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 بيان صحفي

عراق: توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق السالم في البناء 

 ة للسالمؤسسة السويسرياملو 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين برنامج األمم املتحدة  اليوم تم  - 2021)فبراير(  شباط 24، بغداد - العراق

لتعزيز جهود بناء السالم والتماسك االجتماعي في العراق. توفر   ،ة للسالمؤسسة السويسرياملاإلنمائي في العراق و 

 
ً
 .شراكة مدتها عامان بين البرنامج اإلنمائي واملؤسسة وتأسيس للتعاون  مذكرة التفاهم إطارا

 لها، - ، والتي تتخذ من بازل املؤسسة السويسرية للسالم 
ً
بالحد  جهودها لتعزيز بناء السالم  تكرس سويسرا مقرا

برنامج األمم املتحدة  عمل  تتوافق هذه القيم مع برنامج  .  النزاعاتوتعزيز السالم في املناطق املتضررة من    العنف  من

بيئة مواتية لالستقرار والسالم في العراق من  تعزيز ، والذي يهدف إلى (2024-2020للفترة ) اإلنمائي في العراق 

ة والتي تشمل لجان  كل السالم املجتمعياهي دعم مراعاة الحساسية للنزاعات في تخطيط وتنفيذ البرامج و خالل 

في دورها   ني املحلية دالسالم املحلية، القادة الدينيين، مجاميع السالم النسوية والشبابية ومنظمات املجتمع امل

على  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق    اسسها   لجان السالم املحلية التي   عملتو   ، ت السالم املحليةعمليادعم  ب

 تسهيل 
ً
ء احد افرادها  انتماوصمت بسبب ، بما في ذلك العائالت التي الى مناطقهم االصليةعودة النازحين داخليا

 .في العراق النسيج االجتماعي إعادة بناءذلك بهدف  في مجتمعاتهم، و وإعادة دمجهم داعش، ل

وزارة الخارجية   نشكرالسيدة زينة علي أحمد، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: " تقول  

حيث  . املالئموقت الفي  املؤسسة السويسرية للسالم، فقد أتى هذا التعاون القيم مع شراكتهمة على السويسري

وتعزيز  لحل النزاعات في مجال الوساطة  وبناء القدرات جهودنا في مجال بناء السالم في العراق دعمسيسهم في 

 ."املجتمعيالسالم على املستوى 

هذه الشراكة بين برنامج األمم املتحدة  ان ": املؤسسة السويسرية للسالممدير عمليات ماتياس بوس،  ويذكر

ستضمن حصول العديد من بناة السالم على املستويين املحلي   املؤسسة السويسرية للسالماإلنمائي في العراق و 

. سيضيف العمل  بثقة ومهارةملساعدتهم على خدمة مجتمعاتهم الالزمة والوطني في العراق على األدوات والتقنيات  

  يعمقو  لمؤسسة السويسرية للسالمل لجوهر عمل في مجال السالم في العراق قيمة كبيرة  مع الجهات الفاعلة

 بناء السالم املحلي ".  لعملنا في دعمتحقيق تأثير أكبر مما يسهم معرفتها 
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 ملدة و 2020في العام  في العراق برنامج تعزيز التماسك املجتمعي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيتم اطالق 

 في كافة أنحاء العراق لدعم املجتمعات لتكون اكثر قوة وسالما و خمس سنوات
ً
 . تماسكا
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