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 بيان صحفي

 جائحة من أجل تجاوز الة مهمتوصيات  يضمتقرير نهائي : 19-تعاٍف مستدام من كوفيد

سلسلة تقييم اآلثار  تم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق اليوم ت خا -  2021تموز )يوليو(  7بغداد، 

توصية    50كثر من  إضافة ألة التي توصل إليها  يالنتائج الرئيس  يتضمناالجتماعية واالقتصادية بإصدار تقرير نهائي  

 .19-كوفيد جائحة إلى الحكومة العراقية وشركاء التنمية لدعم تعافي العراق من 

  ة ثماني سلسلة من دراسة األخيرة بينال "النتائج الرئيسة" في العراق: 19-تعاٍف مستدام من كوفيد تقريريمثل 

 .على العراق الجائحة  آثار أصدرها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن    سياسات  تقارير

 متعدد األبعاد عن تقدم الدراسات املذكورة 
ً
على   ،الناجمة عنها والصدمات الحالية واملاضية ، آثار الجائحةتحليال

تتوقف على   تشاركيةمستدامة و إلى مسار تنمية  أن العودةبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي العراق ومواطنيه. ويدرك 

جميع الجهات املعنية بالتعافي من الوباء واألزمة  على  مجموعة سياسات  ترح  ، ويقهشاشةلل  عميقةمعالجة األسباب ال

 .ق أهداف التنمية املستدامة ي حقتللتعافي من الجائحة و أن يحفز هذا على اتباع نهج شامل على أمل االقتصادية، 

عقب  مد، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "ضرب الوباء العراق تقول السيدة زينة علي أح

 وقد أدى الوباء انخفاض كبير في عائدات النفط. فاقمهااالضطرابات السياسية واملدنية التي و سنين من النزاعات 

،  باوألحق أكبر األضرار    إلى تفاقم نقاط الضعف االقتصادية واالجتماعية العميقة  
ً
 واألكثر ضعفا

ً
لفئات األشد فقرا

 .والنازحين باب والنساءكالش

 أسس العقد االجتماعي.  
ً
"تؤثر الصدمات املركبة في العراق باستمرار على كافة جوانب الهشاشة وتقوض تدريجيا

األخضر الشامل   تعافيلل حلول تشاركيةإظهار الضرورة امللحة لالستثمار في الدراسات سلسلة وقد أردنا من خالل 

اتباع نهج متعدد  ف  .الجميعملصلحة  2030أجندة تحقيق نحو أردنا إحراز تقدم  إذا تمركز حول اإلنسان،وامل

ومن نقاط الضعف االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية والبيئية أمر ضروري للتعافي.  األبعاد ملعالجة

 ."ًهذه الجوانب أوال عالج  املستحيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة دون 

 

 

https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/sustainable-recovery-from-covid-19-in-iraq--key-findings.html


 إلعادة التفكير في  املقترحةوتضيف السيدة زينة: "نأمل أن تكون سلسلة السياسات 
ً
 مفيدا

ً
حلول تنموية  مصدرا

واالستراتيجيات والخطط لدعم الشعب   للبناء بشكل أفضل في بيئة هشة كالعراق وتقديم األبحاث والسياسات 

 ."19-كوفيد جائحة العراقي وتعافيه من

ملنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج   ة اإلنمائي في العراق عن امتنانهيعرب برنامج األمم املتحد

سلسلة تقييم  دراسات ة في مختلف هماألمم املتحدة للبيئة، وموئل األمم املتحدة على شراكتهم ومساهماتهم امل 

 .رؤية الدراسات املذكورة انقر هنا ل التأثير االجتماعي واالقتصادي.  

من الدراسات   سلسلة تقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائيتألف ت

 : التالية

 على هشاشة العراق  أزمة النفط وفيروس كورونا ر  أث

 على االقتصاد العراقي فيروس كورونا تأثير 

 على التماسك املجتمعي في العراق  19-تأثير كوفيد

 على الحماية االجتماعية في العراق  19-تأثير كوفيد

 على االستدامة البيئية في العراق  19-تأثير كوفيد

 على الفئات السكانية الضعيفة في العراق  19-تأثير كوفيد

 االجتماعي واالقتصادي على الفئات السكانية الضعيفة في العراق  19-نتائج تقييم تأثير كوفيد

   في العراق: "النتائج الرئيسة" 19-تعاٍف مستدام من كوفيد

 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

   fay.daoud@undp.org   |460 976 7801 +964  عالم وتواصل اإل   فريق فاي داود، رئيس

https://undp-iraq.shorthandstories.com/seia/index.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/impact-of-the-oil-crisis-and-covid-19-on-iraq-s-fragility.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-on-the-iraqi-economy.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/crisis-response0/impact-of-covid-19-on-social-cohesion-in-iraq.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-on-social-protection-in-iraq.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-on-environmental-sustainability-in-iraq.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/impact-of-covid-19-on-iraqs-vulnerable-populations.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/impact-of-covid-19-on-iraqs-vulnerable-populations.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/findings-of-the-assessment-of-covid-19s-socioeconomic-impact-on-.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/findings-of-the-assessment-of-covid-19s-socioeconomic-impact-on-.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/sustainable-recovery-from-covid-19-in-iraq--key-findings.html
mailto:fay.daoud@undp.org

