
 

 

 

 

موئل األمم المتحدة يحتفل باليوم العالمي للطفل في حديقة اليرموك
 نظم موئل ا�مم اتحدة العديد من ا�نشطة � الهواء الطلق ل�طفال � حديقة ال�موك � اوصل ل�حتفال باليوم العاي للطفل � 20/11/2021. تحت الع� الساهرة

هندسينا ايداني�، أم� 20 فتى وفتاة من الحي اجاور يوًما حيويًا � لعب كرة القدم وا�ستمتاع �نطقة ملعب ا�طفال انشأة حديثًا كجزء من برنامج تنمية انطقة 

احلية امول من ا�تحاد ا�ورو» والذي يتم تنفيذه بال§اكة مع برنامج ا�مم اتحدة ا¥¤ا£.

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

 أس³ؤهم ع´ مساه³تهم السخية: ا�تحاد ا�ورو»، حكومة اليابان، الو�يات

ا¥¤ائية للمساعدة  اتحدة  ا�مم  عمل  اطار  صندوق  ا�مريكية،   اتحدة 

جمعية ل¹نسانية،  الوليد  مؤسسة  العراقية،  التخطيط  وزارة  أانيا،   للعراق, 

 ا¥غاثة الكويتية، صندوق العراق ا¥نسا¾، و فرنسا.
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 تسبب انخفاض هطول ا�مطار � العقود ا�ربعة ااضية � التصحر التدريجي للمناطق

العواصف لزيادة  الرئيسية  التصحر أحد ا�سباب   Æالعراق. يعت أنحاء جنوب   � جميع 

 الرملية والÊابية � العراق والكويت ويظهر اÉثار السلبية لتغ� اناخ ع´ كوكبنا.  تم

التنفيذي وئل ادير  السيدة ميمونة Ëيف،  قبل  اتفاقية مساهمة من   التوقيع ع´ 

 ا�مم اتحدة، والسيد مروان عبد الله يوسف ثنيان الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي

 للتنمية ا�قتصادية العربية، لبدء م§وع مشÊك لبناء القدرة ع´ الصمود  ضد العواصف

مثل هذه لبناء  مبتكرة  حلوً�  ا§وع  سيتبنى  والكويت.   العراق   � والÊابية   الرملية 

يحفز أن  أيضا  اتوقع  ومن  والتكنولوجيا.   العلمي  البحث  � سي³ من خ�ل   ارونة، 

ا§وع التوظيف � جنوب العراق ويعزز ا�قتصاد احÐ � اناطق استهدفة.

 موئل األمم المتحدة في العراق يوقع اتفاقية
 مساهمة لبناء القدرة على الصمود ضد العواصف

الترابية في المنطقة

 موئل األمم المتحدة يكمل التدريب المهني لـ 400 من
سكان سنجار

 أكمل موئل ا�مم اتحدة � العراق وËيكه انفذ التدريب اهني لـ 400 متدرب �

اقاول� مع  بالتنسيق  البناء،  موقع  اوقع �  التنسيب �  ذلك  �ا �   منطقة سنجار، 

ا¥¤ا£ اتحدة  ا�مم  برنامج  مع  بالتنسيق  اتحدة  ا�مم  موئل  قام  ك³   العراقي�. 

ا�مم لÆنامج  التابعة  اساكن  تأهيل  إعادة  مشاريع   � للتعيينات  معه   واتعاقدين 

 اتحدة ا¥¤ا£. تم إجراء التدريبات � اوضوعات التالية: ا¥سعافات ا�ولية، والسباكة،

 والحدادة، والبناء، والط�ء، والتجصيص، والكهرباء، والنجارة، وأع³ل الس�اميك.  تركزت

 الدورات التدريبية للسيدات ع´ إص�حات انزل والكهرباء والدهان. وقد شاركت أك×

من 120 امرأة � التدريب.



 ينفذ موئل األمم المتحدة حملة توعية مكثفة حول
 فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تصل إلى 1200

مستفيد
 ينفذ موئل ا�مم اتحدة، بال§اكة مع Ëيكه انفذ،                                ،

 حملة توعية مكثفة حول                      � سنجار تستهدف أك× من 1200

الطارئ "الدعم  اسمى  ا§وع  إطار   � اليابان،  حكومة  من  بتمويل   مستفيد 

 للعائدين � العراق بعد تفÛ وباء كورونا.  تقدم الحملة مجموعة جديدة من

 رسائل التوعية كافحة اوجة ا�خ�ة من الوباء وتعزيز الرؤية من تداب� وقائية

 واضحة.  تشمل ابادرات العامة تنظيم ا�حداث اتعلقة بوباء كورونا � ادارس

احلية ل�طفال وأولياء أمورهم.

 بتمويل من ا�تحاد ا�ورو» � إطار برنامج                  ، قدم موئل ا�مم اتحدة

 معدات تعقيم اياه لتعزيز القدرات التشغيلية ديرية مياه اوصل.  ستكون هذه

 ابادرة مفيدة � تحس� جودة اياه.  وأعرب النظراء الحكوميون عن تقديرهم

ل�تحاد ا�ورو» وموئل ا�مم اتحدة لدعمه³ من خ�ل هذا ا§وع.

  

 

 موئل األمم المتحدة يوفر جهاز تعقيم المياه لمديرية
 مياه الموصل

 

 

 

 

 

 

 

ً ً 1975  

11 ً  

.1996 11

aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

 ماذا تحب أن تفعل � الحدائق؟ هل تشعر با�مان � ا�ماكن العامة افتوحة؟"

 " هذان سؤا�ن فقط من ب� العديد من ا�سئلة التي ßت دعوة أك× من 250

 شخًصا من جميع ا�ع³ر ل¹جابة عليها � سلسلة من جلسات اشاركة العملية

 النشطة للمواطن� والتي تم تنظيمها ¥عادة تصميم ث�ث حدائق عامة � مدينتي

 تلعفر وبيجي. تهدف الجلسات، التي قدمها ال§يك انفذ وئل ا�مم اتحدة

حيث من  وتوقعاتهم  اواطن�  �حتياجات  الفريق  فهم  تحس�   áإ  ،  ا�يادي 

والخصوصية، الوصول،  وإمكانية  الطلق،  الهواء   � وا�نشطة  اطلوبة،   ارافق 

مجموعات مناقشات  جو�ت  واختتمت  والرياضات.  اخصصة  اللعب   ومناطق 

تنزه âواطن� لتقديم التصميم ا�و الÊكيز بجلسة ختامية جمعت السلطات وا

 العãي � بيجي ومنتزه البواري وحديقة الشهداء للسيدات ش³ل تلعفر.  ستمثل

 عملية إعادة التأهيل واناظر الطبيعية القادمة لهذه اساحات افتوحة العامة

 مساهمة كب�ة من ا�تحاد ا�ورو» � ع�ج هذه ا�حياء اتäرة من الãاع من

احلية"، التنمية  العراق من خ�ل  ا�نتعاش وا�ستقرار �  برنامجه "دعم   خ�ل 

الذي ينفذه برنامج ا�مم اتحدة ا¥¤ا£ بال§اكة مع موئل ا�مم اتحدة.

 استطلع موئل األمم المتحدة آراء مئات المواطنين
إلعادة تصميم ثالث حدائق عامة بشكل مشترك
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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



