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2021-2017منستراتیجیة السوید للتعاون اإلنمائي مع العراق إ  

 

ھدفال .  1 

تتوخى المساعدة اإلنمائیة الدولیة للسوید  إیجاد فرص ألولئك الذین یحیْون في فقر واضطھاد؛ھادفة إلى 
تحسین ظروفھم المعیشیة واالرتقاء بوجودھم االجتماعي،ُمنطلقة في ذلك من المبادئ التي تحكم المعونة 

ة من عوائد، فضًال عن االتفاقات الدو لیة الجدیدة التي أرساھا المجتمع وما تنطوي علیھ التنمیة المرجوَّ
.،وما تھدف إلیھ من تشیید نمط اندماج سیاسي واجتماعي راقٍ 2015الدولي في عام  1 

وفي إطار ھذه الستراتیجیة، سوف یسھم التعاون اإلنمائي السویدي مع العراق في نشر السالم وبناء الدولة
وھو ما  .اإلنسان والمساواة بین الجنسْینرامیة من وراء ذلك إلى تأسیس مجتمع سلمي، واحترام حقوق

، باعتمادات 2021-2017وضعتھ ھذه الستراتیجیة نُصب عینْیھا في خطتھا التي تُغطي الفترة الممتدة من 
 30والوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدوليقدرھا بلیون كرونا سویدیة تُخصَّص للبرامج التي تنفذھا

.ُجلَّ اھتمامھافولكھ برنا دوت ھ إلى األنشطة التي تُولیھا أكادیمیة ملیون كرونا سویدیة تُوجَّ   

 

:في تحقیق األھداف التالیةسھامإللأنشطة الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي  

 مجتمعات سلمیة وشاملة للجمیع

المساواة علىالترکیز ضة للخطر بشکل خاص، مع الصمود في المناطق المعرَّ ىعلالناسرة.تعزیز قد
.نحو أفضلعلىاألساسیةاالجتماعیةالخدمات علىالحصول ، وتیسیرنالجنسیْ بین  

 
ةالعملیفرص المشاركة في عظیموتاألصعدة كافة،العامة علىالمجتمعیةالمؤسساتطویرإمكاناتت• 

؛ بما یُفضي إلى تفعیل األدوار المنوطة بالمرأة.الدیمقراطیة وبناء السالم  

 
، مع كي ینھض بدوره في تقریر نموذج وطني للتنوع الثقافيظروف أفضل للمجتمع المدنيخلق • 

.البنین والبناتدون أي تفرقة أو تمییز بین حقوق اإلنسان، والسالم إشاعة قیم التركیز بوجھ خاص على

المساواة بین الجنسین
 

.تمتع النساء والفتیات بحقوقھن اإلنسانیة،وضماننالمساواة بین الجنسیْ كفالة•   

 
لِ مشاركة المرأة في رفع مستویات•  .؛ نھوًضا بالحوار التعددي البنَّاءالدیمقراطيمجرى التحوُّ  

                                                           
لوثیقة فضًال عن اللتنمیة المستدامة، اھدفً  باإلضافة إلى مائة وتسعة وستین عشرالسبعةأھدافھا العالمیةو 2030تشمل خطة التنمیة خطة عام 

.، واتفاق باریس)خطة عمل أدیس أبابا(الختامیة لخطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة  1



1 
 

ي مع العراق من 
اتيجية السويد للتعاون اإلنمائئ 2021-2017إس��  

 

الهدف - 1 

ي فقر واضطهاد؛هادفة 
تتو�ن المساعدة اإلنمائية الدولية للسويد  إيجاد فرص ألولئك الذين يحيْون �ن

ي تحكم  ي ذلك من المبادئ الئ�
،ُمنطلقة �ن ن ظروفهم المعيشية واالرتقاء بوجودهم االجتما�ي إ� تحسني

ي أرساها   عن االتفاقات الدولية الجديدة الئ�
ً

ة من عوائد، فضال المعونة وما تنطوي عليه التنمية المرجوَّ
ي عام 

،وما تهدف إليه من تشييد نمط اندماج سيا�ي واجتما�ي راٍق. 2015المجتمع الدو�ي �ن 1 

ي 
ي السويدي مع العراق �ن

اتيجية، سوف يسهم التعاون اإلنمائئ ي إطار هذه الس��
ن�� السالم وبناء و�ن

ن  ام حقوق اإلنسان والمساواة بني ، واح�� الدولة المنهارة. رامية من وراء ذلك إ� تأسيس مجتمع سل�ي
ة الممتدة من  ي ُتغ�ي الف�� ي خطتها الئ�

صب عينْيها �ن اتيجية نُ .وهو ما وضعته هذه الس�� ن الجنسنيْ
ص لل�� 2017-2021 ي تنفذها ، باعتمادات قدرها بليون كرونا سويدية ُتخصَّ الوكالة السويدية  امج الئ�

ي الدو�ي 
ي ُتوليها أكاديمية  30و للتعاون اإلنمائئ ه إ� األنشطة الئ� فولكه برنا مليون كرونا سويدية ُتوجَّ

ُجلَّ اهتمامها. دوت   

 

ي تحقيق األهداف التالية
ي الدو�ي لإلسهام �ن

:أنشطة الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائئ  

 مجتمعات سلمية وشاملة للجميع

ن ع� المساواة  ک�ي ضة للخطر بشکل خاص، مع ال�� ي المناطق المعرَّ
.تعزيز قدرة الناس ع� الصمود �ن

، وتيس�ي الحصول ع� الخدمات االجتماعية األساسية ع� نحو أفضل.  ن ن الجنسنيْ  بني

 
ي ال• 

عملية تطويرإمكانات المؤسسات المجتمعية العامة ع� األصعدة كافة، وتعظيم فرص المشاركة �ن
ي إ� تفعيل األدوار المنوطة بالمرأة. 

 الديمقراطية وبناء السالم؛ بما ُيف�ن

 
ن •  ك�ي ، مع ال�� ي

ي للتنوع الثقا�ن ي تقرير نموذج وطئن
ي �ي ينهض بدوره �ن

خلق ظروف أفضل للمجتمع المدئن
ن والبنات ن البنني ن بني .بوجه خاص ع� إشاعة قيم السالم  وحقوق اإلنسان، دون أي تفرقة أو تمي�ي  

ن  ن الجنسني  المساواة بني
 

،وضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن اإلنسانية. •  ن ن الجنسنيْ كفالة المساواة بني  

                                                           
ھدفًا للتنمیة المستدامة، فضًال عن  باإلضافة إلى مائة وتسعة وستین عشر العالمیة السبعة وأھدافھا 2030تشمل خطة التنمیة خطة عام 

.، واتفاق باریس)خطة عمل أدیس أبابا(الوثیقة الختامیة لخطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة  1 
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اء. •  ؛ نهوًضا بالحوار التعددي البنَّ ِل الديمقرا�ي ي مجرى التحوُّ

رفع مستويات مشاركة المرأة �ن  

 
ن العن�ي•  ،ومنع التمي�ي ،وترسيخ أسس  دعم الجهود المبذولة لمكافحة العنف الجن�ي ي

أو الِعر��
اف باآلخرين.   التسامح واالع��

 

ي تحقيق هذه األهداف: فولكه برنا دوت أكاديمية  أنشطة
المساِهمة �ن  

ن الجميع، وإرساء السالم الشامل، وبناء الدولة ع� أساس •  توف�ي ُمناخ ذي فاعلية حقيقية إلقرار المصالحة بني
كة.   اإلرادة العامة والمش��

 

ي  -2
السياق القطري العرا��  

ي السويدي مع العراق ما تحياه بالد الرافدْين من �اع وعنف 
لقد كان من أهم دوافع التعاون اإلنمائئ

ا  ة ومعقدة؛ُتعيق ال شكَّ التنمية االجتماعية المنشودة. ناهيك عمَّ ،وما ُتواجهه من تحديات كث�ي ن فادحنيْ
ي تأزيم  -يم الدولة اإلسالميةيستدعيه  ال�اع المسلح ضد ما ُيس�َّ ب"تنظ

داعش" من نتائج تسهم �ن
الوضع العام،َبْيَد أن داعش ليست سوى َعَرٍض ألزمة هيكلية عميقة،يقف وراءها إرث طويل من 

ضعف  الحكم السيا�ي وهشاشته، وانتشار الفساد وال�اعات واإلرهاب وتهميش الجماعات اإلثنية 
ن وحرياتهم األساسية،وأف�ن إ� ارتفاع والدينية المختلفة.ما أدى إ� عرقلة  اف بحقوق العراقيني االع��

ن األفراد وانقسام المجتمع. ووَهِن الحكم والسياسة،  ،وانعدام الثقة بني ي
وتائر العنف الجن�ي والجنسائن

اعات القائمة_قديمها وراهنها ن عية، والركود االقتصادي،واالستبداد.لهذا أسهمت ال�ن ي -وافتقاد ال��
�ن

ة أدت إ� تلوث المياه وانهيار الُمناخ وانتشار األمراض المعدية وتهديد إحداث تغي ات بيئية خط�ي �ي
ن  ن الجنسنيْ األنظمة المنتجة للغذاء،كما أف�ن  ال�اع مع "تنظيم داعش" إ� تراجع المساواة بني

حتياجاته ورعاية ا والقضاء ع� حقوق النساء والفتيات اإلنسانية.األمر الذي يدعونا إ� دعم العراق
 .  اإلنمائية،ومنع تفككه السيا�ي واالجتما�ي بديناميات ديمقراطية متنا�ي

ي العالم بسبب ما ُيمليه ال�اع مع داعش 
ي العراق من أك�� األوضاع تعقيًدا �ن

ي �ن
لقد باَت الوضع اإلنسائن

يد  ي ،وإ� ت��
ا إ� أي دعم إنسائن ت إ� افتقار أحد ع�� مليونً ن من تبعات كارثية؛أدَّ أك�� من ثالثة ماليني

ر النساء واألطفال،وإ� ندرة فرص العمل،  ُّ ،باإلضافة إ� ت�ن ن ي مخيمات لالجئني
شخص،وعيشهم �ن

ن الجماعات اإلثنية  ،وإحياء ال�اعات الكامنة بني ي شبكات األمان االجتما�ي
ونقص الموارد، وتدئن

ي لنخب األقليات؛ما يدعونا إ� ا
لمائن ام حقوق األقليات والدينية،وضعف التمثيل ال�� لعمل ع� اح��

ن -والمجموعات اإلثن ،وتأمني ي الحرية واالستقرار االجتما�ي
ثقافية واالستجابة لحاجات األفراد �ن

ن والمهاجرين، بمن فيهم  رة وتعضيد القدرة ع� إدارة الهجرة وتعزيز حقوق الالجئني المناطق المحرَّ
 العائدون. 

ي السكان المدنيون بشدة من تد
ة للقانون وحقوق اإلنسان، ال سيما لذا ُيعائن اعيات االنتهاكات الخط�ي

حقوق النساء والفتيات،ومن القيود المفروضة ع� حرية التنقل واالختفاء الق�ي والتجنيد اإلجباري 
ن طفل،و ة ماليني ِف ع��

ُّ
 3,5لألوالد والرجال وعمليات اإلعدام الجماعية والتعذيب واالغتصاب،وتوق

ي مدارسهم. مليون فئ� عن مواصل
ة تعليمهم واالنتظام �ن  
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ار جسيمة لحقت بمبانيها وببنيتها  دادها من داعش،من أ�ن ي تم اس�� كذلك عانت المناطق الئ�
ضهم لعنف واضطهاد غ�ي  ن من مصادر كسب رزقهم،وتعرُّ ي حرمان المواطنني

بت �ن التحتية،وتسبَّ
ل عملية إعادة بناء الخدمات االجتماعية ا . لهذا ُتمثِّ ن لرئيسة مثل الرعاية الصحية والمدارس مسبوقنيْ

ا،يفرض مهامَّ عاجلة تتطلب تهيئة الظروف  ً وإمدادات المياه والكهرباء والبنية األساسية تحدًيا كب�ي
للعودة إ� أرض الوطن وتحقيق االستقرار والتنمية طويلة األمد،ع�� تطه�ي منطقة الذخائر واأللغام 

 المهجورة والمتفجرة. 

التحديات الريب،كان واليزال ضعف السلطات الحكومية والمحلية وهشاشتْيهما، لكن أخطر هذه 
ي الداخ�ي وانخفاض أسعار النفط. 

وتف�� الفساد اإلداري، وارتفاع ُمعِدالت الفقر نتيجة لل�اع الِعر��
ي أض� يشكو عموًما من اختالالت بنيوية نتيجة افتقاده إ� إصالحات 

 أن االقتصاد العرا��
َّ

إال
رية،ونقص االستثمارات الدولية،وتفاقم التضخم. ِجذ  

 
ي أربيل 

ي بغداد وحكومة إقليم كردستان �ن
ن الحكومة المركزية �ن ومن المتوقع أن تظل العالقات بني

ي امتالك الموارد والسلطة،سياسية داخلية  
ن باألحقية �ن معقدة ُمفعمة بالمشكالت وبادعاءات الطرفني

 كانت أو إقليمية. 

ي هذه األجواء غ�ي أن حالة الن 
ي ع� الحل �ن ساء والفتيات ستب�� نموذًجا لالستعصاء والتأئ�

ف،وذلك  ي كلٌّ منهما من انعدام األمن والعنف،السيما العائ�ي وما يتصل منه بال��
الملغومة؛حيث ُيعائن

اء ظاهرة زواج األطفال واالتجار بهم،و تشويه األعضاء التناسلية   عن است��
ً

ع� نطاق واسع،فضال
يعية لإلن ي المجالس الت��

 ناقًصا �ن
ً

ي المناطق الكردية،وتمثيل المرأة تمثيال
اث،ع� نحو ما يحدث �ن

ي المجالس السياسية المنتخبة و 
والتنفيذية والقضائية، ع� الرغم من إقرارنظام "الكوتا والحصص" �ن

اركية أو ال��  ٍب من اله�ي ى إ� ترسيخ �ن ي المنتديات الوطنية لبناء السالم.ما أدَّ
ي النظام القانوئن

اتبية �ن
ت الحكومة العراقية خطة عمل لتنفيذ  يعات األ�ية.لذا تبنَّ ي الت��

ي�ي ضد المرأة،خصوًصا �ن والت��
،لكن التنفيذ أئ� ضعيًفا،وخطة العمل افتقرت إ� التمويل.ما دعا إ� 1325قرار مجلس األمن رقم 

ن والحفاظ ع� ن الجنسنيْ حقوق المرأة العراقية تابعة لمكتب رئيس  إنشاء إدارة قومية للمساواة بني
الوزراء، تتحمل فيه المديرية العامة أيًضا مسئولية خاصة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية 

 المتعلقة بتفعيل قدرات المرأة وإشاعة السالم واألمن. 

 

األنشطة                      -3 -  

ي ضوئها األنشطة
د �ن ي تتحدَّ ي وتصوراته ألوضاع  تستند الفلسفة الئ� ة السياق الوطئن إ� ماهيَّ

ن  ي إطار ال�اع الجاري، وع�� منظور المساواة بني
قة بالفقر وبالحقوق،�ن

ِّ
العراق المتعل

، والتطورات البيئية والمناخية.  ن  الجنسني
 

ام حقوق اإلنسان  ي تحقيق االستقرار،واح��
ّ  �ن ي

ي أهمية  اإلسهام السويدي اآلئن
من هنا تأئ�
ن الظروف؛ لبناء السالم و الدولة ع� نحو فّعال، وتحقيق والمساواة  ، وتحسني ن ن الجنسنيْ بني

ن أطياف المجتمع كافة.   المصالحة الوطنية بني

ل قيمة  ة؛لتحقيق نتائج عميقة الَغور،ُتمثِّ ي ع� المجاالت الحيوية الملحَّ
كز التعاون اإلنمائئ لهذا س�ي

ي اال ُمضافة إ� المساعدات السويدية ع� المدى الطوي
ا �ن

ً
عتبار ما ُيمليه السياق المعقد ل،آخذ

ورة هذه  ي تنفيذ س�ي
ي المرونة �ن

ات والمحفوف بالمخاطرمن مطالب متعددة تقت�ن �يع التغ�ي
،ع� الرغم  ن كاء العراقيني  عن الحوار ال�يح والدائم وكذلك المتابعة مع ال��

ً
اتيجية، فضال اإلس��
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ي هذا من الحالة األمنية الصعبة والقيود المفروض
ن �ن ن أجزاء العراق. لكن يتعني ة ع� التنقل بني

ع بحل  ي يقوم ع� تحليل عل�ي لطبيعة ال�اع وُي�ِّ ذ األنشطة وفق جدول زمئن اإلطار،أن تنفَّ
ن بالبيئة المحلية العراقية،  ة ومعرفة جيدتنيْ كاء يمتلكون خ�� معضلة تقاسم السلطة،بالتعاون مع ��

ي عمليات بناء السالم. وبأنظمة وأساليب العمل فيها،وبإف
ساح المجال لمشاركة المرأة �ن  

ن  ا،ُمراعًيا الفرص المتاحة الستكمال مبادرات المانحني اتيجي� ا وس�� ء الدعم السويدي مركزي� ي لذا سي��
نامج الجديد لألمم المتحدة الخاص بالمساعدة  ،وطبيعة ال�� ي ي ذلك االتحاد األورئ�

اآلخرين، بما �ن
ي ضوء ا

ة للعراق، يجب الحصول ع� معلومات اإلنمائية. لكن �ن لحالة السياسية غ�ي المستقرة والمتغ�ي
ن  ،ودراسة برامج المانحني ي

ي هذا التعاون اإلنمائئ
ن �ن كاء المحتملني دقيقة من وعن الجهات الفاعلة وال��

ي اإلدارة اليومية من أجل التأث�ي ع� المحتوى
كة، وتخصيص الموارد لتيس�ي المشاركة الفعالة �ن  المش��

ه ع�� القنوات المتعددة األطراف.   واألداء،فيما يتصل بالدعم الذي ُيوجَّ

ن باعتبارهم جهة تنموية فاعلة ذات إمكانات، يمكن أن تسهم  ن العراقيني بني ي التعامل مع المغ��
كما ينب�ن

ن  ي إعادة إعمار البالد،وبّث استقرار السالم وتحقيق المساواة بني
بمشاركتها وتحويالتها المالية �ن

. ال ن جنسنيْ  
 

ي العراق. وسوف 
اتيجية االنمائية �ن ن مختلف مجاالت الس�� وسيجري تفعيل وتكييف أوجه التآزر بني

اتيجيات  اتيجيات أخرى، مثل س�� تقوم المؤسسات السويدية بمساندة أنشطة تعمل ضمن أطر س��
ي الدعم المقدم من خالل 

ي أن يأئ�
المنظمات األنشطة اإلقليمية أو الخاصة بأنشطة محددة. وينب�ن

، متوافقا مع أولويات السويد  ي
المتعددة األطراف، والمعروف باسم الدعم المتعدد األطراف / الثنائئ

ي مع المنظمات الدولية والمحلية. 
 ونهجها التعاوئن

ي الدو�ي وستعمل أنشطة 
جاهدة ع� تيس�ي الوصول إ� الخدمات  الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائئ

ن كل الطوائف والجماعات،وإرساء المساواة   االجتماعية األساسية وتقديمها ع� قاعدة من المساواة بني
ن داخل العراق.  ي مخيمات الالجئني

رة والمجتمعات المحلية المختلفة،و�ن ي المناطق المحرَّ
ن �ن ن الجنسنيْ بني

لمجتمعات ع� الصمود. وستشمل الخدمات االجتماعية وهذا أمر حيوي لدعم قدرة الناس وا
توف�ي إمدادات المياه والكهرباء بشكل دائم، وفرص التعليم، والرعاية -ع� سبيل المثال -األساسية

ي 
ا �ن دين داخلي� ئ السبيل لمنحها أولوية تسمح بالعودة الطوعية واآلمنة للم�� الصحية والطبية؛ بما ُيهئي

اتيجية ع� تعزيز قدرة العراق ع� مناطق العراق المختلفة ي إطار هذه الس��
.وستحرص الوكالة أيًضا �ن

ي ذلك العودة، سواء من داخل العراق أو من خارجه، بطريقة تضمن حقوق 
إدارة الهجرة، بما �ن

ي إيجاد بيئة خالية من الذخائر غ�ي 
ي تنمية البالد،. واإلسهام الِجدّي �ن

ن وتسهم �ن المهاجرين والالجئني
جرة ومن األلغام والعديد من الفخاخ المتفجرة. المنف  

، ال سيما  ي
ن ع� تهيئة فرص أفضل لتنظيم المجتمع المدئن ومن نافل القول:إن هذه األنشطة سُتعني

المنظمات النسائية ومنظمات األطفال والشباب. وستعزز حقوق اإلنسان، والدفع باتجاه تمتع النساء 
 أولوية خاصة لوسائل اإلعالم المستقلة، ولتكثيف الحماية والفتيات بحقوقهن اإلنسانية. وسُتعَ� 

ي مجال حقوق اإلنسان. 
ن �ن ن والناشطني  واألمن لكل من الصحفيني

ستدعم هذه األنشطة الجهود المبذولة لتعزيز القدرات والمهارات من خالل  وع� المدى البعيد 
ي المجتمع

ها من الجهات الفاعلة �ن ي ووسائل اإلعالم. وستتاح  مساندة منظمات حقوق المرأة وغ�ي
المدئن

ي 
الفرص  للمنابر الواسعة ولفرص التعاون من أجل تهيئة األرضية المناسبة  للمصالحة الوطنية �ن

ي 
ي جميع برامج التعاون اإلنمائئ

ي �ن
ن المؤسسات الديمقراطية. وتعميم المنظور الجنسائن المستقبل وتمكني

ي تحقيق واستق
رار السالم وبناء الدولة،وتوطيد سلطات الدولة واألنشطة الرامية إ� المساهمة �ن
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ي إطار دعم قدرة األفراد والمجتمع،ومساءلة المؤسسات السياسية والنخب الحاكمة ع� 
ومؤسساتها �ن

ن تجربة الالمركزية الجارية بهدف رفع مستوى المحليات وإداراتها  ،وتوطني ي الصعيدْين المح�ي والوطئن
ي التخطيط للخدمات االج

اكها �ن تماعية ولعمليات تنفيذها وتقديمها. وإ��  

ن النساء والرجال  ا للسلطات بني
ً
ن إ� توزيع أك�� توازن ن الجنسنيْ ي جهود المساواة بني

وبذلك ُتف�ن
،ولقوة توجيه القيم األخالقية  والفتيات والفتيان،واإلفادة من طاقاتهم بوصفهم عوامل حيوية للتغي�ي

ي 
هما من دوافع ال�اع وأسبابه. الرامية إ� مناهضة العنف الجن�ي والجنسائن   وغ�ي

 
ي إطار قرار مجلس األمن 

ي هذا الصدد �ن
ء إسهام السويد �ن ي بشأن المرأة والسالم واألمن،  1325وسي��

ُمستنًدا إ� خطة العمل الوطنية العراقية لتحقيق هذا الهدف،و توف�ي الدعم النف�ي واالجتما�ي 
لنفسية للنساء والرجال واألطفال،و محو آثار العنف وتقديم المشورة ع�� برامج معالجة الصدمات ا

ن األنشطة اإلنمائية  ي الموجه ضد النساء والفتيات والفتيان،من خالل الجمع بني
الجن�ي والجنسائن

 والمساعدة القانونية. 
 

ن ع� بناء السالم الداخ�ي ،وع� فولكه برنا دوت أكاديمية  وسوف تعمل ع� توف�ي ُمناخ ص�ي ُيعني
ي زيادة الثقة تحقيق اال 

ي الشامل وبناء الدولة. وستسهم أنشطتها ع� وجه التحديد �ن
ستقرار العرا��

والحوار، ودعم القدرة ع� الصمود، وإنهاء ال�اعات اإلثنية والدينية،وتقوية التضامن 
ن  ها هذه تقليص الفجوة بني ،وتعزيز الحريات المدنية والسياسية،ُمستهدفة من وراء تداب�ي االجتما�ي

امج سل ي منتديات الحوار  وال��
طة الدولة السياسية والسكان ومختلف فئات المجتمع،والمشاركة �ن

الجتما�ي المنشود. الدراسية وبناء الثقة؛توطئة للتغي�ي ا  
 

اتيجيات المطروحة  فولكه برنا دوت كاديميةأوسوف تتابع  إجراءات متابعة عمل الحكومة بشأن الس��
ورة العمل،واستخدام  امج وعمليات توجيهها،وإجراء تقييمات منتظمة لس�ي للتعامل مع كل هذه ال��

أساليب رصد األداء المختلفة للحصول ع� بيانات األداء النو�ي والك�ي ع� السواء؛من أجل تحقيق 
ن النتا ي السويدي التوازن المرجّو بني

نامج اإلنمائئ ة األجل والطويلة األمد؛ لضمان مساهمة ال�� ئج القص�ي
ي تحقيق التنمية المستدامة. 

 والمعونة �ن
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