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تحسينات طارئة في قطاع المياة للمجتمعات المضيفة لالجئين السوريين في محافظات الشمال في المملكة
المهندس هاني الكردي – نائب مدير البرامج /مكتب جايكا االردن

ولد التزايد المطرد في عدد الالجئين السوريين منذ اندالع
األزمة في اذار  1122تحد كبير في قطاع المياه باألضافة
العديد من الضغوطات في النظام العام لتوزيع و ضخ المياه
و خدمات الصرف الصحي .اكثر من  011الف الجىء
مسجل متواجدون في القسم الشمالي للمملكة وضعوا المزيد
من الضغط على الموارد المائية التي هي محدودة في
األردن .مما تطلب استجابة و دعم المجتمع الدولي.

فريق عمل من جايكا و سلطة مياة األردن يتباحثون المشروع

ووفقا الى ذلك ،وقعت سلطة المياة مذكرة المناقشات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في التاسع من
كانون الثاني  1122للقيام ببرنامج شامل استجابة لألحتياجات الطارئة لهذا القطاع ،و يهدف هذا البرنامج الى تقييم
تأثير "الالجئين السوريين" على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المجتمعات المحلية المضيفة.

حفل توقيع مذكرة المناقشات و اتفاقية المنحة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وبموجب هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة  3سنوات سيجرى تصميم مفصل للمشاريع ذات األولوية في المناطق
المستهدفة التي ستمول بمنح من الحكومة اليابانية ،و سيتم وضع خطة ألمدادات المياة ومياة الصرف الصحي وسيتم
تنفيذ مشاريع تجريبية لتحسين الظروف التشغيلية ألنظمة المياه في المناطق المتضررة .وبصدد ذلك تم توقيع مذكرة
تفاهم بمنحة قدرها  5..2مليون دوالر امريكي بتاريخ  31اذار  513.بين معالي وزير التخطيط و التعاون الدولي
الدكتور ابراهيم سيف و سعادة السفير الياباني لدى األردن السيد جنيشي كوسيغي ،في حين وقع اتفاقية المنحة
الدكتور سيف وممثل جايكا في عمان السيد توشياكي تاناكا.

مشروع تحسين معدات أمن المطار في مطار الملكة علياء الدولي
المهندس عادل زريقات  -مسؤول أول برامج  /مكتب جايكا االردن

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور يفتتح الحفل

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور ،اقيم حفل تدشين مشروع تحسين االجهزة االمنية
لمطار الملكة علياء الدولي في العشرين من كانون الثاني لعام  1122وقد حضر االفتتاح وزير النقل الدكتورة
لينا شبيب و وزير االشغال العامة واالسكان المهندس سامي هلسة و رئيس مجلس ادارة الملكية االردنية السيد
ناصر اللوزي كما حضره السفير الياباني السيد جنيشي كوسيغي وممثل مكتب جابكا األردن السيد جنجي
وكوي.
سيؤدي تزويد أ جهزة التفتيش مثل جهاز ااالشعة السينية و جهاز االشعة الخاص بالشحن و جهاز الكشف عن
المتفجرات و غيرها الى تحسين االجراءات االمنية من خالل تقليص فترة التفتيش من ساعات الى دقائق .
و أعرب دولة رئيس الوزراء عن شكره و تقديره للدعم المقدم من اليابان للمملكة حيث مكنها من تنفيذ المشاريع
التنموية والخدمية .
و أشار السفير الياباني لدى األردن السيد جنيشي كوسيغي بأن األجهزة المستعملة في المركز عبارة عن منحة
يابانية تقدر قيمتها بحوالي  22مليون دوالر امريكي وشدد على أن تلك األجهزة سترفع كفاءة عملية التفتيش.

حفل تدشين مشروع بناء متحف البتراء
المهندس عادل زريقات  -مسؤول أول برامج  /مكتب جايكا االردن

من اجل إطالة مدة إقامة السائح مما ينعكس بالفائدة
على المجتمع المحلي لوادي موسى فقد قررت
الحكومة اليابانية إنشاء متحف محاذ لمركز الزوار
في مدينة البتراء الوردية من خالل منحة قيمتها
حوالي  6.8مليون دوالر امريكي.
وبهذا الخصوص اقيم حفل رسمي في 1122/3/2
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين معالي وزير
التخطيط و التعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف
وسعادة السفير الياباني السيد جينيشي كوسيغي بينما
وقع اتفاقية المنحة الدكتور ابراهيم سيف والممثل
الرئيس للوكالة اليابانية للتعاون-مكتب األردن -السيد
توشياكي تاناكا.

السيد ت

وقد حضر حفل التوقيع وزير السياحة واآلثار
ورئيس مفوضي سلطة اقليم البتراء التنموي

السيد تاناكا الممثل األعلى لمكتب جايكا األردن يوقع اتفاقية المنحة

السياحي و مدير دائرة اآلثار العامة وغيرهم .
+

تبلغ مساحة المتحف حوالي  2011متر مربع حيث
سيقوم بعرض القطع االثرية والتاريخية المكتشفة في
اقليم البتراء كما سيعزز وعي المجتمع المحلي من
اجل حماية التراث الملموس وغير الملموس لمدينة
البتراء.

سعادة السفير الياباني يوقع مذكرة التفاهم

قرض جايكا الجديد لدعم الموازنة في األردن بقيمة  021مليون دوالر
رباح الشنطي /مسؤول برامج  -مكتب جايكا األردن

السيد تاناكا توشياكي – مدير مكتب جايكا في األردن يوقع إتفاقية القرض مع الدكتور إبراهيم سيف – وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني

حيث ان تحويالت األردنيين من الخارج ومدخوالت قطاع السياحة تراجعت منذ اندالع الربيع العربي في المنطقة ،
فإن إنقطاع ضخ الغاز المصري ونزوح أكثر من  011111الجيء سوري إلى األردن كانا من أهم العوامل التي
ساهمت في زيادة عجز التجارة وعجز الحساب الجاري وعجز الموازنة العامة وبالتالي ساهمت في زيادة الدين العام.
نظرا للطبيعة الملحة لألسباب السابقة الذكرفإن جايكا إنضمت إلى البنك الدولى فى عمليتهم اإلقراضية لألردن
والمسماه " إقراض تنمية السياسة" تحت عملية إقراض متوازي حيث تم استخدام نفس مصفوفة اإلصالحات لكل من
قرض جايكا وقرض البنك الدولي.
جايكا وحكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وقعتا في  21مارس  1122اتفاقية
قرض "التوطيد المالي وتنمية السياسات"  .بلغت قيمة القرض  211مليون دوالر تقريبا  ،وبلغت قيمة الفائدة 2.1%
 ،وفترة إعادة الدفع  12سنة مع أول  1سنين كفترة سماح
السيد ماسايوكي ماجوشي – القائم باألعمال في السفارة
اليابانية في عمان وقع تبادل المذكرات إلتفاقية القرض ،
بينما وقع السيد توشياكي تاناكا – مدير مكتب جايكا في
األردن على إتفاقية القرض مع الدكتور إبراهيم سيف –
وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ممثال الحكومة
األردنية.
تم تحويل كامل قيمة القرض إلى الجانب األردني من
خالل دفعة واحدة يوم  32مارس 1122

السيد ماسايوكي ماجوشي يوقع تبادل المذكرات إلتفاقية القرض مع الدكتور إبراهيم
سيف – وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ممثالً الحكومة األردنية

