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للبلدية وثالثة مدارس في غربي نينوى  متجرا   60تأهيل  تمي  نمائي مم المتحدة ال برنامج األ  
متجرا  تابعا  للبلدية في منطقة تل    ستين  اليوم  افتتح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحافظة نينوى رسميا    -  2022يار  آ  10بغداد/نينوى،  

 تنظيم داعش. ضدصراع  الرت خلل م  بتدائية في سنجار كانت قد تضررت أو د  إث مدارس الى ثل  ضافة  إعبطا 

برنامج إعادة االستقرار التابع   نينوى من خلل  ي. وأعيد تأهيل المرافق األربعة في غرب المنطقةمن سكان    1900هذه المشاريع حوالي    َتخدم  
 حكومة كندا. قبلمقدم من لبرنامج االمم المتحدة االنمائي وبتمويل سخي 

في سنجار. بينما تخدم متاجر البلدية    وطالبة طالبا    1290تملك المدارس الثلث التي أعيد تأهيلها بالكامل القدرة على استيعاب حوالي  
بائعا  مما سيساعد في إضفاء الطابع الرسمي على    50للخضروات يتسع لـ    سوقا    أيضا    ون . تضم المتاجر الست شخصا  يوميا     600حوالي  

 األعمال الصغيرة في المنطقة والمساهمة في خلق سبل العيش المستدامة.

مليون دوالر أمريكي في برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة من اجل دعم إعادة   38بأكثر من    2015ساهمت كندا ومنذ منذ عام  
 في العراق. فرص العمل للمجتمعات األكثر ضعفا  توفير تأهيل البنية التحتية والتركيز بشكل خاص على تعزيز سبل العيش و 

إن إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات مثل المدارس  "تقول السيدة زينة علي احمد، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق:  
دية ومحطات معالجة المياه ومحطات الكهرباء الفرعية والبنية التحتية اإلنتاجية لسبل العيش أمر مهم لضمان عودة الناس إلى  ومتاجر البل

ستمر ن منازلهم بأمان وكرامة. لطالما كانت منطقة غربي نينوى منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة وس
 إلى جنب مع المجتمع الدولي ومحافظة نينوى وقادة المجتمع المحلي لدعم عودة السكان النازحين الضعفاء المتبقين"  لل جنبا  في العمل بل ك

نحن فخورون  ، من ضمنهم حكومة كندا على تمويلهم السخي لهذه المشاريع األوائلنحن ممتنون للغاية لشركائنا " :وتضيف السيدة زينة
 لبناء عراق مستقر ومزدهر". ثل التعليم وسبل العيش في العراق ونتطلع إلى مواصلة عملنا معا  بدعم القطاعات الحيوية م

"إن افتتاح هذه المتاجر هو إنجاز هام لهذا المجتمع ويظهر بشكل ملموس : في العراق، جريجوري جاليجان يكندالسفير سعادة اليقول و 
االستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدعم الكامل للنتقال بين  العمل المهم الذي يقوم به برنامج إعادة 

اهمة الجهود اإلنسانية والسلم والتنمية في العراق. وستساعد المتاجر على تهيئة الظروف لـألسر إلنهاء نزوحهم  والعودة إلى ديارهم  والمس
 .ل األجل لمجتمعهم. تفخر كندا بدعم هذا البرنامج"في التعافي االقتصادي والثقافي طوي 
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مشروع لتحقيق   3100حوالي نمائي ومن خلل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة اإل مم المتحدةاكمل برنامج األ 2015منذ عام 
اآلن، دعم البرنامج عودة أكثر من   االستقرار في جميع أنحاء المناطق المحررة في األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلح الدين. حتى

 األصلية.مناطقهم مليون نازح إلى  4.8

 للتواصل مع وسائل اإلعلم:

 9647901931308مريناليني سانتانام ، أخصائي اتصاالت | +


