
 

 

  لألعمالالمتحدة  األممدوالر مخصصة لنشاطات دائرة  يونقدره ثمانية مل إضافيمبلغ  يوفر األوربيتحاد اإل

 باأللغامالمتعلقة 

 األوربي تحاد في العراق بمشاركة اضافية من اإل باأللغامالمتعلقة  لألعمالمم المتحدة دائرة األترحب  – 2021 تموز 30بغداد، 

عم حكومة العراق لحماية المدنيين المعرضين للخطر يدس والتي دوالر،( 8,059,000ما يعادل حوالي ) يورو،مليون  7بمقدار 

، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف عام وقد بدأ بالفعل تنفيذ المشروع .اإلرهابي التي خلفها تنظيم داعش تفجرةمن للذخائر الم

2022. 

مؤخرا اجتماع إطالق المشروع واالجتماع  باأللغامالمتعلقة  لألعمالدائرة االمم المتحدة استضافت  ،المشروعكجزء من بداية و

األوربي حيث تمت مناقشة خطة العمل السنوية إلى جانب التحديات  تحاداأللغام واإلاألول للجنة التوجيهية برئاسة دائرة شؤون 

 . والفرص وأنشطة المشروع المستدامة

تحاد األوروبي هو أول مانح واإل العراق،إن األلغام القديمة والمخلفات الحربية المتفجرة تهدد حاليا حياة المجتمعات في جنوب 

سيمهد المشروع  .في المنطقةالمتفجرة لدعم عمليات تطهير الذخائر  باأللغامالمتعلقة  لألعمالمم المتحدة األ يقدم الدعم لدائرة

ستمكن عمليات التطهير أيضا أنشطة السياحة . للتنمية الضرورية من خالل زيادة األنشطة الزراعية والتنمية االسكانيةالطريق 

 .وتعيد تنشيط اقتصاد البصرة

وبالتالي    من داعش  المناطق المحررة  في والتطهير  المتفجرةهذه المساهمة إلى دعم جهود التوعية بمخاطر الذخائر  أيًضا  ستؤدي  

 لألعمال دائرة االمم المتحدة عالوة على ذلك، فإن المساهمة ستساعد  .العودة اآلمنة للنازحين وكذلك جهود إعادة اإلعمارتمكين 

  لألعمال دائرة االمم المتحدة توفر  الحالية،بناء على القدرات . على المستوى الوطني والتنفيذفي دعم االستجابة  باأللغامالمتعلقة 

شؤون االلغام وأصحاب المصلحة   ية لحكومة العراق ووزاراتها المختلفة وسلطاتتقنستشارة الاالالتدريب و باأللغامالمتعلقة 

 .الذخائر المتفجرة مخاطروالتنسيق الفعال واالستجابة لخرين لدعم اإلدارة والتنظيم اآل

لجهود إزالة األلغام في العراق  دائما األوروبي كان مؤيدً تحاد إن اإل" :تحاد األوروبيرئيس بعثة اإل ،وثوقال السفير مارتن ه
يوضح هذا الدعم اإلضافي التزامنا المستمر بمعالجة مشكلة الذخائر المتفجرة في العراق وبالتالي تمكين التنمية  .لسنوات عديدة

  لذلك،  .وفي الوقت نفسه أود التأكيد على أن جهود إزالة األلغام يجب أن تقودها حكومة العراق في نهاية المطاف قتصادية،اإل
ستعمل عن كثب مع السلطات الحكومية من أجل إضفاء الطابع المؤسسي   باأللغامالمتعلقة    لألعمالالمتحدة    األمم  أن دائرةيسرني  

 ".االلغام في العراق إلزالة وطني نهجل

مع استمرار تأثير جائحة " :السيد بير لودهامر ،في العراق باأللغامالمتعلقة  لألعمالالمتحدة  األمم قدم لدائرةوأضاف المدير األ
ا اإلغاثة االقتصادية التي تكون المجتمعات تحاد األوروبي سيوفر أيضً فإن الدعم اإلضافي من اإل البالد،كورونا في جميع أنحاء 

 المتفجرة،مكانية الوصول إلى األراضي التي كانت في السابق تحتوي على تلوث الذخائر إمن خالل توفير بأمس الحاجة اليها 
 " .حتى يمكن استخدامها للزراعة ورعي الماشية وغيرها من أنشطة سبل المعيشة

 

  جهات االتصال

 lodhammar@un.org  العراق برنامجالمدير االقدم ل ،بير لودهامر

 adilee@eeas.europa.eu-alsadiq.al واإلعالم المعلومات ومسؤولوربي في العراق تحاد األوفد اإل العديلي،الصادق 
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