
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العراق
 

 رثاأل
مسح للمخاطر  035 ما يقارب تم عمل ,2018 كانون األول 31كانون الثاني و لغاية  1من  في الفترة 

 تسھیلو في المدن دعما لعملیات إعادة اإلستقراروذلك االنبار و صالح الدين و نینوى  محافظات المتفجرة في
  .فیھا التدخالت اإلنسانیة

 
من  )IED( عبوة ناسفة مبتكرة 1,500و  )ERW( من بقايا الحرب المتفجرة 14,500 قاربما ي تم إزالة •

 حزام ناسف في المناطق المحررة.  1,000ضمنھا 
العراق دولة حكومة  لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووذلك مھمة تطھیر  1,200 حواليتم عمل  •

العاملین دعم الى  أيضا باإلضافةو ،لخمدارس و الجسور إالمستشفیات و ال التحتیة مثل ىإلعادة تأھیل البن
 في مجال المساعدات اإلنسانیة لتمكینھم من مواصلة عملھم بالتدخالت المنقذة للحیاة. 

لتوفیر وذلك من أجل تمكین األمم المتحدة وشركائھا تقییمیة مشتركة  مھمة 18 تم تنسیق و انھاء •
 لوج الى المناطق المحررة.مساعدات إنسانیة في حال التمكن من الو

 
التبلیغ عن المخاطر تحديد ولل اإلستجابة األولیةعلى  ،ضابطة 29من بینھم  ،ةشرطضابط  420تم تدريب 

العبوات الناسفة المبتكرة  تعامل السلیم مععلى ال موظف أمني في األمم المتحدة 23المتفجرة، كما تم تدريب 
 المخاطر المتفجرة.  اتتھديدو

و  نامج األمم المتحدة اإلنمائيشخص من العاملین بنظام النقد مقابل العمل لحساب بر 6,000 تم تدريب
ف على عرللت العاملین في األمم المتحدة و المنظمات الغیر حكومیةمن  1,400و  موظف حكومي 1,000

  الموصل.مدينة  ثلملعمل في مناطق عالیة الخطورة من في ظل وجودھا خالل اآبشكل  صرفالمخاطر المتفجرة والت
 

         المدارس ومخیمات النازحین ومناطق أخرى ذات أولوية في  التوعیة بالمخاطردريباً حول ت شخص 422,300تلقى 
 قصوى.

 

 نبذة عامة
 
إن مشكلة المخاطر المتفجرة مشكلة معقدة وممتدة 

 وتفوق اإلمكانیة المتوفرة حالیاً للتعامل معھا.
  

لقد أعطى كل من حكومة العراق واألمم المتحدة 
وأصحاب المصلحة على المستويین الوطني والدولي 

خطوة أولى أساسیة كاألولوية إلزالة المخاطر المتفجرة 
البنى  قبل الشروع بأية أعمال إعادة تأھیل أو إعادة اعمار

حیث تعتبر أنشطة  .التحتیة أو المباني السكنیة الرئیسیة
 إلعادة حاسمةإعادة التأھیل وإعادة االعمار ذات أھمیة 

 منازلھم إلى الناس وإيصال األساسیة الخدمات إنشاء
   .المتضررة المناطق إلى بأمان

  
 

التي كانت تسبب الصراع واسع المدى إلستعادة المدن 
 سیطرة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام تحت

 2014بین ملیون شخص  5.8 أكثر منفي نزوح (داعش) 
تسببت ھذه العملیات العسكرية في تلوث  قدو .2017و

العبوات اإلضافة إلى مناطق شاسعة بالمخاطر المتفجرة، ب
  .التي ُتركت عن عمد من قبل داعش الناسفة المبتكرة

  
ملیون شخص إلى ديارھم،  3.9منذ ذلك الحین، عاد 

وتسعى حكومة العراق، بدعم من األمم المتحدة، إلى 
لیون م 1.8الحافظة لكرامة تسھیل عودة امنة وطوعیة و

  شخص المتبقین.
 



 النشاطات

لمخاطر من ناحیة ا العراق دولة تتعامل مع التحديات التي تواجهغام لاألمال المتعلقة بعمم المتحدة لألدائرة األ
 المتفجرة بثالث طرق اساسیة: 

 

 دارة المخاطر المتفجرةإ. 1
ة محلیة و دولیة من یمكن النھج المختلط الذي يضم شركات و منظمات غیر حكوميُّ 

اجراء اعمال المسح و االزالة في المناطق المحررة من داعش كدعم مباشر لخطة 
ة العراق و االمم المتحدة. اعادة االستقرار و االستجابة االنسانیة لكل من حكوم

, تقوم دائرة االمم المتحدة لالعمال عند الطلب من خالل منظومة األمم المتحدة
المتعلقة بااللغام بايفاد فرق تقییم المخاطر تتبعھا فرق مختصة في كل من 
المسح و البحث عالي الخطورة و االزالة في ساحات القتال اضافة الى المعدات 

 ادارة االنقاض.المیكانیكیة و/او 
 

 . تحسین القدرات2

تقودھا التي ستجابة اإلغام لعمال المتعلقة باألم المتحدة لألمتدعم دائرة األ
م المتحدة مات الحالیة, يقع تركیز دائرة األبناء على القدرووتنفذھا الجھات الوطنیة. 

كومة العراق ستشارة التدريبیة و التقنیة لحلغام على توفیر اإلعمال المتعلقة باأللأل
خلیة (الشرطة وزارة الداغام وأللالمتعلقة بامن خالل عدة وزارات: سلطات االعمال 

والتنظیم دارة اإلات الحكومیة, و ذلك لدعم مراكز تنسیق العملیو الدفاع المدني) و
االستراتیجیة “ تم اطالقكما والى المخاطر المتفجرة.  االستجابةفي تنسیق الو

في شھر  "2021-2017 ھاقة بااللغام و الخطة التنفیذية لالوطنیة لالعمال المتعل
 لغام. عمال المتعلقة باألحدة لألم المتمبدعم من دائرة األ 2017ون االول كان

 التوعیة بالمخاطر .3

والعاملین في المجال االنساني سكان المتضررين قدم التوعیة بالمخاطر الى التُ 
. تستھدف السلطات الوطنیةلتنسیق مع مجموعة الحماية لالمم المتحدة وبا

المجھودات بشكل خاص المجتمعات المحلیة التي تعیش في/العائدة الى 
ھا. فیات ناسفة مبتكرة و مخاطر متفجرة شتبه وجود عبوالمناطق المحررة و التي يُ 

السلطات الوطنیة تدريبا قدمت دائرة االمم المتحدة لالعمال المتعلقة بااللغام الى 
ادارة اعمال التوعیة بالمخاطر في تنسیق وحول المھارات االدارية و ذلك لتحسین 

 العراق. 

 

 التمويل

على مستوى ثنائي من قبل صندوق التبرّعات اإلستئماني موّل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق تُ 
حصلت وقد . من األموال $ ملیون76 ضمنت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ،2018في عام . ولألمم المتحدة

وجمھورية التشیك  و كندا دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق على مساھمات من كل من أسترالیا
والبرتغال  والنرويج ھوالنداوونیوزلندا  إيطالیا والیابان ولوكسمبورجوألمانیا ووفرنسا والدانمارك وإستونیا واإلتحاد األوروبي وفنلندا 

 .والمملكة المتحدةوالسويد  وجمھورية كوريا

تبذل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام جھوداً متواصل لجمع منح إضافیة لإلستجابة على احتیاجات المسح وإزالة 
وتعزيز قدرات الكیانات الحكومیة، وكذلك لدعم برنامج اإلنعاش والمرونة واإلستجابة جرة، األلغام، والتوعیة بالمخاطر المتف

 اإلنسانیة.
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