
 

إلدارة مخاطر  إضافیةبأربعة ملیون جنیه إسترلیني  تساھمالمملكة المتحدة 
 لمتفجرات في المناطق المسترجعة حديثاً في العراقا

حكومة المملكة المتحدة بأربعة ملیون جنیه  ساھمت :2017أيلول  05بغداد، العراق، 
لصالح برنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق.  إضافیةإسترلیني 

المتعلقة بإدارة مخاطر المتفجرات في المناطق  المھمةمن تواصل النشاطات  ھذا سیمكن
دائرة األمم  سیمكنداعش في العراق. إن دعم المملكة المتحدة  تنظیمالمحررة حديثاً من 

وتلك المتعلقة بإعادة  اإلنسانیةإلى األولويات  االستجابةاأللغام من المتحدة لألعمال المتعلقة ب
 للنازحین. اآلمنةالعودة  ولتسھیل االستقرارإلعادة مھمة ، والتي تعتبر جد االستقرار

 المستجیبینإن وجود العبوات الناسفة المبتكرة ومخاطر المتفجرات يشكل خطراً على 
داعش إلى جانب  تنظیم لسیطرةمن المناطق التي كانت تخضع داخلیاً  النازحین الحتیاجات

أولئك الذين عادوا إلى المناطق المسترجعة. تشكل العبوات الناسفة المبتكرة ومخاطر 
، اإلنسانیة العملیاتأمام  كبیراً عائقاً  -والمستعملة بكثافة في العراق  -األخرى المتفجرات 

، كما تؤثر سلباً على قدرة األفراد على العودة إلى راإلعماوإعادة  االستقرارإعادة  وعملیات
عمل برنامج دائرة األمم المتحدة  لیتواصل حیويةتعتبر  اإلضافیة المساھمةھذه . إن ديارھم

. إلیھالألعمال المتعلقة باأللغام في المناطق ذات األولوية والمناطق المسترجعة حديثاً فور الولوج 
برنامج  انطالقملیون جنیه إسترلیني منذ  13.2رنامج ما يفوق لقد دعمت المملكة المتحدة الب

 . 2015دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق سنة 

شؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجیة لالدولة للتنمیة الدولیة ووزير الدولة ر وزيوأعلن 
أن المملكة المتحدة  اق ھذا األسبوعإلى العر تهخالل زيار برتر السید ألیست والكومنولث

جنیه إسترلیني لحماية الناس من العبوات الناسفة في المناطق المحررة.  ملیون أربعة ستقدم
وإزالة مخاطر المتفجرات ودعم حكومة العراق في مساعدة ضحايا األلغام  كشفوھذا يشمل 

 والبرامج التثقیفیة التي من شأنھا رفع مستوى الوعي العام بھذه المخاطر.

، مدير برنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، قائالً "إن لودھامر السید بیرصرح 
الخطوة األولى قبل التدخل في المجال اإلنساني  ھي إزالتھاوالتعرف على مخاطر المتفجرات 

في المناطق المحررة. لقد قامت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة  االستقرارومجال إعادة 
ذات األولوية في مناطق بالفلوجة  التحتیةوأعمال إزالة في البنى  تقییماتباأللغام بإجراء 

المؤقتة لفائدة  والمنشآت المخیماتالعودة في أمان، وإنشاء من  المدنیون لیتمكنوالموصل، 
.. المدارس المھمة التحتیةوالبنى  الحكومیةالخدمات  تأھیلالعائدين. كما تعمل على إعادة 

 ".  والمستشفیات

 المخفیة متفجراتهداعش، ولكن  تنظیمالعراق "تراجع  جمھوريةالبريطاني لدى  السفیروقال 
العبوات  ھذهخل المناطق المحررة على غرار الموصل. فقط بعد إزالة تبقى تشكل خطراً دا

 الیومتصريح  يبین. حیتھموإعادة بناء  سالمین ديارھمالناس من العودة إلى  سیتمكن، الخطیرة
 ". الحیويالعمل  لھذاالمملكة المتحدة المستمر  التزام



، ويعمل 2015العراق سنة  باأللغام فياألمم المتحدة لألعمال المتعلقة  برنامج دائرةتأسس 
وصالح الدين، وذلك عبر  واألنبار نینوىفي المناطق المحررة حديثاً في كل من محافظات  حالیاً 

بالمخاطر المنقذة  التوعیةوتقديم  العراقیةالحكومة  إمكانیاتبأعمال المسح واإلزالة، ودعم  القیام
لمناطق  تقییماً  800مال المتعلقة باأللغام ما يفوق . كما أتمت دائرة األمم المتحدة لألعللحیاة
الولوج األمن  وتأمین االستقراربما في ذلك الدعم المباشر لحكومة العراق ألولويات إعادة  حیوية

. وتم تدريب اإلنسانیة لالستجابة المھمةوالمناطق  التحتیةالبنى  تأھیلعلى إعادة  للعاملین
ل المتعلقة باأللغام في كل مكونات إدارة مخاطر المتفجرات في مجال األعما والعاملینالشرطة 

، قدمت الیومإلى المخاطر المستمرة. إلى  االستجابةمستمرة قادرة على  وطنیةقدرات  لتأمین
 بالمخاطر لفائدة أكثر من توعیة وشركاؤھادائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 

الصراع مع  نتیجةللفئة المستضعفة  للحیاةسائل منقذة نازح(ة) وعائد(ة) موفرة ر 292,000
 داعش. 
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