
 

 

 

 

 

 بيان صحافي

 العراق فيمليون دوالر أميركي إلعادة االستقرار  2.7إيطاليا تساهم بـ 

مليون  2.4مليون دوالر ) 2.7مبلغ قدره بساهمت حكومة إيطاليا ـ  2017( أكتوبر) تشرين األول 22بغداد، 

في سريعة ل مبادرات الذي يمو  و ،يورو( في مشروع إعادة االستقرار التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 مساهماتالإجمالي  ناهزوبذلك ي ."في العراق والشام الدولة اإلسالمية"رة من سيطرة تنظيم محر  مناطق 

 .اليوممليون يورو( حتى  9.4) مليون دوالر 10.6في المشروع  يطاليةاإل

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 

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

االستقرار في المناطق  إعادة": ليز غراندي، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
، لكن ا جيدمليون شخص إلى ديارهم. وهذ 2.2رة حديثاً إحدى أكبر األولويات في العراق. عاد أكثر من المحر  

تساعدنا مساهمة إيطاليا في وف الموصل وسهل نينوى. س ي، خصوصاً في غرببأكثر من ذلكينبغي القيام 
 تسريع عملنا في هذه المناطق. ونحن ممتنون جداً لهذا الدعم".

 المهم من ،’داعش‘ ضد القتال انتهاء قرب "مع كارنيلوس: ماركو ،العراق لدى إيطاليا سفير قال ،جهته من
 قدرتهم وتعزيز ممنازله إلى النازحين عودة إلتاحة رةالمحر   المناطق تأهيل إلعادة العراقية الجهود على الحفاظ
 مشروع عبر وكذلك الثنائي التعاون خالل من الجارية اإلنسانية للنشاطات قوي داعم إيطاليا الصمود. على
 التزام على إضافية شهادة الثالثة المساهمة هذه وتمثل اإلنمائي. المتحدة األمم لبرنامج التابع االستقرار إعادة
 .العراقي" الشعب مساعدة بهدف االستقرار عادةإل الهام العمل هذا دعم إيطاليا

رة مناطق في ،2015 )يونيو( حزيران في انطلق الذي االستقرار، إعادة مشروع يعمل  في حديثاً  محر 
 تنفيذال قيد أو منجز مشروع 1200 من أكثر وهناك .كركوكو وديالى ونينوى الدين وصالح األنبار محافظات

 ديارهم. إلى شخص مليون 2.2 من أكثر عاد األزمة، بداية ومنذ .المحافظات هذه في موقعاً  23 في

 #استقرارالعراق
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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  تحسين نوعية الحياة للجميع. ويدفع ويحافظ على النمو بهدف

 حلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.م
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