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بیان صحفي
لضمان أمن الحیازة للعراقیین األیزیدیین، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة یوزع  شھادات اإلشغال على العائدین من األسر

األیزیدیة العراقیة الى المنازل التي أعید تأھیلھا في سنوني، سنجار، محافظة نینوى
 

سنوني، 25 آب / أغسطس 2017 – لقد أدى الھجوم الذي قام بھ داعش على منطقة سنجار إلى تھجیر أكثر من 275 ألف من بیوتھم في جبل
سنجار، بما یشمل أكثریة من األیزیدیین، حیث تم تھدیم المنازل بشكل ُمَمنھج أو االستیالء علیھا من قبل مقاتلي داعش. وقد تم تدمیر وإحراق

حوالي ثالث آالف منزل في ناحیة سنوني وحدھا. 
وكجزء من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (الھابیتات) حول إعادة التأھیل الحضري في العراق بالشراكة مع محافظة نینوى، فقد تم
ترمیم أكثر من 562 منزل متضرر في 11 قریة في ناحیة سنوني  منھا 108 منزل في بلدة آشتي. وقد تم تنفیذ المشروع بدعم من برنامج األمم

المتحدة االنمائي في العراق من خالل برنامجھ لمواجھة الكوارث ودعم القدرة على الصمود، بدعم كریم من حكومة ألمانیا االتحادیة.
وقد تم االحتفاء باالنتھاء من تنفیذ مشروع إعادة تأھیل المساكن في سنوني والذي سھَّل عودة 3000 نازح إلى بیوتھم التي تمت إعادة تأھیلھا،
المنازل تأھیل  الفني إلعادة  الدعم  التوازي مع  المشروع، على  آشتي. ویعمل  األیزیدیین في  أُسر  اإلشغال على  توزیع شھادات  إلى  باإلضافة 
التركیز على ضمان حقوق اإلنسان في السكن المالئم والحیازة، كدعاماٍت أساسیة  لتحقیق مجتمعاٍت ُمعافاة وفعّالة وقادرة المتضررة، على 
على الصمود. وھذا من األمور األساسیة بالنسبة لألسر األیزیدیة العراقیة التي خضعت لسیاساٍت تھمیشیة طویلة األمد أدت لحرمانھم في ھذه
المنطقة من أمن الحیازة لعقود. وباستخدام نموذج نطاق الحیازة االجتماعیة، وھو أداة وضعھا برنامج الھابیتات وتم تطبیقھا في بلدان عدیدة،
أجرى الفریق اجتماعات للتشاور مع المجتمعات المحلیة للتحقق من مطالبات العائدین المتعلقة بإشغال المساكن، وتم إصدار شھادات اإلشغال

التي صادقت علیھا السلطات المحلیة وكذلك أفراد المجتمع.
ویشجع المشروع االستدامة والقدرة على الصمود في بلدات العائدین - المستفیدین والشاغلین الشرعیین - من خالل إعادة تأھیل المساكن والبنیة
المحلیین، المقاولین  یشمل  المحلي  المجتمع  على  قائماً  نھجاً  المشروع  واعتمد  وإشغالھا.  الممتلكات  في  بحقھم  االعتراف  جانب  إلى  التحتیة، 
والمشاركة المباشرة للمجتمع المحلي في أعمال إعادة التأھیل، والشراكة الفعّالة مع السلطات المحلیة. ویعتمد النھج الذي یقوده المجتمع المحلي
على االعتماد الذاتي للمجتمعات والسلطات المحلیة، واالستثمار في الموارد المجتمعیة، ویضمن األمن والحمایة، باإلضافة إلى دعم بناء السالم
والتماسك االجتماعي بین أفراد المجتمع. وفي نھایة المطاف، یُعزز المشروع الحق في السكن الالئق لألسر الضعیفة التي ُحرمت من الحصول
على األراضي وحقوق الملكیة لعقود، ودُِمَرت منازلھا خالل ھجوم تنظیم داعش على سنجار. كما أنھ یَستَكِمل جھود المصالحة التي تبذلھا بعثة

األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وقد ذَكَّر سعادة الدكتور سیریل نون، سفیر جمھوریة ألمانیا االتحادیة ، والذي حضر الحفل، باالنتھاكات و األعمال الوحشیة التي قام بھا داعش
ضد األیزیدیین، مؤكداً أن "ألمانیا تستضیف أكبر عدد من األیزیدیین خارج العراق، وأن ألمانیا الدولة والشعب ستستمر بدعم األیزیدیین في

العراق". كما أكدَّ سعادتھ على أھمیة عمل منظمات األمم المتحدة في المنطقة، وذلك لضمان العودة المستدامة للمجتمع األیزیدي في العراق.
وأكدَّ الدكتور عرفان علي، مدیر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة في العراق، على األھمیة االستراتیجیة لھذا التدخل لتسھیل العودة،
أن ُمضیفاً  العائدة،  لألسر  الحیازة  حقوق  معالجة  خالل  من  أیضا  ولكن  المتضررة  التحتیة  والبنیة  للمنازل  تأھیل  إعادة  خالل  من  فقط  لیس 

"االعتراف بحقوق إشغال المساكن لألیزیدیین للمرة األولى منذ عقود ھو إنجاز مھم و أداة ضروریة لدفع المزید للعودة إلى المنطقة".
إلى الحاجة  وأكدَّ  المنطقة،  تأھیل  إعادة  في  مساھمتھا  على  االتحادیة  ألمانیا  نینوى جمھوریة  محافظ  نائب  سنجاري  القادر  عبد  سعادة  وشكر 

المزید من المداخالت  وجھود إعادة التأھیل. كما أكد على أھمیة صكوك اإلشغال التي وزعھا البرنامج.
ونیابة عن المجتمع المحلي في سنوني، قدَّم السید القائمقام نایف سیدو قاسم،  شكره على الجھود الملموسة التي تم بذلھا من خالل المشروع،

مؤكداً على الحاجة لمزید من الدعم لتسھیل أعمال إعادة التأھیل واإلعمار.
 

للمزید من المعلومات الرجاء األتصال
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