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يود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يشكر الشركاء
التالية أسمائهم عىل مساهماتهم السخية: االتحاد األوروبي, حكومة
اليابان, الواليات المتحدة األمريكية, صندوق اطار عمل األمم المتحدة

للمساعدة اإلنمائية للعراق, ألمانيا, وزارة التخطيط العراقية, مؤسسة

الوليد اإلنسانية, حكومة كوريا, جمعية اإلغاثة الكويتية, صندوق العراق

اإلنساني, فرنسا. 

يسّهل موئل األمم المتحدة حقوق السكن واألرض
والممتلكات لألقلية اليزيدية

موئل األمم المتحدة يعيد تأهيل 260 منزالً في سنجار للعائدين

محاولة التغلب عىل تغيُّر المناخ في الفصول الدراسية: موئل
األمم المتحدة يتعاون مع جامعة الموصل

بالتنسيق مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي ، نظم برنامج

اإلسكان واألراضي وحقوق الملكية التابع لموئل األمم المتحدة أول

جلسة توعية حول اإلسكان واألرض والملكية في إطار المشروع

المعنون "تعزيز السالم واالستقرار في العراق من خالل تسهيل عمليات

.(KOICA) العودة المستدامة"، بتمويل من وكالة التعاون الدولي الكورية
قام الفريق بالفعل بإصدار وتوزيع الدفعة األوىل من 90 شهادة إشغال

أرض عىل األقلية اليزيدية التي تعيش في منطقة سنجار.

يهدف المشروع إىل تقديم الدعم للمهجرين المقيمين في سنجار من

خالل تسهيل ودعم حقوقهم في السكن واألرض والملكية وتحسين

ظروفهم المعيشية.

بسبب إرث من التمييز، لم يُسمح لألقلية اليزيدية بتسجيل حقوقها في

األراضي في العراق سابقاً. ومع ذلك، من خالل برنامج اإلسكان واألرض

والملكية التابع لموئل األمم المتحدة، تم تسجيل مطالبات األيزيديين

بشأن اإلسكان واألرض والملكية وتلقى أصحاب المنازل وثائق إشغال

األراضي الخاصة بهم ألول مرة في التاريخ.

كجزء من جهود موئل األمم المتحدة لدعم عودة المجتمعات النازحة في

المناطق المتضررة من النزاع يشارك موئل األمم المتحدة في إعادة بناء

وإعادة تأهيل المنازل في سنجار لتحسين الظروف المعيشية ودعم حقوق
اإلنسان.

ال تزال العديد من العائالت النازحة تكافح مع الواقع القاسي المتمثل في
العودة إىل ديارها بسبب تدمير المنازل وفقدان سبل العيش ونقص

الخدمات الحيوية. يفرض االفتقار إىل السكن اآلمن والالئق أيًضا تحديات

من حيث الحماية ويسبب مشقة إضافية لألسر الضعيفة، ال سيما تلك التي

تعيلها نساء، أو التي ترعى األشخاص ذوي اإلعاقة واألقارب المسنين.
بفضل التمويل السخي من حكومة اليابان، تمكن موئل األمم المتحدة في

العراق من إعادة بناء وإعادة تأهيل أكثر من 260 منزالً في سنجار واستعادة

سبل عيش مئات السكان.

دخل موئل األمم المتحدة في شراكة مع جامعة الموصل لتقديم دورة

صيفية لمدة أسبوعين بعنوان "المباني الخضراء والتقنيات المستدامة"،
كجزء من برنامج التنمية المحلية الذي يموله االتحاد األوروبي. تم تصميم

المنهج لمعالجة ما قد يكون التحدي األكبر لهذا القرن - الحفاظ عىل كوكب

صالح للسكن.

وحضر الدورة، التي أقامها الدكتور عادل العساف، الخبير في هذا المجال،

30 مهندًسا حديثي التخرج وطالب السنة النهائية، باإلضافة إىل عشرات
األساتذة الذين حرصوا عىل دمج المفاهيم في مناهجهم الدراسية أيًضا.



UN-Habitat, the United Nations Human Settlements Programme, is the focal point for all urbanization and human settlement matters within the UN
system and is mandated by the UN General Assembly (beginning in 1975) to promote socially and environmentally sustainable towns and cities. Its
mandate is further derived from other internationally agreed upon development goals, including SDG11 of the Sustainable Development Goal, a goal
dedicated for urban development, and the New Urban Agenda, an action-oriented document signed by member states which sets global standards of
achieving SDG11. UN-Habitat has been active in Iraq since 1996.
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عاشت نوفا عيسى حياة هادئة مع زوجها وابنتها قبل غزو داعش للعراق. تم اختطاف زوج نوفا خالل

الصراع، وبقيت وحدها تعيل طفل حديث الوالدة. أُجبرت عىل االنتقال مع ابنتها إىل المخيم لمدة

عامين تقريًبا بحثت خاللها بشدة عن أي فرصة عمل يمكن أن تجدها.

عادت نوفا في النهاية إىل مسقط رأسها لتوفير حياة أفضل لطفلها. وقد التحقت بدورة تدريبية

مهنية وبرنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه موئل األمم المتحدة وبدعم من حكومة اليابان.

سمحت هذه المبادرة لمئتي عائد بالمشاركة في أنشطة البناء، مثل تبييض الجدران أثناء بناء

المنازل، ودعم الشباب لتحسين سبل عيشهم واكتساب المهارات لتعزيز فرص عملهم في

المستقبل.

عند االنتهاء من التدريب، استخدمت نوفا مهاراتها المكتسبة حديًثا في طالء الجدران، واالنخراط

بشكل كامل في أعمال البناء في جميع أنحاء المنطقة. تخطط نوفا إلنشاء مشروع تجاري صغير مع

صديقاتها لتقديم خدمات للمساعدة في ترميم المنازل المدمرة ألفراد المجتمع.

ذكرت نوفا"رسالتي لجميع النساء هي العمل واالستقالل ماديًا - لرعاية أطفالنا وتأمين مستقبل

أفضل لهم".

يوفر موئل األمم المتحدة التدريب المهني في تلعفر لتعزيز
مستقبل مستدام

يقدم موئل األمم المتحدة التدريب المهني في سنجار لتمكين المجتمع

موئل األمم المتحدة ينظم "مهرجان ألعاب القوى من أجل
السالم" في بيجي

من أجل الترويج للرياضة وألعاب القوى في المناطق المتضررة من

النزاع، أطلق موئل األمم المتحدة بالشراكة مع منظمة سبع سنابل لإلغاثة

والتنمية (SSORD) "مهرجان العصري أللعاب القوى للشباب من أجل

السالم" بمناسبة إنشاء ملعب كرة قدم خماسي مجاور واالنتهاء من إعادة

تأهيل حديقة العصري في مدينة بيجي المتضررة من الصراع، وكالهما

ممول من االتحاد األوروبي.

وأقيمت خالل المهرجان العديد من مباريات كرة القدم والكرة الطائرة

وماراثون وأيام مخصصة للعب لألطفال. توفر الرياضات الجماعية

وألعاب القوى أداة قوية لتقوية الروابط االجتماعية والتواصل للتغلب

عىل االنقسامات السياسية واالختالفات العرقية / الدينية، خاصة

بالنسبة للشباب الذين نشأوا في بيئة من التعصب والصراع.

عىل الرغم من فوائد الطاقة المتجددة ، فإن معظم المستهلكين وصناع

القرار العراقيين في القطاع العام يفتقرون إىل المعرفة الالزمة حول
الطاقة الشمسية والثقة في جدواها كمصدر بديل للطاقة.  توجد هناك

حاجة ملحة لتكثيف سوق الطاقة الشمسية في العراق وتقليل اعتماد

الناس عىل الشبكة الوطنية والمصادر غير المتجددة.

لدعم آفاق تحسين المهارات والتوظيف في هذا القطاع المتنامي، قام

موئل األمم المتحدة بتسجيل 10 شباب من تلعفر في دورة تدريبية

مهنية مخصصة تقدمها منظمة بوابة المساعدة (AGO) ، بالشراكة مع
مركز التدريب المهني بالموصل. بمجرد االنتهاء من تدريبهم، شرعوا
في تدريب مهني لمدة أسبوع مع شركة سليفاني ومقرها دهوك أثناء

تركيبهم لنظام الطاقة الشمسية الجديد في حديقة اليرموك في

الموصل ، وهو أيًضا مشروع موئل لألمم المتحدة. تم تمويل هذه

المبادرة من قبل االتحاد األوروبي.
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https://www.facebook.com/unhabitatiraq/
https://twitter.com/unhabitatiraq
https://www.instagram.com/unhabitatiraq/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCH2iS-_FMENyDbXK1_kDwBA

