
 

 

 

 

 صحفي بيان

 
تجديدها بم قا وحدة سكنية  124أكثر من للمستوطنات البشرية )الهابيتات( األمم المتحدة برنامج  تسليم

 / سنجار بمحافظة نينوىسـنونيللعائدين في 

 

التسبب في على الموصل، وعدوان تنظيم داعش في أعقاب  ،2017يناير  9في سنجار جبل /  سـنوني

بما في ذلك الغالبية العظمى من  -جبل سنجار من منازلهم منطقة شخص من  275،000أكثر من نزوح 

 . عليها ءاليستالأو ا ونيزيدياآلالتي نزح منها  المجمعات العمرانية هدم بإما  ، قام مقاتلو داعشيزيدييناآل

 وحدها.سـوني ة ناحيفي  منزالا  3000 بتدمير أو حرق حواليويعتقد 

 

 حردانفي بلدة  منزالا  124أهيل )الهابيتات( بإعادة ت األمم المتحدة للمستوطنات البشريةج قام برنام

 إعادة التأهيلكجزء من برنامج سـنوني، تمثل المرحلة األولى من إعادة تأهيل المساكن في والتي للعائدين 

شروع من قبل برنامج تم دعم الموقد  مع مكتب محافظ نينوى.  الخاص بالهابيتات، بالتعاون معالحضري 

تمويل ب( UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )امج نالخاص ببر( ICRRPألزمات )والتعامل مع ااالستجابة 

 .KFW سخي من بنك التنمية األلماني

 

 - شرعيينال نشاغليالالمستفيدين و -للعائدين القابلة للتكيّف المستدامة و لمفهوم البلداتالمشروع  يروج

عتماد على النف  لدى النهج القائم على المجتمع  االيبني  من خالل إعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية. 

لد عملية من شأنها و  ، كما يضمان األمن والحماية والحقوقمن ن مكّ ي  ، ووالسلطات المحليةالمجتمعات 

، روح بناء السالم وتماسك المجتمعغرس إضافة ل ة،آمن زل أساسيةاالمحتاجة لبناء منلألسر ح امالس

 التي تبقى مع المجتمع. إعادة التأهيل ستثمارات وضمان إ

 

 في )الهابيتات( األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج  مديرأكدت السيدة يوكو أوتسوكي، نائب 

ل إعادة التأهيل ، لي  فقط من خالالنازحين العراق على األهمية االستراتيجية لهذا التدخل لتسهيل عودة

ألسر الملكية لا من خالل معالجة حقوق حيازة ي من المنازل والبنى التحتية المتضررة ولكن أيضفعلال

، وأكدت سـنونيوالتواصل مع السلطات المحلية في  تعاونلل اكما أعربت عن خالص تقديره  العائدة.

 ني في المنطقة.العمرا إعادة التأهيلعلى مواصلة العمل على  الهابيتاتالتزام 

 

متنانه للدعم وإنشاء مكتب إعن  أهالي ناحية سـنوني،نيابة عن  السيد ناييف سيدو قاسم/ قائم المقام،أعرب 

"اإلسكان أن  مكرراا ، حاجة الماسة للتنمية، ال سيما في منطقة تعاني من السـنونيفي للهابيتات ميداني 
 بالمساكنسترداد الحقوق أن أهمية إعلى  التشديدتم و  ".سـنونيين إلى نازحأمر بالغ األهمية لدعم عودة ال

 تسهيل العودة.ل يسعىمن مكونات المشروع الذي  رئيسياا  للمستفيدين من المشروع باعتباره مكوناا 

األمم المتحدة في برنامج  ICRRPمعالجة االزمات مدير برنامج  يوكوي/السيدة ميزوهو ثمنت 

على أهمية هذا التدخل المتعدد األبعاد  توأكد سـنونيمع السلطة المحلية في فعال التعاون الاإلنمائي، 

 لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في جبل سنجار.

 



، حديثاا  تأهيلها تم عائلة إلى منازل   124حيث عادت ، (سـنوني كم إلى الغرب من 45ان )قرية حردفي 

والعيادة الوحيدة في هذه  المساكنتأهيل  من خالل إعادة " :أنهأكد  السيد ابو نزار/ مختار القرية على 
 مرة أخرى".الينا مشروع الحياة ، أعاد هذا الالقرية النائية

 :اإلتصال بـ يرجى لمزيد من المعلومات
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