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2019كانون الثاني 

التابع للمدرسة" محيط آمن"تنسيق دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام يحفز بتوسيع 

األحداث الرئيسية للبرنامج

العراق

اةتستمر دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام باستخدام أدوات مبتكرة لتوفير الرسائل المنقذة للحي

لم الطالب يستخدمون نظرات الواقع االفتراضي بعد عرض الفي: صورة

The Deminer"(@UNMAS)"الوثائقي 

(UNMAS@)للبنينالشهابيثانوية:صورة

دانيالةمدرسفيباأللغامالُمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةمؤخرا  نَسقت
The"الوثائقيللفيلمعرضا  الفرنسيةميتران Deminer"هجيرإخراجمن

َفقدالذيرفاخالعقيدحياةالفيلمُ هذاَيروي.العراقأربيل،مدينةفيهيروري
.الكرديةالبيشمركةقُواتفيلأللغامكُمزيلعمله  أثناءحياتهُ 

نأكثرَ علىالفلمُ ُعرض منعاما ،18و14بينأعمارهمَتَتراوحطالبا  45م 

نكما.واأللمانيةالفرنسيةمدرسَتي معشاركةالمُ منذلكبعدالطالبُ وتمكَّ

باأللغام،قةالُمتعللألعمالالُمتحدةاألممدائرةفيالعراقلَبرنامجاألقدمالمدير

حيثحررة،المالمناطقفيالتطهيرأنشطةحولُمناقشة  في،لودهامربيرالسيد

َتقومُ يالتاإلنسانياأللغامإزالةجهودبينالفرقَ خاللهالودهامارالسيدأوضح

الفيلمفياردةالواإلزالةوُطرقباأللغامالُمتعلقةلألعمالالُمتحدةاألَممدائرةُ بها
.الوثائقي

لتقليلواقيةُمعداتإرتداءمنهُ وَيتطلبُ حذرا ،أكثرَ بطريقةالُمتفجرةالمخاطرمعاأللغامُمزيلَيتعاملُ أنُتوج بُ اإلنسانياأللغام  إزالةُ إنَّ 
نحقيقيا ،بطال  كانلقد.اإلصابةمخاطر الُعبواتإحدىأخذتماعندبعدفيمالألسف  ظهروالذيشديد،ضررإللحاقعرَضتهُ قدأساليبهلكَّ

."حياتهُ المبتكرةالناسفة

.االفتراضيالواقعنظاراتخاللمنالُمتفجرةبالمخاطرالتلوثبيئةلتجربةفرصةعلىالطالبُ حصلالُمناقشة،بعد

.اهنالفيلمعنالمزيداعرف

نتحريرهاَتمالتيللبنينالشهابيثانويةتقعُ  عامفيلعراقيةااألمنقوات  قبلم 

منبالقربالكرمةمنطقةفي،2017عامفيللطالبإفتتاحهاوأُعيد2016

المتعلقةماللألعالُمتحدةاألمملدائرةالتابعالسريعةاإلستجابةفريقُ قام.الفلوجة

زيارةوخالللكنالمدرسة،حولأمتار10بطول  "آمنمحيط"بتطهيرباأللغام

القدمكرةونيلعبالذيناألطفالبأنالُمجتمعيرتباطاالموظفيإبالغتمالُمتابعة،

نطقةالمخارجُمتفجرةمخاطروجودبسببكبيرلخطرمعرضينكانواالقريبة
.إضافيا  توسعا  إستدعىممااآلمنة،

السريعةةاإلستجابفريقبنشرباأللغامالمتعلقةلألعمالالُمتحدةاألممدائرةقامت

رُ نشتمذلك،إلىباإلضافة  .مترا  50إلىاآلمنةالمنطقةنطاقوسعمماالثانية،للمرة

بالمخاطروعيةالتلتوفيرقريبمكانفيأيضا  يالُمجتمعرتباطاالموظفيمنف رق
.للمنطقة

المعدن،نمعاليمحتوىذاتضغطقرصَ إحداهاكانتُمبتكرة،ناسفة  ُعبواتخمسالسريعةاإلستجابةفريقطهرالعمليات،خالل

بإستخدامهالمحلياللمجتمعوالسماحاألرضتطهيرعنفضالاألرواحبإنقاذذلكُيساهمُمنفجرة،إذالغيرالذخائرمنإضافيةمعدنيةوُخردة
.اإلنتاجيللغرض
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إنجازات مجال األعمال المتعلقة باأللغام

وشركائها في كانون الثانيUNMASإنجازات 
ذاتالمناطقمنُمربعمتر31,944

طهيرتوتممسُحها،تمالتيالعاليةاألولوية

مادة296وإزالة  مربع،متر164,704

.المتفجرةالمخاطرمن

لدعمتوإستبياناتقييمات  ستةُ إكتملت

.نيةاإلنساوالُجهوداألستقرار  تحقيق  

إلىقُدمتبالمخاطرللتوعيةجلسة2,892

منمنهم43%ذلكفيبماُمستفيدا ،53,029

.األطفالم ن50%واإلناث

*2016قطاع األعمال المتعلقة باأللغام منذ كانون الثاني 
إزالةوتممربعكيلومتر145تطهيروتممربعا ،كيلومترا  365مسحُ 

رةالموادمن149,933 .الخط 
منُمستفيد1,439,870إلىالَمخاطرحولالتوعيةدوراتقُدمت

.للخطرالمعرضة  الُمجتمعات

والوكالة الكردستانية إلزالة األلغام (DMA)َيتُم توفير أرقام لَقطاع األعمال الُمتعلقة باأللغام من ق بل مديرية إزالة األلغام *

(IKMAA) .الحديثة إذ يتم ال تعكس اإلحصائيات التي يتم الحصول عليها من قواعد البيانات الحكومية بشكل  كامل األرقامد ق

جازات العاملين في ُتعتبر األرقام المبلغ عنها هي الحد األدنى وتعكس فقط إنلهذه األسباب، . ُمتجددتقديم التقارير على أساس 

(وليس قوات األمن العراقية)المجال اإلنساني 

تحدةاألممدائرة  1997عامفيأُنشئت تعلقةلألعمالالم  الُمبتكرةالناسفةوالُعبواتجارلإلنفالقابلةالحربيةوالُمخلفاتاأللغامُتشكلهالذيالتهديدعلىللقضاء  باأللغامالم 

وكخدمة.وقواعدتوسياسامعاييرروتطويووضعبدعموكذلكالُقطري،الُمستوىعلىالَعمليةاإلستتجاباتوقيادةباأللغامالمتعلقةالمتحدةاألممأعمالتنسيقَعبر

منلكل  المتحدةاألممعنالصادرالتفويضبموجب  باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةتعملُ السالم،عملياتإدارةإطارضمنالُمتحدةلألممتابعةُمتخصصة

منأوالمتحدةلألممالعاماألمينمنالدعمعلىللحصولُمحددةطلباتإلىباأللغامالمتعلقةلألعمالالُمتحدةاإلممدائرةتستجيبُ كما.األمنومجلسالعامةالجمعية

الذيدالتهديإزاءالبالغقلقهعنُيعربُ "باأللغام،الُمتعلقةاإلعمالعنُمستقلنصأولهو(2017)2365رقمالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرار.معينمسؤول

الُمناسبةالتدابيرإتخاذ  إلىحاجةالعلىوُيشدد...منازلهمإلىالعائدينوالالجئينالمدنيينعلىالُمبتكرةالناسفةوالعبواتلإلنفجارالقابلة  الحروبومخلفاتاأللغامتشكله

.فعالبشكلالخطرهذامنللتخفيف "

منثنائيمستوىعلىالعراقفيباأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألممدائرةمّول

دائرةضمنت،2018عامفيو.المتحدةلألمماإلستئمانيالتبّرعاتصندوققبل

األممدائرةتبذل.األموالمنمليون$76باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدةاألمم

علىتجابةلإلسإضافيةمنحلجمعمتواصلجهودا  باأللغامالمتعلقةلألعمالالمتحدة

راتقدوتعزيزالمتفجرة،بالمخاطروالتوعيةاأللغام،وإزالةالمسحاحتياجات

.انيةاإلنسواإلستجابةوالمرونةاإلنعاشبرنامجلدعموكذلكالحكومية،الكيانات .السخيدعمهمعلىالمانحةالجهاتلجميعشكرا  

التطهير المسح التوعية بالمخاطر

الَعملجموعةلمَ جديدا  أجتماعا  مؤخرا  العراقفياألوروبياإلتحاد  بعثةُ ترأست

إذ.غدادبفيلإلستقرارالعملفرقةإطارتحتالُمتفجرةالمخاطرإلدارةالفرعي

لمتعلقةالألعمالالمتحدةاألممدائرةبينالمستمرالتعاونإلىاإلجتماعُيضفي
.ىاألخرالمتحدةاألممووكاالتالمانحة،والجهاتاأللغام،شؤونومديريةباأللغام

نُكلاللقاءَحضر عبدءعالالدكتورالعراقيوالبيئةالصحةوزيرمعاليم 

إلىض،الفياعيسىالسيداأللغامشؤونلمديريةالعاموالمديرالعلوان،الصاحب

اإلستشاريةثةوالبعالمانحة،الجهاتوُمَمثليالُحكوميينالَمسؤولينمنوفد  جانب

المتعلقةماللألعالُمتحدةاألمملدائرة  الُعلياواإلدارةواالئتالف،األوروبي،لإلتحاد
.باأللغام

الُمتفجرةالَمخاطرإلدارةاإلستقرارأولوياتحولتحديثاتاألعمالجدولُ َتَضمن

ةإزالماتُمنظُتواجهُ التيوالتحديات،المانحةالجهاتودعمالُمحررة،المناطقفي

المتفجرةاجتماع مجموعة العمل الفرعي إلدارة المخاطر : صورة

(@UNMAS)

.اإلزالةعملياتلتعزيزكوسيلةالدبلوماسيوالُمجتمعالُمتحدةاألَممبينوالح وارالَتعاون  

2019مجموعة العمل الفرعي إلدارة المخاطر المتفجرة تتطلق اإلجتماع األول لعام 

لتمكينشهرينكلُيعقدُ االجتماعأنَّ بالذكرُيجدرُ .األلغام


