
 

جمهورGة ألمان>ا االتحادCة تفدم مساهمة إضاف>ة إ: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة *األلغام لدعم 
M العراق  

NO قطاع األعمال المتعلقة *األلغام

M الــعراق *ــمساهــمة إضــافــ>ة 
NO (UNMAS) ــغداد، 17 شــ&اط 2022 - تــرحــب دائــرة األمــم المتحــدة لــألعــمال الــمتعلقة *ــاأللــغام.

قــدرهــا 5.7 مــليون دوالر أمــMkGl مــن جــمهورGــة ألــمانــ>ا االتــحادCــة لتطهــhi الــمناطــق الــسكن>ة لــدعــم الــمcادرات إعــادة اإلســتقرار 
M الcالد. 

NO N hsوعودة النازح

M الـعراق إ: تـلوث مـعقد وواسـع *ـالـذخـائـر المتفجـرة ونـزوح 5.8 مـليون شـخص مـنذ 
NO ـعرف بـ�نظ>م داعـشC اع مـع مـا�أدى ال

ا ع� العائدين لمجتمعاتهم.  � hiا كب ، ال تزال الذخائر المتفجرة �ش�ل خطر� N hsعام 2014. و�عد عودة أغلب>ة النازح

N �ـــش�ل كبhi خـــالل ال�اع مـــع تـــنظ>م داعـــش. إذ ســـ�ستمر إرث داعـــش بـــتواجـــدە مـــا دامـــت  hsـــديGالـــس�ان األيـــ� Nســـنجار، عـــا� M
NO

M إعادة بناء ح>اتهم *عد ال�اع. 
NO عوا N الذين �� hsا للمواطن M المنازل واألح>اء، مما  ش�ل تهدCد�

NO ة ¡iعcالذخائر المتفجرة م

 
�
إسـتجا*ـة لـذلـك و�ـمساهـمة سـخ>ة مـن جـمهورGـة ألـمانـ>ا االتـحادCـة، تـعمل دائـرة األمـم المتحـدة لـألعـمال الـمتعلقة *ـاأللـغام حـالـ>ا

N إ: منازلهم.  hsديGاإلي� N hsج>ة للنازحGق لعودة تدرGlمهد الطC سنجار، مما M
NO المناطق السكن>ة hiع� تطه

N دائــرة األمــم المتحــدة لــألعــمال الــمتعلقة *ــاأللــغام وألــمانــ>ا لــتع�Gــز األعــمال  hsــلة األمــد بG£ا¤ــة طــ تــض>ف هــذە الــمساهــمة إ: ��
M احتلها تنظ>م داعش.   §̈ M المناطق ال

NO ز بناء السالم وتحقيق االستقرار والتنم>ة، ال س>ماGالعراق، وتع� M
NO المتعلقة *األلغام

، قـائـً»: "فـي حـديـثي مـع  N §sف>ل §iـغداد، السـ>د بي* M
NO ة مـساهـمة ألـمانـ>ا، ¬ح الـقائـم *ـاألعـمال *ـالـن>ا*ـة لـلسفارة األلـمانـ>ةcـمناسـ*

املــجتمعات املــتضررة، فــهمت مــدى أهــمية أن يــتمكنوا مــن عــيش حــياتــهم دون خــوف مــن الــذخــائــر املتفجــرة. مــن الــواضــح أنــه 

فـــقط عـــندمـــا تـــتم إزالـــة بـــقايـــا الحـــرب املـــميتة يـــمكن أن تـــعود الـــحياة إلـــى طـــبيعتها. إن تـــلوث الـــذخـــائـــر املتفجـــرة كـــثيف بـــشكل 

خـاص فـي سـنجار، وهـذا هـو السـبب فـي أن الـناس هـناك يـعتبرون أن الـتطهير مـن قـبل دائـرة األمـم املتحـدة لـألعـمال املـتعلقة 

بـاأللـغام فـي تـلك املـنطقة هـو األكـثر أهـمية. أملـانـيا مـمتنة لـلعمل الـشجاع والـتفانـي مـن قـبل فـرق إزالـة األلـغام ويـسعدهـا دعـم 

جهودهم ألننا نريد املساهمة في العودة اآلمنة للمجتمعات، بما في ذلك األيزيديني، إلى منازلهم." 

 hiالـعراق، السـ>د ب M
NO ا ع� الـمساهـمة، قـال مـديـر بـرنـامـج شـؤون األلـغام لـدائـرة األمـم المتحـدة لـألعـمال الـمتعلقة *ـاأللـغام وتـعل>ق�

لـودهـامـار: "إن الـدعـم املـقدم مـن أملـانـيا سـيعزز جـهود دائـرة األمـم املتحـدة لـألعـمال املـتعلقة بـاأللـغام بـشكل كـبير نـحو حـلول 

مســـتدامـــة. إذ ســـيدعـــم تـــطهير املـــناطـــق الـــسكنية الـــعودة اآلمـــنة لـــلعديـــد مـــن الـــنازحـــني الـــذيـــن لـــم يـــتمكنوا بـــعد مـــن الـــعودة إلـــى 

ديارهم، وكثير ممن ذكروا بأن املساكن املفخخة هي أحد األسباب الرئيسية التي تمنع عودتهم." 
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