
 
ي  
 ترصي    ح صحف 

 

ي العراق   جامعة بغداد اليونيسف و 
 
 يوحدان الجهود إلستحداث إدلة وأبحاث لدعم حقوق الطفل ف

 

بية للبنات واليونيسف يعززان تعاونهما لحماية حقوق الطفل من خالل التوقيع عىل مذكرة جديدة    –جامعة بغداد  كلية التر
 للتفاهم 

(    15بغداد   بية للبنات    -مذكرة تفاهم جديدة من قبل جامعة بغداد  التوقيع عىل  تم اليوم    -  2021أيلول )سبتمتر كلية التر

للطفولة   المتحدة  األمم  منوصندوق  و   )اليونيسف( كجزء  العالقات  لتعزيز  اليونيسف  مع  جهود  اكات  الشر تطوير 

بية    ، اتفق كل من اليونيسفوالتآزر المتي     التعاون  بروح من.  العراقية  الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية وكلية التر

ي جامعة بغداد  
كة تهدف إىل تعزيز المعرفة والقدر للبنات ف  ي العراق. عىل تنفيذ أنشطة مشتر

ي مجال حقوق الطفل ف 
ات ف 

لزيادة المعرفة    ،الفنية وتحسي   التعاون مع المؤسسات العلمية والتعليمية العراقية  اتالخت  تقديم  يسف بستقوم اليون

ي العراقالرامية لتحقيق  والقدرات 
 . حقوق الطفل ف 

الصدد،   هذا  ي 
بيةوف  التر بغداد   للبنات   ستتعاون كلية  جامعة  ي 

المجاألجل  نيسف  و ليوا  ف  ي 
ف  الطفل  حقوق  الت  تعزيز 

التالية: ) اتيجية  الندوات  2)  ؛، وتنميتهموالشباب  يافعي   أوراق بحثية حول حقوق األطفال وال  جراء( إ1اإلستر تنظيم   )

ي  عىل ا  تدريبيةالدورات  وإعمام ال( إعداد وتقديم  3)  ؛والمؤتمرات حول قضايا حقوق الطفل وتنميته
لباحثي   والطالب ف 

 .المجاالت المتعلقة بتنمية الطفل

اتيجية الثالثةلتنفيذ هذ خطة عمل للتنفيذ  عىل اعداد  ، عملت اليونيسف وجامعة بغداد بشكل وثيق  ه المجاالت االستر

 .هذا العام والعام المقبلخالل  

ي 
بية للبنات ف  ي هذا الصدد، أعرب  السيد عميد كلية التر

صالح العكام عن رسوره  كتور أسحق االستاذ الد  ،جامعة بغداد  وف 

ي بي   المؤسسات التعليمية العراقية ومنظمة اليونيسفل
لتعزيز أطر التفاعل والتكامل    ،فتح افاق التعاون العلمي والمعرف 

ي ميادين المعرفة
ي ميادين البحث العلمي والحوار وبناء القدرات بما ينسجم وافاق التحول ف 

. وأضاف الدكتور العكام  ف 

ل لعالقة هذه ا قائال: "إن 
ّ
ي للمجتمع. تشك

ي مجاالت الطفولة وتحقيق األمن االنسان 
 أشمل للتعاون ف 

ً
 "  اطارا

ي العراقا،  السيدة باوال بوالنسيقالت  و 
بية للبنات    نائبة ممثل اليونيسف ف  "إن اليونيسف مشورة للعمل يدا بيد مع كلية التر

ي 
 العراق، وتدعمها."  ألجل استحداث إدلة وأبحاث من شأنها أن تعزز حقوق الطفل ف 

ي  و التعاون بي   اليونيسف وجامعة بغداد  الجديدة  ستدعم مذكرة التفاهم  
  ، األدلة  ايجاد المؤسسات التعليمية والعلمية ف 

المؤسساتوبناء   هذه  الوطنية  قدرات  امج  الت  الدولية    ،لدعم  الوطنيةات  لخت  باوالمنظمات  بغية  واألبحاث  توجيه  ، 

اتيجيات ال  .وطنيةالسياسات واالستر

 

 عن اليونيسف: 

ي العالم. عتر أكتر من 
 
ها وعورة، للوصول اىل األطفال األكتر حرمانا ف ي أصعب األماكن وأكتر

 
دولة   190تعمل اليونيسف ف

ي كل مكان
 
 ، لبناء عالم أفضل للجميع.  وإقليما، نعمل من أجل جميع األطفال، وف

، وفيسبوك    تابعوا اليونيسف عىل انستغرام، تويتر

 

 للمزيد من المعلومات، يرجر االتصال ب :  

ي العراق،
 
ي اليونيسف ف

 
  mmateosmunoz@unicef.orgميغول ماتيوس مونوز، رئيس االعالم واالتصاالت ف
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