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األمم المتحدة وعدد من الوزارات يبحثون التعاون في تعزيز نظام الحماية االجتماعية في 
 العراق

    
بحثت األمم المتحدة في العراق ووزارات العمل والشؤون االجتماعية والصحة   - 2020آب/ أغسطس  19بغداد، العراق؛ 

والبيئة والتخطيط يوم األربعاء التحديات التي يواجهها نظام الحماية االجتماعية الوطني في العراق في االستجابة لتأثير جائحة 
 . 19-كوفيد

 
وقدمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية لمحة عامة عن التحديات التي يواجهها نظام الحماية االجتماعية الوطني بسبب 

. وأكد وزير العمل والشؤون االجتماعية السيد عادل الركابي أن القضايا التي يواجهها العدد المتزايد من األشخاص  19-كوفيد



لى استجابة سريعة. وقد مثلت منظمات األمم المتحدة نائبة الممثل الخاص لبعثة األمم المستضعفين باتت ملحة، وهناك حاجة إ
-المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( والمنسقة المقيمة لألمم المتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في العراق السيدة إيرينا فوياشكوفا

مم المتحدة في العراق إليجاد حلول ناجعة لالستجابة السريعة  سوليورانو. وشجعت على تعزيز التعاون بين الحكومة وفريق األ
وتم تقديم مسودة خطة األمم  .19-للجائحة وكذلك البحث عن استراتيجيات متوسطة وطويلة األجل لمعالجة تأثير كوفيد

 في العراق أمام المشاركين. 19-االقتصادية لـجائحة كوفيد-المتحدة لالستجابة االجتماعية
وتداعياتها على السكان. واتفقوا على   19-رون التعاون بشأن استجابة اجتماعية جامعٍة وشاملة ألزمة كوفيدوناقش الحاض

على القطاع االجتماعي، مع التركيز على المجاالت   19-تسريع الجهود المشتركة لتوسيع نطاق االستجابة السريعة لتأثير كوفيد
 الحكومية ذات األولوية. 

 
سوليورانو التأكيد على دعم األمم المتحدة للحكومة وللناس في العراق، وقالت: "اجتماعنا اليوم هو -وجددت السيدة فوياشكوفا

البداية فقط وليس الهدف. واألمم المتحدة تصمم برامجها ومشاريعها بناًء على أولويات الحكومة واحتياجات الناس في العراق. 
 رائها الحكوميين لضمان خطة االستجابة السريعة الحتياجات الفئات األكثر ضعفًا."وستعمل األمم المتحدة مع نظ

 
، ممثلين عن صندوق  19-وضمت منظمات األمم المتحدة المشاركة، والتي انضمت افتراضيًا وفًقا لتوصيات خلية أزمة كوفيد 

( والمنظمة  UN WOMENوتمكين المرأة )(، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين UNFPAاألمم المتحدة للسكان )
( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي WFP( مع ممثلين عن برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة )IOMالدولية للهجرة )

(UNDP( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )UNESCO( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )UNICEF  والمفوضية )
 (. ILO( ومنظمة العمل الدولية )UNHCRية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )السام

 

 


