يود برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أن يشكر الرشكاء التالية
أسامئهم عىل مساهامتهم السخية :االتحاد األورويب ,حكومة اليابان ,الواليات
املتحدة األمريكية ,صندوق اطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
للعراق ,أملانيا ,وزارة التخطيط العراقية ,مؤسسة الوليد اإلنسانية ,حكومة
كوريا ,جمعية اإلغاثة الكويتية ,صندوق العراق اإلنساين ,فرنسا.
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اﻟﻌــــــﺪد 7
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

كجزء من املرشوع املمول من االتحاد األورويب بعنوان "دعم االنتعاش الحرضي وبناء السالم يف غرب نينوى ،العراق" ،بدأ موئل األمم املتحدة يف إعادة تأهيل مدرسة
القحطانية األوىل االبتدائية يف تل عزير ،قضاء البعاج .سيقوم املرشوع بتوسيع قدرة املدرسة وتوفري الوصول إىل الخدمات التعليمية للطالب العائدين ،لدعم العائدين
املترضرين من الحرب الذين يخططون لالستقرار مرة أخرى يف أماكن سكنهم.
بالرشاكة مع جمعية دجلة الزراعية  ،تجري حملة توعية حول فريوس كورونا املستجد )كوفيد  (19-تستهدف  20ألف شخص يف منطقتي سنجار وبعج ".

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  2022ﺣﻮل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪن

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻀﺮي أﻓﻀﻞ
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تم تنظيم املنتدى الحرضي العاملي  11هذا العام يف مدينة كاتوفيتش البولندية
من قبل موئل األمم املتحدة بالرشاكة مع وزارة صناديق التنمية والسياسة
اإلقليمية يف بولندا ومكتب بلدية كاتوفيتش .استحوذ شعار "تحويل املدن من
أجل مستقبل حرضي أفضل" عىل جوهر هذا املؤمتر العاملي الذي استمر
خمسة أيام وشارك فيه أكرث من  17,000شخص يف مناقشات حول املستقبل
األخرض وإعادة اإلعامر والتخطيط الحرضي .كان هناك تركيز خاص عىل
التخطيط ملستقبل املدن باالعتامد عىل االتجاهات الحالية ،مبا يف ذلك
التحديات والفرص ،وكذلك اقرتاحات بشأن االستعدادات ملواجهة األوبئة يف
املستقبل ومجموعة واسعة من الصدمات األخرى.
”نحن بحاجة إىل الرتكيز عىل األزمات الحرضية املتصاعدة التي ال مفر منها.
تتقارب حاالت الطوارئ املناخية واألوبئة وأزمة التنوع البيولوجي وغريها من
الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان ،يف املدن .إن االستعداد لهذه
األزمات والتغلب عليها يصبح رشطا مسبقا للتحول نحو مستقبل حرضي
أفضل" ،هذا ما رصحت به معايل السيدة مارثا ديلجادو ،رئيسة جمعية موئل
األمم املتحدة " )كام هو موضح يف الصورة أعاله(.

اﻋﺪاد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺗﺰود
ﺳﻜﺎن ﺳﻨﺠﺎر ﺑﻔﺮص ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ
يجري املرشوع املمول من الحكومة اليابانية بعنوان "الدعم الطارئ للعائدين يف
العراق بعد تفيش فريوس كورونا" تدري ًبا مهن ًيا يف سنجار بالرشاكة مع رشكة رياح
السالم اليابانية .كجزء من التدريب ،تم إدخال نشاط النقد مقابل العمل لتوفري
عمل مؤقت يف املشاريع العامة لألفراد األكرث ترضرا ً من األزمات .يشارك حالياً 40
خريجة و  60خريجاً من التدريب املهني يف أنشطة مختلفة مبا يف ذلك متديد
األسالك الكهربائية وتبييض الجدران .تساعد املبادرات من هذا النوع األشخاص
عىل اكتساب مهارات قيمة وتحسني فرص عملهم.

ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﻞ ﺑﻨﺎت

من أجل توفري ظروف معيشية الئقة لـ  350من العائدين الضعفاء ،يقوم موئل
األمم املتحدة ببناء  32وحدة سكنية جديدة منخفضة الكلفة يف تل بنات/
سنجار ،وبذلك يصل إجاميل املنازل التي تم بناؤها لألشخاص املحتاجني يف تل
بنات إىل  .127أصبح كل هذا ممكناً من خالل التمويل السخي من حكومة
اليابان.

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻞ ﻗﺼﺐ ،ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎر ﻏﺮب,
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ,اﻟﻌﺮاق
يف إطار املرشوع املمول من االتحاد األورويب" ،دعم االنتعاش الحرضي وبناء السالم
يف غرب نينوى" ،بدأ موئل األمم املتحدة أعامل إعادة تأهيل مدرسة املحبة
االبتدائية التي تخدم حوايل  250طال ًبا يف تل قصب ،مديرية سنجار .يعد توافر
حاسام بالنسبة للنازحني الذين يفكرون يف العودة إىل
املرافق التعليمية عامالً
ً
مناطقهم األصلية.

أﻃﻠﻖ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دورات اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﻏﺎﺛﺔ
يف إطار الربنامج املمول من االتحاد األورويب "دعم تعايف العراق واستقراره من خالل التنمية املحلية" ،دخل موئل األمم املتحدة يف رشاكة مع منظمة بوابة اإلغاثة )(AGO
لتقديم دفعة ثانية من دورات التدريب املهني .ويستهدف التدريب هذا العام  400شاب عاطل عن العمل من تلعفر وبيجي مهتمني بالعمل يف صناعة البناء.
يتم تدريب املشاركني من قبل مدربني مؤهلني من مراكز التدريب املهني يف املوصل وتكريت وسيحصلون عىل شهادة عمل من الدائرة عند االنتهاء من فرتة التدريب
املهني.
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