
 

ألنشطة إدارة المخاطر المتفجرة والتوعیة  ة تواصل دعمھاتنمیة الدولیة في المملكة المتحدإدارة ال
  بالمخاطر في العراق

تود دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق أن تسلط الضوء على دور إدارة التنمیة الدولیة في  - حزیران 9بغداد، 
باعتبارھا جھة رئیسیة تھدف لتحقیق اإلستقرار والجھود اإلنسانیة من خالل دعم أنشطة إدارة المخاطر المتفجرة والتوعیة  المملكة المتحدة

 ق.نھا في المناطق المحررة في العرام

المخاطر بعد مرور أكثر من عامین على إستعادة قوات األمن العراقیة المناطق التي كانت سابقاً تحت سیطرة داعش، ال یزال وجود 
المتفجرة إحدى اكبر المثبطات الرئیسیة التي تحول دون عودة النازحین إلى دیارھم بأمان وكرامة. إن حجم وكثافة وتعقید المخاطر 

  .المتفجرة غیر مسبوق، مما یجعل العراق من أكثر البلدان تلوثًا بھا في العالم

جھود اإلزالة في البالد، مما یسمح بمواصلة وتعزیز أنشطة دائرة األمم المتحدة  إنَّ الدعم المقدم من المملكة المتحدة لھ تأثیر كبیر على
لألعمال المتعلقة باأللغام في المناطق المحررة من العراق. بالتعاون مع شركائھا المنفذین وحكومة العراق، نسقت دائرة األمم المتحدة 

ف الى معالجو التلوث بالمخاطر المتفجرة عبر ثالثة مجاالت رئیسیة: اإلدارة لألعمال المتعلقة باأللغام إطاراً لالستجابة اإلنسانیة یھد
المباشرة للمخاطر المتفجرة من خالل اإلزالة، وتعزیز قدرة الحكومة من خالل التدریبات المتقدمة، وتوفیر التوعیة بالمخاطر للمجتمعات 

 .النامیة والنازحة

حیث یتم إیصال الرسائل المنقذة للحیاة إلى المجتمعات . المملكة المتحدة منذ نشأتھاإنَّ التوعیة بالمخاطر ھو نشاط رئیسي تدعمھ 
المتضررة عبر جلسات یتم تنظیمھا في الغالب في مخیمات النازحین والمدارس والمراكز المجتمعیة. ولتوسیع نطاق رسائل التوعیة 

یفزیون وطباعة الرسائل المنقذة للحیاة على سیارات األجرة وحزم التمر بالمخاطر، تم أیضاً إستخدام أدوات مبتكرة وحدیثة مثل مقاطع التل
وزجاجات المیاه والقفازات باإلضافة إلى استخدام نظارات الواقع اإلفتراضي. تكمن ضرورة ھذه المبادرات نحو تجنب الحوادث الناجمة 

  .عن المخاطر المتفجرة

"إنَّ المملكة المتحدة ھي أكبر ُمساھم في صندوق التبرعات اإلستئماني لألعمال وت: في بغداد جون توكن قال القائم باألعمال البریطاني
یف المتعلقة باأللغام في العراق. إذ تدعم مساعداتھا دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في إزالة المخاطر الُمتفجرة، وتثق

كذلك المساعدة في تدریب الھیئة الوطنیة إلزالة األلغام في العراق. كما أنھا تدعم الُمجتمعات الُمتضررة حول كیفیة الحفاظ على األمان و
 فِرق البحث واإلزالة التي تقوم بتطھیر البُنى التحتیة الھامة مثل المدارس والمستشفیات والطرق، وبالتالي تمكین العراقیین من العودة

 خاص أن ھذه الفرق في سنجار متوازنة بین الجنسین وتشمل أعضاًء ینتمون إلى "إنَّھ لیسرنا وبشكلٍ  وأضاف أیضاً: ."بأمان إلى منازلھم
 ة."دیانات وأعراٍق مختلف

"ال تزال المخاطر المتفجرة لھا تأثیر قال بیر لودھامر، المدیر األقدم لبرنامج العراق في دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام: و
في العراق. ومھمتنا األساسیة ھنا ھو تسھیل العودة اآلمنة والكریمة للنازحین إلى دیارھم. وال یمكننا  سلبي على المجتمعات المتضررة

في المائة من المخاطر المتفجرة تحت األنقاض. إنَّ التثقیف بالمخاطر وإزالتھا یجتمعان  70فعل ذلك بینما ال یزال ھناك ما یقدر بنحو 
 ."من تعلیم المجتمعات المتأثرة السلوكیات المناسبة عند مواجھة المخاطر متفجرةدائماً. ولتجنب وقوع الحوادث، البد 
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