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ويحافظ على النمو  ويدفع يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 
 بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة. 170بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع. نحن موجودون في أكثر من 

 undpiniraq@او قوموا بمتابعتنا على  iq.undp.orgعرفوا على المزيد على ت

 

  

 خطوة جديدة نحو المساواة بين الجنسين في العراق؛ توقيع مذكرة تفاهم جديدة

  
 ،تمكين المرأة دائرة/تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي - 2021حزيران/يونيو  10بغداد، 

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العراق
 

، ستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز القدرة النوع اإلجتماعيالقائمة والجهود الجارية لتعميم مراعاة منظور  كليةعلى الهياً بناء

المساواة بين الجنسين، مع التركيز على االحتياجات المحددة للنساء والفتيات في   لتعزيز  ةالعراقي  للجهات المعنيةالمؤسسية والتحليلية  

من خالل دمج منظور النوع  أهداف التنمية المستدامةتجاه العراق. سيساعد العراق على تحقيق التزاماته بالمساواة بين الجنسين 

 .االجتماعي في السياسات والخطط الحكومية

 
إنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى سد فجوة البيانات المصنفة حسب النوع بتتمثل إحدى األنشطة ذات األولوية بموجب مذكرة التفاهم 

من خالل تسهيل تدفق البيانات الموثوقة الخاصة بالنوع االجتماعي  بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لالحصاء، ، االجتماعي

 .ساعد في تشكيل السياسات الحكوميةمما يفي الدولة  عبر المؤسسات المختلفة

 
د الغزي: "في حين يُنظر إلى النساء في جميع أنحاء العالم على أنهن عوامل تغيير يقال األمين العام لمجلس الوزراء، معالي السيد حم

في معالجة األزمات والتحديات التي مر   اً كبير دوراً  لطالما لعبت المرأة العراقية ان قوية نحو مجتمعات متقدمة ومستدامة وشاملة، ف

، فإننا نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه هي خطوة مهمة نحو تعزيز ولذلكفي بناء مجتمع شامل.    فاعلين  ومساهمة  بها العراق وكان لها دور

 " هذه األدوار

  
 آثار جائحة يجابهبينما ال يزال العراق حمد: "السيدة زينة علي ااألمم المتحدة اإلنمائي في العراق،  وقالت الممثل المقيم لبرنامج

، مما أدى إلى تفاقم العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية كبير ومختلفبشكل  النساء والفتيات تأثرت، 19-كوفيد

. سيواصل برنامج األمم المتحدة القائمة. وهذا يستدعي زيادة الجهود المراعية للنوع االجتماعي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

أهداف التنمية المستدامة. ستعمل  تجاهاإلنمائي في العراق دعم الحكومة لتعميم المساواة بين الجنسين والوفاء بالتزاماتها الوطنية 

 وتعزيزاالجتماعي،    للنوع  مستجيبةعلى تعزيز السياسات الشاملة وال  ، األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مع  ،مذكرة التفاهم هذه

 " جهودنا لتحقيق المساواة بين الجنسين في العراق
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