
 

 بيان صحافي

 مليون يورو من إيطاليا 2.4 دعم استقرار العراق بمبلغ استمرار

لمشروع إعادة مليون يورو(  2.4مليون دوالر أميركي ) 2.7 قدرهساهمت الحكومة اإليطالية بدعم إضافي  –بغداد
ة من تنظيم الدولة اإلسالمية في رالمجتمعات المتضر الذي يدعماالستقرار التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 مليون دوالر. 12.9تها اليبلغ مجموع مساهم ،)داعش( والشام العراق

من تنظيم خالياً أُعلن العراق لقد : "وتوالسيد جيراردو ن وقال الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
عادة االستقرار إلى بذل إلانتهاء الجهود التي تُ م، لكن هذا ال يعني رسمياً قبل أكثر من عا )داعش( الدولة اإلسالمية

 إلى ديارهم".ثالثة ماليين نازح عراقي نحو لتخفيض تمويل برنامج ساعد في إعادة  مناسباً اآلنالبالد. ليس الوقت 
 ً العراق في  سكانتقر بذلك وتعيد تأكيد التزامها بمساعدة : "إنه ألمر مشجع جداً أن نرى دوالً مثل إيطاليا مضيفا

 مواصلة خدمة الشعب العراقي".إعادة بناء حياتهم. نحن ممتنون لهذا الدعم ونتطلع إلى 

زامها بدعم جهود إعادة على التحافظ تإيطاليا  : "أن السيد برونو باسكينوالسفير اإليطالي في العراق  فيما أكد
مشروع في هذه المساهمة الرابعة : "مضيفاً أن لتوفير الخدمات األساسية إلى المناطق المحررة حديثاً". االستقرار

شريكاً مؤهالً في  باعتبارنا شهادة على مشاركة إيطاليا مشاركة كاملة من أجل الشعب العراقي إعادة االستقرار
 األمن العراقية". قوىتقديم ما يلزم لبناء قدرات والتحتية  ىإعادة تأهيل البن، من توفير الخدمات إلى مختلف المجاالت

 2015بناء على طلب الحكومة العراقية، أّسس البرنامج اإلنمائي مشروع إعادة االستقرار في حزيران )يونيو( 
ولدى المشروع  .أسس إلعادة اإلعمار والتعافي ، وإرساءالنازحينللحماية من تجّدد العنف والتطرف، وتسهيل عودة 

ً أكثر من  وقضاء يساعد السلطات المحلية في سرعة إعادة تأهيل مدينة  31في مشروع قيد التنفيذ  3,100حاليا
القطاع الخاص في المئة من مشاريع إعادة االستقرار  بمساعدة  95حيث يتم تنفيذ أكثر من األساسية. التحتية  ىالبن

 وطنية.أيٍد عاملة بو المحلي

 لمزيد من المعلومات، االتصال:

 في مشروع إعادة االستقرار إعالم وتواصل ، مستشارةفاي داوود
 fay.daoud@undp.org بريد إلكتروني:

 6460 197 780 964+هاتف: 

 

###  ###  ### 

مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدفع  يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع
قليمًا، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية  170نحن موجودون في أكثر من  ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع. بلدًا وا 

 م صامدة.ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أم
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