
 

 

 

 

 األلغام االنساني في العراق  شؤون ستونيا وسلوفاكيا تقدمان المزيد من الدعم الى برنامجا

 

ضافية من استونيا  سخية إ( ترحب بمساهمتين  UNMASدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )  –  2023شباط    9بغداد،  

قطاع شؤون األلغام، سوف يعزز هذا  لدعم    في العراق  لألعمال المتعلقة باأللغاماألمم المتحدة  دائرة  كجزء من جهود  و.  وسلوفاكيا

 األلغام المنقذة للحياة في العراق. ب األعمال المتعلقةيدعم أنشطة التمويل عمليات التطهير و

نتيجة الى أربع عقود من الحرب والصراع، يمتلك العراق الكثير من طبقات التلوث بالذخائر المتفجرة التي تهدد حياة وسالمة 

وفعل    بتطهير المتفجرات وسوف تكون قادرة بالقيامدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام    تواصلالمجتمعات العراقية.  

سوف تسمح مساهمة استونيا وسلوفاكيا لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بتسهيل    المانحين.المزيد من خالل الدعم من  

حراز تقدم في جهود إمليون شخص من مجتمعات النازحين، وسوف يسمح ب  1.2لما يقارب  منة والكريمة والطوعية  العودة اآل

 إعادة التأهيل وإعادة االعمار.

 األلغام.   لألعمال المتعلقة باأللغامللمساعدة في استجابة وطنية  مكن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام  هذا الدعم سوف ي  

قدرة التطهير الوطنية العراقية بما يتماشى مع المعايير على توفير الدعم التقني للسلطات الوطنية لزيادة تعزيز    ويمكن الدائرة

تعزيز القدرات الوطنية من خالل نموذج الشراكة الذي يجمع المنظمات  الدائرة تدعم لمتعلقة باأللغام. الوطنية والدولية لألعمال ا

وأيضاً توسيع   لبناء استجابة مستدامةغير الحكومية الدولية العاملة في مجال شؤون األلغام مع المنظمات غير الحكومية المحلية، 

 . باأللغام في العراقمال المتعلقة لألع القدرة الوطنية

المساهمة، صرح   قائالً:  ممثل وز وتعقيباً على هذه  الخارجية اإلستونية  بمواصلة  اتفخر  "ارة  دائرة األمم   الى  المساهمةستونيا 

دارة  تهديدات التي تشكلها الذخائر المتفجرة وإالباأللغام في العراق. إن تخفيف    شؤونالمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لدعم برامج  

 " . لهما أهمية كبيرة ومخلفات الحرب القابلة لألنفجار عمليات إزالة األلغام األرضية 

ً تعلق فقط بمنع الصراعات ولكن أيضبالحفاظ على السالم ال ي  التشاركيإن التزام األمم المتحدة    " بالحد من عواقب النزاعات   ا

ً أيض  ونحن  ،السالم التابعة لألمم المتحدةقوات في عمليات حفظ  النشر    نحن بجنب  . ولذلك،  وإزالتها بتقديم الدعم المالي  نقوم    ا

ً . نحن مسرورون حقمخلفات الحرب القابلة لألنفجار ، والتي تم تكليفها بإدارة عمليات إزالة في العراق  الدائرةالى بشكل متكرر    ا

س  مساهمتنا  آمنة  عودة  تمكنوف  ألن  مناطق  إلى  النازحين  العراقيين  األلغام"  المدنيين  ممثل حكومة    وخالية من  بذلك  صرح 

 سلوفاكيا.

وف  ستونيا س ا"التمويل اإلضافي من سلوفاكيا و  دائرة:لل  التابعالمتعلقة باأللغام    األعمال، رئيس برنامج  لودهامار قال السيد بير  

 ذاتي ومستقلء الوطنيين العمل فيه بشكل  مكن للشركاتنموذج الشراكة الحالي حتى يحين الوقت الذي ي  بموصالةلدائرة  يسمح لـ

 بشكل كامل".
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 بير لودهامار، رئيس برنامج األعمال المتعلقة باأللغام التابع لدائرة األمم المتحدة في العراق
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