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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.

زيارة سعادة السيد فوتوشي ماتسوموتو، سفير اليابان لدى العراق الى مجمع باب سنجار السكني

زيارة إلى مشاريع اإلنعاش الحضري في البصرة

 يت�ف موئل ا�مم ا�تحدة باستقبال سعادة السيد فوتوª ماتسوموتو ، سف¨ اليابان لدى العراق، § مجمع باب سنجار السكني، غرب ا�وصل ¢حافظة نينوى ، وهو

 مجمع ا�سكان ا�جت�عي الذي شيده موئل ا�مم ا�تحدة § العراق ضمن م�وع "دعم إعادة ا�ع�ر وبناء الس±م § ا�دن ا�حررة § العراق "بتمويل من حكومة

 اليابان. § هذه ا�ناسبة الخاصة ، أقيم حفل افتتاح بسيط § 12 ف¼اير 2023 بحضور السيدة إيفان جابرو ، وزيرة الهجرة وا�هجرين ، السيد غ±م محمد إساكزي ، نائب

 ا�مثل الخاص لÅمم ا�تحدة ، ا�نسق ا�قيم ، منسق الشؤون ا�نسانية § العراق. السيد نجم عبد الله الجبوري محافظ نينوى وممثÀ اليونيسف وا�سؤول¾ الحكومي¾

Çكاء البناء. ما يقرب من 2300 عائد يقيمون حاليا § تسعة مبان من 324 وحدة. تم التعاون الكب¨ ب¾ حكومة العراق وموئل ا�مم ا�تحدة ، وُينظر إÉا�عني¾ و 

ا��وع ع� أنه أحد أفضل ا��رسات �يجاد حلول داÊة تجاه العائدين

 § يوم 5  شباط ، رافق موئل ا�مم ا�تحدة سف¨ ا�تحاد ا�ورو� وسفراء اليونان

 وبولندا ورومانيا § زيارة ا�حياء غ¨ ا�خدومة، ا�حرار والكوبية وجرف ا�لح §

 مدينة البÎة. يقوم موئل ا�مم ا�تحدة ببناء وإعادة تأهيل ا�ماكن العامة وإنشاء

 شبكات الÎف الصحي وا�ياه والطرق والتدريب ا�هني لتحس¾ الظروف ا�عيشية

 لÅشخاص ا�ستضعف¾ § هذه ا�حياء ضمن م�وع "زيادة الحصول ع� فرص

 العمل للسكان الحÑي¾ ا�ستضعف¾ § مدينة البÎة إستجابًة لجائحة كورونا"

 ا�مول من قبل ا�تحاد ا�ورو�

 نائب الممثل الخاص لألمين العام يزور مشاريع موئل
األمم المتحدة في سنجار

 § يوم 13 شباط ، زار نائب ا�مثل الخاص لÅمم ا�تحدة ، ا�نسق ا�قيم ،

 ا�نسق ا�نسا� للعراق ، السيد غ±م محمد إساكزي ، برفقة ا�ستشار الخاص

 لرئيس جمهورية العراق السيد محمد أم¾ و مدير برنامج موئل ا�مم ا�تحدة

 § العراق السيد وائل ا�شهب مواقع مشاريع موئل ا�مم ا�تحدة  § سنجار.

 وحÑوا حفل توزيع شهادات ا�شغال لÓÅ § بلدة تل بنات قضاء سنجار. و

 سلط غ±م الضوء ع� التعاون الوثيق ب¾ الحكومة العراقية وا�مم ا�تحدة

 بشأن ا�رسوم القانو� الذي وافقت عليه الحكومة العراقية مؤخرًا ، وشدد

 أيًضا ع� أن خطة التعويضات هي آلية مهمة للنازح¾ داخليًا والتي ستساهم

§ عودة مستدامة وتحقيق حلول داÊة
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دعم التعافي للعائدين في سنجار

بناء مساكن أساسية في تل قصب

 يقوم موئل ا�مم ا�تحدة حاليًا بإجراء تقييم § منطقة سنجار § إطار ا��وع الجديد بعنوان" دعم التعا§ للعائدين § العراق لتعزيز ا�ستقرار ا�جت�عي وا�قتصادي،

̈كز ا��وع ع� (أ) إعادة تأهيل الوحدات السكنية التي تÑرت أو دمرت بسبب النزاع، (ب) تحس¾  ¢ا § ذلك تحس¾ ا�من الغذاÚ "الذي Ùوله حكومة اليابان. س

 وصول العائدين إÇ البنية التحتية العامة مثل ا�ياه والÎف الصحي ومرافق النظافة والخدمات ا�ساسية، ¢ا § ذلك ا�دارس وا�سواق، باستخدام النهج الصديقة للبيئة،

(ج) وإتاحة الفرص لتنمية القدرات وزيادة الوعي با�من الغذاÚ وكفاءة ا�وارد ع� وجه الخصوص. من ا�قرر ا�نتهاء من ا��وع § كانون الثا� 2024

 مثل العديد من العائ±ت ا�خرى من مجمع تل القصب ، منطقة سنجار ، ألقى

 داعش بظ±له ع� خ¨و وأفراد عائلته التسعة لسنوات عديدة قبل أن يقرروا

 العودة إÇ منازلهم ، مدرك¾ أن احت±ل داعش قد ألحق أâاًرا جسيمة ¢نزلهم

 ومعيشتهم. ومع ذلك ، فقد عقدوا العزم ع� إعادة بناء حياتهم كونه � يوجد

 منزل حقيقي سوى مسقط رأسهم ا�صÀ. من خ±ل ال¼نامج ا�مول من ا�تحاد

 ا�ورو� الذي ينفذه موئل ا�مم ا�تحدة لتشجيع العودة ودعم العائدين ، تلقى

 خ¨و دعم ا�سكان وا�رض وا�لكية للتحقق من ملكيته للممتلكات ووحدة منزلية

أساسية § ا�وقع �يواء أÓته. بعد ا�نتقال ، قام بتحس¾ ا�طبخ والح�م بنفسه

 المشروع التجريبي لجرد قوائم الممتلكات
التجارية الرقمية

 إدراكًا منها لÑورة التحرك نحو أÙتة ا�دارة العامة ورقمنتها ، طلبت بلديتا

Çا�وصل وبيجي دعم موئل ا�مم ا�تحدة �جراء تسجيل تجريبي من شارع إ 

 شارع  مدعوم بإحداثيات لل�كات وا�ؤسسات غ¨ ا�سجلة. § ح¾ أعطت

 مديرية مياه الفلوجة ا�ولوية لتحويل سج±ت ا�ستخدم¾ الورقية إÇ قواعد

 بيانات رقمية. وقد بدأ ك± النشاط¾ التجريبي¾ من خ±ل منظمة بوابة العون،

 ال�يك ا�نفذ �وئل ا�مم ا�تحدة ، الذي ن� 110 باحث¾ من الشباب و 10

 قوائم بيانات. وقد سجل العدادون ما يقرب من É 25000كة وقام موظفو

 إدخال البيانات برقمنة أكç من 33766 سجً± �ستخدمي ا�ياه ، ويتم تنفيذ

هذه ا�بادرة بدعم سخي من ا�تحاد ا�ورو�


