
 

في ز القدرات في المناطق المحررة وتعزی ةالمتفجر مخاطرالیواصل االتحاد األوروبي دعم أنشطة إدارة 
 قالعرا

أثنت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام على دور األتحاد األوروبي في دعمھ المستمر ألنشطة  -كانون األول  18، بغداد
القدرات في المناطق المحررة من العراق، والتي تُساھم في العودة اآلمنة والمنظمة للنازحین  إدارة المخاطر المتفجرة وتعزیز

 .وتمكین الجھود اإلنسانیة وجھود االستقرار

عبر إنتشارھا في المناطق المحررة، تمنع المخاطر المتفجرة إمكانیة وصول الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني وتقدیم المساعدة 
ص المحتاجین؛ كما ویَُحولو أیضاً دون عودة النازحین داخلیاً بشكل آمن ودأئمي، والذي قد یؤدي في كثیر من األحیان إلى األشخا

ویُعوُق إستئناف ُسبل العیش والوصول إلى األراضي الزراعیة  إلى نزوح داخلي وثانوي یتم فیھ إستمالك ممتلكات اآلخرین؛
ى البنى التحتیة والخدمات األساسیة بما في ذلك المدارس ومرافق المیاه والمستشفیات والمراعي ونظم الري؛ ویُعرقل الوصول إل

 . ومحطات الكھرباء والطرق

٪ من األشخاص النازحین في المخیمات یذكرون المخاطر 22حول المناطق المتأثرة، فإن  2018وفقاً للتقییم الذي أجري في عام 
باإلضافة الى  .٪ في بعض المحافظات52یصل إلى وقد ھذا  مناطقھم األصلیة، المتفجرة كسبب رئیسي یحول دون عودتھم إلى

12 ً  .٪ من النازحین خارج المخیمات یذكرون كذلك أیضا

من خالل دعمھ الُمستمر لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، یواصل االتحاد األوروبي تمویل أنشطة إدارة المخاطر و
وسیستمر ھذا الدعم المقدم من االتحاد األوروبي  .ك المسوحات والتقییمات وإزالة األلغام في المناطق المحررةالمتفجرة بما في ذل

لزیادة أنشطة تعزیز القدرات على المستوى الوطني واإلقلیمي والمحلي من خالل توفیر فرص تدریبیة للتخلص من الذخائر 
العراقیة، وكذلك من خالل التنسیق والمشاركة اإلستراتیجیة مع الكیانات والسلطات  المتفجرة/العُبواِت الناسفة المبتكرة إلى الشرطة

 . الحكومیة ذات الصلة باإلجراءات الُمتعلقة باأللغام

وتماشیاً مع إھتمام اإلتحاد األوروبي بإعادة تأھیل مواقع التراث الثقافي، یتضمن المشروع أیضاً التعاون مع كیانات األمم المتحدة 
ى مثل منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)، لتمكین إعادة تأھیل مواقع التراث الثقافي من خالل إدارة األخر

  .المخاطر المتفجرة

مالیین كرونة  5تلقت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق مؤخراً ُمساھمة من حكومة جمھوریة التشیك بمبلغ 
ومواصلة تعزیز  2018ألف دوالر أمریكي) وذلك دعماً منھا لمواصلة األداء الذي تم العمل بھ طوال عام  215تشیكیة (حوالي 

 ة.مخاطر الُمتفجرالفي أنشطة إدارة  مراعاة النوع اإلجتماعي

"إن ھذا یُبرز مرة : إیودیسالخلیج وآسیا الوسطى وجنوب آسیا، رافایال -وقال رئیس االتحاد األوروبي لمناطق الشرق األوسط
ً ما بعد تحریر الموصل " مثل  أخرى إلتزامنا بالعمل ضد األلغام. وھذا ما یُشكل أكثر أھمیة في األوضاع الحالیة" خصوصا

في حین أن إزالة األلغام الیزاُل عائقاً اساسیاً حیث أن وجود مثل ھذه المخاطر سیبقى یعوق جھود األمن واالستقرار . االستقرار
ً لمجموعة فرعیة إلدارة مخاطر المتفجرات التابعة للتحالف، فإن االتحاد  إذا لم یتم التعامل معھ بشكل صحیح. وبصفتھ رئیسا

، حیث أن تنفیذ راتیجي للحكومةاألوروبي ُمصِمٌم على معالجة ھذه اآلفة ومصراً على دعم العراق في تقویة آلیات التنسیق اإلست
، والتي من مسؤولیتنا كما أنھ ضمان لألجیال القادمةقیق السالم واإلستقرار واإلنتعاش اإلقتصادي، ھذا المشروع أمر أساسي لتح

 ."وستساھم الجھود في تسھیل العودة اآلمنة للشعب العراقي الذي عانى لفترة كافیة .المحافظة علیھا وتقویتھا

ً  متحدة لإلعمال المتعلقة باأللغاماألمم الالسید بیر لودھامار، المدیر األقدم لبرنامج العراق في دائرة  وقال إحتفلت مؤخراً ": ُمعلقا
ُحكومة العراق بذكرى مرور عام على ھزیمة داعش، لكن في ظل ذلك التزال الطرق والجسور ومحطات الطاقة والمیاه 

یمنع النازحین من العودة إلى  إن ھذا التھدید ال .والمستشفیات والمدارس والحدائق والمناطق السكنیة ملوثة بالمخاطر الُمتفجرة
 منازلھا بأمان فحسب، بل ویعیق أیضاً وبشدة جھود تحقیق اإلستقرار وإعادة اإلعمار." 



 ً ، تدعم دائرة األمم المتحدة لألعمال وتعزیز القدرات لدى حكومة العراق"من خالل أنشطة إدارة المخاطر المتفجرة  :وأضاف أیضا
شردتھم الحرب حتى یتمكنوا من العودة إلى دیارھم والعودة إلى أعمالھم وتعلیم أطفالھم والمساھمة المتعلقة باأللغام أولئك الذین 

الفعالة في مجتمعھم، وَعیُش حیاة طبیعیة. إن ھذا لن یكون ُممكنا بدون المساھمات المقدمة من الجھات المانحة السخیة وال سیما 
 ".االتحاد األوروبي

زء من برنامجھا، تواصل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق تسھیل عودة بدعم من اإلتحاد األوربي وكج
 48000فحتى اآلن، أزالت فرق إزالة األلغام ما یقرب من  .العائالت بأمان وتنظیم إلى الموصل وغیرھا من المناطق المحررة

رق والجسور والمدارس والجامعات والمستشفیات والعیادات عبوة ناسفة، من الطُ  2895من المخاطر المتفجرة، بما في ذلك 
 .بقایا البشر فيمن األحزمة االناسفة، والتي كثیٌر منھا وجدت  870ومحطات معالجة المیاه والمباني البلدیة في الموصل، وكذلك 
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