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البحوث الرامية لدعم  بشأن برنامج األغذية العالمي شريكاً مع هيئة اإلحصاء في إقليم كوردستان 
 األسر الضعيفة 

 
قام برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة مع هيئة اإلحصاء في إقليم كوردستان بتوقيع اتفاقية جديدة بشأن البحث في مجال   -أربيل 

 األمن الغذائي، لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجهود الرامية الى دعم األسر الضعيفة في إقليم كردستان. 
 

كة هو التدريب والمساعدة في تقوية مهارات وخبرات موظفي هيئة إحصاء إقليم كوردستان في مجال  ومن العناصر المهمة في هذه الشرا
رصد األمن الغذائي. وبناءاً على ورش العمل الناجحة حول المهارات التي نظمها برنامج األغذية العالمي في الماضي مع هيئة إحصاء  

األمن الغذائي وتحليل البيانات، بما في ذلك موظفو حكومة إقليم كردستان من اإلدارات   إقليم كوردستان، تتضمن االتفاقية تدريبًا شامالً عن
 األخرى. كما سيقدم خبراء برنامج األغذية العالمي التدريب على الحلول الرقمية الرئيسية. 

 
د تقييماتنا المشتركة مع برنامج  وقال رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان في وزارة التخطيط في حكومة اإلقليم، سيروان محمد: "ستساع

األغذية العالمي في تحسين فهم انعدام األمن الغذائي بين األسر في إقليم كردستان". وأضاف "ستساعدنا النتائج في التخطيط وتقديم  
 المساعدات الغذائية األكثر فاعلية المطلوبة لألسر الضعيفة."

 
ألغذية العالمي لحكومة العراق للمساعدة في إصالح وتعزيز نظام الحماية االجتماعية،  وهذا جزء من الدعم المستمر الذي يقدمه برنامج ا

  احتفالية( في LoUبما يلبي احتياجات األسر على أفضل وجه. وقع برنامج األغذية العالمي وهيئة إحصاء إقليم كوردستان مذكرة التفاهم )
في مدينة أربيل. وهذا يضفي طابعا رسميا للتعاون بين برنامج األغذية العالمي وهيئة إحصاء إقليم كوردستان على مدى السنوات    تأقيم

 الثالث المقبلة. 
 

وتعتبر المساعدة في    اإلنمائية، " يمر العراق بمرحلة حرجة في رحلته  قريشي:قال ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق، علي رضا 
  بناء نظام الحماية االجتماعية في إقليم كردستان أمًرا حيويًا من اجل رفاهية األسر". وأضاف قائالً: "كخطوة طبيعية تالية في تعاوننا

األمن الغذائي، مع إعطاء    عالية بشأنتدعم اتفاقيتنا الجديدة إجراء بحوث وتحليالت ذات جودة  كوردستان، المستمر مع هيئة إحصاء إقليم 
 وية الحتياجات النساء واألطفال وكبار السن."األول

 
ذية  تتضمن االتفاقية دعًما ماليًا لعمليات التقييم، وذلك بفضل شركاء برنامج األغذية العالمي مثل االتحاد األوروبي. وسيقوم برنامج األغ

إحصاء إقليم كوردستان على إنشاء وتحسين بنيته   العالمي بتوفير األدوات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك األجهزة والبرمجيات لمساعدة هيئة 
،  التحتية للبيانات. وبهذه الطريقة، يمكن للشركاء اإلبقاء على عمليات رصد وتحليل متخصصة. ستساعد النتائج في دعم نظام لإلنذار المبكر

 لالستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة أو صدمة. 
 
 

#            #       # 
 

. وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ  2020األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام برنامج 
األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية من أجل تمهيد وبناء مسار نحو السالم واالستقرار واالزدهار للشعوب التي  

 لصراعات والكوارث ومن آثار التغيرات المناخية. تتعافى من ا
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