
 

 

 

 

موئل األمم المتحدة ينظم منتدى استشاري للمواطنين في الموصل
 كجزء من جهود التخطيط الح�ي ا�ستمرة � مدينة ا�وصل القد�ة بال�اكة مع اليونسكو، عقد موئل ا�مم ا�تحدة منتدي� 	ستشارة ا�واطن� � وقت سابق من هذا

 الشهر � بيت الطولب التاريخي. ح� ا�نتدى ا�ول 20 من ا¡ناث و الذكور من سكان ا�حياء التاريخية، �ناقشة ا	حتياجات والتطلعات ا�واضيعية التي ستنعكس �

صياغة خطة ا¡نعاش الح�ي التشار¨ لهذه ا�نطقة التي دمرتها الحرب.

 جمع ا�نتدى ا	ستشاري الثا´ مال³ العقارات ا�طلة ع² النهر � ا�يدان وركز ع² تحديد مطالباتهم ومناقشة ا�ق°حات الحكومية الجارية. بالنظر إ¬ مستوى الدمار

 الشديد، من ا�رجح أن ينطوي نهج إعادة ا¡ع¼ر ا�ك« واقعية ع² درجة من إعادة تعديل ا�راº. سيتع� ع² أي سيناريو تخطيط أيًضا أن يأخذ � ا	عتبار ا�ستوى

العاÀ من العقارات التي ¿ يتم التحقق من ملكيتها بعد وع�ات من مستندات ا�لكية ا�ح°قة.

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

 أس¼ؤهم ع² مساه¼تهم السخية: ا	تحاد ا�وروÁ, حكومة اليابان, الو	يات

ا¡Ãائية للمساعدة  ا�تحدة  ا�مم  عمل  اطار  صندوق  ا�مريكية,   ا�تحدة 

جمعية لÅنسانية,  الوليد  مؤسسة  العراقية,  التخطيط  وزارة  أ�انيا,   للعراق, 

 ا¡غاثة الكويتية, صندوق العراق ا¡نسا´, و فرنسا.

 � 13 أيلول، استضاف موئل ا�مم ا�تحدة أول اجت¼ع للجنة التوجيهية ��وعه ا�مول

 من ا	تحاد ا�وروÁ � البÎة. ح�ة أربعة ع� ممثÍً عن السلطات ا�حلية وممثل� عن

 وفد ا	تحاد ا�وروÁ إ¬ العراق ¡جراء مناقشة حول اس°اتيجيات ا��وع وأنشطته وخطة

 عمله ولتقديم مدخÍت وتوجيهات بشأن التحديات من ا�حتمل ظهورها.  وضع ا	جت¼ع

 أساًسا للسلطات ا�حلية للمشاركة � توجيه مختلف ا�كونات من خÍل قيادتها ومشاركتها

مدينة  � ا�ستضعف�  للسكان  العمل  فرص  إ¬  الوصول  "زيادة  بعنوان  م�وع   لتنفيذ 

البÎة استجابة �زمة وباء كورونا".

 بدعم من ال�يك ا�نفذ            وفريق موئل ا�مم ا�تحدة والعديد من أعضاء

مديريات ورؤساء  البلدية  رئيس  تلعفر،  بلدية  عمدة  مع  ا	جت¼ع  تم   ا�جتمع، 

 ا�رافق للحصول ع² تحديث تفصيÕ عن التقدم ا�حرز � أنشطة ا��وع �

تصميم ع²  ا�وافقة  ع²  الحصول  هو  لÍجت¼ع   Øالرئي ال°كيز  وكان   تلعفر. 

من للسكان  متاحة حÎياً  إحداه¼ ستكون  ا�ثنى،   حديقت� جديدت� � حي 

 النساء وا�طفال بناًء ع² طلب Üيح من ا�جتمع.  يأÛ ذلك بعد عملية تشاور

العمرية، حيث الفئات  السكان تم تنظيمها حسب   مكثفة استمرت شهرين مع 

عßوا عن احتياجاتهم ذات ا�ولوية ورؤيتهم لحي أك« خ�ة وأك« بهجة.
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 موئل األمم المتحدة يحصل على موافقة
 المسؤولين المحليين لتصميمات حدائق جديدة في

تلعفر

 موئل األمم المتحدة يستضيف أول اجتماع للجنة
التوجيهية في البصرة

EADE



 موئل األمم المتحدة ينهي بنجاح مشروع المساعدة
اإلنسانية في يثرب

 أتم موئل ا�مم ا�تحدة بنجاح م�وعه ا�ول ا�مول من السفارة الفرنسية � العراق.

 يتألف ا��وع من تسليم 70 مجموعة من أدوات صيانة وتحس� ا�أوى و 16 عملية

 إعادة تأهيل مباäة �ساكن �ا مجموعه 86 أãة ضعيفة للغاية áت مساعدتها � ناحية

 ي«ب.  ركزت أع¼ل إعادة تأهيل ا�ساكن � الغالب ع² إزالة الجص ا�حروق وتجديد

استبدال أو  وإصÍح  الجديدة  وا�بواب  الجديدة  وا�رضيات  ا�عيشة  مساحات   وطÍء 

 النوافذ وا�سÍك الكهربائية الجديدة.  æناسبة ا	نتهاء من م�وع ا�ساعدة ا¡نسانية

èتأث �ناقشة  ا�ستفيدين  مع  تجمعاً  ا�تحدة  ا�مم  موئل  عقد  هذا،  وا�هم   èالصغ 

ا��وع واحتياجاتهم ا�تبقية.

  

 
 موئل األمم المتحدة ينظم ورشة عمل في القاهرة

لمناقشة إعادة البناء بعد الوباء
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aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

العراق ا�تحدة �  ا�مم  موئل  بعثة من  فريق  قام   ،Àالحا أيلول  أوائل شهر   � 

 بزيارة ا�واقع � سنجار للم�وع� ا�سمي�  "دعم إعادة ا¡ع¼ر وبناء السÍم �

 ا�دن ا�حررة � العراق" و "الدعم الطارئ للعائدين � العراق بعد تفê فèوس

 كوفيد 19" ا�مول� من قبل حكومة اليابان. التقى فريق البعثة مع ا�ستفيدين

 الذين سيؤويون � ا�نازل التي سيتم إعادة بنائها وإعادة تأهيلها عند ا	نتهاء من

 عمل موئل ا�مم ا�تحدة. وتشè التقديرات إ¬ أن أك« من 2,700  فرداً سوف

 يستفيدون من إعادة إع¼ر وتأهيل 260 منز	ً لكÍ ا��وع�. ك¼ التقى الفريق

برئيس بلدية سنجار وناقشوا الوضع الحاÀ وتحديات ا�شاريع.

 قام فريق البعثة من موئل األمم المتحدة بزيارة
 مواقع في سنجار لتوفير مساكن منخفضة التكلفة

للعائدين

 بالتعاون مع الحكومة ا�Îية والحكومة العراقية، عقد موئل ا�مم ا�تحدة ورشة

ا�نطقة  � أفضل  بشكل  البناء  "إعادة  بعنوان:  يوم�  �دة  إقليمي  تبادل   عمل 

 العربية: دعم ا�ساواة ا�كانية، التجديد الح�ي والعشوائيات، تفعيل إعادة إع¼ر

ا�ساكن. واس°اتيجية تطوير ا¡سكان � العراق".

 ركز ا�شاركون مشاركاتهم ومناقشاتهم ع² تفعيل اس°اتيجية إعادة إع¼ر وتطوير

ا�ساكن � العراق وإعادة البناء بشكل أفضل بعد وباء كورونا.

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

