
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي 

 

الى صالح الدين  جهود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمساعدة العائدين مؤخرا  دعم فرنسا ت   

 

 للنازحينلتقديم الدعم    يةفرنسالحكومة  اليورو من    100,000  يرحب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشراكة ومساهمة جديدة بقيمة  

 ة. صعب اوضاع  يعيشون حاليًا في الذين صالح الدين و محافظة/بلد قضاء /الذين عادوا مؤخًرا إلى بلدة يثرب الريفية

 

من العودة إلى مناطقهم األصلية. سيتم   النازحينال تزال األضرار التي لحقت بالمنازل تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تمنع العديد من 

من األشخاص األكثر ضعفاً في يثرب من خالل توفير المساعدة في تحسين المأوى والمواد    ٦٠٠استخدام مساهمة فرنسا لتقديم الدعم لحوالي  

إعادة تأهيل  من خالل أسرة اخرى ١٥لـ دعم يتم تقديم البعد التحقق من حقوق السكن واألرض والممتلكات، س  . أسرة ٧٥لغذائية لـ غير ا

أو مع أقاربهم  ةستأجريعيشون في مساكن موبفضل هذا الدعم، ستتحسن الظروف المعيشية للعائدين الجدد، مما يسمح للعديد ممن  . هممنازل

 .تلكاتهم، وضمان ظروف معيشية كريمة وآمنةبالعودة إلى مم

 

إعادة بناء هي  سفير فرنسا في العراق، قائالً: "إن أولى احتياجات األشخاص العائدين إلى مناطقهم األصلية    /تعلق سعادة السيد برونو أوبير

جزء من التزامنا بتمكين جميع العراقيين من  في العراق للمستوطنات البشرية األمم المتحدة لبرنامجمنازل آمنة ودائمة. إن الدعم الفرنسي 

 ." العودة إلى ديارهم في ظروف آمنة وطوعية وكريمة

 

في مناطق   تقديم العون لألشخاص  "من المهم  العراق  مدير برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في /وائل األشهب كما صرح السيد

 .  "لهذا الغرض  الدعم المقدم من فرنسا للمساعدة في حشد استجابة سريعة للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجيقدر كما  ،عودتهم

 

كيلومتر شمال بغداد، وتحيط بها األراضي  ١٠٠بلد على الضفة الغربية لنهر دجلة على بعد حوالي  قضاءفي  الريفية تقع مدينة يثرب

في  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  برنامجألف نسمة. يعمل  ٩٠بحوالي  ٢٠١٩الزراعية وبساتين النخيل. يقدر عدد سكانها في عام 

التنمية   عبر  تعافي العراق"دعم    االتحاد األوروبي بعنوان  التي يمولهاحضري في المنطقة  ال  اعادة التأهيلعلى برنامج    2019يثرب منذ عام  

األماكن العامة مع التركيز  تأهيلللبنية التحتية الثانوية والمرافق العامة و تحسينالمحلية" إلعادة تأهيل المنازل التي دمرتها الحرب وتوفير 

 .على جعلها في متناول الجميع

 

 
 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

 آريان ستار محي الدين

 برنامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشرية في العراق االتصاالت/خبير 

 aryan.al-jammoor@un.org البريد اإللكتروني:

 9494  751103( 0) 964الجوال: +

    https://unhabitat.org/iraqالموقع اإللكتروني: 

 facebook.com/unhabitatiraq: فيسبوك

 :twitter.com/UNHabitatIRAQتويتر

https://unhabitat.org/iraq

