
االحتفال بيوم الطفل العالمي في حديقة اليرموك
بالموصل

موئل األمم المتحدة يستكمل إعادة تأهيل 102 منزل في تل البنات

موئل األمم المتحدة يقدم دورة تدريبية حول إدارة
األراضي في جامعة دهوك

احتفل األطفال في الموصل باليوم العالمي للطفل في حديقة

اليرموك التي تم افتتاحها مؤخرًا - وهي حديقة انتظروها بفارغ

ً مع موضوع هذا العام "شمول كل طفل"، تم الصبر. تماشيا

تصميم الملعب إلنشاء منطقة لعب شاملة تلبي االحتياجات

التنموية لكل طفل في المدينة. توفر الحديقة فرًصا للتنمية

الجسدية والمعرفية والتواصلية واالجتماعية والعاطفية

والحسية لألطفال.  تم تنظيم هذه المبادرة في إطار البرنامج

الممول من االتحاد األوروبي "دعم االنتعاش واالستقرار في

العراق من خالل التنمية المحلية".

"أخيرًا أصبح لدينا سقف فوق رؤوسنا. يمكننا اآلن النوم بسالم، وأننا
سنكون بأمان في هذا المنزل. لقد أعاد لنا موئل األمم المتحدة األمل

في حياة طبيعية ."

هذه مجرد واحدة من العديد من عبارات االمتنان التي تلقاها فريق

موئل األمم المتحدة من المجتمع بعد االنتهاء من 102 منزل دمرتها

الحرب في تل بنات/ سنجار. يمثل دخول منازلهم الجديدة بداية

جديدة لألسر الضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتطلعون إىل

إعادة بناء حياتهم بعد سنوات من النزوح.  تم تمويل هذا المشروع
من قبل حكومة اليابان.

شارك موئل األمم المتحدة في العراق الشبكة العالمية لوسائل

(ROAS) والمكتب اإلقليمي للدول العربية (GLTN) ادارة األراضي
 بعمل دورة تدريبية حول حقوق األرض لطالب جامعة دهوك.
تهدف الدورة إىل تعريف الطالب والمحاضرين والشركاء الرئيسيين

في جامعة دهوك بمفهوم اإلدارة الرشيدة لألراضي ومكوناتها

الرئيسية لإلسكان واألراضي والممتلكات. من الضروري توفير مثل

هذه الدورات التدريبية حول حوكمة األراضي وإدارتها في مؤسسات

عراقية أخرى الستكمال المبادرات المستقبلية المتعلقة باألراضي.

العـدد 23 تشرين الثاني 2022

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. 



موئل األمم المتحدة يحتفل باليوم العالمي للطفل في
تلعفر

قصة ليىل: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يمكّن المرأة في العراق

موئل األمم المتحدة يحتفل استكمال دورات التدريب
المهني في تلعفر بنجاح

يعمل موئل األمم المتحدة بنشاط لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء وتمكين المرأة في

العراق. قمنا بدعوة ليىل لمشاركة رحلتها المهنية وخبرتها مع المنظمة.

تعمل ليىل، البالغة من العمر 29 عاًما، حالًيا في ناحية سنجار الريفية كمنسقة مجتمعية،

وتساعد مجتمعها عىل التعافي من احتالل داعش - كجزء من مشروع تموله اليابان.

ذكرت ليىل " أصبح موئل األمم المتحدة، عىل مر السنين، عائلتي الثانية.  أنا ممتنة

للمنظمة ألنني أستطيع المساهمة ودعم مجتمعي وأهلي وأحبائي. أرى أثرًا إيجابًيا كبيرًا

عىل عودة الحياة الطبيعية في المنطقة. وبفضل خبرة فريقي وعمله، آمل أن نتمكن من

خلق فرص لمزيد من النساء لتولي وظائف إنسانية ومنحهن القدرة عىل المشاركة عىل

قدم المساواة في مختلف القطاعات ".

يواصل موئل األمم المتحدة تعزيز بيئة داعمة يتم فيها تعزيز الشمولية والمساواة.

انضم موئل األمم المتحدة إىل شريكة المنفذ منظمة بوابة

المساعدة (AGO) في االحتفال بتخريج 200 شاب وشابة

عاطلين عن العمل من منطقة تلعفر الريفية.  أكمل هؤالء الشبان

والشابات حوالي 20 دورة تدريب مهني عىل مهارات البناء

والحياكة وتوجت بأسبوعين من التدريب أثناء العمل.  تم تنفيذ

هذه المبادرة، بالشراكة مع مركز التدريب المهني في الموصل،

بتمويل من االتحاد األوروبي في إطار برنامجه للتنمية المحلية.

احتفل موئل األمم المتحدة باليوم العالمي للطفل في تلعفر،

وهي مدينة في شمال العراق عانت من وطأة االحتالل والصراع

مع داعش، في الحديقة الجديدة التي افتتحها في أواخر شهر

تشرين األول. هنا تمكن الفريق من تحويل أرض مهملة مليئة

بالحطام والقمامة إىل حديقة مفعمة بالحيوية مخصصة

للسيدات واألطفال.

يعكس تصميم هذا المشروع موضوع هذا العام - "شمول كل

طفل" - من خالل إنشاء مساحة عامة شاملة وآمنة يتم تنفيذها

في إطار البرنامج الممول من االتحاد األوروبي "دعم التعافي

واالستقرار من خالل التنمية المحلية في العراق".

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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