
 

 

 

 

 بيان صحفي

 في العراق الممول من االتحاد االوروبياليونيسف ومشروع المحافظة على المياه 

 

منظمة األمم المتحدة للطفولة ل برنامج المياه واإلصحاح البيئي التابع بدأ – 0202كانون الثاني،  02بغداد، العراق، 

عي العام للترويج لالستخدام الكفؤ للمياه  ولرفع ال ، وبالدعم المالي من االتحاد االوروبي بتنفيذ مشروع(يونيسف)

ماليين عراقياً من خالل إرسال رسائل عن المحافظة  01سُيشرك المشروع . وتحسين الممارسات الصحية في العراق

وسيهدف المشروع الى تغيير السلوكيات . الفعالة على المياه، ومعالجة المياه على مستوى األسرة والممارسات الصحية

في ترسيخ نشاطات الوعي العام ضمن الوزارات على مستوى األسر ودعم جهود الحكومة العراقية والممارسات الخاطئة 

 .الحالية على المستوى الوطني واالقليمي والمحلي

أقليم كردستان حيث جرى تشكيل  وزاراتوقد ُنظمت الى حد اآلن ورشتان، واحدة في اربيل بمشاركة المساهمين في 

األمانة العامة لمجلس )مل لتفعيل الخطط، واألخرى في النجف بمشاركة كبار الموظفين من الوزارات النظيرة فريق ع

، باالضافة الى (الوزراء، وزارة البيئة، وزارة البلديات واألشغال العامة، وزارة التربية، أمانة بغداد، ووزارة التخطيط

 .اهد وخبراء وسائل التواصل االجتماعيوالمعمنظمات المجتمع المدني المحلية، واالعالم 

 :ولهذا المشروع اربع ركائز أساسية

  إكتساب المعرفة عن الممارسات الحالية من خالل إجراء مسح عن الممارسات االجتماعية والسلوكية فيما

 .يخص إستخدام المياه والجوانب البيئية في العراق من أجل صياغة الرسائل واالسترتيجيات للتدخل

 لجنة وزارية عليا ولجان فرعية لتفعيل ومراقبة المشروع في كل أرجاء العراق تشكيل. 

 االتفاق على األهداف والرسائل لرفع الوعي في مجال المحافظة على المياه وتغيير السلوك. 

 إجراء مسح ما بعد الحملة عن إستخدام المياه والجوانب البيئية لتقييم تأثير المشروع ومستوى تغيير السلوك. 

 منتكمن أهمية هذا المشروع في هذه المرحلة "وقال الدكتور علي الخطيب، رئيس قسم المياه واالصحاح البيئي وكالة، 

 المستقبل في حصولها المتوقع للشحة تحسباً  المائية الثروات على المحافظة أهمية وبيان الحكومي الدعم تحشيد خالل

 العبث يقافإ وكذلك الزراعية األراضي من لكثير التصحر متدادوإ المنطقة يف الحاصل المناخي للتغيير نتيجة القريب

 ."المياه مصادر في والملوثات النفايات أنواع كل لقاءبإ السماح وعدم المائية بالبيئة

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 jbates@unicef.org ،+ 0894610089469 العراق، السيد جفري بيتس، يونيسف

 

 

 



 العراق في اليونيسف عن نبذة

 اليونيسف برامج تدعمو .طموحاتهم وتحقيق األطفال بقاء لضمان 0061 عام منذ العراق في اليونيسف منظمة تعمل

 الالزمة الموارد وحشد المؤسسات قدرات وبناء لألطفال المالئمة السياسات وضع خالل من العراق حكومة جهود

 الخدمات تحسين بهدف وشركاءها موظفيها خالل من برامجها اليونيسف وتنفذ. العراق في حقوقهم على األطفال لحصول

 والعنف االعتداء من األطفال وحماية الصحي والصرف المياه شبكات بناء وإعادة التعليم جودة وضمان األساسية الصحية

 .االزمات في للضرر عرضة األكثر األطفال احتياجات وتلبية واالستغالل

 

 :اليونيسف نبذة عن

 والنماء، الحياة قيد على البقاء على األطفال مساعدة أجل من وإقليماً  بلداً   001من أكثر في الميدان في اليونيسف تعمل

 النامية للبلدان األمصال تقدم العالم في جهة أكبر بوصفها واليونيسف،. المراهقة فترة نهاية وحتى المبكرة الطفولة منذ

 لجميع الجيد األساسي والتعليم الصحي، والصرف النقية والمياه وتغذيتهم، األطفال صحة مجال في الدعم توفر فإنها

ل. اإليدز ومرض واالستغالل العنف من األطفال وحماية وبنات، بنين من األطفال،  تبرعات من بالكامل اليونيسف وتموَّ

 الموقع زوروا وعملها، اليونيسف حول المعلومات من مزيد على للحصول. واألفراد والمؤسسات والشركات الحكومات

 http://www.unicef.org/arabic:  اإللكتروني

 

 :العراق جمهورية لدى األوروبي اإلتحاد بعثة عن نبذة

 أساسي أمر السالم، توطيد بعملية قوية صلة لها التي لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في العراقية الوطنية الجهود مساعدة

 من الخاصة موارده حشد على المساعدة العراق مع للتعاون األوروبي االتحاد هدف كان لقد. األوروبي لالتحاد بالنسبة

 يصل 6101 عام نهاية الى 6111 من للعراق األوروبي االتحاد دعم. الدولي المجتمع من بدعم ، والتنمية ألزدهارا أجل

 والصحة التعليم مثل األساسية الخدمات:  التالية القطاعات في رئيسي بشكل تستهدف التي يورو مليار 0 من أكثر إلى

 ؛ داخليا والمشردين لالجئين الدعم وتقديم ، واالنتخابية السياسية والعملية ، التحتية والبنية الصحي والصرف والمياه

 .  العراقية المؤسسات قدرات وبناء ، اإلنسان وحقوق القانون، سيادة

  http://eeas.europa.eu/delegations/iraq العراق في األوروبي االتحاد حول المعلومات من لمزيدو

 


