
  
 

 
 
 
 
 

 
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ترّحب بالمساھمة اإلضافیة للمملكة المتحدة لتمكین 

 عودة آمنة وطوعیّة وحافظة لكرامة العائدين إلى الموصل
 
 

قّدمت حكومة المملكة المتحدة منحة إضافیّة تقّدر بملیون جنیه إسترلیني  - 2018كانون الثاني  xxبغداد، 
). ترفّع ھذه المنحة اإلضافیة UNMASملیون دوالر أمريكي) لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ( 1.3(

الترفیع في أعمال ر أللغام لمجھودات إعادة اإلستقرار عبمن دعم دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة با
األعمال مھّمة قبل إنطالق إعادة التأھیل وحیويّة المسح واإلزالة في البنى التحتیة في المناطق المحرّرة. ھذه 

  عودة آمنة وطوعیّة وحافظة لكرامة النازحین.لضمان 
  

في زيادة عدد الفرق الخاصة بالمسح واإلزالة في الموصل خالل كل من شھر كانون  سیتّم إستغالل المنحة
الثاني وشباط وآذار وذلك في إطار اإلحتیاجات العملیاتیّة العاجلة. انطلقت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة 

تشرين الثاني من سنة باأللغام في عملیات المسح واإلزالة في المدينة القديمة في الموصل في آخر شھر 
تنسیق اإلستجابة وإعادة اإلستقرار ل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلّقة باأللغام . وقد قامت مجھودات2017

بعد عدد من اإلجتماعات التخطیطیّة التي جمعت كّل من الحكومة ودائرة . وفي الموصل بتسريع نسق األنشطة
) وبرنامج األمم المتحدة UNDPغام وبرنامج األمم المتحدة االنمائي (األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باألل

رت دائرة األمم وفّ ) والیونسكو، UNEP) وبرنامج األمم المتحدة للبیئة (UN-Habitatللمستوطنات البشرية (
 المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام فرق مسح وإزالة في خمس مناطق بالمدينة القديمة.

  
مم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام عن قرب مع دائرة شؤون األلغام وقوّات األمن العراقیة لتكمّل تعمل دائرة األ

  أعمال اإلزالة التي قامت بھا حكومة العراق إثر تحرير الموصل.
  

وتقییمات يعتبر كل من التعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي لتوفیر القدرة على إجراء أعمال المسح واإلزالة 
المخاطر جزًءا متّمماً إلجراء تقییم الحاجیات السريع في الموصل وذلك في إطار آلیة التمويل لتحقیق اإلستقرار 

)FFS مھمّة جديدة  139، تلقّت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 2017كانون األول  16و 1). وبین
ھذه المھّمات أعمال مسح و إزالة في محطّات معالجة میاه و  ، وتضمّ من آلیة التمويل لتحقیق اإلستقرار

 ھذه اإلستجابة. مستشفیات و مراكز تعلیمیّة. وستوّجه ھذه المنحة نحو مواصلة
  

أعمال المسح واإلزالة التي تقوم بھا دائرة األمم  حدة لدى العراق "إنّ قال جون ويلكس، سفیر المملكة المتّ 
ن ھذه لضمان أمن النازحین داخلیاً في العراق لدى عودتھم. تبیّ  ةاأللغام حیويّ المتحدة لألعمال المتعلقة ب

المساھمة األخیرة إلتزام المملكة المتحدة المتواصل بدعم عمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 
 وتلك المتعلقة بإعادة اإلستقرار في العراق." والجھود اإلنسانیّة

  
ن الدعم المتواصل للمملكة المتحدة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام من توسیع رقعة دعمھا "يمكّ 

امنة للنازحین داخلیاً إلى المناطق  ةعودواالنشطة اإلنسانیة وذلك لتشجیع وتمكینھا لمشاريع إعادة اإلستقرار 
قدم لبرنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة ح بیر لودھامر، المدير األالتي كانت تحت سیطرة داعش"، صرّ 

  باأللغام في العراق.
  

ة من المملكة المتحدة، صار عمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ممكناً. بفضل المساھمة السخیّ 
خول كل القائمین إعادة اإلستقرار ولتمكین د ن إزالة المخاطر المتفجرة لدعم جھودوستواصل الدائرة ضما

 20ملیون جنیه إسترلیني ( 14.2بأنشطة إنسانیة في كامل العراق. وتدعم المساھمة التي يبلغ مجموعھا 
االنبار وصالح الدين  المناطق المحررة في محافظات ملیون دوالر أمريكي) ھذه األعمال المنقذة للحیاة في

  ونینوى وكركوك.
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 لإلتصال:

  األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام العراق، مدير أقدم للبرنامج،بیر لودھامر، دائرة 
lodhammar@un.org  
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