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 بيان صحفي

 ل نظام حماية اجتماعية قوي وجود 
ً
 الفئات األكثر  دعم ضروري جدا

ً
برنامج  جديد ل تقرير : في العراق ضعفا

 األمم املتحدة اإلنمائي

تقرير جديد صدر اليوم عن برنامج األمم املتحدة  في – 2021كانون الثاني )يناير(  27بغداد، 

اعتبار تعافي  أكد البرنامج االنمائي وجوب ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اإلنمائي في العراق

 .ًلدعم الفئات األكثر ضعفافرصة لتعزيز نظام الحماية االجتماعية في البالد  19-العراق من كوفيد

  التحتية الحالية ى العراق البني يستخدم  كيف "الحماية االجتماعية في العراق على  19-كوفيد أثر"  تقرير يدرس

يستعرض  و  والضعيفة. الفقيرة الفئاتعلى  19-للحماية االجتماعية ملعالجة اآلثار املباشرة وغير املباشرة لكوفيد

 هذه البرامج احتياجات الفئات األكثر ضعف لبتكيف 
ً
للخروج  تحديات التعافي مواجهة ستدعم هل في املاض ي، و  ا

  24-18في  : الوباء وتراجع عائدات النفطالعراقمن األزمات املزدوجة الحالية في  
ً
 .ةقبلامل  شهرا

  ، ومنظومة األمم املتحدة، وشركاء التنميةالسياسات الرئيسة إلى حكومة العراق،  بشأن يقدم التقرير توصيات 

 إعطاء وضمان  ام الحماية االجتماعية في العراق لتعزيز نظ
ً
 وضعفا

ً
التعافي برامج في  أولويةالفئات األشد فقرا

 . وعدم إهمال أحداالجتماعي واالقتصادي من الوباء، 

- عام على ظهور كوفيد  قرابةمرور  بعد  "  :السيدة زينة علي أحمد  ،لبرنامج األمم املتحدة في العراقاملمثل املقيم  تقول  

، ليس فقط  هاغير   تتضرر أكثر منالنساء والشباب والنازحين وكبار السن،  ك الضعيفة    الفئات ال تزال  في العراق،    19

 بشكل أشد من تداعياته االجتماعية واالقتصادية". بلمن اآلثار الصحية للوباء، 

 كاف  ليسلحماية االجتماعية الحالي في العراق  اطار  ن اإ"  :وتضيف
ً
جميع الفئات الضعيفة في البالد بشكل    لتغطية   يا

 إلى من هم في أمس الحاجة  فعال
ً
. وهذا أمر مثير  إليها، مما يعني عدم وصول املساعدات واإلعانات الحكومية دائما

 أننا ن
ً
أزمة البلد االقتصادية فرصة إلعادة  اعتبار  يجب    .في العالم  19-لقاح كوفيدقترب من تعميم  للقلق، خصوصا

ألزمات املستقبل ويركز  نظام يتصدى  –  للصدمات مقاومة و وفعالية نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة بناء 

 
ً
 بصورة أفضل    الفئات على احتياجات    خصوصا

ً
 للمض ي قدما

ً
 واألكثر ضعفا

ً
وبرنامج   ن الوباء.م   للخالصاألشد فقرا

 مع شركائه لدعم حكومة العراق  دوم مستعد  األمم املتحدة اإلنمائي
ً
 هذه املهمة الحاسمة ثمارها". إلى أن تؤتي ا



 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم املساواة وتغير 

، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس  170املناخ. ونساعد الدول، من خالل العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
بلدا

 UNDPinIraq@أو  iq.undp.orgتعرف على املزيد على موقعنا  ولكوكب األرض.

يصدرها البرنامج  تقارير هو الرابع ضمن سلسلة  "على الحماية االجتماعية في العراق 19-كوفيد أثر "تقرير ان 

  ه عواقب الثاني، ودرس آثاره على الهشاشة األول  تقرير الوقد تناول في العراق.  19-كوفيد آثارحول اإلنمائي 

 .املجتمعيعلى التماسك   آثاره الثالثاالقتصادية الكلية، بينما استعرض 

  ه عواقبتركز على تداعيات الوباء على االستدامة البيئية و  أخرى متخصصة دراساتة قبلوستصدر في الشهور امل

منظمة  للشراكة مع  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن امتنانه  يعرب  الضعيفة.    سراأل االجتماعية واالقتصادية على  

 هنا  دراسةال ملطالعة. إعداد هذه الدراسة همة فيالعمل الدولية ومساهماتها امل

 على هشاشة العراق. وفيروس كورونا أزمة النفط أثر  

 على االقتصاد العراقي.فيروس كورونا تأثير 

 على التماسك املجتمعي في العراق.   19-تأثير كوفيد
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