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###  ###  ### 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة  
الدول على بناء حلول متكاملة   نقوم بمساعدة دولة،  170وتغير المناخ. من خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 

 UNDPinIraqأو تابعنا على iq.undp.orgالكوكب. تعرف على المزيد على ودائمة للناس و
 
 

 www.iq.undp.orgمجمع االمم المتحدة، المنطقة الدولية، بغداد، العراق | 

  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  المتكامل للتماسك االجتماعي لنهج المساهمة جديدة من الدنمارك تدعم 

 العراق
 

مليون دوالر أمريكي   3.4العراق بمساهمة قدرها في رحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -  2022 يونيه 05بغداد، العراق، 

 .2025إلى  2022دانمركية( لدعم تنفيذ برنامج التماسك االجتماعي في العراق من كرونة  24000000)

 
 

لبناء السالم على تعزيز األطر المؤسسية يعمل برنامج التماسك االجتماعي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف، ودعم ل محليةوالالقدرات الوطنية  دعم بناءو، افقيا وعموديا والتماسك االجتماعي 

لشباب والنساء ، وضمان فرق السالم لالمنظمات المجتمعية المحلية والقيادات المجتمعية ، ، بما فيها لجان السالم المحلية لمالسآليات 

في مجال السالم   والناشطينالحكومة العراقية والشركاء المحليين مع برنامج اليعمل  لنزاع.حساسة لمنهجيات بناء سالم اتباع 

 االنقسامات التي بقيت في العراق في أعقاب الصراع مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(.لمعالجة 

 
ات االجتماعية ، وبين  "تحسين التفاهم والثقة بين مختلف الفئ سفير الدنمارك في العراق، تيغ باولو بيريسسسعادة السيد أفاد 

تتحد حول رؤية وطنية للسالم لالمواطنين والدولة سيعود بالفائدة على كل من الحكومة والمجتمع المدني والجماعات المحلية 

 والتماسك االجتماعي في العراق."

 
قالت الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق زينة علي أحمد: "نحن ممتنون للغاية لحكومة الدنمارك، شريكنا  

على تشجيع   تركز شراكتنا المستمرة في العراقالتماسك االجتماعي في العراق، على هذه المساهمة المهمة.  دعمالثابت في 

 حلول دائمة إلعادة االندماج واالستقرار ".والوصول الى سكة  المجتمعات المسالمة والمتما
 

  2020تم إطالق برنامج التماسك االجتماعي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق لمدة خمس سنوات في كانون الثاني 

 العراق. كافة انحاءتماسًكا في وقوة وسلمية اكثر لتعزيز مجتمعات 
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