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األحداثٌالرئيسيةٌللبرنامج
دائرة شؤون األلغام تستضيف حفل إفتتاح مكتبها الجديد في الموصل
ل ال ُمتعلقة باأللغام ،إستضافت دائرة شؤون األلغام األلغام حفالٌ بمناسب ِةٌ
بالتعاون مع دائرة األمم ال ُمتحدة لألعما ٌِ
ٌِ
إفتتاح مكتب دائرة شؤون األلغام الجديد في الموصل ،والذي حضره كالٌ من وكيل وزير الصحة والبيئة،
الدكتور كامران علي ،باإلضافة إلى كبار المسؤولين الذين يُمثلون حكومة العراق ودائرة األمم ال ُمتحدة
ل ال ُمتعلقة باأللغام.
لألعما ٌِ
في إطار سعيها لتسهيل أنشطة إدارة المخاطر ال ُمتفجرة في البلد ،أنشأت دائرٌة ُ األمم ال ُمتحدة لألعمال ال ُمتعلقة
ق الملوث ٌِة في العراق ،وخاصةٌ في المناطق
وبالتعاون مع دائرة شؤون األلغام ،وجوداٌ قوياٌ في المناط ٌِ
ٌِ
باأللغام،
ل بين
ال ُمستعادة من سيطرة داعش .إذ سيعمل إنشاء مكتب دائرة شؤون األلغام الجديد على تعزيز اإلتصا ٌِ
سلطات المحلية ،وبالتالي تبسيط جهود صورة :قطع الشريط عند مدخل مكتب دائرة شؤون
دائرة األمم ال ُمتحدة لألعما ٌِ
ل ال ُمتعلقة باأللغام ودائرة شؤون األلغام وال ُ
ث األلغام الجديد في الموصل (.)© UNMAS
اإلزالة من أجل إستجابة أكثر تنسيقاٌ .وفي تعليقه على الحدث ،قال الدكتور كامران" :إنٌ حجم التلو ٌِ

والعبوات الناسفه وال ُمخلفات الحربيه كبيرٌ في محافظة نينوى ونحن بالتعاون مع الجهات الدوليه والوطنيه وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء ووزير الصحه
والبيئة ُقمنا بِفتح مكتب لعمليات دائرة شؤون األلغام في نينوى من أجل اإلسراع بالقيام بواجباتنا وأن نكون قريبين من المناطق الملوثه سعياٌ لنينوى خاليه
من العُبوات والمخلفات الحربيه بأسرع وقت ممكن".
تو ٌُد دائرة األمم ال ُمتحدة لألعمال ال ُمتعلقة باأللغام أن تشكر دائرة شؤون األلغام ووزارة الصحة والبيئة ،باإلضافة إلى الكيانات الحكومية العراقية الرئيسية
لدورها الحاسم في تسهيل أنشطة إدارة المخاطر ال ُمتفجرة في البالد ،مع ُ
شكر خاص لجمهورية ألمانيا اإلتحادية على ُمساهمتها في أنشطة دائرة األمم
ال ُمتحدة لألعمال ال ُمتعلقة باأللغام في العراق ،ودعمها إلفتتاح هذا المكتب الجديد.

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام تقدم أنشطتها إلى مسؤولين من حكومة ألمانية
ضم سعادة
ل ال ُمتعلقة باأللغام أنشطتها إلى وفد ٌَ
قَدمت دائرٌة ُ األمم ال ُمتحدة لألعما ٌِ
السيدة أنيجريت كرامب-كارنباور ،وزيرة الدفاع في جمهورية ألمانيا اإلتحادية
والدكتور أول ديهل ،السفير األلماني في العراق ،باإلضافة إلى كبار المسؤولين
الذين يمثلون ُمنظمات ُمتعددة.
وفي خِ طابها في هذا الحدث ،قالت السيدة كالرا فاز ،كبيرة ُمستشاري النوع
اإلجتماعي في دائرة األمم ال ُمتحدة لألعما ٌِل ال ُمتعلقة باأللغام في العراق" :إنٌ

هدفنا في دائرة األمم ال ُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام هو ُمساعدة األنشطة
اإلنسانية وتحقيق اإلستقرار ودعم جهود إعادٌة ِ اإلعمار ،وهذا يُتيح العودة اآلمنة
ل 1.6مليون من النازحين ممن ال يزالون يعيشون في المخيمات".
ٌِ

و بصفتها أكبر مانح ألنشطة إدارة المخاطر ال ُمتفجرة في العراق ،تُعد ألمانيا
عامالٌ حاسماٌ في عمليات التطهير باعتبارها بوابة التطوير والدعم الفني
ث الواسع النطاق.
واإلستراتيجي لحكومة العراق وإستجابتها للتلو ٌِ
صورة :باحثات يزيديات في دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام يتشاركن
خبرتهن مع الوفد األلماني (.)© Jana Neumann

الوظائف وتمكين المرأة في إطار األعمال ال ُمتعلقة باأللغام.

ت َستخدم دائرٌة ُ األمم ال ُمتحدة لألعمال ال ُمتعلقة باأللغام في العراق نهج تعميم
صنع
كال من ٌُ
مراعاة منظور النوع اإلجتماعي في جميع أنشطتها ،وتُعزز ٌ
الوظائف

تو ٌُد دائرة األمم ال ُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام أن تشكر حكومة ألمانيا على دعوتها الكريمة لعرض عملها ،وعلى دعمها ال ُمستمر ألنشطة إدارة
المخاطر ال ُمتفجرة في العراق.

شكرا لجميع الجهات المانحة على دعمهم السخي.

مول دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق على مستوى ثنائي
تُ ّ
التبرعات اإلستئماني لألمم المتحدة .في ضمنت دائرة األمم المتحدة
من قبل صندوق
ّ
لألعمال المتعلقة باأللغام  $76مليون في عام  .2018تبذل دائرة األمم المتحدة
لألعمال المتعلقة باأللغام جهوداٌ متواصلة لجمع منح إضافية لالستجابة الحتياجات
المسح وإزالة األلغام ،والتوعية بالمخاطر المتفجرة ،وتعزيز قدرات الكيانات
الحكومية ،وكذلك لدعم برنامج اإلنعاش والمرونة واإلستجابة اإلنسانية.

دائرة األمم المتحدة لألعما ِل المتعلقة باأللغام تستضيف دورة "المستجيب األول للمخاطر المتفجرة“ في بغداد
ترأس وفد اإلتحاد األوروبي في العراق ممثالٌ بالسيد توماس رييس أورتيغا
ٌَ
مؤخراٌ اإلجتماع الثاني في عام  2019ل َمجموعة العَمل الفرعي إلدارة
المخاطر ال ُمتفجرة تحت إطار فرقة العمل لإلستقرار في بغداد .إذ يُشج ٌُع
اإلجتماع على إستمرار التعاون بين دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة
باأللغام ودائرة شؤون األلغام ،ويعزز التعاون والحوار بين األمم المتحدة
والمجتمع الدبلوماسي من عملية إدارة المخاطر ال ُمتفجرة.
ل حضره ممثلون عن وزارة الصحة والبيئة العراقية ،ودائرة
يُذكر أنٌ الحف ٌَ
شؤون األلغام إلى جانب وفد من المسؤولين الحكوميين ،والجهات المانحة،
والتحالف ،وكذلك اإلدارة العليا لدائرة األمم ال ُمتحدة لألعمال ال ُمتعلقة
باأللغام.
كان هذا أخر إجتماع ترأسه السيد توماس رييس أورتيغا ،لذا تو ٌُد دائرة
األمم ال ُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق أن تغتنم هذه الفرصة
لتشكر اإلتحاد األوروبي ،وخاصة السيد أورتيغا على دوره في دعم صورة :المدير األقدم لبرنامج العراق ،السيد بير لودهامر ،يشكر السيد توماس رييس أورتيغا
وتسهيل إدارة المخاطر ال ُمتفجرة في العراق على مدى العامين الماضيين.
على دعمه المستمر (.)© UNMAS

إنجازات مجال األعمال المتعلقة باأللغام

التوعية بالمخاطر

التطهير

المسح

إنجازاتٌ UNMASوشركائهاٌفيٌكانونٌالثاني
 1,354جلسة للتوعية بالمخاطر قُدمت إلى
ُ 20,450مستفيدا ،بما في ذلك  50%منهم من
اإلناث و  59%مِ ن األطفال.

إكتملت  42تقييماتٌ وإستبيانات لدعم
األستقرار وال ُجهود اإلنسانية.
ٌِ
تحقي ٌِ
ق

 104,927متر ُمربع من المناطق ذات
األولوية العالية التي تم مس ُحها ،وتم تطهير
 50,125متر مربع ،وإزال ٌِة  189مادة من
المخاطر المتفجرة.

قطاعٌاألعمالٌالمتعلقةٌباأللغامٌمنذٌكانونٌالثانيٌ*2016
قُدمت دورات التوعية حول ال َمخاطر إلى ُ 2,073,005مستفيد من
ال ُمجتمعات المعرض ٌِة للخطر.

ح  490كيلومتراٌ مربعاٌ وتم تطهير  56كيلومتر مربع وتم إزالة
مس ٌُ
 115,906من المواد الخطِ رة.

*يَت ُمٌتوفيرٌأرقامٌلقَطاعٌاألعمالٌال ُمتعلقةٌباأللغامٌمنٌقِبلٌدائرةٌشؤونٌاأللغام ) (DMAوالمؤسسةٌالعامةٌلشؤونٌاأللغامٌفيٌ
كردستانٌالعراقٌ) .(IKMAAقدٌالٌتعكسٌاإلحصائياتٌالتيٌيتمٌالحصولٌعليهاٌمنٌقواعدٌالبياناتٌالحكوميةٌبشكلٌٌكاملٌ
األرقامٌالحديثةٌإذٌيتمٌتقديمٌالتقاريرٌعلىٌأساسٌ ُمتجدد .لهذهٌاألسبابٌ،تُعتبرٌاألرقامٌالمبلغٌعنهاٌهيٌالحد األدنىٌوتعكسٌفقطٌ
إنجازاتٌالعاملينٌفيٌالمجالٌاإلنسانيٌ(وليسٌقواتٌاألمنٌالعراقية)
أُنشئت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في عام  1997للقضاءٌِ على التهديد الذي تُشكله األلغام وال ُمخلفات الحربية القابلة لإلنفجار والعُبوات الناسفة ال ُمبتكرة
عبر تنسيق أعمال األمم المتحدة المتعلقة باأللغام وقيادة اإلستتجابات ال َعملية على ال ُمستوى القُطري ،وكذلك بدعم ووضع وتطوير معايير وسياسات وقواعد .وكخدمة
َ
ب التفويض الصادر عن األمم المتحدة لكلٌ من
ل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بموج ٌِ
ُمتخصصة تابعة لألمم ال ُمتحدة ضمن إطار إدارة عمليات السالم ،تعم ٌُ
الجمعية العامة ومجلس األمن .كما تستجيبٌُ دائرة اإلمم ال ُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام إلى طلبات ُمحددة للحصول على الدعم من األمين العام لألمم المتحدة أو من
مسؤول معين .قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  )2017( 2365هو أول نص ُمستقل عن اإلعمال ال ُمتعلقة باأللغام" ،يُعربٌُ عن قلقه البالغ إزاء التهديد الذي
تشكله األلغام ومخلفات الحروب القابل ٌِة لإلنفجار والعبوات الناسفة ال ُمبتكرة على المدنيين والالجئين العائدين إلى منازلهم...ويُشدد على الحاجة إلى إتخا ٌِذ التدابير ال ُمناسبة
للتخفيف من هذا الخطر بشكل فعال" .

