
 

 

 

 

 للنشر الفوري 

الحديثة النفايات من التخلص أنظمة حول التدريبية العمل ورشة حول تدريبية ورشة إطالق  

 

، (UNOPSبدعم من شعب وحكومة اليابان ومن خالل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) – 2018كانون األول  18بغداد، 

التي هي جزء من مشروع " تحسين وحول األنظمة الحديثة للتخلص من النفايات  تدريبيةالعمل الابتداء بنجاح اليوم األول لورشة 

حديثا من خالل الطاقة المتجددة والتخلص من النفايات في حاالت الطوارئ" المدعوم من ظروف المعيشة في المناطق المحررة 

 اليابان.

ألنظمة الحديثة للتخلص من النفايات االى مشاركة المعلومات والمهارات وأفضل الممارسات المتعلقة في  العمل هذه ورشة تهدف

نقاض والفرز والتدوير وإنتاج الطاقة الكهربائية من نفايات البلدية بالتزامن استغالل األوإضافة الى التركيز على تطوير إدارة النفايات 

 مع التوجه نحو الطاقة المتجددة واألنظمة الحديثة للتخلص من النفايات في الدول المتقدمة.

 ر ونينوى وديالىمحافظات االنبا دوبين منمنوشارك في هذه الورشة مندوبين من اللجنة العليا إلدارة النفايات في العراق  

رئيس بعثة اليابان في السفارة اليابانية العراق قال " أود أن أعرب عن خالص تقديري لمكتب األمم المتحدة  نائب-السيد اكيرو اندو 

لخدمات المشاريع لتنظيمه ورشة العمل هذه والتي هي جزء من المشروع الذي تموله اليابان. أتوقع أن يكتسب المشاركون المعرفة 

طق المحررة. وأكد السيد إندو أيضا على المهارات وأفضل الممارسات في األنظمة الحديثة للتخلص من النفايات لتطبيقها في المنوا

 أهمية مساعدة اليابان للعراق في جهوده اإلنسانية لتحقيق االستقرار للشعب العراقي والتخفيف من معاناتهم من أجل مستقبل افضل.

"أن مفهوم التخلص من النفايات الصلبة  العاني،األمم المتحدة لخدمات المشاريع، السيدة هدى  في مكتبمج وأبرزت مستشارة البرنا

له عدة أبعاد حاسمة خاصة تلك المتعلقة بالتأثيرات الصحية والبيئية على المجتمعات المحلية وإن إيجاد حلول لهذه القضايا له آثار 

 ق أهداف التنمية المستدامة. "عالمية مهمة ويساهم بشكل مباشر في تحقي

 ،2015ظل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع يدعم االستجابة اإلنسانية لألزمة العراقية منذ عام  اليابان،وبالشراكة مع حكومة 

 .في العراق مشاريع في إقليم كردستان والمناطق المحررةحيث نفذ عدة 
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الحديثة للتخلص من النفايات في فندق الرشيد في بغدادورشة عمل حول األنظمة الصورة:   

 

 

# # # 

 5902100 6 962+: هاتف NaomitsuN@unops.org ,، ناوميتسو ناكاجاوا لالستفسارات الصحفية، يرجى االتصال بـ:
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