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 وتسميره  األشخ صضس  األلغ نونقل  إنت جع استعم ل، خزن، ناتف قية م

 

ح(NTSالمسححغة حالتقنيح)خط ح

 
 
 
 امهورية العراا    :   طرفالسولة  
 وزارة الصتة وال يئة / سائرة شؤون االلغ ن    :  نقطة االتص ل 

 : المهنسس االستش ري عيسى الفي ض ) مسير ع ن سائرة شؤون االلغ ن (

  dma_moen@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 009647816874525الهاتف المحمول  :   

 

ح)حنقط حاالرفتبقطحالوطنة ح(ح..ح/حمدي حالتخطةطحوالمعلومقت زاقحفلةححالجقسمحاظمدحعبدحال

  ahmedaljasem@gmail.com   ،dma_moen@yahoo.com: البريد االلكتروني 

    009647700044480الهاتف المحمول :    

 

 

حIKMAAحالع اقالمؤسس حالعقم حلشؤونحااللغقمح/كوردستقنح

  info@maa.gov.krالبريد االلكتروني : 

              

 /حمدي حالتخطةطحوالمتقبع حخطقبحعم حاظمدح

   khatab.omer@maa.gov.krd البريد االلكتروني :  
 009647504557482الهاتف المحمول   :  
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 (DMA(حللمحقفرقتحالتقبع حلدائ ةحشؤونحااللغقمح)NTSاعمقلحالمسححغة حالتقنيح)ح خط

 
 

( وتوايه   لانة الم سى الخ مسة ألتف قية تظر االلغ ن ضس االفراس ) اوت وا( و  الستن س الذى ط ذت التمسيذس DMAتست اولوي   سائرة شؤون االلغ ن )
 ن خطة   لك .ومن ضمنه  المن طا المتررة ويقس تصل ع يه  العراا هي ان يناز العراا اعم ل المسح غير التقني لاميع المت فظ   التي

 
 ة .اسن ه تف صيل اعم ل المسح غير التقني ل مت فظ   تست المراكز االق يمي

 
 

 
 (ح:S-RMACالم كزحااليلةميحالجنوبيح) -أ

 ( لجميع محافظات المركز الجنوبي وهي ) البصرة ، ميسان ، المثنى ، ذي قار( .NTSالتقني )انجزت في وقت سابق اعمال المسح غير 
 
 
 
 

 (:ME-RMACم كزحااليلةميحالا اتحاالوسطح)ح -ب

( وبقيتت القادسية ( لخمس محافظات من اصل ستة وهي ) بغداد ، واسط ، النجف االشرف ، كربالء المقدسة ، NTSانجزت اعمال المسح غير التقني )
 افظة واحد وهي محافظة )بابل( .مح
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ح(حلمحقفر حبقبلح.NTSخط حالمقت ظ حاعمقلحالمسححغة حالتقنيح)حح

 
 
 

  رن مج  المسح غير التقني  لمت فظة    ل

 -: المقسمـة 

المجتمع المدني، وذلك نتيجة يعتبر العراق واحدا من اكبر الدول المتأثرة باأللغام والمخلفات الحربية وحسب اإلحصائيات الرسمية للحكومة العراقية ومنظمات 

باالضافة الى التلوث الكبير الذي سببته عصابات داعش االرهابية وما سببه هذا التلوث من تأثير مباشر على  لعقود من الحروب الشرسة التي دارت على أراضيه

 .اعمال شؤون االلغام نتيجة توجيه الجهد الحكومي والدولي لتطهير المحافظات والمناطق المحررة

الى تلوث كبير في هذه المناطق وقد تم تحريرها من هذه العصابات  ىعصابات داعش االرهابية جزء من محافظة بابل )شمال المحافظة( واداجرام  طال

 االجرامية في بداية عمليات التحرير لمحافظات ومناطق العراق.

ت المهمة والتي تتميز بخصوصيتها التاريخية واالستراتيجية من النواحي االمنية تعتبر محافظة بابل / احدى محافظات منطقة الفرات األوسط من المحافظا

 واالقتصادية والزراعية والصناعية.

وعدد نفوسها مليونين نسمة تقريباً، وتحدها من الشمال العاصمة بغداد ومن الشمال الغربي محافظة االنبار ومن الشرق محافظة  2( كم5119تقدر مساحتها بـ )

 وانية.ن الجنوب محافظة الديوانية ومن الغرب محافظة كربالء المقدسة ومن الجنوب الغربي محافظة النجف االشرف ومن الجنوب الشرقي محافظة الديواسط وم
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 الهسف :-  

 ني، إزالة(.( سيؤدي إلى تقليل الجهد والوقت والتكاليف المادية أثناء العمليات الالحقة )مسح تقSHAتقليص المساحات المشتبه بتلوثها ) -

 تحديد المساحات الملوثة الفعلية  قدر المستطاع والوقوف على طبيعة التلوث. -

 تحديث قاعدة المعلومات لبناء الخطط اإلستراتجية القادمة. -

 األقضية والنواتي الت  عة لمت فظة    ل  :- 

 -: ( أقضية بضمنها مركز المحافظة وهي4توجد في المحافظة )

 .)الحلة( مركز المحافظة .1

 المحاويل. .2

 المسيب. .3

 الهاشمية. .4

 مص سر الت وث في المت فظة :- 

وينحصر التلوث الرئيسي بالذخائر العنقودية  (2003)والثانية عام ( 1991)إلى حرب الخليج األولى عام  بابل يعودأغلب التلوث المسجل في محافظة 

 هابية نتيجة تدنيسها لبعض المناطق في شمال المحافظة.باالضافة الى التلوث الذي سببته عصابات داعش االر والمخلفات الحربية

مسح ألتأثيري الذي يوجد لدى دائرة شؤون األلغام معلومات عن مسح المجتمعات القريبة من مناطق التلوث لدراسة تأثير تلك المخاطر على المجتمع والمسمى بال

والمناطق المتأثرة التي تمت عليها أعمال المسح  بعض المشاريع ى (، باإلضافةإلVVAFوالذي قامت به منظمة ) (2006)وانتهى عام  ( 2004)بدأ في عام 

 ني محافظة بابل . غير التقني واالستطالع في وقت سابق من قبل منتسبي دائرتنا أو منتسبي وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني العامة/ مديرية دفاع مد
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  -: الس  قة   تونت ئج المس -

 ح التأثيري:المس

المساحة الكلية الملوثة في محافظة بابل   قدرت( وLIS) مسح التأثيري( منطقة خطرة من نتائج مسح ال17عدد المناطق الخطرة المسجلة في قاعدة البيانات )

 .2م( 1,771,296)

 

LIS 
ITM Land ID Land Name Status Area Size District / Subdistrict / City 

1 MA-SI-410/2 Hussain Al-Noor Active 10000 Hilla / Al-Hilla / Hussain Al-Noor 

2 MA-SI-411/1 Al-Door Active 180000 Hilla / Al-Hilla / Al-Door Wa Himenah 

3 MA-SI-413/3 DA3 Active 22500 Hilla / Al-Kifl / Qiwam Abdullah 

4 MA-SI-409/1 DA1 Active 750000 Hilla / Al-Kifl / Irhaim 

5 DA-CI-417 DA-CI-417 Active 
 

Hilla / Al-Hilla / `Abdul `Abbas 

6 MA-SI-412/1 DA1 Active 62500 Hilla / Abi Gharaq / Al-Nidhal 

7 DA-CI-380 DA-CI-380 Active 218400 Al-Mahawil / Al-Mahawil / Al Mashru` 

8 MA-SI-413/1 DA1 Active 62500 Hilla / Al-Kifl / Qiwam Abdullah 

9 DA-CI-381 DA-CI-381 Active 30000 Hilla / Al-Hilla / Hasan ad Dawud 

10 DA-CI-386 DA-CI-386 Active 137516 Hilla / Abi Gharaq / Al-Nikhelah Al-Gharbiyah 

11 MA-SI-414/1 DA1 Active 90000 Hilla / Abi Gharaq / Al-Nikhelah Al-Gharbiyah 

12 MA-SI-413/2 DA2 Active 22500 Hilla / Al-Kifl / Qiwam Abdullah 

13 DA-CI-382 DA-CI-382 Active 6020 Hilla / Abi Gharaq / Al-Nidhal 

14 MA-SI-410/1 Hussain Al-Noor Active 80000 Hilla / Al-Hilla / Hussain Al-Noor 

15 MA-SI-408/1 DA1 Active 21600 Hilla / Al-Kifl / Nabi Allah Ayob 

16 DA-CI-376 DA-CI-376 Active 77760 Hilla / Al-Hilla / `Abdul `Abbas 

17 DA-CI-418 DA-CI-418 Active 0 Al-Mahawil / Al-Mahawil / Al Mahawil 
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 (2المسوت   االخرى: اسول رقن )

تم الحقاً تطهير  عنها من قبل المحافظة البالغني سابقا للمناطق التي تم اباعمال المسح غير التق 2( م318,909,797)ـ تم تسجيل مساحة ملوثة ب

 .2( م880,712,312( االيطالية والمتبقي )ABCمنها من قبل شركة ) 2( م6,196,917)

NTS 

ITM Land ID Land Name Status Area Size Calculated Area District / Subdistrict / City 

1 HZ-CI-40305 اتالبحير Active 2,244,918.0 2,244,917.5 Al-Musayab / Al-Musayab / Al Misiab 

2 HZ-CI-40307 / 2البحيرات Active 43,514.0 43,513.5 Al-Musayab / Al-Musayab / Al Misiab 

3 HZ-CI-40308 / 3البحيرات Active 89,306.0 89,305.5 Al-Musayab / Al-Musayab / Al Misiab 

4 HZ-CI-40309 / 4البحيرات Active 0.0 10,537.0 Al-Musayab / Al-Musayab / Al Misiab 

5 HZ-CI-5196 القرية العصرية / مويلحة االولى Active 89,500.0 89,499.5 Al-Musayab / Al-Musayab / Al Misiab 

6 HZ-CI-40004  الربيع -جرف الصخر Transitional 71,076,472.0 71,076,472.5 Al-Musayab / جرف النصر / جرف النصر 

7 HZ-CI-40002  تل عبيد -جرف النصر Active 91,575,649.0 94,694,576.5 Al-Musayab / جرف النصر / جرف النصر 

8 HZ-CI-40006 / 2جرف النصر / صنيديج Active 11,641,092.0 11,641,092.5 Al-Musayab / جرف النصر / جرف النصر 

9 HZ-CI-40005 1ف النصر /صنيديج /جر Active 17,999,730.0 17,999,730.0 Al-Musayab / جرف النصر / جرف النصر 

10 HZ-CI-40003  السعيدات -جرف النصر Active 121,756,557.0 121,020,153.0 Al-Musayab / جرف النصر / جرف النصر 

Total 316,516,738.0 318,909,797.5   
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 -: (  لمت فظة    ل NTSلمنف ة إلاراءات لمسح غير التقني ) الاسول الزمني والاه   ا

نتيجة للطبيعة االمنية في بعض مناطق المحافظة )خصوصاً في شمالها( فانه من الصعب تحديد موعد بدء التنفيذ الفعلي لعمليات المسح  -انطالا المسح: .1

 غير التقني في المحافظات.

 

 ، من المؤمل البدء بالتنفيذ في شهر ايلول من هذا العام  البدء تبارا من تاريخفعلي اع عمل يوم (30)  -: فترة التنفي  .2

 

 التي يتم تحديدها بالتنسيق مع المحافظة ومجلس محافظتها والجهات ذات العالقة. واقضينها وحسب األولوية بابلالحدود اإلدارية لمحافظة   -المك ن: .3

 

 -المش ركون : .4

 محافظة بابل/ الجهة المستفيدة. -

 دائرة شؤون األلغام/ الجهة المشرفة. -

 مركزالفرات األوسط لشؤون األلغام/ الجهة المشرفة والمنفذة على العمل. -

 وزارة الداخلية/ مديرية دفاع مدني بابل/ الجهة المنفذة. -

 .مديرية بيئة بابل/ مقر غرفة العمليات -

 

 -مص سر المع وم   : .5

 .منطقة(17السابق وعددها )( LIS) نتائج المسح ألتأثيري -

 نتائج المسح غير التقني لبعض مناطق المحافظة. -

 الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات اإلنسانية  األخرى.ووزارتي )الدفاع والداخلية(  المسوحات والمعلومات السابقة والمتوفرة لدى -

 (. تسقيقه  من ق ل مسير العم ي   وإصسار أمر العمل  ه ستتن مع لاة المع وم   ومعلومات فرق المسح إثناء تجوالها أو أي معلومات أخرى ) -

 مشاريع الخطة اإلستراتيجية ويتم تدقيق المساحات واإلحداثيات مع ممثلي الوزارات وحسب خططها اإلستراتيجية كجهة مستفيدة. -

 

 -أولوي   العمل : .6

 للمواقع الملوثة(.التأثير السكاني/ نسبة السكان وحسب المساحات المستخدمة )الكثافة السكانية  -

 أهمية المنطقة من النواحي ) االقتصادية ،الزراعية،الصناعية، السياسية ... الخ( -

 نسبة الحوادث وعدد حاالت الوفيات نتيجة التلوث حسب اإلحصائيات وحجم التلوث ونوعية األلغام والمخلفات الحربية. -
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 هيك ية اسارة  رن مج المسح غير التقني .7

 رن مج ال انة الرئيسية ل   

  المشرفون 

  ال واستية 

    إسارة المع وم 

 

   سي قـ   التنفـي 

 
 

للجهات المعنية في المحافظة مع التحضير األولي  NTS)للتعريف ببرنامج المسح غير التقني الــ )يابل  تشكيل فريق عمل لغرض زيارة محافظة -

 أيام. للدورة التدريبية ولمدة خمسة

ايام عمل فعلية وحسب المنهاج الذي يعده قسم التخطيط/ شعبة التدريب ( 5ولمدة )( NTS) شاركين في أعمال الـانطالق الدورة التدريبية للم -

 بالتنسيق مع مركز الفرات األوسط.

 .(NTSانطالق برنامج المسح غير التقني الــ) -

 ا.( الخاص بالمسح غير التقني المعتمد لدى دائرتنSOPيتم اعتماد إجراءات العمل القياسية ) -

 مقرا رئيساً إلدارة البرنامج. بابلتكون بناية مديرية بيئة  -

 غرفة عمليات إلدارة العمليات معززة بالخرائط والمعلومات المطلوبة وتكون نقطة انطالق الفرق. بابلتهيئ مديرية بيئة  -

( محافظة بابل والموظف المسؤول عن GISمركز )يهيئ مدير البرنامج ومدير غرفة العمليات التسميات اإلدارية لالقضية والنواحي بالتعاون مع  -

 إدارة المعلومات في البرنامج.

 انطالق الفرق للعمل اليومي بعد استالم  أوامر العمل للمهمة الرئيسة من غرفة العمليات. -

 والعطل الرسمية.ة ( ظهراً عدا أيام الجم1( صباحا وينتهي الساعة)6يبدأ العمل الساعة ) -

 بتامين المتطلبات الالزمة )كهرباء وبعض المواد اللوجستية(.ل بابتقوم مديرية بيئة  -

 تقوم دائرة شؤون األلغام بتزويدالفرق بعجالت الدفع الرباعي مع كافة المعدات الالزمة للعمل.
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حالمنقطقحالخط ةحفيحمحقفر حبقبلحخقرط ح
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ح:ح(N-RMAC(حلمحقفرقتحالم كزحااليلةميحالشمقليح)NTSخط حالمقت ظ حاعمقلحالمسححغة حالتقنيح)ح-ج

 

تجري ا بالعبوات الناسفة ومحافظات التابعة للمركز االقليمي الشمالي قد تعرضت لسيطرة عصابات داعش االرهابية وهذا ادى بدورة الى تلوثهالان جميع 

 وتحديد المناطق الخطرة .لغرض تقييم الوضع العام ليا مسوحات غير تقنية حا

( وهي ) نينوى ، االنبار ، ديالى RMAC-N( لمحافظات المركز االقليمي الشمالي )NTSعمال المسح غير التقني )(  خطة المقترحة أل2الملحق رقم )

 ، صالح الدين ، كركوك(

 

 
 

   
 

 الخطة المقترتة لتنفي  اعم ل المسح غير التقني في المن طا المتررة

 ل مت فظ   ) االن  ر، نينوى ، صالح السين ،  سي لى ، كركوك( 

 الهسف :

 تحديةد المنةاطق المم  ة  في المناطق المحررة في المحافظات التابعة  لممرزةا اليميمةي اللةمالي لتقمةيس المسةاحات الملةتبه بتم   ةا اجراء اعمال المسح غير التقني 
حيةةل تةل اجةراء اعمةةال  لية الفعمية  لم ية ع عمةج حجةةل التمة ل فةي المنةةاطق المحةررة  تحةديل ياعةةدة البيانةات لبنةاء ال طةةط السةتراتيجي   اليفةاء بالتاامةةات العةراق الد  

عمي ةا معم مةات  انالة  منةاطق لةل تتة فر راابة  مةع العةر  انبالتاامن مع المراحل ال لج من عمميات تحرير المنةاطق مةن عبةابات داعة  الالمسح غير التقني 
ع ال ذ بنظر تحتاج الج اعمال مسح غير تقني تقع ضمن ال ط  المقترح  لتغطي اعمال المسح في  مس محافظات يتل تنفيذاا عمج الت الي  حسب ال ل يات م

 المسح.العتبار الستقرار المني  ع دة النااحين  ت فر المعم مات لتنفيذ 
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 مص سر الت وث في المن طا المتررة:

ات ) النبةار  نينة ,   بةال الةدين    ديةالج   زرزة  ة اضةاف  المنةاطق التةي تمةت عمي ةا اعمةال ظةنتائج المسةح التةا يرا السةابق فةي المنةاطق المحةررة فةي المحاف
الةةدفا/ ك زتائةةب ال ندسةة  العسةةزري      اارة الدا ميةة  ك مةةديريتي الةةدفا/ المةةدني  مةةن يبةةل فةةرق دائرتنةةا   الج ةةد الحزةة مي )  اارة 2016المسةةح غيةةر التقنةةي بعةةد عةةال 

 مع ال ط  المقترح . ادناهبالضاف  الج اعمال المسح من يبل المنظمات النساني  المدع م  د ليا  زما مبين في الجد ل   مزافح  المتفجرات ة
 

ةالت ل هوية المنطقة الخطرة الن تية القض ء المت فظة  المس تة تصنيف الخطر نوع الخطر 

 HZ-CI-40247 Active ConfrontationArea SHA 1,353 الفلوجة الفلوجة االنبار

 HZ-CI-40249 Active ConfrontationArea SHA 4,526 الفلوجة الفلوجة االنبار

 HZ-CI-40434 Active IED SHA 39,379,841 الفلوجة الفلوجة االنبار

 HZ-CI-40380 Active IED SHA 17,930,570 يثةحد حديثة االنبار

 HZ-CI-40381 Active IED SHA 68,272,811 حديثة حديثة االنبار

 HZ-CI-40316 Active IED SHA 1,236,341 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40317 Active IED SHA 166,303 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40318 Active IED SHA 108,445 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40322 Active IED SHA 185,207 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40323 Active IED SHA 234,552 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40324 Active IED SHA 441,917 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40325 Active IED SHA 336,108 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40326 Active IED SHA 199,499 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40327 Active IED SHA 416,636 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40331 Active IED SHA 3,976,880 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40332 Active IED SHA 168,776 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40335 Active IED SHA 151,193 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40336 Active IED SHA 653,401 هيت هيت االنبار
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 HZ-CI-40338 Active IED SHA 341,279 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40339 Active IED SHA 126,644 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40340 Active IED SHA 174,378 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40341 Active IED SHA 94,878 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40342 Active IED SHA 111,923 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40343 Active IED SHA 1,006,265 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40344 Active IED SHA 238,007 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40345 Active IED SHA 3,737,660 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40346 Active IED SHA 5,290,293 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40347 Active IED SHA 81,442 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40348 Active IED SHA 410,790 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40349 Active IED SHA 53,010 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40350 Active IED SHA 191,464 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40351 Active IED SHA 2,932,814 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40354 Active ConfrontationArea SHA 976,665 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40355 Active IED SHA 1,673,894 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40431 Active IED SHA 393,880 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40432 Active IED SHA 128,667 هيت هيت االنبار

 HZ-CI-40289 Active ConfrontationArea SHA 27,199 الرمادي الرمادي االنبار

 HZ-CI-40303 Active ConfrontationArea SHA 4,287,528 الرمادي الرمادي االنبار

 HZ-CI-40528 Active IED SHA 1,098 الرمادي الرمادي االنبار

  HZ-CI-40242 Active UXOSpot SHA مندلي بلدروز ديالى

  HZ-CI-40270 Active UXOSpot SHA مندلي بلدروز ديالى

 HZ-CI-5021 Active SuspectedMineField SHA 1,979,762 مندلي بلدروز ديالى

 HZ-CI-5032 Active SuspectedMineField SHA 16,000 مندلي بلدروز ديالى

 MA-IK-30034/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 4,000,000 مندلي بلدروز ديالى

 HZ-CI-5020 Active UXOSpot SHA 71,721,607 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5031 Active SuspectedMineField SHA 120,000 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5033 Active SuspectedMineField SHA 10,000 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5034 Active SuspectedMineField SHA 7,200 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5035 Active SuspectedMineField SHA 8,400 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5036 Active SuspectedMineField SHA 270,000 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5037 Active SuspectedMineField SHA 4,500 قزانية بلدروز ديالى

 HZ-CI-5038 Active SuspectedMineField SHA 8,000 قزانية بلدروز ديالى

  HZ-CI-40241 Active UXOSpot SHA بعقوبة بعقوبة الىدي
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  HZ-CI-40269 Active UXOSpot SHA بعقوبة بعقوبة ديالى

  HZ-CI-40271 Active UXOSpot SHA بعقوبة بعقوبة ديالى

  DA-IK-80 Active SuspectedMineField DangerousArea خانقين خانقين ديالى

  DA-IK-86 Active SuspectedMineField DangerousArea خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-40014 Active ConfrontationArea SHA 129,838,302 خانقين خانقين ديالى

  HZ-CI-40268 Active UXOSpot SHA خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5039 Active SuspectedMineField SHA 2,000,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5040 Active SuspectedMineField SHA 1,500,000 انقينخ خانقين ديالى

 HZ-CI-5041 Active SuspectedMineField SHA 1,500,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5042 Active SuspectedMineField SHA 1,500,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5046 Active SuspectedMineField SHA 2,000,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5047 Active SuspectedMineField SHA 1,500,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5048 Active SuspectedMineField SHA 1,500,000 خانقين خانقين ديالى

 HZ-CI-5049 Active SuspectedMineField SHA 1,700,000 خانقين خانقين ديالى

  MA-IK-110/3509 Active Not Specified Survey1MinedArea خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-112/1641 Active Not Specified Survey1MinedArea 30,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-113/1642 Active Not Specified Survey1MinedArea 22,500 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-117/1645 Active Not Specified Survey1MinedArea 36,550 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-118/1474 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,400 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-120/1647 Active Not Specified Survey1MinedArea 0 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-30009/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-30023/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 9,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-30044/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 600 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-4459/3513 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,500 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-4459/3557 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,300 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-6007/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 300,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-6009/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 656,500 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-790/1622 Active Not Specified Survey1MinedArea 287,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-790/1623 Active Not Specified Survey1MinedArea 170,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-790/1624 Active Not Specified Survey1MinedArea 58,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-791/1499 Active Not Specified Survey1MinedArea 25,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-791/1500 Active Not Specified Survey1MinedArea 22,500 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-791/1501 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-791/1502 Active Not Specified Survey1MinedArea 80,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-791/1512 Active Not Specified Survey1MinedArea 62,500 خانقين خانقين ديالى
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 MA-IK-794/1701 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-795/1613 Active Not Specified Survey1MinedArea 60,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-795/1637 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,150 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-796/1636 Active Not Specified Survey1MinedArea 0 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-800/1626 Active Not Specified Survey1MinedArea 60,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-806/1478 Active Not Specified Survey1MinedArea 30,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-807/1649 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,350,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-807/1650 Active Not Specified Survey1MinedArea 725,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-815/3457 Active Not Specified Survey1MinedArea 40,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-815/3458 Active Not Specified Survey1MinedArea 20,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-815/3459 Active Not Specified Survey1MinedArea 5,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-815/3461 Active Not Specified Survey1MinedArea 7,000 خانقين نخانقي ديالى

 MA-IK-815/3462 Active Not Specified Survey1MinedArea 120,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-817/1481 Active Not Specified Survey1MinedArea 26,250 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-817/1618 Active Not Specified Survey1MinedArea 0 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-817/1620 Active Not Specified Survey1MinedArea 80,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-817/3495 Active Not Specified Survey1MinedArea 21,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-818/1681 Active Not Specified Survey1MinedArea 0 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-818/1682 Active Not Specified Survey1MinedArea 0 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-820/1680 Active Not Specified Survey1MinedArea 130,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-821/1617 Active Not Specified Survey1MinedArea 400,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-822/1614 Active Not Specified Survey1MinedArea 11,350 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-822/1615 Active Not Specified Survey1MinedArea 26,150 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-822/1677 Active Not Specified Survey1MinedArea 24,600 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-823/1503 Active Not Specified Survey1MinedArea 185,625 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-823/1504 Active Not Specified Survey1MinedArea 17,550 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-823/1505 Active Not Specified Survey1MinedArea 69,300 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-824/1181 Active Not Specified Survey1MinedArea 45,000 خانقين انقينخ ديالى

 MA-IK-824/1182 Active Not Specified Survey1MinedArea 48,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-825/1497 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,824,000 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-826/1508 Active Not Specified Survey1MinedArea 62,000 ينخانق خانقين ديالى

 MA-IK-826/1513 Active Not Specified Survey1MinedArea 197,250 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-828/1621 Active Not Specified Survey1MinedArea 14,500 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-188 Active SuspectedMineField MineField 10,365 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-202 Active SuspectedMineField MineField 11,776 خانقين خانقين ديالى
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 MF-IK-204 Active SuspectedMineField MineField 18,644 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-218 Active SuspectedMineField MineField 3,249 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-483 Active SuspectedMineField MineField 30,760 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-570 Active SuspectedMineField MineField 19,405 خانقين خانقين ديالى

 MF-IK-572 Active SuspectedMineField MineField 20,419 خانقين خانقين ديالى

 MA-IK-30012/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 25,000 جبارة كفري ديالى

 MA-IK-30039/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 600 جبارة كفري ديالى

 MA-IK-30040/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 300 جبارة كفري ديالى

 MA-IK-30021/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 7,500 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30025/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,000 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30035/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,500 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30035/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 800 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30036/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 360,000 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30037/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,600 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30038/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,000 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30041/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 900 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30042/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,500 كالسار كفري ديالى

 MA-IK-30043/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,500 كالسار كفري ديالى

  DA-IK-169 Active SuspectedMineField DangerousArea الحمدانية الحمدانية نينوى

  DA-IK-171 Active SuspectedMineField DangerousArea الحمدانية الحمدانية نينوى

  DA-IK-172 Active SuspectedMineField DangerousArea الحمدانية الحمدانية نينوى

  DA-IK-174 Active SuspectedMineField DangerousArea الحمدانية الحمدانية نينوى

  DA-IK-176 Active SuspectedMineField DangerousArea الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40493 Active IED SHA 14,450 الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40501 Active IED SHA 486 الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40502 Active IED SHA 1,347 الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40503 Active IED SHA 372 الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40504 Active IED SHA 45,347 الحمدانية الحمدانية نينوى

 MA-IK-30010/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,000 الحمدانية الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40481 Active IED SHA 88,847 برطلة الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40486 Active IED SHA 676,192 برطلة الحمدانية نينوى

 HZ-CI-40548 Active UXOSpot SHA 7,482 برطلة الحمدانية نينوى

 MA-IK-30007/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,000 برطلة الحمدانية نينوى

 MA-IK-30045/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,000 برطلة الحمدانية نينوى

  Al-Shikhan DA-IK-149 Active SuspectedMineField DangerousArea شيخان نينوى
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  Al-Shikhan DA-IK-271 Active SuspectedMineField DangerousArea شيخان نينوى

 Al-Shikhan MA-IK-4498/3547 Active Not Specified Survey1MinedArea 12,500 شيخان نينوى

 Aqra MA-IK-30011/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,000 عقرة نينوى

 Aqra MA-IK-30011/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 10,000 عقرة نينوى

 Al-Hatra MA-IK-30006/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 100,000 الحضر نينوى

 Telafar HZ-CI-40495 Active IED SHA 3,387,483 تلعفر نينوى

 Zommar MF-IK-511 Active SuspectedMineField MineField 8,400 تلعفر نينوى

 Al sinia MA-IK-30001/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 5,000 بيجي صالح الدين

 Al sinia MA-IK-30014/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 14,000,000 بيجي صالح الدين

 Al sinia MA-IK-30033/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 7,000,000 بيجي صالح الدين

 Al sinia MA-IK-30033/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,500,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30000/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,000,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30013/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 4 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30013/3 Active Not Specified Survey1MinedArea 25 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30013/4 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,500 بيجي صالح الدين

  Baiji MA-IK-30015/1 Active Not Specified Survey1MinedArea بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30022/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 350,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30024/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 60,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30024/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 40,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30029/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 30,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30029/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 25,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30030/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,000,000 بيجي الدينصالح 

 Baiji MA-IK-30030/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,250,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30031/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 40,000 بيجي صالح الدين

 Baiji MA-IK-30031/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,500 بيجي نصالح الدي

 Baiji MA-IK-30031/3 Active Not Specified Survey1MinedArea 9,000,000 بيجي صالح الدين

 Balad HZ-NI-60004 Active UXOSpot SHA 22,628 بلد صالح الدين

 Dijla MA-IK-30018/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 15,000,000 سامراء صالح الدين

 Dijla MA-IK-30020/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 2,000,000 سامراء صالح الدين

 Al Alam MA-IK-30004/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 100,000 تكريت صالح الدين

 Tikrit MA-IK-30002/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 25,000 تكريت صالح الدين

  Tikrit MA-IK-30003/1 Active Not Specified Survey1MinedArea تكريت صالح الدين

 Tikrit MA-IK-30026/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 15,000,000 تكريت صالح الدين

 Tikrit MA-IK-30028/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,000,000 تكريت صالح الدين

 Tikrit MA-IK-30032/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 3,000,000 تكريت صالح الدين
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 Nawjul MA-IK-30016/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 30,000 الطوز صالح الدين

 Nawjul MA-IK-30016/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 40,000 الطوز صالح الدين

 Nawjul MA-IK-30017/1 Active Not Specified Survey1MinedArea 6,000 الطوز صالح الدين

 Nawjul MA-IK-30017/2 Active Not Specified Survey1MinedArea 1,000,000 الطوز صالح الدين

 Nawjul MA-IK-30017/3 Active Not Specified Survey1MinedArea 150,000 الطوز صالح الدين

  Tooz DA-IK-261 Active SuspectedMineField DangerousArea الطوز صالح الدين

  Tooz DA-IK-262 Active SuspectedMineField DangerousArea الطوز صالح الدين

  Tooz DA-IK-263 Active SuspectedMineField DangerousArea الطوز صالح الدين

  Tooz DA-IK-264 Active SuspectedMineField DangerousArea الطوز صالح الدين

  Tooz DA-IK-265 Active SuspectedMineField DangerousArea الطوز صالح الدين

Grand Total       469,303,356 
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 مت فظ   الت  عة ل مركز الشم لي :الاسول الزمني والاه   المنف ة العم ل المسح غير التقني في ال

يةذ بلةزل متة ااا ف: نتيج  لمطبيع  المني  لبع  المناطق المحررة ليمزن تحديد ت ييت لتنفيذ اعمال المسح  مةن الممزةن البةدء بالتنانطالق اعمال المسح  .1
)التجمعةةات ال لجا ل يةةات التنفيةةذ لممنةةاطق ذات ا  ل يةة   رالعتبةةامنةةي لممنةةاطق المةةراد تنفيةةذاا مةةع ال ةةذ بنظةةر فةةي محةةافظتين بالعتمةةاد عمةةج ال ضةةع ال

 السزاني ة
من المتوقع ان ي سأ العمل في شهر أي ر مع مالتظة ان اعم ل مسح غير التقني تارى ت لي  في  عذض المنذ طا المتذررة لضذم ن عذوسة  فترة التنفي  : .2

 ا ز اعم ل المسح غير التقني وتست المت فظةآمنه ل عوائل الن زتة ، الاسول اسن ه  ي ن الفترا  الزمية  الن
 ي ل عمل فعمي اعتبارا من تاريخ البدءة 40) التابع  ل ا  الن احي محافظ  نين ,  اليضي   -أ
 ي ل عمل فعمي اعتبارا من تاريخ البدءة 45) التابع  ل ا  الن احي  اليضي   النبارمحافظ   -ب
 ي ل عمل فعمي اعتبارا من تاريخ البدءة 30) ل ا  التابع  الن احي  اليضي   بال الدينمحافظ   -ت
 ي ل عمل فعمي اعتبارا من تاريخ البدءة 30) التابع  ل ا  الن احي  اليضي   ديالجمحافظ   -ل
 ي ل عمل فعمي اعتبارا من تاريخ البدءة 20) التابع  ل ا  الن احي  اليضي   زرز  محافظ   -ج

  بناار  بنيبنو    لحا  الدي     ديال    رررو( ) اال  الحدود االدارية للمحافظاتالمك ن :  .3

 الاه   المش ركة في التنفي  .4

  اليميمي اللماليالمرزا ك DMAدائرة لؤ ن اللغال  -أ
  اارة الدفا/ )زتائب ال ندس  العسزري  ضمن ياطع المسؤ لي ة -ب
   زرز  ةالدفا/ المدني ) النبار  نين ,   بال الدين    ديالج  اتالدا مي  ك مديري  اارة -ت
 ) النبار  نين ,   بال الدين    ديالج   زرز  ةايسال مزافح  المتفجرات  -ل
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 الج د الد لي ك المنظمات النساني   اللرزات الداعم  لتنفيذ اعمال المسح -ج
 ) النبار  نين ,   بال الدين    ديالج   زرز  ةمديريات البيئ   -ل

 : NTSني مص سر المع وم   لتنفي  اعم ل المسح غير التق .5

 نتائج المسح غير التقني  المسح التا يرا السابق  في المناطق المحررة. -أ
 المعم مات المت فرة لد, الج ات الحز مي  ) مجالس المحافظات الج ات المني  )  اارتي الدفا/  الدا مي ةة. -ب
 الملاريع الستراتيجي   ملاريع البنج التحتي  في المناطق المحررة. -ت
 المسح. ال  بار ا ناء تج ال فرق المسح غير التقني  اا معم مات ا ر, تحبل المعم مات من ال -ل
 -اولوي   العمل : .6

 التا ير السزاني )حسب نسب  ز اف  السزان في التجمعات السزاني ة -أ
 الملاريع الستراتيجي   ملاريع البنج التحتي   ا ل يات الج   المستفيدة ) مجمس المحافظ ة. -ب
  رة عالي  مع تسجيل حالت اباب  ا   فيات عمج المدنيين.المناطق ذات نسب   ط -ت
 هيك ية اسارة  رن مج المسح غير التقني  .7

  ال انة الرئيسية ل  رن مج 

  المشرفون 

  ال واستية 

    إسارة المع وم 
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 الية التنفي : .8

 البرنامج لمج ات المعني   التحظير لبدء التنفيذ.تلزيل فريق عمل لايارة المحافظ  التي سيتل اطاق اعمال المسح في ا لمتعريع ب .1

 ايالة يبل انطاق العمال بب رة مبالرة. 5اطاق د رة تدريبي  لمملارزين من الج ات الساندة في تنفيذ العمال لمدة )  .2

 ال اس بالمسح غير التقني المعتمد لد, دائرتنا. sopاعتماد سيايات العمل القياسي   .3

يئ  المحافظ  التي سيتل اطاق العمل في ا مقرا رئيسيا لدارة البرنامج  يتل ت يئ  غرف  رئيسي  لمعمميات   بالمزان استحدال غرف  تز ن بناي  مديري  ب .4

 عمميات  ان ي  في حال الحاج   ال تنفيذ العمال.

ي  ا بلزل ي مي  تقديل م يع بنتائج اعمال المسح الج يق ل زادر المعم مات بتج يا غرف  العمميات بال رائط  المعم مات عن اعمال المسح  يتل تحد .5

 ادارة البرنامج مع تج يا زاف  التقارير  المعم مات  ال رائط لمفرق الميداني  المنفذة ب يت مناسب يبل التنفيذ لمت يئ   التحظير.

  راة عدا ايال العطل الرسمي ظ 1بباحاة  ينت ي )  6ل الساع  ) يبدا العم .6
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حالخقفتم ح
 

 

 

نشكر اهتمامكم ومساندتكم المتواصلة لنا مايعجل في ايجاد ختام الفي 
من تبعات الحروب ومخاطر وآمن عراق خال من االلغام  عراق مزدهر 

 االلغام الجسيمة .
 


