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ي سنجار
ن

ن ف تطهير المناطق السكنية يمهد الطريق لعودة آمنة للنازحير

ستيفن بريتشارد 
امج مدير البر

ي دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باألل
 
غام ف

نيويورك
stephen.pritchard@un.org

ن برسائل منقذة للحياة ي العراق العائدين المحتملير
ن

تدعم دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف

ي العر 
يك المنفذ لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف  اق جلسة يقدم الشر

(منظمة شاريتيه اإلنسانية© . )لسكان المخيمتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة

اآلمنةالعودةللتسهيتفويضها وبموجب،للهجرةالدوليةالمنظمةطلبعىلبناء  

اللألعمالمتحدةاألممدائرةأجرتاألصلية،مناطقهمإىلداخلًيا للنازحي   

منيقربا لمالمتفجرةالذخائر بمخاطر توعيةجلساتمؤخًرا باأللغامالمتعلقة

ي نازحةأس 300
ي   النازحمساعدةإىلالجلساتهذهتسىع.الجدعةمخيمف 

عودتهمقبلآمنبسلوكواالستجابةالمشبوهةالعناص تحديد عىلالمستهدفي   

.ديارهمإىلالطوعية

ي اإلسالميةالدولةتنظيمضد رسمًيا النص إعالنمنسنواتأرب  عبعد 
العراقف 

الوجود يزالال الطوارئ،مرحلةمنالعراقخروجمعوحت  ،(داعش)والشام

ي األبرياءالمدنيي   حياةيهدد المتفجرةللذخائر الكثيف
ي المناطقف 

تمتالت 

ي استعادتها 
بعد نشأ يالذالمؤقتلالستقرار هائال تهديدا يشكلهذا .العراقف 

رةالالمجتمعاتبي   الثقةوانعدامالخوفنشر وبالتاىلي الصاع،انتهاء .متص 

threat

ي 
ي سايسوقُبت 

 
ي معماريتصميميحملوهو ،1650عامسنجار ف

تاريخ 

دعملهنسيكو الموقعهذا تطهب  إن.القديمةالمدينةوثقافةطابعيعكس

.هاوأهلسنجار وحضارةتاري    خمنيمثلهلما المدينةأهاىلي عىلنفسي 

ي األصليي   السكانجميعتهجب  تم
ي مهممعظيقيمحيثالمنطقة،ف 

ف 

توقفلوثالتشديدةوالتجاريةالسكنيةالمناطق.داخلًياالنازحي   مخيمات

ب  لتطهالملحةالحاجة.المخيماتمنلألشخاصواآلمنةالطوعيةالعودة

سهليوسوفاآلن،وضوًحا أكب  أصبحتآمنةوجعلها السكنيةالمناطق

.منازلهمإىلللنازحي   الدائمةللعودةالالزمةالظروفالتطهب  

ي باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعملحاليا 
ي فريقمعالعراقف 

.نفسهاسنجار منمهمومعظالسكنية،المناطقلتطهب  بالكاملعراف 
ي باأللغامالمتعلقةلألعمالاالستجابةعىلالمحىلي الطابعإضفاءيضمن

ي المجتمعثقةتعزيز معالمحليةالملكيةضمانف 
ي نفسهالوقتف 

القطاعف 
ي 
.المحىلي االقتصاد وتنشيطالعملعنالعاطلللشبابعملفرصوتدريبهمالمجتمعأفراد توظيفيوفر .والتنميةاإلنسان 

ي العراق
يك المنفذ لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف  بتقييم المهمة يقوم الشر

ا لعملية التطهب  
ً
ي منطقة سكنية استعداد

(GCS©. )ف 

http://www.mineaction.org/unmas/
https://www.youtube.com/user/unmineaction
https://twitter.com/UNMAS
https://www.facebook.com/UnitedNationsMineActionService/?hc_ref=ARQrGTTF6XnPF4K1DlaF6B1B1xArTM3jcshvUxuqs-HgcFPcr8M3R5UjPITwdz_vtYI
https://www.instagram.com/un_mineaction/?hl=en


رةالمجتمعاتتزويد المتفجرةالذخائر بمخاطر التوعيةجلساتتضمن ،معجنبىلإجنًبا بالمخاطر وتوعيةللحياةمنقذةبرسائلالمص  التطهب 
ها المتحدةاألمممعالدولةتعملحيث ي للتهديد ومستدامةفعالةاستجابةلتنسيقباأللغامالمتعلقةاألعمالكياناتمنوغب 

 
.البلدف

طاعأرقامتوفب  َيتُم *
َ
ي األلغاملشؤونالعامةوالمؤسسةاأللغامشؤوندائرةِقبلمنباأللغامالُمتعلقةاألعماللق

 
ي اإلحصائياتتعكسال قد .العراقكردستانف

عليها الحصوليتمالت 
عتبر األسباب،لهذه.ُمتجددأساسعىلالتقارير تقديميتمإذ الحديثةاألرقامكاملبشكل  الحكوميةالبياناتقواعد من

ُ
غاألرقامت

َّ
إنجازاتفقطوتعكساألدن  الحد هي عنها الُمبل

ي العاملي   
 
ي المجالف

.(العراقيةاألمنقواتوليس)اإلنسان 

 
 
ت
َ
ِنشئ

ُ
 أ

ُ
ي باأللغامالُمتعلقةلألعمالالُمتحدةاألممدائرة

شكلهالذيالتهديد عىلللقضاءِ ١٩٩٧عامف 
ُ
الُمبتكرةالناسفةاتوالُعبو لإلنفجار القابلةالحربيةوالُمخلفاتاأللغامت

طري،الُمستوىعىلالَعمليةاإلستتجاباتوقيادةباأللغامالمتعلقةالمتحدةاألممأعمالتنسيقَعبر 
ُ
وكخدمة.وقواعدوسياساتمعايب  وتطوير ووضعبدعموكذلكالق

يالتفويضبموجِب باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعملُ السالم،عملياتإدارةإطار ضمنالُمتحدةلألممتابعةُمتخصصة عنالصادر المتحدةلألممىعي التشر
أو المتحدةلألممالعاماألمي   منالدعمعىلللحصولُمحددةطلباتإىلباأللغامالمتعلقةلألعمالالُمتحدةمماأل دائرةتستجيُب كما .األمنومجلسالعامةالجمعيةمنكل  
التهديد ءإزا البالغقلقهعنُيعرُب "باأللغام،الُمتعلقةاإلعمالعنُمستقلنص  أولهو (٢٠١٧ِلسنة)٢٣٦٥رقمالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرار .معي   مسؤولمن

رةالناسفةوالعبواتلإلنفجار القابلةِ الحروبومخلفاتاأللغامتشكلهالذي
َ
التدابب  إتخاذِ إىلالحاجةعىلد وُيشد...منازلهمإىلالعائدينوالالجئي   المدنيي   عىلالُمبتك

".فعالبشكلالخطر هذا منللتخفيفالُمناسبة

مرب  عمب  1,413,432تطهب  تم
الذخائر منقطعة3,389وإزالة

.المتفجرة

 113تدريب
ً
مراعاةتعميمعىل(ذكر96/أنت  17)عراقيا

اتوالتخطيطاالجتماعي النوع/الجندرمنظور  ي االسب  وإدارةيخر
الذخائر ر بمخاطالتوعيةو النتائجعىلالقائمةواإلدارةالجودة

دورةو المتفجرةلمخاطر األولالمستجيبودورةالمتفجرة
.الناسفةوالعبواتالمتفجرةالذخائر منالتخلص

بمخاطر توعيةجلسة3,291تقديمتم
ا،29,736إىلالمتفجرةالذخائر 

ً
مستفيد

.األطفالمن٪63واإلناثمنمنهم19٪

ي األعمال 
ن

ن االجتماعي واالقتصادي للمرأة ف دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تكمل دراسة التمكير
المتعلقة باأللغام

ي باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتمويليتم
ي بشكلقالعراف 

ثنان 
ي المساهماتخاللمن

ي المتحدةاألممصندوقف 
لعامبةبالنس.الطوعي اإلنمان 

األممدائرةتبذل.أمريكي دوالر مليون12قدرهعجز هناكيزالال ،2022
ا باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدة

ً
يةإضافموارد لجمعمستمرةجهود

ي الدعمالحتياجاتلالستجابة
بمخاطر ةوالتوعيالحكومية،للهيئاتالتقت 

ي بما المتفجراتمخاطر وإدارةالمتفجرةالذخائر 
هب  والتطالمسحذلكف 

اتيجيةالعملوإطار اإلنسانيةاالستجابةخطةلدعموكذلك مماأل السب 
ي لتعاونالمتحدة

.اإلنمان 
 لجميع 

ً
ن شكرا ي المانحير

.عىل دعمهم السخن

ي األعمال المتعلقة باأللغ
ن

كائها ف موز : امإنجازات دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام وشر
َ

-ت
يلول 

َ
2021أ

ي باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةأجرت
 
خًرا مؤ العراقف

لخالمنللمرأةواالقتصادياالجتماعي التمكي   عنأساسيةدراسة

ي باأللغامالمتعلقةاألعمال
 
ي وتلعفر وسنجار الموصلف

 
.نينوىظةمحافف

ي بلداتالدراسةشملتكما 
 
ي بما موصلأطرافف

 
وتلةالحمدانيذلكف

.كيف

ي شارك
ا176الدراسةف 

ً
منمشاركة41.(ذكًرا80وأنت  96)مشارك

ي العامالت
مني   التمكجوانبدراسةتمت.باأللغامالمتعلقةاألعمالف 

ور الذكمنباأللغامالمتعلقةاألعماللطاقماستقصائيةدراسةخالل

.وأصدقائهنالنساءوعائالتالمصلحةوأصحابواإلناث

ي النساءإلدراجاألسةدعمأنالدراسةوجدت
ةخاللزاد قد الجنسالمختلطةالفرقف  تمكما .٪66إىل٪34بنسبةأوىلي فعلرد منالدراسةفب 

ي النساءلتوظيفالمجتمعقبولأنعنالكشف
الذخائر بمخاطر التوعيةتفضيلمع٪،88إىليصلكانباأللغامالمتعلقةاألعمالمجالف 

ي ملحوظةزيادةعناإلبالغتمذلكعىلعالوة.المتفجراتإزالةأعمالعىلالمتفجرة
ي اإلدراكف 

ي االقتصاديي   والتمكالقرار وصنعوالثقةالذان 
ف 

ي العامالتالنساءمن93٪
ي باأللغامالمتعلقةاألعمالمجالف 

.استطالعهمتمالت 


