يود برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أن يشكر الرشكاء التالية
أسامؤهم عىل مساهامتهم السخية :مؤسسة الوليد الخريية ،االتحاد األورويب،
فرنسا ،أملانيا ،صندوق العراق اإلنساين ،وزارة التخطيط العراقية ،حكومة
اليابان ،جمعية اإلغاثة الكويتية ،صندوق اطار عمل األمم املتحدة للمساعدة
اإلمنائية للعراق ،والواليات املتحدة األمريكية.
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ﻣﻠﺊ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺜﺮب
يساهم موئل االمم املتحدة يف سد الفراغ الرقمي يف قضاء يرثب ،وهو امر حيوي لتحقيق التنمية املستدامة يف املناطق الريفية يف العراق ،وذلك من خالل توفري أحدث
معدات األلياف البرصية ملديرية الربيد واالتصاالت يف يرثب بحيث ميكنها إصالح خطوطها وربط مكاتبها اإلدارية ومرافقها العامة بالشبكة الوطنية ،كام يدعم موئل األمم
املتحدة املديرية يف إنشاء وصيانة نظام رقمي ميكنها من خالله مراقبة التقدم الذي تحرزه فرقها امليدانية.ا

ﻣﻮﺋﻞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻞ ﻋﻔﺮ ،ﻏﺮب ﻧﻴﻨﻮى
أطلق موئل األمم املتحدة مؤخ ًرا مرشوعني جديدين يف قضاء تلعفر مبحافظة
نينوى ،األول هو تقديم الدعم عىل أساس املنطقة إلعادة تأهيل املنازل املترضرة
من الحرب واألماكن املفتوحة واملرافق العامة ،والثاين يركز عىل بناء منازل واطئة
الكلفة الستبدال تلك التي دمرت بالكامل خالل الرصاع ،والخدمات األساسية،
وسبل العيش وحقوق السكن واألرض وامللكية .يف شهر كانون الثاين جرت لقاءات
متعددة مع السيد قاسم محمد رشيف قائم مقام تلعفر ورئيس البلدية ،حرض
اللقاءات السيد محمد التميمي ممثل االمني العام ملجلس الوزراء والسيد عيل
عمر كابو نائب محافظ نينوى والسيد رعد احمد الحديدي مدير عام بلديات
نينوى ،تم االستعانة بشخصيات بارزة أخرى ملناقشة املواقع ذات األولوية داخل
منطقة تلعفر.

اﻻﻗﻠﻴﺔ اﻻﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات إﺷﻐﺎل
اﻻرض
أصدر ووزع برنامج حقوق اإلسكان واألرايض واملمتلكات التابع ملوئل األمم املتحدة،
بالتنسيق مع السلطات املحلية وقادة املجتمع ٣٥٦ ،شهادة إشغال لألرايض عىل
األقلية اإليزيدية يف تل بنات ،وناحية القريوان يف محافظة نينوى ،بسبب استمرار
السياسة التمييزية ،مل يُسمح لألقلية االيزيدية بتسجيل حقوقها يف األرايض يف العراق.
من خالل برنامج موئل األمم املتحدة ،يتم تسجيل مطالبات وحقوق االيزيدين يف
مجال اإلسكان واألرض واملمتلكات والحصول عىل شهادات إشغال األرايض الخاصة
بهم والتي يتم اعتامدها من قبل السلطات املحلية وممثيل املجتمع وموئل األمم
املتحدة ألول مرة.ا

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺪﻣﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺣﻲ
اﻟﺸﻔﺎء ،ﻏﺮب اﻟﻤﻮﺻﻞ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺎء وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺎء دﻫﻮك
ضمن مشاريع تقديم الدعم املستمرة لضامن وصول املواطنني إىل الخدمات
األساسية الكافية يف مختلف املناطق غري املخدومة ،أكمل موئل األمم املتحدة يف
العراق مرشوع "إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة املياه يف مركز دهوك مبحافظة
دهوك" ،بدأ املرشوع يف ايلول  ٢٠٢٠وتم تسليمه رسم ًيا يف الثاين من شباط ٢٠٢١
إىل مديرية ماء دهوك ،والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكة املياه
املعاد تأهيلها ،تضمن تنفيذ هذا املرشوع استبدال  ٥،٣٠٠مرت طول من أنابيب
املياه التالفة وغري العاملة يف حي أيتوت يف دهوك ،وربط  ٣١٥منزالً بشبكة
إمدادات املياه الرئيسية ،تم متويل املرشوع من قبل االتحاد األورويب يف إطار
برنامج هيدوي وساعد يف خلق  ١٣٠٠يوم عمل للعامل املحليني املهرة وغري املهرة
من خالل املقاول املحيل الذي نفذ املرشوع.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
يف السابق ،كان الحصول عىل املياه يوم ًيا أم ًرا صع ًبا للغاية وكنا ندفع الكثري من املال
للقيام بذلك ،كنا بحاجة إىل خزان أو خزانني يف اليوم لعائلتني من  ٢١فردا ً يعيشون يف
نفس املنزل وتكلفة كل خزان  ٥٠٠٠دينار عراقي ،لدينا اآلن إمكانية الوصول اليومي
إىل إمدادات املياه بفضل مبادرات موئل األمم املتحدة يف حينا واالتحاد األورويب
لتمويل املرشوع " .معاذر وعائلتها نزحوا من محافظة االنبار ويقومون باستئجار منزل
يف حي ممزاوا يف اربيل.ا

رﺑﻂ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻫﻴﺖ
قام موئل األمم املتحدة ،بالتعاون مع مديرية ماء هيت ،بربط  ١٢٤منزالً باملياه
يف حي البكر يف قضاء هيت يف األنبار ،وبذلك وصل إجاميل عدد املنازل املوصولة
إىل  ٢١٨منزالً ،كام تم تنفيذ حملة توعية يف األسبوعني األولني من شباط بالصور
عىل وسائل التواصل االجتامعي لذكرى مرور عام عىل تسجيل أول حالة إصابة
بـ  COVI-١٩يف العراق ،يعد الوصول إىل املياه الصالحة للرشب وخدمات الرصف
الصحي واملعلومات الدقيقة أم ًرا بالغ األهمية لوقف انتشار  COVI-١٩وتقليل
تأثريه ،حيث قد حدث ارتفاع مؤخ ًرا يف الحاالت يف العراق.ا

كان أحمد محمود عمر يعيش يف منزله يف حي الشفاء غرب املوصل مع عائلته
املكونة من  ٩أفراد ،و خالل الحرب مع داعش ،انتقل جريان أحمد للبقاء مع عائلة
شخصا يعيشون يف غرفة واحدة يف
أحمد يف قبو منزلهم ،مام أدى إىل وجود ٢٥
ً
الطابق السفيل لعدة أشهر ،مل يكن املبنى آم ًنا مبا يكفي لحاميتهم من القنبلة التي
أصابت املنزل وانتهى بها األمر يف قبو منزلهم مام أدى إىل مقتل  ٣أشخاص يف القبو
وإعاقة  ٢آخرين بشكل دائم ،قام موئل األمم املتحدة بإعادة تأهيل منزل أحمد
يف إطار مرشوع "إعادة تأهيل املساكن يف املوصل" باإلضافة إىل  ١٠٩منازل أخرى
دمرتها الحرب ،أحمد االن سعيد برؤية منزله وقد أعيد تأهيله بعد هذا العناء.

موئل األمم املتحدة هو برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،ميثل النقطة املحورية لجميع مسائل التحرض واملستوطنات البرشية داخل منظومة األمم املتحدة ،وهو
مفوض من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة )ابتداء من عام  (١٩٧٥لتعزيز البلدات واملدن املستدامة اجتامعياً وبيئياً .يستمد الربنامج تفويضه من أهداف التنمية األخرى
املتفق عليها دول ًيا ،مبا يف ذلك الهدف ) (١١من أهداف التنمية املستدامة ،وهو هدف مخصص للتنمية الحرضية ،واألجندة الحرضية الجديدة ،وهي وثيقة موقعة من قبل
الدول األعضاء والتي تحدد املعايري العاملية لتحقيق الهدف  ١١من اهداف التنمية املستدامة .بدأ موئل األمم املتحدة عمله يف العراق عام .١٩٩٦
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