
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تنظم أول تدريب مختلط للمستجيب األول في العراق 

تحدةاألممدائرة ُقامت تعلقةلألعمالالم  أكاديميةمعوبالتعاونُ باأللغام،الم 

ختلطتدريبأولبتنظيمكركوك،شرطة للطوارئاألولالم ستجيبلدورةم 

.العراقفيوالذكوراإلناثمنالشرطةلض باط

ختلفةرتبي مثلونمشاركا 22ُحواليحضرُ حيث .لنقيباإلىالمالزممنم 

راءوإجللحياة،األساسيالدعمحولبالمعرفةالحاضرينالدورةزودتُ إذ

إلىافةباإلضالصدر،إصاباتوعالجالتنفسوتقييماتللمشهد،المسوحات

تازواإجالمشاركينجميعأنُ بالذكرجديرُ .األوليةاإلسعافاتتمارين

.٪100األغلبيةسجلتحيثالتدريب،

مفيداُ تدريبُ الكانلقد":التدريبفيالمشاركينأحدجليل،ي سرالسيدةقالت

إنقاذمنتمكنناسالتيالحياةإلنقاذاألساسيةالمهاراتلناوفرأن هحيثُ للغايةُ 
منكثيرفيمهمتناتنطويشرطة،وكض باط.كذلكوزمالئناالمدنيينأرواح
اتالمهارهذهتكونبحيثُ اإلصابات،وكذلككبيرةمخاطرعلىاألحيان

الذينطةالشرض باطجميعوأ شجعكما.المستقبلفيبالتأكيدضرورية
".الدورةهذهفيللتسجيلالفرصةيتلقون
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األحداثُالرئيسيةُللبرنامج

العراق

العراقفة في دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تُقدم رسائل هادفة في الحفاظ على الحياة للُمجتمعات الضعي

وبالتعاونام،باأللغالم تعلقةلألعمالُ الم تحدةاألممدائرة ُتقوم ُ"
بالعملام،باأللغالم تعلقةباألعمالالمعنيةاألخرىالم نظماتمع
منالمناطقهذهتطهيرعلىالعراق،ح كومةمعكثبعن

ثفالم كالعملمنالرغموعلىذلك،ومع.الم تفجرةالمخاطر
قبلاتسنواألمريستغرقأنالمقدرمنفإن هإجراؤه،يتمالذي
.بالكاملالم ستعادةالمناطقتطهيريتم ُأن

باأللغامالمتعلقةلألعمالُ المتحدةاألممدائرةت حافظكيفإذاُ 
لىعباأللغامالمتعلقةباألعمالالمعنيةالمنظماتمنوغيرها
ُسالمة األثناء؟هذهفيالناس 

.بالمخاطرالتوعيةعبرُ ببساطة،

تحدةاألممدائرةتودُ  تعلقةلألعمالالم  هذاوتنظيمفنيالالدعممبادراتفيمساهمتهاعلىاإلتحاديةألمانياجمهوريةتشكرأنالعراقفيباأللغامالم 

.التدريب

©)الطبيةالمحاكاةأجهزةعلىاألوليةاإلسعافاتيمارسون المشاركون :صورة UNMAS).
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تحدةاألممدائرةقصةعلىإطلع تعلقةلألعمالُ الم  .هناالجديدةباأللغامالم 
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تحدةاألممدائرة ُقامت تعلقةلألعمالُ الم  ضابطُ أوتي،ميكوالسيدوبرفقةباأللغام،الم 

راقبةوحدةفيمكتب إحتفالبحضورالفنلندية،الخارجيةلوزارةالتابعةاألسلحةم 

.سنجارقضاءفيق رىلثالثالعراقيةاألمنقواتتطهيربمناسبةُ 

ساعدةتوجيههامنوكجزءُ  تفجرة،المخاطرإدارةفيالعراقحكومةلم  جنبا ُلوالعمالم 

تحدةاألممدائرة ُساهمتالعراقي،األمنقواتمعجنبإلى األلغامبالمتعلقةلألعمالالم 

تحدةمماألدائرة ُمشاريعرئيسغرادي،فرانالسيدوأكد.الثالثالق رىتطهيرفي الم 

تعلقةلألعمال حكومةالفيالمسؤولينكبارمنالحضورأمامكلمتهفيباأللغام،الم 

.العراقإعمارإعادةمستقبلفيللتطهيرالمحوريالدورعلىالعراقية،

عنميكويدللسموجزا ُباأللغامالمتعلقةلألعمالالم تحدةاألممدائرة ُقدمتالحدث،بعد

ستقبليةللمشاريععامم خططجانبإلىسنجار،فيأنشطتها لمساعدةهالالم خططالم 

يزيدييناإلالباحثينمعميكوالسيدتحدثكما.اإلستقرارإعادةوجهوداإلنسانيةالجهود

.يومذاتيسكنونهاكانواالتيالقرىتطهيرفيمساهماتهمعن

ثنائيوىمستعلىالعراقفيباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةت مّول

المتحدةألممادائرةضمنتفي.المتحدةلألمماإلستئمانيالتبّرعاتصندوققبلمن

المتحدةاألممدائرةتبذل.2018عامفيمليون$76باأللغامالمتعلقةلألعمال

حتياجاتاللالستجابةإضافيةمنحلجمعمتواصلةجهودا ُباأللغامالمتعلقةلألعمال

اتالكيانقدراتوتعزيزالمتفجرة،بالمخاطروالتوعيةاأللغام،وإزالةالمسح

.اإلنسانيةواإلستجابةوالمرونةاإلنعاشبرنامجلدعموكذلكالحكومية،

إنجازات مجال األعمال المتعلقة باأللغام

2019أيلولُوشركائهاُفيUNMASُإنجازاتُ
ربعمتر1,189,330 ذاتالمناطقمنم 

ها،تمالتيالعاليةاألولوية طهيرتوتممسح 

منمادة188وإزالةُ مربع،متر6,406

.المتفجرةالمخاطر

دعملوإستبياناتتقييماتُ 100إكتملت

هوداألستقرارُ تحقيقُ  .نيةاإلنساوالج 

إلىق دمتبالمخاطرللتوعيةجلسة1,824

ستفيدا ،27,262 منمنهم55%ذلكفيبمام 

ن59%واإلناث .األطفالم 

تعلقةُباأللغامُمنُق بلُدائرةُشؤونُاأللغام * ُتوفيرُأرقامُلق طاعُاألعمالُالم  والمؤسسةُالعامةُلشؤونُاأللغامُفيُ (DMA)ي تم 

ُكاملُدُالُتعكسُاإلحصائياتُالتيُيتمُالحصولُعليهاُمنُقواعدُالبياناتُالحكوميةُبشكلُ ق. (IKMAA)كردستانُالعراقُ

تجدد األدنىُوتعكسُفقطُلهذهُاألسباب،ُت عتبرُاألرقامُالمبلغُعنهاُهيُالحد. األرقامُالحديثةُإذُيتمُتقديمُالتقاريرُعلىُأساسُم 

(وليسُقواتُاألمنُالعراقية)إنجازاتُالعاملينُفيُالمجالُاإلنسانيُ

خلفاتاأللغامت شكلهالذيالتهديدعلىللقضاءُ 1997عامفيباأللغامالُمتعلقةلألعمالالُمتحدةاألممدائرةُ أ نشئت بتكرةالناسفةتوالع بوالإلنفجارالقابلةالحربيةوالم  الم 

ستوىعلىالع مليةاإلستتجاباتوقيادةباأللغامالمتعلقةالمتحدةاألممأعمالتنسيقع بر وكخدمة.وقواعدتوسياسامعاييرروتطويووضعبدعموكذلكالق طري،الم 

تخصصة تحدةلألممتابعةم  منلكلُ المتحدةاألممعنالصادرالتفويضبموجبُ باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعملُ السالم،عملياتإدارةإطارضمنالم 

تحدةاإلممدائرةتستجيبُ كما.األمنومجلسالعامةالجمعية حددةطلباتإلىباأللغامالمتعلقةلألعمالالم  منأوالمتحدةلألممالعاماألمينمنالدعمعلىللحصولم 

ستقلنصأولهو(2017)2365رقمالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرار.معينمسؤول تعلقةاإلعمالعنم  الذيدالتهديإزاءالبالغقلقهعني عربُ "باأللغام،الم 

بتكرةالناسفةوالعبواتلإلنفجارالقابلةُ الحروبومخلفاتاأللغامتشكله ناسبةالتدابيرإتخاذُ إلىحاجةالعلىوي شدد...منازلهمإلىالعائدينوالالجئينالمدنيينعلىالم  الم 

.فعالبشكلالخطرهذامنللتخفيف "

.السخيدعمهمعلىالمانحةالجهاتلجميعشكرا  

التطهير المسح التوعية بالمخاطر

باأللغامعلقةالمتلألعمالالمتحدةاألمملدائرةالتنفيذيالشريكيقدم:صورة
ةالخارجيوزارةممثلإلىسنجارفيالتطهيرعملياتعنعامةإحاطة

©)الفنلندية UNMAS).

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام والممثل الفنلندي يحضران حفل تطهير ثالث قرى في سنجار

لداعمينامنوكانتبالمخاطر،التوعيةمجالفيخاصة،العراقفياإلستقرارإعادةوجهوداإلنسانيةالجهودفيكبيربشكلفنلنداحكومةساهمت

هودالرئيسيين .للبالدالشاملاإلنتعاشوتحفيزتسهيلإلىالراميةالمتحدةاألمملج 

الثالثلسنواتامدارعلىالعراقفيبالمخاطرالتوعيةألنشطةدعمهاعلىفنلنداجمهوريةتشكرأنباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتودُ 

.الماضية


