
 

 

 

 

موئل األمم المتحدة يحسن إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة في حديقة اليرموك
 � م�وع إعادة تأهيل ا�ماكن العامة الجاري بتمويل من ا�تحاد ا�ورو� � ا�وصل، نظر الفريق بعناية � تحس� إمكانية الوصول ل�شخاص ذوي ا�عاقة منذ ا�راحل

 ا�و¬ من تصميم ا�رافق الرياضية ومنطقة لعب ا�طفال وا�راحيض وخلق فرص ل�طفال والشباب والبالغون ذوو ا�حتياجات الخاصة، للقيام بأنشطة بدنية � الهواء الطلق

́م وا�من. ك³ أنه أسا¯ � تعهد خطة التنمية ا�ستدامة لعام 2030. إن ا�لتزام  � بيئة آمنة.  يعت¹ إدراج ا�عاقة ·طًا أساسيًا لدعم حقوق ا�نسان والتنمية ا�ستدامة والس

بإع³ل حقوق ا�شخاص ذوي ا�حتياجات الخاصة � العراق ليس مجرد مسألة عدالة؛ إنه استث³ر � مستقبل مش½ك.

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

 أس³ؤهم عÃ مساه³تهم السخية: ا�تحاد ا�ورو�، حكومة اليابان، الو�يات

ا�Æائية للمساعدة  ا�تحدة  ا�مم  عمل  اطار  صندوق  ا�مريكية،   ا�تحدة 

جمعية لÇنسانية،  الوليد  مؤسسة  العراقية،  التخطيط  وزارة  أ�انيا،   للعراق, 

 ا�غاثة الكويتية، صندوق العراق ا�نساË، و فرنسا.
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 يقوم موئل ا�مم ا�تحدة، بال�اكة مع ا�تحاد ا�ورو� من خ´ل صندوق مدد ا�ورو�،

 بإعادة تأهيل وتحديث ا�سواق ومرافق ا�ياه والحدائق وا�دارس � سنجار وبعاج وتلعفر

البنية التحتية هذا إ¬ تسهيل العودة ا�ستدامة وا�نعاش  � غرب نينوى. يهدف تدخل 

́م � غرب نينوى. الحÕي وبناء الس

 و� هذا الصدد، بدأ موئل ا�مم ا�تحدة مؤخرًا إعادة تأهيل 24 متجرًا � سوق تل القصب

النمو  � العمل  هذا  سيساهم  ا�جتمع.  وأفراد  القÖوان  بلدية  مع  الوثيق   بالتعاون 

 ا�قتصادي من خ´ل زيادة دخل ا�جتمع والحد من الفقر من خ´ل خلق فرص عمل وفرص

ل�شخاص العائدين.

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبدأ
بإعادة تأهيل سوق في تل قصب

اعادة تأهيل روضة الشهداء شمال تلعفر
 بالتعاون الوثيق مع مديرية تعليم تلعفر، أطلق موئل ا�مم ا�تحدة إعادة تأهيل روضة

 الشهداء الواقعة � ش³ل تلعفر.  كان الع³ل منشغل� بإزالة كميات كبÖة من ا�نقاض

الرئيسية. القاعة  سقف   � ثقبًا  أحدثت  التي  الجوية  الÕبة  من  ا�تفحمة    والنفايات 

 سيتم إص´ح الفتحة الكبÖة � السقف كجزء من ا�ع³ل، لكن الفريق قرر تركيب أنبوب

ملعب إنشاء  أيًضا  ا��وع  يتضمن  القاعة.   إضاءة  لتحس�  الحفرة  داخل   Ýشم 

 وحديقة.  ßجرد اكت³لها، ستتمكن روضة ا�طفال من استقبال أكÞ من 400 طفل من

 ا�نطقة.  àول ا�تحاد ا�ورو� هذه ا�بادرة � إطار برنامج "دعم التعا� وا�ستقرار من

 خ´ل التنمية ا�حلية"، الذي ينفذه برنامج ا�مم ا�تحدة ا�Æاá بال�اكة مع موئل ا�مم

ا�تحدة.



 تدريب مهني لـ 100 عاطل عاطل عائد في تل البنات في
سنجار

 نفذ موئل ا�مم ا�تحدة بنجاح دورات تدريبية مهنية لـ 100 عاطل عن العمل من

 العائدين � قرية تل البنات � سنجار بال�اكة مع ا�نظمة اليابانية غÖ الحكومية

́م اليابانية              للم�وع ا�عنون "الدعم الطارئ للعائدين � العراق  رياح الس

 بعد تفä فÖوس كورونا" بتمويل من حكومة اليابان. اكتسب ا�تدربون مهارات

 جديدة ßا � ذلك البناء والكهرباء والتبييض. هدفت هذه ا�بادرة إ¬ تعزيز سبل

من ا�تÕرة  ا�ناطق   � والشابات  الشباب  لدى  الذات   Ãع وا�عت³د   العيش 

النزاع.  وقد تم إصار شهادات التدريب بعد اكت³ل الدورات التدريبية.

 ومن ا�توقع أن يتم توظيف ا�تدرب� � إعادة ا�ع³ر وإعادة التأهيل � قرية تل

بنات، والتي ستسمح لهم ³ßرسة مهاراتهم ا�كتسبة.

الرائدة ا�تحدة  ا�مم  منظ³ت  إحدى  يكون  أن  إ¬  ا�تحدة  ا�مم  موئل   يطمح 

دعم  Ãع معه  وا�تعاقدين  ا�نفذين  ·كاءه  ويشجع  ا�رأة،  لتمك�   ا�كرسة 

ا�صل من السيدة د�ل خليل، وهي �  ا�هندسة  النساء.  ا�جتمع من   عضوات 

 سنجار، تعمل حاليًا � بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة � سنجار كمهندسة

 موقع �حدى ·كات البناء التي تعمل تحت إ·اف موئل ا�مم ا�تحدة.  أرادت

 داéًا أن تصبح مهندسة منذ صغرها. هذه هي أول وظيفة مهنية لها منذ تخرجها

́م  � الهندسة ا�دنية. ا��وع، الذي يحمل عنوان "دعم إعادة ا�ع³ر وبناء الس

اليابان حكومة  قبل  من  ممول  الثالثة"،  ا�رحلة   - العراق   � ا�حررة  ا�دن   � 

وسيستوعب 1100 عائد � وحدات سكنية جديدة.

  

 تمكين المرأة العراقية من الريادة في مجاالت الهندسة 
والبناء

 الذي تم تنفيذه بال�اكة مع برنامج ا�مم ا�تحدة Headway كجزء من برنامج 

290 بتوزيع  ا�تحدة  ا�مم  موئل  قام  ا�ورو�،  ا�تحاد  من  وبتمويل   áاÆا� 

Ãع التنظيف   / الصحية  والنظافة  الصحي  والêف  ا�ياه  أدوات  من   مجموعة 

وا�وصل. أربيل   � مختارة  ضعيفة  أحياء   � ا�ستهدفة  ا�ستفيدة    العائ´ت 

 ستساعد هذه ا�بادرة � زيادة الوعي بأهمية عادات التنظيف والنظافة الجيدة

Öتوف يروج �س½اتيجيات  كتيبًا  ا�جموعات  كورونا. تضمنت  مكافحة جائحة   � 

� والجفاف  ا�ستمرة  ا�ياه  ندرة  �واجهة  أقل،  ßياه  النظافة  وم³رسة   ا�ياه 

.العراق

 تتكون كل مجموعة تنظيف من (مكنسة، دلو، ممسحة، جركن، صابون، منظف،

قفازات، إلخ).

 تتلقى العائالت المستفيدة مجموعات المياه والصرف
 الصحي / التنظيف
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aryan.al-jammoor@un.org

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

وبناء" الحÕي  التعا�  "دعم  ا�ورو�  ا�تحاد  من  ا�مول  ال¹نامج  من   كجزء 

مؤسسة مع  بال�اكة  ا�تحدة،  ا�مم  موئل  قدم  نينوى،  غرب   � ́م"   الس

406 لـ  مهنياً  تدريباً  العراق،   ------------------------------------------- 

307 و  تلعفر  قضاء  قصب  تل   � رج´ً   271 و  امرأة   135 بينهم  من   أشخاص، 

تغطي البعاج.   قضاء  عزير  تل   � رجل   200 و  النساء  107من  بينهم   أشخاص 

 موضوعات التدريب ا�هني ا�ع³ل ا�تعلقة بالبناء مثل الرسم والكهرباء والسباكة

والحدادة والنجارة وما إ¬ ذلك. من خ´ل ا�قاول� � مشاريع البناء الجارية.

 تمكِّن دورات التدريب على المهارات 406 شخًصا في
محافظة نينوى

Deutsche Welthungerhilfe eV (WHH)
(PWJ)

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

