
 

 

 

 

 للنشر الفوري

للمناطق المحررة في العراق الدعم تعزز حكومة الیابان  

 

 .العراق جمھوریة لمساعدة 2017 لعام التكمیلیة میزانیتھا من جدیدة مساعدات عن الیابان حكومة أعلنت - 2018آذار  06، بغداد
 یرمیان بحیث أمریكي دوالر مالیین 6.3 ھممجموع یبلغ مشروعین بتنفیذ )UNOPS(المشاریع لخدمات المتحدة األمم مكتب سیقوم

 .حدیثا المحررة المناطق في یعیشون الذین أولئك سیما وال العراقیین، للسكان والسالمة المعیشیة األحوال تحسین إلى

 حاالت في النفایات من والتخلص المتجددة الطاقة خالل من حدیثا المحررة المناطق في المعیشة ظروف تحسین" مشروع سیحسن
 أكثر یستفید أن المتوقع من .الصلبة النفایات من للتخلص للبلدیة وخدمات الشبكة خارج المتجددة للطاقة مبتكرة حلول توفیر" الطوارئ

مكتب األمم المتحدة لخدمات  سینفذه الذي المشروع من حدیثا المحررة المناطق في یعیشون أو العائدین من معظمھم شخص، ملیوني من
 للمجتمعات الفوریة لالحتیاجات المتجددة الطاقة حلول وستستجیب .العراقیة المحلیة والسلطات الكھرباء وزارة مع بالتنسیق المشاریع

 وسیعمل .الوطنیة الشبكة في دمجھا یمكن التي للبیئة والصدیقة والالمركزیة الطویل المدى على الطاقة تولید طریقة المحلیة كما وستوفر
 أثر الى الذي سیرمي المستقبل في الخدمات لتوفیر المستھدفة المناطق في الصلبة النفایات من التخلص ممارسات تحسین على المشروع

 .السكان وصحة البیئة على كبیر إیجابي

 شراء سیوفر. حدیثا المحررة المناطق على أیضا یركزو "األلغام إزالة لسلطات التشغیلیة القدرة تحسین" إلى یھدف آلخر،ا المشروع أما
 في الداخلیة وزارة والبیئة، الصحة لوزارة التابعة باأللغام المتعلقة األعمال لمدیریة تشغیلیةال قدرةال األلغام إلزالة حاسمةال معداتال

 باأللغام للقیام المتعلقة اإلجراءات في المختصین وشركائھا العراق في باأللغام المتعلقة لألعمال كردستان وكالة وكذلك العراق، حكومة
 إلى باإلضافةو. المتضررة المناطق في یعیشون شخص ملیوني المشروعمن  سیستفیدو .الصلة ذات األخرىو األلغام إزالة بأنشطة

 مجال في التدریب من سلسلة توفیر إلى یھدف الذي الدولي للتعاون الیابانیة للوكالة التقني للتعاون جاریا مشروعا المشروع سیكمل ذلك،
 .المستفیدین الى نفس باأللغام المتعلقة اإلجراءات

 بتقدیم الیابان بدأت أن منذ التوالي على الرابعة السنة إنھا"سفیر الیابان لدى العراق، السید فومیو إیواي قال: لسعادة  في تصریح
 ھذه وتظھر. اإلسالمیة الدولة تنظیم من المتضررین الضعیف السوري/  العراقي الشعب إلى المساعدة من خالل المیزانیة التكمیلیة

 ".العراق في العودة ومناطق المخیمات في األساسیة االحتیاجات بتلبیة والمؤمن القوي الیابان التزام المساعدة

 الجھود من جدیدة مجموعة من كجزء تأتي )UNOPSالمشاریع( لخدمات المتحدة األمم مكتب الى المقدمة المساعدة" نأ ضافوأ
 والالجئین النازحین خدمة على مصممة الیابان. تقریبا دوالر ملیون 100 الى تصل العراق في االستقرار وتحقیق االنسانیة

 ". تنمیتھا أجل من العراق جھود دعم مع العراق، في المضیفة والمجتمعات

 فخورون نحن" :)UNOPSالشرق األوسط لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ( –، المدیرة االقلیمیة  وأشارت السیدة بانھ كالوتي
 الصلبة النفایات من ، التخلص المبتكرة الطاقة حلول خالل من حدیثا المحررة المناطق في الضعیفة المضیفة والمجتمعات العائدین بدعم
 ".البیئیة الشواغل مراعاة مستدامة مع حلول لتوفیر مصممة مشاریعنا األلغام. إن إزالة مجال وفي

 



 260 على تزید بقیمة مشروعا 50 من یقرب ما قدم حیث 2004األمم المتحدة لخدمات المشاریع في العراق منذ عام  یتواجد مكتب
 .العراقیة المدني المجتمع منظمات نفذتھا مشروع 500 من أكثر ودعم دوالر، ملیون
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