
 
يتشاركون   حكومة العراق، واليونيسف وبرنامج االغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية

 عادة تأهيل الحماية االجتماعية بدعم من االتحاد األوربيإل
 
 

المتحدة الثالثة بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التجارة، ستقوم منظمات األمم  

عبر برامج   العوائل الضعيفة في العراقإلى    توفير الدعم سيتم  .  بتصدر الجهود الهادفة إلصالح نظام الحماية االجتماعية

 .  من قبل المشروع، والذي يهدف إلى بناء نظام حماية أكثر استدامة وشموالدعومة  الحماية االجتماعية الم
 

اليوم من قبل وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون   –  2021  ايلول  21  بغداد تم إطالق برنامج حماية اجتماعي جديد 

، وبرنامج األغذية العالمي لألمم (اليونيسف)صندوق االمم المتحدة للطفولة  االجتماعية ووزارة التجارة في العراق يداً بيد مع  

ها للصدمات وفاعلية استجابت  ،صالح منظومة الحماية االجتماعيةبهدف إ  ،(ILO)، ومنظمة العمل الدولية  (WFP)المتحدة  

مليون يورو في البرنامج الجديد الذي يستمر   30بمبلغ    (EU)  تحاد األوروبيأسهم االحيث  .  ستمرةقتصادية الماال-جتماعيةاال

   .  لكل من يحتاج إلى الرعاية أكثر شموالمستدام  ألربعة أعوام، ويهدف إلى بناء نظام  
 

توجيه ل  كل من وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التجارة الجهود الحكومية الهادفةهذا وتتصدر  

اإلصالحات على  فضال عن بعض  (  COVID-19) وخطة االستجابة لجائحة كورونا    ،العمل على استراتيجية الحد من الفقر

أي   - ونظام التوزيع العام للحصص الغذائية  ،الحماية االجتماعية  ةمستوى تنفيذ البرامج، مع التركيز بشكل خاص على شبك

 .والضمان االجتماعي ،(PDS)  البطاقة التموينية
 

اليونيسف الجهود، عملت  أجل دعم هذه  الدولية  ،ومن  العمل  العالمي عن قرب مع    ،ومنظمة  األغذية   الوزارات وبرنامج 

وفي ظل هذا البرنامج الذي يعدّ األول واألكبر من نوعه  .  لوضع برنامج مشترك لتسريع إصالح الحماية االجتماعية   الثالث

  2025-2021خالل سنوات    الوزارات الثالثفي العراق، ستدعم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العالمي  
و  العداد اإلصالح،  طريق  خارطة  وتنفيذ  االجتماعية  للحماية  العراق  نطاق  اطالق  استراتيجية  الحماية    برامجوتوسيع 

للتوظيف التي تركز على االطفال، وتهتم بإيجاد فرص  البطاقة نظام    على أساس  سجل وطني موحد، وإنشاء  االجتماعية 

  . التموينية
  

أيضيهدكما   االجتماعية  الحماية  برنامج  إلى  ف  لتوسيع  اعدادا  وخارطة طريق  وطنية  الضمان    نطاق  استراتيجية  تغطية 

، والتخفيف من آثار ا في االقتصاد غير الرسميالعمال غير الرسميين، مع دعم العاملين األكثر ضعفالجتماعي لتشمل طبقة  ا

، وتقديم مسارات  وفعالة للحماية االجتماعية للفئات الضعيفةإلى تحقيق تغطية شاملة ونشطة    البرنامجويتطلع   .  جائحة كورونا 

   .2025مرونة بحلول عام قدرة على الصمود والوتعزيز ال ،قتصاديواإلدماج االلألفراد الضعفاء من أجل التنمية البشرية، 
 

،  والنساء  ،والشباب  ،األطفال:  التالية  كل من فئاتفي البرنامج    ولوية  األ   أعطيت لهاهذا وتتضمن الفئات األكثر ضعفاً التي  

قنوات  كما يجري تطوير برامج التحويالت النقدية لألطفال والحوامل، مع  .  نازحينوال  ،واألشخاص ذوي اإلعاقةوكبار السن،  

بيانات    منظومة، مما يتيح  البطاقة التموينيةعلى رقمنة نظام  تعتمد  جميع المبادرات  علما أن  .  الخدمات الرئيسيةربط لهم ب

  . ستحقينلألشخاص الم موحدسجل وإنشاء  ،أفضل للمواطنين
 

نحن ممتنون : "  في بيان مشترك لهميد ماهر جوهان والسيدة عبير الجلبي والسيد وليد الموسوي  السوفي سياق متصل، قال  

إن حكومتنا ملتزمة بهذه  .  للدعم الذي تقدم به االتحاد األوروبي، واليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية

 ."ألكثر ضعفا في ظّل هذا البرنامجاإلصالحات، وسنعمل معا ألجل تحسين حياة العراقيين ا
 

ن غوبتا، وممثل برنامج األغذية العالمي في العراق  اممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما س  كل من  وفي هذا الصدد قال

السيد علي رضا القريشي،  ومنسقة منظمة العمل الدولية في العراق السيدة مها قّطاع، وسفير االتحاد األوروبي لدى العراق  

الدخل، مما زاد ف والوظائ  لقد أدت جائحة كورونا إلى خسارة كبيرة في: "، في بيان مشترك لهم، ما يليفيله فاريوالالسيد   

االحتياجات األساسية كالغذاء، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، نفقات  في صعوبة قدرة  األسر الضعيفة على تحّمل  

االقصاء تزايد مخاطر  إلى  أدى  العامة االساسية، مما  الفقر .  والخدمات  في معالجة  االجتماعية يساعد  الحماية  إن إصالح 

 ."والهشاشة، فضالً عن دعم الناس أثناء الصدمات، من الطفولة حتى الشيخوخة



 
 

وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون األجتماعية ووزارة  ستقوم وكاالت األمم المتحدة الثالث المذكورة في أعاله بدعم  

االجتماعية  إيجاد وفي    التجارة الحماية  تقييم  ذلك  في  األدلة، بما  تنفقه جمع  لما  العام  اإلنفاق  وترسيم خرائطها، ومراجعة 

األمن الغذائي، والقوى العاملة، وحصول األسر على    غيابالحكومة على الحماية االجتماعية، وتحليل الفقر المتعدد األبعاد، و

االجتماعية االجتماعية  وعليه.  الحماية  الحماية  فإن برنامج  لبناء  سيوفر  ،  قائم على  م األساس  الحماية نهج  األدلة إلصالح 

بالسياسات مدعوم  المعززة  االجتماعية،  المؤسسية  والقدرات  الفعالالعامة،  والتنسيق  مثل  .  ،  اإلصالحات  وتعدّ  بالغة  هذه 

 . سياق الجائحة يوال سيما ف األهمية
 

:تصالللمزيد من المعلومات اال  

 ميغول ماتيوس مونوز

رئيس االعالم واالتصالت    

 اليونيسف 

    الجوال: 0238 782 782 964+

mmateosmunoz@unicef.org الكتروني  بريد  

 

 عبد الزهرة 

 وزارة التخطيط العراقية

 رئيس قسم اإلعالم

 7903327036 964+الجوال: 

 

 شارون رابوز 

 موظف اتصاالت وتقارير 

 برنامج األغذية العالمي

 0962 915 780 964+الجوال: 

 : sharon.rapose@wfp.org  بريد إلكتروني

 

 نسرين بطحيش

مستشار اتصاالت    

 (ILO) منظمة العمل الدولية

  03579-75555-44-00 الجوال:

  :bathish@iloguest.org  بريد إلكتروني

 

 العديلي الصادق 

 مسؤول الصحافة واإلعالم 

 بعثة االتحاد األوروبي في جمهورية العراق 

 Alsadiq.AL-ADILEE@eeas.europa.eu إلكتروني بريد 

 

 

 

 

 


