
 

 

 

 
	  
	  
	  

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

 
 
 

فيابيیانن صح  
 
 
 

خططة عملل ووآآليیة تقوويیمم  تتبّنىاالمووااززناتت االمررااعيیة للنووعع ااالجتماعي ووررشة   
 
 

ووررشة عملل ررفيیعة االمستووىى حوولل  ااألرربعاء بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي ـ ااختتمم ٢۲٠۰١۱٥ آآبب (أأغسططسس) ٢۲٦أأرربيیلل٬، 
 ٧۷٠۰نحوو  ووتبّنى. أأرربيیلل في مرركزز االشهھيیدد سعدد عبددهللا للمؤؤتمررااتتفي  تت ثالثة أأيیاممدداام ٬،االمووااززناتت االمررااعيیة للنووعع ااالجتماعي

ساعدد على سووفف ت تووصيیاتت ووآآليیة تقوويیممخبيیررااً ووممثالً لقططاعاتت متنووعة منن محافظظاتت مختلفة في االعررااقق٬، خططة عملل تتضمنن 
.االمحليیة ووإإيیصالل االخددماتت اتتاالحكووممساووااةة بيینن االجنسيْینن وواالتووظظيیفف في تحسيینن مناخخ اال  

 
جززءااً منن االنشاططاتت االتي تنفذذ في إإططارر بررنامج ٬، بالتعاوونن مع هھھھيیئة ااألممم االمتحددةة للمررأأةةنظظمتت ووررشة االعملل٬، االتي  تتووشكل

ااالتحادد ااألووررووبي.  تنميیة االمناططقق االمحليیة٬، االذذيي يیموّولهھ  
 

:ااآلتي خططة االعملل االمتفقق عليیهھا على ووتنصصّ   
نن إإددماجج مفهھوومم االنووعع ااالجتماعي في ااستررااتيیجيیاتت لضمااالددعمم  فررقق بررنامج تنميیة االمناططقق االمحليیة في االمحافظظاتت ووفررتـ 

ً وووو٬، االلجناتت االتووجيیهھيیةاالنووعع ااالجتماعي في  تت االمحليیة ووخطططط عملهھا االسنوويیة٬، وولحفظظ تووااززنناالحكووما ً تقنيیا تنظظمم تووفرر ددعما
؛بناء قددررااتت االحكووماتت االمحليیةلنشاططاتت   

ً للمجلسس ااألعلى لـ  ً تقنيیا ليیمم كررددستانن االعررااقق٬، منن أأجلل تشكيیلل لمررأأةة في إإقشؤؤوونن اايیووفرر بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي ددعما
في بررنامج تنميیة االمناططقق بددعمم منن مستشارريي االنووعع ااالجتماعي  جتماعي في االووززااررااتت وواالمحافظظاتت٬،ووحددااتت االنووعع ااال

؛بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي \االمحليیة  
في إإقليیمم  ووهھھھيیئة ااألممم االمتحددةة للمررأأةة االتنسيیقق بيینن مررااكزز ددررااساتت االنووعع ااالجتماعينن بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي يیحسّ ـ 

بررنامج  \كررددستانن االعررااقق وواالمحافظظاتت ااالتحادديیة٬، بددعمم منن مستشارريي االنووعع ااالجتماعي في بررنامج تنميیة االمناططقق االمحليیة
ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي؛  

حوولل إإددماجج منظظوورر االنووعع  ةثث ااألكادديیميیوواالبح ززيیاددةةووددااخلل بررنامج تنميیة االمناططقق االمحلي٬، تحليیلل االنووعع ااالجتماعي  تحسيیننـ 
؛جتماعيااال  
مررتكززةة إإلى مشارريیع٬، وومووااصلة ااستهھدداافف هھھھيیئاتت  مووااززناتت ضمنننهھا ددعمم االمووااززناتت االمستجيیبة للنووعع ااالجتماعي ووتحسيیـ 

بالتعاوونن مع ووذذلكك ززناتت٬، ااتلكك االموومنن أأجلل االتووعيیة حوولل  نن االووططني وواالمحلي في االتددرريیببحكووميیة معنيیة على االمستوويیيیْ 
ووززااررتي االماليیة وواالتخططيیطط؛  

 جهھاتت االمعنيیةاالمووااصلة ووكاالتت ااألممم االمتحددةة ددعمم هھھھذذهه االمباددررةة لتعززيیزز االمووااززناتت االمستجيیبة للنووعع ااالجتماعي لددىى ـ 
ً عمليی هھاتططبيیق بغيیة ة٬، ووذذلككاالمحليی مخررجاتت االمشارريیع ووتأثيیررهھھھا في االحسبانن  أخذذتمووااززناتت ٬، تحدديیددااً في ما يیتعلقق بتصميیمم ا

   ؛ضافة إإلى تأثيیرر االنفقاتت االحكووميیةإإ
االهھيیئاتت االحكووميیة ووضع مؤؤشررااتت للمووااززناتت االمستجيیبة للنووعع ااالجتماعي٬، بالتعاوونن مع ووززااررةة االتخططيیطط٬، منن أأجلل تمكيینن ـ 

؛ ة تططبيیقق االمووااززناتت ووتقوويیمهھامررااقباالمعنيیة منن   
.االحكوومة االمرركززيیةتحسيینن االتنسيیقق بيینهھا ووبيینن وو ٬،االلجانن االنسوويیة في إإقليیمم كررددستانن االعررااققتعززيیزز ددوورر ـ   

 
 عقدد ااجتماعاتت تنسيیقق تحقيیقق ااألهھھھدداافف االمذذكووررةة أأعالهه ووجهھووددهھھھمم ل على مووااصلة كذذلكك ووررشة االعمللختامم شارركوونن في ووااتفقق االم

.ااألشهھرر االمقبلة كلما ددعتت االحاجة في  
 

 



 

 

للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:  
 

بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي في االعررااقق  
3336 447 780 964+هھھھاتفف:            nidaa.hilal@undp.orgبرريیدد إإلكتررووني:         نددااء هھھھاللل٬، مستشاررةة إإعالمم ووتووااصلل   

 http://iq.undp.org :مووقع إإلكتررووني  
 https://www.facebook.com/undpiraq.ar :عرربي https://www.facebook.com/undpiniraq :فيیسبووكك  

  https://twitter.com/undpiniraq :توويیترر  
 

 
االعررااققااالتحادد ااألووررووبي إإلى  بعثة  

5377 928 780 964+هھھھاتفف: mohammed.fawzi@eeas.europa.euبرريیدد إإلكتررووني: محمدد فووززيي٬، مدديیرر االعالقاتت ووااإلعالمم    
   http://www.eeas.europa.eu/delegations/iraq مووقع إإلكتررووني: 

   https://www.facebook.com/EUinIraqفيیسبووكك:   
 
 
 

###  ###  ###  
 

 على وويیحافظ وويیدفع معهھا٬، وواالتكيیف ااألززماتت لموااجهھة قدررتهھا تعزيیز أأجل من االمجتمع مستويیاتت جميیع ووعلى االشعوبب مختلف مع شرااكاتت االمتحدةة ااألمم برنامج يیعقد
 أأمم ووبناء االشعوبب لتمكيین ثاقبة محليیة ووررؤؤيیة عالمي منظورر توفيیر على وونعمل ووإإقليیما٬ً، بلدااً  170 من أأكثر في موجوددوونن نحن .للجميیع االحيیاةة نوعيیة تحسيین بهھدفف االنمو

.صامدةة  
 

 


