
  

 

 ن دوالر أمريكيوملي 4.4نمارك تُقدم منحة إضافية بِـالد
 ر المتفجرة في المناطق المستعادة بالعراقطاخمإلدارة ال

في العراق بالمنحة اإلضافية البالغة    متحدة لألعمال المتعلقة باأللغامترحب دائرةُ األمم ال  –  2020  ثانيكانون ال  15بغداد،  

زيادة تمكين اإلستقرار دوالر أمريكي( من حكومة الدنمارك من أجل  يونمل 4.4ليون كرون دنماركي )أكثر من م 529.

 الجهود اإلنسانية من خالل إدارة المخاطر المتفجرة في المناطق المستعادة بالعراق.و

نُ و العودة اآلمنة والكريمة دعم بشكل أفضل األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام أن تَ  دائرةَ  هذه المساهَمةُ  سوف تُمك ِّ

 .إعادة اإلعمار بالمضي قُدما  لك السماح لجهود إعادة التأهيل وو كذ، والطوعية للمجتَمعات النازحة

، و ال يزال الطلُب اإلنسانية ومبادرات اإلستقرار إزالتها من العوامل األساسية لبدء المبادرات  المتفجرة ور  يعد مسح المخاط

على المساعدة يتجاوز الموارد المتاحة. تعمُل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق عن كثب مع منظومة 

 .األمم المتحدة وحكومة العراق لتمكين الجهود اإلنسانية و جهود اإلستقرار من خالل أنشطة اإلزالة

أللغام أيضا كجزء من االستجابة إلحتياجات البلد المتعلقة بشؤون األلغام، تتولى دائرةُ األمم المتحدة لألعمال المتعلقة با و

الذين يعيشون في المناطق المستعادة. هذا يضمن أن  المخاطر التي تستهدف النساء والرجال واألطفالبمبادرات التوعية 

 .باألشياء المشبوهة علمر المتفجرة، وأنهم على طاخملمخاطر الناجمة عن الالمحليين باالمواطنين  بالغيتم إ

م الدعم الفني لوزارة الداخلية مع حكومةِّ العراق لتقدي ا  أيضوكذلك تعمُل دائرةُ األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 

ص من العبوات التخل/مثل التخلص من الذخائر المتفجرة السلطات الوطنية لشؤون األلغام بفتح دورات تدريبية على أمورو

 لمخاطر المتفجرة.لوورش عمل للمستجيب األول  الناسفة المبتَكَرة

لدائرةِّ األمم المتحدة  نمارك داعٌم طويل المدى"إن الد :نماركي قائال  الدعم الدنماركي معل ِّقا  على الخارجية الدوزير  حصر  و

عودة  النازحين الى نمارك ل الدعُم اإلضافي من الدأن تسه   إني آلملُ ووعملها الهام في العراق.  باأللغاملألعمال المتعلقة 

نمارك ملتزمة بالجهود بعيدة المدى إستقرار العراق. ستبقى الد تم تحريرها من داعش، و أن تساعد في المناطق التي

 إلستقرار العراق."

في العراق: "من خالل دعمها  لألعمال المتعلقة باأللغامر، المدير األقدم لبرنامج دائرةِّ األمم المتحدة و قال بير لودهام

 تأثير حكومة الدنمارك في الحد من ، تساعُد لألعمال المتعلقة باأللغامالمتواصل وتعاونها الوثيق مع دائرةِّ األمم المتحدة 

عودة تيسير ، و بالتالي تعزيز سالمة المجتمع و، على الشعب العراقية المبتَكَرةالعبوات الناسفر المتفجرة، بما في ذلك  طاخمال

 النازحين إلى منازلهم." 

 لألعمال المتعلقة باأللغام في دائرةِّ األمم المتحدة  ةمخاطر المتفجر الرك مساهِّما  أساسيا  في أنشطة إدارة انمتعد حكومة الد

 148إلى  2016 نمارك منذ عامألموال التي تبرعت بها حكومة الداألخيرة،  تصُل إجمالي ابهذه المساهمة في العراق. و

 . 2021و  2020تبرعات إضافية لعامي    متقدر أن  من المقر و  مليون دوالر أمريكي(  22نماركي )أكثر من  مليون كرون د

 لإلتصال: 
 lodhammar@un.org ،لألعمال المتعلقة باأللغامدائرةِّ األمم المتحدة  ،العراق ر، المدير األقدم لبرنامجبير لودهام
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