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دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق
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العراق

األحداث الرئيسية للبرنامج 

2021الربع األول من عام 

19-تستضيف دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام أول زيارة ميدانية من قبل المانحين من اندالع جائحة كوفيد

موظفيهاكافةسالمةعلىوحرصا  19-كوفيدجائحةاندالعبسبب

غامباأللالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةقامتالعراقي،والشعب

قرابةمتدالفترة  وللمانحيناإلعالميةالميدانيةالزياراتكافةبإيقاف

المتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةنسقت،2020شباطوفي.العام

إذ.التجوالحظرتدابيربدءمنذللمانحيناألولىالميدانيةالزيارةباأللغام

إلىنماركوالدوألمانيافرنسامنكل  سفراءبصحبةالدائرةمنوفدتوجه

غربيفيالواقعةالشفاءمستشفىبزيارةالوفدوقام.نينوىمحافظة

عليهاعملتالتيالتحتيةالبنىتطهيرمشاريعأكبرإحدىالموصل،

قيادةزمركالمشفىهذاكان.باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرة

منةاألخيراأليامخاللكبيرلدمار  تعرضوقدداعشتنظيممسلحي

هيربتطباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةقامت.الصراع

مهدمماالمشفىمنالمبتكرةالناسفةوالعبواتالمتفجرةالذخائراالف

إعادةعمالبأللبدءالشركاءوبقيةاإلنمائيالمتحدةاألمملبرنامجالطريق

منبالقربيفتلكبقضاءقرية  فيتطهيرموقعأيضا  الوفدوزار.التأهيل
حدة سفراء فرنسا والدنمارك وألمانيا مع مدير البرنامج األقدم لدائرة األمم المت: صورة

.  (UNMAS ©)تلكيفلألعمال المتعلقة باأللغام في موقع تطهير في 

ستيفن بريتشارد

مدير البرامج

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في 

نيويورك

stephen.pritchard@un.org

ون قومتعد هذه الزيارات ضرورية إذ تساعد المجتمع الدولي على تشخيص االحتياجات على األرض وتسنح لهم الفرصة ليقفوا على تأثير الدعم الذي ي

.بتقديمه من أجل الترويج لعودة النازحين االمنة والمستدامة والكريمة والطوعية إلى ديارهم

التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في مخيمات النازحين وفي المدارس

عرقلقدداعشظيمتنخلفهاالتيالمتفجرةبالذخائرالكثيفالتلوثأنإالالمواشي،ورعايةالزراعةألنشطةخصبةأرضا  تعدوالتيالموصل،مدينة

تطهيرعلىالعملبالدولية،التطهيرحلولشركةالمنفذشريكهاخاللمنباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتقوم.األنشطةتلكمزاولةفرص

.المحليتصاداالقوتحسينالقريبةللمجتمعاتالمعيشةسبلبتحسينسيساهممماأمنا  لهاالولوججعلأجلمنالمفتوحةاألراضيمنواسعةمنطقة

ي العراق التنف
 
يك دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ف يذي، يقوم شر

ي مخيم عامرية الفلو 
 
للنازحي   جة بعقد جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ف

(© HI).

متفجرةذخائرعلىعثورهمحالفيبهالقيامعليهميجبماحولأساسيةمعلوماتطفل،1,051ضمنهممننازح،1,377استلمشباطشهروفي

التوعيةوفرقدينالمستفيسالمةعلىالحرصأجلمنللغايةشديدةوقائيةبوسائلااللتزاموتم.الجديدمجتمعهمفياستقرارهمأوللمنزلعودتهمعند

.المتفجرةالذخائربمخاطر

بحظرالمتمثلةالوقائيةاإلجراءاتوبسبب،2020عاممناذارشهرمنذ

-كوفيدفايروسانتشارتقليلأجلمنالعراقحكومةقبلمنالمفروضةالتجوال

عقدقومتانباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةباستطاعةيكنلم،19

موجهةكانتوالتيفيلوجهوجها  المتفجرةالذخائربمخاطرالتوعيةجلسات

.الملوثةالمناطقمنبالقربأوفي،الساكنينالمخاطربهذهالمتأثرةللمجتمعات

األممدائرةقامتحيث2021عاممنالثانيكانونشهرإلىاألمرهذاواستمر

ائرالذخبمخاطرالتوعيةجلساتبمزاولةباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدة

بمخاطروعيةالتتوفيرلتشملأولوياتهاالدائرةوضعتوقد.الحضوريةالمتفجرة

نسيقتمجموعةمعكثبعنالعملخاللمنالمخيماتلساكنيالمتفجرةالذخائر

.االنبارمحافظةفيالواقعالفلوجةعامريةمخيمفيالمخيماتوإدارة
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https://unmas.shorthandstories.com/unmasiraq-digitalstories/index.html


تعلقةاألعماللقَطاعأرقامتوفيرَيتم  * تعكسالدق.(IKMAA)العراقكردستانفياأللغاملشؤونالعامةوالمؤسسة(DMA)األلغامشؤوندائرةقِبلمنباأللغامالم 

تجددأساسعلىالتقاريرتقديميتمإذالحديثةاألرقامكاملبشكل  الحكوميةالبياناتقواعدمنعليهاالحصوليتمالتياإلحصائيات غبل  الم  األرقامت عتبراب،األسبلهذه.م 

.(العراقيةاألمنقواتوليس)اإلنسانيالمجالفيالعاملينإنجازاتفقطوتعكساألدنىالحدهيعنها

تحدةاألممدائرة  ت  شئَ أ نِ  تعلقةلألعمالالم  خلفاتاأللغامت شكلهالذيالتهديدعلىللقضاءِ ١٩٩٧عامفيباأللغامالم  تنسيقَعبربتكرةالم  الناسفةوالع بواتلإلنفجارالقابلةالحربيةوالم 

ستوىعلىالعَمليةاإلستتجاباتوقيادةباأللغامالمتعلقةالمتحدةاألممأعمال تخصوكخدمة.وقواعدوسياساتمعاييرروتطويووضعبدعموكذلكالق طري،الم  تحدةلألممتابعةصةم  الم 

كما.األمنمجلسوالعامةالجمعيةمنكل  عنالصادرالمتحدةألمملالتشريعيالتفويضبموجبِ باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعمل  السالم،عملياتإدارةإطارضمن

تحدةاإلممدائرةتستجيب   المتحدةلألممتابعالاألمنمجلسقرار.معينمسؤولمنأوالمتحدةلألممالعاماألمينمنالدعمعلىللحصولم حددةطلباتإلىباأللغامالمتعلقةلألعمالالم 

تعلقةاإلعمالعنم ستقلنص  أولهو(٢٠١٧ِلسنة)٢٣٦٥رقم الناسفةوالعبواتنفجارلإلالقابلةِ الحروبومخلفاتاأللغامتشكلهالذيالتهديدإزاءالبالغقلقهعني عرب  "باأللغام،الم 

بتكَ  ناسبةالتدابيرإتخاذِ إلىالحاجةعلىوي شدد...منازلهمإلىالعائدينوالالجئينالمدنيينعلىرةالم  .فعالبشكلالخطرهذامنللتخفيفالم  "

هتممرب  عمت  777,462 629وتطهت 
ازالتهاتمتمتفجرةذخائر مواد 

ي 194
تدريبهمتم(ذكور118\إناث76)عراف 

،النوعتعميمعىل التخطيطاالجتماعي
، ي اتيج  ىلعالمبنيةاإلدارةالجودة،إدارةاالست 

رة،المتفجالذخائر بمخاطر التوعيةالنتائج،
.الناسفةالعبواتإزالةاألول،المستجيب

ا ل جلسة توعية بالمخاطر تم ايصاله3848
%  68ونساء % 46مستفيد، منهم 31,484

أطفال

المتحدةاألممدائرةاستغلتجزئي،بشكل  أبوابهاافتتاحالمدارستعاودوحيث

نالمدربيتدريب"حملةإطالقأجلمنالفرصةهذهباأللغامالمتعلقةلألعمال
.نينوىمحافظةفيالعراقيينللتدريسيين“

لتدريسيوناسيقوماألمن،السلوكتبنيعلىوالتشجيعالضحاياتقليلأجلفمن

نقذةمالمتفجرةالذخائربمخاطرتوعيةرسائلبنشرالتدريبهذااتمواالذين

المنفذريكالشقبلمنالتدريبهذاتنفيذتموقد.مجتمعهموافرادلطلبتهملألرواح

ربيةالتمديريةمنبدعمالعراقفياالجتماعيةوالرعايةالصحةمنظمةالوطني،

الذكورمنتدريسي1,200تدريبتمالمشروع،وبنهاية.نينوىمحافظةفي

رةالمتفجالذخائر بمخاطر توعيةرسائلبإيصاليقوممدرس:صورة.دريبالتمنكبيربشكل  استفادواوالذينبالمحافظةمواقع  عدةفيواالناث
©)المدارسألطفال UNMAS).

تزاول دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تدريب المستجيب األول لمنتسبي الشرطة من وزارة الداخلية

يفباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةزاولت،2021عامفي

تدريبتقديمخاللمنالعراقيةالداخليةوزارةمعتعاونهاالعراق

.الشرطةمنلعناصرالمتفجرةللمخاطراألولالمستجيب

ريباتدواستلموا.العراقمحافظاتكافةمنالشرطةونساءرجاليأتيإذ

إلجراءاتاوماهيالمتفجرةالذخائرعلىالتعرفبخصوصونظريا  عمليا  

.رةالمتفجالذخائرالمتضمنةللحوادثأولكمستجيب  اتخاذهاالواجب

األممدائرةمعالجاريالتعاونحارةبصورة  الداخليةوزارةرحبت

لذياالتدريبهذاتوفيرهاخاللمنباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدة

منلممتدةاالفترةوفي.االمنللسلوكوالترويجاألرواحانقاذفيسيساعد

رجال7أصبحنفسه،العاممناذارشهرلحد2021الثانيكانونشهر

طة ل.المتفجرةللمخاطرأولكمستجيب  مؤهلينشرطية19وشرطة يصبحوا موظفو دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام يدربون رجال الشر
 أول للمخاطر المتفجرة 

ً
.(UNMAS©)مستجيبا

مستوىلىعالعراقفيباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةت مّول

دائرةضمنت.المتحدةلألممالتطوعيالتبّرعاتصندوققبلمنثنائي

يعامفيدوالرمليون27,9باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألمم

لألعمالالمتحدةاألممدائرةتبذل.برامجهاألنشطة2022و2021

حتياجاتاللالستجابةإضافيةمنحلجمعمتواصلةجهودا  باأللغامالمتعلقة

وإدارةةالمتفجرالذخائربمخاطروالتوعيةالحكوميةللجهاتالتقنيالدعم

لدعملباإلضافةوالتطهيرالمسوحاتاجراءالمتضمنةالمتفجرةالمخاطر

االنسانيةاالستجابةوخطةوالمرونةالتعافيلبرامجالموجه

الشكر موصول لكافة مانحينا على دعمهم السخي

ي مجال ألغام 
 
كائها ف ي )إنجازات دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام وشر

 
(2021اذار –كانون الثان


