
 

 

 بيان صحفي

 

 في قطاع اإلعمارتعزيز سبل كسب الرزق و دعم بناء القدرات للعائدين 

 من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة الرمادي بمحافظة األنبار

 
 ةست مدى علىللمهارات التقنية المتعلقة بالبناء  ا  تدريبي ا  برنامج البشرية لمستوطناتالمتحدة لاألمم  برنامجاختتم 

تم القيام . األنبار بمحافظة الرمادي مدينة في المحلي المجتمع ختيارهم من أبناءا تمفردا   125 شمل أسابيع

 البناء مهاراتو والكهرباء والسباكة األلمنيوم وأعمال واللحام النجارة مجاالت في الفنية القدرات بناءبالتدريب و 

 حديثا  فيفي المناطق المحررة  العمرانيالتأهيل إعادة تعزيز " عنوانالذي يحمل  مشروعال إطار ضمن التقليدية
 .اليابان حكومة منالمقدمة  سخيةال المساهمة من خالل "العراق

 

 التزام ،في تصريحه العراقللمستوطنات البشرية في  المتحدة األمم برنامج /مديرعلي عرفان الدكتور وقد كّرر

 لتعزيز الجارية للجهود ستكماال  ا البالد، في األزمة من المتضررة المناطق في المجتمعي التأهيل تشجيعب المنظمة

للمستوطنات  المتحدة األمم بها برنامجيعمل  التي المناطق هذه فيقدرة النظم الحضرية على الصمود والتعافي 

ه . المعنية المنظمات من وغيرهالبشرية   قبل منوإعادة التأهيل  التعافيتحقيق  بالتدخالت والجهود الرامية الىونوَّ

 المستهدفة األحياء من الشباب وتعبئة المحلية االحتياجات تحديد في هاما   دورا   لعبت التي المحلية المجتمعات

 .القدرات بناء برنامج في لتسجيلهم
 

 التحتية والبنية المتضررة المنازل تأهيل إعادة دعم على التركيزينصب  الرمادي، في الجاري مشروعال إطار في

 المحلية المجتمعات إشراك عن طريق كريمضمان العيش الو والطوعية اآلمنة العودة لتسهيل األساسيةالمجتمعية 

المجتمعية  التحتية البنية وصيانة للعمل الالزمة بالمهارات المجتمع أفراد وتزويد المجتمعية، اللجان خالل من

 المجتمع ملكيةاإلحساس ب وزيادة ،واقتصاديا   اجتماعيا   فراداأل تمكينلى إ بالتالي النهج هذا سيؤدي. األساسية

 يشكل والذي مستقل، بشكل امشاكله حل على المستهدفة المحلية المجتمعات وتشجيع ،واستعداده لتنفيذها للبرامج

 .السلمي االنتعاش مفتاح
 

بدون  كعامل أعمل كنت" انتسب ألحد برامج التدريب : الذيو سنة 19 العمر من البالغ علي، حاتم علي وقال

 الذي الكهرباء في الفنية المهارات على التدريب بعدو ،المقاوالت شركات في األسبوع في لفترات مؤقتة تأهيل

 من دخلي هذا زاد وقد. مبتدئ كهربائيك يوم كل اآلن أعمل أنا ،للمستوطنات البشرية المتحدة األمم برنامج أجراه

 21البالغ من العمر  صالح نجم محمدمشارك آخر   وذكر. " كهربائي فني مهنةالعمل ب أبدأ أنفرصة  لي وأتاح

 المتحدة األمم برنامج قدمها التي التدريبية الفرصة انتهزتو ،الرمادي لىإ يعودت لدى بال عمل كنتلقد "  : سنة

 اآلن أنا. الخبرة ذوي من نجار مع حاليا أعمل وأنا. النجارة مهاراتعلى  لتدريببا توالتحقالبشرية  للمستوطنات

 ". كنجار يمهارات وتحسين عائلتي لرعايةالمال  كسبأ
 

 .البشرية للتنمية كرممنظمة ال مع شراكةبال مؤخرا القدرات بناء برنامج تنفيذ جرى قدو
 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
 آالن ميران
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