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تطهير المدارس قبل عمليات إعادة التأهيل من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يستمر في الموصل

األحداث الرئيسية للبرنامج

العراق

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تستضيف ورشة عمل حول عمليات تحديد المهام

حدةالمتاألممبرنامجمعالحكوميةالكياناتيتناقش:صورة
ولحباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممودائرةاإلنمائي
مكانياتالمهامتحديدعمليات الحاليالنظامتعزيزوا 

(@UNMAS)

التطهيرعملياتأثناءاإلزالةموظفيمعالمدرسةمدير:صورة
(@UNMAS)

تعلقةلألعمالالم تحدةاألممدائرة  إستضافت تحديدتعملياحولعملورشةباأللغامالم 

لغام،األلشؤونالعراقكردستانووكالةالعراقية،والبيئةالصحةوزارةم مثليمعالمهام
.اإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالدفاع،ووزارةاأللغام،شؤونودائرة

مديروالعلي،كمرانالدكتوروالبيئة،الصحةوزارةوزيروكيلمنكلا الورشةوحضر

دائرةلالعاموالمديربرزاني،سراجالسيداأللغام،لشؤونالعراقكردستانلوكالةالعام

فاألطراجميعمنالعليااإلدارةإلىباإلضافةالفياض،عيسىالسيداأللغام،شؤون
.المشاركة

إدارةبأنشطةالخاصةالمهامتحديدعملياتوتبسيطتمكينلزيادةالعملورشةوع قدت

توفيرإلىفةباإلضاباأللغام،المتعلقةلألعمالالمتحدةاألمملدائرةالتابعةالمتفجرةالمخاطر
.ناآلحتىالتطهيرأنشطةوتحدياتنجاحاتلمناقشةالصلةذاتاألطرافلجميعمنبر

تعللألعمالالم تحدةاألممدائرةفيالعراقلَبرنامجاألقدمالمديرلودهامر،بيرالسيدقالالعمل،ورشةعلىوتعليقاا  دورناإن  ":باأللغامقةالم 

تعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةفيونحنالمتفجرة،المخاطرإدارةفيالعراقحكومةدعمهوالعراقفياألساسي أندركنباأللغامالم 

أناألهميةمنإن  وبالتالي،.األخرىالحكوميةوالكياناتالعراقياألمنقواتيجريهاالتيالقائمةالتطهيرأنشطةوي عززيكملعملنا
“.المعلوماتوتبادلالتنسيقتحسينلضمانبانتظامالمنتدياتهذهمثلنستضيف

.العملورشةفيشاركتالتيالكياناتجميعتشكرأنباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتود

تعلقةألعماللالمتحدةاألمملدائرةالتابعةوالتطهيرالبحثفرقتكليف  مؤخراا تم الم 

ست حوذإوالتيالموصل،مناأليمنالساحلفيالمركزيةالمدرسةبتطهيرباأللغام

أنهاالذكربويجدرالذخيرة،لتخزينكمرفقوإستخدمهاداعشتنظيمِقبلمنعليها

نذب نيتمتيمزةمدرسةكانت لقد.تالفاا باتالمبنىمن٪60أن  اآلنيقدروعقودم 

تمام.داعشصواريختخزينمنشأةي غطيكانالذيالمبنى،واجهةمنجزءإنهار

رفةنقل لألطفالسماحللمؤقتاا تثبيتهاتموالتيمتنقلةمياهودورةمتنقلصفغ 
.يةميكانيكبأدواتالمنطقةهذهإلىللوصولرافعةبواسطةتعليمهمبمواصلة

ريخوالصوااليدويةالقنابلالفرقوإستعادتيوماا 50خللالمهمةمناإلنتهاءتم

بواتإلىباإلضافة بتكرةالناسفةالع  ردةمنوالعديدالم  منتفجرةالمالذخائرخ 
.القتال

تفجرة،المخاطرمنالمدرسةتطهيريتماآلن الطلبخبرأ.اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجقبلمنالتأهيلإعادةعملياتتبدأأنويمكنالم 

جعلوااأللغامبالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألمملدائرةالمنفذينالش ركاءبأنالعلمعند"باألمانيشعرون"أنهمالمجتمعياإلرتباطضباط
.ستقبلالمفياألملتمنحهمبناءوإعادةتطهيرعملياتيسكنهاالتيالمناطقمنأخرىأجزاءتشهدأنأيضاالمجتمعيأمل.آمنةمدارسهم
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نذ.النازحيناألطفالمع الصحةمنظمةقامت،المشتركالمشروعهذابدايةم 
س.ز...... الفعلردودأنكري ذ.صحيحبشكلالرسائلتسليممنللتأكدبانتظام"هومديتير"منظمةبزيارةالعراقفياإلجتماعيةوالرعايةالصحة

اقالعرفياإلجتماعيةوالرعايةالصحةم نظمةتأمل.للغايةإيجابيةكانتواألمهاتاألطفالوخاصةالنازحةالمجتمعاتمنالواردة
.الحياةعلىالحفاظبهدفرسائلهانطاقلتوسيعاألخرىالم نظماتمعوبالشراكة

ثنائيوىمستعلىالعراقفيباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةت مّول

المتحدةألممادائرةضمنتفي.المتحدةلألمماإلستئمانيالتبّرعاتصندوققبلمن

المتحدةاألممدائرةتبذل.2018عامفيمليون$76باأللغامالمتعلقةلألعمال

حتياجاتالللستجابةإضافيةمنحلجمعمتواصلةجهوداا باأللغامالمتعلقةلألعمال

اتالكيانقدراتوتعزيزالمتفجرة،بالمخاطروالتوعيةاأللغام،وإزالةالمسح

.اإلنسانيةواإلستجابةوالمرونةاإلنعاشبرنامجلدعموكذلكالحكومية،

إنجازات مجال األعمال المتعلقة باأللغام

وشركائها في كانون الثانيUNMASإنجازات 
ذاتالمناطقمنم ربعمتر70,016

ها،تمالتيالعاليةاألولوية طهيرتوتممسح 

منمادة21وإزالةِ مربع،متر107,797

.المتفجرةالمخاطر

ملدعوإستبياناتتقييمات  16إكتملت

هوداألستقرارِ تحقيقِ  .نيةاإلنساوالج 

إلىق دمتبالمخاطرللتوعيةجلسة2,585

منمنهم46%ذلكفيبمام ستفيداا،48,812

.األطفالِمن48%واإلناث

*2016قطاع األعمال المتعلقة باأللغام منذ كانون الثاني 
إزالةوتممربعكيلومتر145تطهيروتممربعاا كيلومتراا 365مسح  

.الخِطرةالموادمن149,933
منم ستفيد1,439,870إلىالَمخاطرحولالتوعيةدوراتق دمت

.للخطرالمعرضةِ الم جتمعات

تعلقة باأللغام من ِقبل دائرة شؤون األلغام * والمؤسسة العامة لشؤون األلغام في  (DMA)َيتم  توفير أرقام لَقطاع األعمال الم 

 كامل د ال تعكس اإلحصائيات التي يتم الحصول عليها من قواعد البيانات الحكومية بشكل  ق. (IKMAA)كردستان العراق 

األدنى وتعكس فقط لهذه األسباب، ت عتبر األرقام المبلغ عنها هي الحد. األرقام الحديثة إذ يتم تقديم التقارير على أساس م تجدد

(وليس قوات األمن العراقية)إنجازات العاملين في المجال اإلنساني 

تحدةاألممدائرة  أ نشئت تعلقةلألعمالالم  بوالإلنفجارالقابلةالحربيةوالم خلفاتاأللغامت شكلهالذيالتهديدعلىللقضاءِ 1997عامفيباأللغامالم  بتكرةالناسفةتوالع  الم 

وكخدمة.وقواعدتوسياسامعاييرروتطويووضعبدعموكذلكالق طري،الم ستوىعلىالَعمليةاإلستتجاباتوقيادةباأللغامالمتعلقةالمتحدةاألممأعمالتنسيقَعبر

تحدةلألممتابعةم تخصصة منلكل  المتحدةاألممعنالصادرالتفويضبموجبِ باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعمل  السلم،عملياتإدارةإطارضمنالم 

منأوالمتحدةلألممالعاماألمينمنالدعمعلىللحصولم حددةطلباتإلىباأللغامالمتعلقةلألعمالالم تحدةاإلممدائرةتستجيب  كما.األمنومجلسالعامةالجمعية

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

بتكرةالناسفةوالعبواتلإلنفجارالقابلةِ الحروبومخلفاتاأللغامتشكله ناسبةالتدابيرإتخاذِ إلىحاجةالعلىوي شدد...منازلهمإلىالعائدينواللجئينالمدنيينعلىالم  الم 

.فعالبشكلالخطرهذامنللتخفيف "

.السخيدعمهمعلىالمانحةالجهاتلجميعشكرا  

التطهير المسح التوعية بالمخاطر

تعلقةلألعمالالم تحدةاألمملدائرةالتنفيذيالشريكَشرع الصحةنظمةم  باأللغام،الم 

كوميةغيرمنظماتمعوبالتنسيقالعراق،فياإلجتماعيةوالرعاية معملتعأخرىح 

خللنمالحياةعلىالحفاظفيت ساهمرسائلإليصالالنازحينم خيماتفياألطفال
.مبتكرةوأساليبأدوات

تير"منظمةمعالعراقفياإلجتماعيةوالرعايةالصحةمنظمةعملتالمثال،سبيلعلى

ةمخصصتوعويةرسائلعلىيحتويكاريكاتوريقصصكتابلتطوير"هومدي

دورةالعراقفياإلجتماعيةوالرعايةالصحةمنظمةفرقأجرتذلك،بعد.لألطفال

رسائلإيصالعلىالقدرةلتعليمهم"هومديتير"منظمةموظفيمن20لتدريبية

ومنالكرتونقصصكتاببإستخدامالمباشرة،الجلساتخللمنبالمخاطرالتوعية

موادفيهادفةالالرسائلهذهتضمينأيضاا تمذلك،إلىباإلضافة.التمثيلياتبعضخلل
حالياا تستخدمهاالتيالمنهجية"هومديتير"منظمة

فيموظبإطالعاإلجتماعيةوالرعايةالصحةمنظمةتقوم:صورة
فالاألطمعالقصصكتاباستخدامكيفيةعلى"هومديتير"

(IHSCO@)النازحين

تقديم الرسائل المنقذة للحياة من خالل قصص الكرتون


