
 

 

 
 
 
 
 
 

 

فيابيیانن صح  
 
 

 ً ً  ااستقررااررلددعمم  االنررووجج تقدّدمم تموويیالً إإضافيیا في االعررااقق االمناططقق االمحرّرررةة حدديیثا  
 
 

 تموويیلل ااالستقرراارر"صنددووقق  ددووالرر إإلى مليیوونن ٢۲.٨۸ قددررهھھھا منحة ججاالنرروومملكة  قدّدمتتـ  ٢۲٠۰١۱٦ رر)(يینايی ثانيكانوونن اال ١۱٩۹ دد٬،بغدداا
ة سرريیعة في االمناططقق االمحرّرررةة منن سيیططررةة "تنظظيیمم االددووللل مشارريیع يیمووّ  االتابع لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي٬، وواالذذيي "االفوورريي

 نن إإلىيیة منن االنررووجج في غضوونن أأشهھرر قليیلة٬، لددعمم االعائدديیاالثان ٬،االمنحةااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم". سيیتمم تخصيیصص هھھھذذهه 
تعاددةة حيیاتهھمم.مناززلهھمم في ااس  

 
مددنيیة٬، ووإإططالقق ااالقتصادد االمحلي٬، ووتعززيیزز قددررااتت االحكوومة٬، اددةة تأهھھھيیلل بنى تحتيیة عإلمشارريیع  تموويیلل ااالستقرراارر صنددووقق ددعمموويی

ووتشجيیع االمصالحة االمجتمعيیة.  
 

على  لمملكةاا٬، ليیزز غرراانددييااإلنسانيیة في االعررااقق٬، االممثلة االمقيیمة لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي وومنسقة االشؤؤوونن  شكررتتوو
ً ررةة حدديیثاالمناططقق االمحررّ  في ستقررااررااال إإعاددةة فيمساعددةة االإإنّن ": ٬، قائلةسخائهھا االمجتمع عبررهھھھا منن أأهھھھمم االقنووااتت االتي يیستططيیع  ا
شبابب في االتشغيیلل االمؤؤسساتت االمحليیة على إإعاددةة فتح أأبوواابهھا وومم منن االنررووجج االتموويیلل االمقددّ  . ووسيیساعددددعمم االعررااقق االددوولي
ُ " ووأأضافتت: ."ررةةاالمتضررّ  االمناططقق االضووء ااألخضرر لبددء  ووسيُیعططى مدديینة االررمادديي علنن تحرريیررتووقيیتت االمنحة ممتازز٬، حيیثث أأ

 ً ."االعملل فيیهھا قرريیبا  

ززيیاددةة االمساهھھھمة في "صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي" جززء  ٬، أأننّ لل برريييیمنن جهھتهھا٬، شدّدددتت سفيیررةة االنررووجج لددىى االعررااقق٬، سيیس
ووإإعاددةة بناء بنى تحتيیة  سررعة ااستعاددةة االخددماتت ااألساسيیة"لشعبب االعررااقي في ووقتت حاجتهھ. ااألووسع ددعمم اا بالددهھھھامنن االتززاامم 

تشجيیع االمصالحة االمحليیة. يیجبب إإعططاء حة عووددةة االمددنيیيینن في ظظررووفف آآمنة ووإلتايیسة في االمناططقق االمحرّرررةة ضرروورريیانن ررئ
أأططوولل أأمدد للنززااعع  االمساهھھھمة في حللّ  وولكي تتممّ ااألوولوويیة لجهھوودد إإعاددةة ااالستقرراارر لكي يیعيیدد االمووااططنوونن االمتضرّررروونن بناء حيیاتهھمم 

في االعررااقق".  

في االمئة منن ااألسرر االتي تعملل حاليیاً على إإعاددةة بناء  ٬٩۹٠۰، حيیثث عادد تكرريیتتددعماً إإلى  "االفوورريي تموويیلل ااالستقرراارر"صنددووقق قدّدمم 
ً  حضيیررفي صالحح االدديینن وودديیالى وونيینووىى٬، بيینما يیتووااصلل االتثمة مباددررااتت جدديیددةة في مناططقق محرّرررةة وو حيیاتهھا. مدديینة لددعمم  سرريیعا
االررمادديي.  

 
 

ااستقراارراالعرااقق#  
 

 

للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:  
 

  في االعررااقق بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي
3336 447 780 964+هھھھاتفف:            nidaa.hilal@undp.orgبرريیدد إإلكتررووني:         نددااء هھھھاللل٬، مستشاررةة إإعالمم ووتووااصلل   

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

  www.twitter.com/undpiniraq :توويیترر  
 

 



 

 

"صنددووقق تموويیلل ااالستقرراارر االفوورريي"امم٬، مسؤؤوولل ااإلعالمم ااالستررااتيیجي لددىى أأنددرروو تشيیث  
andrew.cheatham@undp.orgبرريیدد إإلكتررووني:   

1295 193 790 964+هھھھاتفف:   
 
 

سفاررةة االنررووجج  
  780 964+917 2021هھھھاتفف:                       cjc@mfa.no برريیدد إإلكتررووني:                   كاررستنن كاررلسنن٬، ووززيیرر مستشارر     

 
 
 

###  ###  ###  
 

 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 وونعمل ووإإقليیما٬ً، بلدااً  170 من أأكثر في موجوددوونن نحن .للجميیع االحيیاةة نوعيیة تحسيین بهھدفف االنمو

.صامدةة  
 

 


