
 

 

  التنم"ة الدول"ة ) تقدم الدعم لوفد من إدارة UNMAS(المتعلقة �األلغام  لألعمالدائرة األمم المتحدة 

  في المملكة المتحدة خالل ز(ارة الوفد األخیرة للدائرة في مدینة الموصل
  

!ما في ذلك العبوات الناسفة المبتكرة في المناط� المحررة من  المتفجراتسظل وجود مخاطر  - 2018تشر(ن األول  �18غداد، 
عی� جهود األمن واالستقرار و1ذلك م!ادرات التنمة حتى یتم إزالة المخاطر المتفجرة وٕاعالن ISILالدولة اإلسالمة في العراق والشام ( (

 المناط� آمنة. 
 

وفدًا من إدارة التنمة الدولة البرDطانة في الموصل وُأتحت لها الفرصة مؤخرًا استضافت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام 
ص للتحدث مع الشر1اء المنفذین العراقیین والدولیین لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام واالستماع إلى قصصهم حول التخل

، مدیرة الساسات وLرامج إزالة األلغام والسطرة على األسلحة والسیدة سوزان ستفاني نیجسنمن مخاطر المتفجرات. فقد قامت السیدة 
السید بییر لودهامار، مدیر البرنامج األقدم في دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام في  !اإلضافة إلىأرب، المستشار اإلنساني 

من محطة معالجة الماه لبدء أعمال إعادة التأهیل من قبل  عراق !مالحظة أنه في غضون !ضعة أام م1ن إزالة المخاطر المتفجرةال
ولكن !غض النظر عن مدV السرعة التي م1ن العمل بها فالتر1یز دائما على جعل الموقع آمًنا. "السالمة هي األكثر  -المهندسین

ي فور إس فصل الزDد عند التحدث مع الوفد. "م1ننا إصالح حدقة أو مبنى !عد االنفجار، لكن ال م1ننا أهمة"، قال قائد فر�D ج
التنمة الدولة البرDطانة !عدد من منظمات م1افحة األلغام الوطنة إدارة إصالح طرف ضائع أو نفوس !شرDة مفقودة". 1ما التقت 

 والدولة !اإلضافة إلى السلطات المحلة.
 

یر1ز عمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام في العراق على الكشف عن مخاطر المتفجرات في المناط� التي 1انت في 
وتحسین قدرة السلطات المحلة للنازحین داخلا الساب� تحت سطرة تنظم الدولة اإلسالمة. !اإلضافة إلى نشاطات التوعة !المخاطر 

إدارة وتنظم وتنسی� االستجا!ة الفعالة للتهدیدات الجدیدة. وDتم ذلك !التنسی� الوثی� مع الو1االت العاملة في إصالح والوطنة على 
 البنى التحتة والبرامج اإلنسانة، والتي تحدد مجتمعة طر�D التقدم للتنمة.

 
وجعل المناط� آمنة، ال م1ن أن تعود الحاة الطبعة.  وقال نائب السفیر البرDطاني في العراق جون تو1نوت: "حتى یتم إزالة األلغام

 إزالة األلغام هي خطوة أساسة في تجدید المناط� المتضررة من الحرب. وتفخر المملكة المتحدة بدعمها لخدمة األعمال المتعلقة !األلغام
  "في إنجاز هذا العمل األساسي

ألمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام في العراق: "إن إدارة المخاطر المتفجرة هي قال بیر لودهامار، مدیر البرنامج األقدم في دائرة ا
الخطوة األولى والمهمة للسماح للنازحین !العودة !أمان إلى منازلهم،" وأضاف "إن الدعم المتواصل والسخي المقدم من ح1ومة المملكة 

  درة الح1ومة العراقة في التخفیف من التهدید الذ^ تش1له أخطار المتفجرات"المتحدة هو !الغ األهمة لخل� بیئة آمنة للناس ولتعزDز ق
 

  المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر الدول المساهمة في تموDل نشاطات دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام في العراق.
 

 للتواصل:

  lodhammar@un.orgِبیر لودهامار، دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة !األلغام، مدیر البرنامج األقدم، العراق: 

  


