
ISSUE 2

يود موئل األمم المتحدة أن يشكر الشركاء 
التالية أسماؤهم على مساهماتهم السخية:
مؤسسة الوليد الخيرية، االتحاد األوروبي، ألمانيا، 

صندوق العراق اإلنساني، وزارة التخطيط العراقية، 
حكومة اليابان، جمعية اإلغاثة الكويتية، والواليات 

المتحدة األمريكية.
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برنامج العراق

شراكة برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع وزراة التخطيط
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 4 تشرين الثاني 2020، وذلك لتأكيد شراكتهما 
والتزامهما بالعمل مًعا في فيما يخص المستوطنات العشوائية. تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه عقب اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج 
الوطني للعشوائيات برئاسة معالي الدكتور خالد بتال النجم.  يعيش في العراق حاليًا ما يقرب من 3.5 مليون شخص في أكثر من 4000 منطقة 
عشوائية في جميع أنحاء البالد.  ويمكن أن يتفاقم هذا أكثر من خالل حركة النازحين دون حلوٍل دائمة، والتي تسبب زيادة عدد و/ أو حجم 
المستوطنات العشوائية إذا لم يتمكن النازحون من العثور على سكن الئق. يتمثل االفتقار إلى معلوماٍت محدثة وشاملة، أحد التحديات الرئيسية 
المتعلقة بالمناطق العشوائية.  في عام 2017، وألول مرة في العراق،  قام برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة التخطيط بتثبيت 
حدود المستوطنات العشوائية في 15 محافظة من محافظات العراق بناًء على تحليل صور األقمار الصناعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.  
حيث سمح ذلك للسلطات الحكومية ذات الصلة بالحصول على معلومات أساسية عن العشوائيات، مثل عددها وموقعها وحجمها وعدد سكانها. 
وكخطوة تالية، أعلن وزير التخطيط خالل االجتماع أن الوزارة و بدعم فني من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  ستخطط إلجراء 
مسح شامل للعشوائيات. كما سيتم السعي إلى التعاون مع القطاع الخاص لتحسين اإلسكان وظروف المعيشة في المستوطنات العشوائية.

يومين  لمدة  تدريبية  دورة  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  نظم 
الفنيين  للموظفين  الموصل  في  البيئية"  واالستدامة  الخضراء  "المباني  حول 
التدريب  مركز  وموظفي  الجامعات  وأساتذة  المحافظة  ومسؤولي  البلدية  من 
باللغة  "أخضر"  )تعني  كسك  مع   بالشراكة  التدريب  تقديم  تم  المهني. 
الكردية(، وهي شركة استشارية لألبنية الخضراء تقودها النساء ومقرها أربيل.

في  األيزيديين  من   100,000 من  يقرب  ما  نقل  تم 
سنجار  في  الجبلية  قراهم  من  بالقوة  السبعينيات  
إلى المجمعات السكنية الواقعة على الجانب االخر من  
اتبعها  التي  التعريب  سياسة  ظل  في  سنجار  منطقة 
لهؤالء  ُيسمح  لم  الحين،  ذلك  ومنذ  البعث.   نظام 
بأسمائهم،  لهم  المخصصة  األرض  بتسجيل  األيزيديين 
وبالتالي لم يمتلكوا أبًدا وثائق رسمية تثبت ملكية أو 
داعش   مع  الصراع  وخالل  ومنازلهم.  أراضيهم  إشغال 
ُأجبر هؤالء األيزيديون مرة أخرى على النزوح من سنجار. 
وحتى مابعد تحرير سنجار، يواجه االيزيديون تحدًيا كبيًرا 
في العودة ألنهم ال يستطيعون إثبات ملكية أراضيهم 
الوثائق  باستخدام  اإلشغال  حقوق  أو  ومنازلهم، 
المتحدة للمستوطنات  برنامج األمم  الرسمية.  يتصدى 
البشرية لهذه التحديات التي يواجهها االيزيديون في 
سنجار.  حيث تم تسجيل أكثر من 5,900  مطالبة تتعلق 
من  أكثر  إصدار  وتم  والممتلكات  واألراضي  باإلسكان 
5,000 شهادة إشغال لألسر األيزيدية العائدة إلى سنجار 
وذلك باالستفادة من الدراسات االستقصائية المصصمة 
واستنادًا  للعراق  الفريد  السياق  على  بناءًا  خصيصَا 
اإلشغال  شهادات  تحظى  المجتمعي.  التشاور  الى 
وممثلو  المحلية  السلطات  عليها  صادقت  التي  هذه، 
مهمة إلضفاء  أولى  خطوة  بكونها  المحلي،  المجتمع 
األرض. في  األيزيديين  حقوق  على  الرسمي  الطابع 

المباني الخضراء واالستدامة البيئية

حقوق ملكية االرض لأليزيدين



أهمية االماكن العامة لالطفال

الوحدات السكنية الواطئة الكلفة 
في غرب الموصل

األطفال  من  بالعديد  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  يشيد  الثاني،  تشرين   20 في  العالمي  الطفل  بيوم  االحتفال  من  اقترابنا  مع 
األمم  برنامج  يعمل  واستدامة.   شمواًل  أكثر  مدنهم  أن  من  والتأكد  المفتوحة،  المساحات  تحويل  حول  مشاوراته  في  بحماس  شاركوا  الذين 
والشباب  األطفال  حقوق  عن  تدافع  التي  المحلية  البلديات  مع  وثيق  وبشكل  ويثرب  وهيت  الموصل  في  البشرية   للمستوطنات  المتحدة  
مشاركتهم  فرصة  إلى  نظرًا  ومبدعين  حازمين  األطفال  يكون  أحيائهم.  في  إمتاًعا  وأكثر  صيانة  وأفضل  أماًنا  أكثر  عامة  أماكن  إلى  الوصول  في 
مثل  الطلق،  الهواء  في  األنشطة  من  مبتكرة  وأنواع  العامة  لألماكن  رئيسيين  دعاة  يصبحوا  أن  أيًضا  لألطفال  يمكن  المبادرات،  تصميم  في 
هيت. في  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  يدركها  التي  لدراجات  العراق  في  متعرج  مسار  أول  إلى  الشاغرة  لألرض  المؤقت  التحول 

تعرض أكثر من 29,000 منزل الى الدمار بالكامل خالل 
إلعادة  كبيرة  جهود  ُتبذل  بينما  داعش.   مع  الصراع 
النازحين  معظم  فإن  جزئًيا،  المتضررة  المنازل  تأهيل 
الذين دمرت منازلهم بالكامل والتي ال يمكن إصالحها، 
ُتركوا دون دعم  اليجاد سكن مناسب. لذلك يعمل برنامج 
 2017 عام  ومنذ  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
الستيعاب  الكلفة"  واطئة  سكنية  "وحدات  بناء  على 
إنشاء  يتم  بالكامل.  منازلهم  دمرت  الذين  العائدين 
مواقع اإلسكان واطئة الكلفة  في المناطق الحضرية 
لتوفير حلول دائمة ودعم العائدين إلعادة بناء حياتهم.

يعد خلق فرص العمل أحد األولويات الشاملة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية في العراق للتصدي للتحديات الناتجة عن جائحة COVID-19 الحالية. انجز 
برنامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشرية في العراق خالل شهر تشرين االول 
مشروع البنية التحتية  المجتمعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 
سنجار، وقد خلقت هذه المبادرة ما مجموعه 907 يوم عمل للعمالة الماهرة وغير 
الماهرة.  قام  المشروع  بربط 323 مسكنًا في حي الشهداء بشبكة مياه البلدية.

خلق فرص عمل في سنجار

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ:
ئاريان ستار محي الدين / اخصائي النشر و االتصالت، موئل 

األمم المتحدة في العراق: البريد االلكتروني
aryan.al-jammoor@un.org

والمستوطنات  التحضر  مسائل  لجميع  المحورية  النقطة  يمثل  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  هو  المتحدة  األمم  موئل 
البلدات  لتعزيز   )1975 عام  من  )ابتداء  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  مفوض  وهو  المتحدة،  األمم  منظومة  داخل  البشرية 
الهدف  ذلك  في  بما  دولًيا،  عليها  المتفق  األخرى  التنمية  أهداف  من  تفويضه  البرنامج  يستمد  وبيئيًا.   اجتماعيًا  المستدامة  والمدن 
موقعة  وثيقة  وهي  الجديدة،  الحضرية  واألجندة  الحضرية،  للتنمية  مخصص  هدف  وهو  المستدامة،  التنمية  أهداف  من   )11(
.1996 عام  العراق  في  عمله  المتحدة  األمم  موئل  بدأ   .  SDG11 لتحقيق  العالمية  المعايير  تحدد  والتي  األعضاء  الدول  قبل  من 

تفويض

https://www.instagram.com/unhabitatiraq/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCH2iS-_FMENyDbXK1_kDwBA
http://twitter.com/UNHabitatIRAQ
https://www.facebook.com/unhabitatiraq/
https://unhabitat.org/
mailto:aryan.al-jammoor%40un.org?subject=

