
 

 19وإيجاد سبل العيش وسط كوفيد   تعزيز القدرة على مواجهة األزماتاليابان تساهم في  
 

الذي  الهاممنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وحكومة العراق بالدعم  ترحب -2021نيسان  23بغداد، 

وتعزيز  19-كوفيد  لجائحةالوقت للمساعدة في التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي هذا تقدمه حكومة اليابان في 

ممول والليونيدو اسيوفر مشروع . العيش في البالد تساعد على توفير سبلأنشطة   وإقامة عيمن المجتماألاالستقرار و

 عاني من معدالت بطالة عالية.فئات تمن اليابان دفعة لالقتصاد الهش ول

محافظة نينوى، وكذلك المجتمعات المضيفة،  مناطق المشروع النازحين الذين يعيشون في مخيمات النزوح في  سيدعم

القدرة على مواجهة  دعم مناألنشطة هذه ستساعد   الفرص االقتصادية والمعيشية. مساعدتهم على ايجاد من خالل

للحفاظ على  ضروري، وهو أمر من البرنامج فيديناالعتماد على الذات بين المست تعزيزعلى والتعافي منها و األزمات

من اختيارهم  ةع صغيراريالسالم واالستقرار. سيعمل المشروع على بناء قدرات المستفيدين لبدء وإدارة واستدامة مش

 المطلوب، باإلضافة إلى تزويدهم برأس المال عمل حرالضرورية لبدء  ريادة األعمال والمهارات على تدريبالمن خالل 

ة الزراع’ فكرةالمشروع  طرحعالوة على ذلك، ولضمان األمن الغذائي، سي .الضرورية والتجهيزاتمن المعدات 

 ر التدريبيفتوو التحويلية الزراعية اتاليونيدو في مجال األعمال الزراعية والمعالج انشطة، بما يتماشى مع ‘المنزلية

  .المجالفي هذا 

، وبالتالي للنازحين ملحةاليونيدو في مجال األمن البشري، سيرعى المشروع االحتياجات الفورية وال نهجوبناًء على 

 معالجة مواطن الضعف المزمنة والتحديات الهيكلية والمخاطر المحتملة على السالم المستدام. 

مليون  500"قدمت اليابان أكثر من بانه قد  ي كوتاروسوزوك السيد في العراق، سعادة السفير الياباني نوه بدوره،و

. باإلضافة إلى ذلك، قررت اليابان 2014دوالر أمريكي كمساعدات إنسانية لألشخاص المتضررين من األزمة منذ عام 

  من المقام مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك هذا المشروع 50هذا العام تقديم حزمة مساعدات جديدة للعراق تصل إلى 

 ."منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قبل

ع  يرالبدء وإدارة واستدامة مش من البرنامج وقال أيًضا: "إنني أثني على نهج اليونيدو الفريد لبناء قدرات المستفيدين

ى الذات. من اختيارهم من خالل ريادة األعمال والتدريب على المهارات، مما يؤدي إلى تطوير االعتماد عل ةصغير

. تأمل حكومة اليابان وقدرة شعبه على العطاءيوضح لنا هذا النهج طريقة لالستفادة من كل اإلمكانات الزراعية للعراق 

 ".19كوفيد أن يساعد هذا المشروع في التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي لـ
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