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نقدم من خالل شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء   يتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيادة جهود منظمات األمم المتحدة إلنهاء الظلم والفقر والالمساواة وتغير المناخ.

  UNDPinIraqأو تابعنا على @ iq.undp.orgاعرف المزيد على  متكاملة ودائمة للناس والكوكب.دولة المساعدة للدول في بناء حلول  170في 

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

وبالشراكة مع األمانة العامة ملجلس الوزراء ومحافظة صالح الدين، برنامج  ،تحت رعاية وزير الهجرة واملهجرين

  مؤتمر األديان حول التعايش السلمييستضيف األمم املتحدة اإلنمائي في العراق 

 

اختتم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق، بالشراكة مع وزارة الهجرة واملهجرين واألمانة   – 2021 )يوليو(  تموز  15بغداد، 

   70ومحافظة صالح الدين، وبدعم من الحكومة الدنماركية، مؤتمر األديان الذي عقد اليوم وحضره  العامة ملجلس الوزراء
ً
قائدا

 من محافظة صالح الدين.
ً
   دينيا

 

نبار ونينوى وصالح  الدينيين من محافظات األ  قادةاستمر يومين، في بغداد وهو الثاني في سلسلة مؤتمرات لل انعقد املؤتمر، الذي 

وبناء على توصيات هذه املؤتمرات، سيعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتعاون وثيق مع القادة الدينيين لبناء قدراتهم   الدين.

 بالشراكة مع السلطات املحلية والوطنية.  ، ن وإعادة إدماجهمودعم جهودهم في دفع عملية عودة النازحي

 

لقادة لتشكيل شبكة  ي بتوصيات شملتالذي ناقش عودة النازحين وتعزيز التعايش السلمو يوليو  15-14 خرج املؤتمر الذي عقد في 

 خصوصا املتعلقة الخطوات املشتركة لحل القضايا ودًياإضافة الى التماسك االجتماعي  لتحقيقالدينيين في صالح الدين لتنسيق الجهود 

 النازحين ، بما في ذلك فرص كسب العيش.وادماج  ، والعمل مع األمم املتحدة لدعم عودة وقافاأل ممتلكات ب 

 

إلى تعزيز دورهم في  انعقد املؤتمر في إطار برنامج القادة الدينيين التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق والذي يهدف 

يساهم العمل املنجز مع القادة الدينيين   التعايش السلمي والتماسك االجتماعي، بما في ذلك إنشاء شبكة تعايش لتعزيز الحوار.

  )السالم والعدالة واملؤسسات القوية(. 16في تحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 

 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "نحن ممتنون لحكومة الدنمارك على  زينة علي أحمد، املمثلة املقيمة لالسيدة  تقول  

وعمل البرنامج اإلنمائي مع القادة الدينيين   دعم التواصل مع القادة الدينيين في العراق من خالل برنامج التماسك املجتمعي.

لبناء السالم وتعزيز التماسك االجتماعي بين مختلف  مع الحكومة املحلية والوطنية يضمن اتباع نهج موحد   راكةشبالو 

  الطوائف".

 

من املهم ان يعمل كل العراقيون  من أجل نشر ثقافة  وصرح نائب وزير الهجرة واملهجرين السيد كريم حسين علي النوري أن "

فاعلين في التأكيد على إعادة االندماج  وعلى هذا النحو ، فإننا ندعو القادة الدينيين ، في دورهم املهم ، إلى أن يكونوا التسامح 

 ." االجتماعي والقبول داخل املجتمع العراقي

 

ويشير نائب األمين العام ألمانة مجلس الوزراء ، السيد جاسم الحبوس ي ، إلى أن "هذا املؤتمر يتماش ى مع أولوية حكومة العراق 

 في 
ً
مناطقهم األصلية في العراق ، و نأمل في إيجاد حلول لتشجيع هذه الحركة  لضمان عودة وإعادة دمج جميع النازحين داخليا

 لهؤالء السكان على العيش بكرامة بما يتماش ى مع حقوقهم املدنية ".

  



 ، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق برنامج2020في عام 
ً
للتماسك املجتمعي مدته خمس سنوات لبناء مجتمعات   ا

 سلمية تماسكأقوى وأكثر 
ً
 . العراق في جميع مناطق ا
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