
 
 

 

 بيان صحافي

  
  

 نيوزيلندا تساهم في جهود إعادة االستقرار في العراق عشية عملية الموصل
  

قّدمت نيوزيلندا مساهمة قدرها مليون دوالر أميركي إلى "صندوق تمويل االستقرار  ـ ۲۰۱٦ أيلول (سبتمبر) ۲۱بغداد، 
ً للمناطق المحّررة من تنظيم "الدولة اإلسالمية في  الفوري" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي يوفر دعماً سريعا

 العراق والشام".
  

اق والسلطات المحلية، في اإلسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية العامة، يساعد الصندوق، وفق أولويات تحّددها حكومة العر
وتقديم منح إلى المؤسسات الصغيرة، وتعزيز قدرات الحكومة المحلية، وتشجيع العمل المدني والمصالحة المجتمعية، إضافة 

 إلى توفير فرص عمل قصيرة المدى عبر برامج األشغال العامة.
  

"تتسارع وتيرة إعادة  ة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنّسقة الشؤون اإلنسانية في العراق، ليز غراندي:قالت الممثلة المقيم
االستقرار باضطراد، حيث يعود اآلالف من سكان األنبار يومياً إلى منازلهم في البلدات واألقضية المحّررة. وتؤشر منحة 

ع الدولي ملتزم المساعدة في إعادة االستقرار إلى هذه المناطق في أسرع وقت نيوزيلندا لحكومة العراق وشعبه إلى أّن المجتم
 ممكن. وتأتي المنحة في وقت مناسب جداً عشية عملية الموصل".

من جهته، قال سفير نيوزيلندا لدى العراق، جيمس مونرو: "تدرك حكومة نيوزيلندا دور إعادة االستقرار الحيوي في مساعدة 
دة إلى حياتهم الطبيعية في المناطق المحّررة. نثني على عمل شعب العراق وحكومته مع برنامج األمم العراقيين في العو

المتحدة اإلنمائي عبر 'صندوق تمويل االستقرار الفوري' إلعادة األمان والبنى التحتية والخدمات إلى المناطق المحّررة. وتؤكد 
 رار العراق وسلمه وازدهاره من أجل جميع مواطنيه".هذه المساهمة اليوم التزام نيوزيلندا تحقيق استق

، في مناطق محّررة حديثاً في محافظات ۲۰۱٥يعمل "صندوق تمويل االستقرار الفوري"، الذي تأّسس في حزيران (يونيو) 
لمئات مشروعاً ذات أولوية في الفلوجة، حيث ُوظف ا ۲٥األنبار وصالح الدين ونينوى وديالى. ويمّول الصندوق أكثر من 

 لتنظيف المدينة وتأهيلها وبدأ توفير فرص عمل قصيرة المدى عبر برامج األشغال العامة.
 #استقرارالعراق

  
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال:
  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
 نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل

 nidaa.hilal@undp.org بريد إلكتروني:
 3336 447 780 964+ هاتف:

  
 "صندوق تمويل االستقرار الفوري" لدى كريم القرني، مستشار اإلعالم

 karim.elkorany@undp.org بريد إلكتروني:
 1292 193 790 964+ هاتف:

  
  www.iq.undp.org موقع إلكتروني:

  www.facebook.com/undpiniraq فيسبوك: 
www.twitter.com/undpiniraq تويتر:     
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