
 

 

 

 

  من المانحين الثالثين  برومانيا باعتبارها الشريك  يرحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 عادة االستقرار للمناطق المحررةإ لمشروع

 

العراق بمساهمة قدرها    -  2021ديسمبر    27بغداد،   المتحدة اإلنمائي في  دوالر   56609يورو )  50.000يرحب برنامج األمم 

المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  المحررة  للمناطق  االستقرار  اعادة  تمويل مشروع  إلى صندوق  من حكومة رومانيا  مقدمة  أمريكي( 

في المناطق التي تحررت من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق    اإلنمائي، والذي ينفذ مبادرات سريعة وفورية لتحقيق االستقرار 

 والشام )داعش(.

لبرنامج األمم   لمشروع اعادة االستقرار التابعالثالثين  المالي  الشريك  جعل منها  توالتي  رومانيا  لدولة    االولى   مساهمةالتعتبر هذه  

والتي ال تزال بحاجة إلى    داعش  حرب ضدالتي تأثرت بال  لمشاريع الهامة في المناطقلسيتم استخدام هذه المساهمة  المتحدة اإلنمائي.  

مشروع في   3000أكثر من  مشروع اعادة االستقرار  الخدمات األساسية. حتى اآلن، أكمل    على العائدين    حصولالدعم لضمان  

 ماليين عراقي. 6أكثر من  من هذه المشاريعاستفاد حيث المناطق المحررة من داعش، 

 جديد   شريك ك رومانيا  دولة  "نرحب بحكومة    السيدة زينة علي أحمد: ،  تقول الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق

  يواصلأن  لمشروع اعادة االستقرار  من جميع شركائنا، يمكن  المستمر  بفضل الدعم السخي  حيث ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  

 نازحين على العودة إلى ديارهم بكرامة"  الالحاسم لتحسين الظروف في المناطق المحررة ومساعدة  عمله

ثقة شركائنا المستمرة في قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعم الشعب مدى  : "توضح هذه المساهمة  زينةتضيف السيدة  و 

 في المناطق المحررة من داعش".  والتعافي  لالستقرار االساسية هتلبية احتياجاتفي العراقي  

بناء على طلب من حكومة العراق بدعم من   2015في عام  مشروع اعادة االستقرار التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تم تأسيس   

، لتسهيل العودة اآلمنة والكريمة للنازحين العراقيين. ويركز البرنامج على إعادة تأهيل داعش ضد التحالف الدولي الدول األعضاء في  

لتحتية لضمان الوصول إلى الخدمات األساسية، وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة األجل، وتوفير دعم  ا  ى الخدمات األساسية والبن

 عبر المناطق المحررة في األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين. المجتمعي القدرات للبلديات وتعزيز التماسك 

تلبي احتياجات    المشاريع  المحليين للتأكد من أن   الشركاءو   يةحكومة العراقالالعمل عن كثب مع  مشروع اعادة االستقرار    يواصل 

 داعش.  حرب ضدبال  المتأثرة في المناطق الساكنين األفراد 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
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