
         

 

 للوكسمبورغ الكبرى دوقيةال من خيةالس   بالمساهمة بترح   (UNMAS) باأللغام قةالمتعل   لألعمال حدةالمت   األمم دائرة

 

 

 قليلت خالل من اإلنسانية واألنشطة االستقرار إعادة أنشطة بدعم التزامها للوكسمبورغ الكبرى وقيةد  ال دتأك   – 2017 آب 3 في بغداد،

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة لصالح يورو ألف خمسماية بمبلغ مساهمة تقديم عبر العراق الموصل، في المتفجرات مخاطر

(UNMAS). 

 

 حيث الموصل غرب في الداخليين. النازحين من ليصبحوا منازلهم مغادرة إلى السكان من الكثير الموصل في داعش مع المعركة دفعت قدل

 على يزيد ما عودة على ريؤث   ما وهذا الموصل. في المعارك بعد طمتوس   بشكل حي 23و كبير بشكل حي 15 تضرر سكني، حي 54 يوجد

 لمخاطر الواسع االنتشار في يكمن المستقبل، وفي اآلن الموصل، إلى العائدين للسكان القلق مصادر أهم أحد المدنيين. من مليون نصف

 (UNMAS) مباأللغا المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرة التابعة الفرق قامت وقد منفجرة.ال غير والذخائر الناسفة كالعبوات المتفجرات

 لتمث   الصحي. الصرف وأنظمة كهرباء مصانعو مياه من التحتية البنية في بالغ ضرر وجود دتوأك   الموصل، غرب في أولية تقييم بمهمات

 المتحدة. األمم واجهتها التي تعقيدا   وأكثرها االستقرار إلعادة ياتالتحد   أكبر إحدى الموصل غرب

 

 عامل وهو اإلنسانية، التدخالت أو االستقرار إعادة بمبادرات القيام قبل األولى الخطوة هو وإزالتها المتفجرات مخاطر على عرفالت   إن

 قامت ولقد آمنة. ليست السكان عودة فإن المناطق، تقييم من االنتهاء ولغاية لذلك،  العراق. في االستقرار إلعادة أنشطة ألي حاسم تمكين

 وإلى ،2016 آب شهر منذ الموصل شرق إلى اإلنسانية المساعدات وصول بدعم (UNMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة تقوم زالة.واإل والمسح التقييم بمهمات القيام خالل من ،2017 شباط شهر منذ الموصل غرب

(UNMAS) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج بمساعدة (UNDP) إعادة مهمة 174 اآلن حتى تأتم   وقد االستقرار"، تمويل "صندوق 

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة بها تقوم التي اإلضافية 225ال المهمات من بالماية 95 إن الموصل. وغرب شرق في استقرار

(UNMAS) الفنون مدرسة بالموصل. المحيطة المناطق في األساسية التحتية للبنية هي الباقية ةئبالم 5 وال الموصل، مدينة داخل في تقع 

 المرفق هذا أن يشتبه فجرات.مت مخاطر على تحتوي أن يحتمل كان التي المدعومة، المهمات إحدى هي الموصل شرق في لألوالد الجميلة

 لألعمال المتحدة األمم دائرة بها قامت التي اإلزالة عمليات خالل ناسفة. ومالبس وأحزمة بعد، عن مشغلة روبوتات لصناعة مستعمال   كان

 أصبح اإلزالة، فور ن.آم بشكل إزالتها تمت وقد القنابل، لصناعة ومواد رمتفج   جسم عشرين على العثور تم   ،(UNMAS) باأللغام المتعلقة

 المدرسة. استعمال إعادة ويستطيعون المتفجرات، تهديد من بمأمن طالب 1000 عن يزيد وما موظف 140و معلم 111

 

 األمم لدائرة  للوكسمبورغ الكبرى دوقيةال مساهمة تسمح الموصل، في المحلية والسلطات العراق حكومة من المحددة األولويات على بناء



 األعمال تمكين بهدف وإزالتها، المتفجرات مخاطر تحديد من دللتأك   وأنشطتها دعمها زيادةب (UNMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة

 الموصل. إلى للنازحن اآلمنة العودة ودعم للحياة المنقذة

 

 التحتية البنية وتنظيف مسح عبر الموصل إلى النازحين عودة تفعيل في كبير بشكل ستساهم اللوكسمبورغ حكومة من السخية المساعدة "

 .(UNMAS) بالعراق باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة برنامج مدير لودهامار، بير  االستقرار." إلعادة المطلوبة

 

  انتهى
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