
نيسان ٢٠٢٢

إعادة الأمل إلى العائالت النازحة المتضررة 
بسبب النزاعات والحروب، في الموصل وأربيل

الصندوق الائتماني الإقليمي لالتحاد الأوروبي لالستجابة لألزمة السورية )مدد(
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محتوى الكتيب:
يحتوي هذا الكتيب علی خمس قصص مؤثرة، 

تحكي تأثير برنامج )Headway( بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي في حياة مختلف المستفيدين منه؛ في 

مناطق الموصل وأربيل، وكيفية تغيير حياتهم 
نحو الأفضل. وتعكس هذه القصص معاناة 

وظروف المضيفين والنازحين والالجئين المتضررين 
من الأزمتين السورية والعراقية.

أجبرت بعض هذه الأسر على ترك منازلهم، 
وفقدت أسر أخرى أفراد أسرتها ومنازلها، بسبب 

التفجيرات والصراعات. وبغض النظر عن السبب، 
فإن معظم هذه الأسر كانت تعيش في ظروف 

غير صالحة للعيش، في ظل فقدان أو انعدام 
إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، أو 

الكهرباء، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية.

يتألف برنامج )Headway(، بشكل رئيسي، من ثالثة مشاريع:
.١

.٢

.٣

إعادة تأهيل ٩٧٦ منزلًا تعود إلى النازحين داخليًا وأفراد المجتمع المضيف والالجئين.

العناصرالرسم البياني

إعادة تأهيل مشاريع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي لـ ٥ مجمعات سكنية، لضمان 
توفير إمدادات مياه منتظمة وصالحة للشرب لأسر النازحين والالجئين والمستفيدين من 

المجتمع المضيف.

بناء قدرات وتأهيل ٢٥ من موظفي البلدية التقنيين، في مجال صيانة فعالية شبكات 
المياه.

استفادت ٢,٣٤٣ أسرة و ١١,٠٥٨ شخصا، في كل من:

من أجل تحسين الخدمات، وضمان وصولها 
بشكل أفضل، عمل موئل الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشريه )UN-Habitat(، مع 

البلديات ومديريات المياه المعنية في سنجار 

والموصل وسوميل ودهوك وأربيل على لتحديد 
وتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية 

للمياه والصرف الصحي والنظافة على نطاق 
صغير.

لضمان استمرارية البنية التحتية على المدى 
الطويل ونجاح المشاريع، رتب موئل الأمم 

 )UN-Habitat( المتحدة  للمستوطنات البشرية
تدريبين مكثفين لبناء القدرات في أربيل 
ودهوك لموظفي البلدية التقنيين حول 

كيفية صيانة شبكات المياه بأفضل طريقة 
ممكنة. وهدف التدريب إلى تزويد المشاركين 

بأحدث المعارف والفهم المتقدم لإجراءات 
الصيانة الأكثر فعالية لشبكات المياه ومحطات 

ضخ المياه.

وقد عمل موئل الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية )UN-HABITAT(، مع قادة المجتمعات 

المحلية، على إصالح المنازل المتضررة، لتوفير بيئات 
معيشية آمنة ومالئمة لأولئك النازحين والعائدين.

الأعمال الكهربائية: إضاءة LED، مفاتيح الإنارة 
)سويج بالك(، الأسالك، لوحات التوزيع الكهربائي، 

والكابالت.

أعمال مدنية:  صب الخرسانة، إعادة بناء الجدران، 
التجصيص الاسمنتي، إصالح السقف، تركيب الأبواب 

والنوافذ، إصالح السور، التبليط، والصبغ.

٪١٣

٪١١

٪٧٦

أعمال السباكة: تركيب المراحيض، مغاسل اليدين 
والمطابخ، سخانات المياه، خزانات الاستحمام، والأنابيب.

 نتيجة لهذا البرنامج، تحسنت حياة أكثر من ١٩٥٠٠ 
شخص. إنهم أكثر سعادة وصحة وتفاؤلًا بشأن 

المستقبل من ذي قبل، وقد تم تجديد منازلهم 
بالكامل، وتم إصالح كل شيء وإعادة تأهيله 

لمساعدتها على نسيان بعض الأعباء والخسائر 
التي واجهتها، ومساعدتها على التطلع إلى 

مستقبٍل مليء بالأمل والطموح.
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غّير برنامج )Headway( حياة 
أسرة زبير، إلى جانب 

العديد من الآخرين

في عام ٢٠١٤، في بداية الحرب السورية، 
اضطر٢٤٥٠٠٠ لاجئ سوري إلى مغادرة منازلهم 

ومدنهم. وقد رحب إقليم كردستان العراق بأعداد 
كبيرة من الالجئين السوريين، الذين شكلوا ضغطًا 

شديدًا على الإقليم. 

فّر لاوند زبير وزوجته جّراء الحرب السورية من 
محافظة الحسكة إلى إقليم كردستان العراق، بعد 
أن أجبرتهم الظروف على ترك أماكنهم، وواجهوا 
مرة أخرى صعوبات كبيرة بسبب الظروف القاسية 

لمنزلهم المستأجر في أربيل.

أربيل، ٢٠ كانون الأول ٢٠٢١ - يعيش لاوند زبير الآن 
في سعادة مع زوجته أم دالاف وابنته دالاف 

البالغة من العمر ٣ سنوات في منزلهما الذي تم 
تجديده في أربيل. كان منزلهم واحدًا من ٩٧٦ 
منزلًا تم إصالحها للسكان المحليين في المدن 

الخمس المستهدفة )أربيل ودهوك وسميل 
والموصل وسنجار(. 

"لم يقم برنامج الأمم 

المتحدة للمستوطنات 
البشرية بتجديد منزلنا مرة 

واحدة فقط، بل مرتين. 
قاموا بإصالح كل شيء"

قال لاوند. 
دالاف تلعب داخل منزلهم الذي تم تجديده )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم 

سيويسي(

لاوند يتحدث مع ابنته دالاف )2٠2١، 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية )UN-Habitat( - هریم 
سيويسي(

عائلة زبير

لاوند يتحدث مع زوجته وابنته في ساحة منزلهما الذي تم تجديده في أربيل )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

منزل استفاد من تحسينات 
المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية

٢،٣٤٣

كان منزلهم غير مناسب للعيش، وكان فصل 
الشتاء صعبًا بشكل استثنائي، فقد كان منزلهم 
رطبًا وباردًا إلى درجة أن العائلة لم تكن تتمكن 

. من النوم براحة لياًلً

 وقد أصلح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية )UN-Habitat( منزلهم مرتين. حسّنت أعمال 
التجديد ظروف أسرة زبير من جوانب مختلفة، مثل: 
النظافة، والسالمة، والنظام. فقبل المشروع  لم 

يكن من الممكن إغالق بابهم الأمامي بشكل جيد، 
لذلك كانوا يشعرون عادة بعدم الأمان، خاصة في 

الليل، وكانت أعداد الحشرات في ازدياد مزعج بسبب 
الحالة غير الصحية لمنزلهم. وقد تم إصالح كل هذه 

الاحتياجات من خالل المشروع.
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بعد التجديد الذي كان جزءًا من برنامج 
)Headway(، تغيرت الحياة بالنسبة لعائلة زبير. 

إنهم سعداء حقًا بالتجديد ويريدون البقاء في 
منزلهم الحالي لأطول فترة ممكنة. مستقبل 

مشرق ينتظر العائلة وابنتهما دالاف.

كانت عائلة زبير من بين ٥٦٨٢ شخصًا استفادوا 
بشكل مباشر من تحسين المأوى من خالل 

هذا المشروع، بمن فيهم النازحون والالجئون 
السوريون وأفراد المجتمع المضيف. وهم 

يتذكرون الآن الظروف الرهيبة والقاسية التي 
كانوا يعيشون فيها، ويبدون امتنانهم لجهود 

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية   
)UN-Habitat(، فلولاه ما كانوا ليقدروا على فعل 

أي شيء، ولظلت أوضاعهم كما هي.

كانت الأسرة تشرب الماء الموحل، غير الصحي، 
وخاصة بالنسبة لابنتهما التي كانت رضيعة في 

ذلك الوقت. وبعد تنفيذ المشروع، أصبحت الأسرة 
الآن قادرة على شرب المياه الصحية المناسبة 

للشرب، ما أدى إلى تحسين صحتها بشكل كبير.

لاوند يدخل منزله )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(أم دالاف تغسل يدي ابنتها )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

"كان منزلنا غير صالح للسكن. لولا 

مساعدتهم، ما كّنا لنعرف إلى أين 
سنرحل" قال لاوند.

٥,٦٨٢
شخصا استفاد 
بشكل مباشر من 
تحسين المأوى من 
خالل هذا المشروع

"بعد التجديد تغير 

كل شيء، واختفت 
كل المشاكل التي 

كنا نعاني منها"
أضاف لاوند
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  تحمل السيد مؤيد مسؤولية تبني أرشد وتربيته 

كأحد أبنائه، ليخفف بعض الأعباء عنه. التحق 
أرشد الآن بالمدرسة ليواصل تعليمه، وهو يعّرف 
نفسه بأنه أحد أفراد عائلة محمود. وعلى الرغم 

من فقدان والديه، فهو يشعر بالسعادة في 
منزله الجديد.

عاد الفرح مرة أخرى إلى 
عائلة محمود بعد فترة 

طويلة من الحرب والدمار

الموصل، ٢٢ كانون الأول ٢٠٢١ - في بداية حزيران 
٢٠١٤ فرض تنظيم داعش سيطرته على عدة مدن، 

وفقدت العديد من الأسر منازلها في أعمال 
التدمير التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسالمية، 

أو خالل العمليات العسكرية لتحرير المناطق 
المحتلة. ويقّدر موئل الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية )UN-Habitat( أن يصل عدد المنازل 
المتضررة، أو المدمرة كليًا، في المنطقة، إلى 

حوالي ٢٤٠,٠٠٠ منزل.

وكان السيد مؤيد قد أصيب أثناء القصف بشظية 
من أحد الصواريخ في ظهره، وهي تسبب له 

الكثير من الألم، وتحتاج إلى إزالتها جراحيًا.

كانت الساعة ٨ صباحًا، عندما أصابت القنابل 
المنزل الذي كانوا يعيشون فيه. كان الحادث 

مأساويًا للغاية. فقد أفراد عائلة محمود 
خمسة أفراد خالل التفجير الذي أصاب منزلهم 

وسيارتهم، ودمرهما بشكل مباشر. مات أحباؤهم 
أمام أعينهم، واضطروا لدفن جثثهم بأنفسهم. 
وعالوة على فقدان أحبائهم، فقدوا أيضًا جميع 

ممتلكاتهم، وتحول كل ما بنوه إلى رماد.

السيد مؤيد، وطفله بالتبني، وأحفاده، يجلسون معًا )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

يشير السيد مؤيد إلى الشظية في 
ظهره، التي تظهر على الأشعة 

السينية  )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة 
 )UN-Habitat( للمستوطنات البشرية

- هریم سيويسي(

 ترك الحادث المروع أرشد - وهو أحد الناجين من عائلة محمود
التفجير الذي أودى بحياة والديه اللذين كانا من 

أقارب عائلة محمود - محطمًا نفسيًا لدرجة جعلته 
يفقد القدرة على المشي على قدميه لفترة من 

الوقت.
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السيد مؤيد يشير إلى صور منزلهم 
المدمر بعد القنبلة )2٠2١، برنامج 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
)UN-Habitat( - هریم سيويسي(

أحد أحفاد السيد مؤيد يبتسم عند 
مدخل منزلهم)UN-Habitat( - هریم 

سيويسي(

بعد برنامج )Headway(، الذي نفذه موئل الأمم 
 ،)UN-Habitat( المتحدة للمستوطنات البشرية

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تمكنت عائلة 
محمود من العودة إلى منزلها الذي أعيد بناؤه 

وإصالحه بالكامل. لم يصلح المشروع منزلهم 
فحسب، بل أصلح أيضًا العديد من منازل جيرانهم، 

مما أعاد السعادة إلى الحي.

ولولا جهود موئل الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية )UN-Habitat(، وعمله الشاق، لكان 

الحّي لا يزال في نفس الحالة المدمرة. أصبح 
السيد مؤيد قادرًا مرة أخرى على الشعور بمتع 
الحياة البسيطة، وهو يرى أحفاده يلعبون في 
أنحاء المنزل بأمان، ويتمكنون من الذهاب إلى 

المدرسة.

وقال إنه يشعر بسعادة لم يشعر بها منذ 
فترة طويلة، كما أنه يتطلع إلى مستقبل واعد 

لأطفاله.

وقال السيد مؤيد: 
"بفضل برنامج الأمم 

المتحدة للمستوطنات 
 ،)UN-Habitat( البشرية

وبعد تجديد منزلنا، 
بدأنا نشعر بطعم 

الحياة والسعادة مرة 
أخرى. ونحن متفائلون 

بالمستقبل".

السيد مؤيد ذراعه حول كتف أرشد )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

"كنا نعيش في الظالم. المستقبل لم يكن 

موجودًا بالنسبة لنا، كنا ننتظر موتنا".
قال السيد مؤيد

قال السيد مؤيد: "كانت أنقاض منزلنا المتضرر 
تذكرنا بشهدائنا. لكن بعد تجديد منزلنا، تغيرت 

حياتنا تمامًا".

٢٤٠،٠٠٠
منزل مدمر 
في العراق
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"أخذ القصف كل شيء منا"

قال فارس

عائلة مال هللا في الزاوية التي كانوا يجلسون فيها أثناء التفجير. )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

فارس يسير بأمان على الدرج 
المسّور إلى الطابق الثاني. )2٠2١، 

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية )UN-Habitat( - هریم 

سيويسي(

من صدمة الحرب إلى 
منزل تم تجديده يحمل 

مستقباًل مشرقًا لعائلة 
مال هللا

الموصل، ٢٢ كانون الأول ٢٠٢١ - مع إعادة تأهيل 
منزلهم المدمر، تعيش الأسرة مرة أخرى في 

سالم وسعادة. تنعم عائلة مال هللا بابنة تبلغ 
من العمر ٩ سنوات تدعى مالك، وابن يبلغ من 

العمر ٧ سنوات يدعى سعد، لم يتمكنوا من 
الاستمتاع بملذات الطفولة وحقوقهم البسيطة. 

اضطرت الأسرة إلى البقاء داخل المنزل في جميع 
الأوقات أثناء النزاع. 

وقد أصبحت الحالة النفسية لأطفال فارس الآن 
أفضل بنسبة مئة في المئة أكثر من ذي قبل، 

بفضل جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية )UN-Habitat( بعد تعمير منزلهم، لاحظ 
فارس أن أداء أطفاله هو أفضل بكثير من ذي 

قبل. 

بعد أشهر من القصف المستمر وإطالق النار 
بسبب الصراعات مع داعش، كانت العائلة تجلس 

محشورة في زاوية من منزلها عندما أصابت 
قنبلة منزلها ودمرته. وبصرف النظر عن تعرضهم 
لصدمة نفسية، فقد فارس )رب الأسرة(، وزوجته 

وأطفاله، كل شيء عملوا بجد لبنائه.

لم يستطع الأطفال اللعب في الخارج أو الذهاب 
إلى المدرسة، وكانوا يعيشون باستمرار في خوف. 

لم يكن لديهم سوى القليل من المياه والغذاء 
والكهرباء خالل هذه الفترة، وكانوا بالكاد يؤمنون 

لأنفسهم ما يبقيهم على قيد الحياة.

عائلة مال هللا
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أعاد البرنامج بناء وإصالح كل شيء لعائلة مال 
هللا. فقد أصبح هيكل منزلهم والكهرباء والمياه 

في أفضل حال الآن، لمساعدة الأسرة على 
نسيان بعض أعبائها. الغرف مضاءة بشكل أفضل، 
وذلك ما يتيح لألطفال المذاكرة والدراسة بشكل 

مريح، ويمكنهم الآن أيضًا اللعب بأمان خارج المنزل. 
ويمكن لألسرة الآن الحصول على مياه الشرب بدلًا 

عن المياه الملوثة التي كانت تشربها من قبل، مما 
كان يشكل خطرًا على صحة أفراد الأسرة، ويعرضها 

لإلسهال وأنواع أخرى من الأمراض.

قال فارس "أطفالي أكثر سعادة بعد 
التجديد. لقد استعادوا طفولتهم."

ملك )ابنة فارس( تشرب المياه 
الصحية. )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة 
 )UN-Habitat( للمستوطنات البشرية

- هریم سيويسي(
أطفال فارس )ملك وسعد( يلعبان في فنائهم. )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

قال فارس "نريد أن نشكر برنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية UN-Habitat، والاتحاد الأوروبي، 

على مساعدتهما، ونحن ممتنون حقًا لهما. ولولا 
مساعدتهم لما كنا قد تمكّنا من إصالح منزلنا."
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حمزة وزوجته يقفان عند مدخل منزلهما. )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

مع منزل تم تجديده، 
أصبحت عائلة حمزة الآن 

قادرة على الشعور 
بالأمان أكثر من أي وقت 

مضى

أربيل، ٢٠ كانون الأول ٢٠٢١ - منذ عام ٢٠١٣، تأثر 
العراق تأثرًا عميقًا بالصراع مع داعش. وكذلك 

عائلة حمزة التي فرت من منزلها في قضاء قراج 
في منطقة باغرتي، ولم يكن لديها مكان تذهب 
إليه، وأجبرت على البقاء في منزل مهجور يعاني 

من العديد من المشاكل مثل التسرب والرطوبة 
وعدم إمكانية الوصول إلى المياه. 

ثم تبرع شقيق حمزة للعائلة بمنزل غير مكتمل 
وانتقلوا إليه على الرغم من الظروف المعيشية 
السيئة، لأن المنزل يفتقر إلى النوافذ والأبواب 
واحتياجات أخرى. وعلى الرغم من أن حمزة قام 
ببيع سيارته،  إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإصالح 

المنزل، واضطروا إلى البقاء في ظروف غير 
مناسبة.

لقد جعل نقص النوافذ والأبواب حياتهم صعبة 
حقًا، خاصة في فصل الشتاء، كانت هناك رطوبة 
وتسربات، وكان المنزل باردًا للغاية، مما أثر على 

الحالة الصحية لألسرة. كانت الحشرات منتشرة 
لديهم أيضًا بسبب الحالة غير الصحية للمنزل.

قال حمزة: "لم نكن لنتمكن من إصالح المنزل ولا خالل عشر 
.")UN-Habitat / سنوات، لولا مساعدة موئل )الأمم المتحدة

أحد أطفال حمزة يبتسم ويداه على 
الغسيل النضيف. )2٠2١، برنامج الأمم 
UN-( المتحدة للمستوطنات البشرية

Habitat( - هریم سيويسي(

عائلة حمزة



برنامج الموئل || برنامج الموئل 2٠2١

أحد أطفال حمزة يصعد الدرج ويده 
على القضبان. )2٠2١، برنامج الأمم 

UN-( المتحدة للمستوطنات البشرية
Habitat( - هریم سيويسي(

حمزة وزوجته عند الباب الأمامي لمنزلهما. )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

مع الموجة الأخيرة من الفيضانات المفاجئة في 
أربيل، تضررت العديد من المنازل، ولكن لحسن 

الحظ، كانت عائلة حمزة آمنة. وكان التعمير 
السبب الرئيسي لعدم تأثرهم بهذه الكارثة. 

كان المنزل صغيرًا جدًا بالنسبة للعائلة الكبيرة، 
وكان بناء الطابق الثاني جزءًا أساسيًا من 

التجديد، الذي غّير كثيرًا من حياة العائلة. الأطفال 
الآن قادرون على اللعب والراحة في الطابق 

العلوي بشكل جيد. وثمة تحسن هام آخر هو بناء 

كما أعرب حمزة عن سعادته بأن يتمكن أولاده 
من الالتحاق بالجامعة، والحصول على التعليم 

المناسب، الذي لم يكن بإمكانهم الحصول عليه 
لو بقوا في )كرج(. ويمكنه الآن أن يرى مستقباًل 

مشرقًا ومستقرًا في انتظار أسرته.

القضبان على السلم.  فقبل التعمير، كان صعود 
الساللم يشكل خطرًا على الأطفال، ولكن الآن 

يمكنهم الصعود والنزول إلى الأسفل في أمان 
تام. بشكل عام، هم يعيشون الآن في منزل آمن 

ودافئ أكثر اتساعًا ومثالية للعائلة الكبيرة.

"نجا منزلنا من الفيضانات بسبب التجديد."

قال حمزة

وتتضح جودة التجديد في دوام وصمود هيكل 
منزلهم في مواجهة أنواع مختلفة من الظروف 

الجوية والكوارث الطبيعية.
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السيدة إيناس وأطفالها مع جدتهم يجلسون معًا )2٠2١، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( - هریم سيويسي(

من المأساة إلى الشفاء 
في دفء منزلهم الجديد، 

مستقبل مشرق ينتظر 
عائلة رافع

الموصل، ٢٢ كانون الأول ٢٠٢١ - نجت عائلة رافع 
من التفجيرات الهائلة خالل الصراع مع داعش 

في الموصل. كانت إيناس، وهي زوجة رعد )ابن 
سميرة(، ترضع طفلها البالغ من العمر٦ أشهر 

عندما أصاب الصاروخ منزلهم ودمر كل شيء.

وخالل فترة احتدام الحرب والتفجيرات، كانت عائلة رافع
مياههم موحلة وملوثة، وكان ترف الحصول على 

مياه نظيفة شبه معدوم. كان عليهم الذهاب 
إلى الحي المجاور للحصول على المياه التي 

لم تكن صالحة للشرب حتى، ومع ذلك لم يكن 
لديهم خيار سوى شربها من أجل البقاء على قيد 

الحياة.

وعلى الرغم من آلامها وإصاباتها، هرعت إيناس 
لأخذ أطفالها إلى الخارج وحمايتهم. كان الجيران  

يصرخون ويبكون، وهو مشهد سيبقى في 
ذاكرتها أبدًا. كما أصيب زوجها رعد بجروح بالغة، 
وأصيبت ركبته، مما جعله غير قادر على المشي 

بشكل صحيح حتى الآن، مما أثر على حياته 
اليومية وقدرته على العمل وإعالة أسرته.

قالت إيناس: "كان جسدي ينزف، وكانت أذناي 
ترنان. كل ما كنت أفكر فيه هو حماية أطفالي".

إيناس مع محمد الصغير )2٠2١، 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية )UN-Habitat( - هریم 
سيويسي(
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السيدة سميرة تمسك بيد محمد 
وتمشي نحو منزلهم )2٠2١، برنامج 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
)UN-Habitat( - هریم سيويسي(

كانت عائلة رافع واحدة من المستفيدين من 
مشروع المياه والصرف الصحي الذي تم تنفيذه 

في أربيل ودهوك وسميل والموصل وسنجار، 
الذي ساعد ١١,٠٥٨ شخصًا على الحصول على 

رعد الآن قادر على الذهاب إلى عمله بكل 
اطمئنان، لأنه يعلم أن أطفاله يعيشون في منزل 
يحتوي على جميع أساسيات العيش المريح. محمد 

الصغير بلغ من العمر٣ سنوات ويتمتع بصحة 
جيدة. 

بدأ الضرر العاطفي الذي واجهوه يتالشى ببطء، 
فهم قادرون أخيرًا على عيش حياة بدت لفترة 

طويلة مستحيلة بالنسبة لهم.

إمدادات مياه كافية وآمنة ودائمة. وتمكنت 
عائلة رافع أيضًا من الاستفادة من مشروع إعادة 
التأهيل الذي أعاد تعمير بيتها بالكامل من جميع 

الجوانب.

١١،٠٥٨
شخصا يحصلون 

على إمدادات 
المياه بشكل عادل

قالت سميرة: "لدينا الآن إمكانية دائمة للحصول على 
المياه النظيفة، والنوم في منزل دافئ مع سقف 
فوق رؤوسنا. عائلتي وضيوفنا يحبون دفء منزلنا".

إيناس تغسل الأطباق )2٠2١، برنامج 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

)UN-Habitat( - هریم سيويسي(

UN- بفضل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"

Habitat، عادت أسرتنا تتمتع بصحة جيدة مرة أخرى، بسبب 
المياه الصالحة للشرب، والمنتظمة، التي يوفرها مشروع 

المياه والصرف الصحي."
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