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Press Release: UN-Habitat Executive Director meets with the US Ambassador to Iraq to discuss on-

going partnership to support the land rights of minority groups 

Baghdad - 7th June 2021 

UN-Habitat’s Executive Director (ED), Mrs. Maimunah Sharif, met with Ambassador Matthew H. Tueller, 

the United States’ Ambassador to Iraq, and thanked the US Government for its longstanding partnership 

and continued trust in UN-Habitat’s initiatives.  

The United States is one of the main donors to UN-Habitat focusing on Housing, Land, and Property (HLP) 

rights in Iraq, with a particular focus on protecting the property rights of minorities. 

“The United States greatly values its partnership with UN-Habitat,” said Ambassador Tueller during his 

meeting with the ED.  “UN-Habitat has made truly commendable progress in many areas, and especially 

in addressing housing, land, and property rights of the displaced and other vulnerable populations,” he 

added. 

UN-Habitat Iraq Program is currently implementing a three-year program titled “Support to Housing, Land 

and Property Rights for IDPs in Nineveh.” The program’s overall goal is to stabilize Iraq by promoting safe, 

voluntary, dignified, and sustainable returns and reintegration in the liberated areas in Nineveh, northern 

Iraq. The program is particularly focused on vulnerable IDPs from minority groups, particularly Yazidis, 

whose registration for housing, land and property (HLP) rights has been banned due to discriminatory 

practices in Iraq. 

 

To counter the discrimination against the Yazidi minority, UN-Habitat is registering and mapping the land 

claims of Yazidi returnees, holding community consultation meetings to help verify their claims among 

themselves, and issuing Occupancy Certificates endorsed by federal, local authorities, and community 

representatives. As a result of UN-Habitat’s continuous effort, more than 9,000 Occupancy Certificates 

have been distributed to Yazidi returnees to date.  

 

“The support from the US government has always been crucial to UN-Habitat’s Housing, Land and Property 

(HLP) rights initiative in Iraq. We are confident that the process of endorsement of land decree and the 

recognition of the Certificates of Occupancy is critical to ensure sustainable return of Yazidis,” said the ED.  

 

UN-Habitat hopes to continue its partnership with the U.S. Department of State to support the protection 

of HLP rights for the Yazidi minority in Iraq and to complete the last stage towards formal registration of 

Occupancy Certificates. It is expected that the Iraqi government will formally recognize their HLP rights by 

legal decree.  

The most significant outcome from ED’s meetings with the senior Iraqi officials is that they are keen to lay 

the groundwork for the formal recognition of the Occupancy Certificates by the central Government. The 
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endorsement of the legal decree granting Yazidi land rights will be a great accomplishment for UN-Habitat, 

as it will mark the first time in modern history that occupancy rights for the Yazidi minority in Sinjar will 

be formally recognized.  

In addition, the approval of the law will impact informal settlements, and will enormously affect urban 

populations in Iraq, including IDPs. The law will open the door to address the legal situation of almost 15% 

of the population in Iraq who live in informal settlements. In the past, these informal settlements have 

affected social, economic and service aspects of many Iraqi cities, and have often impeded the drafting of 

urban plans and the delivery of basic services to its citizens. Once this law is passed, it is expected that 

thousands of job opportunities will be created, as many construction projects will be launched to upgrade 

and regularize eligible informal settlements.  

 

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 

 

 

 

بيان صحفي: المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجتمع مع السفير األمريكي في العراق لمناقشة  

 لدعم حقوق األراضي لألقليات  الشراكة المستمرة

  2021السابع من حزيران  –بغداد 

التقت السيدة ميمونة شريف المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالسفير ماثيو تولر سفير الواليات المتحدة  

وثقتها المستمرة في مبادرات برنامج األمم المتحدة  على شراكتها الطويلة األمد    في العراق، وشكرت حكومة الواليات المتحدة

 .للمستوطنات البشرية

 

حد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي تركز على حقوق اإلسكان  أ  الواليات المتحدة  إن  

 واألراضي والملكية في العراق، وعلى وجه التحديد عندما يتعلق األمر بحماية حقوق ملكية األقليات. 

 

 ولر خالل اجتماعه مع المدير التنفيذي:ال السفير تق

المتحدة"إن الواليات ا  ". وأضاف: "لقد حقق موئل األمم المتحدة حقًا تقدًما  كبيراً تقديراً    لمتحدة تقدر شراكتها مع موئل األمم 

يستحق الثناء في العديد من المجاالت، وال سيما في معالجة حقوق اإلسكان واألراضي والممتلكات للنازحين وغيرهم من السكان  

  ."ينعفضستالم

 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق حاليًا بتنفيذ برنامج مدته ثالث سنوات بعنوان "دعم حقوق اإلسكان    يقوم

الهدف العام للبرنامج هو تحقيق االستقرار في العراق من خالل تعزيز عمليات العودة      واألراضي والملكية للنازحين في نينوى".

وإعادة االندماج في المناطق المحررة في نينوى بشمال العراق. يركز البرنامج بشكل خاص على    اآلمنة والطوعية والمستدامة

بسبب   والملكية  واألرض  السكن  في  حقوقهم  تسجيل  منع  تم  الذين  اإليزيديين،  سيما  وال  األقليات،  من  المستضعفين  النازحين 

 الممارسات التمييزية في العراق.  

 

اإليزيدية، يقوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتسجيل المطالبات الخاصة باألراضي    ولمواجهة التمييز ضد األقلية 

ها على الخرائط، وعقد اجتماعات تشاور مجتمعية للتحقق من مطالباتهم فيما بينهم، وإصدار شهادات  تثبيت  للعائدين اإليزيديين و
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المجتمع المحلي. ونتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها برنامج األمم المتحدة    إشغال معتمدة من السلطات االتحادية والمحلية وممثلي

 .شهادة إشغال على العائدين اإليزيديين حتى اآلن 9,000للمستوطنات البشرية، تم توزيع أكثر من 

 

سكان واألراضي والممتلكات لطالما كان الدعم المقدم من الحكومة األمريكية حاسًما لمبادرة حقوق اإلوقالت المديرة التنفيذية "

(HLP األراضي واالعتراف بشهادات التصديق على مرسوم  أن عملية  ثقة من  العراق. نحن على  في  المتحدة  األمم  لموئل   )

 " اإلشغال أمر بالغ األهمية لضمان عودة مستدامة لأليزيديين .

 

وزارة الخارجية األمريكية لدعم حماية حقوق السكن  يأمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مواصلة الشراكة مع  

واألراضي والملكية لألقلية اإليزيدية في العراق الكمال المرحلة األخيرة نحو التسجيل الرسمي لشهادات اإلشغال. ومن المؤمل  

إليزيدية كمواطنين على إصدار قانون يعترف رسميًا بحقوقهم في السكن واألراضي والملكية وأن يفسح المجال العتبار األقلية ا

 قدم المساواة في العراق.  

 

إن أهم النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات المديرة التنفيذية مع كبار المسؤولين العراقيين هي حرصهم على إرساء األساس 

 ً  في األراضي إنجازاً  العتراف الحكومة المركزية رسميًا بشهادات اإلشغال. وسيكون إقرار القانون الذي يمنح اإليزيديين حقوقا

عظيماً لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ألن هذه ستكون المرة األولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها االعتراف رسمياً  

 بحقوق اإلشغال لألقلية اإليزيدية في سنجار. 

 

ثر بشكل كبير على المستقبل الحضري للمدن في  الى جانب ذلك، فإن تأثير الموافقة على قانون تجمعات السكن العشوائي سيؤ

بالمائة من السكان الذين   15العراق، بما في ذلك النازحين. سيفتح القانون الباب لمعالجة الوضع غير الرسمي لما يقرب من 

لى المدن  يعيشون في تجمعات سكنية عشوائية في العراق. في الماضي، كانت تجمعات السكن العشوائي تؤثر تأثيراً حاسماً ع

العراقية في مختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية والخدمية، وغالبًا ما كانت تقف حجر عثرة أمام اعداد الخطط الحضرية  

أو تقديم الخدمات األساسية لمواطنيها. من المتوقع أن يتم خلق آالف فرص العمل بمجرد إقرار هذا القانون، حيث سيتم إطالق  

 ناء لتحديث وتنظيم تجمعات السكن العشوائي المؤهلة لذلك. العديد من مشاريع الب
 

   للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 آريان ستار محي الدين 
 مختص النشر و االعالم 
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