
 

 

 

 

وزارة التخطيط تستضيف ورشة عمل فنية لمشروع المنصة الوطنية للتشييد والتنمية
الب�ية للمستوطنات  اتحدة  ا
مم  برنامج  بالتعاون مع  التخطيط،   أقامت وزارة 

�وع "ان� الوطني للبناء والتنمية".  تحتوي انصة، (اوئل)، ورشة عمل فنية 

 التي انطلقت � آذار من عام 2019، لرصد مشاريع البناء والتنمية با�عت�د ع�

التي القطاعية  اشاريع  ومواقع  معلومات  ع�  متكاملة  مكانية  بيانات   قاعدة 

تنفذها الحكومة العراقية وبرامج ا
مم اتحدة ومنظ�ت اجتمع الدو�.

 أقيمت الورشة � أربيل للف¬ة من 9 ا»13 كانون الثا¨، وهي جزء من التزام برنامج

 موئل ا
مم اتحدة مع وزارة التخطيط لدعم الكادر الفني اسؤول � مديرية

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

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

ا¶µائية للمساعدة  اتحدة  ا
مم  عمل  اطار  صندوق  ا
مريكية،   اتحدة 

جمعية ل¸نسانية،  الوليد  مؤسسة  العراقية،  التخطيط  وزارة  أانيا،   للعراق, 

 ا¶غاثة الكويتية، صندوق العراق ا¶نسا¨، و فرنسا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 كانون الثانيالعــــــدد 1

مدد صندوق  خ«ل  من  ا
ورو±  ا�تحاد  مع  بال�اكة  اتحدة،  ا
مم  موئل   يقوم 

� ا
ساسية  اساكن  بناء  ا
و»،  للمرحلة  ا�فتتاحي  ا�جت�ع  عقب   ا
ورو±، 

اجتمع، قادة  مع  بالتنسيق  اتحدة،  ا
مم  موئل  قام  تلعفر،  قضاء   /  العياضية 

 بتسليم 13 قطعة أرض إ» اقاول. ك� عقد فريق موئل ا
مم اتحدة اجت�عات

سنجار وقضاء  قصب  وتل  البعاج   وقضاء  عزير  تل   �  Äحا اجتمع  قادة   مع 

ناقشة إزالة ا
نقاض قبل البدء � بناء اساكن ا
ساسية � ارحلة ا
و» � هذه 

 اناطق، وكذلك لتأكيد ارحلة 2 و 3 قطع أراÆ سكنية مختارة � تل قصب وتل

عزير.

 موئل األمم المتحدة يسلم قطع األراضي إلى
المقاولين لبدء بناء المنازل األساسية في تلعفر

 فريق تطوير المنطقة المحلية يخطو خطوات واسعة
في تحسين شبكات المياه في الموصل وتلعفر

 � 2022/1/6، بدأ فريق تطوير انطقة احلية � إعادة تأهيل وتوسيع شبكة

�وع، الذي يدعمه تÌيف مياه ا
مطار � حي اطاحن غر± اوصل. يهدف ا

 صندوق مدد، إ» التخفيف تأثÏ من الفيضانات العاتية التي تÎب هذه انطقة

بانتظام خ«ل أمطار الربيع.

 كجزء من برنامجه لتنمية انطقة احلية، أكمل موئل ا
مم اتحدة أيضاً أعادة

 تأهيل وتحسÑ شبكة أنابيب اياه � الجوار واستبدال بنك بطاريات يعمل ع�

 تشغيل محطة ضخ مياه بالغة ا
همية، وبالتا� تحسÑ الوصول إ» مياه ال�ب

لنحو 20,000 شخص يعيشون � بلدة تلعفر � محافظة نينوى.

 برامج ا�ستث�ر الحكومية � إدارة انصة بشكل كامل وفعال. تناولت الورشة عدًدا

 من اوضوعات اهمة مثل هيكل انصة وآليات العمل وال�مجيات استخدمة �

الجغرافية، اعلومات  نظام  خ«ل  من  ا¶دارية  اهارات  إ»  با¶ضافة  انصة   تطوير 

وكذلك ا�رسة العملية لجميع اهارات اكتسبة � عملية ا�دارة.

 اكتسب اتدربون � نهاية الورشة اهارات ال«زمة لبدء عملية است«م مكونات انصة

برامج إدارة  قبل  من  للمنصة  الفعلية  ا¶دارة  ع�  العمل  لبدء  الفنية   وتفاصيلها 

ا�ستث�ر الحكومي بغرض التسليم التدريجي هام انصة للقسم اسؤول.



 مشاركة 1600 مستفيد في سنجار لالستفادة من
التدريب المهني والدعم

رياح الحكومية   Ïغ اليابانية  انظمة  مع  بال�اكة  اتحدة،  ا
مم  موئل   أطلق 

 الس«م                                ، التدريب اهني ودعم زيادة الوعي � سنجار

 مستهدفًا 1600 مستفيد بتمويل من حكومة اليابان، � إطار م�وع "دعم إعادة

اشاركون سيتلقى  الثالثة".  ارحلة   - العراق   � احررة  ادن  وبناء   إع�ر 

ودورات �وع، ا موقع   � الجارية  ا¶ع�ر  إعادة  
نشطة  ال«زمة   التدريبات 

البيئية اخاطر  حول  الوعي  زيادة  ودعم  اشاريع،  تطوير  حول   تدريبية 

وا�جت�عية وتدابÏ الوقاية من آثارالÌاع.

بالتعـاون استدامـة" رسـمياً � 24/1/2022،  للتنميـة  العـراق  "منتـدى   انطلق 

 مـع وزارة التخـطيط. يهـدف اشـروع امـول مـن قبـل الصـندوق ا�ستئمـا¨

 العراقي          إ» ضـ�ن التنفيـذ الفعـال 
هداف التنمية استدامة من قبل

مدير ا
شهب،  وائل  السيد  Úح  التخطيط.  وزارة  قيادة  تحت  العراق   حكومة 

اتحدة ا
مم  موئل  أن  العراق،  الب�ية �  للمستوطنات  اتحدة  ا
مم   برنامج 

�وع اهم للغاية الذي سيقود فخور ب�اكته مع وزارة التخطيط لطرح هذا ا

 العراق نحو تحقيق أهداف التنمية استدامة.  تم تصميم انصة لتزويد جميع

العراقيÑ بالوصول إ» اعلومات اتعلقة بأهداف التنمية استدامة.

وانسق العام   ÑمÛل الخاص  امثل  نائبة  سولورانو،  فوياشكوفا-  إيرينا   ذكرت 

 اقيم لÛمم اتحدة ومنسق الشؤون ا¶نسانية � العراق، إن "العراق أطلق هذه

ابادرة اهمة، بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها خ«ل السنوات ااضية ".

  

 

 موئل األمم المتحدة يطلق منتدى التنمية المستدامة
في العراق
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للمزيد من المعلومات، اتصل بـ
ئاريـــان ســــتار محــــي الدين

أخصـــــائي النشــــــر و االتصـــــالت
البريــــد االلكتــــــروني

 عقد موئل ا
مم اتحدة � العراق اجت�عات ناجحة مع مديرية البلديات ومع"

 رئيس بلدية شط العرب �ختيار الحي الثالث لتنفيذ م�وع التصدي 
زمات وباء

�وع امول من ا�تحاد ا
ورو± � البÌة.كورونا                    ، كجزء من ا

 أنشأ موئل ا
مم اتحدة � كٍل لجنة تنمية مجتمعية وعقد اجت�عات أولية مع

الوثيق التنسيق  لض�ن  �وع،  ا من  وا
هداف  بالهدف  للتعريف   أعضائها 

 وازيد من عمليات صنع القرار التشاركية � ا
حياء الث«ثة احرومة واُستهَدفة

 ل«رتقاء � البÌة. سيساعد إنشاء مركز السيطرة ع� ا
مراض � تسهيل أنشطة

اتحدة ا
مم  موئل   Ñب التواصل  وتشجيع  ا
حياء   � اتحدة  ا
مم   موئل 

واجتمع.

 إنشاء لجان تنمية المجتمع في األحياء المحرومة في
البصرة

COVID-19

(Peace Winds Japan)

(ITF)

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



