
 
 
 

 إطار التعاون الُمحّدث للتنمية المستدامة لدعم االزدهار والتنمية  األمم المتحدة والحكومة العراقية توقعان
 

إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في  وقعت األمم المتحدة والحكومة العراقية النسخة المحدثة من   -2021أيلول  5األحد 
  .والذي من شأنه توجيه عمل منظومة األمم المتحدة في العراق  (2024-2020) المستدامةمجال التنمية 

 
( في مقر وزارة التخطيط، UNSDCF) إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامةعلى  وأقيم حفل التوقيع

  في العراق المقيمة وعن األمم المتحدة المنسقة  ،النجمووقعه عن الحكومة العراقية معالي وزير التخطيط الدكتور خالد بتال 
 .ورانويسول-كوفاشالسيدة إيرينيا فويا

 
عقب عملية تشاور مع  الحكومة،بالتعاون الوثيق مع  عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة إطار وقد ُوِضع 

الحكومة في   المذكور . وسيساعد إطار العملاألوساط األكاديميةالمدني و حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المنظمات غير ال
(  2022- 2018)في خطة التنمية الوطنية للسنوات  نبي  على النحو المُ تسريع التحول اإلنمائي واالجتماعي في أنحاء العراق 

االقتصادية لمواجهة جائحة كورونا والخطة الوطنية لمعالجة  -االجتماعية، وخطة األمم المتحدة 2030ورؤية العراق لعام  
 النزوح في العراق والورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي. 

 
  بغية إنهاء ظاهرة النزوح.  دائمةوقد جرى تحديث إطار العمل السابق ليشمل آثار جائحة كورونا والحاجة المتزايدة لحلول 

 
  إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامةى توقيع فوياشكوفا خالل حفل التوقيع: " لقد أضفوقالت السيدة 
على التعاون المثمر بين الحكومة وفريق األمم المتحدة القطري في العراق، وهو بمثابة اعتراف بجهود األمم صفة رسمية 

 ."الركب خلفترك األشخاص األشد ضعفًا المتحدة في دعم أولويات وجهود العراق في مجال التنمية لضمان عدم 
 

من   2030أهداف التنمية المستدامة لعام نحو تحقيق دامة إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستويعمل 
 االستراتيجية الخمس التالية: األولوياتخالل 
 العراقيين.  لكافةمجتمع عادل وشامل  لبناءاالجتماعي  والشمولتحقيق التماسك االجتماعي والحماية االجتماعية  •
 تنمية االقتصاد لمصلحة كافة العراقيين. •
 المستويات.  كافةكفاءة على بال وتتسمللمساءلة   وتخضع وتشمل الجميعالة فع   تعزيز مؤسسات وخدمات •



   

، من أجل تحقيق مستقبل التغير المناخي تحديات تعزيز إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر الكوارث، والقدرة على مواجهة •
 أفضل وأكثر أمنًا واستدامًة للجميع.

 والطوعية لمشكلة النزوح في العراق.  تقديم حلول دائمة تحفظ الكرامة وتكفل السالمة •
 

األمم المتحدة في كافة أعمالها المزيد من التركيز إلى احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين  تولي وكاالتوسوف 
  ن.يوالالجئن يوشمولهما وتمكين النساء والفتيات، فضاًل عن تمكين المجموعات السكانية المهمشة والضعيفة بمن فيهم النازح

 مع الحكومة وغيرها من الجهات المعنية المهمة. ولن تتحقق مثل هذه النتائج سوى من خالل شراكة وثيقة
 

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيد برايان ماو، مسؤول التنسيق اإلنمائي األقدم في مكتب المنسقة المقيمة في  
 . ( mau@un.org العراق، على البريد اإلليكتروني )
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