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  ة من خالل العمل مع شبكو.  يتغير المناخالالفقر وعدم المساواة وباألمم المتحدة الرائدة التي تكافح إلنهاء الظلم المتمثل  أحد منظمات  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو  

في   والشركاء  الخبراء  من  بناء    170واسعة  على  الدول  نساعد  الدولة،  من  والحلول  مجموعة  المزيد  المستدامة  متكاملة  على  تعرف  والكوكب.   عبرللناس 

iq.undp.org  علىتابعونا أو UNDPinIraq 
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مليون دوالر أمريكي مساهمة دنماركية لدعم   7.5

 ستقرار واألمان والتعافي انتقال العراق إلى اإل
 

بدعم مشروع إصالح قطاع األمن في العراق هذا العام    من جديد تؤكد الدنمارك التزامها -  2022تموز//24بغداد، كوبنهاغن، 

ماتخطط الدنمارك   مليون دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق. وبهذا يكون مجموع 1.6بتقديم ما يقرب من 

 .2025مليون دوالر أمريكي تمتد حتى العام  7.5الى العراق حوالي  للمساهمة به 

 

فذة بموجب االتفاقية تقديم الدعم لصالح مستشارية األمن القومي في مجال صياغة وتنفيذ استراتيجية األمن  تشمل األنشطة المن 

القومي. ودعم وزارة الداخلية من خالل تدريب ضباط الشرطة المحلية من القيادات الوسطى بهدف تطوير القدرات في مجال إنفاذ  

ماسك االجتماعي من خالل برنامج التدريب المهني للمقاتلين المتطوعين السابقين الذين القانون والعدالة الجنائية واألمن؛ وتعزيز الت 

 .تم فك ارتباطهم بعد إنتهاء مهامهم في مواجهة داعش

 

"أن الدنمارك تجدد التزامها بدعم انتقال العراق إلى   : ستيغ باولو بيراس بهذه المناسبة السيد لدى بغداد وذكر السفير الدنماركي

رار واألمن والتعافي. ويأتي دعم جهاز الشرطة المحلية في هذا اإلطار من األهمية من خالل دعم اإلنتقال من العسكرة الى  االستق

 مفهوم الخدمة" 

 

ومنع التطرف   المجتمعي،"من التماسك   : وقالت السيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 

االستقرار، وإصالح قطاع األمن في العراق، كانت الدنمارك والزالت داعماً رئيساً ألنشطة برنامج األمم المتحدة   العنيف، إلى

اإلنمائي في العراق. نحن ممتنون للغاية لهذه المساهمة اإلضافية والتي من شأنها دعم بناء عراق ينعم بالسالم واألمان، وتعزيز دور  

 .تزايدلتي يعتمد عليها المواطن العراقي بشكل ماألجهزة والمؤسسات الوطنية وا
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