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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

خالل زيارتها للعراق ،عقدت املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة ،السيدة ميمونة محمد رشيف ،اجتامعات مثمرة مع مختلف املحافظني وشهدت مراسم توقيع ثالث
مذكرات تفاهم بني موئل األمم املتحدة و محافظات األنبار ،صالح الدين وكركوك .تهدف مذكرات التفاهم إىل تعزيز التعاون بني موئل األمم املتحدة واملحافظات املعنية
التي تعترب موئل األمم املتحدة رشيكًا رئيسيًا يف مرحلة إعادة التأهيل والتنمية.
كام عقد املدير التنفيذي اجتامعات مثمرة مع وزير املالية العراقي ،ووزير العدل  ،ووزير التخطيط ،ونائب وزير الخارجية ،ووزير البلديات والسياحة يف حكومة إقليم
كردستان ،ونائب وزير التخطيط يف حكومة إقليم كردستان ،ومحافظ أربيل .حيث شكرتهم عىل التعاون املمتاز مع موئل األمم املتحدة وأكدت من جديد التزام الوكالة
مبواصلة تعزيز العالقة ومواصلة دعم الحكومة لتقديم املساعدة لألشخاص املحتاجني.
التقت السيدة رشيف مبمثلني عن االتحاد األورويب ،وسفري الواليات املتحدة يف العراق ،وسفري اليابان يف العراق ،الذين شكرتهم عىل تربعاتهم السخية لربنامج العراق ،حيث
يعترب االتحاد األورويب املانح األكرب ،وناقشت فرص التعاون الجارية واملستقبلية.

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺰور ﻫﻴﺖ
ً
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اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺰور اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻌﺮاق

خالل الزيارة األوىل للمدير التنفيذي للموصل ،قام الفريق بتنظيم زيارة ميدانية إىل
حديقة الريموك حيث يجري مرشوع إعادة تأهيل كبري بالتنسيق الوثيق مع بلدية
املوصل .التقت بأعضاء املجتمع  -مبا يف ذلك  30من البستانيات اللوايت يعملن يف
تنسيق الحدائق  -الذين شاركوا يف هذا املرشوع الطموح ولكن الذي يركز عىل الناس
بشكل خاص .وبهذه املناسبة ،افتتحت السيدة رشيف قاعة املجتمع التي اكتملت
مؤخ ًرا ،حيث عقد موئل األمم املتحدة مائدة مستديرة ملمثيل السلطات املحلية
واألوساط األكادميية واملنظامت غري الحكومية ومقاويل القطاع الخاص ملشاركة
القيود التي واجهتها يف إعادة إعامر املوصل املضنية.
زارت عىل التوايل مدينة املوصل القدمية حيث رحب بها أعضاء فريق اليونسكو
الذين قادوها خالل موقع املرشوع الجاري ملسجد النوري .ثم زار الوفد مشيا عىل
األقدام منطقة يف املدينة القدمية التي تعرضت لقصف شديد خالل الجهود
العسكرية لطرد آخر مقاتيل داعش املختبئني يف األحياء التاريخية .يعمل موئل األمم
املتحدة مع اليونسكو لتطوير خطة إعادة الحياة ملدينة املوصل القدمية.

مبناسبة الزيارة األوىل للمديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة إىل العراق ،نظم
برنامج العراق التابع ملوئل األمم املتحدة زيارة ميدانية إىل مدينة هيت حيث
قامت املديرة التنفيذية و نائب املمثل الخاص لألمني العام /املنسق املقيم/منسق
الشؤون اإلنسانية وعضو الربملان وممثل من مكتب املحافظ ،ومسؤولني محليني
بحضور حفل تسليم املرشوع .متثل هذه حالة منوذجية حيث متكن موئل األمم
املتحدة من تعبئة املوارد التكميلية بنجاح من االتحاد األورويب والوليد لإلنسانية
من أجل التحول املشرتك لحي البكر الذي يعاين من نقص الخدمات واملدمرة
بسبب الحرب.
بني املرشوعني مجتمعني ،قام موئل األمم املتحدة بإعادة تأهيل  180منزالً دمرتها
الحرب؛ تجديد مدرسة ابتدائية؛ إنشاء حديقة جديدة ومنشآت رياضية؛ تحسني
وتوسيع شبكات مياه الرشب التي تخدم أكرث من  600منزل؛ وتحديث سبعة
مرافق صحية ،مبا يف ذلك مستشفى هيت العام ،لحامية حوايل  130ألف شخص
يف أزمة الوباء الحالية .خالل املشاريع ،سهل موئل األمم املتحدة توفري أكرث من
 6500يوم عمل لسكان هيت يف مجاالت البناء واألشغال املدنية ,و تنسيق
الحدايق ،فضالً عن تقديم تدريب مهني لـ  120شابًا عاطالً عن العمل.

ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻴﻮم أوروﺑﺎ 2021

لالحتفال بيوم أوروبا يف  9آيار  2021وتحت شعار "م ًعا نحن أقوى" ،نفذ موئل
األمم املتحدة يف العراق العديد من األنشطة بالرشاكة مع البلديات املعنية
والنظراء املحليني .وشمل ذلك :زراعة االشجار وتركيب مقاعد وتوريد مضخات
املياه ملنتزه رسكاريز يف اربيل وحديقة الرسالة يف مدينة املوصل .تجميل الدوار
الثاين والثالث يف مدينة سنجار من خالل التشجري .وقد حظيت هذه األنشطة
بتقدير كبري من قبل السكان املحليني يف املدن الثالث حيث قام موئل األمم
املتحدة بالفعل بإعادة تأهيل  600منزل يسكنها النازحون والالجئون وأفراد
املجتمع املضيف يف إطار برنامج "تقدم" املمول من االتحاد األورويب .يف هيت،
احتفل موئل األمم املتحدة بيوم أوروبا من خالل إرشاك الشباب يف إعادة طالء
جميع الجدران الخارجية للمنازل املطلة عىل حديقة النجوم املكتملة حديثًا.

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أدوات ﻋﻤﻞ واﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻠﻰ 400

ﻣﺘﺪرب ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء

لالحتفال بإنجازات التدريب املهني يف البناء واملهارات ذات الصلة التي تم تقدميها
العاملة تحت إرشاف وزارة ) (VTCsمؤخ ًرا بالرشاكة مع مراكز التدريب املهني
دعا موئل األمم املتحدة  400متدرب  (MOLSA)،العمل والشؤون االجتامعية
حديثًا يف ثالث مدن هي املوصل وهيت ويرثب لتسليم الشهادات التي حصلوا
عليها بجدارة ومجموعات أدوات عمل .يف هيت ،حرض السيد مهند زبار ،قامقام
هيت ،الذي أثنى عىل جهود موئل األمم املتحدة لدعم الشباب العاطلني عن
العمل لتحسني وضعهم االقتصادي .تم تنفيذ هذه املبادرة كجزء من برنامج تنمية
املنطقة املحلية املمول من قبل االتحاد األورويب.

ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺄوى إﻟﻰ  600ﻣﺘﻀﺮر ﻓﻲ ﻳﺜﺮب

ً

يقدم موئل األمم املتحدة املساعدة يف ترقية املأوى لنحو  600شخص من أكرث
األشخاص ضعفاً يف ناحية يرثب مبحافظة صالح الدين .يتم متويل هذا املرشوع من
قبل الحكومة الفرنسية كجزء من التزامها بتمكني جميع العراقيني من العودة إىل
ديارهم يف ظروف آمنة وطوعية وكرمية.
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