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  ةيالبيئالستدامة لاألولوية منح 
ً
 : تقرير جديد19-لتعافي العراق من كوفيدضروري جدا

 

 

تعميم االستدامة البيئية    من العراق  19-يتطلب التعافي الفعال من كوفيد  -  2021  شباط )فبراير(   28بغداد،  

 لتقرير ج
ً
  برنامج يد صدر اليوم عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق بالتعاون مع  دلتخفيف تأثير الوباء، وفقا

 .لبيئةاألمم املتحدة ل

وباء، في مواجهة  لل   املباشرة وغير املباشرةاآلثار البيئية  ة في العراق  يستدامة البيئال على ا  19-كوفيد  أثرتقرير    درسي

،  األمم املتحدةومنظومة للحكومة العراقية، ترح سياسات مهمة ويق الوضع الحالي لالستدامة البيئية في البالد.

 بعد الوباء.أفضل إعادة البناء بشكل  االستدامة البيئية واملض ي في وشركاء التنمية لتعزيز 

على   19-كوفيد أثرعن  ن برنامج األمم املتحدة اإلنمائيسلسلة صدرت عضمن التقرير، وهو الخامس يوضح 

   تضررتبيئة العراق التي هشاشة  الى تفاقم ءالوباادى  كيف  العراق، 
ً
وجود إصالحات  عدم ومن ، الصراع من أصال

وصيد   البري  الصيد فياملشروعة سب التنمية، والنشاطات غير ا، وخسارة مك العام والحوكمةهمة للقطاع م

، كتزايد النفايات  التي تسبب بها الفيروس   اآلثار البيئية السلبية  بعضشير الى  . كما يغيرهااألسماك وقطع األشجار و 

والنظم البيئية. ويقترح التقرير كيفية  مثل التحسينات املؤقتة في جودة الهواء  آثار إيجابية الطبية، مع وجود 

 .بمرور الوقت الرئيسة للهشاشة املسبباتمعالجة  

- املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "ال يجوز تجاهل أثر كوفيدتقول السيدة زينة علي أحمد، 

 بصورة   تعميم االستدامة البيئيةإن ضمن جهود التعافي. على بيئة العراق  19
ً
أمر بالغ األهمية للمض ي قدما

التي تعيق تقدم البالد وتحقيق    هيكليةال لهشاشة البيئية  العميقة لسباب  األ يجب معالجة  نفسه  في الوقت  وأفضل،  

 ."أهداف التنمية املستدامة



كبرنامج األمم املتحدة للبيئة لتحسين السياسات   ،ساسيينوتضيف: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء األ 

 ."التحتية واملوارد الالزمة لتعزيز االستدامة البيئية للبالد من أجل التعافي من هذه األزمة  ى والبن

اعداد  همة في امل همساهمات األمم املتحدة للبيئة لشراكته و يعبر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن امتنانه لبرنامج 

  .على االستدامة البيئية في العراق 19-ر كوفيدأثتقرير 

  https://bit.ly/2ZU6WEeهنا من  التقرير  لقراءة 

 
ً
 :جتماعي واالقتصاديضمن سلسلة تقييم األثر اال عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  التقارير املنشورة سابقا

19 and the Oil Crisis on Iraq’s Fragility-Impact of COVID 
19 on the Iraqi Economy-Impact of COVID 

19 on Social Cohesion in Iraq-Impact of COVID 
19 on Social Protection in Iraq-Impact of COVID 

 

 :مزيد من املعلومات، يرجى االتصاللل

 fay.daoud@undp.orgفاي داود، مستشارة إعالم وتواصل 
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