
 

 

 

 

جيولوجيون عراقيون خبراء يلقون محاضرة عن التقنيات الحديثة للتخطيط الحضري
للوضع لرسم خريطة  استخدامها  التي 
كن  التقنيات  حنا، حول  والدكتور  تابت  الدكتور  عراقيون،  جيولوجيون  ألقاها خ�اء  محا�ة  القد
ة  ا�وصل  مدينة  فريق   نظم 

الجيوفيزيا¤ ا�£ء بالتحديات للمدينة التاريخية، والتي تتحدى تجاويفها تحت ا�رض وتآكلها ا�ستمر قدرة السلطات ع� التخطيط لشبكة �ف صحي مناسبة.

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

 أس¬ؤهم ع� مساه¬تهم السخية: اªتحاد ا�ورو»، حكومة اليابان، الوªيات

ا±°ائية 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±نسا·، و فرنسا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022شباطالعــــــدد 2

 ضمن تمديد شبكة مياه الشرب في بيجي توفير مياه
نظيفة وآمنة للمواطنين المحرومين

ا�ناطق الحºية ا�تºرة من الرغم من عدم وجود عصا سحرية ±ص¼ح   ع� 

 الحرب، إª أن نهج ا�¦وع ا�تعدد ا�بعاد 
كن أن يقطع شوطًا طوي¼ً ¿ دعم

 العودة ا�ستدامة لÈÉ العراقية التي نزحت بسبب الÆاع مع داعش. ¿ مدينة

 بيجي، الواقعة ¿ محافظة ص¼ح الدين، استثمر اªتحاد ا�ورو» ¿ إعادة تأهيل

 ا�ساكن ا�تºرة، وا�ماكن العامة ا�فتوحة، وا�ياه والÆف الصحي، وخلق فرص

 عمل للعاطلÎ عن العمل وأنشطة للشباب.  ك¬ أكمل موئل ا�مم ا�تحدة لتوه

النور، وأحياء  العÆي  مركز  تخدم  التي  ال¦ب  مياه  لشبكة  كم   12.3  امتداد 

السيد التقى  ا�عطلة.   ا�ليحة  مياه  معالجة  محطة  تأهيل  إعادة  مع   بالتوازي 

 قيس، مديرمديرية مياه بيجي، بالعديد من ا�واطنÎ الذين أعربوا عن تقديرهم

 ªتصاªتهم الجديدة، خ¼ل تفقده النها¤ لÉع¬ل والتسليم.  بالنتيجة، حصل ما

يقرب من 3,400 شخص ¿ الحي العÆي ع� مياه صالحة لل¦ب نظيفة وآمنة.

 كجزء من م¦وع "دعم اªنتعاش الحºي وبناء الس¼م ¿ غرب نينوى" ا�مول من

 اªتحاد ا�ورو»، تم اªنتهاء من إعادة تأهيل سوق يضم 24 متجرًا ¿ تل القصب ،

قضاء سنجار وتم تسليمه إ× البلديات.

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعيد
 تأهيل األسواق التي ستحيي النشاط االقتصادي

في تل القصب
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لـ" تم جمعها  التي  والبيانات  إشغال  شهادة   11,500 ا�تحدة  ا�مم  موئل   سلم 

 50,475 مستفيد إ× مديرية بلديات نينوى.  ستعمل البيانات التي تم جمعها ع�

 خدمة السلطات ا�حلية وتسهيلها لدعم وتسجيل حقوق ا�رض لÉقلية اليزيدية

  ¿ سجل رسمي ورفع شهادات ا±شغال إ× سندات ملكية / سندات ملكية كاملة.

كيفية حول  واحد  أسبوع  �دة  تدريب  بعد  والشهادات  البيانات  تسليم   تم 

 استخدام وتطبيق أداة             (°وذج نطاق الحيازة اªجت¬عية) لض¬ن تدريب

السلطات ا�حلية التي تعمل مع البيانات والشهادات تدريبًا كام¼ً.

 يحرز موئل األمم المتحدة تقدمًا في ضمان حقوق
األيزيديين في األرض

@unhabitatiraq www.unhabitat.org/iraq

aryan.al-jammoor@un.org2022شـــــبـاط

ا�حرومة ¿ القطاوي  بÝ مياه جديد ¿ حي  ببناء وتسليم  ا�تحدة  ا�مم   قام موئل 

 محافظة أربيل، كجزء من مشاريع ا�ياه والÆف الصحي والنظافة الصحية ¿ إطار

 برنامج                  .  يأÞ هذا إستجابة لندرة ا�ياه وموسم الجفاف ¿ جميع أنحاء

Îالنازح ذلك   ¿ àا  شخص)   2800) أÈة   350 من  إضا¿  عدد  سيتمكن   ا�نطقة.  

والنظيفة العادية  ا�ياه  إمدادات  إ×  الوصول  ا�ضيف من  ا�جتمع   وال¼جئÎ وأفراد 

باªستفادة من هذا الدعم.

 استجابة لندرة المياه، موئل األمم المتحدة يسلم بئر ماء
جديد في القطاوي

Headway

STDM 

 أجرى وفد اªتحاد ا�ورو» وفريق موئل ا�مم ا�تحدة ¿ العراق زيارة ميدانية إ×

من كجزء  الخدمات،  إ×  تفتقر  التي  ا�ختارة  الث¼ثة  ا�حياء  أحد  ا�لح،   جرف 

للسكان العمل  فرص  إ×  الوصول  "زيادة  ا�ورو»:  اªتحاد  من  ا�مول   ا�¦وع 

  الحºيÎ ا�عرضÎ للخطر ¿ مدينة البÆة ¿ اªستجابة �زمة                     ".

تنمية ا�حليÎ وأعضاء لجان  الفريق اجت¬عات مع أصحاب ا�صلحة   وقد عقد 

الخدمية واªحتياجات  الفع£  الوضع  �ناقشة   Îا�حلي وا�ستفيدين   ا�جتمع 

لتطوير حي جرف ا�لح.

 تقييم احتياجات تطوير األحياء للمواطنين المستضعفين
في البصرة

COVID-19 

 جاري بناء 95 منزًال وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في الدقي للعائدين

 أجرى فريق م¦وع موئل ا�مم ا�تحدة، الذي äولها حكومة اليابان، بعثة ميدانية إ×

 سنجار ¿ الفæة من 20 إ× 22 شباط من أجل رصد التقدم ا�حرز ¿ البناء الجاري لـ

الصحي والÆف  ا�ياه  مرافق  تأهيل  وإعادة  بناء  وكذلك  دوگري  قرية   ¿  ًªمنز  95 

 والنظافة الصحية ¿ تل بنات. التقى الفريق بقادة ا�جتمعات للحصول ع� دعمهم

 ومشاركتهم.  ومن ا�قرر اªنتهاء من بناء 95 منزª بحلول نهاية آذار وسيستفيد من

 ا�¦وع حواè 1,100 من العائدين.  من ا�قرر اªنتهاء من بناء وإعادة تأهيل مرافق

èحوا منها  وسيستفيد  آيار  نهاية  بحلول  العامة  والنظافة  الصحي  والÆف   ا�ياه 

30,150 شخًصا.


