
ناخ. ونساعد الدول، من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم املساواة وتغير امل

، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. 170خالل العمل بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
تعرف على املزيد على موقعنا  بلدا
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 بيان صحفي

وبرنامج األمم املتحدة  بين صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةاتفاق 

راقيينالتوفير مياه  ،اإلنمائي  لشرب للع

 وقع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق اتفاق – 2021 أيار  10بغداد، 
ً
صندوق إعادة إعمار املناطق  مع  ا

ناحية اإلسحاقي في صالح الدين بمياه  لتزويد سكان التابع للحكومة العراقية املتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .الشرب

صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة  الى  لتنمية  اإلسالمي ل بنك  المليون دوالر قدمها    1.25نحو  م  استخد تم اسي

يثرب في صالح الدين التي أصيبت بأضرار شديدة في الصراع ضد  ناحية إعادة تأهيل محطة مياه في ، االرهابمن 

 . داعشتنظيم 

الذي يدعم عودة النازحين    وسينفذ االتفاق من خالل مشروع إعادة االستقرار التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي

إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم  ك إعادة االستقرار،  اريع مشعبر  داعشخمس محافظات تحررت من تنظيم  في

 ، ونشاطات التماسك املجتمعي.اعمال البلدياتسبل العيش، و 

منذ أن بدأنا برامجنا إلعادة  " :املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق تقول السيدة زينة علي أحمد، املمثل

 إلى جنب مع في العراق اإلنمائي األمم املتحدة برنامج ، عمل 2015االستقرار في منتصف عام 
ً
صندوق إعادة  جنبا

  ضد إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية في املهمة الصعبة إلعادة إعمار املناطق املتضررة من الصراع 

البرنامج تلبية متطلبات  مليون عراقي، يواصل  11مشروع لدعم  3,000نحو  ل العمل فيومع اكتما . داعشتنظيم 

الطريق إلى شراكة متنامية بين البرنامج اإلنمائي    همرسم اتفاق اليوم امليو االستقرار امللحة في املجتمعات الضعيفة.  

 بشكل وثيق  .صندوق الو 
ً
 واالستقرار إلى العراق". عادة السالم إل ونتطلع إلى العمل معا
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  "نرحب    :وتضيف السيدة زينة علي أحمد
ً
 أيضا

ً
  بالتعاون الجديد مع البنك اإلسالمي للتنمية الذي قدم بسخاء أمواال

 ."الحصول على حاجتهم من مياه الشرب النظيفة واآلمنة  املنطقة  من سكان  80,000ستتيح لنحو 

 

ملتضررة من العملیات األرھابیة، الدكتور محمد ھاشم العاني فیما تفضل رئیس صندوق إعادة إعمار املناطق ا

بالقول: " یسعدنا أن نشھد تواصل الجھود الدولیة الجدیة واملساعي األقلیمیة املخلصة في دعم العراقي في برامجه  

 املتواصلة في مجال إعادة األعمار والتعاون املجتمعي ."

 

" 
ً
میاه صالحة للشرب في منطقة    لتوفير   اإلنمائير وبرنامج األمم املتحدة  بين صندوق إعادة األعما  االتفاقإن  مضيفا

  ال تقدر   لالستهالكھذا القطاع إذ أن میاه الشرب والصالحة    األسحاقي یكتسب من درجات األھمیة القصوى لجدیة

 بثمن. 

لكل   املشترك ودعمنا املسبق في ھذا الصدد نغتنم الفرصة لتأكید التعاون والتنسیق واختتم العاني القول: "

 
ً
برامج إعادة األعمار والتعافي   د مع العراق حالیا أو مستقبال فييب األطراف الدولیة والتي تود وتساھم فعال یدا

مبادرة كریمٍة من بنك التنمیة األسالمي وبرنامج األمم   الیوم من  ه والتنمیة الحضریة وھذا ما یسعدنا أن نشید ب

 اإلنمائي."املتحده  

 

مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه    200  قرابةضمن برنامج إعادة االستقرار، أكمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  

تحسين  مليون نسمة    3.5األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين، ووفر ألكثر من    فيفي كل أنحاء املناطق املحررة  

 في لحصول اإمكانية  
ً
 آخر. 50على املياه. وجاري العمل أيضا

ً
 مشروعا

 للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال مع: 

 fay.daoud@undp.org|  فاي داود، مستشارة إعالم وتواصل

 460 976 7801 964+هاتف: 

mailto:fay.daoud@undp.org

