
   

 

 إعالن صحفى 

 

سع دعمها لموئل األمم المتحدة لمساعدة المجتمعات التي تدعم العائدين الجدد  فرنسا توَّ
 

المتحدة( بمساهمة إضافية قدرها   البشرية )موئل األمم  المتحدة للمستوطنات  يورو من حكومة   425,882يرحب برنامج األمم 

 .مؤخًرا إلى مجتمعاتهم ويكافحون من أجل إعادة بناء حياتهمفرنسا لتقديم الدعم للمهجرين الذين عادوا 

 

للعائالت من منطقتي سنجار   التي تساهم في عودة مستدامة  المعيشية  الحقوق والظروف  إلى تحسين  المقترح  المشروع  يهدف 

رين من العودة إلى هجمن الم  والبعاج. ال تزال األضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسية التي قد تمنع العديد

شخص من خالل تقديم    27,000الدعم لحوالي    وسيعاألصلية. سيتم استخدام مساهمة فرنسا في الوقت المناسب لت  سكنهم  مناطق

تهدف هذه المبادرة أيًضا إلى تشجيع العائالت النازحة األخرى التي قد  أسرة وإعادة تأهيل مدرستين.  200المساعدة القانونية لـ 

ل على  فرصة الحصو، مع  أماكن سكنهم األصليةتكون ال تزال في المخيمات أو تستأجر أو تعيش مع أقاربها على العودة إلى  

عن لالتعليم   التعويض  مطالبات  لتقديم  القانونية  المساعدة  إلى  الوصول  من  أيًضا  العائالت  ستتمّكن  نفسه،  الوقت  في  ألطفال. 

 .الممتلكات المفقودة أو التالفة

 

ال السفير إريك شوفالييه إن "فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل األمم المتحدة الذي يركز على الخدمات األساسية مثل اإلسكان ق

والتعليم. إعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، ال سيما في سنجار والبعاج. سنبقى إلى جانب الشعب العراقي  

 ." محررة من داعشفي إعادة إعمار المناطق ال

 

لضمان   في مناطق عودتهم   شخاصمن المهم مساعدة األ"  موئل األمم المتحدةلر برنامج العراق  مديوائل األشهب،    ذكر السيد

 .في نينوى" تقديم الدعم الدعم المستمر من فرنسا لتوسيع يقدر موئل األمم المتحدة إن دائمة. الحلول ال

 

بتمويل من الحكومة اليابانية والواليات المتحدة    2020اج منذ عام  عبالوفي    2016يعمل موئل األمم المتحدة في سنجار منذ عام  

التأهيل   إعادة  وتوفير  بهم،  الخاصة  األراضي  منازلهم، وتسجيل مطالبات  فقدوا  الذين  ألولئك  منازل  لبناء  األوروبي  واالتحاد 

نوية والمرافق العامة واألماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل،  وترقية البنية التحتية الثا

 .ين دئعاللوتقديم المساعدة القانونية 

 

 :لمعلومات أكثر، يرجى االتصال 
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