
  

 

 يصحف بيان
 

 األولي إلعادة بناء الموصل يطار التخطيطاإل عرض
 واليونسكوللمستوطنات البشرية األمم المتحدة من قبل برنامج 

 
 

( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم الهابيتاتقدم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ) : 2018تشرين الثاني  15

المدينة طار التخطيط األولي إلعادة إعمار الموصل، حيث عرض وجهات نظر حول كيفية "إعادة البناء اإلوالثقافة )اليونسكو( 

مشارك من الحكومة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع  100اجتمع أكثر من ، حيث الموصل سكانبشكل أفضل" ل

االهتمام إيالء نينوى لمناقشة أولويات وتوصيات إعادة إعمار الموصل، مع  مبنى محافظةات األمم المتحدة في منظمدني والم

  الخاص بالمدينة القديمة. 

مع حماية التراث والخصائص التاريخية للمدينة  بوقٍت سريعن إعادة البناء اضموقدة التحديات المع   الضوء على الحدثسلط 

كما تطرقت إلى المشاكل التي تواجهها الموصل على نطاق أوسع في قطاع اإلسكان والحاجة الملحة إلى دعم العائدين  القديمة. 

 ين في المخيمات إلى الموصل.نازحالضعفاء الذين ُدمرت منازلهم بالكامل، األمر الذي ال يزال يشكل عقبة رئيسية أمام عودة ال

على  ا  كدمؤات األمم المتحدة في إعادة إعمار الموصل، منظمظ نينوى إلى الدور البارز لمحاف /أشار سعادة السيد نوفل السلطان

في إعادة بناء نينوى بشكل  كما أعرب عن أمله   ات األمم المتحدة وشعب الموصل. منظمات الحكومية وجهأهمية التعاون بين ال

 ر الدعم من المجتمع الدولي.راستمإ ا  لباأفضل، ط

نائبة الممثل الخاص لألمين العام ومنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية، أن  /يدستا رو  أوضحت السيدة مار

 إلى أن األولوية القصوى هي حماية مواقع التراث في المدينة إلعادة بناء الموصل، مشيرا   ومتكامال   شامال   اإلطار يوفر نهجا  

 موصى بها في إطار العمل.ا تم تحليلها والممن أضرار أخرى ك ةالقديم

اإلجراءات الموصى  إقرارلجنة متخصصة لمتابعة وضمان  كيلشتيدس إلى كل من السيد نوفل السلطان والسيدة مارتا رو  دعا 

 السلطات المعنية وتم تنفيذها في الوقت المناسب. من قبلبها في إطار العمل 

وتوزيعه على أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك نظراء الحكومة الوطنية  العمل سيتم وضع اللمسات األخيرة على إطار

بعد جمع التعليقات  ات األمم المتحدة والمانحينمنظموالمحلية، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمجتمع، و

 والمالحظات.

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 آالن ميــران

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ العراق /النشر واالعالم

  alan.miran@un.org إيميل:

 7036 342 750 00964 الهاتف النقال:

  unhabitat.org/iraq فيسبوك:
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