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              بيان صحافي            

 

 كوريا تمدد دعمها لجهود تحقيق االستقرار في العراق

 

 قدره  – 2020تشرين الثاني )نوفمبر(  25بغداد، 
ً
 إضافيا

ً
ماليين دوالر   5قدمت  وزارة خارجية جمهورية كوريا مبلغا

لتنفيذ أنشطته املتعلقة بتحقيق االستقرار في املناطق املحررة  أمريكي مخصصة لدعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  

 من سيطرة تنظيم داعش. 

وقد خصصت منحة جمهورية كوريا ملشروع إعادة االستقرار الذي يدعم عودة النازحين من املحافظات الخمس  

، ليصل بذلك 2015 التي تحررت من التنظيم. وهي املساهمة السادسة املقدمة ملشروع إعادة االستقرار منذ عام

 دوالر أمريكي.  23,950,000إجمالي مساهمة جمهورية كوريا إلى 

وبناء على أولويات الحكومة العراقية والسلطات املحلية، سيستخدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املنحة الكورية  

زحين العراقيين من سنجار واملناطق  إلعادة تأهيل البنى التحتية األساسية وإعمار املنازل املتضررة لتسهيل عودة النا

 املحيطة بها. 

ويحظى التركيز على سنجار في محافظة نينوى، موطن اليزيديين وغيرهم من األقليات التي عانت من فظائع تنظيم  

 داعش، بأهمية كبرى لدى مشروع إعادة االستقرار. 

دة زينة علي أحمد: "شهدت سنجار في منتصف  تقول املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة االنمائي في العراق. السي

زيادة ملحوظة في عدد العائدين مقارنة بالسنوات السابقة. إن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يواصل منح    2020عام  

األولوية لهذه املنطقة ويعمل على تكثيف جهوده لتلبية االحتياجات امللحة للعائدين في عدد من القطاعات،  

 هرباء واملاء والتعليم، إضافة إلى توفير سبل العيش وتحقيق التماسك املجتمعي".كاإلسكان والك

 لجمهورية كوريا على هذه املنحة املهمة التي أتت في وقتها املناسب ". 
ً
 وتضيف: "نحن ممتنون جدا

 مساهمات جمهورية كوري  -وقال سفير جمهورية كوريا في العراق، السيد جانغ كيونغ
ً
ا في مشروع  ووك: "تسعدني جدا

، وآمل أن تساعد منحة هذا العام في تسهيل  2015إعادة االستقرار املتواصلة منذ إطالقه قبل ست سنوات في عام  

. إن دعم النازحين والعائدين إلى املناطق  2023تنفيذ املشروع خالل فترة تمديده للثالثة سنوات املقبلة حتى عام 

املهمة في مساعدتنا للعراق، وسنواصل العمل مع برنامج األمم املتحدة  املحررة من تنظيم داعش هو أحد األولويات  

 اإلنمائي ملساعدتهم في إعادة بناء حياتهم وإيجاد سبل العيش املستدامة وتحقيق التماسك املجتمعي".

 في  2,560نفذ مشروع إعادة االستقرار التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي حتى اآلن أكثر من 
ً
 في   31مشروعا

ً
موقعا

 نينوى واألنبار وصالح الدين وديالى وكركوك. 

 

 للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال:

 zeineb.marzouk@undp.org |زينب مرزوق، مسؤولة اإلعالم والتواصل  |

 إلكتروني()واتسأب فقط أو بريد   408 859 54 216+هاتف: 

mailto:zeineb.marzouk@undp.org
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###  ###  ### 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم  

، في  170املساواة وتغير املناخ. ونساعد الدول، من خالل العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
بلدا

 UNDPinIraq@  ائمة للناس ولكوكب األرض. تعرف على املزيد على موقعنا إيجاد حلول متكاملة ود

 ، املنطقة الخضراء، بغداد، العراق D1–مجمع األمم املتحدة 


