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 بیان صحفي مشترك لفریق األمم المتحدة في العراق

 على مواجهة األزمات في العراقاألمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش یطلق برنامج التعافي والقدرة 

أطلق األمین العام لألمم المتحدة السید أنطونیو غوتیریش الیوم  - )2018شباط/ فبرایر 14مدینة الكویت/ بغداد/ نیویورك (

برنامج التعافي والقدرة على مواجهة األزمات في العراق خالل مؤتمر الكویت الدولي إلعادة إعمار العراق. ویهدف برنامج 

عافي والقدرة على مواجهة األزمات الذي یستمر لسنتین إلى تسریع األبعاد االجتماعیة إلعادة اإلعمار والمساعدة على ضمان الت

أن یشهد الناس تحسنًا ملموسًا في حیاتهم الیومیة منذ بدایة عملیة إعادة اإلعمار بدًال من االنتظار لسنواٍت لالستفادة من 

 النطاق واإلصالحات الهیكلیة. مشاریع الُبنى التحتیة واسعة

وقال األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش: "لقد واجه العراق تحدیًا كبیرًا في هزم تنظیم داعش، ولكن ال تزال هناك 

هة التحدي تحدیاٌت كثیرة. وبعد األیام الثالثة الماضیة في الكویت، أشعُر باألمل في عراٍق جدیٍد مفتوٍح لألعمال ومستعٍد لمواج

التالي المتمثل في إعادة بناء المجتمعات، وفي الوقت ذاته إعادة بناء المدارس والطرق والجسور والمستشفیات والبنیة التحتیة 

 العامة. وازدهاُر العراق من شأنه أن یكون ركیزًة للتنمیة واالستقرار في المنطقة ككل."

على األولویات العاجلة المتمثلة في مساعدة األشخاص الذین عانوا أكثر  یركز برنامج التعافي والقدرة على مواجهة األزمات

وٕاعادة تنشیط المناطق المعرضة ألعلى مستویات خطر العودة إلى العنف وتعزیز المشاركة السیاسیة الواسعة والوئام 

 االجتماعي الشامل.

السیدة لیز غراندي "إن إعادة اإلعمار ال تتعلق فقط بإعادة بناء البنیة وقالت منسقة األمم المتحدة اإلنسانیة والمنسقة المقیمة 

 التحتیة بل تتعلق بتحسین حیاة الناس."



ویتضمن برنامج التعافي والقدرة على مواجهة األزمات تسعة عناصر. وسیتم تنفیذ ثالثٍة منها في المجتمعات ذات األولویة 

لم یتّم اتخاُذ الخطوات الالزمة الستعادة الثقة المجتمعیة وبناء الثقة في الحكومة  العالیة حیث ُیحتمل ظهور التطرف العنیف ما

وٕاتاحة الفرص االقتصادیة. بینما تكون العناصر السّت األخرى ذات نطاٍق وطني، إذ ترّكز هذه العناصر على تحقیق 

اجین وتسریع المصالحة المجتمعیة وتوسیع الالمركزیة في الخدمات األساسیة وتعزیز العوائد المستدامة وتوفیر الدعم للن

 المشاركة السیاسیة واالجتماعیة.

وقال الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش: "إلى جانب المصالحة المجتمعیة والعشائریة، فإن 

الحقوق وااللتزامات والعدالة وتساوي الفرص  التسویة واالتفاق السیاسي الوطني على أساس مبدأ المواطنة، مع المساواة في

 للجمیع له أهمیٌة حاسمٌة لعراٍق مستقٍر وموحٍد ومزدهٍر في المستقبل."

ملیون دوالر أمریكي للسنة األولى من برنامج التعافي والقدرة على مواجهة  482وتسعى األمم المتحدة إلى الحصول على 

یسعى مریكي أخرى للمساعدة في تحقیق االستقرار في المناطق شدیدة الخطورة. وملیون دوالر أ 568األزمات، باإلضافة إلى 

ملیون شخٍص  3.4ملیون دوالر أمریكي لتوفیر المساعدة المنقذة للحیاة لصالح  569الشركاء بصورٍة منفصلٍة للحصول على 

 .2018معرضین للخطر في جمیع أنحاء العراق من خالل خطة االستجابة اإلنسانیة لعام 

 لمزید من المعلومات حول برنامج التعافي والقدرة على مواجهة األزمات یرجى االتصال على: دون باللوك غودوین

blalock@un.org 

 758-024-76-961+أو الواتساب:  5630-015-773-964+الهاتف المحلي: 

 www.uniraq.org/rrpالموقع اإللكتروني: 
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