
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.

ملئ الفراغ الرقمي في مدينة يثرب
 يساهم موئل ا�مم ا�تحدة © سد الفراغ الرقمي © قضاء ي°ب، وهو امر حيوي لتحقيق التنمية ا�ستدامة © ا�ناطق الريفية © العراق، وذلك من خ¤ل توف� أحدث

 معدات ا�لياف البºية �ديرية ال¹يد وا�تصا�ت © ي°ب بحيث ¶كنها إص¤ح خطوطها وربط مكاتبها ا�دارية ومرافقها العامة بالشبكة الوطنية، ك� يدعم موئل ا�مم

ا�تحدة ا�ديرية © إنشاء وصيانة نظام رقمي ¶كنها من خ¤له مراقبة التقدم الذي تحرزه فرقها ا�يدانية.ا

موئل االمم المتحدة في تل عفر، غرب نينوى 
Áحافظة تلعفر  قضاء   © جديدين   Âم�وع مؤخرًا  ا�تحدة  ا�مم  موئل   أطلق 

 نينوى، ا�ول هو تقديم الدعم ع� أساس ا�نطقة �عادة تأهيل ا�نازل ا�تÄرة

 من الحرب وا�ماكن ا�فتوحة وا�رافق العامة، والثا� يركز ع� بناء منازل واطئة

ا�ساسية، والخدمات  الºاع،  خ¤ل  بالكامل  دمرت  التي  تلك  �ستبدال   الكلفة 

 وسبل العيش  وحقوق السكن وا�رض وا�لكية. © شهر كانون الثا� جرت لقاءات

Äالبلدية، ح  متعددة مع السيد قاسم محمد Ñيف قائم مقام تلعفر ورئيس 

Óوالسيد ع الوزراء  �جلس  العام   Âا�م ممثل  التميمي  محمد  السيد   اللقاءات 

بلديات عام  مدير  الحديدي  احمد  رعد  والسيد  نينوى  محافظ  نائب  كابو   عمر 

 نينوى، تم ا�ستعانة بشخصيات بارزة أخرى �ناقشة ا�واقع ذات ا�ولوية داخل

منطقة تلعفر.

إشغال شهادات  على  تحصل  االيزيدية   االقلية 
 االرض

 أصدر ووزع برنامج حقوق ا�سكان وا�را× وا�متلكات التابع �وئل ا�مم ا�تحدة،

ع� لØرا×  إشغال  شهادة   ٣٥٦ ا�جتمع،  وقادة  ا�حلية  السلطات  مع   بالتنسيق 

 ا�قلية ا�يزيدية © تل بنات، وناحية الق�وان © محافظة نينوى، بسبب استمرار

 السياسة التمييزية، ß يُسمح لØقلية ا�يزيدية بتسجيل حقوقها © ا�را× © العراق.

 من خ¤ل برنامج موئل ا�مم ا�تحدة، يتم تسجيل مطالبات وحقوق ا�يزيدين ©

 مجال ا�سكان وا�رض وا�متلكات والحصول ع� شهادات إشغال ا�را× الخاصة

 بهم والتي يتم اعت�دها من قبل السلطات ا�حلية وممثÓ ا�جتمع وموئل ا�مم

ا�تحدة �ول مرة.ا
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 إعادة تأهيل شبكة الماء وتسليمها الى مديرية 
ماء دهوك

الخدمات  àإ  Âا�واطن وصول  لض�ن  ا�ستمرة  الدعم  تقديم  مشاريع   ضمن 

 ا�ساسية الكافية © مختلف ا�ناطق غ� ا�خدومة، أكمل موئل ا�مم ا�تحدة ©

 العراق م�وع "إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة ا�ياه © مركز دهوك Áحافظة

دهوك"، بدأ ا��وع © ايلول ٢٠٢٠ وتم تسليمه رسميًا © الثا� من شباط ٢٠٢١

ا�ياه  إà مديرية ماء دهوك، والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكة 

أنابيب  ا�عاد تأهيلها، تضمن تنفيذ هذا ا��وع استبدال ٥،٣٠٠ مç طول من 

بشبكة منز�ً   ٣١٥ وربط  دهوك،   © أيتوت  حي   © العاملة  وغ�  التالفة   ا�ياه 

إطار  © ا�ورو�  ا�تحاد  قبل  من  ا��وع  èويل  تم  الرئيسية،  ا�ياه   إمدادات 

 برنامج هيدوي وساعد © خلق ١٣٠٠ يوم عمل للع�ل ا�حليÂ ا�هرة وغ� ا�هرة

من خ¤ل ا�قاول ا�حÓ الذي نفذ ا��وع.

 إعادة تأهيل المنازل المدمرة بسبب الحرب في حي
 الشفاء، غرب الموصل

الشفاء غرب ا�وصل مع عائلته   كان أحمد محمود عمر يعيش © منزله © حي 

 ا�كونة من ٩ أفراد، و خ¤ل الحرب مع داعش، انتقل ج�ان أحمد للبقاء مع عائلة

يعيشون © غرفة واحدة © إà وجود ٢٥ شخًصا  أدى  منزلهم، م�  قبو   أحمد © 

 الطابق السفÓ لعدة أشهر، ß يكن ا�بنى آمًنا Áا يكفي لح�يتهم من القنبلة التي

 أصابت ا�نزل وانتهى بها ا�مر © قبو منزلهم م� أدى إà مقتل ٣ أشخاص © القبو

 وإعاقة ٢ آخرين بشكل دائم،  قام موئل ا�مم ا�تحدة بإعادة تأهيل منزل أحمد

 © إطار م�وع "إعادة تأهيل ا�ساكن © ا�وصل" با�ضافة إà ١٠٩ منازل أخرى

دمرتها الحرب، أحمد  ا�ن سعيد برؤية منزله وقد أعيد تأهيله بعد هذا العناء.

الحصول على مياه الشرب النظيفة لألسر الضعيفة
 © السابق، كان الحصول ع� ا�ياه يوميًا أمرًا صعبًا للغاية وكنا ندفع الكث� من ا�ال

 للقيام بذلك، كنا بحاجة إà خزان أو خزانÂ © اليوم لعائلتÂ من ٢١ فرداً يعيشون ©

 نفس ا�نزل وتكلفة كل خزان ٥٠٠٠ دينار عراقي، لدينا اïن إمكانية الوصول اليومي

ا�ورو� ا�تحدة © حينا وا�تحاد  ا�مم  ا�ياه بفضل مبادرات موئل  إمدادات   àإ 

 لتمويل ا��وع ". معاذر وعائلتها نزحوا من محافظة ا�نبار ويقومون باستئجار منزل

© حي ممزاوا © اربيل.ا

ربط المنازل بالمياه النظيفة في قضاء هيت 
با�ياه بربط ١٢٤ منز�ً  بالتعاون مع مديرية ماء هيت،  ا�تحدة،  ا�مم   قام موئل 

 © حي البكر © قضاء هيت  © ا�نبار، وبذلك وصل إج�ñ عدد ا�نازل ا�وصولة

بالصور  إà ٢١٨ منز�ً، ك� تم تنفيذ حملة توعية © ا�سبوعÂ ا�ولÂ من شباط 

إصابة حالة  أول  تسجيل  ع�  عام  مرور  لذكرى  ا�جت�عي  التواصل  وسائل   ع� 

 بـ                 © العراق، يعد الوصول إà ا�ياه الصالحة لل�ب وخدمات الºف

 الصحي وا�علومات الدقيقة أمرًا بالغ ا�همية لوقف انتشار                 وتقليل

تأث�ه، حيث قد حدث ارتفاع مؤخرًا © الحا�ت © العراق.ا

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

 مفوض من قبل الجمعية العامة لØمم ا�تحدة (ابتداء من عام ١٩٧٥) لتعزيز البلدات وا�دن ا�ستدامة اجت�عياً وبيئياً.  يستمد ال¹نامج تفويضه من أهداف التنمية ا�خرى

 ا�تفق عليها دوليًا، Áا © ذلك الهدف (١١) من أهداف التنمية ا�ستدامة، وهو هدف مخصص للتنمية الحÄية، وا�جندة الحÄية 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

COVI-١٩

COVI-١٩

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

