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 األلغ��ام حظ��ر اتفاقی��ة لتوقی��ع العش��رین الس��نویة بال��ذكرى یحتفل��ون األلغ��امي بش��ؤون ن��المجتم��ع المعو المتح��دة األم��م

 لألفراد المضادة
 

وس�فارة  األلغ�ام ودائ�رةُ ش�ؤون باأللغ�ام المتعلق�ة لألعمال المتحدة األمم دائرةُ  حتفلتْ ا – 2017 كانون األول 10 بغداد،
 لص�ور خ�اص مع�رض خ�الل منقبل عشرین سنة  لألفراد المضادة األلغام حظر اتفاقیة توقیعكندا في العراق بذكرى 

توثّ�ق أعم��ال تطھی��ر األراض��ي م��ن قب�ل المش��ّغلین المختّص��ین باإلعم��ال المتعلق��ة وأطرافھ��ا  الموص��ل م��ن فوتوغرافی�ة
 باأللغام.

 
خلف مشھد الدمار ومن ثم اإلعمار الجاري في الموصل. إحدى القصص ل الصور المعروضة القصص اإلنسانیة وتنقُ 

عن میكانیكي وفني في محطة معالجة میاه وكی�ف تمك�ن المش�غلون المختص�ون باألعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام م�ن تطھی�ر 
تشغیل لماء ومواطن با 500,000المنشأة من المخاطر المتفجرة لیتسنى بعد ذلك إعادة تأھیلھا لتستأنف تزوید أكثر من 

تطھیرھ��ا م��ن ، والت��ي أُعی��د افتتاحھ��ا م��ؤخراً بع��د ظھ��ر ص��ورة أخ��رى الحی��اة ف��ي ح��رم جامع��ة الموص��ل. وتُ عام��ل 75
المش��ّغلین المختّص��ین باإلعم��ال المتعلق��ة باأللغ��ام، إل��ى جان��ب ص��ور أخ��رى تظھ��ر طلب��ة المخ��اطر المتفج��رة م��ن قب��ل 

 رغم الدمار.وھم یتابعون دراستھم وحیاتھم االجتماعیة الجامعة 
 

من دائ�رة األعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام ومنظم�ة بغ�داد والمنظم�ة  كانون األول كلٌّ  3لمعرض الذي أقیم في لالصور وقّدم 
والمنظم�ة النرویجی�ة  والمجموعة االستشاریة لأللغ�ام وشؤون األلغام المعلومات إدارة برامج منظمةالدولیة للمعوقین و

للمساعدة الشعبیة وكروب أوبتما بھدف تسلیط الضوء على أعمالھم في عموم العراق في التثقی�ف بالمخ�اطر ومس�اعدة 
الضحایا وإزالة األلغام وغیرھا من أنشطة التطھیر. كما بینت الصور الحاجة إلى توفیر الموارد الالزمة لمواصلة ھ�ذا 

 العمل الحساس.
 
". أوت�اوا معاھ�دة" باس�م المعروف�ة لألف�راد، المض�ادة األلغ�ام حظ�ر اتفاقیة على التوقیع باب فتحتم  عاما، عشرین قبلو

 ف�ي تس�بب مم�ا لألف�راد، المض�ادة األرض�یة األلغ�ام الع�الم أنح�اء جمی�ع ف�ي المس�لحة القوات استخدمت المعاھدة، وقبل
 الوص�ول یس�تطیعون ال ال�ذین الم�دنیین ومعیش�ة وأط�راف وتھدی�د حی�اة السنة في اإلصابات من اآلالف عشرات وقوع

 .بأمان والمباني والموارد الطبیعیة األراضي إلى
 

. 2008 ش�باط 1 ف�ي طرف�اً  دول�ة لتص�بح ،2007 آب 15 ف�ي األلغ�ام حظ�ر معاھ�دة إلى العراق جمھوریة وقد انضمت
 الی�وم الس�ابقة الص�راعات ع�ن الن�اجم التل�وثتف�اقم  وق�د. األلغ�ام م�ن تض�رراالع�الم  بلدان أكثر ضمن ویُصنَّف العراقُ 

 المتعلق��ة لألعم�ال المتح�دة األم�م دائ�رة تت�ولىو .العب�وات الناس��فة المبتك�رةب�المتفجرات، ال س�یما  الجدی�د التل�وث بس�بب
ال��دعم  األجھ��زة األمنی�ة المحلی�ة والمنظم�ات غی�ر الحكومی��ة والش�ركاء التج�اریین بتق�دیم م�ع الوثی�ق بالتع�اون باأللغ�ام،

للمواطنین للعودة اآلمنة إلى دیارھم من خالل إزالة المخاطر المتفجرة، ما یسمح بإعادة تأھیل الخدمات األساس�یة مث�ل 
 .المستشفیات ومحطات معالجة المیاه والمدارس في المناطق المحررة حدیثاً من قبضة داعش

 



نظ�راً لل�دور رنر، وھ�و الض�یف االس�تثنائي ف�ي ھ�ذا الح�دث یوقال القائم بأعمال السفارة الكندیة في بغداد السید أندرو ت
"بالنس�بة لكن�دا، ف�إن األعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام عنص�ر أساس�ي ف�ي نج�اح أھ�داف التنمی�ة األساسي لكن�دا ف�ي المعاھ�دة: 

ھ�م رك�ائز المستدامة، إذ أنھا تدعم جھود السالم وإعادة االستقرار، وتش�كل ھ�ي وتق�دیم المس�اعدة اإلنس�انیة اثن�ین م�ن أ
 المساھمة الكندیة في العراق."
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