
 

 

 

  
 ترصي    ح صحف 

 

اجتماعها األول لمناقشة نهج  ، وبدعوة من الحكومة واألمم المتحدة، تعقد لجنة ذوي المصلحة

  العراق 
 
 الحماية االجتماعية المتكاملة ف

لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية بقيادة حكومة العراق، هي آلية تنسيق جديدة لترسي    ع إصالح  
ي قطاع  . الحماية االجتماعية ، بدعم من االتحاد األوروب   

لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية اجتماعها األول في بغداد اليوم  عقدت    –  2022حزيران    30بغداد،  

 لمناقشة التنسيق والمواءمة بين الحكومة والشركاء الدوليين لتعزيز نظام الحماية االجتماعية في العراق. 

بما في    ،  العديد من الشركاء ن ضم تلجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية تفان   تحت قيادة حكومة العراق، 

ذلك وكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية لضمان التآزر  

مساهمة في نتائج  الإلى  تهدفحيث  تنسيق للآلية  انها بين برامج وأدوات الحماية االجتماعية المختلفة. 

والمراقبة والتقييم. وهي بمثابة منصة    التنفيذ والحماية االجتماعية المحددة من خالل التخطيط المنسق  

في برامج الحماية االجتماعية، بما  الذين يشاركون  المصلحة  ذوي استشارية لمجموعة واسعة من الشركاء و

المنظمات غير  باالضافة الى ، والشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف  قطريةفي ذلك السلطات الوطنية وال

. ككل  عمجتمع المدني، والمجتم الحكومية المحلية، ومنظمات ال  

على برنامج مشترك تنفذه منظمة العمل  ومن الجدير بالذكر، ان لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية تعتمد 
(، وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة  UNICEF(، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) ILOالدولية ) 



(WFPفي العراق ، بدعم من االتحاد األو )  ،تسريع إصالح الحماية االجتماعية  الى دف هوالتي ت   روبي
 في إطار التعاون مع حكومة العراق. 

 
وإدراًكا منه أن الزخم المتزايد والمشاركة في إصالح الحماية االجتماعية يتطلبان تنسيقًا أقوى ومواءمة بين  

كجزء من  لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية  فإن االتحاد األوروبي يدعم  ، الحكومة والشركاء الدوليين

على   التخطيط والعمل والشؤون االجتماعية والتجارة  ةوافقت كل من وزارتنفيذ برنامجه المشترك. وقد 

 . للجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعيةاقتراح إنشاء مركز 

يسر  : " تعاون بعثة االتحاد األوروبي في العراق   قسم ةرئيس  باربرا إيجر،وفي هذا الصدد، قالت السيدة 

االتحاد األوروبي أن يدعم حكومة العراق في تعزيز نظام الحماية االجتماعية الذي يعتبر أساسياً لضمان  

لجنة التنسيق القطاعية التي تم  فان  الوصول العادل إلى الحماية االجتماعية المتكاملة لجميع العراقيين. 

مل والشؤون االجتماعية والتجارة ، توفر  إنشاؤها اليوم والتي تقودها بشكل مشترك وزارات التخطيط والع

منصة ممتازة بقيادة الحكومة لتنسيق جهود اإلصالح بين جميع أصحاب المصلحة. تماشياً مع المشروع  

الممول من االتحاد األوروبي إلصالح الحماية االجتماعية ، ستعمل اللجنة على تعزيز أوجه التآزر بين  

وتعزيز فعالية نظام الحماية االجتماعية ، مما يضمن وصول حكومة  برامج الحماية االجتماعية المختلفة 

." العراق إلى المحتاجين  

 

ليجينز السيد كين  العراق قائال:  منظمة    لممثلة  مسؤول مناوب   ،من جانبه، صّرح  ما  يعيش  " اليونيسف في 

حجر  بمثابة    وتعد لجنة نتسيق قطاع الحماية االجتماعية  .  ديماأطفال في العراق في فقر    5من كل    2يقارب  

نظ   األساس  تطوير  العراق،  في  في  االجتماعية  الحماية  ستواصل    أن ال لضمان  ام  أي طفل.  منظمة  يُترك 

تنسيقي بين شركاء األمم المتحدة  ال  دور الدعم  ستو  ،  مع حكومة العراق واالتحاد األوروبي   ها عملاليونيسف  

 عٍ لألطفال." مرا ظام حماية اجتماعية متكامل شامل ادل إلى نلتعزيز الوصول الع

لصدمات  ن ا"اعلي رضا قريشي، ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق قائال:  السيد واضاف  

الضوء على أهمية أنظمة   مما سلطت أثرت أيًضا على العراق   قد االجتماعية واالقتصادية العالمية المستمرة 

تستجيب الى احتياجات األشخاص األكثرحرمانا. من خالل الشراكة الحالية    التيالفعالة  الحماية االجتماعية 

تقديم دعم  على  برنامج األغذية العالمي يواصل ان   ،لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية في تفاعل وال

األدلة، والبناء على رقمنة   إعداد مكثف للحكومة العراقية من أجل إصالحات الحماية االجتماعية من خالل 

 "  . شبكات األمن االجتماعي مثل نظام التوزيع العام وإنشاء سجل واحد قابل للتشغيل المتبادل برامج 

كما اضافت السيدة مها قطاع، رئيسة مكتب التنسيق  لمنظمة العمل الدولية في العراق " يعمل اثتين بين كل  

في هذا القطاع   العمل الالئق في القصور ه ج معالجة او فإن ،  ثالثة عمال قي العراق قي القطاع غيرالرسمي

و امر اساسي.  بدعم من االتحاد األوروبي، تعمل منظمة العمل الدولية والشركاء االجتماعيين لسد فجوة  ه

الجتماعي وتوفير الحماية للعّمال وذويهم من مخاطر دورة الحياة، مثل البطالة واالمومة  تغطية الضمان ا 

مع المعايير الدنيا لميثاق الضمان االجتماعي لمنظمة   واإلعاقة، بما يتماشىوالشيخوخة واصابات العمل 

(". 102)رقم  1952لعام  ةالعمل الدولي  

 



في السنة األولى من تنفيذ البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلصالح الحماية  

منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج   -االجتماعية في العراق، حصلت وكاالت األمم المتحدة الثالث 

  في العراق وإقليم وتنفيذه   على أعلى مستوى من الملكية الوطنية للبرنامج المشترك  -األغذية العالمي 

 كردستان العراق، مع التركيز على خارطة طريق إصالح الحماية االجتماعية المتكاملة. 

روابط وثيقة مع البرنامج المشترك إلصالح الحماية   لجنة تنسيق قطاع الحماية االجتماعية ستضمن فإن

الوزارات األخرى ذات األولوية. كما  االجتماعية، وكذلك التنسيق بين الحماية االجتماعية والقطاعات و

تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط تنفيذ الحماية  ات ذات الصلة في وفر توجيهات عامة للسياستس

االجتماعية وفقًا للورقة البيضاء للحكومة العراقية لإلصالحات االقتصادية والمالية التي تم إطالقها في  

 راتيجية الوطنية. غيرها من األطر االستو  2020 تشرين األول 
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 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 

 mmateosmunoz@unicef.org اليونيسف في العراق،،  تصال والمناصرةإلعالم واإل ا ل ماتيوس مونوز، رئيسيميغ 
 mawad@unicef.org العراق فيتصال والمناصرة، اليونيسف إلعالم واإلمونيكا عوض، اخصائية ا

 bathish@iloguest.orgلمنظمة العمل الدولية في العراق، نسرين بطحيش، مستشارة اإلتصال واإلعالم، 
saif.altatooz@wfp.org في العراق، ، برنامج األغذية العالمياإلتصال وز، مسؤولطاطسيف ال    
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