
 

                                                                                    
 
 
 

 
 بيان صحافي

 
 
 
 

 النروج تقّدم مساهمة سخية لدعم جهود االستقرار في العراق
 
 

۱.۸ قيمتها شراكة اتفاقية والنروج العراق في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وّقع ـ ۲۰۱٥ (نوفمبر) الثاني تشرين ۱۹                    بغداد ،
العراق في اإلسالمية الدولة "تنظيم سيطرة من حديثًا المحّررة المناطق إلى االستقرار إعادة جهود دعم أجل من دوالر                    مليون
المحّررة المناطق في سريعة مبادرات يمّول الذي الفوري" االستقرار تمويل "صندوق إلى المبلغ يحّول وسوف                 والشام".

 حديثًا.
 

مبادرات قريبًا تطلق وسوف منازلهم. إلى شخص ألف ۱٥٥ من أكثر عاد حيث تكريت، إلى االستقرار إعادة الصندوق                    دعم
في مماثلة جهود لدعم التحضيرات استمرار إلى إضافة ونينوى، الدين صالح محافظتي في محّررة مناطق في                  جديدة

 الرمادي حال تحّررها وإعالنها منطقة آمنة.
 

في توقيع حفل خالل غراندي، ليز العراق، في اإلنسانية الشؤون ومنسقة اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المقيمة الممثلة                   وقالت
المناطق تحضير عبر ممكنة، سرعة أقصى في الطبيعية الحياة إلى العودة في المحّررة المناطق مساعدة إلى "نهدف                   بغداد:
حيث المناسب، الوقت في النروج مساهمة وتأتي المحلي. االقتصاد إحياء في والمساعدة المدني العمل في االنخراط                  وترويج
 نعمل على مدار الساعة استعدادًا لتحرير الرمادي. يجب علينا التحّرك بسرعة حين تصبح المدينة تحت سيطرة الحكومة".

 
الدولة تنظيم محاربة في التقدم حديثًا "أسعدنا كارلسن: كارستن النروجية، السفارة في المستشار الوزير قال جهته،                  من
من عانت التي المجتمعات إلى واالزدهار السالم إعادة وحدها العسكرية لالنتصارات يمكن ال لكن العراق، في هنا                   اإلسالمية
انتهاء فور الكبيرة اإلنسانية التحديات مواجهة في العراق مساعدة الدولي المجتمع على يجب اإلسالمية. الدولة تنظيم                  حكم

 العمليات العسكرية".
 

السلطات تحّددها ألولويات دعمًا الفوري"، االستقرار تمويل "صندوق عبر العراق، في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج                 يوّفر
عمل فرص كذلك ويوّفر وطرق. حكومية ومبان وكهرباء مياه ومنشآت شرطة ومراكز عيادات تأهيل ويتضمن                 المحلية.
صغيرة قروض إلى إضافة المحلي، االقتصاد إحياء بهدف للمؤسسات صغيرة ومنح عمل مشاريع عبر المدى                 قصيرة

 للمنظمات التي تعمل على المصالحة.
 

 #استقرارالعراق
 
 
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال:
 

 



 

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

 www.iq.undp.org :موقع إلكتروني   

 www.facebook.com/undpiniraq :فيسبوك   

  www.twitter.com/undpiniraq :تويتر   
 
 

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

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

 أمم صامدة.
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