
 

ترحب دائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام بهذا التبرع السخي من دولة البرتغال لدعم عمليات الرجوع االمن 

 للمناطق المستعادة 

 

ستدعم حكومة البرتغال برنامج ادارة اخطار المتفجرات  و التوعية بالمخاطر  -  2017ديسمبر    07بغداد

المتفجرات في العراق , بتبرع قدره مائة و خمسون الف يورو ما و مبادرات تحسين القدرة لمعالجة خطر 

 لدائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام . صص$( مخ 175,000يعادل ) 

و نتج عنه ورة معقدة و مكثفة صالصراع الدائر مع تنظيم داعش قد تسبب بأنتشار اخطار المتفجرات ب

احد المخاوف الرئيسية التي تخص االشخاص  . و 2014نزوح اكثر من ثاللثة ماليين شخص منذ سنة 

مثل العبوات  النازحين  في المناطق المستعادة هي المنازل المفخخة  و الوجود المركز للمواد المتفجرة  

الناسفة المرتجلة . و حتى يتم االنتهاء من عملية التقييم , لن يكون من االمن عودة العوائل لمنازلها .  

لغام تم نشر التوعية بالمخاطر الخاصة بالمواد المتفجرة في مخيمات النازحين و بالتعاون مع دائرة اال

 المناطق المتضررة .

, قامت دائرة االمم  بعد استعادة منطقة غرب االنبار من تنظيم داعش من قبل القوات االمنية العراقية 

لقائم و عانة . مكن تقييم دائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام  بمهمتي تقييم اولي  في منطقة حديثة و راوة  و ا

و التخطيط  المتحدة لشؤون االلغام  الوكاالت االنسانية التابعة لالمم المتحدة من القيام بعملية التقييم 

للمساعدات االنسانية المحتملة  . خالل احد هذه المهمات , قامت دائرة االمم المتحدة بعرض ثالث منازل 

بداخلها  و تم تعليم هذه المنازل من قبل السلطات االمنية تبعا لذلك , و لن  تحتوي على خطر المتفجرات

 يكون اصحاب هذه العوائل قادرين على الرجوع اليها قبل بدء عملية التطهير .

ذكر السيد بير لودهامر , المدير االقدم للبرنامج الخاص بدائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام في العراق بأن 

رع السخي من الحكومة البرتغالية سيمكن دائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام من التأكد من الرجوع " هذا التب

 االمن للعوائل الى المناطق المستعادة في العراق "

 

 معلومات االتصال

 بير لودهامر , المدير االقدم للبرنامج الخاص بدائرة االمم المتحدة لشؤون االلغام في العراق
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