
 

 

 

ُيُالعراُقف ُُةرفجُ ت ُالمُ ُرخاطُ المُ ةُإدارةُطُ هاُألنشُ عمُ دُالحكومةُالسويديةُدُ جدُ ت ُ

ية حكومة السويدال( بمساهمة UNMASترحب دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ) - 2022 كانونُالثاني20ُبغداد،ُ

)حوالي    50البالغة   سويدية  كرونة  ،    5.7مليون  أمريكي(  دوالر  ستمليون  الوالتي  العراقدعم  اإلنسانية   يةحكومة  بالجهود 

 واالجتماعية واالقتصادية وجهود إعادة اإلعمار مع حماية المدنيين المستضعفين من التهديد الذي تشكله الذخائر المتفجرة.  

، يعد العراق  مع تنظيم داعش ، فضالً عن الصراع األخير  2017عام    لغاية  1980عام    ذبسبب النزاعات المتتالية في العراق من

 .  كيلومتًرا مربعًا 2850حوالي  المناطق الملوثة المسجلةة حول العالم تلوثًا بالذخائر المتفجرة  حيث تبلغ مساأحد أكثر د

الجهود التي تبذلها دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لدعم   في تعزيز  يةحكومة السويدالالمساهمة المالية من    ستسهم

إزالة الذخائر المتفجرة  وكذلك تدعم المساهمة السويدية في  الذخائر المتفجرة.إلدارة  تجابة وطنية  استنفيذ  تنمية القدرات من أجل  

مع رسائل   ذخائر المتفجرة لحماية المدنيينفي المناطق المحررة وجنوب العراق وستدعم بشكل أكبر جهود التوعية بمخاطر ال

سيساعد تنفيذ المشروع ، الذي بدأ في  .  المتضررةالمجتمعات  وحين  ووسائل مصممة للوصول إلى النساء واألطفال ، وكذلك الناز

شهًرا ، دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام على دعم السلطات الوطنية لألعمال   24وسيستمر لمدة    2021  كانون األول

المتعلقة باأللغام من خالل المشورة الفنية والتدريب من أجل اإلدارة والتنظيم والتنسيق الفعال لقطاع األعمال المتعلقة باأللغام. 

 ة مستدامة للمشغلين الوطنيين لتقديم أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام بشكل مستقل. عالوة على ذلك ، ستبني قدر

للمدنيين في جميع    ال تزال الذخائر المتفجرة تشكل تهديدا خطيراً ":  قائالً   السيد جوناس لوفين  صرح سعادة سفير السويد في العراق

إلى الخدمات االجتماعية األساسية التي ستتطلب األعمال المتعلقة  أنحاء العراق. يعد انتشار التلوث عقبة أمام العودة والوصول  

باأللغام لسنوات قادمة. تتمتع السويد بعالقة طويلة مع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق وتفخر بمواصلة  

 ." المرحلةدعم عملها بما في ذلك التركيز المتزايد على تعزيز القدرات الوطنية خالل هذه 

 

ليون دوالر  م  14"بهذه المساهمة السخية، دعمت السويد أنشطة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق بأكثر من  

األلغام التابع لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام   شؤونبرنامج    مدير   حسب قول بير لودهامر  ،"2018أمريكي منذ عام  

حين  سيساهم الدعم السويدي بشكل كبير في إيجاد حلول دائمة من خالل تسهيل العودة اآلمنة للناز":  قائالً   , وأضاففي العراق

 ."سانية، وتمكين الوصول إلى المجتمعات المحتاجة للمساعدة اإلنداخليًا إلى أماكنهم األصلية
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