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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اﻟﻌــــــﺪد 3
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت :رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮة ﻟﻤﻴﺎء آل ﺳﻌﻮد ،ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة :ﻟﻜﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ

أوﻻ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺤﻦ
اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ً

ﺻﺎﻧﻌﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .

بينام يتعاىف العامل من الوباء ،أوضحت جهود التعايف االقتصادي العاملي كيف أن
األفراد األكرث ضعفاً يف املجتمع ال يزالون يتخلفون عن الركب .تشكل النساء
واألطفال غالبية أفقر سكان العامل ،ونتيجة لذلك يتجىل لنا أنهم أكرث عرضة
لتأثريات تغري املناخ من الرجال .من أجل أن تطور خطط التعايف لدينا عامل ًا أكرث
مرونة ومساواة  ،تكمن أهمية مشاركة النساء يف العمل الجامعي الذي يؤدي إىل
عامل أكرث استدامة كالرجال .للقيام بذلك ،يتوجب إدراك الدور الحاسم الذي ميكن
أن تلعبه النساء يف تطوير اقتصاد ومجتمع مستدامني ومتكينهن كصانعات
للتغيري.
نحن نساعد يف توفري سكن آمن ومضمون وفرص عمل يف العراق واليمن ،حيث
ت ُرك العديد من النساء والشباب نازحني نتيجة الرصاعات األخرية .يتم بناء هذه
أساسا قويًا من شأنه أن يسمح
املجتمعات الجديدة مع مراعاة املساواة ألننا نخلق ً
ملستقبل مستدام باالزدهار .ويتم ذلك جزئياً من خالل ضامن السكن الجيد
والوصول إىل الخدمات األساسية ،مثل إعادة تأهيل ستني منزالً مترضرا ً يف العراق
وربط  218منزالً بشبكة املياه.
زادت التحديات التي نراها يف جميع أنحاء العامل ،يف كل من الدول املتقدمة
والنامية ،بشكل كبري يف أعقاب جائحة كوفيد ،ومع ذلك فقد أظهرت االستجابة
قدرتنا عىل الجمع بني املجتمعات والعمل من أجل التغيري.

ومع ذلك ،يجب أن نفهم روابطها الوثيقة باملساواة بني الجنسني والحاجة إىل
معالجة كليهام بشكل مشرتك ،للوصول إىل قدرتنا وأهدافنا من أجل التنمية
املستدامة .أولئك الذين هم من بني األكرث ضعفاً وتهميشاً يواجهون التأثريات
األعمق ومشاركتهم يف صنع القرار أم ٌر محوري إلنشاء خطة تعايف دامئة توازن
الفوارق امللحوظة يف جهود األمن االقتصادي الحالية التي تفتقر إىل مساهمتها.
ومن خالل عمل مؤسسة الوليد لإلنسانية وموئل األمم املتحدة ،نساهم يف سد
هذه الفجوة ومتكني النساء والشباب لبناء مستقبل مستدام.
ﺗﺴﺘﻌﺮض زﻳﺎرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ

رحب فريق موئل األمم املتحدة يف املوصل بوفد االتحاد األورويب من بغداد يف زيارة
ميدانية إىل حي املطاحن حيث أكملنا إعادة تأهيل  37منزالً مترض ًرا من النزاع
مهام للحامية من الفيضانات بالرشاكة مع مديرية الرصف الصحي يف نينوى
ً
وتدخال ً
والذي من شأنه تحسني الظروف املعيشية لحوايل  3000شخص من السكان.

ﻳﺰود اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻌﻔﺮ
ﺑﻔﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺮزق

كجزء من مرشوع "دعم االنتعاش الحرضي وبناء السالم يف غرب نينوى" الذي ميوله
االتحاد األورويب ،أكمل موئل األمم املتحدة بالرشاكة مع كاريتاس جمهورية
التشيك دورات تدريبية مهنية لـ  412مشاركًا ) 251من الذكور و  161من اإلناث(
يف تلعفر.
ويف إطار نفس املرشوع أيضً ا ،ينظم موئل األمم املتحدة ،بالرشاكة مع منظمة
الحب والسالم العراقية العاملية ،حملة توعية حول فريوس كورونا تشمل 10000
شخص يف تلعفر.

روﺿﺔ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻞ  400ﻃﻔﻞ ﻓﻲ
ﺗﻠﻌﻔﺮ

مبناسبة اختتام ثالثة أشهر من أعامل إعادة التأهيل املكثفة  ،قامت السلطات املحلية
يف  31آذار بقطع رشيط االفتتاح املشرتك لروضة الشهداء التي تم ترميمها يف تلعفر.
أثناء احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( ،أصيب املبنى بصاروخ
أحدث ثق ًبا يف سقفه وأرضم النريان يف معظم اروقتة الداخلية .سيسمح املرشوع ألكرث
من  400طفل بالعودة إىل الصفوف املجهزة حديثا اعتبارا ً من شهر نيسان.

اﺳﺘﻜﻤﺎل  95وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎر ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎر

أكمل موئل األمم املتحدة مؤخ ًرا إعادة بناء  95وحدة سكنية يف سنجار يف إطار مرشوع
بعنوان "دعم إعادة اإلعامر وبناء السالم يف املدن املحررة يف العراق  -املرحلة الثالثة"
بتمويل من حكومة اليابان .تم تدمري املنازل األصلية بالكامل خالل الحرب ضد داعش.
وقد انخرط خريجو التدريب املهني يف إطار نفس املرشوع يف بعض األعامل اإلنشائية،
مبا يف ذلك اعامل الطالء ومتديدات األسالك الكهربائية .تم تسليم ما يقرب من 1100
مستفيد مفاتيح منازلهم الجديدة حتى يتمكنوا من االستقرار يف مناطقهم األصلية.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺒﻨﻲ ﻣﻀﻴﻒ ﻓﻲ أﻫﻮار ﺑﻼد ﻣﺎ

ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ً

العمل جاري لبناء مبنيني كبريين تقليديني من القصب بالقرب من مداخل أهوار
الحمر الرشقية والحويزة يف محافظتي البرصة وميسان عىل التوايل .سيتم تجهيز
املباين لتكون مبثابة مراكز توجيه للسياح إىل جانب خدمات أخرى للمجتمعات
املحلية.ا
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