
 

 

ر "نقطة تحول" بین صراع الماضي عتبَ األلغام في العراق  تُ ألعمال المتعلة بالمتحدة ل التابعھ لدائرە تأمم التخلیص" مھمة"
 ومستقبل طبیعي

 

 بعد طول إنتظار.سبل العیش في مناطق الصراع السابقة في العراق  یجري استعادة الحیاة وو أخیراً  –شباط  13مدینة الكویت،

ال�ذي ی�ربط بغ�داد  م�ارة ف�ي الس�اعة "الجس�ر الجدی�د" ال�ذي أعی�د فتح�ھ و 100مركب�ة و  1800م�ا یص�ل إل�ى  یس�تخدمفي الفلوجة، یمك�ن أن 
، التي أغلقت لم�دة "الجدیدة"عمیل مع بغداد. محطة وقود  3000قد تم استعادة كابل األلیاف الضوئیة الذي یربط أكثر من  ة األنبار. وحافظبم
 .اسیارة یومی 300لتر ل  31.000تضخ اآلن ما متوسطھ أكثر من سنوات،  3

یمك�ن  . وس�كنیةمنطق�ة  34عمی�ل ف�ي  300.000آمن�ة ألكث�ر م�ن  تنقی�ة المی�اه ت�وفیر می�اه نظیف�ة ولقیس�ور في الموص�ل، اس�تأنفت محط�ة  و
ة نین�وى. المع�دات حافظ�العائدین إلى م المواطنین مة منللتحقق من صحة مطالبات األراضي المقدَ  وثائق الطابو للمحكمة العلیا أن تصل إلى 

 .في الموصل مستشفىنتظر إعادة تأھیل تلحفظھا،  و التي تمت إزالتھا قیمة،الالطبیة 

و الس�ابقة م�ن التھدی�دات المتفج�رة الت�ي یش�كلھا حط�ام الص�راعات  ت�م تطھی�ر البنی�ة التحتی�ة أوالً  تق�دم إل�ى أنأي  تحقیقلم یكن من الممكن  و
ذلك أتاحت لحكومة العراق و برنامج األمم المتحددة اإلنمائي المنسحبة، و ب  التي خلفتھا قوات تنظیم الدولة اإلسالمیة العبوات الناسفة المبتكرة

 و المجتمع الدولي القیاَم بأعمال إعادة التأھیل الضروریة.

"كن�ا نتوق�ع أن ی�تم تفجی�ر المحط�ة"،  .محط�ةالموظف�ا ف�ي  20تح�دثا ع�ن ، مم�دیر محط�ة الوق�ودقال السید علي،  ،"األمل تقریباكّل "لقد فقدنا 
 مبتَك�رةعب�وة ناس�فة  34 اآلمن�ة لِ�ـزال�ة اإلألعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام بلاألم�م المتح�دة  دائ�رةُ ق الموجھة م�ن رَ لفُ اقامت كان األمر كذلك.   وربما

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلق�ة باأللغ�ام) أنتم في ( ُتمعدتْ : "لقد أعلي من مباني المحطة. وقالمن المتفجرات كیلوغراما   435 امجموعھ
 ."یناوظائفنا إل

بحی�ث  المیاه، من الم�دارس، م�ن البنی�ة التحتی�ة الحیوی�ة، على التھدیدات على طول الطرق، تحت الجسور، من محطات الطاقة و لقد قضینا "
حی�اة  واأن یعیش�و المساھمة في المجتم�ع،  تثقیف أبنائھم، و یارھم، والبدء من جدید في العمل، ومن جراء النزاع العودة إلى د للنازحینیمكن 
 .مؤتمر الكویت الدولي إلعادة إعمار العراق قبلر لودھامار، مدیر برنامج األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، ی"، یقول ب،طبیعیة

األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام على تحدید أولویات العم�ل بالتع�اون م�ع الحكوم�ة والوك�االت  دائرةَ  قال لودھامار إن المؤتمر یساعدُ  و
األولوی�ة العلی�ا  و اً معق�د اً أم�رُتعَتَبر  التطھیر نفسھا مھماتاألخرى التي تدعم إعادة إعمار العراق. إن جمیع البنى التحتیة مھمة، ولكن تسلسل 

مال المتعلقة باأللغام، وفقا لما قالھ لودھمار. "ما یأتي أوال على قائمتنا، بدوره، ی�ؤثر عل�ى ك�ل جھ�ود إع�ادة اإلعم�ار لدائرة األمم المتحدة لألع
 ."كما یقول. واضاف "لذلك نبدأ دائما بتقییم مشترك لتحدید اولویاتنا"على طول الخط"  األخرى

ش�بكة الكھرب�اء ف�ي الفلوج�ة الت�ي تخ�دم  تطھیرالمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لإلى العمل الحالي الذي تقوم بھ دائرة األمم لودھامار یشیر و 
ح�والي    ق الموجھة من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغ�ام بتفت�یشرَ ، قامت الفُ 2017حتى كانون األول  منطقتین خارج المدینة. و

عندما ینتھي عمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام،  جھازا متفجرا. و580أزالت و ، علىطول خطوط الكھرباء مربعكیلومتر  34
  .مدارس شخص وسبع 60 000 حواليإلى ما  الكھرباءیمكن أن یبدأ أفراد الطاقم في إعادة 

حت�ى  مستوى القریة، و تمع المحلي، ویعملون على مستوى المجالذین إن الشركاء الموجھین من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 
                                                                            .، كما یقول لودھاماریوم كلقا رْ فَ  ونثحدِ "مستوى البئر" یُ 

وجوھنا". والی�وم، م�ع إزال�ة األجھ�زة المتفج�رة، : "لم نستطع السیر خشیة أن ینفجر شيء ما في واقال و لد، تحدث القرویونخاوفي قریة البو 
 .لتنمیة محاصیلھا أسرة من الوصول إلى بئر وإلى المیاه لتلبیة احتیاجاتھا الخاصة و 20 تمكنتْ 

نا أن علی"إعادة إعمار العراق.  علىإلحاحیة مھمة التطھیر كما تشاركھا جمیع الوكاالت العاملة أولویة و  دھمار ضرورة ولقضیة للوتؤكد او 
 ،" قال لودھامر.بشكل جید حتى یتمكن اآلخرون من القیام بعملھم نقوم بعملنا، بأمان، بسرعة و

 تمتجھود إعادة التأھیل في المناطق التي لإلستجابة لملیون دوالر أمریكي  216، یحتاج قطاع األعمال المتعلقة باأللغام إلى 2018في عام  و
 وف�ي إط�ار التعمی�ر والتنمی�ة الحتیاجات الماسة في الحصول على الخدمات األساسیة والبلدیة والتعلیم وصحة المدنیین العائدین. ل استعادتھا و

)Reconstruction and Development Framework(  ُاألخط�ارم في مؤتمر الكویت، ستعطي حكومة العراق األولویة إلزال�ة دِّ الذي ق 
 . التنمیة االقتصادیة البشریة و التنمیة االجتماعیة و بناء السالم و المصالحة و دعم الحكم الرشید و اء العراق ومن أجل إعادة بن ةالمتفجر
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