
 

 

 

 

موئل األمم المتحدة يفتتح مجمع باب سنجار السكني مع كبار المسؤولين الحكوميين

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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حفل £ناسبة  العراق  العربية،  للدول  ا�قليمي  ا�مثل  ع§،  عرفان  الدكتور   زار 

 افتتاح مجمع باب سنجار السكني. تم بناء ا�جمع بتمويل من حكومة اليابان،

مدينة من  النازح®  للمقيم®  تخصيصها  تم  شقة   324 و  مبا�   9 من   ويتألف 

عن ا�فتتاح،  حفل  خ´ل  العراق،  حكومة  ممث§  كبار  تحدث  القد·ة.   ا�وصل 

ضعفاً ا�شد  للنازحي®  �ئق   سكني  حلول  تقديم   » ا��وع  هذا   أهمية 

التحتية البنية  توف¾   » ا�حلية  السلطات  بدور  وأشادوا  النزاع،  من   وا�تÀرين 

العائ´ت  ال´زمة.   بعد قص ال�يط، سار ا�دعوون عÂ ا�جمع والتقوا ببعض 

 ا�ؤهلة للحصول ع� إحدى الشقق الجديدة. و« نهاية الحفل، تم تسليم ا�فاتيح

�مث§ ا�ستفيدين.ا

 تلقت أكثر من 4600 أسرة من الالجئين السوريين
شهادات مطالبة السكن واألرض والملكية

 احتفلت فرق موئل ا�مم ا�تحدة « محافظة نينوى «                 ، بيوم أوروبا

 من خ´ل تنظيم فعالية غرس اشجار مجتمعية « عياضية، مديرية تلعفر، بقيادة

 26 متدربة، ومباراة رياضية للشباب « حديقة ال¾موك « ا�وصل بهدف تسليط

 الضوء ع� ا�نطقةوبفضل الدعم السخي من ا�تحاد ا�ورو ، والذيُ ·كن �Íف

 الشباب الذين يعيشون « ا�ناطق ا�تأثرة بشدة بالنزاع ا�خ¾ اللعب بأمان «

أماكن عامة ومجهزة جيداً

 ك� احتفل موئل ا�مم ا�تحدة « البÒة بيوم أوروبا، « 2022/5/12، من خ´ل

 تنظيم حملة تنظيف مع قادة ا�جتمع وا�تطوع® الشباب « حي جرف ا�لح «

 منطقة شط العرب، م� زاد من وضوح دعم ا�تحاد ا�ورو  لخلق فرص عمل من

 خ´ل توف¾ الخدمات ا�ساسية إدارة النفايات « ث´ث مناطق تفتقر إÔ الخدمات.

 االحتفال بيوم أوروبا من خالل تنظيم فعاليات مختلفة
مع المجتمعات

 « إطار م�وع "ح�ية حقوق السكن وا�رض وا�متلكات          ل´جئ® السوري®

 « العراق"، أنهى موئل ا�مم ا�تحدة ا�رحلة ا�وÔ من ا��وع من خ´ل تسجيل

وتوزيع 4684 شهادة مطالبة من قبل ا�هاجرين  السوري® ا�تÀرين الضعفاء. ا
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الدول ا�تحدة «  ا�مم  �وئل  ا�قليمي  ا�مثل  عرفان ع§،  الدكتور  زيارة   خ´ل 

Ôالعربية، لحي ا�طاحن « غرب ا�وصل، أعلمه أحد اصحاب ا�تاجر "للمرة ا�و 

 هذا العام Û يغرق متجري با�ياه".  الغرض من الزيارة  كان �راقبة تأث¾ أع�ل

مع بال�اكة   ا�تحدة  ا�مم  موئل  نفذها  التي  ا�خ¾ة  الفيضانات  من   الوقاية 

� مديرية الÒف الصحي « نينوى، التي زودت ا�نابيب وملحقات التÒيف. ك

 Üت دعوة الدكتور عرفان لزيارة منزل أحد الج¾ان الذي كان قد قام مؤخرا بهدم

 حاجز ح�ß يبلغ ارتفاعه 1.5 مÝًا من طوب خرسا� كان قد بناه قبل سنوات عند

متكرر ع� هذه بشكل  تؤثر  كانت  التي  الفيضانات  من  لح�يته  منزله   مدخل 

الصندوق خ´ل  من  ا�ورو ،  ا�تحاد  قبل  من  الدعم  هذا  Üويل  تم   ا�نطقة. 

́ستجابة لáزمة السورية، بين� تم تصميم ا�ع�ل وا�àاف  ا�تئ�� ا�قليمي ل

التنمية برنامج  إطار   » ا�طاحن  منطقة   » يعمل  الذي  الفريق  قبل  من   عليها 

ا�حلية التنمية  خ´ل  من  ا�ستقرار  "دعم  ا�ورو   ا�تحاد  من  ا�مول          ا�حلية 

« العراق ". 

 فريق موئل األمم المتحدة يزور أعمال الوقاية من
الفيضانات في المطاحن

@unhabitatiraq www.unhabitat.org/iraq

aryan.al-jammoor@un.org2022  آيــار

ا�مم موئل  اشÝك   ،âا�ا العام  ا�وصل   »  ãالهند لáسبوع  الناجح  ا�نجاز   بعد 

منشور �عداد  الثا�  للعام  ا�وصل  جامعة   » الهندسة  كلية  مع  العراق   »   ا�تحدة 

اتخاذ  Ôإ ا�بادرة « حملة تدعو  البيئية".  ساهمت  "ا�ستدامة   2022  تحت شعار 

إجراءات عاجلة وحلول فعالة �واجهة تحديات تغ¾ ا�ناخ.

 تضمن الحدث الذي استمر �دة أسبوع، والذي أقيم « قاعة ا�æح الكب¾ « جامعة

 ا�وصل، معرًضا عرضت من خ´له ال�كات حلول الطاقة ا�تجددة ومواد البناء ا�بتكرة

ا�ناخية ا�رونة  زيادة  ع�  النهاية   » ستساعد  والتي  اخÀاًرا   çا�ك البناء   لصناعة 

ع� ثاقبة  نظرة  ا�ول  اليوم   » ا�حاèات  قدمت  العراق.    » وا�جتمعات   للمدن 

́ستيك « مدينة ا�وصل وا�دن ا�ستدامة « ال�ق ا�وسط.   صناعة إعادة تدوير الب

 بعدها، قدم فريق برنامج ا�مم ا�تحدة ا��اß          بعًضا من أكç مشاريعهم لفتًا

للنظر والتي تم تنفيذها مؤخرًا « نينوى. ا

çي أكÀعية تجاه مستقبل ح� يؤمن موئل ا�مم ا�تحدة إ·انًا راسًخا £سؤوليتنا الج

 استدامة، بدًءا من كيفية بناء مدننا ومبانينا بشكل افضل، وليس هناك مكان أفضل

 لتبادل ا�فكار ومناقشة الحلول ا�ناسبة ك� هو الحال « الجامعة.  تم Üويل هذه

 ا�بادرة من قبل ا�تحاد ا�ورو  « إطار برنامج "دعم ا�نتعاش وا�ستقرار « العراق

 من خ´ل التنمية ا�حلية" الذي ينفذه برنامج ا�مم ا�تحدة ا��اß « العراق بال�اكة

مع موئل ا�مم ا�تحدة. 

 يركز األسبوع الهندسي في الموصل 2022 على استدامة
البيئة

انطالق أعمال إعادة تأهيل منتزه بيجي في بيجي
 زار الدكتور عرفان ع§/ ا�مثل ا�قليمي �وئل ا�مم ا�تحدة « الدول العربية والسيد

 وائل ا�شهب/ مدير برنامج موئل ا�مم ا�تحدة « العراق موقع إعادة تأهيل حديقة

 بيجي، « 2022/5/17، وهو م�وع ·وله ا�تحاد ا�ورو  « مدينة بيجي. Üت إعادة

 تصميم الحديقة بالكامل خ´ل الجلسات التشاركية مع ا�جتمع ا�ح§ لتشمل م´عب

 رياضية متعددة ا�غراض ومسار لركوب الدراجات لáطفال ومظ´ت للعائ´ت ونافورة

 كب¾ة.  يتم تنفيذ ا�رافق الجديدة من قبل جنة الفردوس ومنظمة سبع سنابل ل�غاثة

 والتنمية              الذين تم تكليفهم أيًضا بالعديد من ا�نشطة التكميلية، مثل القيام

 بالتدريب ا�هني وتنظيم مهرجان رياâ وغرس ا�شجار وإجراء حملة التنظيف « حي

 العÒي. التقى الدكتور عرفان والسيد وائل £وظفي ا�نظمت® غ¾ الحكوميت® وفريق

́مة رمزية ع� حسن النية وا�زدهار «  البستنة النساß  وزرع كل منه� شجرة كع

ا�سعى الجديد. ا
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