
  
 

 

 أجل مكافحة تغير المناخ الوطنية منالتكيف  يطلق خطةالعراق 
 

/أيلول  16بغداد،  المتحدة   األمم مع برنامج بالتعاونأطلقت حكومة العراق،    – 2020سبتمبر

 المناخ.  عىل مواجهة تغير  بناء قدرة البالد بهدف للتكيف  وطنيةالخطة العملية  ،للبيئة

 

تبة عىل ت لا إىل تقليل التعرض لآلثار السلبية عملية خطة التكيف الوطنية تهدف  والسيما ، غير المناخمير

  
اتيج   القائم عىل ، من خالل التخطيالبلدان النامية ف  وتعتي  برامج   . ية المستقبل توقعات الط االسير

 للتكيف مع تغير المناخ.  أهم اآلليات إحدىالوطنية  التكيف

 

وع  وسيدعم بما يزيد عىل   األخض  المناخ صندوق  والممول من قبل الذي مدته ثالث سنوات،و المشر

2.5  ،   صياغة وتنفيذ جمهورية مليون دوالر أمريك 
كير  بشكل  معللتكيف، خطته الوطنية  العراق ف 

الير

 إدماج احتياجات التكيف متوسطة  ية والتقنية والمالية لضماناتخاص عىل تعزيز القدرات المؤسس

 .  
  الوطن 

  التخطيط اإلنمائ 
   وطويلة األجل ف 

 

اضيةت مناسبة إطالوقد ُعقد وع عىل منصة افير ، 16 يوم ق المشر وزارة  باستضافة أيلول/سبتمي 

العراقية األخرى،   الوزاراتوممثىل  الوطنية المعينة،  السلطة لجنةوحضور  ،يةوالبيئة العراق الصحة

منظمات األمم المتحدة   وممثىل  المحلية، المناخ، والمنظمات غير الحكومية  لتغير  واللجنة الوطنية

   المتواجدة
 .  العراقف 

 

  العراق ونقطة االتصال الوطنية دي، نائب وزير االدكتور جاسم حم وقال
صندوق لالصحة والبيئة ف 

   ،األخض  المناخ 
 “ االفتتاحية: كلمته   ف 

ً
للبيئة،   الصادر عن برنامج األمم المتحدة GEO6لتقرير  وفقا

درجات  ارتفاع الغذاء و و المياه لشح العالم  عىل مستوى عرضة الدولأكير  كخامس العراق يصنف

   سيؤثر  مما  الحرارة،
 عىل األمن الغذائ 

ً
  و سلبا

  الصج  و االجتماع  و المائ 
. وسيدعم  عىل الصعيد الوطن 

  تركز عىل زيادة قدرة
وع الجهود الوطنية النر القطاعات  ومرونة  التكيف،العراق عىل  هذا المشر

رة التنمية   أهداف وتحقيق  الشباب والنساء، ودعم وع  المجتمعات الريفية واستعدادها،رفع و  ،المتض 

 " . 2030لمستدامة لعام ا

 

  المعرفة   يةالوطنخطة التكيف ومن الجوانب الرئيسية لعملية 
  العراق تحديد الثغرات القائمة ف 

ف 

  وسدها، حيث المناخية وتقييمها 
ً
التخطيط الطويل األجل للمناخ عي   أمامأن هذه الثغرات تشكل عائقا

جرى تقييمات لمخاطر المناخ لتحديد سبل   المحلية واإلقليمية والوطنية.  عمليات التخطيط
ُ
وست

 
ً
 عن أولويات التكيف   للمخاطر العيش والقطاعات األكير تعرضا

ً
ات المناخية، فضال من جراء التأثير

 .
ً
 األكير إلحاحا

 

، المدير  أشار و  نامج األمم المتحدة للبيئة والممثل سام  ديماس    غرب اإلقليم  لي 
 أن "آثار  آسيا، إىل ف 

  العراق قد 
   ةجلي تأصبح تغير المناخ عىل التنمية ف 

. إن ف  وع الجديد زمننا الحاىل  إىل يهدف هذا المشر
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القاعدة  عىل التكيف وتهيئة الدولة الحد من قابلية التعرض آلثار تغير المناخ من خالل تعزيز قدرة 

  المستقبل. لخطط  المناسبة
نامج األمم المتحدة للبيئة فخر لوإنه لومشاري    ع التكيف ف  أن يكون  ي 

وع،  ةالمنفذالجهة  امويؤكد للمشر    مسؤوليتهب هالير 
والعمل مع حكومة   ، اإلدارة البيئيةدعم المتمثلة ف 

 . الوطنية تسمح بإعادة البناء بشكل أفضل" ة التكيفأن عملية خط ك  نضمنالعراق ل

 

   فوياتشكوفا سولورانو،وقالت إيرينا 
خطة   تطوير العراق: "إن  المنسقة المقيمة لألمم المتحدة ف 

األمم المتحدة عىل  إن التأثر بتغير المناخ. و  همية بالنسبة للعراق ألنه بلد شديد األ بالغالتكيف الوطنية 

  العراق لدعم استعداد 
من  أكمل وجه ية والتقنية. وسوف نستفيد عىل اتالمؤسس هتعزيز قدرات ف 

اتالبو  بنا التفويض المناط   بعد و اليوم  ،كمنظمة واحدة متكاملةهودنا لكم جك  نقدم   المتاحة لنا  خي 

وع".  انتهاء  عمر المشر

 

  العراق مناخ تغير ال  يتسببومن المتوقع أن 
  انف 

 بذلك هطول األمطار السنوية، معدل ض اخف ف 
ُ
مؤديا

   إىل زيادة
من المرجح أن  . و المياهشح حدة ازدياد و ، وانخفاض اإلنتاجية الزراعية، الرمليةالعواصف ف 

ة عىل   سكان  صحة يكون لهذه التحديات آثار خطير
الزراعة والصناعة،  قطاع   باإلضافة إىل العرافر

  لذان يسهمان ال
 .  دولةالناتج المحىل  اإلجماىل  للبشكل كبير ف 

 
 

 

 

 
About the UN Environment Programme (UNEP): 

The UN Environment Programme is the leading global voice on the environment. It provides leadership and 

encourages partnership in caring for the environment by inspiring, informing and enabling nations and peoples 

to improve their quality of life without compromising that of future generations. 

 

For more information and to arrange interviews, please contact: 

Nora Isayan 

Regional Public Information Officer – UNEP Regional Office for West Asia 

Tel: +973 66910114 

Nora.isayan@un.org   

www.unep.org 
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