
 

 

 

قة باأللغام في  تعلِ ة لألعمال المُ د  تح  طة دائرة األمم المُ يورو ألنشِ  1,500,000 ه  درُ إضافي ق   بلغ  لجيكا م  ب  تُقِدم 

 العراق

( في العراق بمساهمة إضافية  UNMASترحب دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )  -   2021  كانون الثاني  23بغداد ،  

في حماية المدنيين الحكومة العراقية  لدعم    البلجيكيةحكومة  المليون دوالر أمريكي( من    1.69مليون يورو )حوالي    1.5قدرها  

 السالم.  لتنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز وا المتفجرة وتمكين العمل اإلنساني المتضررين من الذخائر 

يؤثر بشكل كبير على الصحة    -منها الصراع األخير مع تنظيم داعش على وجه الخصوص    -زاعات المتتالية  ال يزال إرث الن

  ال يزال نازح، منهم مليون فرد    2014واإلسكان والخدمات العامة وسبل عيش العراقيين ، بما في ذلك نزوح الماليين منذ عام  

 حتى اليوم.

ها السخية لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق ، الحكومة العراقية  ستدعم الحكومة البلجيكية من خالل مساهمت

في تطوير إستجابتها الوطنية للذخائر المتفجرة ، وكذلك دعم دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق في توفير  

السلطات   إلى  الالزم )نظريًا وعمليًا(  التقني  المتعلقة باأللغام في الدعم  األعمال  قيادة قطاع  لزيادة تعزيز قدرتها على  الوطنية 

 المستقبل القريب. 

تواصل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق إعطاء األولوية لتطوير القدرات المؤسسية في العراق ، بما في  

( ، وكذلك مؤسسة شؤون MoI( ووزارة الداخلية العراقية اإلتحادية )DMAذلك من خالل الشراكات مع دائرة شؤون األلغام ) 

( العراق  إقليم كردستان  في   المتفجرة  IKMAAاأللغام  الذخائر  استجابة  وتنسيق  تنفيذ  على  قدراتهم  تعزيز  على  والعمل   ،  )

 جال والفتيان والفتيات.  المستهدفة التي تستجيب الحتياجات المجتمع ، بما في ذلك االحتياجات المختلفة للنساء والر

قائالً: فاندن بولكي  فيليب  السيد  المساهمة ، صرح سعادة سفير بلجيكا  للغاية أن تواصل شراكتها    وتعليقًا على  بلجيكا  " يسعد 

الطويلة مع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لدعم جهود العراق الوطنية في مجال األعمال المتعلقة باأللغام كجزء  

المج وقدرة  للنازحين  اآلمنة  والعودة  الحماية  لضمان  االستقرار  تحقيق  جهود  في  الدائمة  بلجيكا  مساهمة  العراقية من  تمعات 

ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. إن تطوير القدرات الوطنية وقيادة هذا القطاع  إذ  المتضررة على الصمود.  

العراقية في هذا   المتعلقة باأللغام والحكومة  المتحدة لألعمال  لدائرة األمم  المتميز  بالغ األهمية ، ونحن نشيد بالعمل  المهم أمر 

 دد". الص

في تعزيز الحماية    وبدورها ستسهم"إن تمكين المؤسسات الحكومية العراقية من قيادة االستجابة لألعمال المتعلقة باأللغام في البالد  

المواطنين ت البشري. وهذا بدوره سيعزز ثقة  المجتمع"  واألمن  الحكومة ويعزز ثقة  السيد بير لودهامر, مدير برنامج  قاجاه  ل 

 دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق. شؤون األلغام في

 

 : للتواصل

المت لألعمال  المتحدة  األمم  دائرة  لودهامر،  العراقبير  في  باأللغام  شؤون  مدير،  علقة  العراق  برنامج  في   :األلغام 
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