
 

 

 

 

موئل األمم المتحدة يشترك مع جامعة الموصل في "أسبوع الهندسة"
 تعاون موئل ا�مم ا�تحدة � العراق مع كلية الهندسة � جامعة ا�وصل لعقد نسخة 2021 من أسبوع الهندسة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل" - نهج التعا�

 الح¡ي الرئي� لل�نامج ا�مول من ا�تحاد ا�ورو� "دعم ا�نتعاش وا�ستقرار � العراق من خ�ل التنمية ا�حلية ". ألقى ا�كاد�يون وا��رسون ا�تخصصون � ا�ستدامة

 البيئية 27 محا²ة عامة وقدم 67 طالبًا مشاريع السنة النهائية علًنا. كان من أبرز ا�حداث � هذا الحدث تنظيم معرض حيث عرضت 13 £كة عراقية مواد بناء مبتكرة

وحلول طاقة متجددة منتجة � العراق. زار ا�عرض أكµ من 1000 شخص.

̧كاء التالية أس�ؤهم  يود برنامج ا�مم ا�تحدة للمستوطنات الب¸ية أن ال

 عº مساه�تهم السخية: ا�تحاد ا�ورو�, حكومة اليابان, الو�يات ا�تحدة

 ا�مريكية, صندوق اطار عمل ا�مم ا�تحدة للمساعدة ا¼«ائية للعراق, أ�انيا,

 وزارة التخطيط العراقية, مؤسسة الوليد ل¿نسانية, جمعية ا¼غاثة الكويتية,

 صندوق العراق ا¼نساÃ, و فرنسا.

 نظم ا�قر الرئي� ل�نامج موئل ا�مم ا�تحدة ومكتب برنامج العراق ورشة عمل فنية �دة

 يومÇ بعنوان "تعزيز قدرة العراق عº جمع بيانات أمن حيازة ا�راÅ وإعداد تقرير عن

مع ومناقشة  تقديم   Èإ العمل  ورشة  هدفت   ."1.4.2 ا�ستدامة  التنمية  أهداف   مؤ£ 

 النظراء الحكوميون من الجهاز ا�ركزي ل¿حصاء العراقي، وا�نظ�ت والوزارات ذات الصلة

Çك بÎكة ا�عتمدة من قبل فريق الخ�اء ا�شÎوا�نهجية ا�ش ،Åا�سؤولة عن إدارة ا�را 

 ا�نظات ا�عنية بالتنمية ا�ستدامة وأهداف التنمية ا�ستدامة من أجل: (1) تعميق فهم

 أهمية حوكمة ا�رض � سبيل تحقيق أهداف التنمية ا�ستدامة وكيف �كن رصد مؤ£

 أمن حيازة ا�راÅ 1.4.2 كجزء من مؤ£ات ا�ولوية الوطنية � العراق، (2) تحسÇ معرفة

)1.4.2( و ا�ستدامة  التنمية  ا�عتمدة عا�يًا لرصد مؤ£ات أهداف  با�نهجية   Çا�شارك 

5).a.1)  ا�سوحات الوطنية الحالية وا�ستقبلية ذات الصلة من قبل الجهاز �وإدماجها  

 ا�ركزي ل¿حصاء � العراق؛ (3) رسم خطط عمل بشأن متابعة التدريب للجهاز ا�ركزي

 ل¿حصاء � العراق وتسجيل ا�راÅ عº جمع البيانات Ôا � ذلك مجا�ت دعم القدرات

 ا�طلوبة من ا�وصياء والجهات الفاعلة ا�خرى لتمكÇ جمع البيانات وا¼ب�غ عن مؤ£

Åأهداف التنمية ا�ستدامة 1.4.2؛ لتنوير قرارات السياسة بشأن ا�ستجابة لحوكمة ا�را 

� العراق.

Åعن تصميم ا�سح، وتسجيل ا�را Çا�سؤول Çالفني Çا�وظف Çجمعت ورشة العمل ب 

Úوممث  Åا�را ذلك مؤ£ات  Ôا �   - ا�ستدامة  التنمية  أهداف  عن  وا¼ب�غ   وإدارتها، 

(ا�قر ا�تحدة  ا�مم  موئل  من   Çموظف وكذلك   ، بالبيانات  ا�ساهمة  ا�خرى   الوكا�ت 

 الرئي� وا�كتب القطري � العراق) يعملون قضايا التح¡ وإدارة ا�راÅ، وتنفيذ ال�امج

ذات الصلة وإدارتها.

̧اكة مع منظمة رياح اليابان للس�م                                      الغÜ حكومية  بال

 اليابانية، أكمل موئل ا�مم ا�تحدة جميع دورات التدريب ا�هني � قرية دوگري

ا�دن  � الس�م  وبناء  ا¼ع�ر  إعادة  "دعم  بعنوان  م¸وع  إطار   � سنجار   � 

 ا�حررة � العراق - ا�رحلة الثالثة" ، بتمويل من حكومة اليابان. وقد استهدفت

 الدورات 100 شخص عاطل عن العمل وشملت التمديدات الكهربائية وا�ع�ل

للغاية ا�تدربون متحمسون  للنساء. كان  ا�نازل  للرجال ودهان وصيانة   ا�دنية 

التدريب. ومن لحضور  با�واعيد   Çملتزم داàًا  وكانوا  مهارات جديدة   �كتساب 

التكلفة �  ا�توقع أن يتم توظيف ا�تدربÇ � بناء 95 وحدة سكنية منخفضة 

لهم �Ôرسة سيسمح  والذي  ا�¸وع،  هذا  من  آخر   ãعن وهو  الدگري،   قرية 

مهاراتهم ا�كتسبة حديثًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021تمــــــوزالعــــــدد 7

 موئل األمم المتحدة يكمل التدريب المهني في
سنجار من خالل شراكة مع  رياح اليابان للسالم

 قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن حيازة
األراضي

(Peace Winds Japan)



 نظم موئل األمم المتحدة ورشة عمل لمناقشة حقوق
األيزيديين في األراضي في سنجار

 نظم برنامج ا¼سكان وا�رض وا�لكية التابع �وئل ا�مم ا�تحدة ورشة عمل �ناقشة مع

 نظرائهم العراقيÇ "إسÎاتيجية تسهيل إجراءات تسجيل حقوق ا�رض لäقلية ا¼يزيدية

 � سنجار". هدفت ورشة العمل إÈ توفÜ فهم أفضل لحالة حقوق ا�لكية اليزيدية من

 خ�ل النظر بإيجاز � ا�نظور التاريخي الحديث للنزوح الداخÚ، وا�حاو�ت ا�ؤسسية

 التي جرت لحل هذه ا�شكلة، والحلول ا�حتملة التي تنشأ حاليًا من خ�ل:  (أ) تغطي

Üحقوق ا�رض؛ (ب) إظهار تأث Èالحرمان من الوصول إ �السياسة التمييزية ا�تمثلة  

عدم  ºع التأكيد  (ج)  حلها؛  يتم   è التي   Åبا�را ا�تعلقة  وا�طالبات  القéي   النقل 

القانونية وحل إدارة ا�راÅ؛ (هـ) توفÜ خارطة  ض�ن الحيازة؛ (د) تحديد التحديات 

Çقدما لتسهيل تسجيل حقوق اليزيدي ëطريق للحل؛ (و) التوصية بطريقة عملية للم 

 � ا�رض. وح¡ الورشة ممثلو ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة ا�الية

ºت ا�صادقة عí .حافظة نينوى ومديرية بلديات سنجارÔ ومديرية التسجيل العقاري 

تسجيل لتسهيل  الرئي�  الدليل  Ôثابة  لتكون   Çا�شارك قبل  من  ا�سÎاتيجية   الوثيقة 

.Åا�را � Çحقوق ملكية اليزيدي

 اجتمع موئل ا�مم ا�تحدة مع رئيس بلدية البãة، ورئيس مديرية ا�ياه ورئيس

إدارة ورئيس  ا�ادي  التخطيط  مديرية  رئيس  ونائب  ا�ياه،  �ديرية   التخطيط 

 التشغيل مديرية الãف الصحي � 17 حزيران � البãة ¼جراء أوÈ ا�شاورات

 لتحديد ا�حياء الث�ثة التي سيعمل فيها موئل ا�مم ا�تحدة عº مدى السنوات

 الث�ث ا�قبلة � إطار ا�¸وع ا�مول من ا�تحاد ا�ورو� "زيادة الوصول إÈ فرص

البãة مدينة   � للخطر   Çا�عرض الح¡ية  با�ناطق   Çا�قيم للسكان   العمل 

للتصدي لجائحة كورونا.

  

 
 التقييمات جارية في البصرة لمشروع جديد لالتحاد
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للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

العراق ا�تحدة �  ا�مم  موئل  نظم   ،ïا¼«ا ا�تحدة  ا�مم  برنامج  مع   بالتعاون 

 ا�جت�ع السنوي الثاÃ للجنة التوجيهية ل�نامج "تقدم" "تعزيز مرونة السلطات

 ا�حلية عº ا�دى الطويل � البلدان ا�ت¡رة من ا�زمات السورية والعراقية"،

 بتمويل من ا�تحاد ا�ورو�. كجزء من م�حظاته ا�فتتاحية، أعرب السيد وائل

̧اكته ل ا�ورو�  ل�تحاد  تقديره  عن  للعراق،  القطري  ال�نامج  مدير   ا�شهب، 

  الطويلة مع موئل ا�مم ا�تحدة، وعº وجه الخصوص، دعمه ل�نامج ---------

 ا�مّول من خ�ل الصندوق ا�ستئ�Ã ا¼قليمي ل�تحاد ا�ورو�، للتصدي لäزمة

السورية.

 ك� شكر السيد وائل ا�سؤولÇ ا�شاركÇ الذين �ثلون وزارة التخطيط العراقية

ونينوى والسلي�نية  ودهوك  أربيل  ومحافظات  كردستان   � التخطيط   ووزارة 

جهودهم  ºع العراق  كردستان  إقليم  لحكومة  التابع  ا�شÎك  ا�زمات   ومركز 

 وتعاونهم طوال مرحلة التنفيذ. قدم موئل ا�مم ا�تحدة � العراق إنجازاته من

Çللنازح منز�ً   970 من   µأك تأهيل  إعادة  تضمن  والذي  ال�نامج،  هذا   خ�ل 

البنية شبكات  تأهيل  وإعادة   ،Çا�ستضعف ا�ضيف  ا�جتمع  وأفراد   Çوال�جئ 

 التحتية للمياه � 5 مدن مستهدفة، وخلق أكµ من 32,000 يوم عمل لـ الع�لة

ا�اهرة وغÜ ا�هرة وتدريب 25 فنيًا عº الصيانة الفعالة لشبكات ا�ياه.

 اجتماع اللجنة التوجيهية يسلط الضوء على تأثير
  Headway  برنامج

Headway  

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

