
 عاش االقتصادي واالستقرار االجتماعي في العراقتمشروعين لإلن تدعمان اليونيدو واليابان

 2017مايو  18الخميس، 

 

 – 2017أيار / مايو  17فيينا، 

 

 وافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وحكومة اليابان على إطالق مشروعين في العراق لرفع  

استمرار  روا إلى الفرار من ديارهم بسبب المجتمعات المحلية المتضررة من تدفق األشخاص الذين اضطالعبء عن 

 العنف وانعدام األمن.

 

إلى األشخاص  اتلنداء األمين العام لألمم المتحدة من أجل تقديم المزيد من المساعد و ان هذه المشاريع تستجيب 

 الذين "عانوا معاناة هائلة ".

 

من تحقيق االستقرار المتكامل واالنتعاش االقتصادي ودعم إعادة اإلعمار  , سوف تمكن يابان الماليةمساهمة الو

من خالل التدريب على المهارات المهنية والزراعية  ,للمشردين داخليا والعائدين والالجئين السوريين في العراق

 والتدابير الملموسة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

د هذه المشاريع حكومة العراق في التصدي للتحديات اإلنسانية واإلنمائية في سياق العمليات العسكرية ضد وستساع

للمشردين من مدينة الموصل والمجتمعات  ,الدولة اإلسالمية في العراق والشام في مدينة الموصل. وسيجلبون اإلغاثة

 المضيفة لهم في إقليم كردستان العراق.

 

من  460،000شخص مشردين من الموصل، منهم حوالي  669،000عراقية، ال يزال حوالي ووفقا للسلطات ال

( أن األضرار التي لحقت بالبنية UN - Habitat غرب الموصل. ويؤكد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

 قية.التحتية العامة والخاصة في غرب الموصل تزيد مرتين ونصف عما هي عليه في المناطق الشر

 

ل دعم قتصادي من خالستقرار االيهدف أحدهما إلى تعزيز القدرة على الصمود واااللمشروع األول مكونان: ل

أو في نينوى( على اطراف محافظة  والمدن الواقعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحررة حديثا 

لتيسير برامج  من خالل مراكز التدريب المهني  وتعزيز قدرة الحكومة(  فظات أربيل وكركوك وصالح الدين )محا

 التدريب المهني للنازحين والالجئين والعائدين.

 

سبل العيش في حاالت الطوارئ  توفير من أجل ات التي تعملويتماشى المشروع مع أولويات وأهداف المجموع

 انية للعراق.والتماسك االجتماعي، ويتوافق مع خطة االستجابة اإلنس

 

تعزيز من خالل وسيعمل المشروع الثاني على تطوير الصناعات الزراعية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان. 

من خالل إشراك الالجئين السوريين  ةتجهيز األغذية والزراعة التي تبدأ على مستوى المزرعة واألسرمشاريع 

 والنازحين والمجتمعات المضيفة والقطاع الخاص.

 

 هموزارة التخطيط، ووزارة الزراعة والموارد المائية، فضال عن وزارة الصناعة في إقليم كردستان، ن كل من وا

ومخيمات النازحين السوريين  قظاء شقالوة و ناحية بحركةالمشروع في  نفذالشركاء الحكوميين في هذا المسعى. وسي

 في محافظة أربيل.


