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 بيان صحفي

وإعادة الدمج التابع لبرنامج املجتمعية مساهمة جديدة من اليابان تدعم برنامج املصالحة 

 األمم املتحدة اإلنمائي في العراق

 8.2رحب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق بمساهمة بلغت  -  2021نيسان )أبريل(   9،بغداد -العراق 

  883,636,344دوالر أمريكي )مليون 
ً
في  الدمجوإعادة  للمصالحة املجتمعيةين ياباني( من حكومة اليابان دعما

في محافظات األنبار   داعشبتنظيم  وصمت بسبب  ارتباط احد افرادهالتي األسر ا دعم مع التركيز على ،العراق

على النوع االجتماعي والظروف االقتصادية  املتضررين من العنف القائم كذلك لدعم ، و ونينوى وصالح الدين

 .القاسية بسبب آثار جائحة كورونا

 لاملساهمة  هذه
ً
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي   وإعادة الدمج  املجتمعية  دعم مشروع املصالحةمهمة جدا

التي وصمت بسبب ارتباط  ألسر وإعادة دمج ا النازحين عودة ل جاهزية املجتمع يعمل على تعزيز في العراق الذي 

  وهي داعش بتنظيم  احد افرادها 
ً
 تهميشاألكثر غالبا

ً
 .وهشاشة ا

  و الحوار عمليات ، وتسهيل في املناطق املستهدفةتقييمات حساسة للنزاع إجراء يشمل النهج التدريجي للمشروع  

قتصادي  االجتماعي و اال دعم من برامج الحزمة تقديم مواثيق السالم املحلية، و  لصياغة واملصالحة الوساطة 

حيث يعمل  ،  في مناطقهم االصليةالعائدين  عادة دمج  تشمل افراد من النازحين و املجتمع املحلي إل النطاق    ة واسع

يساهم  . سبل العيشالتشغيل و برامج فس ي و النالدعم برامج تنفيذ و  املهدمة  املساكنإعادة تأهيل  املشروع على

على   حكوميين ال شركاء المع تعاون البللنازحين ويعمل دائمة الحلول الاستراتيجية  تنفيذفي  أيضا املشروع 

لى  عجائحة فيروس كورونا ل  وتخفيف اآلثار السلبية ، لتسهيل عودة النازحين  الوطني و املحلي  املستويين 

 .املجتمعات املحلية

ن خالل اتفاقات  مداعش بتنظيم  وصمت بسبب ارتباط احد افرادها أسرة  3,300من  اكثرتسهيل عودة تم 

 4,000إلى  دمجاالجتماعي واالقتصادي واعادة ال صل الدعمالسالم املحلية في إطار هذا املشروع حتى اآلن، وسي

 .الجديدة بفضل هذه املساهمة  مستفيد 

 نحن ممتنون  لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "املقيم    تقول السيدة زينة علي أحمد، املمثل
ً
حكومة  ل  جدا

ي شخص.  إهمالنا أل لضمان عدم دعمهم أمر حيوي فلهذه املساهمة الهامة. رئيسيين، أحد شركائنا الاليابان، 

.  للمجتمعات املض نركز على إيجاد حل دائم بعدم اقتصار دعمنا على النازحين والعائدين، بل  نحن  
ً
من  يفة أيضا



  إشراكمن خالل  إلى العنف والتطرف لجوء الالوحدة الوطنية ومنع األفراد الضعفاء من خالل عملنا لتعزيز 

 ."في النسيج االجتماعي العراقيكافة أفراد املجتمع 

مليون دوالر أمريكي    500قدمت اليابان أكثر من    السيد كوتارو سوزوكي: "  ،في العراق  يسعادة السفير اليابان  قالو 

. باإلضافة إلى ذلك، قررت اليابان هذا العام  2014كمساعدات إنسانية لألشخاص املتضررين من األزمة منذ عام  

من  املنفذ بما في ذلك هذا املشروع  أمريكي،مليون دوالر  50تقديم حزمة مساعدات جديدة للعراق تصل إلى 

لليابان في جميع أنحاء العالم، في  شريكا مثاليابرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عتبر يتحدة اإلنمائي. برنامج األمم امل

تتمنى حكومة اليابان أن يساعد هذا املشروع  . هنا في العراق باألخص، ةواإلنمائي ةالتعاون اإلنسانيت اال مجكل 

  ه والرفااملجتمعية  املصالحة  املساعدة في الوصول الى  و الناس على التعامل مع التحديات املتعددة التي يواجهونها ،  

 ".سالمب

للمصالحة  األمم املتحدة ا في العراق املشترك لوكاالت نهج بال وإعادة الدمج املجتمعية مشروع املصالحة  يرتبط

. وهو جزء من داعشبتنظيم  الذين وصموا بسبب ارتباط احد افرادهم ا املجتمعية وإعادة دمج األشخاص

 2020في كانون الثاني )يناير(  اطلقملجتمعي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي ا برنامج تعزيز التماسك 

 قوة وامنا و مجتمعات أكثر بناء لخمس سنوات ملدة ويستمر 
ً
 .في كل أنحاء العراق تماسكا
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