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 4
ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎب ﺳﻨﺠﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ

زار الدكتور عرفان عيل ،املمثل اإلقليمي للدول العربية ،العراق مبناسبة حفل
افتتاح مجمع باب سنجار السكني .تم بناء املجمع بتمويل من حكومة اليابان،
ويتألف من  9مباين و  324شقة تم تخصيصها للمقيمني النازحني من مدينة
املوصل القدمية .تحدث كبار ممثيل حكومة العراق ،خالل حفل االفتتاح ،عن
أهمية هذا املرشوع يف تقديم حلول سكني الئق للنازحيني األشد ضعفاً
واملترضرين من النزاع ،وأشادوا بدور السلطات املحلية يف توفري البنية التحتية
الالزمة .بعد قص الرشيط ،سار املدعوون عرب املجمع والتقوا ببعض العائالت
املؤهلة للحصول عىل إحدى الشقق الجديدة .ويف نهاية الحفل ،تم تسليم املفاتيح
ملمثيل املستفيدين.ا

ﺗﻠﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4600أﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﺷﻬﺎدات ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻷرض واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

يف إطار مرشوع "حامية حقوق السكن واألرض واملمتلكات ) (HLPلالجئني السوريني
يف العراق" ،أنهى موئل األمم املتحدة املرحلة األوىل من املرشوع من خالل تسجيل
وتوزيع  4684شهادة مطالبة من قبل املهاجرين السوريني املترضرين الضعفاء .ا

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم أوروﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

احتفلت فرق موئل األمم املتحدة يف محافظة نينوى يف ) ، (2022/5/9بيوم أوروبا
من خالل تنظيم فعالية غرس اشجار مجتمعية يف عياضية ،مديرية تلعفر ،بقيادة
 26متدربة ،ومباراة رياضية للشباب يف حديقة الريموك يف املوصل بهدف تسليط
الضوء عىل املنطقةوبفضل الدعم السخي من االتحاد األورويب ،والذي ُميكن آلالف
الشباب الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بشدة بالنزاع األخري اللعب بأمان يف
أماكن عامة ومجهزة جيدا ً .
كام احتفل موئل األمم املتحدة يف البرصة بيوم أوروبا ،يف  ،2022/5/12من خالل
تنظيم حملة تنظيف مع قادة املجتمع واملتطوعني الشباب يف حي جرف امللح يف
منطقة شط العرب ،مام زاد من وضوح دعم االتحاد األورويب لخلق فرص عمل من
خالل توفري الخدمات األساسية إدارة النفايات يف ثالث مناطق تفتقر إىل الخدمات.

ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺰور أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ

اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ

خالل زيارة الدكتور عرفان عيل ،املمثل اإلقليمي ملوئل األمم املتحدة يف الدول
العربية ،لحي املطاحن يف غرب املوصل ،أعلمه أحد اصحاب املتاجر "للمرة األوىل
هذا العام مل يغرق متجري باملياه" .الغرض من الزيارة كان ملراقبة تأثري أعامل
الوقاية من الفيضانات األخرية التي نفذها موئل األمم املتحدة بالرشاكة مع
مديرية الرصف الصحي يف نينوى ،التي زودت األنابيب وملحقات الترصيف .كام
متت دعوة الدكتور عرفان لزيارة منزل أحد الجريان الذي كان قد قام مؤخرا بهدم
مرتا من طوب خرساين كان قد بناه قبل سنوات عند
حاجز حاميئ يبلغ ارتفاعه ً 1.5
مدخل منزله لحاميته من الفيضانات التي كانت تؤثر بشكل متكرر عىل هذه
املنطقة .تم متويل هذا الدعم من قبل االتحاد األورويب ،من خالل الصندوق
االتئامين اإلقليمي لالستجابة لألزمة السورية ،بينام تم تصميم األعامل واإلرشاف
عليها من قبل الفريق الذي يعمل يف منطقة املطاحن يف إطار برنامج التنمية
املحلية املمول من االتحاد األورويب "دعم االستقرار من خالل التنمية املحلية
يف العراق ".

ﻳﺮﻛﺰ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ  2022ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ

بعد االنجاز الناجح لألسبوع الهنديس يف املوصل العام املايض ،اشرتك موئل األمم
املتحدة يف العراق مع كلية الهندسة يف جامعة املوصل للعام الثاين إلعداد منشور
 2022تحت شعار "االستدامة البيئية" .ساهمت املبادرة يف حملة تدعو إىل اتخاذ
إجراءات عاجلة وحلول فعالة ملواجهة تحديات تغري املناخ.
تضمن الحدث الذي استمر ملدة أسبوع ،والذي أقيم يف قاعة املرسح الكبري يف جامعة
املوصل ،معرضً ا عرضت من خالله الرشكات حلول الطاقة املتجددة ومواد البناء املبتكرة
لصناعة البناء األكرث اخرضا ًرا والتي ستساعد يف النهاية عىل زيادة املرونة املناخية
للمدن واملجتمعات يف العراق .قدمت املحارضات يف اليوم األول نظرة ثاقبة عىل
صناعة إعادة تدوير البالستيك يف مدينة املوصل واملدن املستدامة يف الرشق األوسط.
بعدها ،قدم فريق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  FFS /بعضً ا من أكرث مشاريعهم لفتًا
للنظر والتي تم تنفيذها مؤخ ًرا يف نينوى .ا
يؤمن موئل األمم املتحدة إميانًا راسخًا مبسؤوليتنا الجامعية تجاه مستقبل حرضي أكرث
استدامة ،بد ًءا من كيفية بناء مدننا ومبانينا بشكل افضل ،وليس هناك مكان أفضل
لتبادل األفكار ومناقشة الحلول املناسبة كام هو الحال يف الجامعة .تم متويل هذه
املبادرة من قبل االتحاد األورويب يف إطار برنامج "دعم االنتعاش واالستقرار يف العراق
من خالل التنمية املحلية" الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف العراق بالرشاكة
مع موئل األمم املتحدة.

اﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﺘﺰه ﺑﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺠﻲ

زار الدكتور عرفان عيل /املمثل اإلقليمي ملوئل األمم املتحدة يف الدول العربية والسيد
وائل األشهب /مدير برنامج موئل األمم املتحدة يف العراق موقع إعادة تأهيل حديقة
بيجي ،يف  ،2022/5/17وهو مرشوع ميوله االتحاد األورويب يف مدينة بيجي .متت إعادة
تصميم الحديقة بالكامل خالل الجلسات التشاركية مع املجتمع املحيل لتشمل مالعب
رياضية متعددة األغراض ومسار لركوب الدراجات لألطفال ومظالت للعائالت ونافورة
كبرية .يتم تنفيذ املرافق الجديدة من قبل جنة الفردوس ومنظمة سبع سنابل لإلغاثة
والتنمية ) (SSORDالذين تم تكليفهم أيضً ا بالعديد من األنشطة التكميلية ،مثل القيام
بالتدريب املهني وتنظيم مهرجان ريايض وغرس األشجار وإجراء حملة التنظيف يف حي
العرصي .التقى الدكتور عرفان والسيد وائل مبوظفي املنظمتني غري الحكوميتني وفريق
البستنة النسايئ وزرع كل منهام شجرة كعالمة رمزية عىل حسن النية واالزدهار يف
املسعى الجديد .ا

ً

11

1975

ً

ً
.1996

11

aryan.al-jammoor@un.org
www.unhabitat.org/iraq

آﻳــﺎر

2022
@unhabitatiraq

