
 

 

 

 بيان صحافي

 

 دعمها لالستقرار في العراقتزيد هولندا 

مليون دوالر  23.2بمبلغ إضافي قدره ساهمت حكومة مملكة هولندا  – 2018آب )أغسطس(  26بغداد، 
 مشاريعالذي يمول  ،التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيلمشروع إعادة االستقرار  مليون يورو( 20أمريكي )
وبذلك  في العراق والشام "داعش". المناطق المحررة من تنظيم الدولة اإلسالميةإلى االستقرار عادة سريعة إل

 يورو(.مليون  57مليون دوالر أمريكي ) 65.4إلى اإلجمالية مساهمة هولندا ترتفع 

 االستقرار إعادة: "نشاطات ألمين العام لألمم المتحدة في العراق، مارتا رويداس أننائب الممثل الخاص لقالت و
، والجسور الصالحة لالستخدامالمياه  وتدفق، من إعادة فتح المدارس، في جميع أنحاء البالد للعيانباتت واضحة 

 نزحوامليون شخص  5.9من أصل إلى ديارهم  بالمئة تقريبا   70وقد عاد المجتمعات ببعضها. التي تعيد وصل 
هذه المساهمة السخية من ، ولهذا تأتي العمل الذي ينبغي القيام بهأنه ال يمكن التقليل من حجم  بيد. الصراع أثناء

 هولندا في الوقت المناسب تماما ".

المناطق هنا وفي تحقيق االستقرار وزيرة التجارة الخارجية والتعاون اإلنمائي الهولندية، سيغريد كاغ:" إن وقالت 
أمر لناس ل آفاق مستقبل أكثر إشراقا  توفير كما ان  تنظيم داعش أمر ذو أهمية قصوى.دمرها التي خرى األ

، والمدارس والكهرباءالماء إعادة توفير  ويشمل ذلكألن ممتلكاتهم وسبل عيشهم تعرضت للدمار.  ،جوهري
 إعادةنشاطات المدينة القديمة في الموصل لتقييم أثر زارت الوزيرة مؤخرا  قد والخدمات األساسية". من  هاوغير

 .المنطقةاالستقرار في 

االستقرار في حزيران  مشروع إعادة على طلب الحكومة العراقية، ، بناء  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيأنشأ قد ل
 عودةوالتعافي، والحماية من اإلعمار ، ووضع أسس إعادة لتسهيل عودة النازحين العراقيين 2015)يونيو( 

 .الى هذه المناطق العنف والتطرف

لمساعدة السلطات  ،وقضاء محرر مدينة 31مشروع قيد التنفيذ في  2,400ويضم المشروع حاليا  أكثر من 
نفذ القطاع ، مشروع 1,200قرابة اآلن  حتى وقد أنجز. التحتية األساسية بسرعة إعادة تأهيل البنى فيالمحلية 
في الموصل وحدها ينفذ مشروع إعادة االستقرار أكثر من و. ائة منها باستخدام أيٍد عاملة عراقيةالمب95 الخاص 
الرعاية في تقديم خدمات طرأ تحسن  ،مشروع اآلن في أنحاء المدينة 300ومع اكتمال أكثر من مشروعا .  750

 الصحية والتعليم والكهرباء ومياه الشرب النظيفة.

، قد عادوا الى ديارهم 2014مليون نازح عراقي منذ بدء الصراع عام  5.8بالمائة من أصل  70ذكر ان نحو ي  
جهة مانحة  26 من المشروع . حيث يتم تمويلهذه العودةأثر كبير في دعم  إعادة االستقرارمشروع ل كانو

 لجهود إعادة االستقرار في العراق. مليون دوالر أمريكي 800تعهدت بتقديم أكثر من 

 

 



 

 

 
 لمزيد من المعلومات، االتصال:

 ، مستشار إعالم وتواصلأوين أو كاثاسيغ

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي –مشروع إعادة االستقرار في العراق 

 eoin.ocathasaigh@undp.org بريد إلكتروني:

 1984 110 790 964+هاتف: 
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ويدفع يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 
قليمًا، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية  170موجودون في أكثر من نحن  ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع. بلدًا وا 

 ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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