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 أهمية القيم المدنية
 

 االجتماعية، لالنقسامات حد ووضع المراهقين، من المقبلة األجيال بين السلمي التعايش دعائم توطيد إلى الحياتية والمهارات المدنية القيم تعزيز يؤدي

 .االجتماعي النوعي المستوى على والمساواة والتسامح الوطنية، والهوية والمواطنة، اإلنسان، حقوق مفاهيم تدعيم خالل من

 الدولةو السلم بناء مبادرات
 

يصبحوا عوامل ل الشابات/تمكين األطفال والشباب•

 .لتغييرل

 

 

محّفزًا  عاماًلباعتبارهم  الشابات/تعزيز دور الشباب•

 .لجهود المصالحة الوطنية

 

 

المعنية من أجل النهوض المؤسسات العامة تطوير •

 .القيم المدنية والمهارات الحياتيةب

 

آثار القيم المدنية والمهارات الحياتية على صعيد السياسات 

 العامة واستدامتها
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 :وضع خطة عمل وطنية واستراتيجية وطنية للمصالحة           

 .وضع سياسة وطنية بشأن القيم المدنية والمهارات الحياتية   •
 

 . بناء قدرات بشرية لصانعي السياسات وكبار المسؤولين    •

 (.مدربون وطنيون)تطوير قدرات الوزارات     •

 

آليات  )إنشاء شبكة للمهارات الحياتية والقيم المدنية الوطنية •

 (.للتنسيق

 

 .إنشاء نظام للرصد والتقييم   •

 

 .إنشاء محاور لمصادر متنوعة   •

الشابات وتحسين أوضاعهم من أجل  /االستثمار في الشباب

 .تحقيق تنميتهم

الشابات للحفاظ على الثروة الكبيرة التي  /تمكين الشباب

تشّكلها القيم الثقافية والدينية المتنوعة لجميع  

المجتمعات المحلية، واالستفادة منها، وبالتالي إعدادهم  

كي يصبحوا قادة ألوطانهم وأصحاب أعمال حرة  

 .  وموظفين حكوميين في المستقبل

تطوير القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تعزيز   

 .القيم المدنية والمهارات الحياتية

 القيم المدنية والمهارات الحياتية

 القيم المدنية

إحالل االستقرار  
في أعقاب  
النزاعات  
 المسلحة

 الهوية الوطنية

 حقوق اإلنسان

 المواطنة

المساواة النوعي  
 االجتماعي

الشابات/الشباب  

 التنمية

 الحكم الرشيد
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 أهم إنجازات اإلسكوا في مجال القيم المدنية والمهارات الحياتية

 من الحياتية والمهارات المدنية القيم تعزيز حول وطني مؤتمر تنظيم•

 .التعليم خالل

 

 .الحياتية والمهارات المدنية القيم بشأن وطنية عمل خطة وضع•

 

  في وناشط تعليمية خدمات ومقدم ومعلم مدرسة مدير ٩٧٤ تدريب•

 .حكومي ومسؤول المدني المجتمع

 

 .أقرانهم لتدريب طالبًا ١٢٠ تدريب•

 

 .والتوعية للتعليم وطنية شبكة إنشاء•

 

   التعليمية للموارد مركز إنشاء•

 .جودة التعليم رصدل ظامون

 العنف المسلح في العراق

 

، لبنان١١-٨٥٧٥، صندوق بريد ٢٠٢٣ ٦٥٠١بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح،   

+٩٦١-١-٩٨١٥١٠: ، فاكس+٩٦١-١-٩٨١٥٠١: هاتف  
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 النازحون في العراق                   
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 صالح الدين أربيل

 
 ذي قار

 

 ٢٧،١٩٥ ٤٥،٠٠٨ ٧٠،٩٣٢ ٢٦٣،١٦٩ ٢٠١٣-النازحون في العراق

 (  ٢٠١٢ - ٢٠٠٩)النهوض بالقيم المدنية في العراق        

 ووكالتان اإلسكوا اتخذت وأربيل، بغداد في التربية وزارتي من بدعم •

  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة هما المتحدة، األمم من لها شريكتان

  القيم لتعزيز مبادرات للسكان، المتحدة األمم وصندوق (اليونسكو) والثقافة

  لدعم وذلك التعليمي، النظام ضمن الحياتية والمهارات المدنية

   .فيه ودمجهم المجتمع في ومشاركتهم الشابات/الشباب

 مهمتها ،٢٠٠٦ يناير /الثاني كانون في متخصصة شعبة اإلسكوا أنشأت •

  البلدان قضايا ومعالجة السالم بناء على سيما ال التنمية، على التركيز

   .بالنزاع المتضررة

 الحياتية، والمهارات المدنية القيم مراعاة تعميم على حاليًا اإلسكوا تعمل •

 .الدولة وبناء السالم بناء لجهود دعمًا وذلك

 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  العراقي المدني والمجتمع العراق حكومة قدرة تعزيز

  والقيم الحياتية المهارات برامج وتنفيذ وضع على

 .الوطنية

  تنسيق على العراق لحكومة المؤسسية القدرة بناء

  ورصد المدنية والتربية الحياتية المهارات برامج

 .تنفيذها

خطة عمل   تعزيز قدرة حكومة العراق على وضع

 .والمهارات الحياتية وطنية لتعزيز القيم المدنية

 النواتج البرنامجية             

  المدنية للقيم الترويج على المراهقين قدرات تعزيز

   .أقرانهم بين الحياتية والمهارات

 .الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية ،٢٠١٣  لعام اإلحصائية الحولية :المصدر

 للعراق الديمغرافية البيانات

 نسمة مليون ٣٣،٤ .............................................................. :السكان مجموع

 (في المائة من العراقيين ٥٠)مليون نسمة  ١٦،٦ ...(: سنة ١٨ -٠)عدد األطفال والمراهقين 

 (العراقيين من المائة في ٢٠) نسمة ماليين ٦،٧ ............ :الشابات/والشباب المراهقين عدد

 اليوم في أمريكي دوالر ٢،٢ من بأقل يعيشون العراقيين من المائة في ٢٣ ...… :الفقر نسبة

 .وزارة التخطيط في العراق: المصدر

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : لإلسكواالوكالتان الشريكتان 

 .وصندوق األمم المتحدة للسكان( اليونسكو)

 ؛ المعّلمون في المدارس؛ (سنة ١٩إلى  ١٢)الشباب والشابات : المستفيدون

الباحثون من الشباب؛ مقّدمو الخدمات التعليمية؛ كبار المدربين؛ الموظفون 

 .الحكوميون؛ أصحاب المصلحة؛ المشرعون وصّناع القرار

 ٢٠٠٩ ديسمبر /األول كانون ١٧      :المشروع بدء تاريخ  :الزمني اإلطار

 ٢٠١٢ديسمبر  /كانون األول ٣١  : تاريخ انتهاء المشروع                   

 .  Iraq Body Countمنظمة : المصدر   


