
            

 

 غزة في القابلة لالنفجار الحرب مخلفات من المجتمع يحمي الياباني التبرع

 2017 أغسطس 08 

   غزة

 المتحدة األممدائرة  برنامج ومدير أوكوبو، تاكيشي السفير الفلسطينية، السلطة لدى اليابان ممثل اختتم

القابلة  الحرب مخلفات وإزالة لتطهير اليابان من الممول المشروع ،فلسطين في باأللغام المتعلقة لألعمال

 مخاطرول ح ا  توعوي ا  عرض تضمّنتوالتى  غزة مدينةفى أقيمت فعالية من خالل   غزة فيلالنفجار 

مشروع إزالة التي تم انجازها خالل  نشطةلأل معرض صور ضافة  إلىإ لالنفجار، القابلة الحرب مخلفات

    .في باطن األرضالقنابل المدفونة 

عّدة  من ممول لمشروع دعمها خالل من باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة اليابان مكنت وقد

 في ويمكن الوصول اليها معروفةجوية غير منفجرة و قنبلة آخر تطهير من 2017 أبريل في مانحة جهات

 المنطقة في الحرب من الذخائر غير المنفجرة مخلفات التعامل مع سياق في مهما   حدثا   يمثل مما غزة،

 بتطهير باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة قامت ،2014 عام نزاع ومنذ. النزاع من المتضررة

 العمل هذاو. غزة في منفجرة غير جوية قنبلة 149 من مستخرجةال المتفجرة المواد من طنا   29 وتدمير

 .المنفجرة غير الذخائر بوجود بشكل مباشر الذى تأثر غزة مجتمع يحمي المهم

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة نّفذتفقد  ،القابلة لالنفجار الحرب مخلفات إضافة الى تطهير

 توعية خالل وذلك من القابلة لالنفجار الحرب مخلفات تشكله الذي الخطرحّدة  من للتخفيف أخرى أنشطة

 نالمعرضي أولئك وجميع البناء وعمال نوالمزارعي األطفال ذلك في بما المتضررة المحليةالمجتمعات 

 فترة وخالل. األرضتحت و الركام في المدفونة الحربمخلفات  عن الناجمة اإلصابة أو الموت لخطر

 المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة تنفذهاوصل عدد المستفيدين من الدورات التوعوية التي  المشروع،

 .طفال   18370 بينهم من شخص، 28500 إلى باأللغام

 بناء إعادة مشاريع دعم باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة اليابان استطاعت مساهمة خالل ومن

 لألعمال المتحدة األمم دائرةو قد قامت . مشاريع إعادة االعمار بأمان تنفيذ ضمان من خالل غزة مجتمع

 المياه إلدارة مشاريع ثالثة ذلك في بما ،مشروعا  من مشاريع البناء 31 في هذه الفترة بدعم  باأللغام المتعلقة



 بتواجد  بما يتعلق لخطورة المواقع تقييم تقديم خالل من، " جايكا " الدولي للتعاون اليابان وكالةل التابعة

 .الحرب القابلة لالنفجار مخلفات

أمريكى  دوالر 500000 قدرها بمنحةاليابان  شعب عن بالنيابة اليابان حكومة ساهمتلقد  السياق، هذا وفي

 1 من فى الفترة مابينوالذي تم دعمه من جهات عّدة  باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة شروعلم

 .2017 مارس 31 إلى 2016 أبريل

القابلة  الحرب مخلفات تطهير شطةنأب و باهتماٍم بالغ باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة وترحب

 في العدائية األعمال تصعيد بعد مجتمعهم بناء إعادة من غزة سكان تمكن والتي اليابان، تمولها التي لالنفجار

 .لالنفجار الحرب القابلة مخلفات خطر منوتعزز شعورهم باألمان  ،2014 عام

 الثامن من في الفعالية التي أقيمت خالل كلمته التي ألقاها أثناء أوكوبو تاكيشي الياباني السفير قالكما و 

لخطر المتفجرات على نطاق  غزة في واألطفال والرجال النساء تتعرض اليوم،" أّنه:  2017 أغسطس

 خطرة تطهير هذه المخلفات عمليات مما جعل. المتضررة أو المدمرة يةتالبنية التح ركام في واسع ومتزايد

 المساعداتوصول  قّوضت من امكانية واالقتصادية و االجتماعية التنمية عاقتأ كما و أّنها  للغاية،

 المبكر اإلنعاش جهود لدعم المشروع هذا اليابان مولتفقد  ولذلك،. للمناطق المتضررة في غزة اإلنسانية

اللقاء  72 ال الذكرى أحيت اليابان نأ مضيفا  ".  غزة في المدنيين حمايةللمجتمع باإلضافة إلى تعزيز ُسبل 

 العالم الى واالزدهار للسالم هيروشيما رسالة ونقلت ،االحد يوموذلك  هيروشيما القنبلة الذرية على

 ." للنزاع دائمة نهاية اليجاد سعيا   وفلسطين

نتقّدم بأصدق اننا : "يلوچ ساشا السيد باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة برنامج مدير و صّرح

 حياة تحسين فيساهم  الذيو  السخي تبّرعهم على حكومة  و شعبا   ليابانعبارات التقدير واالحترام ل

 غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمينو أستشهد بقول . لماضيةا صراعاتال مخلفات من المتضررين

 والدعم التضامنعتبر يُ ، و مّرة  أخرى، "القتال توقف بعد حتى الموت من خوفا   المرء يعيش أن ينبغي ال"

 ."هتمامنامحط تقديرنا و ا التبرع بهذا اليابان أبدتهما اللذين

 شهرا   12 فترة فيف. طويلة فترة منذ باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرةأساسيا   مانحا   اليابان تعتبر

 دوالر ماليين ثالثة قدرها بمنحة اليابان ساهمت ،2016 مارس 31 إلى 2015 أبريل 1 بين ما لممتدةو ا

فى  أمريكى دوالر 905000 بمبلغ اليابان ساهمت ،الحالية السنة وفي غزة. في المشروع لنفس أمريكي

 .2018 مارس 31 إلى 2017 أبريل 1 الفترة مابين

 

 


