
 
 
 
 
 

ألمانیا تصبح أكبر مساھم في إزالة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام للمخاطر 
  المتفجرة في العراق

 
) بمساھمة UNMASب دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام (ترحّ  - 2018كانون الثاني  09بغداد، 

ه ألعمال مسح وإزالة ملیون دوالر أمريكي) توجّ  20.2يورو ( ملیون 17ب إضافیة من الحكومة األلمانیة تقدر
المخاطر المتفجرة الداعمة للمبادرات اإلنسانیة وتلك المتعلقة بإعادة اإلستقرار. ويصل مجموع المساھمات إلى 

مما يجعل من الحكومة األلمانیة أھم مانح لدائرة األمم  2016ملیون دوالر أمريكي) منذ  52.5ملیون يورو ( 44.2
  تحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق.الم

  
ملیون يورو لتمكین  7ملیون يورو لتمكین الجھود اإلنسانیة إضافة إلى  10تعتبر المساھمة األخیرة والمقدرة ب

مبادرات إعادة اإلستقرار مساھمات موقوتة، حیث تسعى الحكومة العراقیة إلى تسھیل عودة ما يزيد عن ثالثة 
لى ديارھم بالمناطق المحررة. ستقوم دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بالتركیز إ شخص ماليین

وعیة وحافظة لكرامة العراقیین، العمومیة وذلك لدعم عودة امنة وط على التوعیة بالمخاطر واإلزالة في الفضاءات
ر خدمات الطاقة الكھربائیة والمیاه توفّ  ل اإلزالة في البنى التحتتیة األساسیة والتياعمأكما تقوم الدائرة ب

  والصحة والتعلیم. ستتركز النشطات في كل من محافظات االنبار وكركوك ونینوى.
  

د وممتد من المخاطر المتفجرة، ونزح نتج عن الصراع مع تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام تلوث معقّ 
ل المخاطر المتفجرة تھديداً حقیقیاً للعائدين إلى . وتمثّ 2014نتیجة ذلك ما يزيد عن ثالثة ماليین شخص منذ 

مجتمعاتھم المحلیة، و للقائمین على اإلستجابة األولیة، خاصة داخل المدن حیث تطمر العبوات المتفجرة تحت 
من، أنقاض البنايات المتھالكة. مثل كل ھذا تحدياً للعاملین في المجال اإلنساني لتقديم المساعدات بشكل أ

  على الناس مغادرة ديارھم بسبب المخاطر المتفجرة. وفرض
  

ال يمكن إستغالل البنى التحتیة األساسیة، على غرار محطات معالجة المیاه والمستشفیات، لدعم المجتمعات 
خاطر المحلیة إلى بعد إزالة المخاطر المتفجرة، وتأمین المنشأت قبل إعادة تأھیلھا. يضل التھديد الذي تمثله الم

فجرة ھاجساً مھماً في ظل العودة المستمرة لألفراد إلى مدن كبرى كالرمادي والفلوجة والموصل و تلعفر تالم
والحويجة. وأخذاً بعین اإلعتبار مدى التلوث الموجود، من المقدر أن تحتاج ھذه المناطق إلى سنوات من عملیات 

 فجرات.المسح واإلزالة قبل أن يعلن خلوھا من أية مخاطر للمت
  

، وستواصل دعمھا باأللغام "األعمال المتعلقة باأللغام تنقذ الحیاة. و تلتزم الحكومة األلمانیة باألعمال المتعلقة
لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لتعمل عن قرب مع حكومة العراق للتقلیل من تھديد المخاطر 

ا لدى العراق. "األعمال المتعلقة باأللغام أساسیة لتسھیل العودة المتفجرة" قال د.سیريل نون، سفیر ألمانی
االمنة للنازحین إلى ديارھم، وتمكین النشاطات اإلنسانیة وتلك المتعلقة بإعادة اإلستقرار"، أضاف السفیر 

 األلماني.
  

 العراق "إنّ  -باأللغام  ح السید بیر لودھامر، المدير األقدم لبرنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقةوصرّ 
  المساھمة السخیة للحكومة األلمانیة ستدعم العمل المھم لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام

 الساعي إلى تمكین عودة امنة وطوعیة وحافظة لكرامة مئات األلف من العراقیین إلى المناطق المحررة." و
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