
 

  العراق في المتفجرة مخاطرال إدارة ألنشطة الدعم تقدم إيطاليا

 قديراً لُمساهمتها بمبلغ قدرهأشادت دائرةُ األَمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام في العراق بحكومة إيطاليا ت -كانون األول  19، بغداد
  .المخاطر المتفجرة وتمكين ُجهود تحقيق اإلستقرار في المناطق المحررة في العراقيورو وذلك للتخفيف من التهديد الذي تُشكله  585,000

، أثراً (مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش بيشمركةيُذكر أن للحرب الشرسة التي خاضتها قوات األمن العراقية وقوات ال
ً عميق في المناطق المحررة تجاوز  التلوث الواسع للمخاطر الُمتفجرة ونطاقه وتعقيدهعلى األمن واإلستقرار البشري في العراق. فحجُم  ا
 .الطاقة المتوفرة للموارد الوطنية الالزمة لتطهيرهار بكثي

ة قامت دائرة األمم المتحد .الُمتفجرة في العراق وأيضاً ستُعزز هذه الُمساهمة من حكومة إيطاليا بشكل كبير في تعزيز أنشطة إدارة المخاطر

 ةمخاطر المتفجرالبوضع إستراتيجية شاملة للتخفيف من الخطر الذي تُشكله  ،، بالتنسيق مع الُشركاء المنفذينألعمال المتعلقة باأللغامل
، والتوعية بالمخاطر. تُتيح هذه األنشطة إستجابة ديناميكية ، وتعزيز القدراتةمخاطر الُمتفجرالإدارة  :تتضمن ثالثة مجاالت رئيسية وهي

 .مخاطر المتفجرةة موحدة لل، وُمشاركة التوعية مع الُمجتمعات لضمان إستجابوتُعزز الموارد الحكومية الحاليةتُغطي عمليات التطهير، 

مخاطر التفجير ، ال سيما في المجتمعات السكنية  إن التهديد المستمر لزعزعة اإلستقرار اليزال يتزايد بشكل كبير مع إستمرار وجود
 .وعلى ذلك فإن "المعركة الفعلية" لم تنتهي بعد، إذ ان هذه المخاطر مما تؤدي إلى فقدان األرواح بدون عدو فعلي على األرض .والريفية

كل تهديداً للمواطنين على إعادة بناء حياتهم فالُمتفجرات تتوزع في كثير من المنازل واألحياء، وذلك يُش لم يندثر إرُث داعش بعد الحرب،

 .بعد فترة داعش

"من بين األنشطة التي تشهد على سعي الحكومة اإليطالية لتحقيق  :السيد برونو باسكينوسعادة دولة إيطاليا في العراق  وقال ُمعلقاً سفير
، و شرط اعدات اإلنسانية وحماية المدنيينحاسماً لكل من تقديم المسوإزالة األلغام فذلك يُعتبر امراً  ةمخاطر الُمتفجرالاالستقرار، هو إدارة 

ً  ".مسبق إلعادة البناء اآلمن فجرات ، إلزالة التلوث بالُمتنشطة في مجموعة كبيرة من البلدان"إن دولة إيطاليا تدعم هذه األ :وأضاف أيضا
عالمة تجارية فارقة لسياسة التعاون التنموي  -سيخصص دعمنا في إزالة األلغام لِحماية التراث الثقافي  .في العراق وتعزيز القدرات

 ".الخاصة بنا

مخاطر ال"إنَّ وجود  :األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغامفي دائرة  المدیر األقدم لبرنامج العراق، وهو امارهر لوديوقال السيد ب

"تعد إيطاليا  :وأضاف ."عودة النازحين داخلياً بشكل آمن ودائمي ورغيد إلى مناطقهم األصلية في العراق كبير ُمتفجرة يعوق بشكلال

التي تبذلها دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لضمان عودة  اإلنسانية وجهود تحقيق االستقرارشريكا تعاونيا حاسما في الجهود 

 ".الحياة الطبيعية للُمجتمعات المتضررة سبل العيش والشعور بعودة
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