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السيدة الرئيسة

تشيد حكومة العراق بالجهود الدولية في دعم النداءات اإلنسانية لغرض تعزيز المساعدة اإلنسانية لمواجهة
تحديات عام  2021وما بعدها  ،حيث ال يخفى على العالم الظروف االستثنائية التي طرأت جراء تفشي
جائحة كورونا أواخر عام  ،2019مما خلفت االثار الجسيمة على الجوانب اإلنسانية واالقتصادية والصحية
واالجتماعية لبلدان العالم .وت شدد على أهمية أن تواصل الدول األعضاء واألمم المتحدة والجهات الفاعلة
األخرى ذات الصلة بذل الجهود لتحسين فعالية المساعدة اإلنسانية ،بما في ذلك تعزيز قدرات االستجابة
اإلنسانية ،وتوجيه الموارد والبرامج بأكثر الطرق فعالية وكفاءة لضمان وصولها إلى المحتاجين ،والعمل على
تنسيق وتقييم خطط االستجابة ذات األولوية والقائمة على االحتياجات الملحة للتغلب على التحديات بالتنسيق
مع الدول المستفيدة.
النهج الوطنية والمتعددة األطراف والتعاون الدولي ،في إطار توفير لقاحات
تدعو حكومة العراق إلى تعزيز ُ

 ، COVID-19وضمان الوصول والتوزيع العادل والشامل في الوقت المناسب وبشكل آمن وفعال ،باعتبارها
منفعة عامة عالمية للصحة من اجل الوقاية من العدوى واحتواء االزمة وإنهاء هذه الجائحة .وبهذا الصدد،
تعمل حكومة العراق على وضع خطط التطعيم الوطنية شاملة حيث تغطي جميع شرائح المجتمع منها
المشردين والمهاجرين والالجئين والسجناء.
السيد الرئيسة ...

تؤكد حكومة العراق على ضرورة التعاون من اجل بناء مجتمعات ومؤسسات قادرة على التكيف مع االزمات
الحالية ،وتهيئة الظروف المالئمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السالم والمساواة بين
الجنسين وتمكين المراة وكفالة التعليم للجميع .كما تشدد على اهمية تحديد االحتياجات واألولويات المحددة
المرة من مختلف األعمار واالستجابة لها وتعميمها في برامج المساعدة اإلنسانية في
في بناء القدرات وتمكين أ
جميع المراحل بطريقة شاملة ومتسقة .وبهذا الصدد ،وضعت حكومة العراق العديد من الخطط الوطنية من
اجل القضاء على ظاهرة العنف الجنساني ،وتمكين المراة العراقية في ممارسة دورها المناط لها في عمليات
المرة واالمن
أ
صنع القرار ،وذلك اتساقاً مع قرار مجلس االمن الدولي المرقم  1325لعام  2000بشأن
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والسالم .وتجدر اإلشارة ان دستور جمهورية العراق والتشريعات الوطنية الحالية يضمن حرية المرأة وحقوقها،
متسقاً مع أحكام ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .عالوة على ذلك ،ان مشروعا
القانونين المعنونين "مناهظة العنف االسري" و"حماية حقوق الطفل" ،والذي تم صياغتهما في اآلونة األخيرة،
س تضاف الى جملة القوانين الوطنية المعتمدة لغرض الحد من العنف المنزلي واالخذ بالتدابير الالزمة من
اجل توفير الحماية الكاملة للمرأة والطفل .وتفخر حكومة العراق باعتماد قانون "الناجيات االيزيديات" الذي
اعتمد في شهر اذار  ،2021مما سيتيح منح الحقوق الالزمة للناجيات االيزيديات ،وكل من تعرضت الى
جرائم عصابات داعش اإلرهابية ،والتي خلفت اضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية ،حيث يعمل القانون
على إعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع وحمايتهم وحماية مناطقهم.
السيدة الرئيسة

اطلعت حكومة جمهورية العراق على مضمون تقرير األمين العام " تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي
تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ" بضمنها الطوارئ المناخية التي ال زالت تسبب المعاناة اإلنسانية
لكثير من سكان بلدان العالم ،وتشيد حكومة العراق بالجهود الدولية في دعم النداءات اإلنسانية والتدابير
المتخذة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

السيدة الرئيسة
وفقاً لتقرير  GEO6الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ،يصنف العراق كخامس أكثر الدول عرضة
على مستوى العالم لقلة المياه والغذاء وارتفاع درجات الح اررة ،مما سيؤثر سلباً على األمن الغذائي والمائي
واالجتماعي والصحي على الصعيد الوطني .ومن المتوقع أن يتسبب تغير الـمناخ في العراق في انخفاض
معدل هطول األمطار السنوية ،مؤدياً بذلك إلى زيادة في العواصف الرملية ،وانخفاض اإلنتاجية الزراعية،
وازدياد حدة قلة المياه .ومن المرجح أن يكون لهذه التحديات آثار خطيرة على صحة السكان باإلضافة إلى
قطاعي الزراعة والصناعة ،اللذان يسهمان بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة ،إضافة الى ان
تغير المناخ والكوارث الطبيعية كان له دو اًر في ازمة النزوح الداخلي في العراق ،حيث نزحت اكثر من
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 1500عائلة في ديالى وكركوك وميسان ونينوى وصالح الدين والسليمانية وواسط خالل شهري شباط –اذار
عام .2019
وبهذا الصدد ،اطلقت حكومة العراق ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة في شهر أيلول لعام ،2020
عملية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ،بهدف بناء قدرة البالد على مواجهة هذا التحدي ،وسيدعم هذا
المشروع الجهود الوطنية التي تركز على زيادة قدرة العراق على التكيف ،ومرونة القطاعات المتضررة ،ورفع
وعي المجتمعات الريفية واستعدادها ،ودعم الشباب والنساء ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام .2030
باإلضافة الى ذلك ،انضم العراق الى اتفاقية باريس للمناخ في مطلع العام الحالي من اجل مواجهة التهديدات
التي يشكلها التغير المناخ ،حيث يتوجه ا لعراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض
انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية ،وكذلك دعم االستثمار للقطاع الخاص والتركيز على
الشباب ودعم دور المرأة في التطور االقتصادي والعمل المناخي.
السيد الرئيسة ...
فيما يتعلق بملف النازحين ،للعراق تجربة مهمة في االستجابة لالحتياجات االنسانية التي نتجت عن حركة
الهجرة والنزوح بسبب عصابات داعش االرهابية وممارساتها االجرامية بحق المدنيين ،وكانت معالجة أسباب
وتبعات النزوح من ضمن أولويات الحكومة العراقية التي سخرت كافة امكانياتها الستيعاب األعداد الكبيرة من
النازحين واغاثتهم بشكل عاجل وتقديم المعونات االنسانية وتهيئة المخيمات إليوائهم وتقديم الخدمات
األساسية ،وعملت على دمج األطفال النازحين في النظم التعليمية الوطنية للمجتمع المستضيف ،وتمكين
طلبة الجامعات النازحين من إكمال د راستهم في جامعات المناطق التي نزحوا اليها وغيرها وتوفير الخدمات
الصحية األساسية ،وان حكومة العراق وضعت خططاً وطنية تتضمن برامج وانشطة تنفيذية إلعادة النازحين،
وتهيئة البنى التحتية للعائدين ،وانشطة أخرى متعلقة بالجوانب األمنية والسياسية والمصالحة الوطنية ،الى
جانب برامج التأهيل واالستقرار والتنمية المجتمعية .من جهة أخرى ،تحرص حكومة العراق على تطهير
المناطق المحررة من مخلفات الحروب وااللغام والعبوات الناسفة بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
المتخصصة واعادة اعمار المؤسسات الصحية والتعليمية والبنى التحتية المدمرة بفعل الهجمات اإلرهابية
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لضمان العودة اآلمنة والطوعية للنازحين بعد توفير األمن وسبل العيش المناسبة وتوفير مستوى مقبول من
الخدمات االجتماعية ،فضالً عن تشكيل عدد من اللجان الحكومية من الو ازرات المختصة تكون مسؤولة عن
تلبية االحتياجات اإلنسانية والوصول الى المحتاجين ،وقد اثمر التخطيط الجيد والتعاون مع اصحاب
المصلحة عن تحقيق النجاح في احتواء األزمة االنسانية التي سببها تنظيم داعش االرهابي وتطويقها وتجنب
تداعياتها ،اذ انخفضت اعداد النازحين العراقيين من  6مليون شخص الى  1.2مليون.
أننا نستثمر هذه المناسبة لإلعراب عن شكرنا العميق الى منظمة األمم المتحدة وجميع وكاالتها المتخصصة
والمنظمات الدولية االنسانية والمنظمات غير الح كومية واالصدقاء المانحين على الدعم والمساعدة اإلنسانية
والمالية والتقنية التي يقدمونها الى العراق لتمكينه من تنفيذ برامج اعادة اعمار المدن المحررة وخلق بيئة
مناسبة للعودة الطوعية واالمنة والكريمة للنازحين الى مناطقهم األصلية .مع االشارة الى ان العراق ال يزال
بحاجة الى مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الوطنية لتنفيذ البرامج الكفيلة بإعادة االعمار وتوفير
مستلزمات عودة ماتبقى من النازحين إلى موطنهم األصلي .
ختاماً ،يدعو العراق الى ضرورة استمرار العمل المشترك مع األمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية ذات
الصلة والتركيز على مساعدة البلدان وتعزيز قدراتها في مواجهة االزمات ومنع وقوعها لكي ال تؤدي الى
معاناة إنسانية هائلة.
شكرا السيدة الرئيسة...
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