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تشرين الثاني 2019

األحداثّالرئيسيةّللبرنامج
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تقدم عن تعميم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي في أوسلو
عُقد مؤتمر أوسلو اإلستعراضي في الفترة من  25إلى  29تشرين الثاني في أوسلو،
النرويج .يُعد هذا اإلجتماع الدبلوماسي الرسمي للـ 164دولة في إتفاقية حظر
إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد ويُحتفل هذا العام بمرور 20
عامّا ا على دخوله حيز النفاذ.
بينما تم إحراز تقدمّ كبير وإنقاذ األرواح ،ال تزال هُناك تحديات .لذا يأتي مؤتمر
أوسلو اإلستعراضي فرص ّةا لل ُمجتمع الدولي إلعادة تجميع صفوفه للتعامل مع الحقائق
ال ُمتبقية ،والتحديات الناشئة في هذه المرحلة الزمنية في حركة مكافحة األلغام
األرضية .يُذكر أنّ موضوع النوع اإلجتماعي كان رئيسيّا ا وتمت ُمناقشته خلل
المؤتمر ،وكانت كبيرّة ُ ُمستشاري شؤون النوع اإلجتماعي في دائرة األمم ال ُمتحدة
لألعمالّ ال ُمتعلقة باأللغام ،السيدة كلرا فاز ،عضوّا ا في النقاش حول "تبادل الدروس
ال ُمستفادة :تعمي ُّم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي من قبل الدول ال ُمشاركة".

صورة :كبيرة مستشاري النوع اإلجتماعي في دائرة األمم المتحدة
لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق تقدم عن تعميم مراعاة منظور النوع
اإلجتماعي في مؤتمر أوسلو االستعراضي (.)© UNMAS

وقالت السيدة كلرا فاز" :هُناك حاج ّةا إلى بيئة مواتية للنساء والرجال لإلزدهار معاا ،مما يعني و ُجود سياسات قوية .إنّ المخاطر ال ُمتفجرة ال
تُميز ولكن برامجنا يُمكن أن تُحدثّ فرقّا ا .وبالتالي ،نحنُّ بحاجةّ إلى بناء بيئات تستوعب التنوع".
لمعرفة المزيد ،إقرأ إرشادات النوع اإلجتماعيhttp://bit.ly/2KSlpti :

مقالة  UNMASتنشر في تقرير مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة
أكثر من أي
إنّ وتيرةّ التخلصّ من العُبوات الناسفة ال ُمبتكرةُّ ،
نوع آخر من تطهير المخاطر ال ُمتفجرة ،إذ انه يتحكم بشكل
غير ُمباشر في عودةّ أكثرّ من  1.67مليون شخصّ من
النازحين ،بما في ذلك ما يُقدر بنحو  500,000شخص ال
يزالون يعيشون في ال ُمخيمات ل ُمدة سنتين أو أكثر ".هكذا
كتبّ مارك ويلكنسون في مقالته بعنوان ’ربط النقاط :وتيرة
لا رئيسيّا ا في
إزالة العبوات الناسفة التي يتم إعتبارها عام ّ
العودة اآلمنة لـ  1.67مليون من النازحين العراقيين‘.
إستنادّا ا إلى ستة ُمتغيرات ،وهي إمكانية الوصول والتعقيد
والتكاليف واإلستجابة والحجم والتهديد ،يُوضح السيد
ويلكينسون كيف يُمثل فريق اإلستجابة السريعة نموذجّا ا أثبت
أدائه في سياق العراق ،باإلضافة إلى فعاليته من حيث التكلفة
والكفاءة في الميدان.
صورة :إحاطة قبل المهمة لفريق اإلستجابة السريعة (.)© UNMAS

اقرأ المقال الكامل هناhttp://bit.ly/2O1nF3d :

شكرا لجميع الجهات المانحة على دعمهم السخي.

تُمول دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق على مستوى ثنائي
من قبل صندوق التبرعات اإلستئماني لألمم المتحدة .في ضمنت دائرة األمم المتحدة
لألعمال المتعلقة باأللغام  $26.7مليون في عام  .2019تبذل دائرة األمم المتحدة
لألعمال المتعلقة باأللغام جهودّا ا متواصلة لجمع منح إضافية للستجابة الحتياجات
المسح وإزالة األلغام ،والتوعية بالمخاطر المتفجرة ،وتعزيز قدرات الكيانات
الحكومية ،وكذلك لدعم برنامج اإلنعاش والمرونة واإلستجابة اإلنسانية.

اإلتحاد األوروبي ومركز التنسيق والرصد المشترك يزوران عمليات  UNMASفي سنجار
نظمت دائرّة ُ األمم ال ُمتحدة لألعمالّ ال ُمتعلقة باأللغام
مؤخرّا ا زيارّة ا ميداني ّةا إلى سنجارُ ،محافظة نينوى ،لوفودّ
من مركز التنسيق والرصد ال ُمشترك واإلتحاد األوروبي.
خلل الزيارة ،تلقى الوفدان إحاطة واسعةّ النطاق حول
أنشطة إدارة المخاطر ال ُمتفجرة في منطقة سنجار،
وبشكل أكثر تحديدّا ا في قرية الجزيرة ،حيث قام الشريكُّ
ال ُمنفذ لدائرةّ األمم ال ُمتحدة لألعمالّ ال ُمتعلقة باأللغام في
األشهر الماضية بتطهير العديد من البُنى التحتية الهامة،
بما في ذلك المدارس والعيادات.
ُذكر أنّ التطهير في هذا المجال يأتي من قبل نساء
ي ُّ
ورجال ُمدربين ومؤهلين ،من اليزيديين والمسلمين ،من
سنجار نفسها .في وقت الزيارة ،كانت الفرق ال ُّمختلطة
متوفرة لتبادل الخبرات وإنطباعاتهم مع الزوار.
صورة :قائد فريق من فرق اإلزالة المختلطة يشرح للزوار عن المخاطر المتفجرة التي تم العثور عليها وإزالتها
في قرية الجزيرة (.)© UNMAS

تو ُّد دائرّة ُ األمم ال ُمتحدة لألعمالّ ال ُمتعلقة باأللغام في
العراق أن تشكر مركز التنسيق والرصد المشترك
واإلتحاد األوروبي لدعمهم ال ُمستمر و ُمساهمتهم في جهود التطهير في البلد.
التطهي

إنجازات مجال األعمال المتعلقة باأللغام

التوعية بالمخاطر

المسح

التطهير

إنجازاتّ UNMASوشركائهاّفيّتشرينّالثانيّ2019
 1,898جلسة للتوعية بالمخاطر قُدمت إلى
ُ 36,685مستفيداا ،بما في ذلك  48%منهم من
اإلناث و  81%من األطفال.

إكتملت  34تقييماتّ وإستبيانات لدعم
تحقيقّ األستقرارّ وال ُجهود اإلنسانية.

 1,049,054متر ُمربع من المناطق ذات
األولوية العالية التي تم مس ُحها ،وتم تطهير
 138,258متر مربع ،وإزالةّ  94مادة من
المخاطر المتفجرة.

*يت ُمّتوفيرّأرقامّلقطاعّاألعمالّال ُمتعلقةّباأللغامّمنّقبلّدائرةّشؤونّاأللغام ) (DMAوالمؤسسةّالعامةّلشؤونّاأللغامّفيّ
كردستانّالعراقّ) .(IKMAAقدّالّتعكسّاإلحصائياتّالتيّيتمّالحصولّعليهاّمنّقواعدّالبياناتّالحكوميةّبشكلّّكاملّ
األرقامّالحديثةّإذّيتمّتقديمّالتقاريرّعلىّأساسّ ُمتجدد .لهذهّاألسبابّ،تُعتبرّاألرقامّالمبلغّعنهاّهيّالحد األدنىّوتعكسّفقطّ
إنجازاتّالعاملينّفيّالمجالّاإلنسانيّ(وليسّقواتّاألمنّالعراقية)
أُنشئت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في عام  1997للقضاءّ على التهديد الذي تُشكله األلغام وال ُمخلفات الحربية القابلة لإلنفجار والعُبوات الناسفة ال ُمبتكرة
عبر تنسيق أعمال األمم المتحدة المتعلقة باأللغام وقيادة اإلستتجابات العملية على ال ُمستوى القُطري ،وكذلك بدعم ووضع وتطوير معايير وسياسات وقواعد .وكخدمة
ل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بموجبّ التفويض الصادر عن األمم المتحدة لكلّ من
ُمتخصصة تابعة لألمم ال ُمتحدة ضمن إطار إدارة عمليات السلم ،تعم ُّ
الجمعية العامة ومجلس األمن .كما تستجيبُّ دائرة اإلمم ال ُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام إلى طلبات ُمحددة للحصول على الدعم من األمين العام لألمم المتحدة أو من
مسؤول معين .قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  )2017( 2365هو أول نص ُمستقل عن اإلعمال ال ُمتعلقة باأللغام" ،يُعربُّ عن قلقه البالغ إزاء التهديد الذي
تشكله األلغام ومخلفات الحروب القابلةّ لإلنفجار والعبوات الناسفة ال ُمبتكرة على المدنيين واللجئين العائدين إلى منازلهم...ويُشدد على الحاجة إلى إتخاذّ التدابير ال ُمناسبة
للتخفيف من هذا الخطر بشكل فعال" .

