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

 أس�ئهم 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 

ا�نسانية, حكومة الوليد  العراقية, مؤسسة  التخطيط  أ�انيا, وزارة   للعراق, 

كوريا, جمعية ا�غاثة الكويتية, صندوق العراق ا�نسا�, فرنسا.

حملة توعية عن وباء كورونا  وتأهيل مدرسة القحطانية األولى االبتدائية

 اعداد الدورات التدريبية المهنية وتزود
سكان سنجار بفرص لكسب العيش

̈ي وبناء الس¦م ¡ غرب نينوى، العراق"، بدأ موئل ا�مم ا�تحدة ¡ إعادة تأهيل مدرسة  كجزء من ا��وع ا�مول من ا�تحاد ا�ورو� بعنوان "دعم ا�نتعاش الح

 القحطانية ا�و° ا�بتدائية ¡ تل عزير، قضاء البعاج. سيقوم ا��وع بتوسيع قدرة ا�درسة وتوف± الوصول إ° الخدمات التعليمية للط¦ب العائدين، لدعم العائدين

ا�ت¨رين من الحرب الذين يخططون ل¦ستقرار مرة أخرى ¡ أماكن سكنهم.

بال�اكة مع جمعية دجلة الزراعية ، تجري حملة توعية حول ف±وس كورونا ا�ستجد (كوفيد -19) تستهدف 20 ألف شخص ¡ منطقتي سنجار وبعج ".

 يجري ا��وع ا�مول من الحكومة اليابانية بعنوان "الدعم الطارئ للعائدين ¡

 العراق بعد تفÂ ف±وس كورونا" تدريبًا مهنيًا ¡ سنجار بال�اكة مع Àكة رياح

 الس¦م اليابانية. كجزء من التدريب، تم إدخال نشاط النقد مقابل العمل لتوف±

 عمل مؤقت ¡ ا�شاريع العامة لÈفراد ا�كÇ ت¨راً من ا�زمات.  يشارك حالياً 40

 خريجة و 60 خريجاً من التدريب ا�هني ¡ أنشطة مختلفة Íا ¡ ذلك Êديد

 ا�س¦ك الكهربائية وتبييض الجدران. تساعد ا�بادرات من هذا النوع ا�شخاص

ع� اكتساب مهارات قيمة وتحسÐ فرص عملهم.

 المنتدى الحضري العالمي 2022 حول تحويل المدن
من أجل مستقبل حضري أفضل

̈ي العا�ي 11 هذا العام ¡ مدينة كاتوفيتش البولندية  تم تنظيم ا�نتدى الح

 من قبل موئل ا�مم ا�تحدة بال�اكة مع وزارة صناديق التنمية والسياسة

 ا�قليمية ¡ بولندا ومكتب بلدية كاتوفيتش. استحوذ  شعار "تحويل ا�دن من

̈ي أفضل" ع� جوهر هذا ا�ؤÊر العا�ي الذي استمر  أجل مستقبل ح

 خمسة أيام وشارك فيه أكÇ من 17,000 شخص ¡ مناقشات حول ا�ستقبل

̈ي. كان هناك تركيز خاص ع�  ا�خ¨ وإعادة ا�ع�ر والتخطيط الح

 التخطيط �ستقبل ا�دن با�عت�د ع� ا�تجاهات الحالية، Íا ¡ ذلك

 التحديات والفرص، وكذلك اقÖاحات بشأن ا�ستعدادات �واجهة ا�وبئة ¡

ا�ستقبل ومجموعة واسعة من الصدمات ا�خرى.

 ”نحن بحاجة إ° الÖكيز ع� ا�زمات الح¨ية ا�تصاعدة التي � مفر منها.

 تتقارب حا�ت الطوارئ ا�ناخية وا�وبئة وأزمة التنوع البيولوجي وغ±ها من

 الكوارث الطبيعية والتي من صنع ا�نسان، ¡ ا�دن. إن ا�ستعداد لهذه

̈ي  ا�زمات والتغلب عليها يصبح Àطا مسبقا للتحول نحو مستقبل ح

 أفضل"، هذا ما Þحت به معاÝ السيدة مارثا ديلجادو، رئيسة جمعية موئل

ا�مم ا�تحدة " (ك� هو موضح ¡ الصورة أع¦ه).
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 أطلق موئل األمم المتحدة مجموعة أخرى من دورات التدريب المهني بالشراكة مع
منظمة بوابة االغاثة

 إعادة تأهيل المدرسة المحبة اإلبتدائية،
 في مجمع تل قصب، قضاء سنجار غرب,

محافظة نينوى, العراق

    ¡ إطار الàنامج ا�مول من ا�تحاد ا�ورو� "دعم تعا¡ العراق واستقراره من خ¦ل التنمية ا�حلية"، دخل موئل ا�مم ا�تحدة ¡ Àاكة مع منظمة بوابة ا�غاثة

لتقديم دفعة ثانية من دورات التدريب ا�هني.  ويستهدف التدريب هذا العام 400 شاب عاطل عن العمل من تلعفر وبيجي مهتمÐ بالعمل ¡ صناعة البناء.

 يتم تدريب ا�شاركÐ من قبل مدربÐ مؤهلÐ من مراكز التدريب ا�هني ¡ ا�وصل وتكريت وسيحصلون ع� شهادة عمل من الدائرة عند ا�نتهاء من فÖة التدريب

ا�هني.

̈ي وبناء الس¦م  ¡ إطار ا��وع ا�مول من ا�تحاد ا�ورو�، "دعم ا�نتعاش الح

 ¡ غرب نينوى"، بدأ موئل ا�مم ا�تحدة أع�ل إعادة تأهيل مدرسة ا�حبة

 ا�بتدائية التي تخدم حواÝ 250 طالًبا ¡ تل قصب، مديرية سنجار.  يعد توافر

 ا�رافق التعليمية عام¦ً حاسً� بالنسبة للنازحÐ الذين يفكرون ¡ العودة إ°

مناطقهم ا�صلية.

 يواصل موئل األمم المتحدة بناء منازل للنازحين
العائدين إلى تل بنات

 من أجل توف± ظروف معيشية �ئقة لـ 350 من العائدين الضعفاء، يقوم موئل

 ا�مم ا�تحدة ببناء 32 وحدة سكنية جديدة منخفضة الكلفة ¡ تل بنات/

 سنجار، وبذلك يصل إج�Ý ا�نازل التي تم بناؤها لÈشخاص ا�حتاجÐ ¡ تل

 بنات إ° 127.  أصبح كل هذا ممكناً من خ¦ل التمويل السخي من حكومة

اليابان.

(AGO)


