
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
 
 

 

بیان صحافي
 
 
 

خمسون عاماً على تأسیس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
إطالق مسابقة القصة الصحافیة في العراق لتعزیز تغطیة قضایا التنمیة

 
 

بغداد،٢١ شباط (فبرایر) ٢٠١٦ ـ لمناسبة مرور خمسین عاماً على تأسیس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أطلق البرنامج في العراق مسابقة للقصة الصحافیة، تحت عنوان #قصص_التنمیة،
بھدف زیادة الوعي حول تحدیات التنمیة التي تواجھھا البالد والتأثیر الملموس لعمل البرنامج في ھذا المجال.

 
یلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، العامل في العراق منذ ١٩٧٦، دعم حكومة العراق وشعبھ خالل االنتقال إلى المصالحة واإلصالح واالستقرار. ویتنوع دعم البرنامج من تعزیز سبل العیش
والحوار المجتمعي في مناطق متأثرة باألزمة اإلنسانیة، إلى المساعدة في إعادة االستقرار إلى المناطق المحّررة حدیثاً عبر "برنامج تمویل االستقرار الفوري" (FFIS)، إلى توفیر مساعدة تقنیة

لدعم إصالحات الحوكمة والالمركزیة.
 

وقال مدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، آدم عبدالمولى: "أمام الصحافیین الشباب الیوم فرصة إللقاء الضوء على تحدیات التنمیة وھواجس الناس وللمساھمة عبر النصوص والصور
في تغییر الوضع الراھن".

 
انتشار الوعي واكتساب  المساھمة في زیادة  المطبوع والرقمي والمذاع، والذین یریدون  العاملین في مجال اإلعالم  العمر  الخامسة والثالثین من  البرنامج اإلنمائي الصحافیین ما دون  یستھدف 

وتغطیة أوسع محلیاً وعالمیاً.
 

یمكن للقصص الصحافیة أن تكون على شكل مقاالت أو صور أو فیدیوھات أو غرافیكس أو رسوم كرتونیة. وسوف تحظى أبرز القصص، التي تعكس قضایا یومیة حقیقیة ودور برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في خلق الفرص ونشر األمل، بفرصة نشرھا على المواقع اإللكترونیة للبرنامج اإلنمائي في العراق وخارجھ. وسوف تستخدم كذلك في منتجات ترویجیة مختلفة. وسیدعى معّدو

أفضل المشاركات عن الفئات الخمس المذكورة أعاله إلى المشاركة في فاعلیات مختارة ینظمھا البرنامج في العراق وتغطیتھا.
 

یمكن االطالع على عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق عبر الموقع www.iq.undp.org. ویمكن تناول دوره في مجاالت بناء القدرات على مواجھة األزمات، واالستجابة لألزمات
والتعافي منھا، وإعادة االستقرار، وتمكین المرأة والشباب، إضافة إلى قضایا أخرى.

 
البرید إلى  اإلنكلیزیة،  إلى  ترجمة  إرفاق  مع  والكردیة  العربیة  وباللغتین  اإلنكلیزیة،  باللغة  الوسائط  متعددة  قصصھم  إرسال  المشاركة  في  الراغبین  الشباب  الصحافیین  على 

http://iq.undp.org/


اإللكتروني  Press.iraq@undp.org بحلول ١٠ آذار (مارس) ٢٠١٦.
 

یحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حق تحریر أّي من المشاركات أو تعدیلھا أو رفض نشرھا.
 

#قصص_التنمیة
#DevStories #UNDP50

 
 

للمزید من المعلومات، الرجاء االتصال:
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
نداء ھالل، مستشارة إعالم وتواصل         برید إلكتروني:            nidaa.hilal@undp.orgھاتف: 3336 447 780 964+

 www.iq.undp.org :موقع إلكتروني

 www.facebook.com/undpiniraq :فیسبوك 

  www.twitter.com/undpiniraq :تویتر 
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