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مليون يورو لتعزيز فرص العمل والنمو   18مساهمة جديدة من الحكومة األلمانية بقيمة 

 االقتصادي في العراق

 

مليون    18.29  بلغت قيمتهاوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليوم اتفاقية    الحكومة االلمانيةوقعت    :2021  ديسمبر/ كانون االول  7بغداد،  

 لتعزيز فرص العمل وزيادة النمو االقتصادي للمجتمعات الضعيفة في العراق. وذلك مليون دوالر أمريكي(  21.78يورو )

 

الذي يركز على تعزيز قدرة   فرص العملبناء القدرة على الصمود من خالل تعزيز  لدعم برنامجالمقدمة الثانية المساهمة  هذه حيث تعتبر

اقتصادياً    المنهكةللمناطق  تعتبر االولوية في هذا المشروع  لها.    فرص العملخلق  وتصادي  االق  من خالل دعم النمو  المجتمعات على الصمود

 األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين.  ضمن محافظات

    

مليون دوالر أمريكي(.   57.07مليون يورو )  48.29إلى بناء القدرة على الصمود لبرنامج إجمالي الدعم األلماني يرتفع  المساهمة وبهذه 

وبهذا    خالل بنك التنمية األلماني.ومقدمة من  قبل الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية  المساهمة من  هذه  تم توفير  

مليون يورو لمختلف برامج إعادة اإلعمار التي يقودها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في    543الدعم المتجدد، خصصت ألمانيا أكثر من  

 اضية. العراق على مدى السنوات الست الم

 

للحكومة  "نحن ممتنون للغاية  هذا الحدث:  خالل    زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق عبرت السيدة  

وبعيداً    لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب  مهم وفعالالدعم    حيث ان هذا، على هذه المساهمة المهمة.  الدائمين، أحد شركائنا  االلمانية

خلق  ب نحو بناء القدرة على الصمود    الجهودعلى تعزيز    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  سيعمل   من خالل هذا التمويلو.  عن النمو االقتصادي 

نأمل أن نوفر للعراقيين فرصة للبناء والسعي  مجتمعات المضيفة.  لل كذلك  والعائدين واً  مستدامة لكسب العيش للنازحين داخلي عمل  فرص  

 إلى األمام بشكل أفضل بعد معاناتهم من سنوات الصراع وعدم االستقرار". 

    

هو شرط  للشباب    فرص عمل وتعزيز على المدى البعيد  منظور اقتصادي  إنشاء  أن  " :بيتر فيلتنالسيد  صرح القائم باألعمال األلماني،  كما  

بالتعاون الوثيق  الناجح لمشروع بناء القدرة على الصمود  من خالل دعمنا  وذلك  لتحقيق االنتعاش المستدام والقدرة على الصمود.    أساسي 

على توفير الفرص االقتصادية لألشخاص الذين تضرروا بشدة    الحكومة االلمانيةتساعد  حيث تساهم ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

على ثقة من أن مشاركتنا ستساعد في إنشاء قصص نجاح يمكن تكرارها من قبل شركائنا العراقيين وتكون بمثابة مخطط  من النزاع. إنني 

 لشامل. القتصادي االنمو ا والمجتمعات  اقتصادلتعزيز 

 

    انكي، مديرة مكتب بنك التنمية األلماني في العراق: ي أضافت الدكتورة آنا كريستين و 

 قادر على  بنك التنمية األلماني ، فإن  الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةأنه بناًء على التمويل المقدم من    اً "يسعدنا جد

اإلضافي، سنواصل  المبلغ  بهذا  لبرنامج بناء القدرة على الصمود من خالل تعزيز فرص العمل ومليون يورو    18.3تقديم هذه المنحة البالغة  

االقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع  والنمو  تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود من خالل تعزيز التمكين  

 في العراق ". 
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من  سطة األجل،  عمل قصيرة ومتووذلك بخلق فرص    للعراقيينستوفر الحكومة االلمانية الدعم  ،  برنامج بناء القدرة على الصمودمن خالل  

 الشركات الصغيرة والمتوسطة.   بتمويلالقطاع الخاص  وكذلك تعزيز  مثل البناء والزراعة    االقتصاديةتعزيز المهارات في القطاعات  خالل  

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 

 mrinalini.santhanam@undp.org  ، مستشارة إعالم وتواصل، مرنالني سانتانام


