
 

 

                             
 

 
 

صحافي بيیانن  
 
 

االمناططقق االمحرّرررةة إإلى ستقرراارر فنلندداا تقدّدمم تموويیالً لددعمم تسرريیع إإعاددةة ااال  
 

 
ً  فنلنددااقدّدمتت ـ  ٢۲٠۰١۱٦ )مايیوو( أأيیارر ١۱٦ ٬،بغدداادد بررنامج ااألممم االمتحددةة  إإلى (مليیوونن يیوورروو) أأميیرركيمليیوونن ددووالرر  ١۱.١۱٣۳ قددررهه مبلغا

ً منن قررااررلددعمم ااست ااإلنمائي  سووفف تحوّولل االمساهھھھمة إإلىوو تنظظيیمم "االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم". مناططقق محرّرررةة حدديیثا
ً  ووفرريی االذذيي"صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي"  ً سرريیعا ووإإططالقق  ٬،إإعاددةة تأهھھھيیلل االبنى االتحتيیةمنن أأجلل ررةة محررّ االمناططقق للددعما

.االمجتمعيیة ووتشجيیع االمصالحة ااالقتصادد االمحلي٬، ووتعززيیزز قددررةة االحكوومة٬،  
 

االمساعددةة في إإنّن : "االممثلة االمقيیمة لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي وومنّسقة االشؤؤوونن ااإلنسانيیة في االعررااقق٬، ليیزز غررااندديي قالتت
ووتأتي االمساهھھھمة االفنلندديیة في ووقتت . أأبررزز أأوولوويیاتت االعررااقق تتصدّدرر 'االددوولة ااإلسالميیة'تنظظيیمم ااستقرراارر االمناططقق االمحرّرررةة حدديیثاً منن 

أأمانن ووكرراامة لكي عدددد مماثلل في االعووددةة إإلى دديیاررهھھھمم في إإلى االررمادديي وويیررغبب اسبب٬، حيیثث عادد عشررااتت آآالفف االناززحيینن من
.يیتمكنوواا منن إإعاددةة بناء حيیاتهھمم"  

 ليیستت االمناززلل وواالططررقق ووحددهھھھا: "٬، ليینيیتا توويیفاكا٬، أأننفي فنلندداا ميیة االددووليیةصرّرحتت ووززيیررةة شؤؤوونن االتجاررةة وواالتنمنن جهھتهھا٬، 
ضمانن ضررووررةة تشدّددد فنلندداا على كذذلكك. االنسيیج ااالجتماعي  ٬، بلل'االددوولة ااإلسالميیة'في االمناططقق االمحرّرررةة منن تنظظيیمم  تضرّرررةةاالم

."'صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي'أأعمالل أأةة٬، في هھھھشاشة٬، بما فيیهھا االمررااألكثرر  تتفئاعددمم االتميیيیزز ووددعمم اال  

ووصالحح االدديینن وونيینووىى ٬، في تسع مناططقق محرّرررةة حدديیثاً في ااألنبارر ٢۲٠۰١۱٥االذذيي تأّسسس في حززيیرراانن (يیوونيیوو) صنددووقق يیعملل اال
االعملل في االررمادديي٬، حيیثث تسّببب االددمارر االهھائلل وواالتلوّوثث بالمتفجررااتت في إإبططاء جهھوودد إإعاددةة ااالستقرراارر ووعووددةة وودديیالى. ووباشرر 

  نن.االناززحيی

 

ااستقراارراالعرااقق#  
 

 

للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:  
 

بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي في االعررااقق   
نددااء هھھھاللل٬، مستشاررةة إإعالمم ووتووااصلل  

nidaa.hilal@undp.orgبرريیدد إإلكتررووني:   
3336 447 780 964+اتفف: هھھھ  

 www.iq.undp.org :مووقع إإلكتررووني  
 www.facebook.com/undpiniraq :فيیسبووكك  

  piniraqwww.twitter.com/und :توويیترر  

 



 

 

 
 
 

###  ###  ###  
 

 على وويیحافظ وويیدفع معهھا٬، وواالتكيیف ااألززماتت لموااجهھة قدررتهھا تعزيیز أأجل من االمجتمع مستويیاتت جميیع ووعلى االشعوبب مختلف مع شرااكاتت االمتحدةة ااألمم برنامج يیعقد
 أأمم ووبناء االشعوبب لتمكيین ثاقبة محليیة ووررؤؤيیة عالمي منظورر توفيیر على ملوونع ووإإقليیما٬ً، بلدااً  170 من أأكثر في موجوددوونن نحن .للجميیع االحيیاةة نوعيیة تحسيین بهھدفف االنمو

.صامدةة  
 

 


