
 إلعادة   المانحين  مؤتمر  في  أمريكي  دوالر  مليارات  5  قدرها  إجمالية  مالية  مساعدات  تقديم  اليابان  حكومة  أعلنت  أن  منذ

 واألطراف   البلدين  حكومتي  من  بدعموذلك    العراق  مع  التعاون   مستمر   بشكل  جايكا  طورت.  2003  عام  في  العراق  إعمار

افتتحنا  الصلة  ذات البداية  في  و  2009  في  ميدانيًا  مكتبًا. في   ما   قدمنا  اآلن،  حتى.  2011  في  العراقالمكتب الرئيسي 

  مجموعة هذه القروض    تغطيحيث    ياباني  ين  مليار  860  بحوالي  اليابانية  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  قرًضا  32  مجموعه

  عدد لقد ازداد  .  واالتصاالت  والري  المياه  وإمدادات  والجسور  والموانئ  والطاقة  الكهرباء  ذلك  في  بما  القطاعات  من  واسعة

  لتنمية  الفني  التعاونمشاريع    أيًضا  قدمنا،    2003  عام  منذ .  الخاص  القطاع  استثمارات   تمويل  تموكما  المنجزة    المشاريع

 ستواصل .  جديدة  مشاريع  وبدأت،    عراقي  10000  لحوالي  الثالثة  والدول  اليابان  في  التدريب  ذلك  في   بما،    البشرية  الموارد

،    الحياة  نوعية  وتحسين،    الخاص  القطاع  االقتصادي وتنشيط  النمو  أسس  تعزيز  على   التركيز   مع  التعاون  تعزيز  جايكا

  ."بثقة العالم قيادة"المتمثلة ب  جايكا ؤيةر مع يتماشى بما العراق في الحوكمة وتقوية

  
 عالقتنا   وأوسع،    البعض  نابعضنفهم    وأن،    معهم  وأتحدث  العراق  في  االشخاص  من  بالعديد  ألتقي  أن   أود و    الناس  لقاء  أقدر

  مناطق  من  ممكن  عدد  أكبر  زيارة  أود  أنني  إالالصحية    السالمةالحركة بسب    على  قيود  وجود  من  الرغم  على.  التعاونية
 تفعله  أن يمكن ما في دائًما سأفكر. رائعة وثقافة طويل بتاريخ يتمتع الذي للعراق فهمي وتعميق،  معرفتي ونشر،  العراق

والتعاون  شعبلخدمة    العراق  في  جايكا  مكتب  في  زمالئي  مع  جهدي  قصارى  وسأبذل  المعنيين،  األشخاص  مع  جايكا 

  .ودعمكم تعاونكم إلى أتطلع إنني. عاًما 80 من ألكثر واليابان العراق بين العالقات وتعزيز العراق

  
  ن يج يونيدا
  مدير

 العراق  جايكا مكتب
 

 

تانی  لهکۆنفرانسی  دارايی  يارمهتی  دۆالر  مليار  5  کۆی  ژاپۆن  حکومهتی  کاتهی لهو  ئاوەدانکردنهوەی  بۆ  بهخشهر  و

راق ی  ع راق  لهگهڵ  هاوکاری  بهبهردەوامی  يکااج  ڕاگهياند  2003  لهسا داوە  ع  حکوومهتهکانی  بهپشتيوانی  پهرەپ

ت  ههردوو مه  .پهيوەنديدارەکان  اليهنه  و  و ی  له  سهرەتا  ئ ی   له  و  کردەوە  مهيدانيمان  نووسينگهيهکی  2009  سا   سا

راق  له  مانسهرەکي  ئۆفيسی  2011 ستا  تاکردەوە.    ع ی  به  مانژاپۆنيقهرزی هاوکاری فهرمی    32  گشتی  کۆی  ئ   ب

کی  که،  کردووە  دابين  دۆالر  مليار)  860( کتهرەکانی  له  زۆر  بهش ری،  پردەکان،  بهندەرەکان،  وزە،  کارەبا  س   و   ئاود

تهوە  گهياندن نانیو    زياديکردووەوە  تهواوکراون  پرۆژانهی  ئهو   ژمارەی  دەگر  له  .دابينکراوە  تايبهت  کهرتی   وەبهره

ی دانی   بۆ  تهکنيکيمان  ههماههنگی  پرۆژەی  وە  2003  سا  له   بوون  بريتی  که  کردووە  دابين  مرۆييهکان  سهرچاوە  گهشهپ

تانی  و  ژاپۆن له  مهشقکردن يهم  و راقی  ههزار  10  نزيکهی  بۆ  س ۆژەی  و  ع مان  پ کرد  دەست  نو  بهردەوام  يکااج  .پ

ت   بوژاندنهوەی  و  ئابووری  گهشهی  دامهزراوەکانی  پتهوکردنی  لهسهر  جهختکردنهوە  لهگهڵ  هاوکاری  لهپتهوکردنی  دەب
ک  گوزەرانی  و  ژيان  باشترکردنی  و  تايبهت  کهرتی زکردنی  و  خه انی  بهه دەگونج  ک  لهعيراق   حوکم  لهگهڵه 

وانينی   "وەمتمانه به جيهان سهرکردايهتيکردنی" بۆ يکااج ت

 
ک  چاوپيکهوتنی  من نم  بهرز  خه ت  و  دەنرخ کی  له  کزۆر  لهگهڵ  دەمهو راق  خه  لهيهکتر   و  بکهين  قسه  و  ببينم  ع

بگهين ، گهڕانمان سنوردارکراوە  تهندروستييهوە  سهالمهتی  بههۆی  ههرچهندە  .بکهين  فراوان  هاوبهشمان  پهيوەندی  و  ت



م ت  به راق  ناوچهيهکی  چهند  سهردانی  دەمهو و  خۆم  زانياری  و  بکهم  ع گهيشتنی  و  بکهمهوە  ب راق  له   خۆم  ت تر   ع   قوو
ژوويهکی  که  بکهمهوە ژ    م کی  ودوورودر نهر  کلتور   يکااج  که  دەکهمهوە  لهوە  بير   ههميشه  من.  ههيهی  سهرسوڕه
ت  کی  هاوکاری  و  بکات  چی  دەتوان کيش   ههموو  و  بکات  پهيوەنديدار  خه   نووسينگهی  له  هاوکارەکانم  لهگهڵ  دەدەم  ههو

راق  له  يکااج کی  خزمهتکردنی   بۆ  ع راق  خه وان  پهيوەندييهکانی  پتهوکردنی  و  ع راق  ن   زياتر  ماوەی  بۆکه    ژاپۆن  و  ع

ی منه. سا 80 له وە پشتگيری و هاوکاری چاوەر   .دەکهم ئ

  
ن  دا ج   يۆن
وەبهر   بهڕ

  نوسينگهی جايکا له عيراق
  

 


