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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

UN-Habitat Executive Director discusses future initiatives with Government Officials during her first visit 
to Iraq 

Baghdad, 8  June 2021 - UN Habitat’s Executive Director, Maimunah Mohd Sharif, has visited Iraq for the 
first time and called for all levels of the Government to work together on urban sustainability, resilience 
and climate change. 

The Executive Director met with Mr. Kahtan Taha, Deputy Minister of Foreign Affairs, to express her 
deepest appreciation for all the support the Iraq government have provided to UN-Habitat. 

In this meeting, the Deputy Minister of Foreign Affairs said: “I am glad to meet today the USG and the ED 
of UN-Habitat and learn about UN-Habitat Programme in Iraq, particularly since Iraq needs more support 
to the reconstruction efforts of housing and infrastructure to ensure sustainable return of IDPs.” 

The Executive Director also met with the Governor of Anbar, the Minister of Planning (MoP) of Iraq, the 
Minister of Justice (MoJ), and the Minister of Finance (MoF), in separate meetings. 

In the meeting with the Governor of Anbar, the ED witnessed the signing a Memorandum of Understanding 
(MoU) to further cement the partnership between the two parties and improve lives for the people of Iraq.  

The Executive Director also referred to the numerous urban recovery and reconstruction projects that UN-
Habitat has implemented so far in the recently liberated areas and emphasized how the success of its 
future reconstruction programmes is contingent on the strong support from the Iraqi Government and its 
Ministries, and encouraged them to coordinate closely to amplify the impact of urban recovery initiatives.  

A matter critical to UN-Habitat’s Iraq Programme was discussed in both her meetings with the Deputy 
Minister of Foreign Affairs and Minister of Justice, as the Executive Director requested their support for 
the formal recognition by the Government of Housing, Land, and Property (HLP) rights of Yazidis in Sinjar. 
Since 2017, UN-Habitat has been working with the Government of Iraq to endorse a decree to officially 
recognize the HLP rights of the Yazidi minority in Sinjar. So far, UN-Habitat has distributed more than 9,000 
Occupancy Certificates to Yazidi returnees.  

The passing of the legal decree granting Yazidi land rights would represent a significant triumph for both 
the Government of Iraq and UN-Habitat as this would be the first time in modern history that occupancy 
rights for the Yazidi minority in Sinjar are formally recognized, thereby providing them with legal property 
rights. Moreover, the decree is in line with the recent agreement between the Federal Government and 
the Kurdistan Region Government to work collaboratively on building peace and stability in Sinjar. 

Finally, the Executive Director requested a concerted effort by MoP, MoF and local authorities towards 
knowledge sharing on urban sustainability, resilience and climate change. These elements play a key role 
in implementing the New Urban Agenda, a framework unanimously adopted in 2016 at the United Nations 
Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III), that lays out how cities should 
be planned and managed to promote sustainable development. In this sense, facilitating the institutional 
collaboration of government actors to engage in joint action with UN-Habitat will offer an effective model 
for enhancing the value of its urban-recovery initiatives.  

In her first visit to Baghdad, the ED successfully elevated UN-Habitat’s relationship with key Government 
stakeholders to a new level, strengthening the engagement of key decision makers in the  urban realm and 
reiterating the agency’s commitment to improving the lives of the Iraqi people. 
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For more information please contact: 

Mr. Aryan Star Muheddin 

Communications Specialist, UN-Habitat 

Mobile number: +964 (0)751 103 9494  

Email: aryan.al-jammoor@un.org 

 

 

 المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة تناقش المبادرات المستقبلية مع المسؤولين الحكوميين خالل زيارتها األولى إلى العراق 

 

العراق ألول مرة  الىميمونة محمد شريف، السيدة لموئل األمم المتحدة،  ةالتنفيذي ةت المديروصل  - 2021 حزيران 8بغداد، 

 .ر المناخيوتغي تكيُّفودعت جميع مستويات الحكومة للعمل معًا بشأن االستدامة الحضرية والقدرة على ال

 

زير الخارجية، للتعبير عن تقديرها العميق لكل الدعم الذي قدمته الحكومة و وكيلبالسيد قحطان طه،  ةالتقت المديرة التنفيذي

 .العراقية لموئل األمم المتحدة

 

لموئل   ةالتنفيذي ةاألمين العام لألمم المتحدة والمديروكيل وزير الخارجية: "يسعدني أن ألتقي اليوم ب وكيلاالجتماع، قال خالل 

وأن العراق بحاجة إلى مزيد من الدعم لجهود إعادة   األمم المتحدة والتعرف على برنامج موئل األمم المتحدة في العراق، خاصةً 

 ." بناء اإلسكان والبنية التحتية لضمان العودة المستدامة للنازحين

 

 .منفصلة ير العدل ووزير المالية في اجتماعات  بمحافظ األنبار ووزير التخطيط العراقي ووز ةالتنفيذي ةالمدير تكما التق

 

 .ع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتحسين حياة الشعب العراقييوقتم تفي االجتماع مع محافظ األنبار،  

 

حدة حتى اآلن الحضري وإعادة اإلعمار التي نفذها موئل األمم المت فيعاتإلى العديد من مشاريع ال ةالتنفيذي ةكما أشارت المدير

في المناطق المحررة حديثاً وأكدت كيف أن نجاح مشاريع إعادة اإلعمار المستقبلية يتوقف على الدعم القوي من الحكومة  

 .العراقية ووزاراتها، وشجعهم على التنسيق الوثيق لتضخيم تأثير مبادرات التعافي الحضري

 

وزير الخارجية ووزير العدل،   وكيلع لموئل األمم المتحدة في اجتماعيها مع مسألة بالغة األهمية لبرنامج العراق التاب ةقشتم منا

حقوق اليزيديين في  حيث طلبت المديرة التنفيذية دعمهما لالعتراف الرسمي من قبل حكومة اإلسكان واألراضي والممتلكات

العتراف رسميًا بحقوق السكن ، يعمل موئل األمم المتحدة مع حكومة العراق إلصدار مرسوم ل 2017منذ عام فسنجار. 

للعائدين سكن شهادة   9,000وزع موئل األمم المتحدة أكثر من  تحتى اآلن وقد تم واألرض والملكية لألقلية اليزيدية في سنجار. 

 .اليزيديين

 

انتصاًرا كبيًرا لكل من حكومة العراق وموئل األمم  ،الذي يمنح حقوق ملكية لأليزيديين ،سيمثل إصدار المرسوم القانوني

المتحدة ألن هذه ستكون المرة األولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها االعتراف رسميًا بحقوق شغل األقلية اليزيدية في سنجار،  

ية األخيرة بين الحكومة االتحادية  المرسوم يتماشى مع االتفاق فإن عالوة على ذلك، وبالتالي تزويدهم بحقوق الملكية القانونية. 

 .وحكومة إقليم كردستان للعمل بشكل تعاوني على بناء السالم واالستقرار في سنجار

 

بذل جهود متضافرة من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية والبلديات المحلية من أجل تبادل   ةالتنفيذي ةالمدير توأخيراً ، طلب

تلعب هذه العناصر دوًرا رئيسيًا في تنفيذ جدول   ر المناخ. يالمعرفة حول االستدامة الحضرية والقدرة على الصمود وتغي 

في مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية  2016األعمال الحضري الجديد، وهو إطار تم اعتماده باإلجماع في عام 

إن تيسير التعاون   يعنهذا يالمستدامة )الموئل الثالث(، والذي يحدد كيفية تخطيط المدن وإدارتها لتعزيز التنمية المستدامة. و 

اً فعاالً لتعزيز قيمة المؤسسي للجهات الحكومية الفاعلة لالنخراط في عمل مشترك مع موئل األمم المتحدة سيوفر نموذج

 .الحضري فيعاتمبادرات ال
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الحكوميين الرئيسيين  النظراءفي االرتقاء بعالقة موئل األمم المتحدة مع  ةالتنفيذي مديرةفي زيارتها األولى إلى بغداد، نجحت ال

لة بتحسين حياة الشعب  إلى مستوى جديد، مما عزز مشاركة صانعي القرار الرئيسيين في المجال الحضري وأكد التزام الوكا

 .العراقي

 
 :للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ

 السيد أريان  محي الدين 

 موئل األمم المتحدة  - االعالم  والنشر

 7511039494(0) 964 الهاتف: 

 aryan.al-jammoor@un.org البريد اإللكتروني: 

 

 


