
 

 

 ستجابة الطارئة تمتد لدعم تطهير المخاطر المتفجرة في العراقريكي من حكومة اليابان لإلأموالر مليون د 4.5منحة ال

مريكي أمليون دوالر  4.5ة اليابان بقدر غام بمنحة من دوللعمال المتعلقة باألمم المتحدة لألرحبت دائرة األ – 2018ذار أ 28 بغداد

ستقرار و الجهود عادة األإغام في العراق فيما يخص جهود لعمال المتعلقة باألمم المتحدة لألدائرة األالتي تقوم بها ستجابة الطارئة لدعم اإل

. المدارس, المستشفيات, نمليون نازح لحد األ 2.3نية الجارية في المناطق المحررة الملوثة بالمخاطر المتفجرة. هنالك ما يقارب الساناإل

 لطاقة الكهربائية و محطات تصفية المياه ما زالت ملوثة بالمخاطر المتفجرة في المناطق المحررة. اتوليد , الجسور, محطات الطرق

المخاطر المتفجرة يابان, قامت بتوسيع عمليات التخلص من بدعم حكومة ال غام في العراق,لعمال المتعلقة باألمتحدة لألمم الدائرة األ

و الطوعية للنازحين في  منة, الكريمةستقرار لغرض دعم العودة األعادة اإلإالمناطق المحررة لمساعدة نشاطات زالة التهديدات من إل

مم عراق و شركاء األعادة البناء مع حكومة الإعادة التأهيل و إطات زالة المخاطر المتفجرة هي الخطوة االولى لبداية نشاإالعراق. 

  االقتصاد. و استرجاععراقيين الحياة الطبيعية للعادة المتحدة, إل

عمال مم المتحدة لألدائرة األان  غام في العراق "لعمال المتعلقة باألمم المتحدة لألائرة األقدم لبرنامج دالمدير األ السيد بير لودهامر عربأ

ليات تزامهم المالي بعمإلو هذا يؤكد على  2016 عام البرنامج منذلغام في العراق تقدر الدعم المتواصل لحكومة اليابان لدعم المتعلقة باأل

زالة المخاطر المتفجرة إحيوية و يسمح لنا بتوسيع نشاطات يديم عملياتنا الن دعم اليابان المستمر أضاف "أتقليل المخاطر المتفجرة" و 

 في العراق"

سنة الرابعة على التوالي منذ بداية اليابان لمساعدة العراقيين و السوريين قال السيد فوميو ايواي, السفير الياباني في العراق "هذه هي ال

يابان لالستجابة لحاجات الناس ضافية. تبين هذه المساعدة االلتزام القوي و الصادق للين من داعش من خالل ميزانيتها اإلالمتضرر

 يها في العراق".إليمات و المناطق العائدين ساسية في المخاأل

ستقرار اإلعادة إجهود نسانية و اإلجهود الي كجزء من حزمة جديدة من غام يأتلعمال المتعلقة باالدة لألمم المتحالدعم لدائرة األضاف "أو 

مليون دوالر امريكي. اليابان تصمم على خدمة النازحين و العائدين, الالجئين و المجتمعات المضيفة  100للعراق تصل الى ما يقارب ال

سنة من الصداقة و  80اليابان و العراق بمرور دولتي , ستحتفل 2019ا تقوم بدعم جهود العراق في تنمية البلد" في عام بينمفي العراق 

 العالقات الدبلوماسية.

دوالر مليون  12.8لغام في العراق خالل السنوات الثالثة الماضية بلع عمال المتعلقة باألمم المتحدة لأللدعم الكلي من اليابان لدائرة األا

منذ بداية تكوين الصندوق  غام حول العالملمريكي لدعم الجهود المتعلقة باألمليون دوالر ا 190.5ثر من أكاليابان بو قد شاركت  امريكي.

 .1994في عام  (UNVTF)لغام عمال المتعلقة باأللمساعدة في األالطوعي ل
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