
 

 

 

أعلى   اصبحت  الدعوة إلى العمل المناخي العاجل في العراق، مؤتمر المناخ العالمي  مع اختتام مفاوضات

 من أي وقت مضى 

 

مؤتمر االطراف السادس   رحبت األمم المتحدة في العراق بااللتزامات التي تم التعهد بها في   -   2021نوفمبر  /تشرين الثاني   14بغداد،  

في غالسكو، لكنها تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه الوعود للحد من اآلثار السلبية لتغير   والعشرون للتغير المناخي

 .في العراقالمناخ على حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة 

  ، من حكومة العراقرفيع المستوى  وفد  حضره    االلتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ملت  ممثلين عن وزارات البيئة والمالية والشؤون الخارجية والتعليم العالي والصناعة والنفط، وكذلك نحن ممثلين عن القطاع الخاص، وش

 اإللتزامات: 

مليون دوالر أمريكي لصندوق التكيف مما سيزيد من قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود في    356اإلعالن عن مبلغ إضافي قدره    •

 .واألضرار في العراقالخطوط األمامية لتغير المناخ. هذا االلتزام األقوى يمهد الطريق لمزيد من الموارد لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر  

، موقعة من قبل أكثر من  2030، وهي استراتيجية دولية لتقديم تكنولوجيا نظيفة وبأسعار معقولة في كل مكان بحلول عام  التقدم  أجندة  •  

 . من قادة العالم. هذا االلتزام ضروري لمساعدة العراق في التحول التدريجي للطاقة وتسريع الحلول منخفضة الكربون 40

بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام     • ، سيساعد العراق على زيادة جهوده للحفاظ على  2030التعهد العالمي لتمويل الغابات، وهو التزام 

 .التجارة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية سبل  سهل ي الغابات، و

من اتفاقية باريس بشأن التجارة الدولية لالنبعاثات. يدعم العراق بشكل    6خالل تنفيذ المادة    االلتزام بتحسين الشفافية والسالمة البيئية من  •  

 . كامل آلية مستقلة لمعالجة األضرار المحتملة ودعم إنشاء أسواق جديدة لتجارة وحدة الكربون من قبل كل من القطاعين العام والخاص 

العديد من مجاالت التعاون ذات الصلة بالعراق، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة التمويل  باإلضافة إلى ذلك، يشير ميثاق غالسكو للمناخ إلى  

 لتكنولوجيات مناخية متنوعة والتزام أقوى ببناء القدرات. 

لبلدان  وهو من أكثر ا  - العراق بلد معرض لآلثار السلبية لتغير المناخ  وقال القائم بأعمال وزير البيئة العراقي، الدكتور جاسم الفالحي: "

ل  المنطقة،في    هشاشة  ابل والعالم. ونحن ممتنون  المتحدةبرنامج  العراق لدعمه  اإلنمائي  ألمم  العراق،    مفي  المناخي في  للعمل  المستمر 

 للوفد العراقي المشارك في هذا المؤتمر المهم."  ودعمهم

على التزام األمم المتحدة    سوليورانو -يرينا فوياشكوفاوالمنسق المقيم إتشدد نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق  و

 بقولها:  في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ

خطيرا لحقوق اإلنسان األساسية ويخلق حواجز أمام التنمية المستدامة. عبر منظومة األمم المتحدة في    يشكل تغير المناخ في العراق تهديدا  "

من زيادة الوعي والتكيف مع تغير المناخ، إلى التخفيف من مخاطره. مع االنتهاء    -اق، نعمل على المكونات الرئيسية للعمل المناخي العر

 " . اخضرارا  و امانا   ، نحث قادة العالم على الوفاء بوعودهم، وكثير منها ضروري لدعم عراق أنظف أكثربنجاح المناخ   من مؤتمر

العراق   لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، زينة علي أحمد، بدور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم وفد  أقرت الممثل المقيمو

 بقولها:  السياسة المركزية للبالد لدفع العمل المناخي   والتي تعدوتقديم العراق الرسمي لمساهمته المحددة وطنيا   لمؤتمر المناخ

، وكذلك مساعدة  ةرسمي بصورة    المحددة وطنيا    هاتقديم مساهمات في    يةحكومة العراقالة اإلنمائي في العراق بدعم  يفخر برنامج األمم المتحد"

لضمان وضع احتياجات العراق على جدول األعمال العالمي. إن دعمنا لمكافحة تغير المناخ في البالد   مؤتمر غالسكو، إلى  العراقي  الوفد

، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع الحكومة وشركاء األمم المتحدة والمجتمع الدولي وغيرهم لتنفيذ المساهمات  انتهاء مؤتمر المناخ   ال ينتهي مع

 في العراق وتحويل نتائج المؤتمر إلى إجراءات ملموسة " المحددة وطنيا  

 :تواصل اعالمي

 fay.daoud@undp.org | +964 7801976460 |  ي داود، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيف  

 zainab.salih@un.org | +964790110 5664 |   مكتب المنسق المقيم -زينب صالح  


