
 

 
 

 
 

 

 

24 Eylül 2019 

 

İNGEV ve UCLG-MEWA işbirliği yaptı.  
 

İNGEV ve UCLG-MEWA, İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) 

çalışmasının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerel düzeyde 

ölçüldüğü metrikler olarak değerlendirilmesi ve  

İGE-İ’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde farklı ülkelerde 

uygulanması konusunda çalışacak. 

 

 

  

 
İngev’in yürüttüğü İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler raporu, yerel düzeyde insani gelişmenin 

ölçülmesini ve izlenmesini amaçlamaktadır. Yerelleşmenin giderek arttığı günümüzde, insani 

gelişmeye etki eden yerel politika araçları da çeşitlenmektedir. Bu araçların mikro ölçekte yerel 

yönetimler tarafından etkin kullanılması, başta merkezi yönetim olmak üzere diğer paydaşlar 

tarafından da desteklenmesi yaşam kalitesini yükseltmektedir. 

 

İnsani Gelişme Endeksi önümüzdeki dönemde ilçelerin yansıra büyükşehirleri de kapsayacak  

şekilde genişleyecektir. 

 

İNGEV ve UCLG-MEWA işbirliği yerel yönetimlerin desteklenmesi alanındaki bu 

çalışmaların güçlenmesini hedeflemektedir. İşbirliği kapsamında İnsani Gelişme Endeksi-

İlçeler çalışmasının genişlemesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel düzeyde 

ölçülebilir metrikler olarak değerlendirilmesi ve İGE-İ’nin Ürdün ve Filistin’de pilot testinin 

yapılması alanlarında çalışmalar yapılacaktır 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
İletişim için: İNGEV - 0216 540 50 21 http://www.İNGEV.org 

   UCLG-MEWA - 0212 511 10 10 http://uclg-mewa.org 

 
İNGEV Hakkında: İNGEV, insani gelişmeyi kırılgan toplum kesimlerini güçlendirecek uygulama 

projeleri, politika kararlarına yol gösteren araştırmalar ve sosyal pazarlama kampanyaları yaparak 

destekler. İNGEV iş birliğine, ortak akla, teknik kaliteye inanan bir sivil toplum örgütüdür. İNGEV tüm 

çalışmalarında şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla çalışmakta; partiler üstü bir tutumla 

ülkedeki insani gelişme sorunlarının giderilmesinde tüm ilgili kesimlerin ortak mutabakatını 

geliştirmeyi hedefleyen bir toplumsal sorumlulukla hareket etmektedir. 

 

 

UCLG-MEWA Hakkında: Yerel yönetim, yerel yönetim birliği, gerçek ve tüzel kişilerden oluşan 

geniş bir üyelik ağına sahip olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 

Teşkilatı (UCLG-MEWA), 100 yılı aşkın bir yerel yönetim hareketinin temsilcisi olan, İspanya merkezli 

UCLG Dünya Teşkilatı’nın dokuz bölge teşkilatından biridir. Çatısı altında bulunan üyelerin BM ve 

benzeri uluslararası kuruluşlarda aktif temsilini sağlayan UCLG-MEWA, aynı zamanda bölge 

ülkelerinin yerel kalkınma sistematiğine küresel bir perspektif kazandırmaktadır.  

 

BM tarafından benimsenen ve 2030 yılına kadar tüm ülkeler için bir eylem çağrısı niteliğinde olan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesine yönelik faaliyetler, UCLG-MEWA’nın bu 

bakış açısının mihenk taşıdır. Faaliyet gösterdiği MEWA Bölgesi’nin yanı sıra, tüm ülkeler ile 

işbirliğine de açık olan Teşkilat, bu manada yerel yönetimler için etkili iletişim kanalları oluşturmakta 

ve küresel gündemlere entegre olabilmelerine zemin hazırlamaktadır.  
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