
 
 بولندا تؤكد شراكتها مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم الفئات الضعيفة من العراقيين 

يرحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق بمساهمة إضافية من حكومة بولندا    -  2022كانون الثاني/يناير    19أربيل،  
دوالر أمريكي( إلى برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة. سيركز هذا الدعم    244,000تبلغ مليون زلوتي بولندي )حوالي  

ية في العراق والشام )داعش( لتسهيل العودة اآلمنة المهم على استقرار المحافظات الخمس المحررة من تنظيم الدولة اإلسالم
 والكريمة للنازحين العراقيين، ووضع األساس للتعافي وحماية المجتمعات من تجدد التطرف العنيف.

م  وبهذه المساهمة الجديدة الى برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي يصل إجمالي الدع
 . 2015مليون دوالر أمريكي، منذ تأسيس البرنامج في عام   2.7البولندي إلى أكثر من  

"يصادف في هذا الشهر مرور أربع سنوات على   :الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، زينة علي أحمدوقالت  
إن دعمنا للسلطات والمواطنين   من داعش. ومع ذلك، ال يزال أكثر من مليون عراقي يعانون من النزوح.  تحرير العراق رسميا  

 العراقيين أمر بالغ األهمية لتلبية احتياجات النازحين داخليا  العائدين إلى مناطقهم األصلية".

الثابت لالستقرار في  وتضيف السيدة علي أحمد: "نحن ممتنون للغاية لبولندا على هذه المساهمة اإلضا  فية الهامة ، ودعمها 
 العراق".

إن جمهورية بولندا ملتزمة  "  :صرح السفير مارسين كوبيك، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بولندا لدى جمهورية العراقو 
ا للبرامج  التبرعات  التزامنا  العراق. يشمل  إلى جمهورية  االستقرار والسالم والرفاهية  إعادة  االتحاد  بعملية  تنفذها مؤسسات  لتي 

األوروبي، والتبرعات المباشرة لمنظمات المساعدة من بولندا وكذلك دول االتحاد األوروبي األخرى التي تدير برامجها في العراق  
برنامج المشاريع التي تنفذها البعثات الدبلوماسية البولندية مباشرة على األرض. وتندرج مساهمة بولندا ضمن الشراكة مع   وأيضا  

 األمم المتحدة اإلنمائي في العراق وهو النطاق األوسع لنشاط بولندا في جمهورية العراق والشرق األوسط". 

إلى أولويات االستقرار التي حددها النظراء الوطنيون، يعمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة على استعادة البنية   استنادا  
ر فرص عمل قصيرة األجل، وتعزيز سبل العيش وإنعاش االقتصادات المحلية، وتطوير ية، وتوفالتحتية العامة األساسية بسرع

 القدرات، وتسهيل المصالحة السلمية في المجتمعات المحررة من داعش.



أكثر من  شريكا    30وبدعم من   المحررة  للمناطق  لتحقيق   3,000، بما في ذلك بولندا، أنجز برنامج إعادة االستقرار  مشروع 
 مليون شخص. 6.6الستقرار في األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين، استفاد منها ما يقرب من ا
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