
االجتماعي  النوع 
في مركز االهتمام

نطاق عمل البرنامج
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو شبكة التنمية العاملية 
وربط  التغيير  إلى  تدعو  منظمة  وهو  املتحدة،  لألمم 
على  الناس  ملساعدة  واملوارد  واخلبرة  باملعرفة  الدول 
 177 في  فعلياً  البرنامج  وينشط  أفضل.  حياة  بناء 
والشعوب  احلكومات  مع  يتعاون  حيث  وإقليماً  بلداً 
والوطنية.  العاملية  التنمية  لتحديات  حلول  إليجاد 
يعتمدون على  احمللية،  القدرات  لتنمية  ففي سعيهم 
واسعة من شركائنا.  وعلى مجموعة  البرنامج  كوادر 
ويساعد البرنامج الدول النامية على جذب املساعدات 
واستخدامها بفعالية. وفي جميع نشاطاتنا، نشجع 
على حماية حقوق اإلنسان وتعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة. ونحن ملتزمون بتسهيل التعاون بني دول 
اجلنوب وبناء القدرات الوطنية لتحقيق تنمية بشرية 

مستدامة.

يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في العراق منذ أكثر 
بغداد  في  الرئيسي  مكتبه  خالل  من  عاماً   35 من 
ووجوده املستمر في كل من أربيل في إقليم كوردستان 
وتطوير  دعم  على  يركز  وهو  اجلنوب.  في  والبصرة 
املواطنني  احتياجات  تلبي  التي  والعمليات  املؤسسات 

العراقيني، السيما الفقراء.

مع حكومة  الشراكات  وتوسيع  بناء  البرنامج  يواصل 
إقليم  في  واإلقليمي  االحتادي  املستويني  على  العراق 
كوردستان، ومع البرملان واجملتمع املدني ووسائل اإلعالم 
واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص واملنظمات الدينية 

واجملتمعية واألمم املتحدة وشركاء التنمية الدوليني

التطورات املستقبلية املتوقعة
واجمللس  املرأة  لشؤون  الدولة  لوزارة  الفني  الدعم  زيادة 
وتشريعات  سياسات  وضع  بهدف  املرأة،  لشؤون  األعلى 
الوزارات  في  االجتماعي  النوع  مفاهيم  لتعميم  تروّج 

املعنية.

متكني الشابات والفتيات ليصبحن عضوات مستنيرات في 
اجملتمع ويأثرن اقتصادياً وسياسياً.

مجال  خلق  على  املدني  واجملتمع  احلكومة  قدرة  تعزيز 
واالندماج  القرار  في عملية صنع  بفعالية  املرأة  ملشاركة 

على املستوى الفردي واحمللي واإلقليمي واالحتادي.

حتسني مهارات املرأة في التحليل والوساطة على مستوى 
في  فاعلة  مشاركة  تصبح  كي  واحلكومة  احمللي  اجملتمع 

عملية بناء السالم.

الشركاء من احلكومة العراقية
املركزي املكتب  التخطيط-  وزارة   - املرأة  لشؤون  الدولة   وزارة 
 لإلحصاء- وزارة املالية- وزارة التربية- وزارة الصحة- وزارة البيئة
 )املديرية العامة ملكافحة األلغام(- وزارة الدفاع- وزارة الداخلية-
 وزارة حقوق اإلنسان- وزارة الكهرباء -املفوضية العليا املستقلة

.لالنتخابات
وزارة املرأة-  لشؤون  العليا  املفوضية  كوردستان:  إقليم   في 
إحصاء وهيئة  التخطيط  وزارة  االجتماعية-  والشؤون   العمل 
 إقليم كوردستان- وزارة الصحة- وزارة الكهرباء- هيئة مكافحة

.األلغام في إقليم كوردستان
.على مستوى احملافظات: مجالس احملافظات واحملافظني

املشاريع ممكنة بفضل  أصبحت هذه 
العراقي  االئتمان  صندوق  مساهمة 
وبلجيكا  أستراليا  حكومات  من  السخي  والدعم 
واسبانيا  والنرويج  وهولندا  واليابان  وايطاليا  وأملانيا  والدمنارك 

والسويد والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.

اتصل بنا
النوع  قسم  زيارة  ميكن  املعلومات  من  ملزيد 
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لى الرغم من اجلهود املمتازة التي تبذلها احلكومة العراقية ملعاجلة ع
عدم املساواة بني اجلنسني، تدهور الوضع بالنسبة للمرأة العراقية 
تفاقم  إلى  اإلحصائيات  وتشير   .2003 عام  منذ  جذري  بشكل 
األوضاع بسبب التهميش االقتصادي واالجتماعي والسياسي وعقود 
سكان  عدد  نصف  املرأة  وتشكل  والعقوبات.  والنزاعات  احلروب  من 
من األسر  النساء 10%  مليون نسمة كما تعيل  البالغ 31  العراق 

العراقية من بينهن ٪80 أرامل.

يحصر العنف وانعدام األمن واالستقرار وازدياد التديّن املرأة العراقية 
في األعمال التقليدية )كربات منازل مثالً(، مما يحد من فرص حصولها 
على التعليم والعمل املأجور. وتبلغ معدالت األمية بني نساء العراق 
 82٪ وهناك  العمرية.  الفئة  عن  النظر  بغض  الرجال،  عند  ضعفها 
ولذلك  الرجال،  لدى   19٪ مع  مقارنًة  العاملة  القوى  خارج  منهن 

فالنساء معرضات بشكل أكبر خلطر الفقر.

النوع  مفاهيم  تعميم  في  العراق  حكومة  إجنازات  استعراض  ولدى 
اإلطار  وجود  فرغم  التقدم.  من  متدنية  معدالت  نالحظ  االجتماعي 
والدافع  الوضوح  إلى  تفتقر  مسألة  املرأة  مساواة  أن  إال  الالزم، 
خطة  وتتضمن  والوطني.  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  والتفعيل 
الفقر في  واستراتيجية احلد من  الوطنية )2011-2014(  التنمية 
وحتقيق  القانون  وسيادة  اإلنسان  حقوق  إلى  واضحة  إشارات  العراق 
األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول عام 2015. وعلى الرغم من بعض 
حتقيق  عن  بعيداً  اآلن  حتى  العراق  يزال  ال  احرازه،  مت  الذي  التقدم 
يحرز  فيما  االبتدائي.  بالتعليم  االلتحاق  في  اجلنسني  بني  املساواة 
إلى  النساء  في معاجلة فرص وصول  تقدماً  والقضاء  الشرطة  نظام 
املواقف  املرأة مصدر قلق جدي في ظل  العنف ضد  يزال  وال  العدالة 
التقليدية ضمن القطاعات الرسمية وغير الرسمية التي تدمي ثقافة 
من  مزيداً  العراقيون  الواجب  أصحاب  ويتطلب  العقاب.  من  اإلفالت 
األطر  ضمن  احلقوق  لصاحبات  املعقدة  االحتياجات  لتلبية  الدعم 

القانونية والسياسية.

ستناداً إلى اإلطار الذي تشكله املعاهدات الدولية، يصمم برنامج األمم ا
لتراعي  بعناية  برامجه  العراق،  حكومة  مع  بالتعاون  اإلمنائي،  املتحدة 
املشتركة  البرنامج  استراتيجية  مع  وباالتساق  اجلنسني.  بني  الفوارق 
للمساواة بني اجلنسني وجدول األعمال ذي النقاط الثمانية الذي يعبر عن 
التزام مشترك قوي بتحسني وضع املرأة املتضررة من النزاعات والكوارث، 

فإن برامج ومشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في العراق:

1(  تدرج عناصر النوع االجتماعي منذ املراحل األولى للمشاريع.
واملشاريع  البرامج  وضع  في  املرأة  مشاركة  كبير  بشكل  تشّجع    )2

وتنفيذها.
3(  تضمن وجود عمليات إنعاش تلبي احتياجات اجلنسني وتعزز تكافؤ 

الفرص واخليارات املتاحة للمرأة.
4(  تطور القدرات من أجل التحول االجتماعي.

عدم  مبعاجلة  التزامهما  في  املدني  واجملتمع  العراقية  احلكومة  ولدعم 
في  االمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  تبنّى  العراق،  في  اجلنسني  بني  التكافؤ 

العراق منهجية من محورين:

األهداف  االعتبار  بعني  تأخذ  واملشاريع  البرامج  جميع  أن  من  التأكد  أ( 
العاملية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في املساواة بني اجلنسني كما نص 
القانون  الدميقراطي وسيادة  القطري في محاور احلكم  البرنامج  عليها 
يضم  االختصاصات  متعدد  فريق  ويقوم  األزمات.  ومنع  الفقر  من  واحلد 
مستشاراً في النوع االجتماعي بإجراء مراجعة واسعة في بداية صياغة 
النوع  صعيد  على  املستوى  عالية  مخرجات  إدماج  لضمان  برنامج  أي 

االجتماعي.

النوع  قضايا  ملعاجلة  خاصة  تدابير  اتخاذ  تشجع  برامج  وضع  ب( 
االجتماعي ذات األولوية. ويعزز برنامج املساواة بني اجلنسني عمل برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي في العراق بابتكار برامج مستدامة ومحفزة بشراكة 
إلى  يهدف  بتدريب  البرامج  هذه  وحتظى  املعنية.  العراقية  األطراف  مع 
بناء قدرات النظراء العراقيني وتعزيز خبراتهم بشأن قضايا املساواة بني 
اجلنسني ونشر أفضل املمارسات في املشاريع التي ينفذها البرنامج في 

العراق.

حسني وصول النساء واألطفال إلى العدالة من خالل مشاريع الدعم ت
األسري والعدالة واألمن وسيادة القانون. وقد ساهمت هذه املشاريع 
في وضع السياسات واألطر القانونية الرئيسية )مسودة سياسة املالجئ 
اإلقليمية، مشروع استمارة مقدار موحد الزم لوضع قاعدة بيانات وطنية 
املنزل،  في  للعنف  إقليمي  قانون  مشروع  املرأة،  ضد  العنف  ملكافحة 
استراتيجية وخطة عمل ملدة أربع سنوات لوحدات حماية األسرة لتقدمي 

الدعم الفني للعاملني في اخلدمات االجتماعية وعناصر الشرطة(.

يادة عدد وقدرات النساء اللواتي ميكن أن يشاركن في عملية التخطيط ز
تعالج  لذلك  ونتيجة  احمللية.  التنمية  برنامج  عبر  احلكومية  واملراقبة 
تنمية  في  ليشاركوا  والنساء  للرجال  اجلنسني  بني  الفوارق  احلكومة 
هذا  من  الرائدة  التجريبية  املرحلة  اكتمال  ومع  احمللية.  مجتمعاتهم 

املشروع اآلن، مت توسيع نطاقه ليشمل مختلف انحاء البالد.

تنفيذ ض من  يتجزأ  ال  جزءاً  املوازنات  إعداد  عملية  تصبح  أن  مان 
الوقت  وفي  اجلنسني،  بني  املساواة  مبادئ  تراعي  التي  املشاريع 
خالل  من  القرار  صنع  مستوى  في  النساء  عدد  مسألة  معاجلة  نفسه 
العليا  املفوضية  دعم  ومشروع  العراقي  العام  القطاع  حتديث  مشروع 
املستقلة لالنتخابات. وقد قبلت الدول املوقعة على امليثاق العاملي لألمم 
بتحسني  اللتزامها  زاوية  حجر  باعتبارها  اجلنسني  بني  املساواة  املتحدة 
في  والشفافية  البيئية  واالستدامة  العمل  ومعايير  اإلنسان  حقوق 

الشركات.

قدمي قروض أللف امرأة لتأسيس وإدارة شركات صغيرة وصغيرة جداً ت
عبر برنامج تنمية القطاع اخلاص في العراق.

عزيز القدرات احمللية ملنع النزاعات وإحالل السالم، وخلق شبكة من ت
ومشاريع  بالنزاعات  املرتبطة  التنمية  حتليل  عبر  وتدريبهم  اخلبراء 
استباقي في  بدور  القيام  للنساء  املشروع  أتاح هذا  وقد  السالم.  إحالل 
حتديد مصادر النزاع في احلدود الداخلية املتنازع عليها وحلها في نهاية 

املطاف.

ستفيد نشاط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في العراق، من خالل تعزيز ي
الشراكات، من مدخالت اجملتمع املدني. وقد وضعت اللمسات األخيرة 
على تقييم نشاطات التمكني االقتصادي للمرأة وإحالل السالم، بدعم 
من منظمات غير حكومية، ليفيد إعداد مشاريع تركّز على متكني املرأة 

اقتصادياً وإحالل السالم.

في ي اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  في  االجتماعي  النوع  خبراء  واصل 
العراق تقدمي الدعم الفني املستمر إلى القيادات النسائية العراقية 
مستويات  كافة  في  ومشاركتها  املرأة  لتمكني  الطريق  متهيد  ودعاة 
على  املرأة  مشاركة  بتيسير  البرنامج  ويقوم  اجملتمعية.  واحلياة  احلكم 
املشاركة  حول  نشاطات  في  والعاملي  واإلقليمي  الوطني  املستوى 

السياسية وإحالل السالم.

اإلجنازات نشاط البرنامج

UNDP صور من قبل


