
 

 حكومة كندا تدعم أنشطة تعزیز القدرات المؤسسیة وتعمیم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي في العراق

مالیین دوالر كندي  5رَحبت دائرةُ األمم الُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بالمساھمة الجدیدة البالغة قدرھا  - حزیران 25بغداد، 
ُحكومة كندا والھادفة الى تیسیر و تعزیز مبادرات تعمیم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي في ملیون دوالر أمریكي) من  3.75(حوالي 

 .قطاع األعمال المتعلقة باأللغام مع تطویر تعزیز القدرات المؤسسیة في نفس الوقت

الدولة اإلسالمیة في العراق وإذ ال یزال وجود المخاطر المتفجرة، بما في ذلك العبوات الناسفة المبتكرة في المناطق المحررة من "
 .والشام" (داعش)، یُھدد حیاة النساء والرجال والفتیان والفتیات ویعیق عودة النازحین

ستكفل مبادرات تعمیم مراعاة كما و .ریمة للنازحین إلى دیارھموالك إن ھذه المساھمة من كندا ستدعم وبشدة العودة اآلمنة والمنظمة
حتیاجات النساء والرجال والفتیان والفتیات في اإلعتبار في حكومة العراق والشركاء المنفذین في األعمال منظور النوع اإلجتماعي أخذ أ

یُذكر أنَّ ھذا المشروع وعلى وجھ . المتعلقة باأللغام وكذلك أنشطة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في متابعة ھذا الجھد
والتدریب والدعم المخصص ألصحاب المصلحة الحكومیین، بزیادة الوعي وتعزیز العملیات والمعارف  التحدید سیقوم عبر حلقات العمل

والمھارات لتعمیم منظور النوع اإلجتماعي في عملیات إدارة المخاطر المتفجرة، باإلضافة الى تطویر خطط العمل على ضمان دمج 
 ة.جراءات التشغیل الموحدة ذات الصلستجابة للمخاطر المتفجرة، وكذلك في إالنوع االجتماعي في التنسیق والتخطیط وتحدید أولویات اإل

 ً ، ستتلقى الجھات الحكومیة تدریبات شاملة وأدوات حدیثة ُمعترف بھا دولیاً وتلتزم بالمعاییر من خالل تعزیز القدرات المؤسسیة وأیضا
ویُزود العراقیین بنظام راسخ للتخفیف من الخطر الذي تشكلھ المخاطر العالمیة وھو ما سیمھد الطریق لإلعتماد على الذات في المستقبل 

 .المتفجرة

تم اإلعالن عن ھذه المساھمة الجدیدة في معرٍض للصور ُسمي "البیُت اآلمن" في بغداد تحت رعایة الحكومة الكندیة، إذ سلط الضوء 
التأثیر على مجتمعاتھن بجھود اإلزالة والتوعیة بالمخاطر على الموظفین من وراء الكوالیس، وعلى األخص النساء الالتي یواصلن 

 .وتعزیز القدرات

لتطور البالد على المدى  مھماطر الُمتفجرة في العراق أمر "تُدرك كندا أنَّ تخفیف المخقال السید بول جیبارد، سفیر كندا في العراق: 
م الجھود المبذولة إلزالة المخاطر المتفجرة في المناطق الُمتضررة، الطویل، وعلى مدى السنوات القلیلة الماضیة، كانت كندا فخورة بدع

قدرة  وكذلك برامج ھادفة لمساعدة ضحایاھا. وسیُكَّمُل ھذا العمل مع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تلك الجھود عبر تطویر
الرئیسیة بطریقة تلبي إحتیاجات جمیع المتأثرین من النساء والرجال  المؤسسات العراقیة على إدارة ھذه التحدیات ومعالجة ھذه األولویة

 ."والفتیات والفتیان

"كندا ُمساھم أساسي لدائرة األمم وقال السید بیر لودھامر، المدیر األقدم لبرنامج العراق في دائرة األمم المتحدة لالعمال المتعلقة باأللغام: 
العراق، وھي تدعم بشكل خاص ُجھودنا لتعمیم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي في جمیع أنشطتنا.  المتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام في

ون سواء أكان ذلك من خالل المسائل المتعلقة بالموارد البشریة المباشرة أو السیاسات غیر المباشرة لعملیاتنا المیدانیة، فإن ضمان أن یك
 ."أولویاتنا العلیا، ویُسعدنا أن نحظى بدعم كندا في ھذه العملیة لدینا فریق متنوع وأكثر شموالً یُمثل إحدى
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