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 بيان صحفي

لنوع االجتماعي في بناء السالم: مذكرة تفاهم جديدة بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  منظور ا  دعم وتعزيز 

 ت برنادو وأكاديمية فولك 

في العراق    على مذكرة تفاهم بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائيتوقيع  التم    -2021أيار )مايو(    06بغداد، العراق،  

منظور النوع    ادماجمع التركيز على    بناء السالم في العراق  املحلية في مجال   قدراتال  ت لتعزيزوأكاديمية فولك برنادو 

السالم  جهود دعم  مهمتها  حكومية مقرها ستوكهولم في السويد مؤسسةهي فولك برنادوت أكاديمية و  . االجتماعي

 . في العالم األمنو 

أجندة    تعزيزإلى    برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقو فولك برنادوت    الجديدة فيما بين مؤسسة  شراكةالوتهدف  

ومن خالل  والتعايش السلمي. ، في مجال التماسك املجتمعي (1325قرار مجلس األمن املرأة والسالم واألمن )

 في دفع  فينحو النوع االجتماعي الحساسية العمل على تعزيز 
ً
نشاطات السلم املجتمعي، تسهم هذه الشراكة أيضا

واملؤسسات القوية )الهدف  ( والسالم، والعدالة، 5للمساواة بين الجنسين )الهدف التنمية املستدامة أهداف 

16). 

في نشطاء السالم املحليين التماسك املجتمعي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق مع ويعمل برنامج 

أكاديمية فولك برنادوت   قدم تسالتي و ، املجتمعي الحوار والسلم  ولجان  كمنظمات املجتمع املدني املحليةالعراق، 

  عاممدتها اتفاقية بموجب  خالل عمليات الحوار وذلكلنوع االجتماعي حول ادماج ومراعاة االتدريب  العضائها 

 . كامل

هذا التعاون الجديد    ة اإلنمائي في العراق: "سيعزز حمد، املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحد تقول السيدة زينة علي أ

  عملنا املكثف مع أكاديمية فولك برنادوت جهودنا لبناء سالم شامل يراعي النوع االجتماعي في العراق من خالل 

على هذه الشراكة  ألكاديمية  لالتي تعمل من أجل السالم. ونحن ممتنون   ملجاميعوامع املنظمات املحلية   واملتواصل

 لتماسك املجتمعي في العراق".ا تعزيز برنامج ضمنبين الجنسين مساهمتها في تعزيز املساواة على و 

أكاديمية فولك برنادوت:   من،  للتعاون التنموي مع العراق  يةالستراتيجية السويدامدير مشروع  ،  صبحطالب  ويقول  

والتعايش السلمي في العراق،  رئيسية في تعزيز التماسك االجتماعي  و يعتبر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي جهة فاعلة  "

التي تأخذ  و املساواة بين الجنسين    لدعماملحلية الفاعلة،    وهذا التعاون يمكننا من العمل، جنًبا إلى جنب مع الجهات

 ".بشكل استراتيجي كل من النساء والرجال لنظر الووجهات  ولوياتأل ا في االعتبار 
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سنوات    خمسمدته  و التماسك املجتمعي  تعزيز    برنامج  2020عام    أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق في

 في كل أنحاء العراق.   مجتمعاتبناء لدعم 
ً
 وتماسكا

ً
 أقوى وأكثر سالما

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مع: 

 miriam.pineau@undp.org|   مستشارة إعالم وتواصل في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مريم بينو،

 1982 110 790 964+هاتف: 
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