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مليون دوالراً  7.5النرويج تساهم مجدداً بتحقيق االستقرار في العراق بمساهمة قدرها 
 ً  أمريكيا

كرونة نرويدية )حوالي    مليون  70قدمت حكومة النرويج مساااة مة دديدق مةيمة  :  2022حزيران   24بغداد  
( لمرنةمج إعةدق االساقةرار للمنةق  المحررق القةم  لمرنةمج امم  المقحدق اننمةيي  ة  امريكي  ا  مليون دوالر  7.5

الذي يدع  االسااقةرار والحلوا الدايمة والعودق االمنة للنةيحين في دا ا العراق في المحةفتةت وفي العراق 
 ال مس المحررق من قنتي  داعش.

ومذلك   2015االسااقةرار للمنةق  المحررق منذ عة      ذه  ي مسااة مة النرويج الرامعة عةاارق لمرنةمج إعةدق
مليون دوالر امريكي. دعمت مسااة مةت النرويج السااةمةة قن يذ    72من    أكثرالى    الدع  المةد يصااا إدمةلي  

 ماليين نسمة. 3من  أكثرمةروعة  حيوية  في المنةق  المحررق وأسق ةد منهة  131

ةي  لمرنةمج امم  المقحدق اننمةيي على  ذه المسااااة مة قةيلة   الممثا الم ،الساااايدق يينة علي احمد   وقد قحدثت 
"نعمر عن امقنةننة لحكومة النرويج على  ذه المساااة مة انياااةفية القي دةات في الوقت المنةساااج للمرنةمج  

حقيةدةت امكثر  يةدر القمويا المقلوج لالحيث    2023م  قمديد ق ويض عما المرنةمج الى عة      صااوصااة  
لقلمياة    وذلاك  2023-2022لل قرق ماة مين    أمريكياة    ا  مليون دوالر  300امولياة المقمةياة محوالي  أ مياة وذات  
لمحاةفتاةت ال مس المحررق و ي االنماةر ودياةلى  لام مياة الماةل اة   المقمةياة ذات  االساااااقةرارإعاةدق  احقياةداةت  

ونينوى وكركوك وصااالا الدين. نعقةد ان اسااقمرار الدع  امر مةله ام مية لق مين اسااقةرار العراق الذي ال  
 ."يعي ة  يياا 

اسققةع    ية حكومة العراقالمن المةنحين مثا النرويج ومةلةراكة م     المةد    "مةلدع  الس ي   يينة:دق  يوقييف الس 
مةروع مه  لقحةي  االسقةرار في دمي  انحةا المنةق     3100من    ق  يا أكثرنةمج امم  المقحدق اننمةيي  مر

المقمةية في المواق  والةقةعةت ذات   اليروريةعلى االحقيةدةت    ومةلنتر الى المسقةما ف ننة نركي   ،المحررق
ال   امولوية االسقةرار  مكةسج  لحمةية  دايمة  حلوا  إيدةد  على  قحةةونعما  مصعومةقي  عة     ت    2015منذ 

يع ة .  امكثر  النةيحين   "واسقهداف 
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مةلعما الذي يةو  مه  ا  السااايد إسااامين ليندميك: "إنني معدج دد  والعراق،يةوا السااا ير النرويدي الى امردن  
ن   م  مرنةمج امم  المقحدق اننمةيي في العراق والنقةيج الملموسااااة لل ةية القي قحةةت على مر الساااانين. ياااا 

عودق العديد من العراقيين إلى ديةر   مقريةة آمنة ومساااااقدامة   المحررقمرنةمج إعةدق االساااااقةرار للمنةق   
دع  مرنةمج إعةدق االسااقةرار للمنةق  المحررق في مراحله وكريمة. ق ق ر النرويج مهذه الةااراكة ويسااعد ة  

على قولي اعمةا مرنةمج إعةدق االساااقةرار للمنةق  المحررق    يةحكومة العراقالاال يرق. إنني أةاااد  مةااادق  
 ".عودق آمنة للنةيحين العراقيينقحةةت، وليمةن اسقمرار واسقدامة المكةسج القي 

في عة     يركي مرنةمج إعةدق االساقةرار  امساةساية،لقحقية امساةساية وال دمةت ا  المنىمةنياةفة إلى إعةدق ق  يا  
القحقياة الاداعماة   ىمةاااااكاا أكمر على قعييي ساااااماا العيش وفرال العماا من  الا إعاةدق قا  ياا المن 2022

فيااال  عن دع  الةدرات لنترايه  من الحكومةت    الصاا يرق،للةقةعةت اننقةدية، مثا اليراعة والصاانةعةت  
 ية.المحل
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