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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

UN-Habitat’s Executive Director meets with the Japanese Ambassador to Iraq to express her 

appreciation for the longstanding partnership between the Government of Japan and UN-Habitat Iraq 

 

 

Baghdad - 7th June 2021 

UN-Habitat’s Executive Director (ED), Mrs. Maimunah Sharif, met with Ambassador Suzuki, Japan’s 

Ambassador to Iraq and thanked the Government of Japan for its longstanding partnership and continued 

trust in UN-Habitat’s initiatives. 

The partnership between the Government of Japan and UN-Habitat in Iraq dates back to 2004. Between 
then and 2008, UN-Habitat has implemented several projects with Japanese funding, including 
rehabilitating damaged houses and public infrastructures such as schools, establishing vocational training 
schools, and installing new water and sanitation facilities. Japan has categorically been a long-standing 
partner and donor in major rebuilding projects. 
 

In his meeting with the ED, the Japanese Ambassador Suzuki said:  

"Humans cannot start to live without a shelter. Not only a decent home, but essential supply of water, 

sanitation and electricity; we also need to earn money for livelihood. 

"The people in that region are still suffering from lack of all these, on top of communal and safety concerns. 

"True to its name, UN-Habitat's integrated approach give consideration to this, caring for real people's life. 

It is in line with the notion of "human security" envisaged in Japan's assistance policy. 

"It is with trust and good wishes of Japanese people to Iraqi people in plight, that Japan decided to finance 

these projects. UN-Habitat, with its local and global achievements, is a greatly reliable partner in these 

projects." 
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Presently, UN-Habitat is the only organization in Iraq constructing low-cost houses for Internally Displaced 

Person (IDPs). In her meeting with the Ambassador, the ED enthusiastically acknowledged and 

appreciated the role of Japanese funding in UN-Habitat’s urban-recovery initiatives. The ED also thanked 

the Japanese Government for extending emergency support towards returnees in the face of a global 

pandemic. 

Since the Japanese Fiscal Year 2014, the Government of Japan has provided more than USD 56 million to 

UN-Habitat (Iraq). Japan is currently funding two ongoing projects, namely: “Support to Reconstruction 

and Peace-building of Liberated Cities in Iraq – Phase III (FY2019 project)” and “Emergency Support to 

Returnees in Iraq after the Outbreak of COVID-19 (FY2020 project)”. These projects have massively 

contributed to social stabilization and UN’s peace-building efforts in Iraq. Apart from discussing the 

existing projects, the prospects of launching new ones in the future were also discussed in ED’s meeting 

with the Ambassador. 

Both the Japanese Ambassador and the ED recognized that the main challenge faced by UN-Habitat today 

is the influx of IDPs. By 2017, the number of people returning to their homes has surpassed the number 

of people displaced in Iraq. However, the damage to their houses is one of the main obstacles preventing 

many IDPs from returning. Therefore, it was mutually agreed in the meeting that solving the housing crisis 

in liberated cities is an urgent need, not only for the displaced persons but also for communities who have 

been bearing the heavy burden of hosting many IDPs for more than three years. 

The meeting strengthened the commitment of both parties to further work for incorporating sustainable 

and context-based practices in the liberated cities of Iraq. 

 

For more information please contact: 

Mr. Aryan Star Muheddin 

Communications Specialist, UN-Habitat 

Mobile number: +964 (0)751 103 9494  

Email: aryan.al-jammoor@un.org 

 

 

 
ي العراق لإلعراب عن  

 
ي ف

ي بالسفبر اليابان 
ية تلتف  نامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر : المديرة التنفيذية لبر ي

تقديرها  بيان صحف 

ي العراق 
 
ية ف اكة الطويلة األمد بير  حكومة اليابان وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر  للشر

 2021حزيران   7 -بغداد 

يف  ية، بالسفبر سوزوكي سفبر اليابان لدى العراق،    /التقت السيدة ميمونة شر
نامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر المديرة التنفيذية لبر

يةوشكرت حكو  ي مبادرات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
اكتها الطويلة األمد وثقتها المستمرة ف   .مة اليابان عىل شر

ية اىل عام  اكة بير  حكومة اليابان وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر ة ما بير  ذلك الحير  وعام 2004تعود الشر
ي الفبر

،  2008. وف 
رة والبن  التحتية  نفذ برنامج األمم المتحدة ل ي ذلك إعادة تأهيل المنازل المتض 

، بما ف  ي
ية عدة مشاري    ع بتمويل يابان  لمستوطنات البشر

ا وجهة  
ً
يك اليابان شر . لطالما كانت  للمياه والضف الصحي ، وإنشاء مرافق جديدة  ي

المهن  للتدريب  المدارس، وإنشاء مدارس  العامة مثل 
ي مشاري    ع إعادة ا 

ى.  مانحة منذ أمد بعيد ف   لبناء الكبر
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ي اجتماعه مع المديرة التنفيذية:  
 
ي سوزوكي ف

 وقال السفبر اليابان 

ا، ولكن يجب أن تتوفر فيه إمدادات أساسية من  
ً
ي أن يكون المسكن الئق

ي العيش دون مأوى.  حيث ال يكف 
 
"ال يمكن للبشر أن يبدأوا ف

ا إىل كسب المال 
ً
 .من أجل المعيشةالمياه والضف الصحي والكهرباء؛ ونحتاج أيض

ي تلك المنطقة ما زالوا يعانون من نقص كل هذه األساسيات، باإلضافة إىل مخاوف المجتمع والسالمة"
 
 .األشخاص ف

ي االعتبار وهو االهتمام بحياة الناس الحقيقية، وهو يتماشر مع   إن إسم
 
 عليه ونهجه المتكامل يأخذ هذا ف

ٌ
موئل األمم المتحدة منطبق

ي سياسة المساعدة اليابانية
 
ي" المتوخ  ف  .مفهوم" األمن البشر

ي الطيبة للشعب الع"
ي محنته.  وإن موئل األمم المتحدة،  لقد قررت اليابان تمويل هذه المشاري    ع بثقة وتمنيات الشعب اليابان 

 
ي ف

ر
راف

ي هذه المشاري    ع". 
 
يك موثوق به إىل حد كببر ف  شر

ُ
 بإنجازاته المحلية والعالمية، يَعد

 
التكلفة   منازل منخفضة  ي 

تبن  ي 
النر الحاض   الوقت  ي 

 
العراق ف ي 

 
الوحيدة ف المنظمة  ية هو  البشر للمستوطنات  المتحدة   األمم  برنامج  إن 

. أشادت   ي يقوم بها برنامج  للنازحير 
ي النر ي الحض 

 
ي مبادرات التعاف

 
ي ف

ة بدور التمويل اليابان   كببر
ً
ي لقائها بالسفبر  إشادة

 
المديرة التنفيذية ف

ية وأعربت عن تقدير ها لهذا الدور. كما شكرت المديرة التنفيذية الحكومة اليابانية عىل تقديم الدعم    األمم المتحدة  للمستوطنات البشر

.  الطارئ للعا  ي مواجهة وباء عالمي
 
 ئدين ف

ية    56، قدمت حكومة اليابان أكبر من  2014منذ السنة المالية اليابانية    نامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشر مليون دوالر أمريكي لبر

العراق   ي 
المحررة ف  المدن  ي 

السالم ف  وبناء  اإلعمار  إعادة  وعير  جاريير  هما: "دعم  اليابان حاليا مشر الثالثة    -)العراق(. وتمول  المرحلة 

المالية  )مشر  السنة  المالية   ("2019وع  السنة  وع  )مشر ي جائحة كورونا 
تفشر بعد  العراق  ي 

ف  للعائدين  الطارئ  وقد   (". 2020و"الدعم 

العراق. وإىل جانب مناقشة   ي 
السالم ف  لبناء  المتحدة  ي تحقيق اإلستقرار االجتماعي وجهود األمم 

المشاري    ع بشكل كببر ف  أسهمت هذه 

ي المستقبل المشاري    ع القائمة، نوقشت 
 .أيضا خالل اجتماع المديرة التنفيذية مع السفبر آفاق إطالق مشاري    ع جديدة ف 

ية اليوم  ي والمدير التنفيذي  عىل أن التحدي الرئيشي الذي يواجهه برنامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشر
  أتفق كل من السفبر اليابان 

. فقد  تجاوز عدد األشخاص العائد ي العراق بحلول عام  هو تدفق النازحير 
ي لحقت  2017ين اىل ديارهم عدد النازحير  ف 

ار النر ، غبر أن األض 

ي االجتماع عىل أن حل أزمة  
ي تمنع العديد من النازحير  من العودة. لذلك، اتفق الطرفان ف 

بمنازلهم هي واحدة من العقبات الرئيسية النر

ي المدن المحررة هو حاجة ملحة، ليس للنازحير  فحسب 
ي استضافة  السكن ف 

ي تحمل العبء الثقيل المتمثل ف 
ا للمجتمعات النر

ً
، بل وأيض

 العديد من النازحير  منذ أكبر من ثالث سنوات.  

ي المدن العراقية المحررة 
ام الطرفير  بمواصلة العمل من أجل إدماج ممارسات مستدامة مراعية للسياق ف   

 .وعزز اإلجتماع البر

 

   للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

 آريان ستار محي الدين 
 مختص النشر و االعالم 

ي 
ون  يد االلكير  aryan.al-jammoor@un.org   البير

9647511039494الهاتف  +  
 

 


