
 

 برنامج للتوعية باللغة العربية في مكافحة األلغام

 نظرة عامة

 ةخلفتمال والذخائر العنقودية و المتفجرات األلغام األرضيةب المتأثرة الناطقة بالعربية إن الدول
الحديثة والسابقة، والتي تعود إلى فترة الحرب الناتجة من الصراعات  (ERW)الحرب  من

ووفقًا لمرصد األلغام األرضية، فإن ثمانية عشر دولة من الدول الناطقة بالعربية . العالمية الثانية
 تشكلو من مخلفات الحربالناتجة األرضية والمتفجرات  أو المقاطعات تعتبر معرضة لأللغام

 .للسكان األرواح وسبل العيش خطرا على المدى الطويل ىعلو ،مختلفة تبدرجا 

بالشراآة مع الدول و)  (GICHDمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وقد بدأ  
إن حيث . باللغة العربية األلغام في مكافحةنامج للتوعية بر العربية والمنظمات اإلقليمية 

الغرض الرئيس لهذا البرنامج هو تحسين الخبرات وتبادل المعلومات،وآذلك لتشجيع إجراء 
 . أفضل الطرق لنزع األلغام في جميع بلدان العالم العربي

الوطنية إلزالة  البرامج في اآلالف من الموظفين مهذا البرنامج ه من المستفيدين المباشرينإن  
 سيتمكنون من الوصول إلى معلومات حديثة بخصوصوالذين  عربيةالناطقة بال في البلدان األلغام

سيتيح للسلطات الوطنية العاملة في نزع  مما. اللغة العربيةبباأللغام بنزع اإلجراءات المتعلقة 
باإلضافة إلى ذلك، . وآفاءًةًا أمانبشكل أآثر   مشاريعهذه ال وإدارة وتنفيذ لتخطيطاأللغام ا
حفظ  عمليات منآجزء  األلغامنزع  في العاملون نون المدنيوالموظفالعسكريون و  دسيستفي
 .اإلنسانية الدولية وأنشطة التعاون اإلنمائي غيرها من المساعدات أو  لألمم المتحدة السالم

هذا البرنامج سيهدف إلى الحد بشكل آبير من الموارد التي تنفق على التدريب والترجمة وتنمية 
استنادًا  .لدول المتضررة من األلغام في الشرق األوسط وشمال أفريقياالقدرات لكل دولة من ا

إلى االحتياجات المحددة والمتطلبات التي وضعتها الدول الناطقة بالعربية والمتضررة من 
الرئيسية لبرنامج التوعية باللغة العربية يمكن األلغام ومخلفات الحروب المتفجرة، فإن األنشطة 

 :أن يشمل

 .بات شاملة وورش عمل في مجال نزع األلغام باللغة العربيةتنظيم تدري •

 .تسهيل تبادل الخبرات والموظفين إقليميًا ودوليًا •

 .تعبئة الخبرات المحلية واإلقليمية الناطقة بالعربية •

 .ترجمة األعمال الهامة الخاصة باأللغام من وثائق ومنشورات إلى اللغة العربية •

االنترنت لتكون مصدر أساسي للمعرفة واإلجراءات  غة العربية علىلعمل مكتبة بال •
 .المتعلقة بنزع األلغام

بعد ثالث إلى خمس سنوات يتوقع أن يقوم مرآز جنيف الدولي لنزع األلغام اإلنساني بتسليم 
 .البرنامج إلى آيان متخصص بنزع األلغام ومؤَسس بشكل سليم في العالم العربي


