يود برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أن الرشكاء التالية أسامؤهم
عىل مساهامتهم السخية :االتحاد األورويب ,حكومة اليابان ,الواليات املتحدة
األمريكية ,صندوق اطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للعراق ,أملانيا,
وزارة التخطيط العراقية ,مؤسسة الوليد لإلنسانية ,جمعية اإلغاثة الكويتية,
صندوق العراق اإلنساين ,و فرنسا.

آب 2021

اﻟﻌــــــﺪد 8
ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﺎن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

متت دعوة موئل األمم املتحدة لحضور اجتامع اللجنة التوجيهية الذي نظمته اليونسكو ملرشوعها املمول من االتحاد األورويب "إحياء املدن القدمية يف املوصل والبرصة"
وإطالع الحضور عىل التقدم املحرز يف العمل املعياري والتخطيطي الجاري يف مدينة املوصل القدمية .قدم فريق موئل األمم املتحدة النتائج املستخلصة من تقييم  370موق ًعا
يف األحياء التاريخية التي تم تحميل بياناتها البنيوية واالجتامعية واالقتصادية يف تطوير تطبيق خاص مرتبط بقاعدة بيانات نظم املعلومات الجغرافية التي أنشأتها اليونسكو.
تهدف املشاورات الجارية مع مديريات املرافق يف نينوى وبلدية املوصل إىل فهم أفضل للثغرات الحالية يف الخدمة وفرص االستثامرات قصرية وطويلة األجل.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ُﻳﻜﻤﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺮاﻓﻖ
ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺖ

بتمويل من مؤسسة الوليد لإلنسانية ،أكمل موئل األمم املتحدة تحسينات املياه
والرصف الصحي يف سبعة مرافق صحية مبا يف ذلك مستشفى هيت العام الذي
يبلغ عدد سكانه  130ألف شخص يف جميع أنحاء منطقة هيت بأكملها .تضمنت
مجسة ،وخزانات مياه ،ومرافق
التحسينات تركيب أبواب منزلقة ،وصنابري مياه ّ
حسنة ،وبناء مراحيض جديدة ،مبا فيها وسائل الوصول املناسب لذوي
مراحيض ُم ّ
االحتياجات الخاصة .سيتم إغالق املرشوع قري ًبا ولكن االحتياجات يف منطقة
هيت ال تزال كبرية الحجم ،ومن املأمول تأمني متويل إضايف.

واﺻﻞ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات إﺷﻐﺎل اﻷرض

ﻟﻸﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ

أصدر برنامج اإلسكان واألرض وامللكية ،بالتعاون الوثيق مع السلطات املحلية وقادة
املجتمع 492 ،شهادة إشغال لألرايض لألقلية اليزيدية يف قريتي تل قصب وتل بنات ،قضاء
سنجار .تواجه األقلية اليزيدية تحديات كبرية يف إثبات ملكيتها أو حقوق شغلها ،ال سيام
عندما تكون الوثائق الرسمية مفقودة أو تالفة أو مدمرة أو يف غياب معلومات التسجيل
والخرائط التي تحدد األرايض واملمتلكات إلثبات حقوق امللكية أو اإلشغال.

ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑﺎب ﺳﻨﺠﺎر

التقى فريق من موئل األمم املتحدة يف العراق برئيس بلدية املوصل السيد زهري
محسن األعرجي يف الثاين من آب  ،2021وناقش املجتمعون الوحدات السكنية
منخفضة التكلفة متعددة الطوابق مع البنية التحتية األساسية يف باب سنجار
للمرشوع بعنوان "الدعم إلعادة إعامر وبناء املدن املحررة يف العراق" املم َّول من
حكومة اليابان .كان جدول األعامل الرئييس هو اختيار املستفيدين .وستقوم لجنة
اختيار املستفيدين قريباً بوضع اللمسات األخرية عىل قامئة جميع العائالت
املستفيدة البالغ عددها  324أرسة.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺒﺪأ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ

اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺠﻲ

كجزء من جهود التنمية املحلية الستعادة الخدمات العامة األساسية يف املجتمعات
املترضرة من الحرب ،بدأ موئل األمم املتحدة للتو عملية إعادة تأهيل طموحة ملحطة
املليحة ملعالجة املياه ) (WTPالواقعة يف حي العرصي مبدينة بيجي .هذا هو ثالث
مرشوع ملحطات معالجة ينفذه الفريق يف أقل من عام واحد بتمويل من االتحاد
األورويب ،واألكرب حتى اآلن .تم بناء محطة معالجة املليحة عام  ،1976وتبلغ طاقتها 500
مرت مكعب  /ساعة ،وقد تم تصميمها لتزويد  8500منزل وأكرث من  50,000شخص مبياه
الرشب .تعمل اليوم بجزء ضئيل من قدرتها ،حيث يصل إىل  2,900أرسة فقط بسبب
قطع الغيار املكسورة ،وسنوات من الرتسب املرتاكم وسوء الصيانة.

ُﻳﺠﺮي ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮي

ً

أجرى فريق موئل األمم املتحدة خمسة تقييامت بالتنسيق مع بلدية البرصة لتقييم
املناطق التي سيتم فيها تنفيذ مرشوع ممول من االتحاد األورويب ،يف الشهر املايض
يف مدينة البرصة .ركز الفريق عىل بناء عالقات أولية مع قادة املجتمع وتقييم
املخاطر البيئية والخدمات األساسية )أو عدم وجودها( وتأثري  COVID-19من
بني اعتبارات أخرى .سيعمل الفريق بعد ذلك مع بلدية البرصة واملديريات األخرى
الختيار ثالثة مواقع لتنفيذ مشاريع اإلنعاش الحرضي.
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ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺗﺼﻞ ﺑـ
ﺋﺎرﻳـــﺎن ﺳــــﺘﺎر ﻣﺤــــﻲ اﻟﺪﻳﻦ
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