
 
 

 

 

 

 بیان صحافي

 

 دعم جمھوریة كوریا یساعد العائدین العراقیین

جمھوریة كوریا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حكومة  وقعتـ  2017) أكتوبر( تشرین األول 17غداد، ب
دوالر أمیركي، بھدف دعم إعادة االستقرار والتعافي في مناطق محّررة  مالیین 4 اتفاقیة شراكة الیوم قیمتھا

 حدیثاً في العراق. 

ل مبادرات موّ الذي یلمشروع إعادة االستقرار ، 2015 ، الرابعة منذ عامص المساھمة الكوریةوسوف تخصَّ 
  ."الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"ة من سیطرة تنظیم ستعادسریعة في مناطق م

االستقرار، وفق أولویات تحّددھا حكومة العراق والسلطات المحلیة، في اإلسراع في إعادة  إعادةساعد مشروع ی
توفیر وتأھیل البنى التحتیة العامة، وتقدیم منح إلى المؤسسات الصغیرة، وتعزیز قدرات الحكومات المحلیة، 

  فرص عمل قصیرة المدى عبر برامج األشغال العامة.

إعادة : "لیز غراندي، قالت الممثلة المقیمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراقخالل حفل توقیع في بغداد، 
في المدینة،  مشروعاً إلعادة االستقرار 366حالیاً  ذنفّ ی. مجالھذا الفي  الموصل أكبر تحّد واجھناه فيستقراراال

في تسریع عملنا ھذه المساھمة السخیة من جمھوریة كوریا  ناتساعدسوف أكثر من ذلك بكثیر. ب القیامیجب  لكن
 ".األسوأ في البالد الدمار في ھذا الجزء من المدینة في غربي الموصل، حیث حجم

 دعم جداً  ملتزمة كوریا جمھوریة "إنّ  ب:وی وونغ سونغ العراق، لدى كوریا جمھوریة سفیر قال ،جھتھ من
 في اإلسالمیة الدولة' تنظیم بعنف متأثرة مناطق في االستقرار إلعادة الدولي والمجتمع العراقیة الحكومة جھود

 وتمكینھم أمالً  المتأثرین العراقیین منح عبر جھودال تدعم سوف الرابعة ساھمتنام أنّ  بقوة أؤمن .'والشام العراق
 مجتمعاتھم". بناء إعادة عملیة وبدء التعافي أجل من

 محّررة مناطق في مبادرة 1200 من أكثر االستقرار إعادة مشروع عبر اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ینّفذ
 ودیالى. ونینوى الدین وصالح األنبار في حدیثاً 
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###  ###  ### 

 

یعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جمیع مستویات المجتمع من أجل تعزیز قدرتھا لمواجھة األزمات والتكیف معھا، 
بلداً وإقلیماً، ونعمل على توفیر منظور عالمي ورؤیة  170نحن موجودون في أكثر من  تحسین نوعیة الحیاة للجمیع. ویدفع ویحافظ على النمو بھدف

 محلیة ثاقبة لتمكین الشعوب وبناء أمم صامدة.

 

 


