
 

 العراق فيالتفجیرات في المناطق المحررة  الدنمارك تزید من دعمھا للتخفیف من مخاطر

ملیون  19.5في العراق بمساھمة إضافیة قدرھا  م الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغامدائرةُ األم تُرحب -كانون األول  13، بغداد
التھدید الذي تُشكلھُ المخاطر  حكومة الدنمارك وذالك للمساھمة في تخفیفمالیین دوالر أمریكي) من  3كرونة دانمركیة (مایُقارُب 

المتفجرة وتمكین جھود تحقیق اإلستقرار في المناطق المحررة من العراق. تم اإلعالن عن الدعم الیوم من قبل وزیر الخارجیة 
 الدنماركى الزائر السید أندرس سامویلسن.

یق بین دائرة شؤون األلغام التابعة لوزارة الصحة والبیئة ودائرة األمم المتحدة لألعمال عن تقدیره للتعاون الوث وأعرب الوزیر
: "إننا نُدرك على نحو مؤلم أن عودة النازحین إلى مناطقھم وُممارسة الحیاة الطبیعیة لیست ُممِكنة طالما المتعلقة باأللغام، قائالً 

لسبب في أن عمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ال یزال شدید تُھدد مخاطر الُمتفجرات حیاتھم وأمنھم. وھذا ھو ا
 األھمیة".

سیستمر وجود المخاطر الُمتفجرة، بما في ذلك العُبوات الناِسفة الُمبتكرة في المناطق الُمحررة من تنظیم داعش اإلرھابي في 
ناسب. تعمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق عرقلة جھود األمن واإلستقرار إذا لم یتم التصدي لھا بشكل م

 بشكل وثیق مع منظومة األمم المتحدة وحكومة العراق لتمكین الجھود اإلنسانیة وجھود تحقیق االستقرار.

 باأللغام الُمتعلقة لإلعمال الُمتحدة األُمم دائرة لعمل الدنماركي الدعم إجمالي یُوصل الدنمارك حكومة من اإلضافي اإلسھام ھذا إن
 لألعمال الُمتحدة األَمم دائرة وَضعتھا التي المتفجرات مخاطر إدارة أنشطة تؤدي. أمریكي دوالر ملیون 14 إلى العراق في

ً  یُساھم فإنھ ذلك، إلى باإلضافة. للنازحین دائمةٍ  عودةٍ  أجل من الُمناسبة الظروف تھیئة إلى باأللغام المتعلقة  تحسین في أیضا
 التثقیف ُمبادرات عن فضال التھدید، تأثیر حول والتقییمات بالموقع، الصلة ذات للسلطات القدرات وتعزیز والمشاركة التنسیق

 تحقیق مجال في واإلنجاز للتخطیط المباشر الدعم طریق عن المتفجرة المخاطر تھدید من ذلك ویُقلل. بالمخاطر والتوعیة
ً  المحددة المتفجرة راطخللم الكلي التھدید إلدارة الوقت نفس في الوطنیة القدرات زیادة مع واإلنعاش، االستقرار  . حدیثا

 ملیون 1.8 یزال ال": باأللغام المتعلقة لإلعمال المتحدة األمم دائرة في المدیر األقدم لبرنامج العراق لودھامار، بیر السیدقال و
  ”منازلھم. إلى عودتھم لعدم الرئیسیة والمخاوف األسباب أحد وأنھا المتفجرة المخاطر یذكرون النازحین من شخص

ً  والمنظمة اآلمنة العودة تمكین على والعمل المتفجرة مخاطر إدارة أنشطة دعم في ھام شریك الدنمارك إن أضاف: " ثمّ   وأیضا
 ."للنازحین الكرامة حفظ
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