
 

  العراق في المتفجرة مخاطرال إدارة ألنشطة الدعم تقدم إیطالیا

 قدیراً لُمساھمتھا بمبلغ قدرهأشادت دائرةُ األَمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام في العراق بحكومة إیطالیا ت -كانون األول  19، بغداد
  .المتفجرة وتمكین ُجھود تحقیق اإلستقرار في المناطق المحررة في العراقیورو وذلك للتخفیف من التھدید الذي تُشكلھ المخاطر  585,000

، )یُذكر أن للحرب الشرسة التي خاضتھا قوات األمن العراقیة وقوات األمن الكردیة مع تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش
في المناطق المحررة تجاوز  الواسع للمخاطر الُمتفجرة ونطاقھ وتعقیده أثراً عمیق على األمن واإلستقرار البشري في العراق. فحجُم التلوث

 .الطاقة المتوفرة للموارد الوطنیة الالزمة لتطھیرھار بكثی

قامت دائرة األمم المتحدة  .الُمتفجرة في العراق وأیضاً ستُعزز ھذه الُمساھمة من حكومة إیطالیا بشكل كبیر في تعزیز أنشطة إدارة المخاطر
 ةمخاطر المتفجرالبوضع إستراتیجیة شاملة للتخفیف من الخطر الذي تُشكلھ  ،، بالتنسیق مع الُشركاء المنفذینمال المتعلقة باأللغامألعل

، والتوعیة بالمخاطر. تُتیح ھذه األنشطة إستجابة دینامیكیة ، وتعزیز القدراتةمخاطر الُمتفجرالإدارة  :تتضمن ثالثة مجاالت رئیسیة وھي
 .مخاطر المتفجرةة موحدة لل، وُمشاركة التوعیة مع الُمجتمعات لضمان إستجابوتُعزز الموارد الحكومیة الحالیةملیات التطھیر، تُغطي ع

إن التھدید المستمر لزعزعة اإلستقرار الیزال یتزاید بشكل كبیر مع إستمرار وجود مخاطر التفجیر ، ال سیما في المجتمعات السكنیة 
 .فإن "المعركة الفعلیة" لم تنتھي بعد، إذ ان ھذه المخاطر مما تؤدي إلى فقدان األرواح بدون عدو فعلي على األرض وعلى ذلك .والریفیة

فالُمتفجرات تتوزع في كثیر من المنازل واألحیاء، وذلك یُشكل تھدیداً للمواطنین على إعادة بناء حیاتھم  لم یندثر إرُث داعش بعد الحرب،
 .بعد فترة داعش

"من بین األنشطة التي تشھد على سعي الحكومة اإلیطالیة لتحقیق  :السید برونو باسكینوسعادة دولة إیطالیا في العراق  علقاً سفیروقال مُ 
، و شرط اعدات اإلنسانیة وحمایة المدنیینوإزالة األلغام فذلك یُعتبر امراً حاسماً لكل من تقدیم المس ةمخاطر الُمتفجرالاالستقرار، ھو إدارة 

ً  ".سبق إلعادة البناء اآلمنم فجرات ، إلزالة التلوث بالُمتنشطة في مجموعة كبیرة من البلدان"إن دولة إیطالیا تدعم ھذه األ :وأضاف أیضا
عالمة تجاریة فارقة لسیاسة التعاون التنموي  -سیخصص دعمنا في إزالة األلغام لِحمایة التراث الثقافي  .في العراق وتعزیز القدرات

 ".بناالخاصة 

مخاطر ال"إنَّ وجود  :األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغامفي دائرة  المدیر األقدم لبرنامج العراق، وھو امارھر لودیوقال السید ب
"تعد إیطالیا  :وأضاف ."عودة النازحین داخلیاً بشكل آمن ودائمي ورغید إلى مناطقھم األصلیة في العراق ُمتفجرة یعوق بشكل كبیرال

التي تبذلھا دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لضمان عودة  اإلنسانیة وجھود تحقیق االستقرارشریكا تعاونیا حاسما في الجھود 
 ".سبل العیش والشعور بعودة الحیاة الطبیعیة للُمجتمعات المتضررة
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