
 

 

 

 

ي العراق الالحكومة الكندية تدعم برنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام جهود 
ن
اكة ف ن عبر نموذج منحة الشر توطي   

 

مليون    4كندي ) دوالر  مليون    5دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ترحب بمساهمة جديدة بقدر    –  2022آيار    22بغداد،  

 
 
اكة، وهو    بهدفمن الحكومة الكندية  (  دوالر تقريبا تطوير القدرات الوطنية العراقية. سوف تدعم المساهمة الكندية نموذج منحة الشر

ن لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لسنة   اتيجية التوطي   . 2020البنية االساسية خلف استر

الم  الناسفة  العبوات  المتفجرة ومن ضمنها  الذخائر  من سيطرة  فوجود  المحررة  المناطق  ي 
ن
ف بتنظيم داعش بتكرة  يعرف  ، مستمرة  ما 

 لخطر وتقليل فرص عودتهم لمجتمعاتهم. لالنساء والرجال واالوالد والبنات   حياةبتعريض  

  :
ً
ي جيليان قائال ض عىل هؤالء العوائل بالرجوع اىل بيوتهم وبناء مجتمعاتهمرصح السفت  الكندي للعراق السيد جورج  اثناء العيش    "ال يفتر

ي تستهدف وتشوه االطفال. كندا فخورة بدعمها لعمل دائرة األمم  
 العبوات الناسفة المبتكرة التر

 
بخوف من الذخائر المتفجرة، خصوصا

، بطريقة تراعي الف ن ي بناء قدرات العراقيي 
 فن
 
ي التحدث والعمل بهذه التحديات، خصوصا

كائها فن رق  المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام وشر

ي هذا المجال"  
ن النوع االجتماعي لتلبية احتياجاتهم الحالية والطويلة االمد فن  بي 

ي سنة  
األمثل والمستدام 2020فن الدعم  تقديم  اتيجيتها من أجل  استر بتكييف  باأللغام  المتعلقة  المتحدة لألعمال  األمم  دائرة  قامت   ،

ن عىل مساعدة   كت 
. قامت  للحكومة العراقية، بوجه الخصوص التر ن ن الوطنيي  ي السلطات الوطنية والعاملي 

بقدرات وطنية مستدامة شاملة فن

اكة لجمع المنظمات الدولية العاملة بمجال  اتيجية بطرح نموذج شر  من هذه االستر
 
  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام كجزءا

ي العراق. األلغام مع المنظمات المحلية غت  حكومية، لتمهيد الطريق للملك
ن االستجابة للشؤون األلغام فن  ية الوطنية وتوطي 

 

ي العراق أهمية هذا الدعم وصف  
السيد بت  لودهامار، رئيس برنامج األعمال المتعلقة باأللغام التابع لدائرة األمم المتحدة فن

باأللغام المتعلقة  لألعمال  المتحدة  األمم  لدائرة  اساسي  مساهم  "أن كندا   :
ً
العراق  قائال ي 

داعمة  فن اساسي كندا  نحو  وعىل   ،

اكة المستمر عىل تدريب ومشاركة   ي العراق. سوف يسمح لنا نموذج الشر
ن قطاع شؤون األلغام الوطنية فن ي توطي 

لجهودنا فن

. وهذا لن يؤدي لتعزيز القدرة الوطنية فقط، بل سوف   ي
تبادل المعرفة والمهارات واألدوات األساسية الالزمة للتطهت  اإلنسانن

ي العراق."يدعم ا
 ستجابة مستدامة ومستمرة لشؤون األلغام فن

ي جميع انشطتها  
ئ الفرص فن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام مستمرة بالمنارصة لتعميم النوع االجتماعي وتكافن

كاء. دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تشجع عىل توظيف وتدريب النساء ،    ومع جميع الشر ن والرجال المؤهلي 

 وتوفت  فرص كسب عيش للمجتمعات الضعيفة. 

 

 للتواصل: 

ي العراق، 
  lodhammar@un.orgبت  لودهامار، رئيس برنامج األعمال المتعلقة باأللغام التابع لدائرة األمم المتحدة فن
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