
 

 

 

 عراق بإعتباره احد األولويات القصوى مليون يورو لدعم إستقرار ال  5 بقيمةمساهمة جديدة من هولندا 

مليون دوالر   5.63ماليين يورو )  5يرحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق بمساهمة قدرها  -  2021الثاني كانون  24بغداد،  
سيساهم هذا التمويل بدعم مبادرات حيث  ،برنامج إعادة االستقرار التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائيإلى ية هولندالحكومة الأمريكي( من 

 تحقيق االستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(. 

  ، مليون دوالر أمريكي  107.45االستقرار للمناطق المحررة إلى وبهذا االلتزام المالي الجديد سيبلغ إجمالي مساهمة هولندا في برنامج إعادة 
. وحتى يومنا الحالي دعم برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة  لتمويل البرنامج شريك 30تعتبر هولندا ثالث أكبر مساهم من بين 

 داعش.  الحرب ضدمليون عراقي نزحوا بسبب  4.93

وتضيف السيدة زينة: "من خالل هذه المساهمة، أعطت هولندا األولوية لتحسين وضع المجتمعات العراقية وازدهارها، وأنا أحييهم على  
م  التزامهم وقيادتهم". "بصفتها أحد المساهمين األوائل في برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة، فأن هولندا تعرف قيمة برنامج األم

إلنمائي كونه يربط جهود إعادة اإلعمار والتعافي بأنشطة االستقرار التي تركز على سبيل المثال على إعادة تأسيس التماسك  المتحدة ا
 .معالي السيد ميشيل رنتنار السفير الهولندي في العراق المجتمعي,"

عات العراقية وازدهارها، وأنا أحييهم على  : "من خالل هذه المساهمة، أعطت هولندا األولوية لتحسين وضع المجتمالسيدة زينةوتضيف 
فأن هولندا تعرف قيمة برنامج األمم   المحررة،في برنامج إعادة االستقرار للمناطق األوائل "بصفتها أحد المساهمين  التزامهم وقيادتهم".

إعادة تأسيس التماسك  على  سبيل المثاليربط جهود إعادة اإلعمار والتعافي بأنشطة االستقرار التي تركز على  المتحدة اإلنمائي كونه
 ."المجتمعي

 2015اإلنمائي برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في شهر حزيران  أنشأ برنامج األمم المتحدة العراق،على طلب حكومة وبناًء 
 لعنف والتطرف.لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع األساس إلعادة اإلعمار والتعافي، والحماية من تجدد ا

مدينة ومنطقة محررة، مما ساعد الحكومات المحلية على   31مشروع في  3,000من  المحررة أكثرأكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
 األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين.محافظات التحتية األساسية بسرعة في جميع أنحاء البنى إعادة تأهيل 
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