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.

آب

العــــــدد 8

2022

مسؤولون حكوميون يشاركون يف االفتتاح الرسمي لحديقة العرصي يف بيجي بعد تجديدها
كجزء من جهوده لتحسني نوعية الحياة يف املناطق املترضرة من النزاع ،أكمل فريق
التنمية املحلية ملوئل األمم املتحدة مؤخ ًرا إعادة تأهيل حديقة العرصي )10,000
مرت مربع( يف قضاء بيجي .وحرض حفل االفتتاح الذي أقيم يف  ،2022/8/25السيدة
برشى القييس /عضو مجلس النواب عن منطقة بيجي وقامئقام بيجي ورئيس
البلدية ،واملسؤولون املحليون وممثلو املجتمع .وأعقب الخطب قص رشيط رسمي
وزيارة ميدانية للملعبني الرياضيني الجديدين وصالة األلعاب الرياضية يف الهواء
الطلق والنافورة الكبرية شبه الدائرية ومنطقة التنزه ورشفات املراقبة ووسائل
الراحة لألطفال .اشتمل املرشوع ،املمول من االتحاد األورويب ،عىل حملة لتنظيف
الشوارع من القاممة وتوزيع صناديق قاممة بالستيكية منزلية وحملة توعية حول
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية شارك فيها ما يقرب من  400طفل يف
.سلسلة من جلسات الرسم

موئل األمم املتحدة يستكمل بناء منازل جديدة منخفضة التكلفة للعائدين يف
سنجار
أكمل موئل األمم املتحدة بناء  32منز ًال أساسياً يف سنجار يف إطار مرشوع بعنوان
بتمويل "" COVID-19الدعم الطارئ للعائدين يف العراق بعد تفيش وباء كورونا
من حكومة اليابان .وقد بدأت إجراءات التسليم إىل املستفيدين بحضور قادة
املجتمع وفريق بعثة موئل األمم املتحدة .ومن املقرر أن يقيم حوايل  350عائ ًدا
يف منازلهم التي أعيد بناؤها قريبًا

البدء يف بناء وحدات سكنية أساسية جديدة يف تل قصب ،لفائدة مئات األرس املهمشة

بعد تسليم  15وحدة سكنية أساسية لألرس املهمشة العائدة إىل تل قصب /
قضاء سنجار بدأ موئل األمم املتحدة يف بناء  30وحدة أخرى تستهدف 270
مستفي ًدا يف إطار املرشوع املمول من االتحاد األورويب "دعم االنتعاش الحرضي
وبناء السالم يف غرب نينوى“.

موئل األمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان يتعاونان من أجل تحسني الظروف

موئل األمم املتحدة يعيد تأهيل حديقة لكرة القدم لدعم  15فريق كرة قدم
محيل من أجل العيش بسالم

وقع موئل األمم املتحدة ومكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف العراق
اتفاقية مشرتكة بني الوكاالت إلعادة تأهيل دور إيواء النساء والشباب واملرافق
الصحية يف العراق .تهدف الرشاكة إىل تحسني الحقوق والظروف املعيشية
للنساء مبا يف ذلك الناجيات من العنف القائم عىل التنوع االجتامعي والشباب
ذوي اإلعاقة باإلضافة إىل قدرة استيعاب ومنعة املراكز الصحية يف العراق

يرى موئل األمم املتحدة إن الرياضة أدا ًة للسالم وتنمية املجتمع لتوحيد الشباب
وتعزيز التامسك االجتامعي يف مناطق ما بعد الرصاع .لذا ،أعاد ملعب كرة قدم
بإضاءة وبناء غرف تغيري املالبس ومرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
لتحسني نوعية حياة العائدين ودعم  15فريقًا محل ًيا لكرة القدم يف منطقة
العياضية للمساعدة يف التعايف الحرضي والعودة املستدامة .هذا املرشوع ممول
.من قبل االتحاد األورويب وينفذه موئل األمم املتحدة

املعيشية للنساء والفتيات

مرفقان سياحيان يف أهوار بالد ما بني النهرين لتحسني سبل العيش املحلية
بحضور محافظ ميسان ومسؤولني حكوميني ووسائل إعالم،
افتتح موئل األمم املتحدة منشأة سياحية ثانية يف أهوار بالد
الرافدين بتمويل من صندوق االئتامن العراقي .يوفر املرفق
السياحي ،الذي تم بناؤه عىل طول الطريق املؤدي إىل أهوار
الحويزة  ،مضيفًا تقليديًا كب ًريا مبن ًيا ومنطقة مظللة مبنية من
القصب وبعض املحالت التجارية لبيع املنتجات املحلية ورصيفًا
للوصول إىل القوارب ومراحيض .يأيت تسليم املرافق إىل
السلطات املحلية يف وقت حرج للغاية بالنسبة للسكان الذين
يعيشون يف األهوار بسبب استمرار الجفاف وانخفاض
مستويات املياه مام يتسبب يف خسارة كبرية للنباتات واألسامك
والجاموس التي يعتمدون عليها ملعيشهم
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