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  صحفي بيان

 

 

 الفلوجة في جديد استقرار تحقيق انجاز

 أعادت الفلوجة، مدينة تعافي طريق على مهمة محطة مثلت خطوة في، ٢٠١٧حزيران (يونيو)  ٣  –بغداد  
 يةكرزاأل محطة فتح  العراق في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع االستقرار تمويل وصندوق العراقية الحكومة
 .المدينة سكان من بالمئة 60 من ألكثر لشربا مياه توفر التي ،المياه لمعالجة

 في االستقرار إعادة عن المسؤول األنبار، قيادة مركز هاطلب التي الرئيسية المشاريع أحد المحطة تأهيل إعادة كانت
ً  المحررة المناطق  مضخات مثل الرئيسية، المعدات وجهز المدمرة ضخال محطة هناك العامل الفريق أصلح وقد. حديثا

 منو حطةالم مباني كافة من المتفجرة العبوات باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة وأزالت. مولداتالو المياه
 .األراضي من مربع متر 40000 من أكثر

َ  عام مرور بعدو  مئات عاد وقد. جيد بشكل المدينة في االستقرار إعادة عملية جريت الفلوجة، تحرير على تقريبا
 .يلالمح االقتصاد انعاشو والكهرباء، الماء فيها بما األساسية الخدمات استعادة توتم ديارهم، إلى اآلالف

. االستقرار إعادة برنامج خالل من الفلوجة في استقرار مشروع 100 من أكثر دعم تم ،2016 )أغسطس( آب منذ
 على ،فقيرة أسر من ونكثير بينهم ،األشخاص آالف عملو العامة، التحتية البنية فتح وأعيد شبكاتال وأصلحت

 .المدينة بناء إعادة في يساعدون وهم الدخل واوكسب العامة، البرامج

 من التحتية والبنية األراضي من مربع متر مليوني قرابة ،باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة كاءرش وطهر
ً  12و الكهرباء توليدل محطات خمس ذلك في بما المتفجرات، ً  مرفقا  مياه نقطة 19و صحي صرف موقع 13و صحيا

 .مدرسة 88و

 مياه محطة" :الخميس يوم يةكاألزر مياه محطة فتح إعادة بمناسبة احتفال في األنبار محافظ الراوي صهيب وقال
 إمدادات مشاريعو. آمنة شرب مياه لىع الفلوجة أسر صولح لتحسين ضرورية مؤخراً  تأهيلها أعيد التي األزرقية

 المشاريع وهذه. فعالة صحي صرف وأنظمة للشرب صالحة مياه لىع مجتمعاتنا صولح لتحسين ضرورية المياه
 ".األنبار في واألطفال والنساء الرجال ورفاه حياة على للحفاظ حيوية

. الفلوجة لتعافي رمز هذا" :غراندي ليز ،العراق في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج ةالمقيم ةالممثل التق جهتها، من
 الجميع عمل قدل. سرعةال هذهب حطةمال بناء إعادة إمكانية  نصدق نكن لم ،مرة ألول يةكاألزر في الدمار رأينا عندما

 ً  ".آمنة شرب مياه على المدينة من ئةبالم 60 من أكثر وسيحصل. قياسي وقت في المهمة هذه إلنجاز معا

 أماكن تحديد إن: "باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة عن المسؤول الموظف لودامار، بير السيد وقال
. المحررة المناطق في اإلنسانية التدخالت أو االستقرار مبادرات قبل األولى الخطوة هو وإزالتها المتفجرة العبوات

 نومك االستقرار نشاطات ببدء سمح ما ،الملوثة المناطق من مربع متر مليوني  قرابة تطهير تم ،الفلوجة وفي
  ".حياتها واستئناف الفلوجة الى العودة من العائالت
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ً  محّررة مناطق في ،2015) يونيو( حزيران في انطلق الذي االستقرار، إعادة مشروع يعمل  محافظات في حديثا

ً  23 في اإلنجاز قيد أو منجز مشروع 1000 من أكثر وهناك. وديالى ونينوى الدين وصالح األنبار  بداية ومنذ. موقعا

 .ديارهم إلى شخص مليون 1.8 من أكثر عاد األزمة،

 استقرارالعراق#

 :لمزيد من المعلومات، االتصال

  الفوري  االستقرار تمويل صندوق لدى  وتواصل  إعالم  مستشارة ،ماكينزي  ليندسي

  +9647511353085: اتفه

 lindsay.mackenzie@undp.orgبريد إلكتروني: 

يبني برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شراكات مع الناس في جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء 
واستمرارية نمط من النمو يحّسن جودة الحياة تستطيع الصمود في وجه األزمات، وقيادة  بلدان

بلدًا وإقليًما، ونقدم منظوًرا عالميًا وأفكاًرا  170ونحن نتواجد على األرض في أكثر من . للجميع
  .مفيدة محليًا للمساعدة في تمكين حياة البشر وبناء أمم صامدة

  

  

  

 

  


