تمويل ياباني يساعد على إعادة بناء الحياة وسبل العيش في
محافظة نينوى
برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األهلية ومشاريع األمن اإلنساني
"مشروع إزالة المتفجرات في محافظة نينوى لتسهيل العودة المبكرة واآلمنة لألشخاص
المهجرين داخليا إلى مساكنهم األصلية" بتسليم مبلغ مقداره  868140,دوالر امريكي
لمنحة مشاريع األمن اإلنساني
في  22شباط 2102 ،قدمت حكومة اليابان مبلغ قدره  020,160دوالرامريكي الى المنظمة غير الحكومية MAG
(المجموعة االستشارية لأللغام) للمساعدة في إزالة األلغام والمقذوفات غير المنفلقة لصالح مجتمعات النازحين بسبب أعمال
العنف في شمال العراق.
سيساعد هذا التمويل في التمكين من شراء معدات ميكانيكية متخصصة في إزالة األلغام والمقذوفات غير المنفلقة في
المناطق المحررة حديثا ً في محافظة نينوى ،ليستفيد منها  0,511شخص في المناطق الفرعية في الربيعه والسنوني
والزمار .إضافة الى ذلك ،سيدعم التمويل في التدريب المتخصص لموظفي  MAGليم َكنهم من التعامل في المناطق الملوثة
باأللغام والمقذوفات غير المنفلقة.
يوجد هنالك دمار واسع النطاق في البنى التحتية في تلك المناطق خالل الصراعات ،التي تركت مقذوفات مميتة غير منفلقة
وضعت بشكل مخفي بين األنقاض هناك .ونتيجة لذلك ،ال يمكن للنازحين العودة بأمان إلى مساكنهم األصلية وعملية إعادة
البناء في تلك المناطق ال يمكن أن تبدأ.
قال القائم باألعمال المؤقت لدى سفارة اليابان في العراق ،السيد هيروفومي مياكي " تعهدت اليابان في الشهر الماضي
بمنح مبلغ قدره  015مليون دوالر امريكي للدعم اإلنساني ونحقيق االستقرار في المناطق المحررة في العراق .إن مشروع
تلك المنحة األهلية يعتبركجزء من جهودنا الرامية للمساهمة في استقرار المناطق المحررة .نأمل أن يعود سكان مناطق
الربيعه والسنوني والزمار الى ديارهم األصلية ويستعيدوا الحياة السليمة في أقرب وقت ممكن".
قالت المدير االقليمي لمنظمة  MAGفي العراق ،السيدة نينا سيجاران " الحاجة لهذا العمل ال يمكن أن يكون مبالغاً فيه.
حيث أن األلغام والمقذوفات غير المنفلقة تترك أثر إنساني كبير على النازحين".
" الناس يحتاجون للعودة الى ديارهم ولكنهم ال يستطيعون العودة بسبب أعمال العنف ،فهم بعد أن عانوا الكثير بالفعل،
يخشون من الخطر الكامن في منازلهم التي تضررت أو دمرت .إن أكثر ما تحتاجه تلك المجتمعات هو إعادة بناء حياتهم.
وهذا التمويل من الحكومة اليابانية سيجعل حياتهم آمنة ليتمكنو من إعادة بناءها.

سيتم إزالة مساحة مجموعها  224611متر مربع من األلغام والمقذوفات غير المنفلقة بواسطة اآلالت الحفر والهدم وإزالة األنقاض.

معلومات اضافية:
سيشهد التمويل تسليم المعدات التالية الى  MAGللقيام بأعمال األلغام والمقذوفات غير المنفلقة في المناطق الفرعية في الربيعه
والسنوني والزمار:

حفارة زاحفة :آلة تستخدم لهدم المنازل والمباني للعثورعلى بقايا المتفجرات.

أداة هدم ملحقة :أداة تستخدم للضغط وسحق األنقاض.

شفل :آلة تستخدم لنقل األنقاض من موقع الهدم إلى موقع التخليص.

مقطورة  61طن :آلة تستخدم لنقل معدات التخليص من المتفجرات والذخائر إلى موقع
تخليص النفايات.

التدريب :سيتم توفير حزمة تدريب الموظفين من قبل اختصاصي التدريب الدولي مجموعة
أوبتيما.

مالحظات للقارئ:
برنامج المساعدات لمشاريع المنح األهلية (:)GGP
تقدم الحكومة اليابانية " برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األهلية ومشاريع األمن األنساني" ( .)GGPحيث
يهدف هذا البرنامج الى إحداث تأثير مباشرمن الرفاهيه على المجتمعات الشعبية ،وتمكين السكان المحليين ،وتعزيز قدراتهم
وتحسين معيشتهم بواسطة تنفيذ برنامج ( )GGPمن خالل مختلف الهيئات مثل المنظمات غير الحكومية والسلطات
المحلية...الخ.
المجموعة االستشارية لأللغام (:)MAG
 في عام  ،0991شاركت منظمة  MAGبجائزة نوبل للسالم لعملها لحظر األلغام.
 في عام  ،2105قامت منظمة  MAGباالتي:
-

أ َمنت أكثر من  33مليون متر مربع من االراضي حول العالم في افريقيا و الشرق االوسط وجنوب
شرق آسيا.
إزالة وتدمير أكثر من  011,111عنصر من المتفجرات المميتة مثل األلغام االرضية والقنابل غير
المنفلقة.
قدمت أكثر من  22,111دورة ل" تعليم المخاطر" ،لتساعد مليون ونصف المليون من الناس للبقاء
آمنين لحين إزالة االراضي من األلغام.
يقدر عدد عدد المستفيدين المباشرين من عمل منظمة  MAGحوالي  0.6مليون شخص من الرجال
والنساء واالطفال.
ويقدرعدد المستفيدين غير المباشرين من عمل المنظمة حوالي مليوني شخص.

 للمزيد من المعلومات حول عمل منظمة  MAGفي العراق وحول العالم يرجى االتصال على:البريد االلكترونيinfo@maginternational.org:
او زيارة موقع المنظمة علىwww.maginternational.org :

