
Presentation prepared for

NDM-UN23 Side Event

February 12, 2020, Palais des Nations, Geneva



 Demining Accidents/Incidents are limited in 
numbers compared to Mine 

Accidents/Incidents.

 One single fatal accident involving death of 
deminer staff in 15 years of operation

 All other accidents range from major injuries 
to serious injuries, minor injuries and damage 

only accidents 
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لیستى ناوی قوربانییانى مین و تەقەمەنى 

2019

ناوى قوربانى گوندناحیەقەزاپارێزگا#
بەروارى 

لەدایکبوون
بەروارى ڕووداورەگەز

جۆرى 

/  بەرکەوتن 

کوژرا یان 

بریندار

هؤى رووداوپیشە

تەقەمەنی قوتابیبریندار11:20 1/16/2019نێر 2006لیبستار سەرکەوت عبدالمتەسکتاندیانەسۆرانهەولێر1

تەقەمەنی پێشمەرگە بریندار11:20 1/16/2019نێر 1999جومعە عەبدواڵ خدرسکتاندیانەسۆرانهەولێر2

تەقەمەنی خەلکی گوندبریندار11:20 1/16/2019نێر 1999کەیفی عەبدواڵ خدرسکتاندیانەسۆرانهەولێر3

تەقەمەنی خەلکی گوندکوژراو 11:20 1/16/2019نێر 1970محمد خدر محمودسکتاندیانەسۆرانهەولێر4

چۆمانهەولێر5
حاجی 

ئۆمەران
تەقەمەنی کرێکاربریندار20:30 2/13/2019نێر 1970غەفور هەمزە عەزیز زینوێ

چۆمانهەولێر6
حاجی 

ئۆمەران
مینی دژە کەسشوان کوژراو 16:00 6/28/2019نێر 1970گۆران کاکل رەجەب رایات

هەولێر7
مێرگەس

ۆر
مینی دژە کەسدیماینەربریندار22:00 8/20/2019نێر 1992مقداد حسن ابراهیمبانۆک پیران 

تەقەمەنی قوتابیبریندار15:00 10/25/2019نێر 2008سەرهەنگ عادل یونس دیانەدیانەسۆرانهەولێر8

مینی دژە کەسخەلکی گوندکوژراو 15:00 4/22/2019نێر 1959رەحیم رەشید محمد حاجی ماجدپێنجوێننپێنجوێسلێمانی9

سلێمانی10
شارباژ

ێر
مینی دژە کەسکرێکار بریندار4:00 5/5/2019نێر 1966یاسین حەمە ئەمین عەزیزسیریسیوەیل 

مینی دژە کەسکرێکارکوژراو 15:00 11/05/20190نێر 1952محمد حمە صالح محمد حاجی ماجدپێنجوێننپێنجوێسلێمانی11

تەقەمەنی کرێکار بریندار15:00 5/1/2019نێر 1991دلشاد نوری عەلی هەلەبجەسیروان هەلەبجەهەلەبجە12

تەقەمەنی کرێکار کوژراو 15:00 5/1/2019نێر 1989سەنگەر نجات حەسەن هەلەبجەسیروان هەلەبجەهەلەبجە13

تەقەمەنی کرێکاربریندار15:00 5/1/2019نێر 1991کاروان وەلی حسینهەلەبجەسیروان هەلەبجەهەلەبجە14

مینی دژە کەسدیماینەربریندار 15:10 5/14/2019نێر 1964کەیوان ئەحمەد عەلینەوارسیروان هەلەبجەهەلەبجە15

مینی دژە کەسدیماینەربریندار15:10 5/14/2019نێر 1964فریاد حسین کەریم نەوارسیروان هەلەبجەهەلەبجە16

سیروان هەلەبجەهەڵەبجە17
گەرەکى 

قوڵکى
تەقەمەنىکاسببریندار12/14/2019نێر 1968محمود فتاح عبدالمحمد

شیوازیمەیدانخانەقینگەرمیان18
سەفەر یوسف محمد گول 

محمد
مینی دژە کەسخەلکی گوندکوژراو 15:00 11/16/2019نێر 1987

گۆرەتووخانەقینگەرمیان19
مەحمود 

قەجەر
مینی دژە کەسشوان بریندار15:00 2/19/2019نێر 1993محمد فەرەج عەلی

مینی دژە کەسدیماینەربریندار17:00 5/25/2019نێر 1984نەزیف محسن تەیب گەالکادێرەلوک ئامێدی دهۆک20

مینی دژە کەسپێشمەرگە کوژراو 13:30 1/22/2019نێر 1977ئەمین عیسا رەشید نوردینادەرکارزاخۆدهۆک21

مینی دژە کەسشوان کوژراو 1:00 3/8/2019نێر 2005حەواس محسن خالدمکێرسئەتروششێخاندهۆک22
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2018لیستى ناوی قوربانییانى مین و تەقەمەنى بۆ ساڵى 

ناوى قوربانى گوندناحیەقەزاپارێزگاژ
بەروارى 

لەدایکبوون
جورى چاالكىبەروارى رووداورەگەز

کوژرا / جۆرى بەرکەوتن 

یان بریندار
هؤى رووداوپیشە

هۆشیارى 

وەرگرتووە

نەخێر مینی دژە کەس قوتابیبریندارلەوەراندنی مەروماالت15:00 1/10/2018نێر 1/5/2009محمد دارا حەسەنبوستانە(باوەنور)پێباز کەالرگەرمیان1

نەخێر مینی دژە کەس قوتابیکوژراو دەستکاریکردن15:00 1/11/2018نێر 4/1/2006رێدین صمد صابرشۆرششۆرشچەمچەماڵسلێمانی2

نەخێر مینی دژە کەس قوتابیکوژراو دەستکاریکردن15:00 1/11/2018نێر 4/1/2003هێمن سعید رشید شۆرششۆرشچەمچەماڵسلێمانی3

نەخێر مینی دژە کەس قوتابیکوژراو دەستکاریکردن15:00 1/11/2018نێر 4/1/2007فرهاد عگا صابر شۆرششۆرشچەمچەماڵسلێمانی4

نەخێر مینی دژە کەس کوژراو گەشتیار15:00 1/11/2018نێر 7/1/1963سید معروف علی محمد جینجیماوەتچەمچەماڵسلێمانی5

نەخێر مینی دژە کەس شوان کوژراو لەوەراندنی مەروماالت15:00 1/11/2018نێر 7/1/1963معروف علی محمد جینجیماوەتشارباژێرسلێمانی6

بەلی بۆمبی هیشوییقوتابیکوژراو 2:00 2/9/2018نێر 1/1/2001فەگەر محمد سعید بامەرنیبامەرنیئامێدیدهۆک7

نەخێر مینی دژە کەس کوژراو 4:00 2/11/2018نێر 7/1/1992سەربەست رسول عوسمان کۆیەکۆیەکۆیەهەولێر8

بەلی مینی دژە کەس خەلکی گوند بریندار15:00CollectingFoodWaterWood 3/31/2018نێر 1/1/1990ئەکرەم کاکە برا حەمە سعید زەلمخورمالهەڵەبجەهەڵەبجە9

نەخێر مینی دژە کەس خەلکی گوند کوژراو 15:00PlayingRecreation 3/31/2018مێ7/1/1986کاروان عوسمان محمد کورداوەی گەورەماوەتشارباژێرسلێمانی10

نەخێر مینی دژە کەس خەلکی گوند کوژراو 15:00PlayingRecreation 3/31/2018نێر 6/1/1991شەمال محمد ئەمین محمد کورداوەی گەورەماوەتشارباژێرسلێمانی11

بەلی مینی دژە کەس پێشمەرگە بریندار10:30CollectingFoodWaterWood 4/5/2018نێر 7/1/1945تەها عیسا تەها شیتنەمەزنێمێرگەسوورهەولێر12

بەلی مینی دژە کەس پێشمەرگە کوژراو 4:00PlayingRecreation 4/30/2018نێر 6/1/1988حەیدەر حەسەن سۆفی مەمی خەالنچۆمانچۆمانهەولێر13

بەلی مینی دژە کەس پێشمەرگە بریندار15:00Other 5/5/2018نێر 1/1/1986هێرش ئەبوبەکر ئەحمەد بەرگوردماوەتشارباژێرسلێمانی14

بەلی مینی دژە کەس کوژراو 15:10Not Specified 6/3/2018نێر 1/1/1990کەیهان سلیمان مستەفا شیرۆکیانمەزنێمێرگەسوورهەولێر15

بەلی مینی دژە کەس خەلکی گوند بریندار15:00HouseholdWork 6/29/2018نێر 7/1/1966ئیسماعیل محمد وسو باساوەماوەتشارباژێرسلێمانی16

نەخێر تەقەمەنی بریندار16:00PassingStandingNearBy 7/1/2018مێ1/1/1995وەردە مەعروف ئەحمەد ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر17

نەخێر تەقەمەنی بریندار16:00PlayingRecreation 7/1/2018نێر 3/23/2008بەشار حەمود شاریدە ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر18

نەخێر تەقەمەنی کوژراو 16:00PlayingRecreation 7/1/2018نێر 12/21/2011ماهر حەمود شاریدە ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر19

نەخێر تەقەمەنی شوان بریندار16:00Other 7/1/2018نێر 2/8/1998عمار حەمود شاریدە ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر20

نەخێر تەقەمەنی کوژراو 16:00PlayingRecreation 7/1/2018مێ2/25/2006زوها حەمود شاریدە ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر21

نەخێر تەقەمەنی شوان بریندار16:00PassingStandingNearBy 7/1/2018نێر 7/1/1967حەمود شاریدە ابراهیم ئۆمەر مامکەقوشتەپەدەشتی هەولێرهەولێر22

بەلی مینی دژە کەس خەلکی گوند بریندار15:00Other 8/13/2018نێر 10/14/1991سیروان ئەبوبەکر محمد بناو(باسنێ)سیوەیل شارباژێرسلێمانی23

نەخێر مینی دژە کەس خەلکی گوند کوژراو 15:00Other 8/16/2018نێر 8/16/2018ابراهیم احمد رحمان چناری شێخ ئەلمەرینزەالنشارباژێرسلێمانی24

نەخێر مینی دژە کەس کرێکارکوژراو 15:00Travelling 8/25/2018نێر 6/10/1988ناصر صدیق موسا بالیکە دار گەرمکپێنجوێنسلێمانی25

بەلی مینی دژە کەس مینالبەربریندار15:00Demining 9/4/2018نێر 3/20/1989بهنام مولود عارف قەرە چێوارقادرکەرەمچەمچەماڵسلێمانی26

نەخێر مینی دژە کەس شوان کوژراو 15:00Other 9/9/2018نێر 12/4/1996هیوا سعید علی میل ناسیرقادرکەرەمچەمچەماڵسلێمانی27

بەلی مینی دژە کەس کوژراو 8:20TendingAnimals 9/18/2018نێر 1/1/1996سیهاد احمد عزیز ژیلیاسیدەکانسۆرانسلێمانی28

نەخێر تەقەمەنی کرێکارکوژراو 15:00Other 10/23/2018نێر 7/1/1984دانا عارف اسماعیل پیرکە بەکرەجۆسلێمانیسلێمانی29

نەخێر مینی دژە کەس کرێکاربریندار15:00Other 10/31/2018نێر 7/1/1992میران ابراهیم احمد چناری شێخ ئەلمەرینزەالنشارباژێرسلێمانی30

نەخێر تەقەمەنی کوژراو 15:00Other 11/16/2018نێر 12/3/1989محمد فائق محمد سیروانسیروانهەڵەبجەهەڵەبجە31

بەلی مینی دژە کەس کوژراو 8:20TendingAnimals 9/18/2018نێر 1967مجید سلیمان بیرمۆس بامەرنیئامێدیدهۆک32

نەخێر تەقەمەنی کرێکاربریندار  15:00Other 10/23/2018نێر 1954تمر امین تمر رافینا کانی ماسی ئامێدیدهۆک 33

نەخێر مینی دژە کەس کرێکاربریندار15:00Other 10/31/2018نێر 1992هیوا خدر مستەفا  حاجی ئۆمەران حاجی ئۆمەران چۆمانهەولێر34

نەخێر تەقەمەنی کوژراو 15:00Other 11/16/2018نێر 1996عارف سعید مام سار ژیلیاسیدەکان سۆرانهەولیر35



 Mandatory 2nd Party Investigation for demining accidents:  

(Violations, Knowledge-based mistakes, Rules-based 

mistakes, Lapses and slips)

 Mandatory 2nd Party Investigation for non mine accidents 

at demining workplace: (missed mines in cleared areas, 

non explosive related deminer accidents)

 2nd Party Investigation always involves the formation of a 

BOI usually chaired by senior Ops /QM staff and formed 

immediately after the arrival of the initial accident report 
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 Recommended 1st Party Investigation for all 
cases; sharing of recommendations and 

lessons learned is required

 3rd Party Investigations are only conducted in 
case the victim’s party lodges a complaint 

against IKMAA at court of justice.

 Very few 3rd party investigations so far and all 
have been in IKMAA’s favour.
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 All demining accident/incident data collected 
exclusively through formal IKMAA forms with 

high confidence level

 All demining accident/incident data stored on 
IKMAA IMSMA database

 Mine accident/incident data collected from 
diverse sources (community, media, health 
services, etc.) with lower confidence level
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 Draft Law in preparation to secure

Martyr status granting monthly pension for the 

family of victims

and

Handicap pension for deminers sustaining 

major/serious injuries and unfit to carry out 

normal work 
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 Insurance funds secured by KRG as a salary component (insurance 
allowance) 

 Mandatory participation as per terms of IKMAA employment contract

 Board of Administration composed of the deminer community itself

 Insurance policy provides for a large range of compensations (health and life 
insurance, damage to a third party) and speedy reimbursements

 13th month payment redistributes liquidity surplus

 Much cheaper than commercial insurance
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 Purpose of BOI: Unearth facts not just for 
punishment but primarily  to improve the quality of 

demining process

 “Lessons learned”: Major IKMAA NMAS stem from 
recommendations included in demining accident 

BOI reports

 Major examples include mandatory PPE during 
BAC investigation (not required in IMAS) 
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Questions?
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