
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العراق
 

 رثاأل

 مسح للمخاطر المتفجرة في 880 ما يقارب تم عمل ,2019 تموز 31كانون الثاني و لغاية  1من  في الفترة 
 تسهيلو في المدن دعما لعمليات إعادة اإلستقراروذلك صالح الدين و نينوى االنبار وديالى وكركوك و محافظات

  .فيها التدخالت اإلنسانية
 

 من بقايا الحرب المتفجرة 330 ما يقارب ةتم إزال (ERW)  عبوة ناسفة مبتكرة 90و (IED) 80 من ضمنها 
 حزام ناسف في المناطق المحررة.  20رئيسية للعبوات الناسفة المبتكرة و  شاحنات

  العراق إلعادة دولة حكومة  لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووذلك مهمة تطهير  45 حواليتم عمل
العاملين في دعم الى  أيضا باإلضافةو ،لخالمستشفيات و المدارس و الجسور إ التحتية مثل ىأهيل البنت

 مجال المساعدات اإلنسانية لتمكينهم من مواصلة عملهم بالتدخالت المنقذة للحياة. 

 لتوفيروذلك من أجل تمكين األمم المتحدة وشركائها تقييمية مشتركة  مهمة 5 تم تنسيق و انهاء 
 مساعدات إنسانية في حال التمكن من الولوج الى المناطق المحررة.

 
التبليغ عن المخاطر تحديد ولل اإلستجابة األوليةعلى  ،من اإلناث 20بينهم  من ،ةشرطضابط  230تم تدريب 

 متعامل السليعلى ال ،من اإلناث 70 من بينهم ،موظف أمني في األمم المتحدة 230المتفجرة، كما تم تدريب 
 على الوعي في ،من اإلناث 230من بينهم  ،طالب 710( وكذلك تدريب SSAFEواآلمن في البيئات الميدانية )

 المخاطر المتفجرة.  اتتهديدالعبوات الناسفة المبتكرة و
 

و  نامج األمم المتحدة اإلنمائيالعمل لحساب بر-مقابل-شخص من العاملين بنظام النقد 4,650تم تدريب 
ف على المخاطر المتفجرة عرللت المنظمات الغير حكوميةالعاملين في من  260و  ميموظف حكو 690
  الموصل.مدينة  مثللعمل في مناطق عالية الخطورة من في ظل وجودها خالل اآبشكل  صرفوالت

 

         المدارس ومخيمات النازحين ومناطق أخرى ذات أولوية في  التوعية بالمخاطردريباً حول ت شخص 281,260تلقى 
 قصوى.

 

 نبذة عامة
 

إن مشكلة المخاطر المتفجرة مشكلة معقدة وممتدة 
 وتفوق اإلمكانية المتوفرة حالياً للتعامل معها.

  
أعطى كل من حكومة العراق واألمم المتحدة لقد 

وأصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي 
خطوة أولى أساسية كاألولوية إلزالة المخاطر المتفجرة 

البنى  قبل الشروع بأية أعمال إعادة تأهيل أو إعادة اعمار
حيث تعتبر أنشطة  .التحتية أو المباني السكنية الرئيسية

 إلعادة حاسمةوإعادة االعمار ذات أهمية إعادة التأهيل 
 منازلهم إلى الناس وإيصال األساسية الخدمات إنشاء
   .المتضررة المناطق إلى بأمان

  
 

التي كانت  تسبب الصراع واسع المدى إلستعادة المدن
 سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام تحت

 2014بين مليون شخص  5.8 أكثر منفي نزوح )داعش( 
قد تسببت هذه العمليات العسكرية في تلوث و .2017و

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

  
مليون شخص إلى ديارهم،  4.3منذ ذلك الحين، عاد 

وتسعى حكومة العراق، بدعم من األمم المتحدة، إلى 
ليون م 1.6التسهيل عودة امنة وطوعية وحافظة لكرامة 

  شخص المتبقين.
 



 النشاطات

من ناحية المخاطر  العراق دولة تتعامل مع التحديات التي تواجهغام لاألمال المتعلقة بعمم المتحدة لألدائرة األ

 المتفجرة بثالث طرق اساسية: 

 

 دارة المخاطر المتفجرةإ. 1

ة محلية و دولية من يمكن النهج المختلط الذي يضم شركات و منظمات غير حكومي  

اجراء اعمال المسح و االزالة في المناطق المحررة من داعش كدعم مباشر لخطة 

اعادة االستقرار و االستجابة االنسانية لكل من حكومة العراق و االمم المتحدة. 

, تقوم دائرة االمم المتحدة لالعمال عند الطلب من خالل منظومة األمم المتحدة

بايفاد فرق تقييم المخاطر تتبعها فرق مختصة في كل من المتعلقة بااللغام 

المسح و البحث عالي الخطورة و االزالة في ساحات القتال اضافة الى المعدات 

 الميكانيكية و/او ادارة االنقاض.

 

 الدعم الفني. 2

تقودها التي ستجابة اإلغام لعمال المتعلقة باألم المتحدة لألمتدعم دائرة األ

م المتحدة مات الحالية, يقع تركيز دائرة األبناء على القدروجهات الوطنية. وتنفذها ال

ستشارة التدريبية و التقنية لحكومة العراق لغام على توفير اإلعمال المتعلقة باأللأل

خلية )الشرطة وزارة الداغام وأللالمتعلقة بامن خالل عدة وزارات: سلطات االعمال 

والتنظيم دارة اإلات الحكومية, و ذلك لدعم العملي مراكز تنسيقو الدفاع المدني( و

االستراتيجية “ تم اطالقكما والى المخاطر المتفجرة.  االستجابةفي تنسيق الو

في شهر  "2021-2017 هاقة بااللغام و الخطة التنفيذية لالوطنية لالعمال المتعل

 لغام. عمال المتعلقة باألحدة لألم المتمبدعم من دائرة األ 2017ون االول كان

 التوعية بالمخاطر .3

والعاملين في المجال االنساني سكان المتضررين قدم التوعية بالمخاطر الى التُ 

. تستهدف السلطات الوطنيةبالتنسيق مع مجموعة الحماية لالمم المتحدة و

المجهودات بشكل خاص المجتمعات المحلية التي تعيش في/العائدة الى 

ها. فيات ناسفة مبتكرة و مخاطر متفجرة شتبه وجود عبولمحررة و التي يُ المناطق ا

قدمت دائرة االمم المتحدة لالعمال المتعلقة بااللغام الى السلطات الوطنية تدريبا 

ادارة اعمال التوعية بالمخاطر في تنسيق وحول المهارات االدارية و ذلك لتحسين 

 العراق. 

 

 التمويل

على مستوى ثنائي من قبل صندوق التبرّعات اإلستئماني المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق موّل دائرة األمم تُ 

حصلت وقد . من األموال $ مليون95 ضمنت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ،2019و  2018في . ولألمم المتحدة

وجمهورية التشيك  و كندا العراق على مساهمات من كل من أستراليا دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في

والبرتغال  والنرويج هوالنداوونيوزلندا  وألمانيا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورجوفرنسا والدانمارك وإستونيا واإلتحاد األوروبي وفنلندا 

 .والمملكة المتحدةوالسويد  وجمهورية كوريا

لألعمال المتعلقة باأللغام جهوداً متواصل لجمع منح إضافية لإلستجابة على احتياجات المسح وإزالة تبذل دائرة األمم المتحدة 

لكيانات الحكومية، وكذلك لدعم برنامج اإلنعاش والمرونة واإلستجابة ل والدعم الفنياأللغام، والتوعية بالمخاطر المتفجرة، 

 اإلنسانية.
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