
 
 

 
 
 

 
 

ي إىل   1منذ  
 
 ،2022أيلول  31كانون الثان

 

ن م 817شحنات رئيسية و 687 باإلضافة اىل IED)) عبوة ناسفة مبتكرة من ضمنها  2,872و (ERW) حروب متفجرةالمخلفات من  7,526 إزالةتمت 
ألغام مضادة لألفراد  1,207وعبوة مفعلة من قبل الضحية  591كاملة و  مبتكرةعبوات ناسفة  777و المبتكرة ناسفةالعبوات ال اتمتفجر  اتكونم
ي المناطق المحررة.  مضادة للدبابات/ 

 
مهمة تطهير مما أتاح الفرصة لتمكير  إعادة تأهيل البن  التحتية األساسية ومزاولة أنشطة  أمر  94وجرى العمل ف

 لتقديم
ً
ي قدما

 المساعدات المنقذة لألرواح.  سبل المعيشة واستطاعة الجهات اإلنسانية المض 
 

طة 36تم تدريب  ي دورة تخلص من الذخائر المتفجرةنساء  15من ضمنهم  من وزارة الداخلية ضابط شر
 
عىل معالجة العبوات الناسفة  23. تم تدريب ف

طة  24. واحدةالمبتكرة من ضمنهم امرأة   48العبوات الناسفة المبتكرة( و  المتفجرة/ لدورة تدريب المدربير  لدورة التخلص من )الذخائر ضابط شر
ة.  طة عىل الطائرات المسير  من  32ضابط شر

ً
ك للتنسيق والرصد شخصا التدريب األساسي لألعمال عىل ، ومسؤوىلي من الحكومات المحلية المركز المشير

ي برنامج النقد مقابل العمل من المنظمات و  788. المتعلقة باأللغام اإلنسانية
 
ي موظف ف

ي االمم المتحدة من ضمنهم  موظف 
 
عىل توعية نساء  116األمن ف

 وامن الذخائر المتفجرة. 

ي  85,878استلم 
ر
ي المدارس ومخيمات النازحير  ومناطق أخرى ذات أولوية عالية (EORE) التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةتدريب حول  شخص عراف

 
 . ف

 

 

ي العالم. إذ يوجد حواىلي  
 
 بالذخائر المتفجرة ف

ً
ي  2كم2,995 يعد العراق أحد أكير البلدان تلوثا

، ومن ضمنها يوجد التلوث المعقد والمنتشر المسجلة الملوثة من األراض 
ي تمت استعادتها 

ي المناطق النر
 
 . من سيطرة داعش )المناطق المحررة( ف

 
ي جميع أنحاء العراق

 
ي  %27، تم العثور عىل ف

 
 المناطق من التلوث بالذخائر المتفجرة ف

ي مما يمنع استخدام -الزراعية 
 ؛كسب العيش  وزراعات ألنشطة ات االنتاجية لألراض 

ي البنية التحتية  %21و
 
مما يعيق جهود إعادة اإلعمار والوصول إىل  -أخرى موجودة ف

ي  %20تحتية للخدمات والفرص االقتصادية؛ مع البنية ال
 
 مما  - الطرق إضافية وجدت ف

 يمثل تحدي
ً
ي البالد  للربط بير  المناطق المختلفة ا

 
  ف

ً
ي تمنع الوصول اىل  %23وايضا

النر

 1. المياه

 

ي  ستمرار اال  يعد 
 
ي ظروف العودة  ف

 
 ف

ً
 مهما

ً
تطهير المناطق السكنية والزراعية مساهما

 .
ً
 المستدامة والتنمية ويدعم األهداف اإلنسانية األوسع نطاقا

  

ي العراق نهجتتبن  دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 
 المتعلقة باأللغام ف

ً
 برنامجي ا

ً
للمساعدة  ا

ي قيادة وتنسيق ا
 
وطنية لألعمال المتعلقة الستجابة ال المقدمة إىل الحكومة العراقية ف

 . باأللغام مدعومة بمساهمات من جهات مانحة متعددة
 
 
 
 
 

 

                                                      
ي دائرة  1

ين الثان   2022شؤون األلغام، تشر

 األثر

 العراق

 



 
 

  التمويل 

 

  

ريندائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام  تدعم ي حماية المدنيير  المتض 
 
ي والتنمية لالذخائر المتفجرة و ب الحكومة العراقية ف

تمكير  العمل اإلنسان 
 :االجتماعية واالقتصادية من خالل ثالث ركائز للعمل

 

ي الدعم ال .1
 تقن 

ايد من قبل األولوية بشكل فعال للمهام تقدم الحكومة العراقية  ي يتم تنفيذها بشكل مت  
الن 

تدعم دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام االستجابة  الجهات الفاعلة الوطنية: 
تقدم دائرة األمم  الحالية،الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. بناًء عىل القدرات المنفذة 

ي مختلف الوزارات  المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام المشورة الفنية
 
للحكومة العراقية ف

( ومراكز تنسيق العمليات  شؤونوسلطات  ي
طة والدفاع المدن  األلغام ووزارة الداخلية )الشر

لذخائر المتفجرة. عالوة عىل ذلك تعمل لالحكومية لدعم إدارة وتنظيم وتنسيق االستجابة 
ي العراق ع

 
ىل تعزيز تنمية القدرات المستدامة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف

ي  التوطير  للمشغلير  الوطنيير  من أجل 
 
الكامل ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام اإلنسانية ف

  .العراق

 التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة .2

: إن كيفية التخفيف من تهديد الذخائر المتفجرة  يتعلمونللخطر األشخاص المعرضون 

للنازحير  العائدين إىل ديارهم والعائدين والمجتمعات  الذخائر المتفجرة توفير التوعية بمخاطر 
رة سيمكن السكان من التعرف عىل كيفية التخفيف من تهديد المتفجرات واعتماد  المتض 

 
ً
نخفض عدد ت. وهذا بدوره سيساعد الناس عىل الشعور بأمان أكير عندما سلوك أكير أمانا

 حوادث الذخائر المتفجرة. 
 

 مخاطر المتفجرات إدارة .3

ي والبنية التحتية الملوثة
: إن تمكي   الوصول اآلمن الستعادة أو تسهيل استخدام األراض 

ي المناطق ذات األولوية العالية  توفير 
، ف  ي ذلك المسح والتطهير

إدارة مخاطر المتفجرات، بما ف 
ي والبن  

التحتية. وهذا بدوره سيدعم  سيمكن من استعادة الوصول اآلمن واستخدام األراض 
 
ً
إىل مناطقهم األصلية باإلضافة  العودة اآلمنة والكريمة والطوعية والمستدامة للنازحير  داخليا

إىل تسهيل أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية. تعمل دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 
ً
ي العراق أيضا

ي المعىل زيادة قدرة  المتعلقة باأللغام ف  الوطنيير  من خالل نموذج  تفجراتمعالجر
اكة.   الشر

 
 
 

 

 

ي الذي يوفره المانحون والذين 
ي العراق بصورٍة شاملة من خالل التمويل الثنان 

 
عون لصندوق األمم المتحدة تعمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف يتير

 . ي قدره  26، أمنت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام حن  اآلن 2022بالنسبة لعام التطوعي
مليون  16مليون دوالر أمريكي مع وجود عجز متبق 

 . اليا استلمت ولحد يومنا هذا، دوالر أمريكي ي العراق مساهمات من أسير
 
الدنمارك و جمهورية التشيك و ندا كو بلجيكا و دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف

ي و إستونيا و  ( و لوكسمبورغ و اليابان و إيطاليا و ألمانيا و فرنسا و فنلندا و االتحاد األورونر ي
ي ذلك الدعم العين 

 
تغال وجمهورية كوريا و نيوزيلندا )بما ف وي    ج والير

هولندا والي 

( والمملكة المتحدة.  ي
ي ذلك الدعم العين 

 
 وسلوفاكيا والسويد )بما ف

 

 
 

 للمزيد من المعلومات: 

ي العراقبت  لودهامر
نامج األقدم لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف    lodhammar@un.org ، مدير الير

  نشطةاأل  

mailto:lodhammar@un.org

