
 

 

 

 

المدير التنفيذي لموئل األمم المتحدة يجتمع مع نظرائه الحكوميين والمانحين في العراق
 خ�ل زيارتها للعراق، عقدت ا�ديرة التنفيذية �وئل ا�مم ا�تحدة، السيدة ميمونة محمد �يف، اجت�عات مثمرة مع مختلف ا�حافظ وشهدت مراسم توقيع ث�ث

 مذكرات تفاهم ب موئل ا�مم ا�تحدة و محافظات ا�نبار، ص�ح الدين وكركوك. تهدف مذكرات التفاهم إ� تعزيز التعاون ب موئل ا�مم ا�تحدة وا�حافظات ا�عنية

التي تعت¨ موئل ا�مم ا�تحدة �يًكا رئيسيًا ¥ مرحلة إعادة التأهيل والتنمية.

 ك� عقد ا�دير التنفيذي اجت�عات مثمرة مع وزير ا�الية العراقي، ووزير العدل ، ووزير التخطيط، ونائب وزير الخارجية، ووزير البلديات والسياحة ¥ حكومة إقليم

 كردستان، ونائب وزير التخطيط ¥ حكومة إقليم كردستان، ومحافظ أربيل. حيث شكرتهم ع± التعاون ا�متاز مع موئل ا�مم ا�تحدة وأكدت من جديد التزام الوكالة

.¶واصلة تعزيز الع�قة ومواصلة دعم الحكومة لتقديم ا�ساعدة لµشخاص ا�حتاج

̈نامج العراق، حيث  التقت السيدة �يف ¶مثل عن ا¹تحاد ا�وروº، وسف¸ الو¹يات ا�تحدة ¥ العراق، وسف¸ اليابان ¥ العراق، الذين شكرتهم ع± ت¨عاتهم السخية ل

يعت¨ ا¹تحاد ا�وروº ا�انح ا�ك¨، وناقشت فرص التعاون الجارية وا�ستقبلية.

 خ�ل الزيارة ا�و� للمدير التنفيذي للموصل، قام الفريق بتنظيم زيارة ميدانية إ�

̧موك حيث يجري مÁوع إعادة تأهيل كب¸ بالتنسيق الوثيق مع بلدية  حديقة ال

 ا�وصل. التقت بأعضاء ا�جتمع - ¶ا ¥ ذلك 30 من البستانيات اللواÂ يعملن ¥

 تنسيق الحدائق - الذين شاركوا ¥ هذا ا�Áوع الطموح ولكن الذي يركز ع± الناس

 بشكل خاص. وبهذه ا�ناسبة، افتتحت السيدة �يف قاعة ا�جتمع التي اكتملت

ا�حلية السلطات   Éمث� مستديرة  مائدة  ا�تحدة  ا�مم  موئل  عقد   مؤخرًا، حيث 

�شاركة الخاص  القطاع   Ëومقاو الحكومية  غ¸  وا�نظ�ت  ا�كادÍية   وا�وساط 

القيود التي واجهتها ¥ إعادة إع�ر ا�وصل ا�ضنية.

اليونسكو فريق  أعضاء  بها  رحب  حيث  القدÍة  ا�وصل  مدينة   Ëالتوا ع±   زارت 

 الذين قادوها خ�ل موقع ا�Áوع الجاري �سجد النوري. ثم زار الوفد مشيا ع±

الجهود خ�ل  شديد  لقصف  تعرضت  التي  القدÍة   ا�دينة   ¥ منطقة   ا�قدام 

 العسكرية لطرد آخر مقاتÉ داعش ا�ختبئ ¥ ا�حياء التاريخية.  يعمل موئل ا�مم

ا�تحدة مع اليونسكو لتطوير خطة إعادة الحياة  �دينة ا�وصل القدÍة.

نظم العراق،  إ�  ا�تحدة  ا�مم  �وئل  التنفيذية  للمديرة  ا�و�  الزيارة   ¶ناسبة 

إ� مدينة هيت حيث ميدانية  زيارة  ا�تحدة  ا�مم  التابع �وئل  العراق   برنامج 

 قامت ا�ديرة التنفيذية و نائب ا�مثل الخاص لµم العام/ ا�نسق ا�قيم/منسق

̈�ان  وممثل من مكتب ا�حافظ، ومسؤول محلي  الشؤون اÔنسانية  وعضو ال

 بحضور حفل تسليم ا�Áوع.  Õثل هذه حالة Öوذجية حيث Õكن موئل ا�مم

 ا�تحدة من تعبئة ا�وارد التكميلية بنجاح من ا¹تحاد ا�وروº والوليد ل×نسانية

وا�دمرة الخدمات  نقص  من   Ùيعا الذي  البكر  لحي  ا�شÚك  التحول  أجل   من 

بسبب الحرب.

 ب ا�Áوع مجتمع، قام موئل ا�مم ا�تحدة بإعادة تأهيل 180 منز¹ً دمرتها

 الحرب؛ تجديد مدرسة ابتدائية؛ إنشاء حديقة جديدة ومنشآت رياضية؛ تحس

سبعة وتحديث  منزل؛   600 من   ßأك تخدم  التي  الÁب  مياه  شبكات   وتوسيع 

 مرافق صحية، ¶ا ¥ ذلك مستشفى هيت العام، لح�ية حواË 130 ألف شخص

 ¥ أزمة الوباء الحالية. خ�ل ا�شاريع، سهل موئل ا�مم ا�تحدة توف¸ أكß من

تنسيق ,و  ا�دنية   وا�شغال  البناء  مجا¹ت   ¥ هيت  لسكان  عمل  يوم   6500 

الحدايق، فض�ً عن تقديم تدريب مهني لـ 120 شابًا عاط�ً عن العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021حـــــزيـــرانالعــــــدد 6

 المدير التنفيذي لموئل األمم المتحدة يزور هيت
ليشهد تحوًال ملحوًظا في حي البكر

 المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة السيدة ميمونة
محمد شريف تزور الموصل كجزء من بعثة العراق



 توزيع مجموعات أدوات عمل والشهادات على 400
متدرب حديث في المهارات المتعلقة بالبناء

 ل�حتفال بإنجازات التدريب ا�هني ¥ البناء وا�هارات ذات الصلة التي تم تقدÍها

 العاملة تحت إ�اف وزارة (VTCs) مؤخرًا بالÁاكة مع مراكز التدريب ا�هني

ا�تحدة 400 متدرب ،(MOLSA) العمل والشؤون ا¹جت�عية  دعا موئل ا�مم 

التي حصلوا الشهادات  لتسليم   حديثًا ¥ ث�ث مدن هي ا�وصل وهيت ويßب 

 عليها بجدارة ومجموعات أدوات عمل. ¥ هيت، حä السيد مهند زبار، قامقام

عن  العاطل الشباب  لدعم  ا�تحدة  ا�مم  موئل  جهود  ع±  أثنى  الذي   هيت، 

 العمل لتحس وضعهم ا¹قتصادي. تم تنفيذ هذه ا�بادرة كجزء من برنامج تنمية

.ºا�نطقة ا�حلية ا�مول من قبل ا¹تحاد ا�ورو

ßأك من  600 شخص  لنحو  ا�أوى  ترقية   ¥ ا�ساعدة  ا�تحدة  ا�مم  موئل   يقدم 

 ا�شخاص ضعفاً ¥ ناحية يßب ¶حافظة ص�ح الدين. يتم Õويل هذا ا�Áوع من

 قبل الحكومة الفرنسية كجزء من التزامها بتمك جميع العراقي من العودة إ�

ديارهم ¥ ظروف آمنة وطوعية وكرÍة.

  

 يتيح تمويل الحكومة الفرنسية المساعدة في ترقية 
المأوى إلى 600 متضرر في يثرب  
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aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

 ل�حتفال بيوم أوروبا ¥ 9 آيار 2021 وتحت شعار "مًعا نحن أقوى"، نفذ موئل

ا�عنية البلديات  مع  بالÁاكة  ا�نشطة  من  العديد  العراق   ¥ ا�تحدة   ا�مم 

وتوريد مضخات مقاعد  وتركيب  ا¹شجار  زراعة  ذلك:  ا�حلي. وشمل   والنظراء 

 ا�ياه �نتزه çكاريز ¥ اربيل وحديقة الرسالة ¥ مدينة ا�وصل. تجميل الدوار

ا�نشطة وقد حظيت هذه  التشج¸.  من خ�ل  سنجار  مدينة  والثالث ¥   Ùالثا 

ا�مم موئل  قام  حيث  الث�ث  ا�دن   ¥  ا�حلي السكان  قبل  من  كب¸   بتقدير 

وأفراد وال�جئون  النازحون  يسكنها  منزل   600 تأهيل  بإعادة  بالفعل   ا�تحدة 

 ا�جتمع ا�ضيف ¥ إطار برنامج "تقدم" ا�مول من ا¹تحاد ا�وروº. ¥ هيت،

 احتفل موئل ا�مم ا�تحدة بيوم أوروبا من خ�ل إ�اك الشباب ¥ إعادة ط�ء

جميع الجدران الخارجية للمنازل ا�طلة ع± حديقة النجوم ا�كتملة حديثًا.

موئل األمم المتحدة يحتفل بيوم أوروبا 2021

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

