
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 فيابيان صح
 
 

 ً  في العراق المناطق المحّررة حديثاً  استقرارلدعم  النروج تقّدم تمويالً إضافيا
 
 

 تمويل االستقرارصندوق " دوالر إلى مليون ١.٢ قدرها منحة جالنرومملكة  قّدمتـ  ١٠١٦ (ريناي) ثانيكانون ال ١٩ د،بغدا
ة تنظيم الدول"سريعة في المناطق المحّررة من سيطرة ل مشاريع يموّ  التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي "الفوري

 ن إلىية من النروج في غضون أشهر قليلة، لدعم العائديالثان ،المنحةسيتم تخصيص هذه ". اإلسالمية في العراق والشام
 .تعادة حياتهممنازلهم في اس

 

مدنية، وإطالق االقتصاد المحلي، وتعزيز قدرات الحكومة، ادة تأهيل بنى تحتية عإلمشاريع  تمويل االستقرار صندوق دعموي
 .وتشجيع المصالحة المجتمعية

 
على  لمملكةا، ليز غراندياإلنسانية في العراق، الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنسقة الشؤون  شكرتو

المجتمع عبرها من أهم القنوات التي يستطيع  اً رة حديثالمناطق المحرّ  في ستقراراال إعادة فيمساعدة الإّن ": ، قائلةسخائها
شباب في التشغيل المؤسسات المحلية على إعادة فتح أبوابها وم من النروج التمويل المقدّ  وسيساعد. دعم العراق الدولي

الضوء األخضر لبدء  وسي عطى مدينة الرمادي علن تحريرتوقيت المنحة ممتاز، حيث أ  " :وأضافت ."رةالمتضرّ  المناطق
 ."العمل فيها قريباً 

جزء " صندوق تمويل االستقرار الفوري"زيادة المساهمة في  ، أنّ ل برييمن جهتها، شّددت سفيرة النروج لدى العراق، سيس
وإعادة بناء بنى تحتية  سرعة استعادة الخدمات األساسية". لشعب العراقي في وقت حاجتهاألوسع دعم ا بالدهامن التزام 

يجب إعطاء . تشجيع المصالحة المحليةحة عودة المدنيين في ظروف آمنة وإلتايسة في المناطق المحّررة ضروريان رئ
أطول أمد للنزاع  المساهمة في حلّ  ولكي تتمّ األولوية لجهود إعادة االستقرار لكي يعيد المواطنون المتضّررون بناء حياتهم 

 ".في العراق

في المئة من األسر التي تعمل حالياً على إعادة بناء  ٩٠، حيث عاد تكريتدعماً إلى  "الفوري تمويل االستقرارصندوق "قّدم 
مدينة لدعم  سريعاً  حضيرفي صالح الدين وديالى ونينوى، بينما يتواصل التثمة مبادرات جديدة في مناطق محّررة و .حياتها

 .الرمادي
 
 
 استقرارالعراق#

 
 

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال
 

  في العراق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 3336 447 780 964+: هاتفnidaa.hilal@undp.org           : بريد إلكتروني        نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل 

 gro.pdnu.qi.www :موقع إلكتروني  

 pdnuqdqrni/mgc.knmbeggf.www :فيسبوك  

  pdnuqdqrni/mgc.iwqiibr.www :تويتر  
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 "صندوق تمويل االستقرار الفوري"ام، مسؤول اإلعالم االستراتيجي لدى أندرو تشيث
 andrew.cheatham@undp.org: بريد إلكتروني

 1295 193 790 964+: هاتف
 
 

 سفارة النروج

  780 964+917 2021: هاتف                      cjc@mfa.no : بريد إلكتروني                  كارستن كارلسن، وزير مستشار     

 
 
 

###  ###  ### 
 

تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدفع ويحافظ على يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل 
بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم  071نحن موجودون في أكثر من  .النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع

 .صامدة
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