
 

 

                             
 

 
 

 
 

صحافي بيیانن  
 
 

االعررااقق فيستقرراارر إإعاددةة ااالجهھوودد  لددعمممنن جمهھوورريیة كوورريیا ثالثة مساهھھھمة   
 

"صنددووقق  إإلىأأميیرركي ددووالرر  يیيیننمال ٣۳مساهھھھمة قددررهھھھا  حكوومة جمهھوورريیة كوورريیاقدّدمتت ـ  ٢۲٠۰١۱٦ )سبتمبرر(أأيیلوولل  ٢۲٧۷ ٬،بغدداادد
منن تنظظيیمم "االددوولة  ررةةمحررّ االمناططقق ووفرر ددعماً سرريیعاً لليی٬، وواالذذيي ررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائيباالتابع ل تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي"

  ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم".
 

 ٬،االعامة إإعاددةة تأهھھھيیلل االبنى االتحتيیة ااإلسررااعع فيفي ة االعررااقق وواالسلططاتت االمحليیة٬، أأوولوويیاتت تحدّدددهھھھا حكوومووفقق  االصنددووقق٬، ساعدديی
٬، إإضافة االمصالحة االمجتمعيیةاالمددني وو االعمللووتشجيیع  ٬،االمحليیة االحكوومة ووتعززيیزز قددررااتتاالصغيیررةة٬،  لمؤؤسساتتووتقدديیمم منح إإلى اا

إإلى تووفيیرر فررصص عملل قصيیررةة االمددىى عبرر برراامج ااألشغالل االعامة.  
 

 إإعاددةة ةةساررعع ووتيیررتت": االممثلة االمقيیمة لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي وومنّسقة االشؤؤوونن ااإلنسانيیة في االعررااقق٬، ليیزز غررااندديي قالتت
هھھھذذهه  إإعاددةة بناء حيیاتهھمم.نن للعووددةة إإلى دديیاررهھھھمم وواالشررووعع في جاهھھھززوو االعررااقيیيینن االناززحيینن آآالففمئاتت اضططرراادد٬، ووااالستقرراارر ب

بررنامج ااإلنمائي٬، لل االتابعإإعاددةة ااالستقرراارر  إإلى صنددووققجمهھوورريیة كوورريیا منن  ةثالثاالتووقيیتت هھھھي اال بةوواالمناسِ االمنحة االكرريیمة 
  ااألنبارر وونيینووىى". فياالمحرّرررةة  اططققاالمن إإلى ستقررااررااالتساعددنا في إإعاددةة ووسووفف 

سوونغ وووونغلددىى االعررااقق٬،  سفيیرر كوورريیا قالل٬، منن جهھتهھ حكوومة االعررااقيیة ددعمم جهھوودد االملتززمة بشددةة جمهھوورريیة كوورريیا ": يیووبب-
 لددييّ '. االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم'منن عنفف تنظظيیمم  االمتضرّرررةةاالمناططقق  إإلى ستقررااررااالوواالمجتمع االددوولي في إإعاددةة 

ً مم ددعمتقددّ ووفف س ٬،مستنددةة إإلى االنووعع ااالجتماعي بةٍ مقاررَ عناصرر بعضض إإضفاء  مساهھھھمتنا االثالثة٬، مع أأننّ ااعتقادد ررااسخ  ً إإضافيی ا إإلى  ا
منن االتعافي ووبددء عمليیة إإعاددةة بناء  ٬،بمنن فيیهھمم االفتيیاتت وواالنساء ٬،أأمالً ووتمكيینهھمم االمتضرّررريیننلعررااقيیيینن اا منحتلكك االجهھوودد عبرر 

مجتمعاتهھمم".  

 محافظظاتت ٬، في مناططقق محرّرررةة حدديیثاً في٢۲٠۰١۱٥االذذيي تأّسسس في حززيیرراانن (يیوونيیوو)  ٬،"صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي" يیعملل
ظظيیفف في مجالل تن فررصص عملل قصيیررةة االمددىى للمئاتت االصنددووقق في االفلووجة٬، يیووفررووووصالحح االدديینن وونيینووىى وودديیالى. ااألنبارر 

ة.مشررووعاً ذذااتت أأوولوويی ٢۲٥أأكثرر منن  كذذلكك يیموّوللوو االمدديینة ووتأهھھھيیلهھا٬،  

ااستقراارراالعرااقق#  
 

 

مززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:لل  
 

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

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

 
"صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي"مستشارر ااإلعالمم لددىى  كرريیمم االقررني٬،  

undp.orgkarim.elkorany@برريیدد إإلكتررووني:   
1292 193 790 964+هھھھاتفف:   

 

 



 

 

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

  www.twitter.com/undpiniraq :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 نلتمكيی ثاقبة محليیة ووررؤؤيیة عالمي منظورر توفيیر على وونعمل ووإإقليیما٬ً، بلدااً  170 من أأكثر في موجوددوونن نحن .للجميیع االحيیاةة نوعيیة تحسيین بهھدفف االنمو

.صامدةة  
 

 


