
 

 العـــراق
 
 

 . 2002التطورات الرئيسية من مايو 
هـناك تغـيرات سياسية وعسكرية وإنسانية بعيدة المدى في العراق           

 زادت من   2003فالمعـارك التي بدأت في مارس        . 2003خـالل العـام     
تهديـدات األلغـام والذخائـر العـنقودية الغير منفجرة للمدنيين وخصوصاً      

لقنابل العنقودية غير المتفجرة األمريكية     الذخائـر العراقـية التـي تركت وا       
كمـا زرعـت القوات العراقية األلغام األرضية في مناطق          . والبريطانـية   

 حقل ألغام   317و يملك  مركز العمليات اإلنسانية معلومات حول         . متعددة  
 .  موقع لضربات التحالف بالقنابل العنقودية 1102و
 

فحة األلغام التي سبق     علقت معظم برامج مكا    2003في وسط مارس    
تأسيسـها في شمال العراق عدا  أنشطة المجموعة االستشارية لأللغام عملها    
عـندما أصـبحت المعـارك وشيكة ، لكن هذه البرامج استؤنفت بعد ذلك              

وقد بدأت للمرة األولى برامج لمكافحة      . وتوسـعت لتشـمل مناطق جديدة       
متحدة الجديد لتنسيق مكافحة    يراقب فريق األمم ال   . األلغام في جنوب العراق     

األلغام برامج األمم المتحدة لمكافحة األلغام في العراق ، وبحلول شهر يونيو            
 كـان هـناك عدة مشروعات طارئة للمسح والتقييم إما في طريقها             2003

وقد طلبت األمم المتحدة    . للتنفـيذ أو خططت في مناطق متفرقة من العراق          
.  من خطة استجابة طوارئ لستة أشهر       ملـيون دوالر أمريكي كجزء     20.4

وقـد قدمـت عـدة دول تمويال أو وعدت بتمويل لمكافحة األلغام واألكثر              
مالحظـة هـنا أن المفوضية األوروبية أعلنت التبرع بعشرة ماليين دوالر            

 ضحية مسجلة لأللغام    457وقد كان هناك    . 2003أمريكـي في شهر يونيو      
راق الذي يقع تحت السيطرة الكردية      والقذائـف الغير منفجرة في شمال الع      

 بينما ال تعرف األرقام في أجزاء العراق التي تقع تحت سيطرة            2002خالل  
وقد ازدادت نسبة الضحايا في شمال العراق بصورة        . السـلطة فـي بغداد      

 .2003مأساوية تصل لتسعين في المائة طبقاً لألمم المتحدة بعد عدوان 



 
 : سياسة منع األلغام 

ـ    م العراق التفاقية منع األلغام ولم تصدر الحكومة العراقية         لـم تنض
السـابقة أيـة تصـريحات حول األلغام األرضية أو ترسل ممثلين ألي من              

 . 2003 أو   2002االجـتماعات الدولـية ذات الصـلة باأللغام خالل عام           
وكنتـيجة لعدم استطاعته الوفاء باالستحقاقات المادية الواجبة لم يكن العراق           

 57/74 للتصـويت علـى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم            مؤهـال 
 .2002المروج التفاقية منع األلغام في نوفمبر 

 لم يعد هناك سلطة عراقية منظمة لتتبني سياسة ما          2003ومنذ إبريل   
 لم تعلن قوى االحتالل     2003حـول موضوع األلغام األرضية وحتى يونيو      

لتي ليست طرف في اتفاقية منع األلغام       الواليـات المـتحدة األمريكـية وا      (
موقف سلطة التحالف المؤقت    ) والمملكة المتحدة الدولة الطرف في االتفاقية     

 .حول األلغام األرضية
وقـد أعلن كال من الحزب الديموقراطي الكردستانى واالتحاد الوطني          
الكردسـتانى الحـزبان السياسيان الرئيسيان في شمال العراق انهما يدعمان           

 كما وضع كال الطرفان وثيقة      1.مـبادئ الـواردة فـي اتفاقية منع األلغام        ال
مودعـة لـدى مـنظمة نداء جنيف السويسرية بعدم استخدام وإنتاج أو نقل              

  2.األلغام األرضية المضادة لألفراد
 
 

 .  التخزين – النقل –اإلنتاج 
ما على الرغم من عدم معرفة الكيفية مؤخرا ، فإن العراق قد انتج ألغا            

ومن المحتمل أن أي إنتاج صناعي لأللغام كان يتم في          . مضـادة لألفـراد     
و قبل انهيار   . الماضـي قد توقف منذ وجود سلطة تحالف االحتالل المؤقتة         

الحكومـة العراقية السابقة  كان العراق هو المصدر الوحيد لأللغام الذي لم             
.  التصدير الحيني    يقـم بمنع التصدير أو تعليقة وال قام بإعالن سياسة لمنع          

                                                           
 اكتوبر  3  خطاب لألمين العام لألمم المتحدة من مسعود برزانى رئيس الحزب الكردستانى الديمقراطى بتاريخ                -1

  .2000يناير 26 ، وخطاب من جالل طالبانى رئيس االتحاد الوطنى الكردستان بتاريخ 1999
  . 4 ، ص 2003 يونيو –نشرة الفاعلين  من غير الدول نداء جنيف ، - 2

نائـب رئـيس االتحـاد الوطـنى الكردستانى عدنان مفتى ، وقع الوثيقة بعد بعض التعديالت ، جريدة                    
 .2002 أغسطس 11السلمانية  تحت عنوان االتحاد الوطنى الكردى يوقع اتفاقية منع االلغام بتاريخ 



وعلـى كـل األحـوال لم توجد أي أدلة مؤكدة حول تصدير العراق أللغام               
ولكن يوجد مخزون كبير من األلغام المضادة       . أرضية في السنوات األخيرة     

 3.لألفراد فى العراق
 

 مارس أفادت تقارير بأن وحدة قوات خاصة        20وقبل بدء الحرب في     
مقطورة محملة باأللغام في  عربة قطار       سرية من الجيش األمريكي قد وجد       

ويعتقد . فـي قاعدة عسكرية عراقية في الصحراء الغربية بالقرب من قايم            
بعـض المحللين األمريكيين أن األلغام مصممة لتنشر مواد سائلة مثل المواد     

وعموماً فإن هذه األلغام أفادت التقارير بأنها كانت        . الكيميائية أو البيولوجية    
 4. اً ولم يحدد خليط مكوناتها على وجه الدقةتالفة جد

 
 

 .االستخدام العراقي 
 قالت التقارير المعلنة أن القوات العراقية تزرع        2003فـي مـارس     

وهو ما تم تأكيده بعد انسحاب القوات        . 5األلغام حول مدينة كركوك الشمالية    
 ألغام  العراقـية ، فقد زرعت األلغام المضادة لألفراد والمركبات في حقول          

كثـيفة على طول وبين الطرق القريبة من كركوك وحول المواقع العسكرية            
وقد وجدت فرق التطهير التابعة للمجموعة االستشارية لأللغام         . 6المـتروكة 

 الشظى  69العاملـة فـي كـركوك ألغـام مضادة لألفراد من نوع فالميرا              
بكثافة في   مزروعة   1.6المربوط وألغام مضادة للمركبات من نوع  في إس          

 كذلك وجدت حزم من األلغام      7.كل الطرق وحول النقاط االستراتيجية تقريبا     
علـى الطـرق الـرابطة بين مدينة إربيل ومدن كركوك وجوير والموصل             

 8. ومخمير
                                                           

 حصل العراق على الغام من بلجيكا وكندا والتشيلى والصين ومصر وفرنسا             باإلضـافة الـى انـتاجه الذاتى       -3
وايطاليا ورومانيا وسنغافور واالتحاد السوفيتى السابق والواليات المتحدة األمريكية ، أنظر تقرير مرصد             

  .931 ص 2000االلغام االرضية سنة 
 .2003 يونيو 13ست لبارتون جلمان بتاريخ  وحدة سرية تصطاد االسلحة العراقية ، مقالة فى الواشنطن بو- 4
 ، الواليات المتحدة وبريطانيا يكافحون من أجل أن يجدوا األسلحة           2003 مارس   11 وكالـة  رويتزر بتاريخ       -5

القوات العراقية تزرع الجبهة     .2003 مارس   19العراقـية  ، رويـترز ، وكالـة الصحافة الفرنسية ،             
 .الشمالية بااللغام 

 ، المجموعة االستشارية لاللغام أول 2003 ابريل 19صفحة االغاثة بتاريخ . ة االستشارية لاللغام  المجموع- 6
 .من يدخل العراق وأخر من يخرج منه 

 . نفس المصدر السابق - 7
 محـيى الدين قادر ، أكثر من الف لغم تمت ازالتهم من الثالثة مناطق المحررة ، صحيفة الحزب الديمقراطى                    -8

  2003 ابريل 26نى ، براياتى ، بتاريخ الكردستا



 
وقـد وجدت ألغام أرضية مضادة لألفراد معبأة في عربة قطار قرب            

ئ التابعة   وقد أفادت فرق رصد الطوار     9المـناطق السـكنية فـي كركوك      
للمجموعـة االستشـارية لأللغام أن القوات العراقية قد تركت مخزونان من            
األلغـام والذخائر األخرى في بنايات مدنية داخل كركوك والتي استخدمت            

 اكتشف أن القوات العراقية     2003وفى أوائل إبريل    . 10كمواقـع عسـكرية   
العراق ثم  خزنـت ألغـام في أحد المساجد في منطقة قادر كارم في شمال              

وقد قامت المجموعة    . 11زرعـوا ألغـام حـول المسـجد قبل أن يتركوه          
 لغـم مضـاد لألفراد والمركبات من        1077االستشـارية لاللغـام بازالـة       

، وأفادت التقارير بأن القوات العراقية لغمت صهاريج المياه في          12المسـجد 
األلغام مدينة شمشومال بعد أن قطعوا إمدادات المياه و ذلك كجزء من نشر             

 13.العراقية حول القرى في منطقة الموصل وكركوك
وقد أبطأت األلغام المضادة لألفراد المزروعة حديثاً واأللغام المضادة         
المركبات المدفونة حديثاً كذلك من تقدم مشاة البحرية البريطانية الملكية نحو           

ويضطر المواطنين العراقيين في أم القصر إلى تجنب        . 14معـركة البصرة  
  وقد أفيد    15 2003أللغـام المزروعة بواسطة القوات المنسحبة في مارس         ا

 زرعت القوات العراقية األلغام على طول       2003أنـه فـي نهايـة مارس        
كما وجدت القوات البريطانية    . 16الطـرق المؤدية لمواقعهم حول الناصرية       

في ألغام وشراك خداعية تركتها القوات العراقية قرب حقول النفط الجنوبية           
 17. الرميلة

وواجهت القوات األمريكية الدالفة إلى النجف أواخر مارس ألغام على          

                                                                                                                                                                             
2003 ابريل   28هيئة االذاعة البريطانية ، أكثر من الف لغم تمت ازالتهم فى ابريل فى كردستان بتاريخ                 
. 

 .2003ابريل 28 ميكائيل هيوارد ، انتهت الحرب  لكن الموت ال زال مستمراً ، صحيفة الجارديان البريطانية -9
 .ية لاللغام أول من يدخل العراق وأخر من يخرج منه  المجموعة االستشار- 10
 2003 ابريل 2 بيان صحفى لمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان تحت عنوان االلغام العراقية فى مسجد ، بتاريخ -11
  .2003 ابريل 3 ميكائيل هيوارد ، العراقيون يواجهون ميراث االلغام المرعب ، رويترز بتاريخ - 12
 .بق  نفس المصدر السا- 13
 مارس  31 تيم بوتشر ، مشاة البحرية يخططون لمحاصرة البصرة ، جريدة الديلى تليجارف البريطانية بتاريخ                -14

2003.  
الفدائيين يمكنهم بث التهديد ، يقول عمال االغاثة ، جريدة نابلس :  لورانس رورك ، المعركة مع العراق - 15

  .2003 ابريل 5نيوز 
 فينيك افيشان ، تقرير مترجم نقالً عن تقرير المخابرات العسكرية الروسية  رويترز ،– حرب العراق - 16

  .2003 مارس 25بتاريخ 
 لندساى تيلور ، القناة الرابعة لألخبار ، التليفزيون البريطانى ، فيلم تسجيلى بعنوان البصرة وبغداد ، بتاريخ - 17

  2003 مارس 25



كما أفيد عن األلغام التي زرعت حديثا        . 18الطرق والكباري المؤدية للمدنية   
وطبقاً لخبير تطهير   . 19قبل هجوم التحالف على الطرق بين البصرة وبغداد         

ام التي وجدت يعود جميعها     مـن وزارة الخارجية األمريكية فإن معظم األلغ       
وقد طهرت فرق   . 20إلـى عشرون عام سابقة وأكثريتها استورد من إيطاليا        

 لغم إيطالي مضاد للمركبات على األقل من        500إزالة المتفجرات األمريكية    
مسطحات طرق تقاس بألف وثالثمائة متر على الطريق السريع الرابط بين           

 21. بغداد ومطار بغداد أوائل إبريل
 
 . تخدام التحالف اس

قبيل المعركة رفضت وزارة الدفاع األمريكية استبعاد استخدام األلغام         
فـي العـراق قائلة في إحدى المناسبات أن القوات األمريكية ربما تستخدم             

. 22األلغـام لتمـنع الدخـول ألماكن وجود األسلحة الكيميائية المشتبه فيها             
 ألف لغم مضاد    90ت المتحدة    أفيد عن تخزين الواليا    2003وبحلول فبراير   

وحتى اآلن ال   . 23لألفـراد في البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية         
توجـد تقارير مؤكدة عن استخدام األلغام المضادة لألفراد بواسطة الواليات           

وقد استخدمت الواليات   . المـتحدة أو قوات التحالف األخرى أثناء المعركة         
طر على تفجيرها من نوع كالي مور       المـتحدة ألغـام شظية موجهة ومسي      

 . 24المسموحة التي ال تقع تحت اتفاقية منع األلغام
 

وقد أدى االستخدام األمريكي والبريطاني للذخيرة العنقودية إلى فرش         
وقالت القوات  . العراق بعشرات اآلالف من القنيبالت الغير متفجرة الخطرة         

 إضافة إلى   755 نوع بي إل      قنبلة عنقودية من   66البريطانية أنها استخدمت    
 ذخـيرة إطـالق سطحية عنقودية وأسقطت الواليات المتحدة حوالي           2100
 قنـبلة عـنقودية وأكثر من ذلك بكثير من الذخائر سطحية اإلطالق             1500

                                                           
كورة تحت عنوان العراق يخزن االلغام االرضية فى مسجد ،           تحقـيقات بواسـطة جريدة نيويورك تايمز مذ        - 18

  .2003 ابريل 3رويترز 
  .2003 مايو 24 خبراء االلغام االمريكيين يبدءوا اعمال االزالة فى العراق ، راديو صوت امريكا بتاريخ - 19
 . نفس المصدر السابق - 20
 ابريل  11مطار ، وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ        القـوات األمريكية تطهر االلغام من طريق يربط بغداد بال          - 21

2003.  
  .2003 مارس 5 وزارة الدفاع األمريكية ، ملخص خلفيات حول االهداف بتاريخ - 22
 أعضاء الحمالت يخشون استخدام االلغام االرضية فى العراق ، اسسوسيتس برس بتاريخ             – الكسندر هيجينز    -23

  2003 فبراير 6
  .2003 مارس 21 األمريكية ، ملخص عن عملية تحرير العراق ، بتاريخ القيادة المركزية-24



. وكل قنبلة أو ذخيرة عنقودية تحتوى على مئات الذخيرات           . 25العـنقودية 
ي مناطق سكنية عديدة عبر     وقـد تـأكد استخدام التحالف لذخائر عنقودية ف        

العراق بما فيها بغداد والبصرة والحال وكركوك والموصل والناصرية و في           
 . مدن ومراكز أخرى

 
  .مشكلة األلغام األرضية والرصد 

إن مشكلة األلغام األرضية والقذائف غير المتفجرة العراقية هى نتيجة          
وحرب الخليج عام   للحرب بين العراق وإيران وعقدين من الصراع الداخلي         

وطـبقاً للمجموعة االستشارية لأللغام فإن تقدير        . 2003 ومعـركة    1991
العدد اإلجمالي لأللغام عبر العراق يتراوح ما بين ثمانية و اثني عشر مليون             

. 26وال يشـمل هـذا العـدد الكمـية الرهيبة من مخلفات الحرب المتفجرة               
 التي تعمل برامج التطهير     ويعرف أكثر عن مشكلة األلغام في شمال العراق       

ويفيد مكتب األمم    . 27اإلنساني خالل العقدين السابقين فيها عن باقي العراق       
المـتحدة لخدمات المشروعات أنه انهى مسح تأثير األلغام في شمال العراق            

 . 28 2002خالل 
وقـد أثير وضع األلغام بمناسبة الزرع الحديث لأللغام الذي قامت به            

وهذه هى الحالة في مناطق الحدود العراقية       . 2003خالل  القـوات العراقية    
الشـمالية الواقعة تحت السيطرة الكردية على وجه الخصوص وبدرجة أقل           

ومن ناحية أخرى فإن تهديدات     . تمـتد المشكلة في مناطق الوسط والجنوب        
القذائـف غـير المتفجرة أصبحت أكثر حدة في كل أرجاء العراق بما فيها              

ة وخصوصاً في األماكن التي استخدمت القوات األمريكية        المـدن الرئيسـي   
والبريطانـية ذخائـر عنقودية فيها، فمن العادي وجود المتفجرات والذخائر           

 . المتروكة من قبل القوات العراقية 
وقد أعلنت المجموعة االستشارية لأللغام في شمال العراق ومجموعة         

رة والمسئولة عن التعامل مع     القـيادة األمريكية للتخلص من القذائف المتفج      
األلغـام ومشكلة القذائف المتفجرة والغير متفجرة في الجنوب وكذلك خدمة           

                                                           
 أنظـر البـيان الصـحفى لمـنظمة مراقبة حقوق اإلنسان المعنون العراق ، معلومات ضرورية مطلوبة من                   -25
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  .2003يناير 
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 بـريد الكـترونى من مرصد االلغام االرضية الى تشارلز دون رئيس قسم وحدة مكافحة االلغام مكتب األمم                   -28

 .2003يو  يول24المتحدة لخدمات المشروعات بتاريخ 



األمـم المتحدة لمكافحة األلغام أن القذائف المتفجرة المتروكة سببت التهديد           
 . 200329اإلنساني األولي لعدد من المجتمعات حتى منتصف يونيو 

ت اإلنسانية المكلف تنسيق الرد      أطلق مركز العمليا   2003وفى إبريل   
اإلنسـاني بعـد المعركة خريطة تظهر المواقع العامة المعروفة عنها تلوثها            
باأللغام والذخيرات أو متفجرات أخرى في العراق وهذه الخريطة والتي يتم           

 وشملت  2003تعديلهـا دورياً تعتمد على معلومات أمدها التحالف في مايو           
 موقع ذخيرة عنقودية تم     1102قل ألغام و   ح 317الخـريطة إشـارات إلى      

وكان هناك عدة مشروعات  . 30 موقـع قذائف غير متفجرة   707ضـربها و  
 في أجزاء   2003لمسـوحات وتقيـيمات إما خططت أو تنفذ بحلول يونيو           

مختلفة من العراق وذلك اجتهاداً لتعديل نقص المعلومات في جنوب ووسط           
  . 2003العراق قبل مارس 

 بواسطة اليونيسيف ومنظمة    2003 مبدئي أوائل يونيو     وقـد تم تقييم   
 موقع ملوث بمخلفات    50الدفـاع المدني العراقي في بغداد ووجد أكثر من          

  . 31 قطاع دفاع مدني في المدينة24الحروب غير المتفجرة في 
ومن أجل التخطيط ألنشطتها في مجال تعليم مخاطر األلغام عقد          

ورشة عمل للتوصل إلى طرق أكثر      اليونيسـيف وهيئة الدفاع المدني      
تفصـيال لمعـرفة وتسـجيل المناطق الملوثة باأللغام والقذائف غير           
المـتفجرة كمـا وتحسـين طرق المسح بغرض جمع المعلومات عن            

 . 32الضحايا
وكـان يظـن أن الالجئيـن العراقييـن العابرين للحدود مع العراق             

الحدود كانت  حيث أن منطقة    . سـيكونون فـي خطـر معين بسبب األلغام          
وهذه المناطق كثير منها خارج     . ملغمـة بشـدة أثناء حرب العراق وإيران         

حدود عمل وكاالت األمم المتحدة للتطهير في الماضي رغم قيام المجموعة           
وقد بدء فريق من مكتب األمم المتحدة       . االستشـارية لأللغام بالتطهير هناك    

 منطقة الخمس كيلو مترات     لخدمة المشروعات القيام بأنشطة مسح التأثير في      

                                                           
  2003 مايو 14 آخر التطورات حول العراق ، خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام ، بتاريخ -29
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  33 2003شمال العراق خالل يونيو . الحدودية مع إيران 
وكـان المجموعة االستشارية لأللغام ومؤسسة أمريكا للمتقاعدين من         
حرب فيتنام تقومان بمسح طوارئ لأللغام والقذائف غير المتفجرة في شمال           

المتحدة  وقامت بتمويله خدمة األمم      2003العـراق حـتى منتصـف يونيو        
وسـوف يكون هناك تقييم آخر في الجنوب تقوم به           . 34لمكافحـة األلغـام   

كما قامت المجموعة االستشارية لأللغام      . 35تكنولوجـيا األلغـام الدولـية     
بمسـوحات طـوارئ ألثني عشر مجتمع متأثر في المناطق الشمالية حول            

 . 2003الموصل وكركوك وذلك في األسابيع قبل منتصف يونيو 
 

 .  مكافحة األلغام والتخطيط تنسيق
طـبقاً لوزارة الخارجية األمريكية فإن سلطة التحالف المؤقتة أعلنت          
مسـئوليتها عـن مكافحة األلغام في العراق بموجب التزاماتها المذكورة في            

 وقد أنشئت هيئة مكافحة األلغام األرضية       1483قـرار مجلـس األمن رقم       
وسوف يتم إنشاء مركز إقليمي     . داد  العراقـية ومركز مكافحة األلغام في بغ      

لمكافحة األلغام لينسق وينفذ مكافحة األلغام في الشمال باعتبار أن التزامات           
 و مركز إقليمي    2003 نوفمبر   21بـرنامج النفط مقابل الغذاء ستنتهي بعد        

  2004.36لمكافحة األلغام سوف ينشئ في البصرة جنوباً عام 
الف المؤقت ووكاالت التحالف    وهـناك تعـاون وثيق بين سلطة التح       

المؤقـت ووكـاالت األمـم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والوكاالت           
اإلنسانية األخرى للتصدي لمشكلة األلغام والقذائف غير المتفجرة المعقدة في          

وقـد أنشـأ منسق األمم المتحدة اإلنساني للعراق مكافحة األلغام           . العـراق   
 . 200337ي منذ منتصف مارس كقطاع منفصل للتنسيق اإلنسان

تقـوم خدمـة األمـم المتحدة لمكافحة األلغام مدعومة من اليونيسيف            

                                                           
 ، صفحة االغاثة 2003 يونيو 6 مكتـب خدمات األمم المتحدة للمشروعات فى العراق ، تقرير موقف بتاريخ   -33
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  .2003 أغسطس 1األمريكية بتاريخ 
 موظف عراقى حكومى ينهون برنامج مكافحة الغام تدريبى متقدم فى جامعة جراند فيلد بنهاية يوليو                28 

2003.  
 موظـف حكومـى آخريـن مـن مركز مكافحة االلغام ينهون تدريبهم األولى حول المعايير الدولية          18 

 .ة االلغام ويبدأون قاعدة البيانات الوطنية حول تهديدات االلغام والقذائف المنفجرة لمكافح
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ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات بتولي قيادة تخطيط األمم المتحدة          
ويـتم متابعة برامج األمم المتحدة لمكافحة األلغام في         . لمكافحـة األلغـام     

 األلغام والذي ينقسم إلى فرق مكافحة       العراق من قبل فريق التنسيق مكافحة     
والفريق المكاني . األلغـام مكانـية مسـئولة عن أجزاء مختلفة من العراق          

 2003المـتمركز في البصرة لجنوب العراق كان يعمل بحلول أواخر مايو            
 . وتم إنشاؤه بدعم لوجستي من وكالة خدمات اإلنقاذ السويدية38

 تنسيق مكافحة األلغام في     وكـان أول اجـتماع لألمـم المتحدة حول        
 2003 مايو   9وفى  . 39 2003 مارس   12العـراق فـي عمان باألردن في        

عقـد اجتماع في الرناكا في قبرص لمناقشة تنسيق أنشطة وكاالت التطهير            
فـي العـراق وقد حضره ممثلين عن مجموعة التطهير الدنمركية ومنظمة            

انترسوس وتكنولوجيا  اإلعاقـة الدولـية واللجـنة الدولية للصليب األحمر و         
األلغـام والمسـاعدة النرويجـية للشعوب و وكالة خدمات اإلنقاذ السويدية            
والمؤسسة السويسرية لمكافحة األلغام وبرنامج الغذاء العالمي وخدمات األمم         

وكان فريق . المـتحدة لخدمـة المشـروعات وفريق تنسيق مكافحة األلغام           
ديد أكثر المناطق المناسبة للعمل     تنسـيق مكافحـة األلغام المكاني يهدف لتح       

لتلبية احتياجات المنظمات التي خططت معظمها لدخول العراق في غضون          
 . 40ما بين أسبوعين لستة أسابيع بعد االجتماع

وقـد تم مشروع إلدارة نظام المعلومات لمكافحة األلغام قام به مركز            
متحدة لمكافحة  جنـيف الدولي للتطهير اإلنساني بالتعاون مع خدمات األمم ال         

األلغـام والمعهـد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا وأشخاص يعملون على          
وقد وافقت قوات االحتالل على مواصلة جمع المعلومات بنفس          . 41األرض

 .42الطريقة لتكون متوافقة من نموذج نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام
 لأللغام تقابل    كانت المجموعة االستشارية   2003وفـى أواخـر مايو      

أعضاء هيئة الدفاع المدني العراقية في المناطق الشمالية التي كانت خاضعة           
سابقاً لسيطرة بغداد وذلك بغرض استكشاف كيف يمكن االستفادة من قدرتهم           

وفى األسبوع األول من يونيو تقابلت المجموعة       . المعرفـية والتطهـيرية     
المدني إلزالة القذائف المتفجرة    االستشـارية لأللغام مع رئيس وحدة الدفاع        
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 2003الواقعة في الموصل ، والتي كانت جزء من إدارة الحريق قبل حرب             
ويملـك أعضـاء فـريق الدفـاع المدنـي خبرة عالية في إزالة القنابل               . 

وقـد قيمت المجموعة االستشارية لأللغام الفريق       . والمـتفجرات األخـرى     
 وبناء القدرات المحلية والمعرفية و      العراقي الذي يملك قاعدة جيدة للتدريب     

وفى .لـه خـبراته التي ترجع للحرب العراقية اإليرانية بأنها عالية القيمة             
  . 43 كانت االستشارات جارية بينهم2003يونيو 

وفى الشمال تجتمع المجموعة االستشارية بانتظام مع مركز العمليات         
لول آخر مايو   المدنـي العسـكري بغرض تنسيق األنشطة في الجنوب وبح         

 كانـت المجموعـة االستشارية تعمل جنباً إلى جنب مع فريق األمم             2003
المـتحدة لمكافحـة األلغام المكاني في البصرة ومع منظمات مكافحة ألغام            

 . 44أخرى
وفـى شـمال العراق بدأ برنامج األمم المتحدة لمكافحة االلغام التابع            

سيق مكافحة االلغام إضافة    لمكتب خدمة المشروعات العمل كفريق مكانى لتن      
وأفاد مكتب األمم المتحدة     . 45لتخطـيطه المسـتمر ومسـئوليته العملياتية      

 مايو أعادت برامج مكافحة     15 إبريل و  23لخدمـات المشـروعات أنه بين       
 . 46األلغام وجودها الدولي الكامل شمال العراق

 
 . تمويل مكافحة األلغام

الر خالل الفترة ما بين      مليون دو  125.5اسـتثمرت أموال تقدر بـ      
 فـي بـرنامج مكافحة األلغام بشمال العراق بواسطة مكتب           2003 و 1998

وهذه األموال جاءت داخليا من برنامج       . 47 برنامج العراق  -األمم المتحدة   
كما قدم تمويل مباشر لمنظمتين غير حكوميتين للتطهير        . النفط مقابل الغذاء  

 االستشارية لأللغام والمساعدة    تعمـالن فـي شـمال العراق هما المجموعة        
 . الشعوب النرويجية

 مليون دوالر   27.3 استقبل برنامج األمم المتحدة      2002وخـالل عام    
 مليون  35 يـتوقع أن يكون إجمالي التمويل حوالي         2003أمريكـي وفـى     

                                                           
  .2003 يونيو 6 آخر اخبار العراق من المجموعة االستشارية لاللغام بتاريخ - 43
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 .عنوان األمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق ،  خطط االلغام والتطهير ، بدون 



 مليون  3وقـد اسـتلمت المجموعة االستشارية لأللغام         . 48دوالر أمريكـي  
ومن المتوقع إنهاء    . 49طتها في شمال العراق    ألنش 2002دوالر خالل عام    

 كما اشترط في قرار     2003 نوفمبر   21بـرنامج الـنفط مقـابل الغذاء في         
 كانت خدمات األمم المتحدة لمكافحة      2003وفى يونيو   . 1483مجلس األمن   

األلغـام ومكتـب األمـم المتحدة لخدمات المشروعات ووكاالت أمم متحدة            
غام تعمل على تطوير خطط لتواصل نشاطها       أخـرى مؤثرة في مكافحة األل     

شـمال العـراق مـع هـؤالء من فرق مكافحة األلغام في مناطق العراق               
  . 50األخرى

 ناقش مكتب برامج التطهير اإلنساني في وزارة        2003وفـى مارس    
 مليون دوالر لمكافحة    23.5الخارجية األمريكية خطة لثالث سنوات بتكلفة       

وسوف يبدأ التنفيذ    . 51ر الموافقة على التمويل   األلغام في العراق وهى تنتظ    
 110 بإنشاء مجموعة تطهير عراقية مكونة من        2003سـبتمبر أو ديسمبر     

رجـل مـع قـدرات الكشـف عن األلغام بالكالب ليقوموا بتطهير األلغام              
  . 52والقذائف غير المتفجرة في المنطقة الوسطى

نها قد تبرعت بأربعة    وقـد أفـادت وزارة التنمية الدولية البريطانية بأ        
إلى خدمة األمم المتحدة    )  مليون دوالر  6حوالي  (مالييـن جنـيه إسترليني      

)  ألف دوالر  480حوالي  ( ألـف جنيه إسترليني      320لمكافحـة األلغـام و    
حوالي ( ألف إسترليني    75لمجهـودات اليونيسف في تعليم مخاطر األلغام و       

 مايو 16ام وذلك في    للمجموعـة االستشارية حول األلغ    )  ألـف دوالر   121
)  ألف دوالر  641( ألـف يورو     675 كمـا خصصـت هولـندا        53 2003

 . 55لتطهـير األلغام الذي تقوم به المجموعة االستشارية في شمال العراق          54
 مليون دوالر مخصصة للعراق لصندوق األمم       3.6وتبرعت كندا بما يقارب     
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 .56المتحدة التطوعي للمساعدة في مكافحة األلغام في العراق 
 ناقش  2003وفـى اجـتماع مجموعة دعم مكافحة األلغام في يونيو           

وقد أفادت ألمانيا بأنها قد      . 57المـندوبون تمويل مكافحة األلغام في العراق        
ألف يورو لبرامج منظمة اإلعاقة الدولية في مجال        100خصصـت حوالي    

 مليون دوالر كندى    5تعلـيم خطـر األلغام في بغداد وقالت كندا أنها قدمت            
وتعهدت المملكة المتحدة   . وفقا للموقف المعلن    )  مليون دوالر  3.6حوالـي   (

لليونيسف )  مليون دوالر  10.5حوالي  ( ملـيون جنيه إسترليني      7بإعطـاء   
 500كما قالت إيطاليا بأنها خصصت      . معظمهـا لبرامج تعليم خطر األلغام     

تبرعت و. لمكافحة األلغام في العراق     )  ألف دوالر  475حوالي  (ألف يورو   
لبرامج مكافحة األلغام التي    )  ألف دوالر  95( ألف يورو    100الـبرتغال بـ    

ـ   . يقـوم بهـا اليونيسف        ألف  190( ألف يورو  200وتخطط فنلندا للتبرع ب
وسوف تذهب حوالي   . لبرامج خدمات األمم المتحدة لمكافحة األلغام     ) دوالر

يابان  مليون دوالر خصصته ال    100 ملـيون دوالر مـن تمويـل قدره          70
للمساعدة اإلنسانية إلى اليونيسيف والصليب األحمر وبرنامج الغذاء العالمي         

 . الذين يقومون بأنشطة متعددة في مكافحة األلغام
 10 أعلنـت المفوضية األوربية منحة قدرها        2003 يونـيو    5وفـى   

لتذهب إلى المساعدات اإلنسانية المتعلقة     )  مليون دوالر  9.5(ملـيون يورو    
بمـا فيها تعليم خطر األلغام وجمع معلومات أماكن األلغام وبعض           باأللغـام   

وسوف توزع هذه    . 58عملـيات إزالـة األلغـام والقذائـف غير المتفجرة         
 . الميزانية عبر مكتب المساعدة اإلنسانية للمفوضية األوربية 

 أصـدرت األمم المتحدة نداءها العاجل لطلب        2003وفـى مـارس     
ليون دوالر لتغطية المساعدات اإلنسانية      ب 2.2ميزانـية طـوارئ قدرهـا       

من ميزانيتها  % 33.6 حصلت نسبة    2003وحتى مايو   . المـتعددة الواسعة    
 مليون دوالر   20.4وشمل النداء    . 59 مليون دوالر    746المطلوبـة وهـو     

                                                           
  .2003 نشرة مجموعة الدعم لمكافحة االلغام ، يونيو - 56
  .5، 4 ، ص 1 المصدر السابق ، الملحق - 57
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ظمات غير  من الموارد المستقبلة لعملية النداء الذى أطلقته األمم المتحدة والمن         % 60الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد االوروبى يمثلون حوالى         
المساعدة . معظم التبرعات لم تكن مباشرة نحو برامج عمل لكنها كانت أكثر نحو وكاالت انسانية معينة                 . 2003الحكومية اإلنسانية فى منتصف العام      

متحدة ، مساعدات انسانية  ، انظر األمم ال   2003 مليون دوالر حتى منتصف يونيو       308النسانية للعراق من خارج نظام نداء األمم المتحدة تقدر بحوالى           
  .2003 يونيو 12اضافية ألزمة العراق خارج نطاق عمل نداء األمم المتحدة بتاريخ 



لمكافحـة األلغـام التـي سـتقوم بهـا خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام               
  . 60متحدة واليونسيف وبرنامج الغذاء العالميوالبرنامج اإلنمائي لألمم ال

والتبرعات المخصصة لخدمة األمم المتحدة لأللغام وصل إجمالها في         
 3.6 مليون من المملكة المتحدة و       5.9 ملـيون دوالر شاملة      11.5يولـيو   

 مليون من   1.2ملـيون مـن كندا لصندوق األمم المتحدة التطوعي وحوالي           
 ألف من إيطاليا وكلها بالدوالر      538ن فنلندا و   ألف م  215استراليا وحوالي   

 .61األمريكي
 
 

 . تـطـهيـر األلـغـام
 شمال العراق 

 
قـبل احـتالل الـتحالف للعراق كانت برامج مكافحة األلغام المنسقة            

ومن بداية  . الوحيدة موجودة في شمال العراق الواقع تحت السيطرة الكردية          
لغام التابع لمكتب األمم المتحدة      طهر برنامج مكافحة األ    2003 حتى   1997

 كيلومتر مربع من األرض في ثالث       12لخدمـات المشـروعات أكثر من       
 حقل ألغام وفى هذه الفترة تم تدريب وإرسال         124محافظات شمالية وطوق    

وقد تأسست   . 62 مطهر ومشرف وطني  لشمال العراق      1300أكـثر مـن     
 2002ق في منتصف    منظمات غير حكومية كردية للتطهير في شمال العرا       

 63وقامت بأنشطة تطهير بدعم من مكتب خدمات األمم المتحدة للمشروعات         
وهـذه المنظمات الغير حكومية شملت منظمة اراس للتطهير في محافظة           . 

إربـيل ومنظمة تيروج للتطهير في محافظة داحك ومنظمة بيرمام للتطهير           
 . ومنظمة باواجى للتطهير في محافظة السلمانية 

 قامت المجموعة االستشارية لأللغام بأنشطة إزالة ألغام        2002وفـى   
يدويـا وميكانيكـيا والتخلص من القذائف المتفجرة والرصد وتعليم الحقول           

                                                           
 .2003 مايو 15 خدمة األمم المتحدة ،  متطلبات مكافحة الغام مجمدة  لنداء العراق العاجل بتاريخ - 60
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الممولين يوقفون المنح لقطاع فى مشروع       : 2003نداء األمم المتحدة  المجمد ألزمة العراق        : عـنوان   
  . 2003 يونيو 12بتاريخ 

  .2003 ملحقات مساهمة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات فى تقرير مرصد االلغام االرضية -62
 .تحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق ، خريطة االلغام واالزالة ، غير مؤرخة  مكتب األمم الم- 63



 2002وفى  . وتعليم مخاطر األلغام وإدارة ودعم القوانين في شمال العراق          
 191487 متر مربع وقللت مخاطر      411097طهرت المجموعة االستشارية    

 لغم و   2149وأثناء هذه العمليات دمرت المجموعة االستشارية       . بع  متر مر 
وفى نفس الفترة قامت المجموعة االستشارية بتعليم     .  قذيفة غير متفجرة   662

 . 64 متر مربع 640161 حقل ألغام تغطى 22 حقول ألغام ومسحت 10
 أرسـلت منظمة مساعدة الشعوب النرويجية ثالثة فرق         2002وفـى   

 مطهر إلى برنامجها لمكافحة األلغام      24كون كل منها من     تطهـير يدوى تت   
فـي شـمال العراق وقد عملت هذه الفرق في منطقة ماوات التابعة لمنطقة              

كما قامت المنظمة بعملية تطهير في      . شـاربا زهـير بمحافظـة السلمانية        
وفى . المـناطق ذات األولوية العاجلة و مهام إزالة القذائف المتفجرة العاجلة  

 متر مربع من    44446 كذلـك طهـرت فـرق المنظمة ما مجموعه           2002
 195 لغم مضاد للمركبات  و     23 لغم مضاد لألفراد و    259األرض ودمرت   

وقد تم هذا البرنامج يدعم من وزارة       . 65قذيفـة لـم تنفجر في هذه العمليات       
 . الخارجية النرويجية 

 قامت األمم المتحدة بسحب جميع      2003وفـى الطريق لحرب مارس      
موظفـيها الدولييـن من العراق وعلقت أنشطة التطهير لكنها واصلت تعليم            

وقد استمرت المجموعة  . 66الحقـول وتعلـيم الخطـر ومسـاعدة الضحايا     
 موظف كردى في أنشطتها أثناء العدوان كما فعلت         700االستشـارية وبها    

  . 67ذلك بدرجة أقل الفرق العسكرية الكردية إلزالة األلغام
 قامت المجموعة االستشارية    2003ر القلية األولى من     وأثـناء الشهو  

بتعلـيم حقـول ألغـام على طول الطرق التي يستخدمها الالجئين في شمال           

                                                           
 ، ويشمل ملخص    2003 يوليو   22 بـريد الكـترونى من تيم كاستر من المجموعة االستشارية لاللغام بتاريخ              -64
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ة للمجموعة االستشارية يعنى تقليل مخاطر االلغام ، أن نسبة األرض التى يعتقد انها مشتبهه قد تم                 بالنسب 

اذا كانت األرض آمنة سوف تسمى      . مسـحها ،  وأن الظواهر توضح نوعية األرض اذا ماكانت ملغمة             
 .تقليل االلغام من دون أن يتم عمليات تطهير عادية 

 . بالكامل كما يتم الموافقة عليها من السلطات المحلية والعملية الكاملة يتم توثيقها 
 التقرير األول من منظمة مساعدة الشعوب النرويجية ،         – هـذه المعلومـات مأخوذة من التقرير الربع سنوى           -65
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  68.العراق
 

  0 2003العراق ما بعد مارس 
لـيس مـن الواضح إلى أي مدى كانت القوات العراقية منخرطة في             

 2003غداد قبل مارس    أنشطة إزالة األلغام عندما كانت السيطرة المركزية لب       
 كان الجيش   2003وطـبقاً للمجموعـة االستشـارية فقبل حرب مارس          . 

العراقي مسئوالً عن تطهير األلغام األرضية وقد طهرت فرق الدفاع المدني           
للـتخلص مـن القذائف المتفجرة قنابل طائرات وذخيرات عنقودية وقذائف           

لخداعية وقنابل  مدفعـية بيـنما تولـى  قسـم في البوليس السري الشراك ا             
  . 69السيارات ومثل هذه األجهزة

وقـبل العدوان على العراق سكنت المجموعة االستشارية عاملين في          
الكويـت وعمان في األردن لتمكينهم من التحرك السريع إلى جنوب العراق            

وخالل  . 70ليـبدءوا أنشـطة التقيـيم بمجرد أن يسمح الموقف األمني بذلك           
 طهرت المجموعة االستشارية ما     2003عام  الشـهور السـتة األولـى من        

 متر  153183 متر مربع من األرض وقللت الخطر في         194930مجموعه  
وخالل .  جسم من القذائف غير المتفجرة       287 لغم و  3635مـربع ودمرت    

 متر  1949931نفس الفترة قامت المجموعة االستشارية بتعليم ما مجموعه         
 االستشارية في أنشطة تعليم     وطـول المعارك استمرت المجموعة    . مـربع   

خطـر األلغام وأنشطة التطهير والتخلص من القذائف المتفجرة بينما وسعوا           
عملـياتهم إلى المحافظات التي كانت تسيطر عليها الحكومة السابقة باعتبار           

 .تقدم القوات الكردية وقوات التحالف جنوبا
من  جسم   430170وقـد أفـادت المجموعـة االستشارية أنها أزالت          

 لغم وأنواع متعددة من الشراك الخداعية من        14055القذائف الغير متفجرة و   
ومن . 2003 يونيو 20حـول كـركوك والموصل من منتصف أبريل حتى          

 عملت المجموعة االستشارية في الموصل      2003أبـريل حتى نهاية يونيو      
وكـركوك واربيل والسلمانية في شمال العراق مطهرة أو معلنة مناطق آمنة        

                                                           
 17موعة االستشارية لأللغام ، أول من يدخل وآخر من يخرج من العراق ، صفحة االغاثة بتاريخ  المج- 68
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  . 71 كيلو متر مربع من األرض3.9د بحث التلوث بالرؤية تقدر بـ بع
 أفادت المجموعة االستشارية أنها الزالت      2003وفى منتصف يونيو    

الوكالـة الوحيدة لمكافحة األلغام التي تعمل في المناطق التي كانت تسيطر            
علـيها بغـداد فـي الشـمال العراقي بعيداً عن فرق التحالف للتخلص من               

وقـد أنشأت المجموعة االستشارية قاعدة عمليات لجنوب         . 72راتالمـتفج 

 شخص تدريباً   44والمتوقع أن يبدأ     . 73العراق في البصرة في هذا التوقيت     
علـى التطهـير في مدرسة منشأة حديثاً بواسطة المجموعة االستشارية في            

و قد أفاد مكتب األمم المتحدة لخدمات . 74قـاعدة عسكرية سابقة في كركوك    
شـروعات أن المـنظمات غير الحكومية قامت بعمليات تطهير و تدمير            الم

لأللغـام و القذائـف الغـير منفجرة كما قامت بتعليم األرض في محافظات              
 مارس إلى   18ففي المدة من    . الشـمال الثالث دحك و إربيل و  السلمانية            

 حقل ألغام   68 قام فرق اإلزالة هذه بوضع عالمات حول         2003 يونـيو    3
 مليون متر مربع من األراضي ،        4.5 قرية تصل مساحتها إلى      44  شملت

 وحدة من القذائف غير المنفجرة      7500وفى ذات المدة الزمنية تم استخراج       
 حقل  90 تم تطهير    2003و في منتصف    . 75 لغـم مضاد لألفراد    88مـنها   

ألغـام بواسطة فرق مكتب األمم المتحدة لخدمة المشروعات الذي يتوقع أن            
 منظمات التطهير غير الحكومية جميع قدرات التطهير بحلول الربع          تـتولى 

  . 200376الثالث من
 وقـبل المعـركة اسـتمرت منظمة مساعدة الشعوب          2003و فـي    

 200277النروجية في العمل في نفس المناطق بالشمال العراقي كما كان في            
الذين ،  باإلضـافة إلى ذلك عقدت المنظمة دورة تدريبية قيادية للمطهرين             

 تخطط المنظمة لمضاعفة قدرات     2003وبعد معركة   .  سيدة 11كـان بينهم    
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2003. 



وبدأت عملية إنعاش وتدريب للمطهرين الجدد      . بـرامجها لمكافحـة األلغام    
وقد شملت األنشطة الالحقة على المعركة مسح طوارئ        . 2003شهر يونيو   

ية سـريع لتقيـيم ظـروف الحياة وتقديم معلومات عن االحتياجات اإلنسان           
وقدمت منظمة مساعدة   . األساسـية لمسـاعدة الوكاالت في و حول ماوات        
 عائلة بال مأوى في     1280الشـعوب النرويجـية تعلـيم مخاطر األلغام لـ          

وقد وضعت المنظمة عيادة طبية داخل قاعدتها       . القـرى المجاورة لما وات    
 حالة عبر قاعدتها و     324العملياتـية  فـي ماوات ووفرت عالج طبي لـ           

كما نشرت خمس فرق متعددة المهارات في حالبجة         . ر فرقتها المحمولة  عب
للقيام بمسح مكافحة الغام طارئ وتعليم المناطق الخطرة والقيام بمهام تطهير           

 110وقد دمرت هذه الفرق     . األلغام العاجلة والتخلص من القذائف المتفجرة     
ت منظمة  وأنشأ.  لغم في حالبجه   17وحـدة مـن القذائـف غير المنفجرة و        

مسـاعدة الشـعوب النرويجـية مكتب في بغداد للعمل كمركز رئيسي لقسم             
 عاملين دوليين إضافة إلى     4 كان هناك    2003وفى يوليو   . المنظمة الجنوبي 

وأهداف المنظمة هي بناء قدرات محلية       . عامليـن محلييـن في هذا المركز      
ذائف المنفجرة   فرق للتخلص من الق    4للحمايـة المدنية العراقية وإنشاء حتى       

ويمول القسم الجنوبي   . للتعامل مع القذائف الغير منفجرة والذخيرة المتروكة      
ومكتب )  مليون كرونة نرويجي   3(للمنظمة من وزارة الخارجية النرويجية      

وتتولى منظمة  ) مليون يورو (المساعدات اإلنسانية في المفوضية األوروبية      
 .78يم مخاطر األلغام في هذا المشروعاإلعاقة الدولية مسئولية توفير مواد تعل

وكان هناك فريق من حوالي تسعين خبير في إزالة القذائف المنفجرة           
تابعين لشركة تكنولوجيا األلغام من قاعدة زيمبابوي سيبدأ تقييم و اكتشاف و            

 وكانت  2003تطهـير األلغام في جنوب العراق في النصف الثاني من مايو            
دمات مشرعات األمم المتحدة كجزء من خطة       الشركة متعاقدة  مع مكتب خ     

الـتعامل السـريعة مع األلغام في العراق وقد وصلت الشركة إلى البصرة             
بأفرادها ومعداتها وكالبها لتتمكن من القيام ببرنامج التطهير المخطط له من  

 .79ثالثة إلى ستة أشهر
طارئة وقد بدأت مساعدة الكنيسة الدنمركية الغير حكومية القيام بإزالة          
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    ، كما عملت خارج البصرة         2003لأللغـام  في الجنوب في بداية يونيو         
وكان البرنامج مموال مبدئيا بواسطة     . مـع مـنظمة حـركة الكـنائس معاً        

وفى أول يوليو تم مد البرنامج بمنحة قدرها        . المنظمتين والحكومة الدنمركية  
عمت المؤسسة  وقد د . 80 مليون يورو لستة أشهر من االتحاد األوروبي       1.6

السويسرية لمكافحة األلغام مجهودات برنامج الغذاء العالمي في العراق منذ          
 من خبرائها أفراد برنامج الغذاء العالمي       15 وقد درب    2003منتصف إبريل 

على التوعية ورصد مواقع برنامج الغذاء األساسية وتدمير األلغام والقذائف          
وكان من المتوقع أنه مع     . يةغـير المـنفجرة فـي هذه المواقع ذات األولو         

 خبير إزالة الغام و قذائف      85 سيتم االنتهاء من تدريب      2003أواخر يونيو   
غير منفجرة وطنيين بواسطة المؤسسة السويسرية التي دعمت نشاط برنامج          
الغـذاء العالمـي وكان المتوقع أن تصل للمؤسسة خمس سيارات مصفحة            

لبصرة بداية يونيو لتسهيل    وشـاحنتين وجـرارات وحفارات مصفحة إلى ا       
 .81عملية إزالة األلغام

وقـد عمل مطهرين أمريكيين تابعين لوزارة الخارجية األمريكية من          
قوة مكافحة األلغام السريعة الرد وقاعدتها موزمبيق في الحال و طهروا اكثر           

 قذيفة لم تنفجر مع حلول      92 لغم و  22 متر مربع من األرض و     27600من  
 مليون متر مربع    1,1بغـداد حيث طهروا مساحة        وقـرب   . أخـر يولـيو   

قذيفة لم تنفجر في نفس التوقيت ، كما طهر فريق     1 200ودمـروا اكثر من     
 .82المكافحة سريع الرد عدة كيلو مترات من خطوط الكهرباء الساقطة

وأثـناء وبعـد الحملـة العسكرية الرئيسية نشرت القوات األمريكية           
 و القذائف غير المنفجرة والتي طهرت بعض        والبريطانية فرق إزالة األلغام   

وركزت . المناطق المدنية والمناطق التي تمثل خطر مباشر لقوات التحالف        
أنشطة التطهير بشكل رئيسي على مواقع الضرب ومواقع مخزونان الذخيرة          

وهناك أشخاص معينين متخصصين في إزالة القذائف المنفجرة        . 83العراقـية 
. لعراقية يقومون بمهام أخرى مثل مكافحة الحرائق        مع هيئة الدفاع المدني ا    
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 ركزت أنشطة إزالة المتفجرات أساسيا على إزالة        2003ومنذ بدأت معركة    
وقد امتنعت الواليات   . الذخـيرات العنقودية والقذائف الغير منفجرة األخرى      

المـتحدة عـن المشـاركة بالمتفجرات الالزمة لتدمير األلغام والمتفجرات           
 أعضاء هيئة الدفاع المدني العراقي حيث اعتبرت أن تدريبهم          المطهـرة مع  

 .84ًغير كاف عموما
 
.  تعليم مخاطر األلغام  

وينفذ . لقـد قامـت وكـاالت عديدة بأنشطة التوعية بمخاطر األلغام          
اليونيسـف تقييم استجابة سريع ليساعد على أنشطة التوعية بمخاطر األلغام           

تليفزيونية في طور اإلنتاج عن تقييم       مقتطفات   4وكان هناك   . 85المسـتهدفة 

 .86مخاطر األلغام بداية يونيو
وقامت منظمة اإلعاقة الدولية بأنشطة طارئة لتعليم مخاطر األلغام في          

 وبمنتصف مايو كانت اإلعاقة الدولية و اليونيسف        200387بغـداد في مايو     
 ألف مغلفة مخططة للمدرسين وتحتوى كل مغلفة        65ينـتجان مواد لتوزيع     

 وبحلول يونيو تم اختيار منظمة اإلعاقة الدولية بواسطة         88 وريقة 80علـى   
اليونيسف للقيام بأنشطة توعية من الخطر للسكان في بغداد  وكربالء والحال            

 .والكوت والنجف وساماوا
 وريقة و   100000وقـد وزع فـريق منظمة اإلعاقة الدولية وأظهر          

 .89امج تعليم الخطر مصورة وشجع الصحف المحلية لتقوم ببرن25000
وقامـت المنظمات غير الحكومية المحلية المدعومة من مكتب األمم          

 100000المـتحدة لخدمة المشروعات ببرامج تعليم مخاطر األلغام لحوالي          
 مارس حتى   18شـخص في محافظات الشمال دحك واربيل والسلمانية من          
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حروب  فريق مخلفات    29 ساعد   2003وفى أواخر مايو    . 200390 مايو   30
تابعيـن لخدمة المشروعات المنظمة الكردية غير الحكومية للتوعية باأللغام          

وأفادت المجموعة  . 91التـي كانـت تعمـل فـي ثـالث محافظات شمالية           
االستشـارية لأللغـام في منتصف إبريل أنها وزعت خالل األشهر السابقة            

 وريقة عن تعليم خطر األلغام ألشخاص يعبرون إلى         200000أكـثر مـن     
وفى النصف األخير   . مناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية شمال العراق،      ال

 نفذت المجموعة االستشارية أنشطة تعليم مخاطر األلغام لما         2003من مايو   
 ،  كما    92 تلميذ ومدرس في وحول كركوك     6000 مدرسة بها    40يقرب من   

قامـت بتعلـيم مخاطـر األلغام لمسئولي إدارات الصحة المحلية وسلطات            
وفى يونيو استمرت المجموعة االستشارية في تركيز أنشطتها لتعليم         . خرىأ

وقد تلقى أكثر   . مخاطر األلغام حول كركوك في أطفال المدارس والمدرسين       
 قروي بالقرب من الموصل وبين الموصل ودحك توعية بمخاطر          1000من  

كذلك نشرت المجموعة   .200393األلغـام فـي النصـف األخـير من مايو           
رية بالتعاون مع  فريق تنسيق األمم المتحدة لمكافحة األلغام المكاني           االستشا

 .فرق تعليم مخاطر األلغام لمدة ثالثة اشهر في الجنوب
 استمرت المجموعة االستشارية في تطوير شبكة       2003وفـى يونيو    

عملهـا فـي العـراق لنشر رسالة التوعية بخطر األلغام عن طريق مقابلة              
ارس والفاعلين الدينيين وأعضاء الهالل األحمر       المدرسـين ورؤسـاء المد    

وقد تقابلت المجموعة   .94والقـادة المحلييـن وفاعلـي هيـئة الدفاع المدني         
 قائد محلى بلدى لتحيطهم بمخاطر األلغام وتمكنهم من         21االستشـارية مع    

توزيع مواد تعليم خطر األلغام ومدهم بالمواقع الملوثة باأللغام والقذائف غير           
 .95ة بدقة التي ربما تكتشفالمنفجر

 يونـيو بـدأ يـوم متعدد التدريب في البصرة لضباط تعليم             4وفـى   
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 .96المخاطر األلغام العراقيين المأمولين
وحول الموصل استخدمت المجموعة االستشارية رايات مكتوبة باللغة        
العربـية لتوصـيل رسـالة تعلـيم مخاطر األلغام وتفسير دور المجموعة             

 .97 كان مخطط لبرامج مسلسلة في تليفزيون الموصلاالستشارية ، كما
وكـان لمكتـب بـرامج التطهير اإلنساني التابع للخارجية األمريكية           

 إلنتاج لوحات الغام بالتعاون مع      2003بـرنامج يجرى مع منتصف مارس       
وكانت اللجنة  . 98وزارة الدفاع كجزء من خطة قصيرة لتعليم مخاطر األلغام        

 لمتطوعين من جمعية    2003تقوم بتدريب في    الدولـية للصـليب األحمـر       
الهالل األحمر العراقي عن كيف تقوم بأنشطة تعليم مخاطر األلغام للبالغين           
واألطفـال وكانـت المعلقـات والوريقات توزع في جميع فروع اللجنة في             
جنوب العراق كما أذيعت مقتطفات عن تعليم مخاطر األلغام على الهواء في            

 .99ل العراقمحطة راديو محلية حو
 

.ضحايا األلغام والقذائف غير المنفجرة  

 ضحية لأللغام و القذائف المنفجرة في شمال العراق         457تـم تسجيل    
 وتقـوم المجموعـة االستشارية ومكتب األمم المتحدة         2002خـالل عـام     

وقد سجل مكتب خدمة    . لخدمـات المشـروعات علـى إحصائيات الضحايا       
 شخص قتلوا و    17 السلمانية منهم     ضحية في إبريل في    279المشـروعات   

 بسبب  117 طفـل وكان من بين هذه الضحايا         111 أصـيبوا مـنهم      262
ويقدر مكتب خدمات المشروعات التابع لألمم المتحدة أن معلومات       . األلغـام 

من الضحايا الجدد في الثالث محافظات      % 90الضـحايا التي يملكها تمثل      
الل نفس الفترة سجلت المجموعة     وخ. 100الشمالية من العراق بما فيها دحك     

 ضحية جديدة في كركوك ودحك منهم ثالثة أشخاص قتلوا و           32االستشارية  
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 سنة  18معتمدة على دخول الضحايا الى المستشفيتين الجراحيتين الرئيسيتين ، ويصنف األطفال من سن              
 .وأقل 



 ضحية جديدة في    96 أطفال كذلك سجلت المجموعة      10 أصـيبوا منهم     29
 .101 طفل20 أصيبوا منهم 74 قتلوا و22السلمانية منهم 
ث  قتل أحد المطهرين وأصيبت  خمسة آخرين  في حاد          2002وخالل  

وقد استمرت األلغام والقذائف غير     . 102تطهـير الغـام فـي شمال العراق       
المـتطهرة فـي اسـتهداف الضـحايا في مناطق أخرى من العراق ولكن              

وقد قام فريق طبي ألماني ملحق ببعثة األمم المتحدة          . المعلومـات محـدودة   
لمراقـبة الحـدود بين العراق والكويت عدة مرات بإخالء مدنيين عراقيين            

 أشخاص في   10بين بإصـابات خطرة بسبب األلغام والقذائف منهم         مصـا 
 وسبعة أشخاص في    2002.103 مارس   20 إلى   2001 سبتمبر   25الفترة من   

ــن   ــترة م ــى  21الف ــارس إل ــبتمبر 15 م ــة 104  2002 س   و ثالث
 .105 2003 مارس 21 حتى 2002 سبتمبر 16أشخاص في الفترة من 

م المتحدة بأن انفجارات     أفاد مكتب خدمة المشروعات لألم     2001وفى  
،  بينما سجلت المجموعة     106 ضحية في الشهر   30األلغام تسبب ما متوسطة     

 قتيل أو مصاب في حوادث ألغام أو قذائف شمال          201االستشـارية لأللغام    
 شخص في حوادث مماثلة في  21وعلـى األقل قتل أو أصيب       . 107العـراق 

بب األلغام و   وقد ارتفع عدد الضحايا بس    . 108مـناطق أخـرى مـن العراق      
 ، وأفاد مكتب خدمه     2003القذائـف في شمال العراق بصورة ملحوظة في         

 90 قد زاد بنسبة     2003المشـروعات أن عدد الضحايا أثناء مارس وأبريل         
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فخالل الشهور الخمسة حتى نهاية     . 109 2002مقارنـة بنفس الفترة في      % 
البية من   مصاب و كان الغ    451 قتيل و    42 ضحية منهم    493مايو أفيد عن    
 شخص  22وسجلت كركوك أعلى الضحايا حيث  قتل        % 53األطفال بنسبة   

 .110 آخرين 338وأصيب 
وال توجـد معلومـات كاملة أو يعول عليها حول الضحايا في جنوب             

وعموماً وطبقاً ألحد ضباط سالح المهندسين الملكي البريطاني فإن          . العراق
حدها بسبب القذائف    أشـخاص يقتلون أو يصابون في البصرة و        5حوالـي   

ومنذ يونيو أسس فريق تنسيق مكافحة      . 111الغـير مـنفجرة منذ نهاية إبريل      
 82األلغـام الـتابع لألمم المتحدة نظام رصد ضحايا األلغام والقذائف عبر             

 . 112مركز رعاية صحية في محافظة البصرة
و فـي  إبـريل قـتل رجـل كاميرا إيراني يعمل مع هيئة اإلذاعة                

ا داس على لغم في كفرى كما فقد منتج من الهيئة رجله في             البريطانية عندم 
 . 113نفس الحادث

 قتل على األقل خمس     2003ومـن منتصف مارس حتى نهاية مايو        
 في حوادث ألغام أو قذائف غير منفجرة أو         21جـنود أمريكييـن وأصيب      
كما قتل جنديين بريطانيين في حوادث ألغام أو        . قـنابل عنقودية في العراق    

  .114نفصلة  أثناء عملية تطهير قذائف متفجرةقذائف م
 قتلت األلغام والقنابل العنقودية والقذائف      1991وأثـناء حرب الخليج     

 آخرين أو   143 من رجال الخدمات األمريكية وأصابت       34غـير المتفجرة    
 شخص على األقل ضحايا     81مـن إجمالـي الضـحايا حيـث وقع          % 13

 محافظات  6 في   10997عن   أفيد   2000 و   1991ومـا بين    . 115باأللغـام 
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 .  116 مصاب7300 قتيل و 3697شمال العراق منهم 
 
. مسـاعـدة النـاجـيـن  

كـان نظـام الصحة في العراق واحد من أحسن األنظمة في منطقة              
الشـرق األوسـط ولكـن الحروب والعقوبات االقتصادية أثرت جدياً على            

 بقصور القدرات   قـدرات الـرعاية الصحية ،  إال أن التقارير الحالية تفيد           
الصـحية عن عالج المصابين والمرضى فبعض الوحدات الصحية تنقصها          
المـياه الجارية أو اإلمدادات الكهربائية والنقص في بعض المعدات إضافة           

  . 117إلى قلة في عدد الخبرات والكفاءات العاملة في مجال الصحة
 

ة تأهيل   أكملت اللجنة الدولية للصليب األحمر إعاد      1999 و منذ عام    
 وحـدة صحية أساسية وذلك كجزء من برنامجها         23عشـرة مستشـفيات و    
و قد جددت مستشفتين و ثمانية مراكز للرعاية في  . العاجل لإلغاثة الصحية    

2002  
 . 118وكان العمل ال يزال قائما في ثالثة مراكز أخرى

 
 قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر المعونة لستة        2002وفـى عام    

كومـية في بغداد قامت بإمدادهم باألجهزة التعويضية واألطراف         مراكـز ح  
الصـناعية كذلك قدمت المعونة في البصرة والنجف وأيضاً للهالل األحمر           

. العراقـي ومركـز الصليب األحمر النرويج في مدينتي الموصل و إربيل             
فاإلمدادات الخاصة بمدينة إربيل قد تم تحديثها خالل العام وقد نظمت برامج            
تدريبـية للفنيين العاملين في مجال األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية          

 جهاز تعويضي 2405 قام هذا المركز بتقديم      2002وفي عام    . 119العراقيين
 طرف  1635 جهـاز للناجيـن مـن األلغام كما قدم المركز            1160مـنهم   
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يضاً  عكاز وأ  1276تعويضي منهم ثالثة للناجين من األلغام كما قدم المركز          
كمـا قام موظفي الصليب األحمر بزيارة لشمال        . 120 كرسـى مـتحرك    24

 وتوصـلوا إلـى الحاجة إلى تجديد أربعة مراكز          2002العـراق خـالل     
لألطـراف الصـناعية فـي المـنطقة كمـا و تجديد المركز الموجود في               

 . 121البصرة
 نفذ  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع مجتمع أساسي          2001في  
تأهـيل المعاقين في العراق و  لخلق فرص عمل لألشخاص ذوى            إلعـادة   

 400بدأ برنامج   2002اإلعاقة والجماعات المجحفة في المجتمع وفى يونيو        
أنشئت وزارة العمل والشئون االجتماعية العراقية ميزانية       . قـرض صـغير   

وليس من المعلوم    . 122وطنية للتمويل الصغير لدعم األشخاص ذوى اإلعاقة      
 .أي من ضحايا باأللغام قد استفاد من هذا البرنامج إذا كان 

وفى شمال العراق يندمج برنامج مساعدة الضحايا التابع لمكتب خدمه          
المشـروعات الـتابع و بـرنامج مكافحة األلغام ويوفر شبكة من الخدمات             
للناجيـن مـن األلغـام بما فيها دعم مراكز األجهزة التعويضية واألطراف             
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية 

وهناك سبع مراكز لألطراف    ).  السليمانية - حالبجـة    – ديانـا    -دحـك   ( 
الصـناعية وثالثة مراكز إلعادة التأهيل و مستشفتين للجراحات الطارئة و           

 مركـز لإلسـعاف األولى و كل هذه المراكز تلقت تمويال تحت برنامج     20
الـنفط مقـابل الغذاء وهدف البرنامج هو توفير عالج شامل وإعادة تأهيل             

ويعتبر مكتب  .  ين من األلغام والقذائف واألفراد اآلخرين ذوى اإلعاقة       للناج
األمـم المـتحدة لخدمـات المشـروعات أن األطراف الصناعية والمراكز            

وقد أكمل البناء في مركز     . الجراحـية كافية في مواجهة احتياجات الناجين      
ي دحك  ديانـا إلعادة التأهيل وتدريب الترقي أما البناء في المركز األخر ف           

 تم تقديم   1997و منذ بداية البرنامج في      . 123فهـو فـي مرحلـته األخيرة        
 خدمـة تراوحت ما بين  العالج الطبي واألطراف الصناعية إلى            300000
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  .2003 يونيو 24 ، بتاريخ المشروعات



، و أكثر من ستين في المائة من       124إعـادة التأهـيل للناجيـن مـن األلغام          
 1305 تم توفير    2002وفى  . العامليـن في مراكز التأهيل من ذوي اإلعاقة       

ويساعد .  تقريباً لضحايا األلغام المبتورين    795 منهم   125طـرف صـناعي   
 شخص كل   6000 إلى   5000برنامج األمم المتحدة لخدمة المشروعات من       

 موظف وطني   927 مليون دوالر وهناك     4عـام بتكلفة سنوية تبلغ حوالي       
 ومن أول يناير آلخر . تقريباً في كل البرامج الممولة 

 1500شبكة مكتب خدمات المشروعات أكثر من        ساعدت   2003مايو  
 طرف صناعي أو جهاز تعويض ووفرت       560مـريض و أنتجت أكثر من       

 .126 زيارة خارجية للمرضى27800 عالج نفسي وسجلت 13400
 وتحت برنامج خدمات المشروعات يتلقى الناجين تدريباً حرفيا على         

هور بعد تثبيت   مهـارات تشمل صنع األحذية والسجاد والخياطة لمدة ستة ش         
 . 127الطرف الصناعي وذلك لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل

وتدير المنظمة غير الحكومية اإليطالية  طوارئ المستشفى الجراحي         
لضـحايا الحرب المدنيين في إربيل والسليمانية وتوفر خدمات في العشرين           

قى  تل 2002وفى  . مركـز لإلسـعاف األولى المنتشرة  في شمال العراق           
 ضحايا لأللغام ، و قدم الموقع في        117 مريض عالج جراحي منهم      2231

وتشارك .  عكاز 118 طرف صناعي ووزع     512السليمانية خدمات شملت    
مـنظمة طوارئ في تنفيذ إعادة التأهيل خدمات التدريب الحرفي في مراكز            

 .128دحك وديانا لألطراف الصناعية
كزين لألطراف الصناعية في    وتدير منظمة اإلعاقة الدولية ببلجيكا مر     

 أنتج  2002وفى  . السليمانية وحالبجة ووحدتين تابعتين في  بنجوين وكاالر         
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 طرف صناعي كما عقدت     568 مساعدات مشى و     635المركزان و وزعا    
ويتوفر العاملون االجتماعيون لتقديم    .  جلسـة نفسـية في المركزين        1955

اص ذوى اإلعاقة مع مجتمعهم     العون النفسي للمساعدة في إعادة دمج األشخ      
وقـد ساعدت منظمة اإلعاقة الدولية ببلجيكا أيضاً في تدريب سبعة فنيين            . 

وقد عقدت مناسبات ثقافية وفنية     . أطـراف صـناعية وأربعـة مساعدين        
 برنامج  22ووزعـت مجالت وكتيبات و نظمت معارض للناجين وعرض          

  .129 ذوى اإلعاقةإذاعي وتليفزيوني بغرض رفع التوعية تجاه األشخاص
ويدعم الصليب األحمر النرويجي مركزين لألطراف في مدينتي أربيل         

 مريض إعادة تأهيل نفسية بما فيهم 1479 استقبل 2002والموصـل ، وفى    
 طرف صناعي سفلي و     930 ناجيـن مـن األلغام و وزعت المراكز          546
 .  طرف صناعي268 كرسي متحرك وأصلحت 24 عكاز و 506

 مادياً كل من الخارجية النروجية و الصليب األحمر ويدعـم المركـز   
 . 130النرويجي

وتديـر مؤسسـة رعايـة المصابين الغير حكومية النرويجية برنامج           
وقد تمت دراسة   . تدريب عمال العناية الصحية المحليين باإلسعافات األولية      

من الناجيين % 70  شمال العراق  وجدت أن    2001بواسـطة المؤسسة في     
وقد شجعت  . م يعانون من اآلالم مزمنة طويلة بعد حادث اللغم        مـن األلغـا   

المؤسسـة الناجين من األلغام وعائالتهم لينشئوا مجموعات مساعدة ذاتية و           
وقد وجد أن العديد    . التي أصبحت قادرة الحقاً على تقييم برامج تفعيل الدخل        

مساعدة مـن الناجيين في الدراسة قد هانت آالمهم بمجرد أن يكتسبوا دخال ل            
عـائالتهم وسـوف ينشر التدريب اليدوي أنقذوا األرواح واألطراف باللغة           

 .وتمول وزارة الخارجية النرويجية هذا البرنامج131  2003الكردية خالل 
ويـنخرط كذلك في تأهيل األشخاص ذوى اإلعاقة في شمال العراق           

عية وزارة الصحة العامة في السلمانية والمنظمة الغير حكومية أكرون وجم         
 ).منظمات غير حكومية محلية(روز للمعاقين ومركز هيلينا واتحاد المعاقين 
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 أفيد عن أن دور مساعدة الضحايا في فريق مكافحة          2003وفى يونيو   
حيث هناك أشياء سيتم اعتبارها     . األلغـام التابع لألمم المتحدة سيتم مراجعته      

ة األمم  مـثل تسـجيل الضـحايا وتخطيط خدمات مساعدة الضحايا وسياس          
 .132المتحدة في مكافحة األلغام ومساعدة الضحايا

  
 

                                                           
د الكترونى من ريتشارد كوليدج ، خدمة األمم المتحدة          آخـر االخـبار حول العراق من األمم المتحدة ، بري           - 132

  .2003 يونيو 20لمكافحة االلغام بتاريخ 



 
 


