
 

 ألنشطة إدارة المخاطر المتفجرة في العراق حكومة السوید تزید دعمھا 

ملیون  75أشادت دائرة األَمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام بالمساھة المالیة من قبل حكومة السوید البالغ بمبلغ  - شباط 10بغداد، 
مباشر وكبیر حول التخفیف من خطر المخاطر المتفجرة و تعزیز وتیسیر  ملیون دوالر أمریكي) لما لھ تأثیر 8.3كرونة سویدیة (حوالي 

 .وتمكین الدعم اإلنساني وترسیخ اإلستقرار

٪ من العراقیین الذین یعیشون في المناطق الُمتضررة من 18ملیون شخص، أي ما یعادل  1.8یُقدر أن عدد النازحین في العراق یُقارب 
ً للتقییم الذي أُجري عام . ي السكان٪ من عدد إجمال5النزاع، وأكثر من  ٪ من األشخاص 22حول المناطق المتأثرة، فإن  2018وفقا

٪ في بعض 52النازحین في الُمخیمات یذكرون المخاطر الُمتفجرة كسبب رئیسي یحول دون عودتھم إلى مناطقھم األصلیة، وقد یصل إلى 
ً  ٪ من النازحین خارج المخیمات12باإلضافة الى  .المحافظات وجدیر بالذكر ان أولئك الذین یَختارون العودة، یعرضون . یذكرون ذلك أیضا

م أنفسھم إلى بیئات غیر آمنة محتملة تلوثھا بالمخاطر المتفجرة (تقییم احتیاجات المجموعات الُمتعددة السادس بقیادة مجموعة عمل التقیی
 ).2018وبالتنسیق مع منظمة "ریتش"، أیلول 

ً  تَعمل دائرةُ األمم كما أن إستمرار وجودھا في العراق الزال ُمرجحاً،  إلى جنب مع شركائھا التنفیذیین، الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام جنبا
من خالل الشراكات اإلستراتیجیة وإشراك كل من أصحاب ة في المناطق الٌمحررة من تنظیم "الدولة اإلسالمیة في العراق والشام". وخاص

یین والخارجیین، ودعماً لحكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، قامت دائرةُ األَمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام المصلحة الداخل
موقع من البنى التحتیة الحیویة. إذ شملت الجسور، ومحطات المیاه، ومحطات الطاقة، والُمستشفیات  1100حتى اآلن بتطھیر أكثر من 

إلى ذلك بعد أن كانت في وقت من األوقات معاقل لمقاتلین "داعش" والتي باتت ملیئة بالمخاطر المتفجرة بعد ھزیمتھم  والمدارس، وما
 .وخروجھم منھا

یة من لوبفضِل ھذه المساھمة من السوید، ستكون دائرة األمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام قادرة على تقدیم دعم أفضل للُمجتمعات المح
 .ومبادرات تعزیز القدرات دعماً للحكومة العراقیةل إدارة مخاطر المتفجرة والتوعیة بالمخاطر خال

زیارةِ میدانیة التي َجرت مؤخراً لُممثلي ُحكومة السوید بما في ذلك السفیر السویدي في العراق السید وتأتي ھذه الُمساھمة بالتزامن مع 
حیث إطلَع الوفد على معلُوماٍت ُمباشرة عن أنشطِة إزالة األلغام . طعة سنجار بمحافظة نینوىبونتوس میالندر، إلى سنجار وكوتشو في مقا

األكثر تضرراً في المنطقة، إذ ال  ماكنم وعلى وَجِھ الخصوص داخل األالُمخطط لھا من قبل دائرة األمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغا
 .ألساسیة لعَودةِ النازحیَن بشكل آمن وطوعي إلى منازلھمیزاُل الدمار والتلوث یُشكالِن العوائق ا

: "إنھ لمن المؤلم ما رأیناه وبشكٍل ُمباشر كیف تمنع الَمخاطر الُمتفجرة المساعدات نتوس میالندر ُمعقباً على زیارتھوقال سعادة السید بو
تحدة لسوید بِكل فَخر العمل الحاسم الذي تقوم بھ دائرة األمم المُ وأضاف أیضاً : "تؤید ان." اإلعمار والعودة اآلمنة للنازحی اإلنسانیة وإعادة

ھذه الجھود ھي ضروریة  وإزالة األلغام. ةَمخاطر الُمتفجرال، بإدارة ھوِد التي تبذلھا ُحكومة العراق، فَضالً عن الجُ لإلعمال الُمتعلقة باأللغام
 ".منآنازحین بشكٍل فضالً عن كونھا شرطاً أساسیاً إلعادة البناء وعودة ال، عدات اإلنسانیة وِحمایة المدنیینلكٍال من تقدیم المسا

في دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام: "ال یمكن التقلیل من ُخطورة تلوث  المدیر األقدم لبرنامج العراقوقال السید بیر لودھامار، 
عراق. فاألسالیب واألجھزة المتفجرة المستخدمة من قبل داعش ھي على خالف مخاطر المتفجرة في المناطق المتضررة من داعش في الال

إذ كانت والزالت وستبقى  .ما رأیناه سابقاً. إذ قام التنظیم بزرع أجھزة تفجیریة مرتجلة ُمعقدة، في جمیع المناطق التي كانت تحت سیطرتھ
طویالً ھذا التمویل الجدید من السوید سیقطع شوطاً  .اعلة في المجال اإلنسانيلفترة طویلة ھذه األجھزة تُشكُل تھدیداً للعائدین وللعناصر الف

المتعلقة باأللغام الدعم الالزم لضمان العودة اآلمنة للنازحین إلى ُمجتمعاتھم وحیاتھم في ضمان أن تقدم دائرة األمم المتحدة لألعمال 
  ".الطبیعیة
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