
 

 
 

 

 

 

 

 

 صحفي بيان

 
   نينوى/فقسلبصورة كبيرة في تلمنازل متضررة  تأهيل يعيد البشرية للمستوطنات المتحدة األممبرنامج 

 

تمت  سكنية وحدة 27 مجموعه ما  )الهابيتات( البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج مسل  ،  2018 يونيو حزيران/  10 في

والقدرة  الحضري االنتعاش تعزيز" عنوانه التأهيل ضمن مشروع عادةإوقد تمت  .نينوى بمحافظة فقستللفي بلدة إعادة تأهيلها 

  .اليابانية الحكومة تموله الذي" العراق في حديثا املحررة املناطق في الصمود على

 

تم  والتي  من الشرائح الضعفية تعود ملكيتها للعائدين  الحرب من تضررت منزالا  27 ختياراتم  بعد أن فتللسق فيجاء التسليم 

 تطويرها تم التي التوجيهية المبادئ إلى استناداا "  كبيرة أضرار" تعرضت الى بأنها الهابيتاتبرنامج  مهندسي تصنيفها من قبل

ا137  من هذا العمل المستفيدين من الشريحة أعاله مجموع كانو. اإصالحه ليتم مأوىال توفير  –مجموعة  إطار في بينهم   عائدا

ً 31 و امرأة 31
ا
 .فتى 41 و فتاة 34 و رجل

 

إلجراء ف قسلتل ي الختيارسرورأود التعبير عن "  نينوى محافظة مجلس رئيس /كيكيال محمود حميد بشار السيد صرحو قد 

لتغطية أجزاء أخرى من محافظة نينوى. وأثنى السيد بشار على حقيقة أن وجود  الهابيتاتعمل وأقترح أن يمتد  "إعادة التأهيل

 إلى طبيعتها.فيها في المنطقة دليل واضح على أن المنطقة آمنة وأن الحياة تعود  منظمة الهابيتات

 

به صرح  " هذا ماالحياة ويمكن للجميع العيش في سالم واستقرارعندما يتم توفير السالمة واالستقرار واإلدارة الحكيمة، تعود "

لقد بذلت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمنظمات اإلنسانية "يف في كلمته: كلت قائمقام /السيد عادل مروكي ججو

متناننا لجميع الالحتفال والتعبير عن  سقفتللجهوداً كبيرة للقضاء على الدمار الذي خلفه تنظيم داعش. نجتمع هنا اليوم في 

 .للمستوطنات البشرية" المتحدةبرنامج األمم أولئك الذين ساهموا في إعادة اإلعمار وعودة الناس، وخاصة حكومة اليابان و

 

شمركة لتوفير السالمة يعن تقديره لقوات الب، فقستلل ممثل مكتب شؤون المسيحيين في  /ناطق قرياقوس فرنسي السيد كما أعرب

على دوره في إعادة تأهيل المنازل في مثل هذا الوقت  للمستوطنات البشرية المتحدةبرنامج األمم ووشكر فريق  البلدةواألمن في 

 القصير.

 

/ سفير اليابان لدى العراق عن خالص تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع وأمله في أن  يوايإفوميو وأعرب سعادة السيد 

في  في برطلة حفل تسليم الوحدات السكنيةحضوره استذكار مع  تللسقفيعزز هذا المشروع التعافي واالستقرار االجتماعي في 

وأضاف أن اليابان عازمة على دعم جهود العراق لخدمة النازحين  نفس البرنامج. إعادة تأهيلها من التي تم و 2018 آذار 12

 والعائدين والمجتمعات المضيفة في العراق.

 



حكومة اليابان على مساهمتها السخية في ، للمستوطنات البشرية المتحدةبرنامج األمم  رمدي / علي عرفان الدكتور شكر  كما 

. تللسقفوالمجتمع المحلي واألسر في  البلدة تعافياإلسكان، مؤكداا على أنه يشكل خطوة مهمة نحو قطاع مشروع إعادة تأهيل 

السالم والتنمية في محافظة نينوى والعراق.  -للترابط اإلنساني للمستوطنات البشرية المتحدة  برنامج األمميعزز المشروع استجابة 

، مما يدعم العودة الكريمة والمستدامة 2017الحرب منذ عام خالل تضررت منزالا  3777 مامجموعه تم إصالح أو إعادة تأهيل

ا  37كيف تم توظيف  عرفانالدكتور  ينبشخص في العراق. كما  17،000ألكثر من  في المشروع للمشاركة من هذه البلدة مستفيدا

 .توفير مصدر كسب المعيشةفي أعمال إعادة التأهيل ، مما ساهم في 

 
ًلل  :بـ االتصال يرجى ،معلومات 

 
 ميران آالن
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