
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

  نينوىمحافظة وسبل العيش في  ةتمويل ياباني يساعد على إعادة بناء الحيا
  

  برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األهلية ومشاريع األمن اإلنساني
داخلياً إلى مساكنهم  نازحينمشروع إزالة المتفجرات في محافظة نينوى لتسهيل العودة المبكرة واآلمنة لألشخاص ال"

دوالر امريكي لمنحة مشاريع األمن اإلنساني 764,171األصلية" بتسليم مبلغ مقداره   
 
 

 MAGمريكي الى المنظمة غير الحكومية أ دوالر 764,171قدمت حكومة اليابان مبلغ قدره  ٬2017 آذار 19في 
لصالح مجتمعات النازحين بسبب وتطهير األراضي  المرتجلة األرضية لغاماالزالة إل(المجموعة االستشارية لأللغام) 

  أعمال العنف في شمال العراق.
   

والشراك المفخخة  المرتجلةلغام األزالة خاصة إلفي التمكين من شراء معدات ميكانيكية الضروري سيساعد هذا التمويل 
مناطق المحررة حديثا من محافظة المن األراضي والبني التحتية والمباني في خرى من المتفجرات٬ ومخلفات الحرب األ
  الحمدانية.  قضاءشخص في  1850نينوى٬ ويستفيد منها 

  
 النزاعالمتأثرة بمناطق المفخخة٬ في لأللغام بدائية الصنع والشراك ال كبيرالخطر على السالمة الجسدية من االستخدام ال

ونتيجة لذلك٬ ال يمكن للنازحين العودة بأمان إلى مساكنهم األصلية قد زاد بشكل كبير٬ وأثرت سلبا على المجتمعات. 
  وعملية إعادة البناء في تلك المناطق ال يمكن أن تبدأ.

  
مليون دوالر  100" تعهدت اليابان في الشهر الماضي بمنح مبلغ قدره  وايإيفوميو العراق٬ السيد لدى اليابان  سفيرقال 

ألخطار المتفجرات في المناطق  استجابة حقيق االستقرار في المناطق المحررة في العراق.تللدعم اإلنساني و مريكيأ
عتبرجزء من جهودنا ت  تلك المنحة األهلية اريعمشإن ف ٬بالنسبة لناالمجاالت ذات األولوية  إحدىالمحررة حديثا هي 

الى ديارهم األصلية من العودة  الحمدانيةقضاء سكان يتمكن  ستقرار المناطق المحررة. نأمل أنالرامية للمساهمة في ا
   في أقرب وقت ممكن." منة ويستعيدوا الحياة األ

  
في العراق٬ السيدة نينا سيجاران " الحاجة لهذا العمل ال يمكن أن يكون مبالغاً فيه.  MAGقليمي لمنظمة قالت المدير اإل

  على النازحين." كارثي ر المنفلقة تترك أثر إنسانيحيث أن األلغام والمقذوفات غي
بسبب أعمال العنف٬ فهم بعد أن عانوا الكثير بالفعل٬ يخشون من  ذلكال يستطيعون  يارهم ولكنلدعودة الالناس ينتظر " 

منازلهم التي تضررت أو ُدْمرت. إن أكثر ما تحتاجه تلك المجتمعات هو إعادة راضيهم الزراعية أوأالخطر الكامن في 
اليابانية سيجعل  وهذا التمويل من الحكومة.يردونه اكثر من أي شيء آخر  والعودة الى منازلهم هو ما بناء حياتهم. 

  حياتهم آمنة ليتمكنو من إعادة بناءها. 
 
  

 في منطقة إلزالة المتفجرات دوالر أمريكي  868,041 قدمت حكومة اليابان أيضا منحة بقيمة في العام الماضي٬ 
برنامج المساعدات الرسمية اليابانية  ضمنمن خالل المجموعة االستشارية لأللغام وتم التنفيذ وزمار٬  سينوني ربيعة٬ 

  . للمنح األهلية ومشاريع األمن اإلنساني
  
  



  
  معلومات اضافية:

 
 ناحية الحمدانية في  المتفجراتبعمليات إزالة للقيام  MAGسيشهد التمويل تسليم المعدات التالية الى 

 
 

 
تساعد في رفع االلغام  شوكية ومغرفة ملحقة  ة مزدة بمجرفةلهذه اآل عجلة جرارة خفيفة:  

.رض المرتجلة من األ  
 
 

 
 

٬ والعثور على المتفجرات من مخلفات الُمدمرة  المنازل والمبانيلمعالجة حفارة: آلة 
قص الهيدروليكية ٬مجرفة شوكية ٬وم رقاطملحقات مثل الممع  الحرب وليتم استخدامها 

 .للخرسانة
 

 
 
 

اعدة مما الرجوع للقدون الحاجة إلى  للمكائنالوقود عجلة تقوم بتزويد مقطورة وقود:  
  يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة.

 
 

 
 

لتحديد مكان زالة المتفجرات بشكل يدوي إوتُستخدم م قِبل فريق تُحمل باليد لكاشف: أداة ا              
  .لعبوات التقليدية والمرتجلة ا

 
 
 
 
 

  مالحظات للقارئ:
  

  ):GGPلمشاريع المنح األهلية ( برنامج المساعدات
  

). حيث GGPنساني" (برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح األهلية ومشاريع األمن اإل تقدم الحكومة اليابانية "
على المجتمعات الشعبية٬ وتمكين السكان المحليين٬ وتعزيز  ةمن الرفاهي تأثير مباشريهدف هذا البرنامج الى إحداث 

) من خالل مختلف الهيئات مثل المنظمات غير الحكومية GGPقدراتهم وتحسين معيشتهم بواسطة تنفيذ برنامج (
  والسلطات المحلية...الخ. 

  
  ):MAGالمجموعة االستشارية لأللغام (

 بجائزة نوبل للسالم لعملها لحظر األلغام. MAGشاركت منظمة ٬ 1997في عام  
 تي:باآل MAGمنظمة ٬ قامت 2015في عام  

فريقيا و الشرق االوسط وجنوب أراضي حول العالم في مليون متر مربع من األ 33أَمنْت أكثر من  -
 شرق آسيا. 



والقنابل غير رضية عنصر من المتفجرات المميتة مثل األلغام األ 000,100إزالة وتدمير أكثر من  -
 المنفلقة.

دورة ل" تعليم المخاطر"٬ لتساعد مليون ونصف المليون من الناس للبقاء  000,22قدمت أكثر من  -
  راضي .ألااأللغام من آمنين لحين إزالة 

مليون شخص من الرجال  1.4حوالي  MAGالمستفيدين المباشرين من عمل منظمة يقدر عدد 
  طفال.والنساء واأل

  عدد المستفيدين غير المباشرين من عمل المنظمة حوالي مليوني شخص.  ويقدر
  

  العالم يرجى االتصال على:أنحاء في العراق و MAGللمزيد من المعلومات حول عمل منظمة  -
   info@maginternational.org البريد االلكتروني                     

 www.maginternational.orgزيارة موقع المنظمة على:  او                     


