
 

 

 

 

 بيان صحافي
 

مع بلوغ الدمار غربي الموصل مليون دوالر إلعادة استقرار العراق  1.5بـ أستراليا تساهم

 منذ بدء الحملة ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"بعض أسوأ مستوياته 

دوالر ساهمت حكومة أستراليا بمبلغ إضافي قدره مليون ونصف المليون ـ  2017( يونيو) حزيران 11بغداد، 
ل مبادرات سريعة في والذي يمو  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  االستقرار التابع إعادةع مشروأميركي ل

رة من سيطرة تنظيم  يصبح إجمالي مساهمة أستراليا  وبهذا. "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"مناطق محر 
 ماليين دوالر حتى اليوم. 3في المشروع نحو 

دها حكومة العراق والسلطات المحلية، في اإلسراع في إعادة  إعادةيساعد مشروع  االستقرار، وفق أولويات تحد 
تأهيل البنى التحتية العامة، وتقديم منح إلى المؤسسات الصغيرة، وتعزيز قدرات الحكومات المحلية، وتشجيع 

  برامج األشغال العامة.العمل المدني والمصالحة المجتمعية، إضافة إلى توفير فرص عمل قصيرة المدى عبر 

الدمار في المناطق حيث حجم نمائي في العراق، ليز رراندي  "إن  قالت الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإل

في  مشروع قيد التنفيذ 300سوأ في الحملة العسكرية كلها. لدينا األالقتال رربي الموصل هو بعض من  يستمر  

األمر سوف يتطلب عملية إعادة  ينبغي علينا مواجهة حقيقة أن  جرد بداية. الموصل، لكن من الواضح أنها م

 ".تأهيل ضخمة

  "يسر  أستراليا أن تواصل دعم أعمال إعادة كريستوفر النغمان، سفير أستراليا لدى العراققال من جهته، 

الخدمات األساسية  ةإعاد ندرك أن  رة حديثاً في الموصل. االستقرار في العراق، بما في ذلك في المناطق المحر  

 ".ان لكي يتمكن الناس من العودة إلى منازلهممهم  وإصالح البنى التحتية الرئيسة 

رة حديثاً في 2015االستقرار، الذي انطلق في حزيران )يونيو(  يعمل مشروع إعادة ، في مناطق محر 

تنفيذ مشروع منجز أو قيد ال 1000. وهناك أكثر من وكركوك محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى وديالى

 مليون شخص إلى ديارهم. 1.8موقعاً. ومنذ بداية األزمة، عاد أكثر من  23في 

 #استقرارالعراق

 

 االتصال  لمعلومات،لمزيد من ا

 صندوق تمويل االستقرار الفوري لدىة إعالم وتواصل مستشار ،ليندسي ماكينزي
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###  ###  ### 

 

يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 

بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية  170نحن موجودون في أكثر من  الحياة للجميع. ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية

 محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.

 

 


