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خالل العمل  اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم املساواة وتغير املناخ. ونساعد الدول، منبرنامج األمم املتحدة 

، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. تعرف على املزيد على  170بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
ً
أو  iq.undp.orgموقعنا بلدا

@UNDPinIraq 
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الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي يجددان اتفاقية الشراكة 

 الخاصة بتسريع مشاريع البنى التحتية  
 

وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( وبرنامج األمم املتحدة   – 2020 تشرين الثاني )نوفمبر(  11بغداد، 

ة لتجديد الشراكة ملراقبة ودعم تسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية جتماعية واالقتصادية في  اإلنمائي في العراق اتفاقي

 العراق. 

تنفذ الحكومة العراقية هذه املشاريع بدعم  من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  بهدف  تعزيز النمو  االقتصادي  

طاعات الخدمية الرئيسة من كهرباء، وماء، وصرف صحي،  وتحسين الظروف املعيشية لسكان العراق، مع التركيز على الق

 ونفط، وري، ونقل، وصناعة، وصحة، واتصاالت. 

 لوكالة جايكا في  
ً
 مهما

ً
يقول املمثل الرئيس للوكالة اليابانية، السيد كي توياما أن: "برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يعد شريكا

ي تعزيز آلية املراقبة لدى الحكومة العراقية، ومعالجة التحديات  . وقد ساهمت هذه الشراكة ف2009العراق منذ عام 

التي تواجهها تلك املشاريع. وبموجب هذه االتفاقية العاشرة، نتطلع إلى مزيد من السرعة في تنفيذ مشاريع الحكومة  

 العراقية من خالل دعمنا املشترك".

ي العراق،  السيدة زينة علي أحمد: "يظهر توقيع هذه االتفاقية  فيما قالت املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة االنمائي ف

بين البرنامج اإلنمائي وجايكا االلتزام الثابت للحكومة العراقية والشعب الياباني بالتنمية املستدامة في جميع أنحاء  

 ".19-العراق. نحن نتطلع إلى رؤية نتائج تعزيز هذه الشراكة، وال سيما في ظروف أزمة كوفيد

نتيجة لآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة، يحتاج العراق إلى دعم مستمر ومركز من املجتمع الدولي. وبتوقيع و 

اتفاقية التجديد هذه، تلتزم الحكومة العراقية وجايكا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز  

 في العراق. الخدمات العامة وتنمية القطاع الخاص 
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