, job creation and 
improving conditions for building up social capital.

FAO helps build the capacity of Government 
institutions and staff working in the field of 
agriculture to promote the development of a 
healthy agricultural sector through sector planning, 
project formulation and project implementation.

Contacts
Tel (Iraq): +964 7901 91 3880
Tel (Jordan): +962 (0) 6 556 2550
 Fax: +962 (0) 6 556 2553
fao-iraq@faoiraq.org
www.faoiraq.org



Al-Kut Vocational Center, Central Iraq. ILO, 2010

The International Labour 
Organisation (ILO)

The International Labour Organization (ILO) is 
devoted to advancing opportunities for women 
and men to obtain decent and productive work in 
conditions of freedom, equity, security and human 
dignity. It aims to promote rights at work, encourage 
decent employment opportunities, enhance social 
protection and strengthen dialogue in handling 
work-related issues.

In Iraq, ILO has promoted socio-economic recovery 
and development at the local and central levels. It 
works closely with key Government counterparts 
(including the Ministry of Labour, Ministry of 
Planning and the Prime Minister Office), as well 
as workers unions, Chambers of Commerce 
and other employer organizations. It provides 
support on employment policy work, labour 
standards reform, and contributes to the reform 
of the national technical and vocational training 
curriculum, enterprise development and economic 
governance. 

Contacts
Tel (Iraq): +962 (0) 6 550 4700 ext. 3725
Tel (Jordan): +962 (0) 6 590 2100
Fax: +962 (0) 6 593 1249
ilo@ilo.org 
www.ilo.org 



Internally Displaced Persons receiving assistance, 
Northern Iraq. Modher Alhamadani, IOM, 2010 IOM • OIM

International Organisation for 
Migration (IOM)

The International Organization for Migration (IOM) 
is the lead inter-governmental organization in the 
field of migration with over 460 field locations.  
IOM is dedicated to promoting humane and 
orderly migration for the benefit of all. IOM has 
broadened its scope to advance its understanding 
of migration issues, encourage social and economic 
development through migration, and uphold the 
human dignity and well-being of migrants.

Set up in 2003, IOM Iraq provides assistance in 
a wide range of humanitarian and migration 
initiatives, including providing emergency 
assistance to vulnerable families, supporting 
return and reintegration, developing livelihoods, 
and building the capacity of local and national 
authorities. IOM maintains valued partnerships and 
close coordination with local Iraqi authorities and 
various Ministries. 

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2462
Tel (Jordan): +962 (0) 6 5659660
Fax: +962 (0) 6 5659661
iomiraq@iom.int
www.iomiraq.net 



A woman preparing  food for her children.   
Sabah Arar, UNICEF, 2008   

Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) 

The mission of the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilise and 
coordinate effective and principled humanitarian 
action in partnership with national and international 
actors, to alleviate human suffering in disasters and 
emergencies, advocate for the rights of people in 
need, promote preparedness and prevention and 
facilitate sustainable solutions.

OCHA in Iraq is present in the form of a 
Humanitarian Support Unit (HSU). This Unit acts as 
the secretariat for the Humanitarian Coordinator 
in the coordination of humanitarian action in 
Iraq. Prime areas of responsibility are information 
management and analysis, advocacy and public 
information, resource mobilization and resource 
management, disaster preparedness and response 
and protection. 

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2529
Tel (Jordan): +962 (0) 6 5534972
Fax: +962 (0) 6 5534971
ochairaq@un.org 
www.ochairaq.org 



Celebration of the International Human Rights Day 
in Baghdad. Martin Bohnstedt, 2010

Office of the High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR)

The Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR) represents the world’s 
commitment to promote and protect all human 
rights. 

The High Commissioner for Human Rights is 
the principal human rights official of the United 
Nations. 

The field mission of OHCHR in Iraq is mandated to 
promote the respect, provision and protection of 
human rights, as well as judicial and legal reform to 
strengthen the rule of law. 

Through partnership with a number of UN 
agencies, Iraqi ministries, and civil society, OHCHR 
addresses pressing human rights issues in Iraq - 
including, but not limited to, women’s rights, the 
rights of minorities, juvenile justice, rule of law, 
and protection of civilians. In implementing its 
mandate the Office utilises advocacy, awareness 
raising, capacity building, monitoring, and 
reporting. The Office assists the Government in 
meeting its international human rights obligations, 
by providing technical assistance on legislative, 
policy, and institutional reform, by promoting the 
ratification and implementation of human rights 
treaties, and by assisting it with the Universal 
Periodic Review process.

Contacts
Tel (Iraq):  +39 083 105 2650
Tel (Jordan): +962 (0) 6 550 4700 ext. 2230
Fax: +39 083 105 2705
registry@ohchr.org
www.ohchr.org



First graders carrying school bags under the Back-to-
School initiative, Baghdad. UNICEF, 2004

The United Nations Children’s Fund 
(UNICEF)

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is on 
the ground in over 150 countries and territories 
to help children survive and thrive, from early 
childhood through adolescence. The world’s largest 
provider of vaccines for developing countries, 
UNICEF supports child health and nutrition, good 
water and sanitation, quality basic education for all 
boys and girls, and the protection of children from 
violence, exploitation, and AIDS.

UNICEF has been working in Iraq since 1983 to 
ensure children in Iraq survive and realize their full 
potential.  Through a network of staff and partners 
at the national level to refine policies that are 
friendly to children, across the nation to support 
the delivery of essential services for children, and in 
specific areas to reduce the inequities of the most 
in-need children, UNICEF’s programmes continue 
to improve basic health services, safeguard a 
quality education, rebuild water and sanitation 
systems, protect children from abuse, violence, and 
exploitation and convene all duty bearers to realize 
the full rights of Iraqi children. UNICEF is particularly 
focused on alleviating the suffering of the most 
vulnerable and disadvantaged children across 
Iraq, which will in turn accelerate Iraq’s Millennium 
Development Goal attainment by 2015. 

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 3722
Tel (Jordan): +962 (0) 6 551 5921
Fax: +962 (0) 6 551 3745
Baghdad@unicef.org
www.unicef.org/infobycountry/iraq.html  



Containership with assistance arriving at port. 
Jan Hoffmann, UNCTAD, 2007

The United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD)

Established in 1964, The United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) promotes 
the integration of developing countries into the 
world economy. UNCTAD has progressively evolved 
into an authoritative knowledge-based institution 
whose work aims to help shape policy debates and 
thinking on development, with a particular focus 
on ensuring domestic policies and international 
action.

In performing its functions, the secretariat 
works together with member Governments and 
interacts with organizations of the United Nations 
system and regional commissions, as well as with 
governmental institutions, non-governmental 
organizations, the private sector, including trade 
and industry associations, research institutes and 
universities worldwide.

In Iraq, UNCTAD undertakes research, policy analysis 
and data collection for the debates of government 
representatives and experts. It provides technical 
assistance tailored to the specific requirements 
of developing countries, with special attention to 
the needs of the least developed countries and of 
economies in transition.

Contacts 
Tel: +41 22 917 5752
Fax: +41 22 917 0043
tc@unctad.org  
www.unctad.org



The United Nations Entity 
for Gender Equality and the 
Empowerment of Women               
(UN Women)

UN Women is the United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women, 
dedicated to advancing women’s rights and 
achieving gender equality. UN Women works on 
the premise that it is the fundamental right of 
every woman to live a life free from discrimination 
and violence, and that gender equality is essential 
to achieving development and to building just 
societies.

In Iraq, UN Women has been working 2003, focusing 
on creating the basic infrastructure that will help 
prevent and address violence against women, 
promoting the adoption of gender sensitive 
legislation within the framework of a constitution 
that protects women’s right and promotes gender 
equality, women’s participation in peace building 
initiatives, women’s active participation in the 
elections as candidates and voters and raising 
awareness on women and gender issues.

Contacts 
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 3754
Tel (Jordan): +962 (0) 6 520 0060
Fax: +962 (0) 6 567 8594
Iraq.co@unwomen.org
www.unifem.org.jo

Open Day Consultation on Security Council Resolution 
1325 on Women, Peace and Security.    
UNAMI Public Information Office, 2010



Electricity Network Reinforcement Programme, 
Al-Muthnna, Southern Iraq. UNDP 2007

The United Nations Development 
Programme (UNDP) 

The United Nations Development Programme 
(UNDP) is the UN’s global development network, 
advocating for change and connecting countries 
to knowledge, experience and resources to help 
people build a better life.  

UNDP has worked to support the government 
and people of Iraq in their transition towards 
reconciliation, peace and stability since 1976. From 
2003, UNDP continued to implement projects 
in four key areas including:  Recovery and Crisis 
Prevention, Governance, Poverty Reduction and 
Mine Action. 

Through these areas of work, UNDP has supported 
emergency physical rehabilitation projects and 
designed plans to restore basic service delivery, 
including water and electricity. 

UNDP contributed to strengthening the democratic 
process primarily through the national elections in 
2010. With continued work on anti-corruption, rule 
of law, justice, human rights, public sector reform, 
disaster risk reduction, environment and climate 
change.

Through its projects UNDP Iraq works to generate 
employment opportunities through the local, rural 
area and private sector development programmes.

Contacts 
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2676
Tel (Jordan): +962 (0) 6 560 8330
Fax: +962 (0) 6 560 8331
press.iraq@undp.org 
www.iq.undp.org 



Students registering for an Information Technology 
course at the Multi-Purpose Technology Community 
Center, Kirkuk, Northern Iraq. ESCWA 2007

The United Nations Economic and 
Social Commission for Western Asia 
(ESCWA) 

The United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA) is one of the 
five regional commissions, which were established 
to fulfil the economic and social goals set out in the 
United Nations Charter by promoting cooperation 
and integration between the countries in each 
region of the world. 

ESCWA established in January 2006 a Section for 
Emerging and Conflict Related Issues, focuses 
on normative and development interventions in 
adverse settings. 

Based on its accumulated experience in organising 
and managing capacity building programs for 
Iraqi public institutions, ESCWA has been engaged 
in supporting the development of national 
institutions in Iraq including working with the 
academia, including information, communication 
and technology in education, strengthening 
the Ministry of Municipalities and Public Works, 
promoting civic values and life skills for adolescents 
through Education and support to decentralisation 
and Local Governance for service delivery.

Contacts
Tel: +961 1 981301
Fax: +961 1 981510
www.escwa.un.org 
webmaster-escwa@un.org



Erbil Citadel. Aswat Al-Iraq news Agency, 2008 

UNESCO Office
for Iraq

مكتباليونسكو
للعراق

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)

The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) contributes to 
the building of peace, the alleviation of poverty, 
sustainable development and intercultural 
dialogue through education, the sciences, culture, 
communication and information. UNESCO’s main 
responsibility is to support national needs and 
priorities within its main lines of competencies. 

In the Education sector, UNESCO targets the building 
and strengthening of primary, secondary, higher, 
technical and non-formal education through the 
provision of immediate emergency assistance and 
through sustainable capacity-building with ministry 
partners. In the Natural Science field, UNESCO is 
increasing the capacities of water institutions to 
manage the rehabilitation and reconstruction of the 
water sector. In Culture, UNESCO Iraq strengthens 
national capacities for heritage protection and 
assists with the rehabilitation of important heritage 
sites. In Communication and Information, UNESCO 
promotes and defends freedom of expression and 
human rights, strengthening elections coverage 
and constitutional development. 

Contacts
Tel (Iraq): +962 (0) 6 550 4700 ext. 3775
Tel (Jordan): +962 (0) 6 590 2340
Fax: +962 (0) 6 590 2350
iraqoffice@iraq.unesco.org 
www.unesco.org/en/iraq-office 



Girl and mother carrying water back to their house, 
Kunaflusa Village in Erbil, Northern Iraq. 
Sebastian Meyer, 2010 

The United Nations Environment 
Programme (UNEP) 

The United Nations Environment Programme is the 
UN entity for addressing environmental issues at 
the global and regional level. UNEP coordinates the 
development of environmental policy by keeping 
the global environment under review and bringing 
emerging issues to the attention of governments 
and policy makers. 

UNEP focuses its work in six thematic sub-
programmes, addressing climate change, 
disasters and conflicts, ecosystem management, 
environmental governance, harmful substances 
and hazardous wastes and resource efficiency.  

In Iraq, UNEP works closely with the Ministry 
of Environment providing technical and policy 
guidance and capacity building support in 
environment-related issues. Since 2003 UNEP 
has worked on post-conflict environmental 
assessments and environmental management in 
the Marshlands. It is providing capacity building 
support to government and communities in water 
supply; supporting Iraq in meeting its commitments 
under UNFCCC; and, improving the country’s 
response to climate change, through institutional 
capacity-building, vulnerability assessments and 
identification of adaptation strategies, as well as 
through the provision of mitigation measures for 
climate change and ecosystem management.

Contacts
Tel: +973 17812777
Fax: +973 17825110 1
unep.rowa@unep.org 
www.unep.org.bh



Internally displaced holds her daughter in shelter in 
the Kurdistan Region. UNHCR / H. Caux, 2010

 

The United Nations High 
Commissioner for Refugees 
(UNHCR)

The United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) was created in 1950 and has a global 
mandate to lead and coordinate international 
assistance to world-wide refugees and stateless 
people. This mandate is extended in many cases to 
Internally Displaced Persons (IDPs). 

UNHCR provides protection, shelter and emergency 
assistance to people who fled conflict zones or 
persecution helping them rebuild their lives. The 
agency works in 118 countries around the world.

In Iraq, UNHCR’s main activities are to protect and 
assist refugees and IDPs as well as facilitate the 
return of hundreds of thousands of Iraqis from 
neighbouring countries or displaced within Iraq. 
UNHCR is committed, together with the Government 
of Iraq, to find solutions for the 1,3 million IDPs in 
the country, including 500,000 people who live in 
dire conditions in settlements or public buildings. 
UNHCR Iraq continues to advocate for increased 
resources from donors towards emergency and 
transitional assistance for IDPs and returnees, 
increased access to services, legislative reform, and 
advocacy. In addition, protection and humanitarian 
assistance to some 38,000 refugees, including 
Palestinians, Iranians, Syrians and Turks remain a 
high priority for UNHCR in Iraq. 

Contacts
Tel (Iraq): +41 22 739 7542
Tel (Jordan): +962 (0) 6 510 0460
Fax: +962 (0) 6 565 9178
irqbatel@unhcr.org 
www.unhcr.org



Spatial Analysis Workshop. UN-HABITAT, 2009

The United Nations Human 
Settlements Programme   
(UN-HABITAT)

The United Nations Human Settlements Programme 
(UN-HABITAT) is the lead United Nations agency 
for cities and human settlements. UN-HABITAT is 
mandated by the UN General Assembly to promote 
socially and environmentally sustainable towns and 
cities with the goal of providing adequate shelter for 
all. UN-HABITAT’s programmes are designed to help 
policy-makers and local communities get to grips 
with human settlements and urban development 
issues and find workable, lasting solutions.

UN-HABITAT has more than 13 years of experience 
working in Iraq’s 18 governorates. UN-HABITAT 
supports various projects and programmes that 
fall under three main areas of work: i) Technical 
Assistance and Capacity Building in the Urban and 
Housing Sectors, ii) Physical Rehabilitation and 
iii) Development and Generation of Knowledge 
Products.

UN-HABITAT Iraq Programme is increasing its 
focus on supporting central and local government 
on issues related to policy and governance, and 
is continuously contributing to Iraq’s recovery 
process by rehabilitating run-down and damaged 
community infrastructure.

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2473
Tel (Jordan): +962 (0) 6 592 4889
Fax: +962 (0) 6 593 1448
enquiry@unhabitat.org.jo
www.unhabitat.org.jo



Workers in Dates Factory, Baghdad. 
Abdulaziz Al-Qarakool, UNIDO, 2010

The United Nations Industrial 
Development Organization 
(UNIDO)

The United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) is mandated to promote and 
stimulate sustainable industrial development in 
developing countries and economies in transition, 
and work towards improving living conditions in 
the world’s poorest countries by drawing on its 
combined global resources and expertise. UNIDO 
generates and disseminates industry-related 
knowledge, and provides technical support through 
projects implementation.

UNIDO Iraq Programme was set up in 2004 to 
work on early recovery and rehabilitation. In 
support of the overall economic growth, UNIDO 
provides assistance in private-sector initiatives, 
entrepreneurship, investment promotion, economic 
reforms and industrial rehabilitation to generate 
employment and income levels. In addition, UNIDO 
works to revitalize the agro-industrial sector and 
promotes cleaner production through addressing 
the gaps in the energy and environment fields.

Contacts
Tel (Iraq): + 39 0831 05 2600 ext. 2528
Tel (Jordan): +962 (0) 6 581 5921
Fax: +962 (0) 6 581 3978
office.iraq@unido.org  
www.unido.org 



Civic Values and Life Skills Training in Erbil, 
Northern Iraq. UNFPA, 2010 

The United Nations Population 
Fund (UNFPA)

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 
international development agency that promotes 
the right of every woman, man and child to enjoy 
a life of health and equal opportunity. UNFPA 
supports countries in using population data for 
policies and programmes to reduce poverty and 
ensure that every pregnancy is wanted, every birth 
is safe, every young person is free of HIV/AIDS, and 
every girl and woman is treated with dignity and 
respect. 

Working in partnership with other United Nations 
agencies, governments, communities, NGOs, 
foundations and the private sector, the Fund 
raises awareness and mobilizes the support and 
resources needed to reach the targets set forth at 
the International Conference on Population and 
Development and in the Millennium Development 
Goals. 

In Iraq, UNFPA focuses on reproductive health, 
empowering youth and adolescents, eliminating 
gender based violence, conducting surveys and 
collecting data on population related issues. UNFPA 
provides technical assistance to health service 
providers and assists in establishing referral and 
surveillance systems for maternal health; supports 
national partners to secure preventive and response 
interventions for survivors of violence against 
women; and assisted a number of ministries to 
build national capacities to plan and implement 
high quality, internationally recognized population 
and housing surveys.

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 3741
Tel (Jordan): +962 (0) 6 554 9864/5
Fax: +962 (0) 6 554 8476
unfpa-iraq@unfpa.org
www.iraqunfpa.org



Training of police conducted by UNDP for Rule of Law 
Project in Erbil, Northern Iraq. Mark Aiken, UNDP, 2010

The United Nations Office of Drugs 
and Crime (UNODC) 

The United Nations Office of Drugs and Crimes 
(UNODC) is a global leader in the struggle against 
illicit drugs and international crime, and the lead 
United Nations entity for delivering legal and 
technical assistance to prevent terrorism. 

UNODC has recently launched the Regional 
Programme for the Arab States. The Programme 
includes Iraq and will support the Member States in 
the Arab region to respond to evolving threats by 
promoting rule of law and sustainable development 
in countering illicit trafficking, organized crime and 
terrorism, promoting integrity and building justice 
and drug prevention and health.

Contacts
Tel: +20 2 2359 1521 ext. 212 
Fax: +20 2 2359 1656
fo.egypt@unodc.org
www.unodc.org 



Voting in Erbil, Northern Iraq.          
UNAMI Public Information Office, 2010

The United Nations Office for 
Project Services (UNOPS)

The United Nations Office for Project Services 
(UNOPS) focuses on providing world-class 
operational and technical management, 
contracting, finance, administration, logistics, 
procurement and other project management 
services for the United Nations, international 
financial institutions, governments and non-
governmental organisations. 

In Iraq, the Office focuses on project development, 
coordination and technical management in the 
key programmatic areas of support services and 
technical assistance, economic recovery and 
development, reconciliation and civil society, 
elections, promotion of human rights and rule of 
law, and infrastructure and water and sanitation.

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2433
Tel (Jordan): +962 (0) 6 590 2100
Fax: +962 (0) 6 593 1249
iqoc@unops.org
www.unops.org 



School Feeding Project in Suleimaniyah, Northern Iraq. 
WFP, 2009  

The World Food Programme (WFP)

As the food aid arm of the United Nations, the 
World Food Programme (WFP) works to meet 
humanitarian needs and support economic and 
social development. WFP works to put hunger at 
the centre of the international agenda, promoting 
policies, strategies and operations that directly 
benefit the poor and hungry. 

WFP supports the Ministry of Education’s National 
School Feeding programme, supplying primary 
school students in the most vulnerable areas of Iraq 
with a daily micronutrient fortified snack.  WFP is 
also working with the Ministry of Health to develop 
a comprehensive Maternal and Child Health and 
Nutrition programme through the local level 
primary health centres that includes supplementary 
feeding for pregnant/lactating women and young 
children. In addition, WFP is  implementing a cash-
for-work programme in areas with  high numbers 
of IDPs and returnees to support livelihoods and 
reintegration and inform the development of 
government public works programmes.

In addition to direct food assistance, WFP is 
supporting the Government  in its efforts to 
reform the Public Distribution System and design 
and implement effective safety nets to protect 
vulnerable groups and integrate them into the 
society and economy at large.

WFP is also responsible for the UN Humanitarian 
Air Service (UNHAS) which will begin flights to and 
inside Iraq during the first quarter of  2011.

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2515
Tel (Jordan): +962 (0) 6 515 4009
Fax: +962 (0) 6 515 4099
wfp.baghdad@wfp.org 
www.wfp.org/countries/iraq 



Immunization campaign in Basrah, Iraq. WHO, 2008

The World Health Organization 
(WHO)

The World Health Organization (WHO) is a 
specialized agency of the United Nations that is the 
directing and coordinating authority for health and 
was established in 1948.

WHO is responsible for providing leadership on 
global health matters, shaping the health research 
agenda, setting norms and standards, articulating 
evidence-based policy options, providing technical 
support to countries and monitoring and assessing 
health trends.

WHO has been on the ground in Iraq since 1960. 
WHO through its various programmes is currently 
work on revitalizing, strengthening and sustaining 
the Iraqi health system based on primary health 
care. WHO in Iraq is working with the Government 
and other partners to help achieve the Millennium 
Development Goals for Iraq, though improving 
access to quality health services, helping to shape 
health policies and provide technical support 
in a multitude of programmes and areas like 
maternal and child health, adolescent and school 
health, nutrition, tackling communicable and 
non-communicable diseases and strengthening 
the implementation of the International 
Health Regulations and various mental health 
programmes.

Contacts
Tel (Iraq): +39 0831 05 2600 ext. 2623
Tel (Jordan): +962 (0) 6 551 0438
Fax: +962 (0) 6 551 0437
wrIraq@irq.emro.who.int
www.emro.who.int/iraq 
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(WHO) منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 
المتحدة  األمم  منظومة  والتنسيقية ضمن  التوجيهية  السلطة  وهي 

فيما يخص مجال الصحة وتأسست المنظمة في عام 1948. 

منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن تأدية دور قيادي فيما يتعلق 
الصحية  البحوث  برنامج  وتصميم  العالمية،  الصحية  بالمسائل 
القائمة  السياسية  الخيارات  وصياغة  والمعايير  المبادئ  ووضع 
االتجاهات  ورصد  البلدان  إلى  الفني  الدعم  وتوفير  األدلة  على 

الصحية وتقييمها.

العالمية في العراق منذ عام 1960 وتقوم  تعمل منظمة الصحة 
من خالل برامجها المتنوعة على تنشيط وتعزيز النظام الصحي 
األولية.  الصحية  الرعاية  أساس  على  عليه  والحفاظ  العراق   في 
وتعمل منظمة الصحة العالمية في العراق مع الحكومة والشركاء 
اآلخرين للمساعدة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية للعراق من 
خالل تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة 
روالمساعدة على تقديم الدعم لحكومة العراق في وضع السياسات 
الصحية وتوفير الدعم الفني في العديد من البرامج والمجاالت مثل 
صحة األم والطفل والمراهق والصحة المدرسية والتغذية ومعالجة 
األمراض المعدية وغير المعدية باإلضافة إلى تعزيز تنفيذ اللوائح 
الصحية الدولية وتنفيذ مشاريع متعددة في مجال الصحة النفسية.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2623

هاتف )األردن(: 0438 551 6 )0( 962+
فاكس: 0437 551 6 )0( 962+

wriraq@irq.emro.who.int
www.emro.who.int/iraq

حملة تطعيم في محافظة البصرة، جنوبي العراق. 
منظمة الصحة العالمية، 2008



 (WFP) برنامج األغذية العالمي

يعمل برنامج األغذية العالمي، بصفته جناح األمم المتحدة المعني 
بالغذاء، على تلبية االحتياجات اإلنسانية ودعم التنمية االقتصادية 
في صميم  الجوع  وضع  على  البرنامج  يعمل  كما  واالجتماعية. 
جدول األعمال الدولي، من خالل تعزيز السياسات واالستراتيجيات 

والعمليات التي تعود بالفائدة المباشرة على الفقراء والجياع.

التابع  المدرسية  التغذية  برنامج  العالمي  األغذية  برنامج  ويدعم 
لوزارة التربية والذي يوفر لطالب المرحلة االبتدائية في المناطق 
من  مؤلفة  يومية  خفيفة  غذائية  وجبة  العراق  في  ضعفًا  األكثر 
المغذيات الُمحصنة الدقيقة. فيما يعمل البرنامج أيضًا مع وزارة 
الصحة على وضع برنامج شامل لصحة وتغذية األم والطفل عبر 
المراكز الصحية األولية على المستوى المحلي الذي يشمل تقديم 
التغذية التكميلية للنساء الحوامل والمرضعات واألطفال الصغار. 
العمل«  مقابل  برنامج »النقد  العالمي  األغذية  برنامج  وينفذ  كما 
داخليا  النازحين  األشخاص  أعداد  فيها  ترتفع  التي  المناطق  في 
تقديم  و  االندماج،  وإعادة  العيش  كسب  سبل  لدعم  والعائدين 

المعلومات الالزمة لوضع برامج األشغال العامة الحكومية.

 باإلضافة إلى المساعدات الغذائية المباشرة، يدعم برنامج األغذية 
التوزيع  نظام  إلى إصالح  الرامية  الحكومة في جهودها  العالمي 
العام )نظام الحصة التموينية( وتصميم وتنفيذ شبكات أمان فعالة 

لحماية الفئات الضعيفة وإدماجها في المجتمع واالقتصاد ككل.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2515

هاتف )األردن(: 4009 515 6 )0( 962+
فاكس: 4099 515 6 )0( 962+

wfp.baghdad@wfp.org
http://www.wfp.org/countries/iraq

مشروع التغذية المدرسية في السليمانية، شمالي العراق. 
برنامج األغذية العالمي، 2009



 (UNOPS) مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

توفير  على  المشاريع  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب  يتركز عمل 
والفنية،  التشغيلية  اإلدارة  مجال  في  دولي  مستوى  ذات  خدمات 
اللوجستية  الخدمات  إلى  إضافة  واإلدارة،  والتمويل،  والتعاقد، 
األمم  من  لكل  المشاريع  إدارة  خدمات  من  وغيرها  والشرائية 
المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والمنظمات غير 

الحكومية.

وفي العراق، يركز المكتب على تنمية المشاريع والتنسيق واإلدارة 
الفنية،  والمساعدة  الدعم  لخدمات  الرئيسية  المجاالت  في  الفنية 
المدني،  والمجتمع  والمصالحة  والتنمية  االقتصادي  واالنتعاش 
والبنية  القانون،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  واالنتخابات، 

التحتية والمياه والصرف الصحي.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2433

هاتف )األردن(: 2100 590 6 )0( 962+
فاكس: 1249 593 6 )0( 962+

iqoc@unops.org
 www.unops.org

االنتخابات في أربيل، شمالي العراق. المكتب اإلعالمي بعثة األمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، 2010



مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
 (UNODC)

يعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائدًا عالميًا 
يأتي في  أنه  الدولية كما  المخدرات والجريمة  في مجال مكافحة 
القانونية  مقدمة كيانات األمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة 

والفنية لمنع اإلرهاب. 

أطلق المكتب مؤخرا البرنامج اإلقليمي للدول العربية الذي يشمل 
المنطقة  الدول األعضاء في  البرنامج  العراق. وسوف يدعم هذا 
العربية للرد على التهديدات الناشئة من خالل تعزيز سيادة القانون 
المشروع  غير  االتجار  مكافحة  مجال  في  المستدامة  والتنمية 
العدالة  وبناء  النزاهة  وتعزيز  واإلرهاب  المنظمة  والجريمة 

والوقاية من المخدرات ودعم الصحة.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 1521 2359 2 20+ فرعي 212

فاكس: 1656 2359 2 20+ 
fo.egypt@unodc.org

www.unodc.org

دورة تدريبية نظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الى قوات الشرطة 
العراقية حول قضايا العنف ضد المرأة في أربيل، شمالي العراق. 

مارك ايكين، برنامج األمم المتحدة االنمائي، 2010



 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

صندوق األمم المتحدة للسكان هو وكالة إنمائية دولية تقوم على 
تعزيز حق كل إمرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة 
وتكافؤ الفرص. ويوفر الصندوق الدعم للبلدان فيما يتعلق باستخدام 
البيانات السكانية الالزمة لسياسات وبرامج الحد من الفقر وضمان 
أن يكون كل َحِمل مرغوبًا فيه، وأن تكون كل والدة آمنة، وأن 
المناعة  نقص  فيروس  من  خالين  والشابات  الشباب  كل  يكون 
البشرية/ اإليدز، وأن يتم معاملة كل فتاة وإمرأة بكرامة واحترام.

والحكومات  األخرى  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  بالشراكة 
والمؤسسات  الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية  والمجتمعات 
وتجنيد  الوعي  مستوى  بزيادة  الصندوق  يقوم  الخاص،  والقطاع 
في  عليها  المنصوص  األهداف  لبلوغ  الالزمين  والدعم  الموارد 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واألهداف اإلنمائية لأللفية. 

اإلنجابية  الصحة  مجال  على  الصندوق  يركز  العراق،  وفي 
وتمكين الشباب والمراهقين والقضاء على العنف القائم على النوع 
بالقضايا  المتعلقة  البيانات  المسوحات وجمع  وإجراء  االجتماعي 
لمقدمي  الفنية  المساعدة  الصندوق  ويوفر  الصلة.  ذات  السكانية 
والمراقبة  اإلحالة  نظم  تأسيس  في  ويساعد  الصحية  الخدمات 
لصحة األم؛ كما يدعم الشركاء الوطنيين لضمان وجود تدخالت 
وقائية وتقديم الدعم للنساء اللواتي تعرضن العنف، باإلضافة إلى 
مساعدة الصندوق لعدد من الوزارات لبناء القدرات الوطنية فيما 
عالية  بجودة  والمساكن  السكان  مسوحات  وتنفيذ  بتخطيط  يتعلق 

متعارف عليها دوليًا.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 3741

هاتف )األردن(: 9864/5 554 6 )0( 962+
فاكس: 8476 554 6 )0( 962+

unfpa-iraq@unfpa.org
www.iraqunfpa.org

دورة تدريبية حول “القيم المدنية والمهارات اليومية” في محافظة 
أربيل، شمالي العراق. صندوق األمم المتحدة للسكان، 2010



 (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

)اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  رسالة  تتمثل 
في تعزيز وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة في البلدان النامية 
تحسين  على  والعمل  انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  الدول  واقتصاد 
ظروف المعيشة في البلدان األكثر فقرًا في العالم من خالل االعتماد 
على مواردها وخبراتها العالمية. كما تقوم اليونيدو بتوليد ونشر 
المعرفة الصناعية، وتوفير الدعم الفني من خالل تنفيذ المشاريع.

تأسس برنامج اليونيدو في العراق عام 2004 بهدف العمل على 
االقتصادي  للنمو  بدعمها  يتعلق  وفيما  والتأهيل.  اإلنعاش  إعادة 
وتنظيم  الخاص  القطاع  لمبادرات  المساعدة  اليونيدو  تقدم  العام، 
وإعادة  االقتصادية  واإلصالحات  االستثمار  وتعزيز  المشاريع 
التأهيل الصناعي لخلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل. كما 
وتعزيز  الزراعية  الصناعات  قطاع  تنشيط  على  اليونيدو  تعمل 
اإلنتاج النظيف بيئياًَ من خالل معالجة الثغرات في مجاالت الطاقة 

والبيئة. 

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2528

هاتف )األردن(: 5921 581 6 )0( 962+
فاكس: 3978 581 6 )0( 962+

office.iraq@unido.org
www.unido.org

عمال يشتغلون في مصنع لتعليب التمور في بغداد. 
عبد العزيز القرغول، اليونيدو، 2010



برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية                    
(UN-HABITAT)

إن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( 
والمستوطنات  المدن  مجال  في  الرائدة  المتحدة  األمم  وكالة  هو 
الجمعية  قبل  من  إليه  الموكلة  البرنامج  رسالة  وتتمثل  البشرية، 
العامة لألمم المتحدة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيًا 
وبيئيًا بهدف توفير المأوى المالئم للجميع. وُصممت برامج موئل 
المحلية  والمجتمعات  السياسات  واضعي  لمساعدة  المتحدة  األمم 
والتنمية  البشرية  المستوطنات  تنمية  قضايا  مع  التعامل  على 

الحضرية وإيجاد حلول عملية دائمة.

إن خبرة الموئل في العراق تزيد عن ثالثة عشر عامًا من العمل 
للعديد  الموئل دعمه  الثماني عشرة، وُيقدم  العراق  في محافظات 
رئيسية  مجاالت  ثالث  في  تندرج  التي  والبرامج  المشاريع  من 
اإلسكان  قطاع  في  القدرات  وبناء  الفنية  المساعدة  هي  للعمل 
والقطاع الحضري وإعادة التأهيل واالعمار وتطوير وخلق مواد 

داعمة للمعرفة.

المركزية  الحكومة  دعم  على  التركيز  من  مزيدًا  الموئل  ويولي 
والحكومات المحلية في القضايا المتعلقة بالسياسات واإلدارة وُيسهم 
على الدوام في عملية إنعاش العراق من خالل إعادة تأهيل البنى 

التحتية المتضررة والمتهدمة على مستوى المجتمعات المحلية.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2473

هاتف )األردن(: 4889 592 6 )0( 962+
فاكس: 1448 593 6 )0( 962+

 enquiry@unhabitat.org.jo
www.unhabitat.org.jo

ورشة حول تحليل الفضاءات.     
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2009



مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
 (UNHCR)

 1950 عام  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  تأسست 
وتضطلع بوالية عالمية مفادها قيادة المساعدات اإلنسانية وتنسيقها 
لالجئين وعديمي الجنسية في كافة أرجاء العالم. وقد تمت توسعة 
نطاق هذه الوالية في العديد من الحاالت لتشمل النازحين داخليًا.

والمأوى  الحماية  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  توفر 
النزاعات أو من  والمساعدات الطارئة لكل من نزح من مناطق 
التعرض للمالحقة القضائية ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. 

وتعمل هذه المفوضية في 118 دولة في مختلف أرجاء العالم.

في العراق تتمثل نشاطات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
المساعدة  داخليًا والالجئين وتوفير  النازحين  الرئيسية في حماية 
لهم، فضاًل عن تسهيل عودة مئات اآلالف من العراقيين من دول 
الجوار أو عودة النازحين داخليًا إلى مواطنهم. وقد أبدت المفوضية 
التزامها بالتعاون مع الحكومة العراقية إليجاد حلول لزهاء 1,3 
مليون نازح داخلي من ضمنهم 500,000 شخص يعيشون في 
أوضاع مزرية في مجمعات أو مباني حكومية. وتواصل مفوضية 
على  الحصول  أجل  من  العمل  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم 
مزيد من الموارد من الجهات المانحة لتقديم المساعدات الطارئة 
وإمكانية نقل الالجئين والنازحين داخليًا على حد سواء والحصول 
على مزيد من الخدمات واإلصالح التشريعي والمناصرة، فضاًل 
المساعدات اإلنسانية لزهاء 38,000  الحماية وتقديم  عن توفير 
وهم  وتركمانيون  وإيرانيون وسوريون  فلسطينيون  منهم  الجيء 
في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  أولويات  طليعة  في 

العراق.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 7542 739 22 41+ 

هاتف )األردن(: 0460 510 6 )0( 962+
فاكس: 9178 565 6 )0( 962+

iraqbatel@unhcr.org
 www.unhcr.org

 

إمرأة نازحة داخليًا تحمل طفلتها في إحدى الوحدات السكنية في 
منطقة كردستان. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 

هيلين كو، 2010



 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

إن برنامج األمم المتحدة للبيئة هو الكيان المعني بالقضايا البيئية 
ويعمل  واإلقليمي،  العالمي  الصعيدين  على  المتحدة  األمم  لدى 
البرنامج على تنسيق تطوير السياسات البيئية من خالل تقييم البيئة 
العالمية بشكل مستمر ولفت انتباه الحكومات وصانعي السياسات 

للقضايا الناشئة.

برامج  ستة  ضمن  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  نشاطات  تتركز 
والنزاعات  والكوارث  المناخي  التغير  مع  التعامل  هي  فرعية 
وإدارة األنظمة البيئية والمواد الضارة والمخلفات الخطرة وتحسين 

الكفاءة في استخدام الموارد.

مع  للبيئة عن كثب  المتحدة  األمم  برنامج  يعمل  للعراق،  بالنسبة 
وزارة البيئة إذ ُيقدم لها الدعم الفني والتوجيه فيما يتعلق بالسياسات 
والدعم في مجال بناء القدرات في إطار القضايا المرتبطة بالبيئة. 
ويعمل البرنامج منذ عام 2003 على إجراء تقييم بيئي لمرحلة ما 
بعد النزاع واإلدارة البيئية في األهوار. كما ُيقدم البرنامج دعمه 
القدرات في مجال  بناء  المحلية من خالل  للحكومة والمجتمعات 
إمدادات المياه فضاًل عن دعم العراق من أجل الوفاء بالتزاماته 
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وتحسين 
المؤسسات  قدرات  بناء  خالل  من  المناخ  لتغير  البالد  استجابة 
للتكيف، وأيضًا من  وتقييم مكامن الضعف وتحديد استراتيجيات 
المناخي  التغير  عن  المترتبة  اآلثار  لتخفيف  تدابير  توفير  خالل 

وإدارة األنظمة البيئية.

معلومات اإلتصال
هاتف: 17812777 973+

فاكس: 178251101 973+
 unep.rowa@unep.org

 www.unep.org.bh

امرأة مع طفلتها تحمالن الماء الى المنزل في قرية كونافلوسا في 
أربيل، شمالي العراق. سباستيان ميير، 2010



منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(UNESCO)

ُتسهم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في 
بناء السالم والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والحوار بين 
الثقافات من خالل التعليم والعلم والثقافة واالتصاالت والمعلومات. 
بدعم  اليونسكو  بها  تضطلع  التي  الرئيسية  المسؤولية  وتتمثل 
األولويات واالحتياجات الوطنية ضمن مجاالت عملها الرئيسية. 

إلى  العراق  في  اليونسكو  منظمة  تهدف  التعليم،  لقطاع  بالنسبة 
والفني  العالي  والتعليم  والثانوي  االبتدائي  التعليم  وتعزيز  بناء 
وغير الرسمي من خالل تقديم المساعدات الفورية الطارئة وبناء 
العلوم  أما في مجال  الوزارات.  للشركاء من  المستدامة  القدرات 
الطبيعية، فتعمل اليونسكو على زيادة قدرات مؤسسات المياه من 
في  أما  المياه.  قطاع  بناء  وإعادة  تأهيل  إعادة  عملية  إدارة  أجل 
مجال الثقافة فتعمل اليونسكو على تعزيز القدرات الوطنية لحماية 
التراث وتساعد في عملية إعادة تأهيل المواقع التراثية الهامة. أما 
النهوض  إلى  اليونسكو  فتسعى  والمعلومات  لالتصاالت  بالنسبة 
وتقوية  عنها  والدفاع  اإلنسان  وحقوق  الرأي  عن  التعبير  بحرية 

التغطية االنتخابية والتنمية الدستورية.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 4700 550 6 )0( 962+ فرعي 3775 

هاتف )األردن(: 2340 590 6 )0( 962+
رقم الفاكس: 2350 590 6 )0( 962+ 

iraqoffice@iraq.unesco.org
 www.unesco.org/en/iraq-office

UNESCO Office
for Iraq

مكتباليونسكو
للعراق

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

قلعة أربيل، شمالي العراق. وكالة اصوات العراق االخبارية، 2008



اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
(ESCWA)

هي  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  إن 
بهدف  تشكيلها  تم  التي  الخمس  اإلقليمية  اللجان  بين  من  واحدة 
ميثاق  عليها  ينص  التي  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  بلوغ 
األمم المتحدة من خالل تعزيز التعاون واالندماج بين دول المنطقة 

الواحدة في العالم بأسره.

 2006 عام  من  الثاني/يناير  كانون  شهر  في  اإلسكوا  استحدثت 
قسمًا ُيعنى بالقضايا الناشئة والنزاعات ويتركز عمله على األنشطة 

التنموية والمعيارية في السياقات غير المواتية.

انخرطت اإلسكوا، والتي تعتمد على خبرتها المتراكمة في تنظيم 
في  العراقية،  الحكومية  المؤسسات  قدرات  بناء  برامج  وإدارة 
دعم تنمية المؤسسات الوطنية في العراق بما في ذلك العمل مع 
األوساط األكاديمية وإدخال المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا 
في التعليم وتمكين وزارة البلديات واألشغال العامة وتعزيز القيم 
المدنية والمهارات الحياتية لدى المراهقين من خالل التعليم ودعم 

الالمركزية واإلدارة المحلية بهدف توفير الخدمات.

معلومات اإلتصال
هاتف: 981301 1 961+   
فاكس: 981510 1 961+   

 www.escwa.un.org
webmaster-escwa@un.org

طالب يسجلون في دورة تدريبية في المركز المجتمعي للتكنولوجيا 
متعدد االغراض. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، 2007



(UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو شبكة تنموية عالمية تابعة 
لألمم المتحدة يدعو إلى التغيير وربط البلدان وتحقيق نفاذها إلى 
المعرفة والخبرات والموارد بغية مساعدة الشعوب على بناء حياة 

أفضل.

حكومة  دعم  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عمل  تمثل  وقد 
المصالحة  تحقيق  نحو  االنتقالية  المرحلة  إبان  وشعبه  العراق 
والسالم واالستقرار منذ عام 1976. ومنذ عام 2003، واصل 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنفيذ مشاريعه في أربعة مجاالت 
رئيسية تشمل: منع األزمات والخروج منها، وإدارة الحكم، والحد 

من الفقر، ومكافحة األلغام.

ويقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم، من خالل مجاالت عمله 
آنفة الذكر، لمشاريع إعادة التأهيل المادي الطارئة ووضع خطط 

الستئناف توفير الخدمات األساسية بما فيها الكهرباء والماء. 

العملية  تعزيز  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أسهم  وقد 
الديمقراطية ال سيما من خالل االنتخابات الوطنية التي جرت عام 
الفساد  مكافحة  مجاالت  في  العمل  على  البرنامج  ودأب   .2010
العام  القطاع  وإصالح  اإلنسان  وحقوق  والعدالة  القانون  وسيادة 

والحد من مخاطر الكوارث والبيئة والتغير المناخي.

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق من خالل مشاريعه 
على خلق فرص عمل من خالل برامج تنموية محلية وفي المناطق 

الريفية وضمن القطاع الخاص.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2676

هاتف )األردن(: 8330 560 6 )0( 962+
رقم الفاكس: 8331 560 6 )0( 962+

press.iraq@undp.org 
www.iq.undp.org 

برنامج تطوير شبكة الكهرباء، المثنى، جنوبي العراق. 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2007



هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
(UN Women) المرأة

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي هيئة 
ُتعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهي مكرّسة للنهوض 
بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل على أساس 
أنه من حق كل امرأة أن تحيا حياة تخلو من التمييز والعنف وأن 
تحقيق المساواة بين الجنسين هو أمر جوهري لتحقيق التنمية وبناء 

مجتمعات يسودها العدل.

متواصل  بشكل  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  عملت  العراق،  وفي 
منذ عام 2003 إذ ُتركز على إيجاد البنى التحتية األساسية التي 
من شأنها الحد من العنف ضد المرأة والتصدي له وتعزيز تبني 
النوع اإلجتماعي ضمن إطار دستوري  ُتراعي  التي  التشريعات 
يحمي حقوق المرأة وُيعزز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة 
في مبادرات بناء السالم والمشاركة الفاعلة للمرأة في االنتخابات 
كمرشحة وناخبة ورفع مستوى الوعي في األمور المتعلقة بالمرأة 
والنوع اإلجتماعي في سبيل تمكين المرأة العراقية وحماية حقها.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 3754

هاتف )األردن(: 0060 520 6 )0( 962+
فاكس: 8594 567 6 )0( 962+

Iraq.co@unwomen.org
www.unifem.org.jo 

حوار مفتوح حول قرار مجلس األمن رقم 1325 عن المرأة والسالم 
واألمن، بغداد. المكتب اإلعالمي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

)يونامي(، 2010



(UNCTAD) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

عام  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  تأسس 
االقتصاد  في  النامية  البلدان  إدماج  تعزيز  إلى  ويسعى   1964
نحو  على  األونكتاد  تطور  وقد  لتنميتها.  مواتية  بصورة  العالمي 
تدريجي لُيصبح مؤسسة مرجعية قائمة على المعرفة يهدف عملها 
رسم  مجال  في  واألفكار  الحوارات  تطوير  في  المساعدة  إلى 
السياسات التنموية مع التركيز بشكل خاص على ضمان أن تدعم 
متبادل نحو  الدولية بعضها بشكل  والنشاطات  المحلية  السياسات 

تحقيق التنمية المستدامة. 

وتعمل هذه المنظمة على تحقيق رسالتها من خالل العمل كمنتدى 
وتبادل  الخبراء  مع  بالحوار  مدعمة  الدولية  الحكومية  للمناقشات 

الخبرات بهدف بناء توافق في اآلراء.

وتعمل أمانة األونكتاد خالل أدائها لمهامها يدًا بيد مع الحكومات 
المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  المنظمات  مع  وتتفاعل  األعضاء 
والمنظمات  الحكومية  المؤسسات  عن  فضاًل  اإلقليمية  والهيئات 
الصناعة  نقابات  ذلك  في  بما  الخاص  والقطاع  الحكومية  غير 
والتجارة ومؤسسات األبحاث والجامعات في جميع أرجاء العالم.

أما في العراق، فتتولى األونكتاد إجراء البحوث وتحليل السياسات 
عن  فضاًل  والخبراء،  الحكومة  ممثلي  لمناقشات  البيانات  وجمع 
توفير الدعم الفني المناسب لالحتياجات الخاصة كونها تمر بمرحلة 
انتقالية نحو تحقيق التنمية. وعند االقتضاء، تتعاون األونكتاد مع 

منظمات أخرى ودول مانحة في تقديم المساعدة الفنية.

معلومات اإلتصال
هاتف: 5752 917 22 41+
فاكس: 0043 917 22 41+

tc@unctad.org
www.unctad.org 

باخرة شحن محملة بالمساعدات تصل الى الميناء.  
جان هوفمان، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2007



 (UNICEF) منظمة األمم المتحدة للطفولة

من  أكثر  في  )اليونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  تعمل 
البقاء على قيد  بلدًا وإقليمًا من أجل مساعدة األطفال على   150
نهاية  وحتى  المبكرة  الطفولة  منذ  صحي  بشكل  والنمو  الحياة  
تقدم  العالم  في  جهة  أكبر  بوصفها  واليونيسيف،  المراهقة.  فترة 
التطعيم للبلدان النامية، فإنها توفر الدعم في مجال صحة األطفال 
ذو  األساسي  والتعليم  الصحي  والصرف  النقية  والمياه  وتغذيتهم 
الجودة لجميع األطفال من بنين وبنات وحماية األطفال من العنف 

واالستغالل ومرض اإليدز. 

مساعدة  لضمان   1983 عام  منذ  العراق  في  اليونيسيف  تعمل 
برامج  وتعمل  إمكاناتهم.  كامل  وتحقيق  البقاء  على  األطفال 
اليونيسيف من أجل تحسين الخدمات الصحية األساسية وضمان 
جودة التعليم وإعادة بناء أنظمة المياه وخدمات الصرف الصحي 
وحماية األطفال من سوء المعاملة والعنف واالستغالل ودعوة كافة 
أصحاب المسؤولية إلحقاق كامل حقوق األطفال العراقيين وذلك 
الوطني  المستوى  الموظفين والشركاء على  من خالل شبكة من 
لتحسين السياسات الالئقة باألطفال في مختلف أنحاء البالد بحيث 
تدعم توفير الخدمات األساسية لألطفال والحد من انعدام المساواة 
بين األطفال األكثر حاجًة. وتركز اليونيسيف بشكل خاص على 
أنحاء  في  وحرمانًا  ضعفًا  األكثر  األطفال  معاناة  من  التخفيف 
اإلنمائية  األهداف  تحقيق  تسريع  إلى  بدوره  يؤدي  مما  العراق، 

لأللفية في العراق بحلول عام 2015. 

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 3722

هاتف )األردن(: 5921 551 6 )0( 962+
فاكس: 3745 551 6 )0( 962+

Baghdad@unicef.org
www.unicef.org/infobycountry/iraq.html

اطفال في المرحلة األولى للدراسة يحملون حقائب مدرسية ضمن 
مبادرة “الرجوع الى المدرسة”، بغداد. يونيسف، 2004



(OHCHR) المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

بتعزيز  العالم  التزام  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  تجّسد 
وصون حقوق اإلنسان برمتها. المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
المتحدة.  لألمم  لدى  اإلنسان  حقوق  عن  الرئيسي  المسؤول   هو 
وتتمثل رسالة مكتب مفوضية حقوق اإلنسان في العراق بتعزيز 
والقانوني  القضائي  واإلصالح  وصونها  اإلنسان  حقوق  احترام 

لتعزيز سيادة القانون. 

المتحدة  األمم  وكاالت  من  عدد  مع  بالتعاون  المفوضية  تتناول 
والوزارات العراقية والمجتمع المدني قضايا حقوق اإلنسان الملحة 
وعدالة  األقليات  وحقوق  المرأة  حقوق  ذلك  في  بما  العراق  في 

األحداث وسيادة القانون وحماية المدنيين.

ويضطلع مكتب المفوضية لدى تنفيذ واليته بنشاطات المناصرة 
والتوعية وبناء القدرات والرصد وإصدار التقارير. ويساعد مكتب 
في  الدولية  بالتزاماتها  الوفاء  على  العراقية  الحكومة  المفوضية 
الفنية في مجال  المساعدة  مجال حقوق اإلنسان من خالل توفير 
على  والتشجيع  والمؤسسات  والسياسات  التشريعات  إصالح 
تصديق وتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان ومساعدتها خالل عملية 

االستعراض الدوري الشامل.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2650 105 083 39+

هاتف )األردن(: 5504700 6 )0( 962+ فرعي 2230
فاكس: 2705 105 083 39+

 registry@ohchr.org
www.ohchr.org

احتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان في بغداد. 
مارتن بونستيد، 2010



(OCHA) مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

تتمثل رسالة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( بحشد وتنسيق 
الفاعلة  األطراف  مع  بالتعاون  والممنهج  الفّعال  اإلنساني  العمل 
الكوارث  في حاالت  اإلنسانية  المعاناة  لتخفيف  والدولية  الوطنية 
وتعزيز  المحتاجين  حقوق  إحقاق  أجل  من  والدعوة  والطوارئ 

التأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة. 

يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق من خالل وحدة 
الدعم اإلنساني وهي بمثابة األمانة العامة لمكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية وذلك من خالل تنسيق العمل اإلنساني في العراق. 

المعلومات  إدارة  في  فتتمثل  الرئيسية  االختصاص  مجاالت  أما 
والتأهب  وإدارتها  الموارد  وحشد  واإلعالم  والمناصرة  وتحليلها 

للكوارث واالستجابة لها وتوفير الحماية.

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2529

هاتف )األردن(: 5534972 6 )0( 962+
فاكس: 5534971 6 )0( 962+

 ochairaq@un.org
 www.ochairaq.org

امرأة تقوم بإعداد الطعام ألطفالها. صباح عرار، يونيسف، 2008



(IOM) المنظمة الدولية للهجرة

شؤون  في  الرائدة  الدولية  المنظمة  هي  للهجرة  الدولية  المنظمة 
وتهدف  ميدانيًا.  موقعًا   460 من  أكثر  في  مكاتب  ولها  الهجرة 
المنظمة إلى تشجيع الهجرة على نحو إنساني ومنّظم وبما يخدم 
نطاق  للهجرة  الدولية  المنظمة  وّسعت  وقد  الجميع.  مصلحة 
اإلجتماعية  التنمية  وتشجيع  الهجرة  لقضايا  فهمها  لتعزيز  عملها 
واالقتصادية من خالل الهجرة واحترام كرامة اإلنسان ورفاهية 

المهاجرين. 

لتقديم   2003 عام  العراق  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  تأسست 
ومبادرات  اإلنسانية  المبادرات  واسع من  المساعدة ضمن طيف 
الهجرة، بما في ذلك تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ لألسر 
الضعيفة ودعم العودة وإعادة االندماج وتطوير سبل العيش وبناء 
الدولية  المنظمة  وتضطلع  والوطنية.  المحلية  السلطات  قدرات 
مع  وثيق  بتنسيق  وتعمل  تقدير  موضع  تقع  بشراكات  للهجرة 

السلطات العراقية المحلية والوزارات المختلفة. 

معلومات اإلتصال

هاتف )العراق(: 2600 05 0831 39+ فرعي 2462
هاتف )األردن(: 5659660 6 )0( 962+

فاكس: 5659661 6 )0( 962+
 iomiraq@iom.int

 www.iomiraq.net

IOM • OIM
توزيع مساعدات للنازحين داخليًا شمالي العراق.  

مظهر الحمداني، المنظمة الدولية للهجرة، 2010



(ILO) منظمة العمل الدولية

النساء  أمام  الفرص  تعزيز  إلى  الدولية  العمل  منظمة  تسعى 
الحرية  من  جو  في  ومنتج  الئق  عمل  على  للحصول  والرجال 
تعزيز  إلى  تسعى  كما  اإلنسانية.  والكرامة  واألمن  والمساواة 
الحقوق األساسية في العمل وتشجيع العمل الالئق وتعزيز الحماية 

االجتماعية واالرتقاء بالحوار لمعالجة المسائل المتعلقة بالعمل. 

وفي العراق، شجعت منظمة العمل الدولية االنتعاش اإلجتماعي 
واالقتصادي والتنمية على المستويين المحلي والمركزي. وتعمل 
في  )بما  الرئيسيين  الحكوميين  النظراء  مع  وثيق  بشكل  المنظمة 
ذلك وزارة العمل ووزارة التخطيط ومكتب رئيس الوزراء( فضاًل 
العمل  أرباب  ومنظمات  التجارية  والغرف  العمال  نقابات  عن 
وإصالح  العمالة  سياسة  يخص  فيما  الدعم  وتوفر  كما  األخرى. 
معايير العمل، وتسهم في إصالح المناهج الوطنية للتدريب الفني 

والمهني وتطوير المؤسسات واإلدارة االقتصادية. 

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 4700 550 6 )0( 962+ فرعي 3725

هاتف )األردن(: 2100 590 6 )0( 962+
فاكس: 1249 593 6 )0( 962+

ilo@ilo.org
www.ilo.org

مركز التأهيل المهني في محافظة الكوت، المنطقة الوسطى من العراق. 
منظمة العمل الدولية، 2010



 (FAO) منظمة األغذية والزراعة

تأسست منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( عام 
1945. وتقود الفاو الجهود الدولية لمكافحة الجوع وتسعى جاهدة 
من أجل بلوغ عالم خاٍل من الجوع وسوء التغذية بحيث ُيسهم فيه 
وخاصًة  للجميع  المعيشة  مستويات  تحسين  في  والزراعة  الغذاء 

األكثر فقرًا على نحو مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وفي العراق ومنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي سعت منظمة 
األغذية والزراعة إلى تعزيز التنمية المتناغمة والمستدامة للقطاع 
الزراعي بالتشاور مع الوزارات ومن خالل مساعدة الحكومة في 
نقل وتطويع التكنولوجيا الزراعية المختلفة وتعزيز التنمية الريفية 
والمشاريع المجتمعية المبنية على المشاركة وإدخال سالسل القيمة 
التدريب  المحليين من خالل  المزارعين  وتمكين  المحلي  لإلنتاج 
العملي وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف لبناء رأس المال 

االجتماعي. 

المؤسسات  قدرات  بناء  في  والزراعة  األغذية  منظمة  تساعد 
الحكومية والموظفين العاملين في مجال الزراعة لتعزيز تطوير 
القطاعي  التخطيط  خالل  من  العراق  في  سليم  زراعي  قطاع 

وتطوير وتنفيذ المشاريع. 

معلومات اإلتصال
هاتف )العراق(: 3880 91 7901 964+ 
هاتف )األردن(: 2550 556 6 )0( 962+

فاكس: 2553 556 6 )0( 962+
 fao-iraq@faoiraq.org

 www.faoiraq.org

امرأتان تحصدان الشعير في ضواحي قرية شيخ المعمودية في أربيل، 
شمالي العراق. سباستيان ميير، 2010 



تبقى حماية الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحين داخليًا والالجئين 
والعائدين واألقليات على رأس سّلم األولويات.

يقّدم هذا الكتيب معلومات عن كافة الوكاالت والصناديق والبرامج 
لمحة  شركائنا  إعطاء  بهدف  القطري  الفريق  في  األعضاء 
موجزة عن كيفية عمل هذه الوكاالت على الصعيد العالمي وفي 
العراق. يتبع لفريق األمم المتحدة القطري في العراق 20 وكالة 
خارجه.  و4  العراق  داخل  تعمل  منها   16 وبرنامج،  وصندوق 
بالنسبة للوكاالت المقيمة فهي: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الشؤون  تنسيق  ومكتب  للهجرة  الدولية  والمنظمة  الدولية  العمل 
المتحدة  اإلنمائي ومنظمة األمم  المتحدة  اإلنسانية وبرنامج األمم 
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وصندوق األمم المتحدة للسكان 
ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األمم 
ومنظمة  واليونيسيف  )الموئل(  البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
المتحدة  األمم  )اليونيدو( ومكتب  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم 
الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  المشاريع  لخدمات 
وتمكين المرأة ومفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األغذية العالمي 
ومنظمة الصحة العالمية. أما الوكاالت غير المقيمة فتشمل اللجنة 
األمم  ومؤتمر  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالقتصادية  اإلجتماعية 
المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
يتلقى  كما  والجريمة.  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  وبرنامج 
المعلومات  وحدة  قبل  من  الدعم  القطري  المتحدة  األمم  فريق 

والتحليل المشتركة بين الوكاالت.

األمم  لفريق  اإللكتروني  الموقع  زيارة  إلى  الختام  في  أدعوكم 
المتحدة القطري في العراق www.iq.one.un.org للحصول 
على معلومات أكثر تفصياًل عن عملنا في العراق ولالطالع على 
التقارير والخرائط وغيرها من المواد اإلعالمية الخاصة بالعراق 

واألمم المتحدة. 

أتمنى لكم قراءة ممتعة لهذا الكتيب، ونأمل أن تجدوا المعلومات 
المقدمة ذات فائدة.

كريستين مكناب 

نائب الممثل الخاص لألمين العام 

المنسق المقيم / منسق الشؤون اإلنسانية في العراق 

مقدمة 

إنه لمن دواعي سروري أن أضع بين أيديكم كتيبًا عن فريق األمم 
القطري  المتحدة  األمم  فريق  يعمل  العراق.  في  القطري  المتحدة 
بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات األخرى التابعة للحكومة 
والمؤسسات  كردستان  إقليم  فضاًل عن حكومة  العراقية  الوطنية 
التابعة لإلقليم. ويعمل أعضاء الفريق، المحليون والدوليون على 
الثماني  المحافظات  كافة  في  البالد  أنحاء  جميع  في  سواء،  حد 
الحكومية  المنظمات  في  واإلقليمية  المحلية  الجهات  مع  عشرة 

وغير الحكومية. 

بالتعاون  القطري  المتحدة  األمم  فريق  قّدم   ،2003 عام  ومنذ 
للبرامج  الدعم  العراق )يونامي(  المتحدة لمساعدة  بعثة األمم  مع 
اإلنسانية وبرامج التعمير والتنمية في مجاالت تتراوح بين تقديم 
ويعتبر  الدولة.  مؤسسات  وتحديث  العاجلة  اإلنسانية  المساعدة 
تقديم الخدمات االجتماعية، وال سيما في مجاالت الصحة والتعليم 
المستوى  على  األولويات  من  واحدًا  الصحي،  والصرف  والمياه 
لوضع  خاص  اهتمام  إيالء  تم  البرامج  جميع  وضمن  المحلي، 

النساء واألطفال والشباب. 

وتماشيًا مع األولويات المنصوص عليها في خطة التنمية الوطنية 
المتحدة  األمم  وّقع فريق  العراق )2014-2010(،  في  الخمسية 
للمساعدة  المتحدة  األمم  إطار  اتفاق  على  والحكومة  القطري 
المتحدة  األمم  وتلتزم   .)2014  –  2011( العراق  في  اإلنمائية 
في  عمل  ببرنامج  اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة  األمم  إطار  ضمن 
المدني واألوساط  المجتمع  العراق ومنظمات  شراكة مع حكومة 
أما  الدوليين.  المانحين  ومجتمع  الخاص  والقطاع  األكاديمية 
المجاالت الخمسة الرئيسية إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
األساسية  الخدمات  وتقديم  الخاص  القطاع  وتنمية  الحكم  فهي: 

والبيئة وبناء قدرات النساء واألطفال والشباب. 

يسعى  اإلنمائية،  للمساعدة  المتحدة  األمم  إطار  تنفيذ  خالل  ومن 
فريق األمم المتحدة القطري إلى توفير المساعدة اإلنمائية بشكل 
المعونة،  فعالية  بشأن  باريس  إعالن  مع  تماشيًا  ومنسق  متسق 
الدولية  بالتزاماتها  تفي  العراق حتى  لحكومة  الدعم  يقدم  وسوف 
لأللفية،  اإلنمائية  واألهداف  األلفية  إعالن  تشمل  والتي  المختلفة 
فضاًل عن المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق. 

التنمية  بدعم  خاص  بشكل  القطري  المتحدة  األمم  فريق  ويهتم 
المستدامة في العراق بما يمّكن الرجال والنساء واألطفال من أن 
يعيشوا حياة طبيعية في بيئة آمنة ومأمونة. وضمن هذا اإلطار، 
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