
 

 

 رات في العراق تفج  ر الم  خاط  ة إدارة م  ط  ها ألنش  عم  د    يةماركحكومة الدن  ال واصل ت  

في العراق بمساهمة إضافية   (  UNMASم )تحدة لألعمال المتعلقة باأللغارحب دائرة األمم المت    -  2023  كانون الثاتي  18بغداد ،  

، والتي ستساعد   يةالدنمارك  الحكومة  مقدمة مندوالر أمريكي(    2.000.000)أكثر من    دنماركيةكرونة    14.000.000قدرها  

المدنيين ودعم تطوير قطاع وطني مستدام ومنسق جيدًا لألعمال    على  د من خطر تأثير الذخائر المتفجرةفي الح  يةحكومة العراقال

 ة باأللغام. المتعلق

  كانون األول من    راً عتباإ، أصبح العراق أحد أكثر دول العالم تلوثًا بالذخائر المتفجرة.    اتب والصراعون الحر قود م  ع    َعقب

نزح ماليين    2014منذ عام  و.  البالدكيلومتًرا مربعًا من المناطق الملوثة في جميع أنحاء    2236، كان هناك ما يقرب من    2022

 .لغاية اللحظةمليون منهم نازحين  1.2 يزال ما يقرب من وال العراقيين

إلى تعزيز جهود دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لتسهيل العودة    يةحكومة الدنماركالستؤدي المساهمة السخية من  

وتمكين جهود إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار من خالل اإلزالة المستمرة للذخائر المتفجرة في    للنازحيناآلمنة والكريمة والطوعية  

 .المناطق الملوثة

دائرة األمم المتحدة   إذ تعزز زيز االستجابة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.  عالوة على ذلك ، ست ستخدم هذه المساهمة في تع

للسلطات    النوع اإلجتماعي، فضالً عن مبادرات تعميم مراعاة  التقنيةمثل التدريب والمشورة القدرات لألعمال المتعلقة باأللغام 

المعايير الوطنية والدولية لألعمال المتعلقة باأللغام. كما تدعم هذه  الوطنية لزيادة قدرة التطهير الوطنية العراقية بما يتماشى مع  

 .المتعلقة باأللغام وتحسين صنع القرار  األعمالالمساهمة تقوية اآلليات الحكومية لتنسيق 

 

الشراكة الذي يجمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال إزالة األلغام   نهجيتم دعم تعزيز القدرات الوطنية من خالل  

 .والتي تعمل على بناء استجابة مستدامة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق المنظمات غير الحكومية المحلية  مع

 لسيد كريستيان ثورننج قائالً:وحول مناسبة المساهمة الدنماركية, صرح سعادة سفير دولة الدنمارك للعراق ا

باأللغام.  للغايةيسعدني  " األمم المتحدة لألعمال المتعلقة  قد ساهمت مرة أخرى في العمل المهم لدائرة  تعد    إذ  أن الدنمارك 

األراضي لالستخدام المنتج وتمكين    إطالقالمتعلقة باأللغام أمًرا حيويًا لحماية المدنيين ، فضالً عن كونها ضرورية في    األعمال

 السالم واالستقرار في العراق أولوية قصوى  تبقى المساهمات الموجهة صوب،  من كسب العيش. بالنسبة للدنمارك  العائدين

". 

َ لسيد بير لودهامر بقوله: "أضاف السيد مدير برنامج الدائرة ا ال غنى عنه في برنامج دائرة األمم المتحدة  كانت الدنمارك مساهما

العراق منذ   باأللغام في  المتعلقة  البالد  ألول مرة  بدألألعمال  الجديدة  في  المساهمة  العراقال. ستساعد هذه  في حماية   يةحكومة 

متفجرة وستدعم العودة اآلمنة والكريمة للنازحين. عالوة على ذلك ، من الخطر الذي تشكله الذخائر ال  المستضعفةالمجتمعات  

ستسمح لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بمواصلة جهودها لتعزيز القدرات لدعم الجهات الفاعلة الوطنية وتهدف إلى 

 تطوير القدرات الوطنية " 
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