
 

 

إستونيا تجّدد مساعدتها لمجهودات إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار عبر دعم اإلستجابة للمخاطر 
 المتفّجرة

 
 

( بالمساهمة اإلضافيّة UNMASترّحب دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ) نيسان: 5بغداد، 
في العراق. أعطت جمهورية إستونيا األولوية لجمهورية إستونيا كدعم لنشاطات األعمال المتعلقة باأللغام 

لألعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك إزالة المتفجرات في المناطق المحررة من سيطرة داعش، وذلك 
باعتبارها نشاطات أساسية قبل إنجاز أعمال إعادة التأهيل وإعادة االعمار وقبل إنطالق عودة المدنيين إلى 

 12نيا المؤتمر الدولي حول إعادة اعمار العراق والذي دارت احداثه في الكويت من ديارهم بأمان. حضرت إستو
  ، وتعهدت بتمويل لألعمال المتعلقة باأللغام خالل المؤتمر.2018شباط  14إلى 

  
اقرت حكومة العراق في خطتها الوطنية الخاصة بإعادة االعمار والتنمية والتي اطلقتها خالل مؤتمر الكويت العائق 
الذي يمثله التلوث الناجم عن المخاطر المتفجرة في عالقة بمجهودات إعادة االعمار والتنمية. تؤكد الخطة أن 
"الخطوة األولى يجب تكون اإلعالن عن األمان في المناطق والفضاءات العامة وذلك لمواصلة السير العادي للحياة 

فة إلى ذلك، حددت السلطة الوطنية العراقية الخاصة ولإلنتقال إلى عمليات التنظيف وإعادة االعمار". باإلضا
في الخطة اإلستراتيجية لألعمال المتعلقة باأللغام والخطة ال  -دائرة شؤون األلغام-بإدارة مخاطر المتفجرات 

التزامها بالعمل من أجل عراق "خال من المخاطر المتفجرة أين يعيش الجميع  2021-2017تنفيذية لها لسنوات 
  ن".بمحيط أم

  
إن كثافة وتنوع وتعقيد التلوث الناجم عن المتفجرات في المناطق المحررة غير مسبوق، ويفوق حالياً كل القدرات 
على اإلستجابة. إن الدرجة المهولة لمشكلة التلوث ستصبح أوضح مع مرور الزمان، لذلك، يتطلب الوضع 

 سية أولى للتعامل مع المشكلة.إستجابة طارئةو شاملة إلدارة المخاطر المتفجرة كخطوة أسا
  

"إن إعادة اإلستقرار السريعة للمناطق المحررة من سيطرة داعش تعتبر اولويتنا لتمكين عودة امنة وكريمة 
. تدعم إستونيا إزالة األلغام لالغراض اإلنسانية واألعمال المتعلقة باأللغام التي والنازحين داخلياً وطوعية لالجئين 

مم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام منذ أكثر من عشر سنوات، ونرى أن من الضروري أن دائرة األ تقوم بها
 دائرة تحققهتتوصل مساهمتنا في مجهودات إعادة اإلستقرار. نحن نثمن الحرفية والتفاني والتعاطف مع ما 

ون الخارجية االستوني، السيد األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تجاه عالم أكثر أماناً." صرح وزير الشؤ
 زفين ميكسر.

  
صرح السيد بير لودهامر، المدير األقدم لبرنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق قائالً 
"يسعدنا قبول مساهمة إضافية من جمهورية إستونيا والتي تدعم، بدون شك، العمل المهم لدائرة األمم 

  ل المتعلقة باأللغام، وتساهم في تنسيق أفضل وتحقيق إستجابة عاجلة للمخاطر المتفجرة."المتحدة لألعما
  

سيتم إستعمال مساهمة جمهورية إستونيا، إلى جانب مساهمات ثنائية أخرى، في إجراء مسوح في المناطق 
المخاطر المشكوك في خطورتها لتتوضح الصورة بشكل أفضل فيما يخص درجة ومدى التلوث الناجم عن 

المتفجرة، وفي تقديم التوعية بالمخاطر في المناطق ذات األولوية وذلك لدعم عودة امنة وكريمة وطوعية 
  للنازحين داخلياً.
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