
 
 

 صالح الدينمحافظة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية تزور  

 

المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية ، ورانويسول-كوفاشإيرينا فوياالسيدة : زارت 2021تموز  11العراق،  -صالح الدين

-كوفاشإيرينا فوياالتقت السيدة و. قائممقام قضاء سامراءوالسيد محافظ النائب السيد في العراق، محافظة صالح الدين للقاء 

 عالقة بين األنشطة اإلنسانية والتنموية.ن ال، والتي تؤم   مجموعة العمل للتنسيق على أساس المناطق في صالح الدين ورانويسول

المنسقة المقيمة ومنسقة وتم بحث جهود دعم النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة مع كافة الجهات المعنية. كما زارت  

(. وأعادت التأكيد خالل زيارتها التزام األمم WFPمشروع برنامج األغذية العالمي )جامعة تكريت وموقع  الشؤون اإلنسانية

حلول دائمة للنازحين في العراق. وضم الوفد الذي رافق  اعدة الحكومة العراقية في جهودها لتقديم المتحدة الطويل األجل بمس

ونائب ممثل برنامج األغذية العالمي في  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمدير  ورانويسول-كوفاشإيرينا فوياالسيدة 

  (.DSO( وعن مكتب الدعم اإلنمائي )اليونيسكووممثل عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) العراق

 

لى  وهي مدرجة ع خالل زيارتها بقائممقام سامراء في مدينة سامراء األثرية المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانيةوالتقت 

وبحثت التحديات التي يواجهها القائممقام من حيث أن سامراء تعد منطقة اهتمام   الئحة اليونيسكو كموقع من مواقع التراث العالمي.

 خاص فيما يخص النمو االقتصادي. 

 

ً ل "تشكل آلية  ورانويسول-كوفاشإيرينا فويا، قالت السيدة مجموعة العمل للتنسيق على أساس المناطقوخالل حضورها اجتماعا

في محافظة صالح الدين.   تحويل االحتياجات اإلنسانية إلى أهداف إنمائيةفي من اللغز جزءاً مهماً  لتنسيق على أساس المناطقا

ما ليس فقط عندما نجعل عمليات العودة وإعادة االندماج مستدامة، بل أيضاً عندإنه أمر أساسي أن نركز على التالحم االجتماعي  

 نضمن االندماج المحلي".

  

 رئيس جامعة تكريت، حيث ناقشا الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه  المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في العراقكما التقت  

تعليٍم عاٍل ألجيال المستقبل في العراق، ومن خالل الشروع بحوار وعمل بين    توفيرفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل  

التعليم والبحوث والعمليات والقيادة، تضمين أهداف التنمية المستدامة في جميع مجاالت  القطاعات المختلفة وتسهيل ذلك الحوار، و

 .إللهام المزيد من العملاإلرشاد العملي  وتقديم

 

العائدين ممن يتسم وضعهم   (WFPبرنامج األغذية العالمي )واختتمت الرحلة بزيارة ناحية عزيز بلد ضمن قضاء بلد، حيث يدعم  

برنامج األغذية . ويعمل ومن خالل إعادة تأهيل األراضي الزراعية مشاريع كسب الرزقبالهشاشة والمجتمع المحلي من خالل 

جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية للمساعدة في  ومع المائية والجمعيات الفالحية  المنطقة والمواردفي الزراعة مع مديرية  العالمي

في الموقع بالمستفيدين   ورانويسول-كوفاشإيرينا فوياإعادة تنشيط اإلنتاج الزراعي المحلي ودعم صغار المزارعين. والتقت السيدة  

 .من تلك المشاريع
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