
  
 

 
لخدمات المتحدة األمم مكتب ينفذه مشروع بموجب  

  الدنمارك حكومة من وبتمويل المشاريع

 

 

 
 

  صحفي بيان
  الفوري للنشر

 

العامة  اتالسلطمن منظمات المجتمع المدني توحد الرؤية للتعاون بين  ةظممن 055

 المجتمع المدني في إقليم كردستان العراقو

 

منظمة مجتمع مدني بتقديم رؤيتهم للتوصل إلى اتفاق بين السلطات العامةة  055قام ممثلين عن  1523آذار )مارس(  13أربيل، 

 أشهر من المشاورات. أربعةوالمجتمع المدني في إقليم كردستان العراق بعد 

 

سةلطات العامةة ت،سةين التعةاون بةين الإلةى أسةا  للمناقشةات المقةلةة مةع الةرلمةان وال،كومةة   التي ستكون االتفاق مسودة تهدف

أفضةل وشفاف للمجتمع المدني  الوالمجتمع المدني في مجاالت مثل مشاركة المواطنين في صنع السياسات  والتمويل المستدام و

 التنمية.ت،قيق من أجل  المجتمع المدنيالسلطة العامة مع شراكات و  شعبالسةل لتقديم الخدمات لل

 

حول رؤية واحدة لمشاركة المجتمةع المةدني فةي ال،يةاة  تتوحد اإلقليمفي  تمع المدنيمنظمات المج الكثير من رىنلهم أن "من الم  

لتطوير هذا االتفاق الذي سيكون األول من نوعه في الشرق األوسط. نأمةل أن  االعامة. حتى اآلن  أظهرت السلطات التزاما مثالي

 وكلةةمال كةارولين هةامربر  حسةب ترةريا اآلنسةةاون"  نفس روح التعةبة هةذ  سياسةالوثيقة المناقشات النهائية واعتماد تستمر 

،ةةدة لخةةدمات (. يةةدعم مكتةةب األمةم المتUNOPSبرنةةاما المجتمةةع المةدني فةةي مكتةةب األمةم المت،ةةدة لخةةدمات المشةاريع   ةرادبةا

 في إطار مشروع ممول من حكومة الدانمرك. االتفاقية المشاريع عملية تطوير

 

 لووسةةائ ينمنظمةةات المجتمةةع المةةدني  وكةةذلم األكةةاديميمةةن  منظمةةة 055أكثةةر مةةن ركت شةةاخةة ل األشةةهر األربعةةة الما ةةية   

  تم انتخاب ممثل للذهاب ورشة. وفي كل بشأن المسودة ملمناقشة مدخ ته اإلقليمعمل في مختلف أن،اء  ورشة 50اإلع م  في 

 سةةائلريةةة ومةةن الالعمةةل اإلقليم ورشمةةن  م حظةةاتإلةةى ورشةةة عمةةل منظمةةات المجتمةةع المةةدني النهائيةةة حيةةل تةةم توحيةةد هةةذ  ال

الممثلةين المنتخةةين  قةامالنهائيةة   منظمات المجتمع المدني عمل في ورشةاالتفاق لمناقشتها مع السلطات.  في مسودة ةاإللكتروني

ة مةةع المسةةتديرة القادمةة لطاولةةةفةةي ا 055 ـلةةاصةةلة الت،ةةدا نيابةةة عةةن المنظمةةات موالمةةن بةةين أنفسةةهم شةةخ   13 انتخةةةوا أيضةةا

 الةرلمان وال،كومة.

 

 إلةى  عمل في إطار المشةروع ورشتنظيم لمنظمات المجتمع المدني  قادت ت،الفالتي  المسلة ةعةد هللا خالد  رئيس منظم أشار

ي استضةةةاف المعلومةةات عةةن االتفةةةاق ذالةة almesalla.netقةةةد سةةجل موقةةع لالجهةةد واالهتمةةام الةةذي بةةةذل فةةي هةةذ  العمليةةة. "

عةن طريةق والعديد من المةدخ ت  (أكتوبر   األولفي تشرين  لمشاوراتمنذ بدء عملية ا ةمشاهد 555 10 حوالي والمشاورات

تفةاق فةي ال. ون،ن نتطلع إلى و ع اللمسات األخيرة على ااعن نفسه تت،دا هي والمشاركة على نطاق واسعالةريد اإللكتروني 

شراكة حقيقية تخدم المجتمةع المةدني والمجتمةع عمومةا فةي  يةتائا اتفاقعلى رؤية ن قريةا ينكون قادرناألشهر القادمة  ونأمل أن 

 ."قليماإل

 

# # # 
 

  carolineh@unops.org علةةى الةريةةد االلكترونةةيهةةامربر  كةةارولين باآلنسةةة يرجةةى االترةةال  للمزيددد مددن المعلومددات،

أو   www.unops.org/iqoc    أو زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة 77001155759155/   910775507501955 الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتف  و

www.almesalla.net 
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    يرجى زيارة الروابط التاليةيةل تفاقألحدا مسودة 

 

 http://almesalla.net/files/articles/080313123359.pdf   بالعربية

 http://almesalla.net/files/articles/080313124111.pdf  بالكردية 

 http://almesalla.net/files/articles/080313122516.pdfباالنكليزية   

 

 

 

 

 http://on.fb.me/VvjEDY  رابط  يرجى زيارة الل تفاقيةرف،ة الفيسةوك بالنسةة ل

 

 
 
 

 قةانون وكةذلم العراقةي ال،كوميةة غيةر المنظمات قانون تطوير عملية (UNOPS) المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب عمد  

 األنشةطة من جزء يركز .القانونين تنفيذ عمليات حاليا ويدعم متعددة لسنوات العراق كردستان إقليم في ال،كومية غير المنظمات

 . المجتمع فئات مختلف بين المدني والمجتمع العامة السلطات بين الةناءة اتوالع ق لقوانينا حول التوعية على

 

 األنشةطة هةذ  مةن كجةزء (UNOPS) المشةاريع لخةدمات المت،ةدة األمةم مكتب يقوم الدانمرك  حكومة تموله مشروع إطار في

 . اقالعر كردستان إقليم في والسلطات المدني المجتمع بين للتعاون سياسة وثيقة تطوير بدعم
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