
 

 

 

 بيان صحفي

 أولوية قصوى وتساهم أعداد العائدين  زيادةالدنمارك تعتبر دعم 
ً
مليون كرونة لهذا  50بنحو مجددا

  الغرض

حكومة الدنمارك  بمساهمة يرحب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق  :2021حزيران )يونيو(  13بغداد، األحد 

إلى املناطق   إعادة االستقرار"برنامج  ه األساس يمشروعفي ماليين دوالر أمريكي(  8) مليون كرونة 50.3اإلضافية البالغة 

  من خالل إعادة تأهيل البنية التحتية  داعشإلى املناطق املحررة من تنظيم  للنازحينالعودة اآلمنة  . سيدعم هذا التمويلاملحررة"

 .جتمعيامل تماسك  ال وتعزيزعيش الالحيوية وإيجاد سبل  

وقد أكمل  . 2015مليون دوالر منذ عام  53.9في مشروع إعادة االستقرار إلى ترفع هذه املساهمة إجمالي استثمارات الدنمارك 

 حتى اآلن في املناطق املحررة،  2,831ما يزيد على هذا املشروع 
ً
مليون عراقي من خالل تحسين   13منها أكثر من  استفادمشروعا

 . ديارهممليون نازح على العودة إلى  4.8ساعد   كذلكالخدمات األساسية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية. 

،  قيات التي يواجهها العرا دمواجهة التحعلى ، التزام بالده املستمر في املساعدة وزير الخارجية الدنماركيجيب كوفود، يؤكد 

الذي للعراق وشعبه  واالزدهار املدى البعيد من أجل إعادة االستقرار  فيعمل األمم املتحدة في العراق أمر حيوي للغاية ": بقوله

 كثير عانى 
ً
املستقر والديمقراطي بمنتهى األهمية لضمان االستقرار واألمن ليس في املنطقة وحدها، بل في العراق فسنين. طوال  ا

. الدنمارك وأوروبا 
ً
 إعادة االستقرار".  برنامجماليين دوالر أمريكي في  8ولذلك يسعدني أن أعلن عن مساهمة أخرى بنحو أيضا

من شركاء دوليين  الدعم السخي لبرنامج األمم املتحدة في العراق: "من خالل  املقيم  وتقول السيدة زينة علي أحمد، املمثل 

 ."جهود املصالحة تعزيزو  ،سبل للعيش إيجادو أثناء النزاع، استعادة خدمات حيوية تضررت   تمكالدنمارك، 

وقد آن  تدعم شعب العراق لالرتقاء بأفراده وبناء مستقبل أفضل. وتضيف: "نحن ممتنون ملساهمة الدنمارك الجديدة التي س

وتعطي وبحاجة إلى الخدمات األساسية.  ح زو ن يعانون من المليون  1.2 يزال ال حيث  ،األوان لتعزيز جهودنا لتحقيق االستقرار

 لزيادة أعداد العائدين إلى املناطق هذه املنحة أولوية للمج
ً
وأشكر التزام الدنمارك   .لعودة إليهاالتي تصعب اتمعات األكثر ضعفا

 ."هذه القضيةتجاه  املستمر 

القطاعات  على  أقوى  مع تركيز 2023 عام إعادة االستقرار حتى  فترة برنامج تمديد  2020وقد تم في تشرين الثاني )نوفمبر( 

باإلضافة إلى تعميم مبادئ حقوق اإلنسان، واالستدامة   ،العملإيجاد فرص املنتجة، كالزراعة وتعزيز سبل العيش املستدامة و 

 .عات واملساواة بين الجنسين في كل قطاعات العمل، واالهتمام الشديد بالنزا البيئية
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