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 بيان صحفي

 
 المنازل المرممة تعيد العوائل الى بطنايا

 

عوائل الى بطنايا  في سهل نينوى في العراق بعد فرارهم من  10اول عودة  -2019ايار  30 ،بطنايا

برنامج األمم المتحدة بفضل جهود إعادة اعمار وتأهيل اإلسكان المبذولة من قبل  ،تنظيم داعش

 .. (UNDP)اإلنمائي

 

والممول من خالل  (UNDP)سكان المنفذ من قبل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائييشمل مشروع اإل

 400اهيل إعادة ت KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbauوزارة التعاون االقتصادي االلمانية 

 شخص من العودة الى ديارهم 1600مايقارب الـ  منزل في بطنايا وسيمكن 

 

كما هو  تعتبر بطنايا " (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائي الممثلة المقيمة لبرنامج ،زينة علي احمدذكرت 
تي عانت الكثير على الحال في المناطق المحيطة بها، منطقة مميزة لكونها موطناً للعديد من األقليات القديمة ال

 يد داعش.
 

"لن يساعد المشروع على عودة الحياة الطبيعة للمنطقة وللمجتمعات التي ابتعدت عن منازلها وأضافت 
الذي يتميز به بل تكمن اهميته في الحفاظ على الترابط االجتماعي الفريد  ،لمدة اربع سنوات فحسب

  "سهل نينوى ويفخر به.
 

 بطناياالعراق عامةً و دولة المانيا على دعمهم المستمرلتحقيق االستقرار فيكما شكرت السيدة زينة 
  على وجه الخصوص.

 
المانيا تعتبر من اكبر الجهات المانحة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولوال مساهماتها  "وأضافت ان: 

ولهذا فنحن ممتنون جداً قفي العرابعملنا االستمرار تمكنا من لما  السابقة،السخية على مدى السنوات 
 لدعمهم لنا."

 
رئيس برنامج إعادة األستقرارللمناطق المحررة التابع لبرنامج  ؛وقال الدكتورمحمد صديق مضوي

فنحن نجحنا  ،هذه هي ليست أول مشاريعنا في المنطقةاإلسكان األمم المتحدة اإلنمائي" أن مشاريع 
منزل وتم تسليمها  2,600حيث اكتمل إعادة تأهيل  ،قةفي بطنايا وبعشي إسكان اخرىفي تنفيذ مشاريع 

 الى اصحابها".
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جزء من اعمال اعادة اإلسكان يتمثل بإدراج عناصر اساسية للعمل مثل، إعادة بناء وترميم الجدران، 
اصالح واستعادة امدادات الكهرباء والصرف اعمال الطالء، ترميم النوافذ واألبوب، باإلضافة 

 الصحي.
 المتوقع إكتمال المشروع بحلول نهاية هذا العام.من 

في بطانيا من قبل مشروعاً لتحقيق اإلستقرار قد تم انجازها او انها قيد التنفيذ  19ان ما يقارب الـ 

منزل بالمياه  250إعادة تاهيل شبكة المياه الرئيسية التي تزود  :بضمنهابرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

عادة تاهيل شبكة الكهرباء التي تحتوي إو .وثالث مدارس ومركز للرعاية الصحيةالصالحة للشرب 
كم من الكابالت واالسالك الكهربائية. مولت هذه االعمال من قبل وكالة التنمية الدولية التابعة  21على 

 .نيوزيلندامتجر محلي بدعم من حكومة  14. كما تم إعادة تأهيل (USAIDللواليات المتحدة )

 
في سهل نينوى. وتركز هذه المشاريع ايضا على قيد التنفيذ  وامشروع مكتمل  469ما مجموعه د يوج

باإلضافة الصحية ومنشأت الرعاية أستعادة الطاقة الكهربائية والمياه وإعادة بناء المؤسسات التعليمية 
 .لساكني المنطقةفرص عمل الى توفير 

 
بفي داووداإلتصال يرجى للحصول عليها بطنايا. تتوفر صور خاصة بمشاريع االسكان التابعة ل  

 للمزيد من المعلومات, يرجى االتصال على:

 fay.daoud@undp.orgاو    1976 780 964+في داوود أخصائية االتصاالت 

 UNDPiniraq \ #IraqStabilization@تابعنا على 

 
 

 تم انشاء برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج أالمم المتحدة االنمائي بناءا على طلب من الحكومة العراقية في شهر حزيران من عام 
2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين بعد الصراع من سيطرة داعش, ليتم وضع االساس ألعادة االعمار والتعافي, باألضافة الى تحصين المنطقة من 
عودة العنف والتطرف.يتولى برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة في الوقت الحالي اكثر من 3,100 مشروع في 31 منطقة عراقية محررة. حيث 
 يعمل البرنامج على دعم السلطات المحلية في اعادة تأهيل البنى التحتية اضافة الى باقي الخدمات العامة بأسرع وقت ممكن.
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