
 
 
 

 بیان صحفي
 

من الفئات أسرة  1,015المساعدة القانونیة إلى یقدم  (الھابیتات) برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة
 السكن واألرض والممتلكاتحقوق ضعیفة في الموصل لمعالجة مطالباتھم المتعلقة بال

 
مرسي "بالتعاون مع منظمة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة قام  - 2018كانون الثاني  31الموصل، 

األنشطة الممولة من الصندوق اإلنساني  تمام، بإ/شریك الھابیتات بالتنفیذحكومیةالغیر للدعم االنساني" ھاندز 
 .سكن واألرض والممتلكات في الموصلللمعالجة حقوق ا 2017المشترك للعراق لعام 

 
عشرة أحیاء في الوضع الراھن  في بتقییم  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة المشروع، قاموفي إطار ھذا 

، ووصلت إلى ما منزالً  3،083من غرب المدینة. وشملت المسوحات  النازحینشرق الموصل استقر فیھا العدید من 
واحتیاجات ن واألرض والممتلكات تحدید القضایا ذات الصلة بحقوق السك ، وتھدف إلى فرداً  19،261مجموعھ 

 بأن منزلھم قد دمر جزئیاً ھا التقییم سر التي شملأل٪ من ا61على ذلك، أفاد  األسر الضعیفة في شرق الموصل. وبناءً 
٪ لم یكن لدیھم وثائق قانونیة / إشغال ملكیة مرتبطة بمقر إقامتھم الحالي. وعلى ھذا 33، في حین أن أكثر من أو كلیاً 

 الحقوقمات والتوعیة فیما یتعلق ببحملة لنشر المعلو برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة اضطلعالنحو، 
عن عقد دورات توعیة مع المستفیدین الذین یسعون  المتاحة من خالل توزیع المنشورات، فضالً عویض آلیات التو

 ه الدورات، عقدت سبع دورات حصراً . ومن بین ھذوالممتلكاتحقوق السكن واألرض للحصول على معلومات عن 
مھدیة سیدة ال روت. واألمور التي تشغلھن بھذا الخصوص قضایاھنلإلناث لتزویدھن بمساحة آمنة ومریحة لرفع 

 :كیف استفادت من المساعدة حامد إسماعیل
 على اعتبار ،زلناما و یھا نجلس علملم یعد لدینا من األثاث في شرق الموصل. للتدمیر أثناء الحرب بیتي  تعرض"

  في بیتي وأخذوا معلوماتي وساعدوني  لھابیتاتتلقى أي تعویض. زار الشركاء القانونیون للم نوطلباً قدم نأننا لم 
، وعلى بذل الجھود ھتمامھموأود أن أشكرھم على إ ء طلب التعویض وقدموا الدعوى إلى المحكمة نیابة عني. ىمل

 ."الدعمن
 

لسلطات المحلیة األخرى، بما في ذلك محكمة الموصل، تمكن المشروع من وار تیمخااھتمام الو كبیرونتیجة لاللتزام ال
أسٌر تعلیھا في المائة منھا من  29%أسرة ضعیفة،  1,015 تقدیم المساعدة القانونیة في قضایا اإلیجارات والملكیة إلى

 .نساء
 

إلى الدعم بتقدیم مطالباتھا إلى المحكمة. وتشكل القضایا ذات غالبیة األسر التي تأثرت باألعمال العدائیة السابقة تحتاج 
في المناطق التي كان یسیطر علیھا الموجودة للعائدین واألسر  كبیراً  تحدیاً والممتلكات  حقوق السكن واألرضالصلة ب
أو اآللیات المجتمعیة للتخفیف من حدة ق التمثیل القانوني في المحاكم و/، وال یمكن حلھا إال عن طریداعشتنظیم 

ن المطالبات المتعلقة وتواجھ السلطات في الموصل العدید من التحدیات في االستجابة للعدد الكبیر م  .األرضنزاعات 
كلفة ستكون و، التي تشكل قوة دفع رئیسیة للنزاع والتوتر االجتماعي. والممتلكات السكن واألرض حقوقبانتھاكات 

 تحملھ في المستقبل. مكنھذه القضایا أكثر مما یالسریعة لجة معالالعدم 
 

، مما 2018 /شباطفبرایر 17مدیریة تسجیل المساكن وتشغیلھا في حي الزھور في  تفعیلوفي ھذا الصدد، سیتم إعادة 
 األمم المتحدة برنامجویلتزم  یمثل خطوة ھامة في تسھیل إنتاج / استعادة وثائق اإلشغال أو اإلیجار أو الملكیة. 

في ھذا المجال  والممتلكاتعملھا في مجال حقوق السكن واألرض بدعم جھود السلطات وزیادة  للمستوطنات البشریة
 .2018في الموصل ومناطق أخرى في العراق في عام 

 



 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال:
 آالن میران

 البشریة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات –النشر واإلعالم 
  orghabitatalan.miran@un.البرید اإللكتروني: 

 7036 342 750 964 +ھاتف: 
  unhabitat.org/iraqالموقع اإللكتروني: 

  facebook.com/unhabitat فیسبوك: 
 twitter.com/UNHabitatIRAQتویتر: 
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