
 
 

 

 

بدعم من االتحاد األوروبي، تتشارك كل من اليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة  

 العمل الدولية، مع حكومة إقليم كوردستان إلصالح الحماية االجتماعية 
 

وع بالفائدة  ن من   عل   سيعود المشر ي إقليم كوردستان  العائالت الماليي 
الضعيفة فن  

 
أطلقت وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، مع   –  2022آذار )مارس(  1أربيل، 

(، اليوم برنامجا  ILO(، ومنظمة العمل الدولية )WFPصندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبرنامج األغذية العالمي )

االقتصادية المتواصلة. وتم هذا العمل البالغ   –جديدا إلصالح نظام الحماية االجتماعية، وفاعلية استجابته للصدمات االجتماعية 

( الذي جعل دعم العراق في قائمة األولويات، من أجل بناء نظام حماية اجتماعية EUاألهمية بتمويل من االتحاد األوروبي )

 جة.مستدام وشامل لألسر المحتا

 

أطلقت وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعية في حكومة إقليم كوردستان هذه الشراكة الجديدة مع وكاالت األمم 

 .المتحدة الثالث المذكورة، بما يتماشى مع رؤيتهم، لتطوير استجابة فعالة للحماية االجتماعية وتسريع اإلصالح

 

إصالح الحماية االجتماعية من خالل تكييف، وتوسيع، وابتكار استجابات الحماية  هذا وسيساهم البرنامج المشترك في 

 االجتماعية بحيث تلبي االحتياجات الفورية للنساء، واألطفال، وأسرهم، والعاملين والمجتمعات في أعقاب جائحة كورونا. 

 

مل لنطاق الحماية االجتماعية، وتعزيز قدرات تهدف اإلصالحات إلى تحسين بيئة السياسة العامة بغية التوسع المستدام والشا 

السلطات اإلقليمية لتقديم برامج وخدمات حماية اجتماعية جيدة مستجيبة لألطفال، والعمر، مراعية لذوي اإلعاقة، ومراعية  

ة الحماية للنوع االجتماعي، وسد الفجوات ذات العالقة بالتأمين االجتماعي والمساعدات ذات العالقة بالتوظيف، وجعل أنظم

 االجتماعية مراعية لألمن الغذائي وحساسة إلمور التغذية. 

 

يهدف هذا البرنامج إلى دعم وزارتي التخطيط والعمل والشؤون االجتماعية في حكومة إقليم كردستان لتحديث اإلطار  

م المساعدات النقدية  اإلصالح وخارطة طريق، وتقدي االستراتيجي للحماية االجتماعية في اإلقليم، وإعداد سيناريوهات

( التي تستهدف األطفال والحوامل فيما يتصل بقضايا الصحة والتعليم. كما يهدف البرنامج أيضا إلى توسيع  )التحويالت المالية

نطاق وتغطية خطط الحماية االجتماعية القائمة على التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة للشباب والعاملين في القطاع غير 

  .تنسيق إدارة نظم المعلومات وإنشاء سجل واحد لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الرسمي، و

 

وبهذه المناسبة، قال كل من السيدة شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، والسيد علي رضا القريشي، ممثل برنامج 

الدولية، والسيدة باربرا إيغر، مديرة التعاون في االتحاد األغذية العالمي في العراق، والسيدة مها قّطاع، منظمة العمل 

األوروبي، في تصريح مشترك: "إن إصالح الحماية االجتماعية يعني تمكننا من محاربة الفقر بشكل أفضل، فنضمن أن النساء  

ن شأنها تحسين  الضعيفات واألطفال الضعفاء وأسرهم مشمولون ومدعومون. وما هذا البرنامج إال مجرد بداية لعملية م

الوصول إلى االحتياجات األساسية كالغذاء، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الحيوية لألسر الضعيفة،  

 فضالً عن فرص العمل وتحسين ظروف العمل."

 

ن االجتماعية في جمع وكجزء من هذا المشروع، ستقوم وكاالت األمم المتحدة بدعم وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤو

األدلة، كتقييم الحماية االجتماعية وترسيم خرائطها، ومراجعة النفقات العامة في الحماية االجتماعية، وتحليل الفقر المتعدد 

 األبعاد، وانعدام األمن الغذائي، والقوة العاملة، ووصول األسر إلى الحماية االجتماعية. 

الجتماعية األساس لمنهجية قائمة على األدلة في اصالح الحماية االجتماعية، مستندة إلى ونتيجة لذلك، سيضع برنامج الحماية ا

 التشريعات، والقدرات المؤسسية المعززة، والتنسيق الفاعل. 

 



 

 

 #### 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى األتصال بـ:  
 

 إينوسنت كافمبي 
 أخصائي اعالم واتصاالت

 اليونيسف 
 0949 015 751 964+ جّوال:

 ikafembe@unicef.orgالبريد االلكتروني: 

 
 شارون رابوس 

 مدير مشروع االتصاالت 
 برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة

  0962 915 780 964+جّوال: 

 sharon.rapose@wfp.orgالبريد األلكتروني: 

 
 نسرين باثيش 

 استشارية اتصاالت 
 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 03579-75555-44+جّوال: 
 bathish@iloguest.orgالبريد األلكتروني: 

  
 الصّديق العدلي
 افة والمعلومات مسؤول الصح

 بعثة االتحاد األوروبي إلى جمهورية العراق  
 ADILEE@eeas.europa.eu-Alsadiq.ALالبريد االلكتروني: 
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