
 

 بند التعاون والمساعدة الدوليان  –بيان جمهورية العراق 

 السيدات والسادة الحضور

نووود ان نتموودم لاوو  والووا راوويج واعضووا  لتنووة وعليوول التعوواون والمسوواعدة الوودوليان  ال وو ر 
 والتمدير علا التهود المبذولة في ونفيذ المهمة المنوطة     .

 سيدي الرايج ...

نجتمع اليوم في الفترة الزمنية لمنتصف الطريق لخطة عمل اوسللاوا المنقة للة مللر مللرامر المرا  للة 
الرابع لألافاقية لكي نست رض انجازاانا المتح  ة والتحديات التي اوا هنللا لن للع الحاللوا المناسللقة 

ال راقيللة اقللتا ومللة ( فلل ا الح 42, وعملل ب بللا  رام )قلل    لام للي نتنفيللت التزاماانللا اجللاي ا افاقيللة
  تلللل مير ا لتزامللللات الماليللللة انمللللطة انفيللللت اعمللللاا ا  للللرا  والمراققللللة والت يللللي قصللللا)و  هول للللا ل

الجا)يلللة والللدمير اللللتداير والتلللد)ي  لرفلللع وفلللامة ال لللاماير واحلللد   اعملللاا المسللل   يلللر  عملللاالأل
, وملللا ) لللدت الدوليلللة والوةنيلللة  الت نلللي لتحد لللد ا )اللللي الماوللللة وف لللاب لم لللا ير  لللروا ا ل لللام

مقللالل لقرنللامو  للروا ا ل للام لاتنفيللت  أقاللي  وو)لسللتاا ال للرا المرسسللة ال امللة لمللروا ا ل للام فللي 
 .ر ل مايات ا زالة والتوعية المقا 

ةالل  التمد للد اجللاي المللالة الخامسللة مللر ا افاقيللة والتللي  التحللد   الةللاني لخطللة ومللا قللدم ناللد   
( فللل ا 43, وعمللل ب بلللا  رام )قللل    ات لللمر احد لللد اتتيا لللات واللللحف ومفصلللاة لتنفيلللت ا عملللاا

ع د الا امات المقا للرة مللع  هولنا مستمرة ب ستكما  مصال) التمويل القد ل والمقتكر مر د ا 
ب ةللات الللدوا المانحللة لقرنامجنللا الللوةني اسللت راض تجلل  وواقللع التاللوا واتتيا نللا لاللدع  الللدولي 

( وا للدي  ITFوانرام مللتورات افللا   مللع الووللا ت ال الميللة المتخصصللة ومنهللا الووالللة السللاوفينية  
ا سلللتةما) الوةنيللة بخصلللو   والتنسللليق مللع  ي للة ممللا)يع عاللم الموازنلللة ا سللتةما)ية الح وميللة

والتي مر   نها زيالة ولعلل    عايها  وانموية  اعماا المس  وا زالة ل رض اقامة مما)يع أستةما)ية



 

اسلللللت راض وافلللللة الم اوملللللات علللللر الت لللللدم المحلللللرز والتحلللللديات انملللللطة التنفيلللللت با للللللافة اللللللم 
بللالتنوا الجنسللاني  الخا للةا ة بالمساعدة والم اومات ذات الصاة في المسللايل وا تتيا ات المت 
( فلللل ا 44بمو لللل  المللللالة السللللاب ة مللللر ا افاقيللللة , وعملللل ب بللللا  رام )قلللل    فللللي ا ريللللر المللللفافية

اللللت  اللل  ا ليفلللف   المنقلللر اللللوةني ( ا  تماعلللات النصلللف سلللنوية التلللي ا  لللد لامنتلللدو ال طلللر  
تللللي اخللللر  عللللر بممللللا)وة وافللللة الجهللللات الح وميللللة والح ومللللات المحايللللة والمللللروام الللللدوليير وال

ا عمللاا المت ا للة با ل للام واللدع  الجهللول  انسلليق ا تماعااهللا قللرا)ات وةنيللة اصلل  فللي مصللاحة
فللي عللامي  لاللدوا المانحللة ( ف ا ال را  نظلل  ا تمللاعير47)ق   الوةنية لاتنفيت , وعم ب با  رام  

  ملللر وبمملللا)وة اللللدوا المانحلللة والمنظملللات الوةنيلللة وا  نقيلللة المفوللللة وبلللدع 2022و  2020
واقللع وتجلل  التاللوا نهللد  اسللت راض  UNMASلايللرة ا ملل  المتحللدة لألعمللاا المت ا للة با ل للام 

والحا لللة اللللم امويلللل انملللطة الللدع  انفيلللت ا افاقيلللة وا لللدافها , وولللتل  الت لللاوا ملللع ب ةلللة ا احلللال 
مر ا ل امويل ممللا)يع فللي  نللوا ال للرا  لتطهيللر ا)الللي ماولللة با ل للام   UNMASا و)بي و  
ذات الطقي ة المراجاللة وانفيللت   با ل امالة لألفرال وفي محافظة نينوو لتطهير ا)الي ماولة  الم 

 في ا  رامات المت ا ة با ل للام , ودلل ا  للتا النهو المامل لامما)وة الكاماة والمتساوية  نسانياب 
( 2028-2022ال ام سو  ن ار اةلل   الخطللة ا سللتراايجية الوةنيللة لمللروا ا ل للام لألعللوام  

بمملللا)وة وةنيلللة لكافلللة المرسسلللات الح وميلللة والح وملللات المحايلللة والملللروام  اعلللدال اوالتلللي اللل  
    GICHDالدوليير وبدع  مر مروز  نيف الدولي ازالة ا ل ام لأل راض ا نسانية  

 سيدي الرايج ...

نلللير الملللواةنير الملللدنيير ودسلللا)ة  الكقيلللرة وعلللدل ا  لللابات أا تجللل  التالللوا الكقيلللر فلللي ال لللرا 
يسللتدعي  اها عاللم الت يللرات المناديللة اا )الللي الز)اعيللة وزيللالة نسللقة التصللحر التللي لهللا اللداعي 

لتخاللليل المجتم لللات  وا مللل  المتحلللدة ملللر ا افاقيلللة واللللدوا ا ةلللرا  وقيلللرة لللالة و  وقفلللة لوليلللة
لة لألفللللرال وا ل للللام ذات الطقي للللة السلللل انية وا )الللللي الز)اعيللللة الكقيللللرة الماولللللة با ل للللام الم للللا



 

خ المراجالللة والتلللي اهلللدل ا ملللر المجتم لللي والسللل اني والقي لللي الخطيلللر اللللت  نلللدأ ي صلللف بالمنلللا
الللرلر عالللم الصلللحة ال املللة نتيجلللة دسلللا)ة م  لللير ا متلللا) ملللر  ويتسلللق  ب وا لللف ارانيلللة  لللد دة

دوا با لللللافة الللللم تلللل  ر اا )الللللي الز)اعيللللة بسللللق  التاللللوا با ل للللام والتللللي اللللرل  الللللم اصللللح 
ووافللة الللدوا  , تيلل  اطاللل  ت للومتي ااافاقيللة الحيوانيللة انفجا)ات اسق  لحايا لامدنير ولاةروة

الم نرنامجنللا الللوةني مللر دلل ا امويللل فللر  ا دي  الدع  والمساعدة  الم    وا م  المتحدة  ا ةرا 
 لا)ة النوعيلللة للللدع  انفيلللت لامنظملللات ا  نقيلللة المفوللللة لتنفيلللت اعملللاا المسللل  الت نلللي وا زاللللة وا

وب  للرا  السللاطة الوةنيللة ووف للاب لألولويللات الح وميللة المتللوفرة  ا لتزامللات الوةنيللة اجللاي ا افاقيللة
لللدو السللاطة الوةنيللة والتللي مللر  لل نها او يللف ا عمللاا بالملل ل المناسلل  بمللا يخللدم المجتم للات 

 .  ر  الخدمات ا نمايية التي ا دمها الح ومة لامواةني المت ر)ة و 

 ... وش رًا الصغااا  

 

 


