
 

The Government of Japan and UNESCO sign agreement to support the 

Ministry of Education’s TV channel 

The agreement to commence the project “Mitigating the impact of COVID-19 on Education through distance 

learning in Iraq” (about 600,000 USD) was exchanged between Mr. NAKAGAWA Shu, Deputy Chief of Mission, 

Embassy of Japan in Iraq, and UNESCO Senior Project Officer, Sae Osawa, on Thursday 4th of March 2021.   

The project is for UNESCO to continue its support to the Ministry of Education (MoE) in delivering distance 

learning through its Education TV channel that aims to reach more than 6.3 million primary school children 

and other children who do not have access to education throughout the ongoing COVID-19 pandemic, and 

beyond. 

In response to the COVID-19 crisis and the closure of schools since the end of February 2020, UNESCO is 

building upon its previous assistance to the MoE’s TV channel, by supporting the production of television-

based lectures for all subjects for grades 1-6 and the Accelerated Learning Programme (ALP) through this 

project. 

Japan has long been a valued donor to UNESCO in Iraq. In 2019, the Government of Japan supported the 

project "Voices of the children of Old Mosul: the rehabilitation and management of primary schools in historic 

urban context emerging from conflict", and in 2020 the project “Job creation for youth in Mosul - a centre of 

vocational excellence in construction skills supporting labour market outcomes”.  

 

بية بوي التابع لوزارة التر عان اتفاقية لدعم التلفزيون التر
ّ
وق

ُ
 حكومة اليابان ومنظمة اليونسكو ت

وع "الحد من تأثير كوفيد  ي العراق" )المقدر كلفته حوالي  عىل التعليم من خالل التعلم عن    19-تم تبادل اتفاقية لبدء مشر
  600,000بعد ف 

( بير  السيد ناكاجاوا  كي وع التابع لليونسكو السيد ساي    دوالر أمير ي العراق، والمسؤول األقدم عن المشر
شو نائب رئيس البعثة لسفارة اليابان ف 

ي يوم الخميس الموافق الرابع من آذار 
 . 2021أوساوا ف 

ي تقديم التعلم عن بعد من
بية والتعليم ف  ي مواصلة دعمها لوزارة الير

وع ف  خالل قناتها التلفزيونية    تستمر منظمة اليونسكو من خالل هذا المشر

ي تهدف إل الوصول إل أكير من  
بوية التر هم من األطفال الذين ال يتمكنون من الحصول عىل    6.3الير ي المدارس االبتدائية وغير

مليون طفل ف 

ة جائحة كوفيد   المستمرة وما بعدها.  19 -التعليم طوال فير

اير  وإغالق المدارس منذ نهاية ف  COVID-19استجابة ألزمة   ي إطار استمرار ،  2020ير
وع ف  ي هذا المشر

ي تقديم اليونسكو    يأتر
عير    مساعدتها   ف 

بية،    المشاري    ع ات تلفزيونية لجميع المواد للصفوف من  و السابقة للقناة التلفزيونية التابعة لوزارة الير ،  6إل    1من خالل دعم إنتاج محاض 

وع.   وبرنامج التعليم المشع من خالل هذا المشر

ي عام  
اليابان ف  ي العراق حيث دعمت حكومة 

 لمنظمة اليونسكو ف 
ً
 مهما

ً
اليابان مانحا وع "أصوات أطفال الموصل    2019لطالما كانت  مشر

ي  
التاريخ  ي  الحض  السياق  ي 

االبتدائية ف  المدارس  تأهيل وإدارة  إعادة  بعد القديمة:  ي عام    ما 
وع "خلق فرص عمل    2020الضاع"، وف  مشر

ي الموص
ي تدعم نتائج سوق العمل ".  -ل  للشباب ف 

ي مهارات البناء التر
ي ف 
 مركز التمير  المهت 

 



FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: 

Husamaldeen El-Zubi, Public Information Officer 

UNESCO, Baghdad, Iraq 

+9647809270324 - h.el-zubi@unesco.org 

 

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال: 
 حسام الزعبي / مسؤول االعالم 

 يونسكو / بغداد / العراق 

+9647809270324 

h.el-zubi@unesco.org 
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