
 

 

 

 

مقتطفات: رسالة من األميرة لمياء آل سعود، سفيرة النوايا الحسنة لموئل األمم المتحدة للدول العربية

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

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

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.
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 اليوم العالمي للمرأة: لكي نحصل على مستقبل أكثر
 استدامة، يجب علينا أوًال تمكين النساء كي يصبحن

" صانعات تغيير إيجابيات في لمجتمع.
 بين� يتعا» العاª من الوباء، أوضحت جهود التعا¦ ا�قتصادي العا�ي كيف أن

النساء تشكل  الركب.  عن  يتخلفون  يزالون   � ا�جتمع   ¦ ضعفاً  ا�ك³   ا�فراد 

عرضة أك³  أنهم  لنا  يتج�  لذلك  ونتيجة   ،ªالعا سكان  أفقر  غالبية   وا�طفال 

 لتأثºات تغº ا�ناخ من الرجال. من أجل أن تطور خطط التعا¦ لدينا عا�ًا أك³

 مرونة ومساواة ، تكمن أهمية مشاركة النساء ¦ العمل الج�عي الذي يؤدي إ½

 عاª أك³ استدامة كالرجال.  للقيام بذلك، يتوجب إدراك الدور الحاسم الذي ¿كن

كصانعات وÂكينهن   Ãمستدام ومجتمع  اقتصاد  تطوير   ¦ النساء  تلعبه   أن 

.ºللتغي

 نحن نساعد ¦ توفº سكن آمن ومضمون وفرص عمل ¦ العراق واليمن، حيث

 تُرك العديد من النساء والشباب نازحÃ نتيجة الÊاعات ا�خºة. يتم بناء هذه

 ا�جتمعات الجديدة مع مراعاة ا�ساواة �ننا نخلق أساًسا قويًا من شأنه أن يسمح

الجيد السكن  ض�ن  خÐل  من  جزئياً  ذلك  ويتم  با�زدهار.   مستدام   �ستقبل 

 والوصول إ½ الخدمات ا�ساسية، مثل إعادة تأهيل ستÃ منز�ً متÒراً ¦ العراق

وربط 218 منز�ً بشبكة ا�ياه.

ا�تقدمة الدول  من  كل   ¦  ،ªالعا أنحاء  جميع   ¦ نراها  التي  التحديات   زادت 

 والنامية، بشكل كبº ¦ أعقاب جائحة كوفيد، ومع ذلك فقد أظهرت ا�ستجابة

.ºا�جتمعات والعمل من أجل التغي Ãقدرتنا ع� الجمع ب

 رحب فريق موئل ا�مم ا�تحدة ¦ ا�وصل بوفد ا�تحاد ا�ورو  من بغداد ¦ زيارة

النزاع تأهيل 37 منز�ً متÒًرا من  إعادة  أكملنا  ا�طاحن حيث   ميدانية إ½ حي  

 وتدخÐً مهً� للح�ية من الفيضانات بال�اكة مع مديرية الÊف الصحي ¦ نينوى

والذي من شأنه تحسÃ الظروف ا�عيشية لحواÙ 3000 شخص من السكان.

 تستعرض زيارة االتحاد األوروبي للموصل التقدم
 المحرز في إعادة تأهيل المنازل ومبادرة الحماية من

الفيضانات في المطاحن

إ½ والحاجة   Ãالجنس  Ãب با�ساواة  الوثيقة  روابطها  نفهم  أن  يجب  ذلك،   ومع 

التنمية أجل  من  وأهدافنا  قدرتنا  إ½  للوصول  مشÛك،  بشكل   �كليه  معالجة 

التأثºات يواجهون  وتهميشاً  ضعفاً  ا�ك³   Ãب من  هم  الذين  أولئك   ا�ستدامة. 

 ا�عمق  ومشاركتهم ¦ صنع القرار أمٌر محوري �نشاء خطة تعا¦ داÝة توازن

الفوارق ا�لحوظة ¦ جهود ا�من ا�قتصادي الحالية التي تفتقر إ½ مساهمتها.

الوليد ل�نسانية وموئل ا�مم ا�تحدة، نساهم ¦ سد  ومن خÐل عمل مؤسسة 

هذه الفجوة وÂكÃ النساء والشباب لبناء مستقبل مستدام.
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 كجزء من م�وع "دعم ا�نتعاش الحÒي وبناء السÐم ¦ غرب نينوى" الذي ¿وله

جمهورية كاريتاس  مع  بال�اكة  ا�تحدة  ا�مم  موئل  أكمل  ا�ورو ،   ا�تحاد 

 التشيك دورات تدريبية مهنية لـ 412 مشاركًا (251 من الذكور و 161 من ا�ناث)

¦ تلعفر.

منظمة مع  بال�اكة  ا�تحدة،  ا�مم  موئل  ينظم  أيًضا،  ا��وع  نفس  إطار   و¦ 

 الحب والسÐم العراقية العا�ية، حملة توعية حول فºوس كورونا  تشمل 10000

شخص ¦ تلعفر.

 يزود التدريب المهني السكان المحليين في تلعفر
بفرص أفضل لكسب الرزق

@unhabitatiraq www.unhabitat.org/iraq

aryan.al-jammoor@un.org2022     آذار

 äناسبة اختتام ثÐثة أشهر من أع�ل إعادة التأهيل ا�كثفة ، قامت السلطات ا�حلية

 ¦ 31 آذار بقطع æيط ا�فتتاح ا�شÛك لروضة الشهداء التي تم ترميمها ¦ تلعفر.

 أثناء احتÐل تنظيم الدولة ا�سÐمية ¦ العراق والشام (داعش)، أصيب ا�بنى بصاروخ

 أحدث ثقبًا ¦ سقفه وأéم النºان ¦ معظم اروقتة الداخلية.  سيسمح ا��وع �ك³

من 400 طفل بالعودة إ½ الصفوف ا�جهزة حديثا اعتباراً من شهر نيسان.

 روضة الشهداء التي أعيد تأهيلها لتستقبل 400 طفل في
تلعفر

 العمل جاري لبناء مبنيÃ كبºين تقليديÃ من القصب بالقرب من مداخل أهوار

 الحمر ال�قية والحويزة ¦ محافظتي البÊة وميسان ع� التواÙ. سيتم تجهيز

 ا�با� لتكون äثابة مراكز توجيه للسياح إ½ جانب خدمات أخرى للمجتمعات

ا�حلية.ا

 موئل األمم المتحدة يبني مضيف في أهوار بالد ما
بين النهرين لدعم السياحة

 استكمال 95 وحدة سكنية في سنجار لألسر الضعيفة
العائدة إلى سنجار

 أكمل موئل ا�مم ا�تحدة مؤخرًا إعادة بناء 95 وحدة سكنية ¦ سنجار ¦ إطار م�وع

 بعنوان "دعم إعادة ا�ع�ر وبناء السÐم ¦ ا�دن ا�حررة ¦ العراق - ا�رحلة الثالثة"

 بتمويل من حكومة اليابان. تم تدمº ا�نازل ا�صلية بالكامل خÐل الحرب ضد داعش.

 وقد انخرط خريجو التدريب ا�هني ¦ إطار نفس ا��وع ¦ بعض ا�ع�ل ا�نشائية،

 äا ¦ ذلك  اع�ل الطÐء وÂديدات ا�سÐك الكهربائية. تم تسليم ما يقرب من 1100

مستفيد مفاتيح منازلهم الجديدة حتى يتمكنوا من ا�ستقرار ¦ مناطقهم ا�صلية.


