
 

 تصريح صحفي مشترك
 مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام

 القدس

2017أبريل   18 

 

دوالر أمريكي كتمويل لدعم مهام مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في قطاع  905,650 $اليابان تقدم مبلغ 

 غزة.

 

أمريكي لصالح مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام دوالر  905,650 $ تبرعت اليابان بمبلغ (:2017أبريل  18القدس )

UNMAS األعمال المتعلقة باأللغام لمساعدة عبر صندوق التمويل اإلئتماني للمساعدة بUNMAS  على اإلستمرار في حماية المدنيين

 وتقديم الدعم لمشاريع إعادة اإلعمار في قطاع غزة.

 

مؤسسة  تمكنتدوالر،  500,000بقيمة  2016مليون دوالر وأيضا في عام  3بقيمة  2015عبر التمويل الذي قدمته اليابان في عام 

UNMAS  طن من مخلفات الحرب في غزة. وقد ساهم ذلك في حماية المجتمع الغزي والتخلص من آالف المخلفات  29من إزالة وإتالف

أيضا في حماية المجتمع وإتالفها قنبلة ملقاة من الجو. وقد ساهم التخلص من المخلفات الحربية  149الحربية غير المنفجرة من ضمنها 

أعادة استخدام هذه المخلفات في صناعة صواريخ محلية الصنع في غزة. عالوة على ذلك، إن وجود هذه  إمكانيةمخاطر اإلسرائيلي من 

  أنشطة إزالة الركام خطرة للغاية وأعاق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية.منفجرة ضمن ركام المباني المدمرة قد جعل الغير المخلفات 

 

 لتي تعيشباألمن لألسر ا اإلحساس UNMASالمتعلقة باأللغام  عمالاألمم المتحدة لألمساعدة مؤسسة د أعادت الجهود اليابانية الرامية إلى لق

الخلفية ال يمكن  تهمالتي كانت حديقوالعثامنة من بيت حانون عائلة . عائالت مثل ملوثة بمخلفات الحربفي المناطق التي كانت تزرع وتبني و

بإزالة  UNMAS األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام مؤسسةقامت  صغر لحين أنعاما، وشقيقها األ 13، حنين العثامنة خولها من قبلد

 220أسرة يعيشون في حوالي  1500ة هي واحدة من حوالي عائل. هذه الهذه الحديقة المدفونة تحت ية غير المنفجرةمخلفات الحربالوتدمير 

اإلعمار إعادة ية غير المنفجرة موجودة تحت األرض فيها. ومع استمرار مشاريع مخلفات الحربكانت الة بالقرب من مواقع خطرة وحدة سكني

يدويا أو ميكانيكيا وذلك  عمليات إزلة ركام هذه المباني إماقبل أن تتم  تحت األرض المدفونة كان ال بد من إزالة هذه المخلفاتالتأهيل، و

 المدفونة.منفجرة والغير لهذه المخلفات ر العرضي افجنلتجنب اإل

 
أو تقييم المخاطر الذي تقدمه مؤسسة األمم المتحدة لألعمال  منفجرةالالمخلفات الحربية غير من مخاطر  حد، كان دعم ال2016في عام 

 7ساعة/ 24فجرة على مدار منالغير جسام التخلص من األوالتدريب الخاص بالحد من المخاطر باإلضافة لخدمة  UNMASالمتعلقة باأللغام 

ية في مختلف حكومة اليابانالإلعادة اإلعمار بما في ذلك بعض المشاريع التي تمولها  مشروعاَ  92لضمان إحراز تقدم آمن في أساسياَ شيئاَ أيام 

أيضا العمل عن كثب مع منظمة األمم المتحدة  UNMASمؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام وتواصل مناطق قطاع غزة. 

 ناجمة عن( من أجل الحد من الحوادث الUNRWAجئين الفلسطينيين )( ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالUNICEFللطفولة )

 .في قطاع غزة بأكمله ةفجرنلمالمخلفات الحربية غير ا مخاطر عننشر التوعية الواسعة خالل من  وذلك ية غير المنفجرةمخلفات الحربال

 

ألمم المتحدة لألعمال المتعلقة امؤسسة "إن أنشطة قال السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية 

مؤسسة  لعبفي غزة هي الجزء األساسي من إعادة إعمار غزة، ونحن نقدر كثيرا اإلنجاز الذي حققته حتى اآلن. وت  UNMAS باأللغام

إعادة اإلعمار تمضي  أنشطةليس فقط لحماية المدنيين ولكن أيضا لجعل  اَ أساسي اَ دور UNMASاألمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 

تصل إلى  2017لتزمت اليابان بتقديم حزمة جديدة من المساعدات للفلسطينيين في عام إقد ل" أوكوبو دأضاف السيهم ". ويعراقدما في مش

 األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغاممؤسسة دوالر أمريكي بشكل رئيسي من خالل المنظمات الدولية بما في ذلك  46،688،925

UNMAS يابان".لل ينحترملموا التي تعد واحدة من أكثر الشركاء الموثوقينو 

 



 
 
خلفات الحربية غير األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام من إنجاز مهامها في مجال التخفيف من أثر الم سيمكن مؤسسةالياباني  دعمالإن 

أيضا التأهب لحاالت  ستعزز األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام إن مؤسسة. ما يعقبهاالتصعيد المستقبلي لألعمال القتالية و المنفجرة خالل

 والوكالة اليابانية للتعاون الدوليUNRWA وUNICEF و UNDP الطوارئ للمنظمات الشريكة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

JICA. 

  

قدمت حكومة اليابان ، 1998لغام في العديد من البلدان. ومنذ عام إن اليابان شريك هام لبرامج مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأل

التي تقوم بها مؤسسة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )من خالل صندوق األمم  حول العالممليون دوالر أمريكي لألنشطة  186مبلغ 

 حالياَ تعمل  UNMAS ألعمال المتعلقة باأللغاماألمم المتحدة لمؤسسة إن المتحدة اإلئتماني للتمويل والمساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام(. 

ودارفور  ساحل العاجاأللغام في أبيي )السودان / جنوب السودان( وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وفي برامج اإلزالة 

)السودان( وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ولبنان وليبيا ومالي وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان، وسوريا وإقليم 

جنب  األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام العمل جنبا إلىمؤسسة ألراضي الفلسطينية المحتلة، ستواصل اليابان واالصحراء الغربية. وفي 

 لدعم إعادة إعمار غزة.

 

 

 

و والتي قادت فريق السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية يتفقد شظايا الذيل ألحد القنابل الملقاه من الج

 متر تحت سطح األرض. 12غير منفجرة ومدفونة على عمق باوند  2000األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في غزة للعثور على قنبلة زنتها 

UNMAS :تصوير 

  للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال ب:

 في القدس UNMAS، مدير مشروع مؤسسة السيد: ساشا لوجي

Email: sashal@unops.org, Tel: +972(0)547693172 

mailto:sashal@unops.org


 
 في القدس UNMAS، مشرف مشروع مؤسسة تيواثياالسيد: أديتيا 

Email: adityat@unops.org, Tel +972(0)548177027 

 

mailto:adityat@unops.org

