
التالية ال�كاء  يشكر  أن  الب�ية  للمستوطنات  ا�تحدة  ا�مم  برنامج   يود 

 أس�ؤهم ع� مساه�تهم السخية: مؤسسة الوليد الخ�ية، ا�تحاد ا�ورو�،

حكومة العراقية،  التخطيط  وزارة  ا�نسا�،  العراق  صندوق  أ�انيا،   فرنسا، 

 اليابان، جمعية ا�غاثة الكويتية، صندوق اطار عمل ا�مم ا�تحدة للمساعدة

ا�¡ائية للعراق، والو�يات ا�تحدة ا�مريكية.

إعادة الحياة للعائدين في سنجار وتلعفر والبعاج
غياب السكن والوظائف والخدمات ا�ساسية  � تزال ا�نازل ا�دمرة إحدى العقبات الرئيسية التي ¬نع العديد من النازحª داخليا من العودة إ§ بلداتهم ومجتمعاتهم.

 يعني  محاولة النازحª البقاء « ا�خي�ت �طول فºة ممكنة.  قد تعني العودة إ§ مسقط رأسهم ا�نتقال مع أقاربهم بد�َ ذلك، حيث نجد أحيانًا ث´ث أو أربع عوائل

رحب برنامج ا�مم ا�تحدة للمستوطنات  تقيم « نفس ا�نزل، أو استئجار سكن، اوإنشاء م´جئ مؤقتة « مواقع عشوائية، أو العيش « مباٍن غ� مكتملة أو فارغة.

́م « غرب نينوى، العراق". ́يª يورو من ا�تحاد ا�ورو� "صندوق مدد" ��وع بعنوان "دعم التعا« الحÅي وبناء الس الب�ية مؤخرًا Éساهمة سخية قدرها ١٠ م

 أقام برنامج ا�مم ا�تحدة للمستوطنات الب�ية، بالتعاون مع ا�تحاد ا�ورو� إجت�عاً « ٩ شباط، جمع فيه مساعد محافظ نينوى وممثلª عن اقضية سنجار وتلعفر

والبعاج �ناقشة التعا« الحÅي « ا�جتمعات ا�تÅرة من النزاع « غرب نينوى والتي يواصل العراقيون النازحون منها سابقاً بالعودة.ا

 حديقة الحرية في ريف يثرب تفتح صفحة جديدة، 
محافظة صالح الدين

بهيج لÒطفال"  لعب  "يوم  الب�ية  للمستوطنات  ا�تحدة  ا�مم  برنامج   نظم 

مربع).  ºم  ١٢٥٠٠) حديثًا  تأهيلها  أعيد  التي  الحرية  حديقة  بافتتاح   ل´حتفال 

 وبا�لتزام با�جراءات ا�حºازية لـ                    ، شارك ١٤٠ فتى وفتاة من

 ا�نطقة ا�حيطة « يوم كامل من ا�لعاب التي تضمنت تسلق الحبال والجدار،

وتخطي جرالحبل  و  بالد�ء،  ا�ياه  وتوصيل  الق�ش،  من  كيس   »  وسباق جري 

» يلعبون  ا�طفال،   كان  راحتهم  وقت   » تدويرها  ا�عاد  الشاحنات   إطارات 

العشبية وا�ناطق  الطلق  الهواء   » الرياضية  الصالة  ومعدات  الجديدة   ا�´عب 

الحديثة.

 المضي قدما لبناء وحدات سكنية متعددة الطوابق
في باب سنجار، غرب الموصل

الب�ية « للمستوطنات  ا�تحدة  ا�مم  برنامج  مدير  ا�شهب،  وائل  السيد   التقى 

 العراق، بالسيد نجم الجبوري، محافظ نينوى « شباط، بعد زيارة موقع سكني متعدد

العائدين �ستيعاب  تشييده  يجري  والذي  سنجار،  باب   » الكلفة  واطئ   الطوابق 

 ا�ستضعفª الذين دمرت منازلهم بالكامل، ,وقد اتفق السيد نجم الجبوري ووائل

 ا�شهب ع� أن محافظة نينوى وموئل ا�مم ا�تحدة سيعم´ن بشكل مستمر مًعا

بشكل وثيق وإحداث أقä تأث� تجاه سكان نينوى، و� سي� الفئات ا�كã ضعًفا.ا
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وتسليحهم  المستضعفين  الشباب   تدريب 
بمهارات قابلة للتوظيف في هيت

 قام موئل ا�مم ا�تحدة مؤخرًا بتسجيل ٢٠ شابًا عاط´ً عن العمل ومستضعفاً من

 منطقة البكر « هيت Éحافظة ا�نبار، « تدريب مكثف �دة أسبوعª حول كيفية

منهج  ªب التدريب  يجمع  الرصيف،  وحجارة  متشابكة  خرسانية  أرضيات   وضع 

 نظري وعمå مصمم بالتنسيق مع مركز التدريب ا�هني « هيت، سيتم توظيف

 الع�ل ا�دربª حديثًا لرصف جميع ا�رصفة وا�سارات « حديقة النجوم التي

يتم إنشاؤها « البكر.

تسليم مشروع لمديرية ماء نينوي في الموصل
 « ¬وز / يوليو ٢٠٢٠، æع برنامج ا�مم ا�تحدة للمستوطنات الب�ية « م�وع

åوالزنجي الشفاء  أحياء   » العمل   عن  وا�توقفة  التالفة  ا�ياه  أنابيب   �ستبدال 

 ا�حرومة « ا�وصل، تم تسليم ا��وع إ§ مديرية مياه نينوى هذا الشهر، قدم

 ا��وع إمدادات ا�ياه النظيفة إ§ ٢٥٨٠ مستفيًدا وخلق ٢١٤٢ يوم عمل للعمل

 ا�حå ا�اهر وغ� ا�اهر، أعربت مديرية ماء نينوى عن امتنانها �وئل ا�مم ا�تحدة

�ستمراره « تلبية احتياجات التعا« الحÅي « مدينة ا�وصل.

 أعادة تأهيل المنازل المتضررة جـــــراء الحــــــرب في
الموصل

 يقوم موئل ا�مم ا�تحدة بتنفيذ م�وع « حي زنجيå با�وصل لتحسª الظروف

 ا�عيشية للعائدين من خ´ل إعادة تأهيل ا�نازل التي دمرتها الحرب، سيكتمل ٢٠٠

منزل « هذا الشهر.ا

 نظم موئل االمم المتحدة ورشة عمل لمدة 3 ايام 
حول االجئين السوريين

 نظم موئل ا�مم ا�تحدة « العراق، بالتعاون مع مكتب موئل ا�مم ا�تحدة ا�قليمي

أيام ث´ثة  �دة  عمل  ورشة  لبنان،   » ا�تحدة  ا�مم  موئل  ومكتب  العربية   للدول 

لبنان  »  ªالسوري  ªل´جئ وا�متلكات   éوا�را السكن  "حقوق  إطار م�وع   » 

والعراق".

 ناقش موئل ا�مم ا�تحدة مع ممثå مجتمعات ال´جئª السوريª « العراق خ´ل

 ورشة العمل هذه،  التقدم ا�حرز « ا��وع، ومن خ´ل هذا ا��وع ، يساهم

 موئل ا�مم ا�تحدة « تأمª وح�ية حقوق السكن وا�راé وا�متلكات ومطالبات

ال´جئª السوريª الذين يعيشون « العراق.ا

 موئل ا�مم ا�تحدة هو برنامج ا�مم ا�تحدة للمستوطنات الب�ية، êثل النقطة ا�حورية لجميع مسائل التحÅ وا�ستوطنات الب�ية داخل منظومة ا�مم ا�تحدة، وهو

 مفوض من قبل الجمعية العامة لÒمم ا�تحدة (ابتداء من عام ١٩٧٥) لتعزيز البلدات وا�دن ا�ستدامة اجت�عياً وبيئياً.  يستمد الëنامج تفويضه من أهداف التنمية ا�خرى

 ا�تفق عليها دوليًا، Éا « ذلك الهدف (١١) من أهداف التنمية ا�ستدامة، وهو هدف مخصص للتنمية الحÅية، وا�جندة الحÅية الجديدة، وهي وثيقة موقعة من قبل

الدول ا�عضاء والتي تحدد ا�عاي� العا�ية لتحقيق  الهدف ١١ من اهداف التنمية ا�ستدامة. بدأ موئل ا�مم ا�تحدة عمله « العراق عام ١٩٩٦.

aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

https://unhabitat.org/iraq
https://www.facebook.com/unhabitatiraq
https://www.youtube.com/channel/UCH2iS-_FMENyDbXK1_kDwBA
https://www.instagram.com/unhabitatiraq/
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ
https://sdgs.un.org/goals

