
 

  
 
	
	
	

 
فيابیان صح  

 
ة في استقرار المناطق المحّررة في العراق ھمجمھوریة كوریا تقّدم مزیداً من الدعم المالي للمسا  

 
 

إضافي إلى "صندوق تمویل االستقرار  دوالرملیون  جمھوریة كوریا قّدمتـ  ٢٠١٥ مبر)كانون األول (دیس ٢١د،بغدا
من سیطرة رة المحرّ العراقیة  في المناطقمشاریع سریعة تمویل الفوري" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من أجل 

من العام في وقت سابق  متھا كوریاقدّ  أخرى منحةُتضاف ھذه المنحة إلى "تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام". 
في محافظات دیالى  ، بما فیھا مدارس ومراكز رعایة صحیة،عامةإلصالح بنى تحتیة  جدیدةوستستخدم المنحة الالحالي. 

.وصالح الدین واألنبار  
 

عن امتنانھا لدعم  عّبرت الممثلة المقیمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنسقة الشؤون اإلنسانیة في العراق، لیز غراندي،و
منح الناس الثقة للعودة إلى منازلھم وإعادة بناء حیاتھم ھدف رئیس إلعادة االستقرار. فإعادة بناء : "الجموریة الكوریة

ً كبیراً  المدارس والمنشآت، وتوفیر وظائف ومساعدة المؤسسات على إعادة االنطالق مجدداً أمور بسیطة، لكنھا تشكل فارقا
ً من تنظیم الدولة اإلسالمیةفي البلدات والمناطق المحّررة حدیث وفیرھا تمویالً في ھذا . نحن ممتّنون لجمھوریة كوریا لتا

". إضافیة مناطقت الحّساس حیث یرّجح تحریر یوقتال  
 

نغ ون: "تحرص جمھوریة كوریا على دعم جھود حكومة العراق ، تشو جمن جھتھ، قال سفیر جمھوریة كوریا لدى العراق
المحلیة المتأثرة بالنزوح والعنف على التعافي واالستقرار. ونأمل أن تساعد المنحة الثانیة النازحین لمساعدة المجتمعات 

العراقیین على العودة ومباشرة عملیة إعادة البناء".  
 

بطلب من التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  "صندوق تمویل االستقرار الفوري"س تأسّ ، ٢٠١٥) یونیوفي حزیران (
. وقّدم التحالف الدولي ضد تنظیم الدولة اإلسالمیةمشاركة في جھات مانحة دعم حیدر العبادي و اقحكومة العرس رئی

ً إلى  من  یراً خراق أطلبت حكومة العو .إلى منازلھم في المئة من األسر ٩٠، التي شھدت عودة نحو تكریتالصندوق دعما
ً برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توسیع نشاطات إعادة االستقرار إلى مناطق  دیالى واألنبار في صالح الدین و محّررة حدیثا

ونینوى.  
 
 

#استقرارالعراق  
 

للمزید من المعلومات، الرجاء االتصال:  
 

  في العراق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
3336 447 780 964+ھاتف:            nidaa.hilal@undp.orgبرید إلكتروني:         نداء ھالل، مستشارة إعالم وتواصل   

 www.iq.undp.org :موقع إلكتروني  
 www.facebook.com/undpiniraq :فیسبوك  

  www.twitter.com/undpiniraq :تویتر  
 

"صندوق تمویل االستقرار الفوري"ام، مسؤول اإلعالم االستراتیجي لدى أندرو تشیث  
andrew.cheatham@undp.orgبرید إلكتروني:   

1295 193 790 964+ھاتف:   
 

###  ###  ###  
 

 على ویحافظ ویدفع معھا، والتكیف األزمات لمواجھة قدرتھا تعزیز أجل من المجتمع مستویات جمیع وعلى الشعوب مختلف مع شراكات المتحدة األمم برنامج یعقد
 أمم وبناء الشعوب لتمكین ثاقبة محلیة ورؤیة عالمي منظور توفیر على ونعمل وإقلیماً، بلداً  170 من أكثر في موجودون نحن .للجمیع الحیاة نوعیة تحسین بھدف النمو

.صامدة  

 


