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حقائق سريعة
مشروع ممّول من االتحاد األوروبي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
 (LADP) برنامج تنمية المناطق المحلية

استجابة إلى عملية التنمية المحلية المتجّزئة في العراق، وعبر برنامج 
تنمية المناطق المحلية (LADP)، يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

المحافظات في بناء القدرات في التخطيط والتنفيذ الفّعال الستراتيجيات 
التنمية المحلية.

ومن المخطط أن تكون مدة برنامج تنمية المناطق المحلية، الذي يموله 
االتحاد األوروبي (EU)، ثالث سنوات ليشمل 12 محافظة: األنبار 
والبصرة وديالى ودهوك وأربيل وكركوك وميسان والمثنى ونينوى 

والقادسية وصالح الدين والسليمانية.

يعمل برنامج تنمية المناطق المحلية مع إدارات المحافظات واإلدارة 
العليا وحكومة العراق الفدرالية وحكومة إقليم كردستان العراق لضمان 
التزام كامل في المبادىء البارزة من خالل تعزيز العمليات التشاركية، 

ومعالجة التحديات المحلية، وتأسيس أنظمة محلية لقياس األداء قائمة 
على الشفافية والمساءلة، ودمج مفهوم المساواة بين الجنسين، وحماية 

المجموعات الهشة وذوي االحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضمان 
االستدامة البيئية. وتبّنت المحافظات هذه القيم عبر توقيع ميثاق برنامج 

تنمية المناطق المحلية.

صّدقت مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اللجنة االستشارية الوطنية 
(NAC)، التي يرأسها وزيرا التخطيط في حكومة العراق الفدرالية  

وحكومة إقليم كردستان، ورئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى العراق، ومدير 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق أو من ينوب عنهم. وتضّم اللجنة 

كذلك ممثلين عن اللجنة االستشارية لرئاسة الوزراء ووزراء المال والبلديات 
في الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان و12 محافظاً.

لدعم عملية التخطيط االستراتيجي، يعمل برنامج تنمية المناطق المحلية 
كذلك مع اللجان التوجيهية التي أّسست على مستوى كل محافظة. ويهدف 

ذلك إلى تحقيق رؤيا مستقبلية واضحة مبنية على رؤى كل محافظة 
وأهدافها، وضمان شمول جميع المعنيين في ديناميات التنمية المحلية، ومن 
ضمنهم المجموعات المهمشة والهشة. وتتألف اللجان التوجيهية للمحافظات 

من المحافظ أو ممثله والمجتمع المدني واألكاديميين وقطاع األعمال وممثلين 
عن قضايا المرأة. 

دور برنامج تنمية المناطق المحلية
يركز برنامج تنمية المناطق المحلية على بناء قدرات اإلدارات العامة 

المحلية والوطنية في العراق من خالل:

•  تحسين قدرات التخطيط والتنفيذ على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ
   أفضل للموازنات، وإيصال الخدمات، وتخطيط أفضل للقطاعات.

•  تعزيز التواصل والتنسيق بين المستوى المركزي والمحافظات، وزيادة 
   مشاركة المجتمعات في التنمية المحلية.

حقائق وأرقام
 

•  12 محافظة أّسست لجاناً توجيهية تشمل شؤون المرأة ومنظمات    
   المجتمع المدني لضمان شمول المجتمعات والمجموعات الهشة

•  9 محافظات ُدعمت لتطوير خطط العمل
•  25000 شجرة زرعت في جبل كويزه إلطالق استراتيجية تنمية 

محافظة السليمانية
•  103 ممثلين من 18 محافظة (٪56 منهم نساء) خضعوا لتدريب

   حول المساواة بين الجنسين والموازنات المراعية للنوع االجتماعي

•  52 مديرية تنفيذية في 12 محافظة بنيت قدراتها في مجال تحضير
   خطط شاملة ومستدامة للطاقة 



 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

تمويل برنامج تنمية المناطق المحلية 
أميركي  دوالر  مليون   13,069,750 بمبلغ  األوروبي  االتحاد  ساهم 
(11,500,000 مليون يورو)، ُخّصص منها 4,375,312 مليون دوالر 

(3,849,813 مليون يورو) لعام 2015.

نتائج رئيسة
عبر تمويل االتحاد األوروبي برنامج تنمية المناطق المحلية، تمّكن

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من دعم شعب العراق من خالل إشراك 
جميع المعنيين على المستويات الثالثة الفدرالي والمحافظات والمحلي 

لتحقيق نتائج أكبر. ومن النتائج الرئيسة عام 2015:

•  صوغ مفاهيم ثالث استراتيجيات لتنمية محافظات دهوك وأربيل
   والسليمانية.

•  إطالق استراتيجية تنمية محافظة السليمانية. 

•  المباشرة باالستراتيجية الوطنية واستراتيجية المحافظات للمناطق 
   الحضرية. 

•  بدء خطة التنمية والحفاظ على مركز التراث الحضري في البصرة.

•  تطوير خطط عمل لتسع محافظات.

•  تقويم االحتياجات األساسية من الخدمات في تكريت.

•  إدارة البيانات االلكترونية ومنبر مشاركة المعلومات المتعلقة بالتخطيط
   الحضري بين المحافظات ومع الحكومة المركزية.

•  قاعدة بيانات الموارد البشرية في دهوك.

•  بناء القدرات لتحسين تنفيذ الموازنات والتخطيط القطاعي في 
   محافظات العراق الثماني عشرة، إضافة إلى تعزيز الدعم الفني لتبّني

   موازنات مراعية للنوع االجتماعي وعملية التخطيط. 

•  بناء قدرات 12 محافظة في التخطيط المستدام وتوفير الطاقة النظيفة
   للمدن.

•  نشر الوعي بين المعنيين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق حول
   تحديات المياه وكفاءة الحفاظ عليها.

حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق منذ عام 1976، ويلتزم دعم 
حكومة العراق وشعبه خالل االنتقال نحو المصالحة واإلصالح واالستقرار. 
يتنّوع دعم البرنامج من تعزيز سبل العيش الطارئة والحوار المجتمعي في 
مناطق متأثرة باألزمات، مروراً بمنع العنف القائم على النوع االجتماعي 

والعنف الجنسي (SGBV) بين الالجئين السوريين والنازحين، وصوالً إلى 
المساعدة في إعادة االستقرار إلى المناطق المحّررة حديثاً عبر "صندوق 

 .(FFIS) "تمويل االستقرار الفوري

يشمل الدعم كذلك التخطيط القائم على المناطق، وإصالحات الحوكمة، 
والالمركزية، وسيادة القانون، والبيئة وتغّير المناخ.

الصورة:  االجتماعي.  للنوع  المراعية  الموازنات  حول  أربيل  في  عمل  ورشة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق/ 2015

يساهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كشريك أساسي، في العملية 
الديموقراطية والحوكمة في العراق. وقّدم البرنامج دعماً فنياً في االنتخابات 
التشريعية الوطنية عام 2010، وانتخابات المحافظات عام 2013. وشكل 
دعمه الحكومة على الصعيدْين الفدرالي واإلقليمي عامالً أساسياً في ترتيب 

أولويات األهداف التنموية لأللفية (MDGs) وصون مكاسب التنمية. ويلتزم 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مساعدة البالد في الوصول إلى أهداف التنمية 

 .(SDGs) المستدامة

عبر سجله اإليجابي في ميادين مختلفة، فإن البرنامج مستعد للمضي نحو 
أجندة عصرية مرنة تأخذ النوع االجتماعي في االعتبار، مع تركيز خاص 

على االقتصاد والتالحم االجتماعي والمصالحة الوطنية من أجل مساعدة 
شعب العراق في التعافي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مجمع األمم المتحدة – دي 2

المنطقة الدولية، بغداد، العراق
آذار (مارس) 2016

 
  
   

 
 

www.iq.undp.org

www.facebook.com/undpiniraq
www.twitter.com/undpiniraq

 
للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال:

نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل
nidaa.hilal@undp.org :بريد إلكتروني

3336 447 780 964+هاتف:   

 

    

بعثة االتحاد األوروبي إلى العراق
محمد فوزي، مدير العالقات واإلعالم

mohammed.fawzi@eeas.europa.eu :بريد إلكتروني
5377 928 780 964+هاتف:

www.eeas.europa.eu

www.facebook.com/EUinIraq

 


