
 

             

 

 
 
 

 لالصدار الفوري 

 اليابان تقدم الدعم العادة الخدمات االساسية في المناطق العراقية المحررة مؤخراً 

قدمت اليابان مبلغاً يقارب االربعة ماليين دوالر الى منظمة مكتب خدمات المشاريع التابع  – 2019نيسان  14 –بغداد 

ذ مشروع يهدف الى تعزيز ظروف العيش و السالمة للسكان العراقيين الذين يعيشون لتنفي( UNOPSلالمم المتحدة )

 في المناطق المحررة مؤخراً. 

ان مشروع "اعادة الوصول الى الخدمات الحضرية االساسية في المناطق المحررة" يركز على اعادة الوصول الى 

شخص يعيشون في المناطق المحررة في االنبار  100.000الخدمات الحضرية االساسية. من المتوقع ان اكثر من 

سيستفيدون من المشروع الذي سينفذ بالتنسيق مع السلطات المحلية و الشركاء. ان المشروع يستجيب الى الحاجات 

الملحة للمجتمعات بتوفيره معدات ادارة النفايات الصلبة ، اعادة تاهيل منشات الماء الحضرية و الطرق و توفير حلول 

 لطاقة المتجددة للبنى التحتية االساسية مثل المنشات الصحية والمدارس والمباني االخرى او الشوارع. ا

سعادة السيد ناوفومي هاشيموتو سفير اليابان الى جمهورية العراق صرح قائالً:" لقدر قررت اليابان مؤخرا حزمة 

هذا المشروع كمساهمة لتحسين ظروف العيش  مليون دوالر وبضمنها 63مساعدات جديدة للعراق تصل قيمتها الى 

للعائدين في االنبار من خالل اعادة الوصول الى الخدمات الحضرية االساسية كالماء و المجاري و النقل و الطاقة و 

 500 ادارة النفايات الصلبة. بهذه الحزمة فان القيمة الكلية للمساعدة التي قدمتها اليابان الى المتأثرين باالزمة تصل الى

 مليون دوالر." 

في  UNOPSمن جانبه صرح السيد عصمان اكرم مدير مركز عمليات مكتب خدمات المشاريع التابع لالمم المتحدة 

عمان "اننا فخورون بدعم العائدين و المجتمعات الهشة المضيفة في المناطق المحررة مؤخراً من خالل حلول الطاقة 

ة بالشراكة مع حكومة اليابان. ان اعادة الوصول الى الخدمات الحضرية االساسية المبتكرة و التخلص من النفايات الصلب

 في المناطق المحررة ، حيث حصل معظم الضرر ، امر جوهري لضمان ان العائدين تتوفر لهم ظروع عيش الئقة." 

 50مة ما يقرب من مقد 2004فاعلة في العراق منذ  UNOPSان منظمة مكتب خدمات المشاريع التابع لالمم المتحدة 

 مشروع تنفذها منظمات المجتمع المدني العراق 500مليون دوالر و تدعم اكثر من  260مشروعاً تفوق قيمتها 

# # # 

 UNOPSمنظمة مكتب خدمات المشاريع التابع لالمم المتحدة عن 

تساعد االمم المتحدة و شركائها في توفير السالم و االمن و الحلول االنسانية و التنموية. ان  UNOPSمنظمة مكتب خدمات المشاريع التابع لالمم المتحدة ان 

التحتية و ادارة المشاريع و هذه المنظمة هي لمساعدة الناس لبناء حياة افضل والدول لتحقيق السالم و التنمية المستدامة. ان خدمات المنظمة تشمل البنى 

 الكلفة و زيادة النوعية. -المشتريات و االدارة المالية والموارد البشرية. ان شركائنا يطلبون منا دعم قدراتهم وزيادة السرعة و تقليل المخاطر و زيادة كفاءة



لمشاريع بالشراكة مع المانحين الثنائيين والحكومات الوطنية و في عمان يغطي االردن والعراق و لبنان وسوريا و تركيا واليمن و ينفذ ا UNOPSان مركز 

 منظمات االمم المتحدة االخرى. 

 لالستفسار الرجاء االتصال بـ: 

NchidziS@unops.org  Tel: +962 6 5902100 (UNOPS) 
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