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                -------------------------------------------------------تأثیرنا
                                                                                      

 .2011منذ  لیبیا أنحاء مختلف في الصغیرة األسلحة ذخیرة من طن 54 یقارب وما المختلفة الحروب مخلفات منما یزید عن  ملیون قطعة  إزالة تمت 

 على ساعدهم ما وهو )من الراشدین 55,010و من األطفال 190,154( لیبیا 245,164 بالمخاطر التوعیة نشاطات منفاق عدد المستفیدین المباشرین  
 .لالنفجار القابلة الحروب مخلفات خطر رغم بأمان العیش
 لیبي في مختلف مجاالت األعمال المتعلقة باأللغام. 200ما یزید عن  ) قدراتاألونماسلألعمال المتعلقة باأللغام ( عززت دائرة األمم المتحدة، 2015منذ 

 

 

 ---------------------------------------------------بخصوصنا
  

 .  وفياألولي الصراع خالل انتشرت التي لالنفجار القابلة الحروب مخلفات لتهدید اإلستجابة أجل من 2011 مارس في لیبیا إلى الدولیون وشركاءها تحولت األونماس
بین  جدید من الوطیس حامیة صراعات اندلعت ،ةوالذخیر  لألسلحة ستشارياال القسم صفة تحت لیبیا في للدعم المتحدة األمم بعثة مع األونماس اندمجت ،2012یولیو 

وقامت األونماس بإدارة نشاطاتها العملیاتیة والتنسیق مع الجهات المعنیة عن بعد إلى غایة  .تونس إلىأغلب موظفیها  المتحدة األمم نقلت ،2014ي ف الفرقاء السیاسیین
مین ، عاد أغلب الموظفین األموتدهور الوضع األمني 2019في أبریل  مجددا الصراع المسلح اندالعحین عاد أغلب موظفو األمم المتحدة إلى طرابلس. وبسبب  2019

 للعمل عن بعد من تونس مع وجود طاقم عمل محدود في طرابلس.
 

 الذي ذاك والدمار العنف مستوى تجاوز وقدا. أساس الحضریة المناطق في المتناحرة اللیبیة المجموعات بین سنوات 4 عن یزید ما دامت التي القتال أعمال تركزت
 تآبالمنش أضر ما وهو لیبیة مدن عدة في لالنفجار القابلة الحروب مخلفات انتشار الحالي المسلح الصراع عن ونتج ر.أشه 9 دامت التي 2011 ثورة خالل عهدناه

 الصورة: منظمة حقول حرة حقوق

 لیبیا
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 .على التوالي 444،7601و 268,629ا والعائدین في لیبیا بـ داخلی النازحین عدد قدر. والمستشفیات والجامعات المدارس غرار على العمومیة
 

قد رك. و االمعات للنازحین قبل إجراء المسح التقني أو غیر التقني وٕازالة مخلفات الحروب ومهام التخلص الفوریة وتنفیذ عملیات تطهیر ساح من الصعب ضمان عودة آمنة

من ویستمر دعمها للمجتمع المحلي وبعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا والشركاء في المجال اإلنساني للحد  2011 واصلت األونماس عملیاتها في لیبیا منذ قدومها في

 أهداف التنمیة المستدامة.تحقیق في دعم الجهود اإلنسانیة وجهود دعم االستقرار و ها خطر المتفجرات. وتساهم نشاطات

 

 -----------------------------------------------------نشاطاتنا
 

 تالیة:وتساهم األونماس أیضا في تحقیق أهداف بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا والفریق القطري لألمم المتحدة من خالل األركان الثالثة ال

 

 حمایة المدنیین .1
لبیبا مما یؤثر إّن مستوى التلوث جراء مخلفات الحروب القابلة لالنفجار مرتفع في عدة مناطق حضریة في 

على حیاة المدنیین حتى بعد انتهاء القتال. وباإلضافة إلى ذلك، یؤثر هذا التلوث على العاملین في المجال 

اإلنساني من أجل توفیر الخدمات األساسیة. وتعمل الدائرة عن بعد من أجل تقلیص* التهدید الذي تشكله 

ائدین وذلك عبر التنسیق مع السلطات اللیبیة لتنسیق مخلفات الحروب القابلة لالنفجار على المدنیین والع

أعمال التخلص من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ونشاطات التوعیة وتسهیل التنسیق واإلجتماعات 

، تعمل األونماس على تنفیذ عملیات مسح غیر 2019/2020التقنیة مع األطراف المعنیة المختلفة. في 

ونشاطات توعیة و في مختلف أنحاء لیبیا بما في ذلك في تورغاء تقني وتخلص من مخلفات الحروب 

لتحضیر للعودة اآلمنة للنازحین. باإلضافة اوطرابلس وبنغازي لتسهیل النشاطات االنسانیة والتعافي السریع و 

حول مساعدة الضحایا من أجل تقدیم إرشادات استراتیجیة  دراساتإلى ذلك، نظمت األونماس ورشات و 

 مستقبلیة في الغرض. للبرامج ال
 
 
 

 دور القسم اإلستشاري لألسلحة والذخیرة. 2
یواصل التخزین غیر المؤمن لألسلحة والذخیرة باإلضافة إلى انتشارها غیر المشروع في تشكیل خطر 
حقیقي على االستقرار في لیبیا. وبصفتها تمثل القسم اإلستشاري لألسلحة والذخیرة، أتمت األونماس 

طن من مخلفات الحروب القابلة لالنفجار والتخلص منها في مخازن  200تجمیع مایقارب عملیة 
لبناء موقع عملیات میداني في  امشروع تدار أ؛ وقدمت المشورة التقنیة و 2019الذخیرة في مصراته في 

وللحد من خطر العبوات الناسفة  ؛ات تخلص من وقود الصواریخ السائلغریان یسمح بتفیذ عملی
كرة، دربت األونماس أفراد من جهاز المباحث الجنائیة على إدارة مواقع الحوادث التي تشتمل على المبت

وكالمشاریع السابقة، ستنفذ األونماس مجموعة من الدورات التدریبیة لتمكین  ؛العبوات الناسفة المبتكرة
مساعدة في تعزیز مرونة النساء اللیبیات من تقدیم نشاطات توعیة بمخاطر األسلحة الصغیرة والخفیفة ل

 المجتمع المحلي والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي.
 
 
 

                                                
 )2019(أبریل ومایو  25الجولة  -مصفوفة تتبع النزوح  -المنظمة الدولیة للھجرة   1
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 . تعزیز قدارت األطراف الوطنیة الفاعلة في مجال األعمال المتعلقة باأللغام3

باأللغام قدرات األطراف الفاعلة في مجال األعمال المتعلقة  األونماس أن من أولویاتها تعزیزتعتبر 
ألطراف الفاعلة الوطنیة اعتماد ا عملیات وتواصل دعم المركز اللیبي لألعمال المتعلقة باأللغام في

خبیرا من هیئة  70، قامت دائرة األمم المتحدة بتدریب ما یزید عن 2015في لیبیا. ومنذ  اونشاطاته
القابلة لالنفجار (مستوى السالمة الوطنیة وصنف الهندسة العسكریة في التخلص من مخلفات الحرب 

خبیر من بنغازي على اإلسعافات  72خبیرا من المنطقة الشرقیة حول المسح غیر التقني و 30متقدم) و
األولیة (مستوى متقدم)، باإلضافة إلى تدریب عدة خبراء على مجابهة تهدید األجسام المتفجرة في 

طراف الفاعلة اللیبیة ساعدت كما منحت األونماس معدات تخلص من مخلفات الحروب لألسرت. 
 الدائرة المركز اللیبي على تطویر المعاییر الوطنیة لألعمال المتعلقة باأللغام والنافذة حالیة في لیبیا.

 
 
 

 ------------------------------------------------------تمویلنا
 

تهدف إلى دعم تنفیذ األعمال المتعلقة هي والذخیرة ومشاریع األعمال المتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانیة. و تواجه األونماس عوزا في تمویل نشاطات إدارة األسلحة 
ورات إلى إعادة تنظیم د المنظمةسعى باأللغام لألغراض اإلنسانیة والتقییم وبناء القدرات بالتعاون الوثیق مع الشركاء المنفذین الدولیین واللیبیین. باإلضافة إلى ذلك، ت

 تدریبیة وتنفیذ عملیات مسح في مخازن الذخیرة والتي توقفت بسبب األوضاع األمنیة.

 

 
 لمزید من المعلومات یرجى التواصل مع:

  lancem@unops.orgالسید النس مالن، مدیر برنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في لیبیا، تونس، 

 Heslop@un.orgالسید بول هسلوب، رئیس البرنامج، قسم التخطیط واإلدارة، دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 

 


