يود برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أن يشكر الرشكاء التالية
أسامؤهم عىل مساهامتهم السخية :االتحاد األورويب ،حكومة اليابان ،الواليات
املتحدة األمريكية ،صندوق اطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
للعراق ,أملانيا ،وزارة التخطيط العراقية ،مؤسسة الوليد لإلنسانية ،جمعية
اإلغاثة الكويتية ،صندوق العراق اإلنساين ،و فرنسا.
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ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك

نظم موئل األمم املتحدة العديد من األنشطة يف الهواء الطلق لألطفال يف حديقة الريموك يف املوصل لالحتفال باليوم العاملي للطفل يف  .20/11/2021تحت العني الساهرة
ملهندسينا امليدانيني ،أمىض  20فتى وفتاة من الحي املجاور يو ًما حيويًا يف لعب كرة القدم واالستمتاع مبنطقة ملعب األطفال املنشأة حديثًا كجزء من برنامج تنمية املنطقة
املحلية املمول من االتحاد األورويب والذي يتم تنفيذه بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟـ  400ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن ﺳﻨﺠﺎر

أكمل موئل األمم املتحدة يف العراق ورشيكه املنفذ التدريب املهني لـ  400متدرب يف
منطقة سنجار ،مبا يف ذلك التنسيب يف املوقع يف موقع البناء ،بالتنسيق مع املقاولني
العراقيني .كام قام موئل األمم املتحدة بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
واملتعاقدين معه للتعيينات يف مشاريع إعادة تأهيل املساكن التابعة لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ .تم إجراء التدريبات يف املوضوعات التالية :اإلسعافات األولية ،والسباكة،
والحدادة ،والبناء ،والطالء ،والتجصيص ،والكهرباء ،والنجارة ،وأعامل السرياميك .تركزت
الدورات التدريبية للسيدات عىل إصالحات املنزل والكهرباء والدهان .وقد شاركت أكرث
من  120امرأة يف التدريب.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﺿﺪ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
تسبب انخفاض هطول األمطار يف العقود األربعة املاضية يف التصحر التدريجي للمناطق
يف جميع أنحاء جنوب العراق .يعترب التصحر أحد األسباب الرئيسية لزيادة العواصف
الرملية والرتابية يف العراق والكويت ويظهر اآلثار السلبية لتغري املناخ عىل كوكبنا .تم
التوقيع عىل اتفاقية مساهمة من قبل السيدة ميمونة رشيف ،املدير التنفيذي ملوئل
األمم املتحدة ،والسيد مروان عبد الله يوسف ثنيان الغانم ،مدير عام الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،لبدء مرشوع مشرتك لبناء القدرة عىل الصمود ضد العواصف
حلوال مبتكرة لبناء مثل هذه
الرملية والرتابية يف العراق والكويت .سيتبنى املرشوع ً
املرونة ،ال سيام من خالل البحث العلمي والتكنولوجيا .ومن املتوقع أيضا أن يحفز
املرشوع التوظيف يف جنوب العراق ويعزز االقتصاد املحيل يف املناطق املستهدفة.

اﺳﺘﻄﻠﻊ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة آراء ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺛﻼث ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك

ماذا تحب أن تفعل يف الحدائق؟ هل تشعر باألمان يف األماكن العامة املفتوحة؟"
" هذان سؤاالن فقط من بني العديد من األسئلة التي متت دعوة أكرث من 250
شخصا من جميع األعامر لإلجابة عليها يف سلسلة من جلسات املشاركة العملية
ً
النشطة للمواطنني والتي تم تنظيمها إلعادة تصميم ثالث حدائق عامة يف مدينتي
تلعفر وبيجي .تهدف الجلسات ،التي قدمها الرشيك املنفذ ملوئل األمم املتحدة
 ، EADEإىل تحسني فهم الفريق الحتياجات املواطنني وتوقعاتهم من حيث
االيادي
املرافق املطلوبة ،واألنشطة يف الهواء الطلق ،وإمكانية الوصول ،والخصوصية،
ومناطق اللعب املخصصة والرياضات .واختتمت جوالت مناقشات مجموعات
الرتكيز بجلسة ختامية جمعت السلطات واملواطنني لتقديم التصميم األويل ملتنزه
العرصي يف بيجي ومنتزه البواري وحديقة الشهداء للسيدات شامل تلعفر .ستمثل
عملية إعادة التأهيل واملناظر الطبيعية القادمة لهذه املساحات املفتوحة العامة
مساهمة كبرية من االتحاد األورويب يف عالج هذه األحياء املترضرة من الرصاع من
خالل برنامجه "دعم االنتعاش واالستقرار يف العراق من خالل التنمية املحلية"،
الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالرشاكة مع موئل األمم املتحدة.

ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺣﻮل

ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (19ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 1200
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ

ينفذ موئل األمم املتحدة ،بالرشاكة مع رشيكه املنفذ، Peace Winds Japan ،
حملة توعية مكثفة حول  COVID-19يف سنجار تستهدف أكرث من 1200
مستفيد بتمويل من حكومة اليابان ،يف إطار املرشوع املسمى "الدعم الطارئ
للعائدين يف العراق بعد تفيش وباء كورونا .تقدم الحملة مجموعة جديدة من
رسائل التوعية ملكافحة املوجة األخرية من الوباء وتعزيز الرؤية من تدابري وقائية
واضحة .تشمل املبادرات العامة تنظيم األحداث املتعلقة بوباء كورونا يف املدارس
املحلية لألطفال وأولياء أمورهم.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎز ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﻤﻮﺻﻞ

ً

بتمويل من االتحاد األورويب يف إطار برنامج  ، Headwayقدم موئل األمم املتحدة
معدات تعقيم املياه لتعزيز القدرات التشغيلية ملديرية مياه املوصل .ستكون هذه
املبادرة مفيدة يف تحسني جودة املياه .وأعرب النظراء الحكوميون عن تقديرهم
لالتحاد األورويب وموئل األمم املتحدة لدعمهام من خالل هذا املرشوع.
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