
 

 

 

 

 موئل األمم المتحدة واليونسكو يستعرضان التقدم المحرز في أعمال التخطيط لمدينة الموصل القديمة
 �ت دعوة موئل ا�مم ا�تحدة لحضور اجت�ع اللجنة التوجيهية الذي نظمته اليونسكو ��وعها ا�مول من ا�تحاد ا�ورو
 "إحياء ا�دن القد�ة � ا�وصل والب�ة"

 وإط¤ع الحضور ع£ التقدم ا�حرز � العمل ا�عياري والتخطيطي الجاري � مدينة ا�وصل القد�ة. قدم فريق موئل ا�مم ا�تحدة النتائج ا�ستخلصة من تقييم 370 موقًعا

 � ا�حياء التاريخية التي تم تحميل بياناتها البنيوية وا�جت�عية وا�قتصادية � تطوير تطبيق خاص مرتبط بقاعدة بيانات نظم ا�علومات الجغرافية التي أنشأتها اليونسكو.

تهدف ا�شاورات الجارية مع مديريات ا�رافق � نينوى وبلدية ا�وصل إ³ فهم أفضل للثغرات الحالية � الخدمة وفرص ا�ستث�رات قص°ة وطويلة ا�جل.

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

 ع£ 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 ا¼نساÁ, و فرنسا.

وقادة ا�حلية  السلطات  مع  الوثيق  بالتعاون  وا�لكية،  وا�رض  ا¼سكان  برنامج   أصدر 

 ا�جتمع، 492 شهادة إشغال لÆراÇ لÆقلية اليزيدية � قريتي تل قصب وتل بنات، قضاء

 سنجار. تواجه ا�قلية اليزيدية تحديات كب°ة � إثبات ملكيتها أو حقوق شغلها، � سي�

 عندما تكون الوثائق الرسمية مفقودة أو تالفة أو مدمرة أو � غياب معلومات التسجيل

والخرائط التي تحدد ا�راÇ وا�متلكات ¼ثبات حقوق ا�لكية أو ا¼شغال.

 بتمويل من مؤسسة الوليد ل¿نسانية، أكمل موئل ا�مم ا�تحدة تحسينات ا�ياه

 وال�ف الصحي � سبعة مرافق صحية Ïا � ذلك مستشفى هيت العام الذي

 يبلغ عدد سكانه 130 ألف شخص � جميع أنحاء منطقة هيت بأكملها. تضمنت

أبواب منزلقة، وصناب° مياه مجّسة، وخزانات مياه، ومرافق  التحسينات تركيب 

 مراحيض ُمحّسنة، وبناء مراحيض جديدة، Ïا فيها وسائل الوصول ا�ناسب لذوي

منطقة  � ا�حتياجات  ولكن  قريبًا  ا��وع  إغ¤ق  سيتم  الخاصة.   ا�حتياجات 

هيت � تزال كب°ة الحجم، ومن ا�أمول تأم× �ويل إضا�.
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 موئل األمم المتحدة ُيكمل رفع مستوى المياه
 والصرف الصحي والنظافة الصحية لسبعة مرافق

 صحية في هيت

 واصل موئل األمم المتحدة إصدار شهادات إشغال األرض
 لأليزيديين



 موئل األمم المتحدة يبدأ إعادة تأهيل محطة معالجة
 المياه في المليحة في بيجي

ا�جتمعات  � ا�ساسية  العامة  الخدمات  �ستعادة  ا�حلية  التنمية  جهود  من   كجزء 

 ا�تØرة من الحرب، بدأ موئل ا�مم ا�تحدة للتو عملية إعادة تأهيل طموحة �حطة

 ا�ليحة �عالجة ا�ياه               الواقعة � حي الع�ي Ïدينة بيجي. هذا هو ثالث

ا�تحاد من  بتمويل  واحد  عام  من  أقل   � الفريق  ينفذه  معالجة  �حطات   م�وع 

 ا�ورو
، وا�كÛ حتى اÚن.  تم بناء محطة معالجة ا�ليحة عام 1976، وتبلغ طاقتها 500

 مÝ مكعب / ساعة، وقد تم تصميمها لتزويد 8500 منزل وأكÜ من 50,000 شخص Ïياه

 ال�ب.  تعمل اليوم بجزء ضئيل من قدرتها، حيث يصل إ³ 2,900 أÞة فقط بسبب

قطع الغيار ا�كسورة، وسنوات من الÝسب ا�Ýاكم وسوء الصيانة.

 أجرى فريق موئل ا�مم ا�تحدة خمسة تقيي�ت بالتنسيق مع بلدية الب�ة لتقييم

Çالشهر ا�ا � ،
 ا�ناطق التي سيتم فيها تنفيذ م�وع ممول من ا�تحاد ا�ورو

وتقييم ا�جتمع  قادة  مع  أولية  ع¤قات  بناء  ع£  الفريق  ركز  الب�ة.  مدينة   � 

 ا�خاطر البيئية والخدمات ا�ساسية (أو عدم وجودها) وتأث°                     من

 ب× اعتبارات أخرى. سيعمل الفريق بعد ذلك مع بلدية الب�ة وا�ديريات ا�خرى

�ختيار ث¤ثة مواقع لتنفيذ مشاريع ا¼نعاش الحØي.

  

 
 ُيجري موئل األمم المتحدة خمسة تقييمات في مدينة

 البصرة للتعافي الحضري
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aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

 التقى فريق من موئل ا�مم ا�تحدة � العراق برئيس بلدية ا�وصل السيد زه°

السكنية الوحدات  الثاÁ من آب 2021، وناقش ا�جتمعون   محسن ا�عرجي � 

سنجار باب   � ا�ساسية  التحتية  البنية  مع  الطوابق  متعددة  التكلفة   منخفضة 

 للم�وع بعنوان "الدعم ¼عادة إع�ر وبناء ا�دن ا�حررة � العراق" ا�موäل من

 حكومة اليابان. كان جدول ا�ع�ل الرئيå هو اختيار ا�ستفيدين. وستقوم لجنة

العائ¤ت جميع  قاæة  ع£  ا�خ°ة  اللمسات  بوضع  قريباً  ا�ستفيدين   اختيار 

ا�ستفيدة البالغ عددها 324 أÞة.

 فريق من موئل األمم المتحدة يجتمع مع رئيس
 بلدية الموصل لمناقشة اإلسكان منخفض التكلفة

 في باب سنجار
(WTP)

COVID-19

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

