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اإلعمار جنبًا إلى جنٍب مع عودة النازحين زيارة الممثل األممي كوبيش إلى مدينة الموصل: إعادُة 
 واالنتخابات توّفُر فرصًة للوئام والتعايش في نينوى

  
  

أّكد الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش  - 2018نيسان/ أبريل  18 -الموصل، العراق 
عادة اإلعمار في  2018نيسان/أبريل  17خالل زيارته إلى مدينة الموصل يوم الثالثاء الموافق  على أهمية إعادة التأهيل وا 

نينوى، جنبًا إلى جنٍب مع العودة الطوعية واآلمنة للنازحين. وشّدد على أن انتخابات مجلس النواب المقبلة هي فرصٌة للشعب 
التعايش السلمي ورسم مستقبٍل يرفُل النتخاب ممثليه الذين سيعملون من أجل مصالح الشعب، وسيعملون على إعادة بناء الثقة و 

   باألمان والكرامة والرخاء لمواطني نينوى، لمختلف أطيافها اإلثنية والدينية، ومن أجل عراٍق موّحد.
  

مكتب المفوضية العليا والتقى السيد كوبيش في الموصل بكلٍّ من محافظ نينوى ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورئيس 
المستقلة لالنتخابات في نينوى ونائب قائد عمليات نينوى لمتابعة التطورات منذ تحرير المحافظة في تموز/ يوليو الماضي، 

عادة  ولالستماع إلى آراءهم حول كيفية تقديم األمم المتحدة للمساعدة في المجاالت السياسية واالنتخابية وفي إعادة االستقرار وا 
ناء والتنمية المجتمعية والمجاالت اإلنسانية. ويجري العمل الرئيسي على تطهير منطقة النزاع من مخّلفات الحرب غير الب

عادة بناء البنية التحتية وضمان العودة الطوعية اآلمنة للنازحين إلى ديارهم. وكما اّتضح من  المنفلقة واستعادة الخدمات وا 
عادة 2018العراق والذي ُعقد في شباط/ فبراير  مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار ، فقد تعّهد العالم بدعمه إلعادة التأهيل وا 

 اإلعمار في العراق بما في ذلك مدينة الموصل ومحافظة نينوى.
  



فيف وقال السيد كوبيش: "لقد دفَعت الموصل ثمنًا باهظًا لهذا االنتصار على داعش. واآلن، تتركز كّل الجهود على كيفية التخ
 من المعاناة ومساعدة الناس في إعادة بناء حياتهم والعيش في أمٍن وأماٍن ورخاٍء ووئام."

 
وعّبر الممثل الخاص كوبيش عن عرفانه للتضحيات التي قّدمتها قوات األمن والشعب العراقي في الحرب ضد داعش، 

زيد من الثقة مع السكان المحليين. كذلك، رّحب بالجهود ولجهودهم المتواصلة للقضاء على بقايا هذا التنظيم اإلرهابي وبناء الم
المبذولة لنقل مسؤوليات األمن على نحٍو متزايٍد إلى الشرطة المحلّية التي ال زالت رغم ذلك بحاجٍة إلى بلوغ األعداد الالزمة 

 وتوفير الدعم الحتياجاتها.

ضّررت بشّدٍة، وتحديدًا في موقع المئذنة الحدباء المعروفة وجامع وكان من بين محطات زيارته التوّقُف في المدينة القديمة التي ت
ودّمره تنظيم داعش أثناء العمليات التي أفضت إلى طرده من المدينة. ومن المقّرر أن يتّم  1172النوري، والذي ُبني في عام 

اع، وذلك بفضل مشروٍع لمنظمة اليونسكو دعمًا إعماُر الموقع من جديد، وهي خطوةٌ رمزيٌة هاّمٌة في تعافي المدينة بعد انتهاء النز 
للسلطات العراقية وبمساعدٍة ماليٍة دولية. ويهدُف المشروع إلى إعادة بناء وحفظ ذكرى الموقع وسماته الرئيسية وقيمته الروحية، 

"يدًا بيٍد مع أهل الموصل،  وقال الممثل الخاص: والتي تكتسي أهميًة بالغًة بالنسبة للعراق واإلسالم والتراث العالمي المشترك.
 سُنعيد تشييد هذه المعالم التاريخية الهاّمة جدًا للعراق واإلسالم واإلنسانية جمعاء."

 
ومع اإلقرار بالتحديات التي تواجه االستعدادات لالنتخابات المقبلة الخاصة بنينوى، حّث الممثل الخاص المسؤولين على إجراء 

ذلك توزيُع بطاقات الناخبين في الوقت المناسب لتمكين المشاركة الواسعة للناخبين بما في  كافة التحضيرات الالزمة بما في
ذلك النازحون داخل نينوى وخارجها، ولضمان بيئٍة آمنٍة ومواتيٍة لمشاركة الناخبين بحريٍة ودون أّي ترهيب. وهناك حاجٌة إلى 

 المزيد من الجهود والدعم في هذا المجال أيضًا.
 

 السيد كوبيش أن األمم المتحدة في العراق تعتزم فتح مكتٍب لألمم المتحدة في المدينة خالل هذا العام. كما أعلن
 

 
*************** 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( 

   un.orgghatass@ بريد اليكتروني:  1281 193 790 964+ليفون: ت

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي:

information@un.org-unami 
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