يود برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أن يشكر 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.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك

يف الخامس من ترشين األول ،نظم فريق موئل األمم املتحدة يف املوصل يوم لعب لألطفال يف حديقة الريموك لالحتفال باالنتهاء من ملعب األطفال املركزي .تضمنت األعامل،
التي تم تنفيذها بالرشاكة مع االتحاد األورويب ،تركيب أكرث من  35من معدات اللعب التفاعلية عىل مساحة  15000مرت مربع ،مام يوفر مساحة ديناميكية وحيوية لألطفال
الصغار واألطفال والشباب ،مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكثري منهم نشأوا يف بيئة من التعصب والرصاع.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"اﻟﺘﻘﺪم" ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺛﺮة

أكمل موئل األمم املتحدة بنجاح إعادة تأهيل  976منزالً يسكنها حوايل  7000من أفراد
املجتمع املضيف والالجئني والنازحني يف محافظات أربيل ودهوك ونينوى ،يف إطار برنامج
 Headwayاملمول من االتحاد األورويب .ساعد املرشوع األرس الضعيفة يف الحصول عىل
املياه والرصف الصحي والنظافة من خالل إعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية الصغرية
مبا يف ذلك تركيب شبكات إمدادات املياه وحفر آبار املياه .ميكن مشاهدة مقطع فيديو
يوضح تأثري هذا الربنامج هنا.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺋﻞ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻳﻄﻠﻘﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺮﺳﻢ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
يوم األربعاء  22أيلول ،أطلق فريق العمل لرسم خرائط العقارات يف مدينة املوصل
القدمية عىل الواجهة النهرية بني بلدية املوصل ومكتب العقارات يف نينوى بهدف تبسيط
تحميل مستندات امللكية املتاحة يف مكتب العقارات عىل الوضع الدينامييك لقاعدة
بيانات نظم املعلومات الجغرافية التي أنشأتها اليونسكو .يف حضوره املفاجئ لالجتامع،
شجع املحافظ جميع املشاركني عىل دعم مساعي موئل األمم املتحدة ووعد بدعم جهود
املسح األريض ملكتب العقارات باملوارد املطلوبة.

KURDISH

ARABIC

ENGLISH

إﺳﺘﻌﺪادات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎر

بالرشاكة مع رشيكه املنفذ أجحنة السالم يف اليابان )، (Peace Winds Japan
ينفذ موئل األمم املتحدة حملة توعية مكثفة حول فريوس كورونا يف سنجار
تستهدف أكرث من  1200مستفيد .يف إطار املرشوع الذي يحمل عنوان "الدعم
الطارئ للعائدين يف العراق بعد تفيش وباء كورونا" ،تقدم الحملة مجموعة
جديدة من رسائل التوعية ملكافحة املوجة األخرية من الوباء وتعزيز الرؤية من
التدابري الوقائية الواضحة ،بتمويل من حكومة اليابان .تشمل املبادرات العامة
تنظيم األحداث املتعلقة بـ  COVID-19يف املدارس املحلية لألطفال وأولياء
أمورهم.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻳﻘﺪم أداة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ

يف  20أيلول ،قدم موئل األمم املتحدة إىل وزير البلديات والسياحة يف كردستان
"أداة التحليل الرسيع إليرادات املصادر الخاصة" التي طورها مقر موئل األمم
املتحدة ملساعدة السلطات املحلية عىل تحسني إيراداتها من املصادر الخاصة .إن
رص مهم يف دعم االتحاد األورويب نحو
تعزيز إدارة اإليرادات املحلية يف العراق عن ٌ
الالمركزية .سيقوم برنامج تنمية املناطق املحلية بتجريب "أداة التحليل الرسيع
إليرادات املصادر الخاصة" يف خمس مدن ،بد ًءا من أربيل والسليامنية واملوصل.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻳﺪﻋﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻴﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ً

أجرى فريق موئل األمم املتحدة خمسة تقييامت بالتنسيق مع السلطات املحلية
لتقييم يتعاون برنامج "حقوق ملكية السكن واالرض" ملوئل األمم املتحدة بشكل
وثيق مع السلطات املحلية واملمثلني لتوزيع  310شهادة إشغال لألرايض عىل
األقلية اليزيدية يف تل عزير ،منطقة سنجار .يدعم برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية يف العراق حقوق اإلسكان واألرض وامللكية لأليزيديني الذين
يواجهون التمييز يف إثبات ملكيتهم أو حقوق شغل األرض ،ال سيام عندما تكون
الوثائق الرسمية مفقودة أو تالفة.
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ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺗﺼﻞ ﺑـ
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