
 

 

 

 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) يحتفل بإنجاز ملعب األطفال في حديقة اليرموك
 � الخامس من ت�ين ا�ول، نظم فريق موئل ا�مم ا�تحدة � ا�وصل يوم لعب ل�طفال � حديقة ال�موك ل�حتفال با�نتهاء من ملعب ا�طفال ا�ركزي. تضمنت ا�ع�ل،

 التي تم تنفيذها بال�اكة مع ا�تحاد ا�ورو¡، تركيب أك� من 35 من معدات اللعب التفاعلية ع� مساحة 15000 م� مربع، م� يوفر مساحة ديناميكية وحيوية ل�طفال

الصغار وا�طفال والشباب، ´ا � ذلك ا�شخاص ذوي ا¯عاقة، وكث� منهم نشأوا � بيئة من التعصب وال§اع.

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

 أس�ؤهم ع� مساه�تهم السخية: ا�تحاد ا�ورو¡، حكومة اليابان، الو�يات

ا¯¼ائية للمساعدة  ا�تحدة  ا�مم  عمل  اطار  صندوق  ا�مريكية،   ا�تحدة 

جمعية ل¿نسانية،  الوليد  مؤسسة  العراقية،  التخطيط  وزارة  أ�انيا،   للعراق, 

 ا¯غاثة الكويتية، صندوق العراق ا¯نساÄ، و فرنسا.
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ا�وصل مدينة  العقارات �  لرسم خرائط  العمل  فريق  أطلق  أيلول،    22 ا�ربعاء   يوم 

 القدËة ع� الواجهة النهرية بÊ بلدية ا�وصل ومكتب العقارات � نينوى بهدف تبسيط

لقاعدة  Ìالدينامي الوضع  ع�  العقارات  مكتب   � ا�تاحة  ا�لكية  مستندات   تحميل 

 بيانات نظم ا�علومات الجغرافية التي أنشأتها اليونسكو. � حضوره ا�فاجئ ل�جت�ع،

 شجع ا�حافظ جميع ا�شاركÊ ع� دعم مساعي موئل ا�مم ا�تحدة ووعد بدعم جهود

ا�سح ا�رÒ �كتب العقارات با�وارد ا�طلوبة.

 برنامج الموئل واليونسكو يطلقان فريق عمل لرسم
خرائط الممتلكات في مدينة الموصل القديمة

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

 أكمل موئل ا�مم ا�تحدة بنجاح إعادة تأهيل 976 منز�ً يسكنها حواÔ 7000 من أفراد

 ا�جتمع ا�ضيف وال�جئÊ والنازحÊ � محافظات أربيل ودهوك ونينوى، � إطار برنامج

ا�مول من ا�تحاد ا�ورو¡.  ساعد ا��وع ا�Ù الضعيفة � الحصول ع�  

 ا�ياه وال§ف الصحي والنظافة من خ�ل إعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية الصغ�ة

 ´ا � ذلك تركيب شبكات إمدادات ا�ياه وحفر آبار ا�ياه.  Ëكن مشاهدة مقطع فيديو

يوضح تأث� هذا الÛنامج هنا.

Headway

ENGLISH ARABIC KURDISH

https://www.youtube.com/watch?v=T-BGH0CGgBQ
https://www.youtube.com/watch?v=QWtuP4Z_V_E
https://www.youtube.com/watch?v=76wtQeaSeKo


 برنامج الموئل يقدم أداة تحليل اإليرادات للشركاء
الحكوميين

 � 20 أيلول، قدم موئل ا�مم ا�تحدة إÜ وزير البلديات والسياحة � كردستان

ا�مم موئل  مقر  طورها  التي  الخاصة"  ا�صادر  ¯يرادات  الÝيع  التحليل   "أداة 

 ا�تحدة �ساعدة السلطات ا�حلية ع� تحسÊ إيراداتها من ا�صادر الخاصة. إن

 تعزيز إدارة ا¯يرادات ا�حلية � العراق عنٌ§ مهم � دعم ا�تحاد ا�ورو¡ نحو

 ال�مركزية. سيقوم برنامج تنمية ا�ناطق ا�حلية بتجريب "أداة التحليل الÝيع

¯يرادات ا�صادر الخاصة" � خمس مدن، بدًءا من أربيل والسلي�نية وا�وصل.

 أجرى فريق موئل ا�مم ا�تحدة خمسة تقيي�ت بالتنسيق مع السلطات ا�حلية

 لتقييم يتعاون برنامج "حقوق ملكية السكن وا�رض" �وئل ا�مم ا�تحدة بشكل

ل�راÒ ع� إشغال  شهادة    310 لتوزيع    Êوا�مثل ا�حلية  السلطات  مع   وثيق 

ا�تحدة ا�مم  برنامج  يدعم  سنجار.   منطقة  عزير،  تل   � اليزيدية   ا�قلية 

̄سكان وا�رض وا�لكية ل�يزيديÊ الذين  للمستوطنات الب�ية � العراق حقوق ا

 يواجهون التمييز � إثبات ملكيتهم أو حقوق شغل ا�رض، � سي� عندما تكون

الوثائق الرسمية مفقودة أو تالفة.

  

 

 برنامج الموئل يدعم األقلية اليزيدية في الحصول على
 حقوقهم في األرض بمساعدة قانونية
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aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

 بال�اكة مع áيكه ا�نفذ  أجحنة الس�م � اليابان                                  ،

سنجار  � كورونا  ف�وس  حول  مكثفة  توعية  حملة  ا�تحدة  ا�مم  موئل   ينفذ 

 تستهدف أك� من 1200 مستفيد.  � إطار ا��وع الذي يحمل عنوان "الدعم

مجموعة الحملة  تقدم  كورونا"،  وباء   ãتف بعد  العراق   � للعائدين   الطارئ 

 جديدة من رسائل التوعية �كافحة ا�وجة ا�خ�ة من الوباء وتعزيز الرؤية من

اليابان.  تشمل ا�بادرات العامة  التداب� الوقائية الواضحة، بتمويل من حكومة 

 تنظيم ا�حداث ا�تعلقة بـ                   � ا�دارس ا�حلية ل�طفال وأولياء

أمورهم.

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

COVID-19

(Peace Winds Japan)

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



