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 الدورة الرابعة والسبعون
 األعمال املؤقت*من جدول  48البند 

 تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغام
  

 تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغام  
 

 تقرير األمني العام  
 

 مقدمة  -أوال  
، عمال 2019إىل متوز/يوليه  2017يقدم هذا التقرير، الذي يغطي الفرتة من آب/أغســــــــــــــط   - 1

بشــــقد  قدس املســــاعدة ا ااجرالاة املتعاقة وأللغاما ويســــاض التقرير ال ــــول  72/75بقرار اجلمعية العامة 
فريق املشــرتب ب  الالاة املتعاقة وأللغام وبعض ااجنازاة الرئيســية ألع ــال عاى االجتاهاة اهلامة ا ااجر 

فيه  يررااجرالاة املتعاقة وأللغام، الذي  رأســـه رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغاما و  تنســـيقالوكاالة املعين ب
، 2018-2013م لافرتة التقرير النهــائي عن  نفيــذ اســــــــــــــرتا يجيــة األمم املتحــدة ل جرالاة املتعاقــة وأللغــا

 ا2023-2019اسرتا يجية األمم املتحدة ل جرالاة املتعاقة وأللغام لافرتة يعرض و 
الذكرى الســنوية العشــرين لبدل  فاف ا فاقية األر األلغام امل ــارة ل فرار،  2019يصــارع عام و  - 2

ا  غراض اا ســا يةل لنزع الســال وأاد األرواة الناجحة وهي صــح ااســم من صــقوب القا ود الدو  
أي ــــــــا الذكرى الســــــــنوية القالة  لتوقيل ا فاقية اقوق الطفل، وهي وةيقة الصــــــــاة وملو ــــــــوع يوافق العام و 

 ا(1)ألطفالالذخائر املتفجرة  احق  ررا جائرا وولنألر إىل أد 
__________ 

 * A/74/150ا 
إىل مجيل الذخائر اليت حتتوي  ‘الذخائر املتفجرة’يشـــــــــــــــري مصـــــــــــــــطا  ”لغام، وفقاً لامعايري الدولية ل جرالاة املتعاقة وأل (1) 

متفجراة أو موار ا شـــــــــــــــطارية  ووية أو موار ا صـــــــــــــــهار وعوامل بيولوجية وكيميائيةا ويشـــــــــــــــمل فلح القنابل والر و   عاى
مجيل و املدفعية وقذائف اهلاود والصـــــــــواريا وفخائر األســـــــــاحة الصـــــــــغرية؛ و القذائف املوجهة والقذائف التســـــــــيارية؛ و  احلربية؛
واألجهزة املشـــــــــــــــغ اـــــة ؛ وأجهزة النقر القنـــــابـــــل العنقوريـــــةو األلعـــــاب النـــــاريـــــة؛ و ؛ قـــــذائف األعمـــــاقوالطوربيـــــداة و  األلغـــــام
ية الســـــــرية واملرجتاة؛ وكل ما  ـــــــابه واألجهزة التفجريية القهروئية؛ واألجهزة التفجري  ؛واألجهزة املشـــــــغ اة َّوار رف اعة بطاقاة

ا ــــــألــــــر  ا “أو املــــــقــــــوعة فاة الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــــة الــــــتــــــفــــــجــــــرييــــــــةاألصـــــــــــــــــــــنــــــــاع فلــــــــح أو كــــــــاد فا صـــــــــــــــــــــاــــــــة بــــــــه مــــــن 
http://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_ upload/imas_archives/IMAS-09-30-Ed2-Am1.pdfا 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/74/150
https://undocs.org/ar/A/74/150
http://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/imas_archives/IMAS-09-30-Ed2-Am1.pdf
http://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/imas_archives/IMAS-09-30-Ed2-Am1.pdf
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اجملتمعاة و دمار ا الباداد حتدث ال ةالعنيفظات النزاعاة وخالل الفرتة املشـــــــــــــــمولة ولتقرير،  - 3
 22 800وإصــابة أكقر من مقتل ، ســجات األمم املتحدة 2018في عام فواألســر ا مجيل أءال العا ا 

(ا وعاى الرغم من التقدم احملرز S/2019/373ا ســتة باداد فقض )ا ألر  اةاملســاح اةمدين بســبا النزاع
أللغام األر ية وغريها من الذخائر املتفجرة  د املوظف  املد ي  واهلياكل األساسية، ا وصم استخدام ا

 شـــــــــــــــقل مجيل أ واع الذخائر و ا النزاعاةا عدر من ويد عى ادوةه ال يزال هذا االســـــــــــــــتخدام ي با  عنه 
، اةررة من النزاعوالنســــال والرجال الذين يعيشــــود ا املناطق املت ــــ الصــــبيةاملتفجرة هتديدا قا ال لافتياة و 

التنمية االجتماعية واالقتصـارية، و قوض إقامة سـالم مسـتدام حتقيق و عوق الوصـول إىل املعو ة اا سـا ية و 
 ا2030 قدم ءو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام إاراز و 

، 2012و  1999ااصـــــــــــــاوة النامجة عن الذخائر املتفجرة ب  عامي ا رر وبعد اخنفاض مط   - 4
ما يقرب من كاد يسقض عاى الصعيد العاملي،  فا 2013منذ عام  اح ااصاوة دةت زايرة اارة ا ا

ا وكاد  صـــــــــــف ال ـــــــــــحااي  قريبا من 2017 ـــــــــــخصـــــــــــاً  ـــــــــــحااي لاذخائر املتفجرة كل يوم ا عام  20
  ا(2)األطفال

 جرالاة املتعاقة و وفر البياعة اليت مجعتها آلية الرصـــــــــــد والتقييم الســـــــــــرتا يجية األمم املتحدة ل - 5
الباداد واألقاليم اليت   ـــــــطال فيها اا ـــــــالاة املتعمقة بشـــــــقد مزيدا من  2018-2013وأللغام لافرتة 

اليت  توافر فيها البياعة وستمرار  12األمم املتحدة واجرالاة املتعاقة وأللغاما وا الباداد واألقاليم الـــــ 
ا املائة إمجاالً ب   32ة عن الذخائر املتفجرة بنســـــــــبة ، اخنف ـــــــــت ااصـــــــــاوة النامج(3)2015منذ عام 
إصـــــــــــــابة ا  100وا غالبية  اح الباداد واألقاليم، يســـــــــــــجل ا د أقل من  ا(4)2018 و 2015عامي 

، عندما أصــــــــبحت البياعة متااة لباداد مقل اجلمهورية العربية الســــــــورية 2018الســــــــنةا غري أ ه ا عام 
 2018وكاد أكرب عدر من ااصــــاوة املبا  عنها ا عام  ا(5)الية ل صــــاوةواليمن، زارة األرقام اامج

ا املائة  41، أظهرة البياعة أد 2018ا اجلمهورية العربية السورية،  ايها أفغا ستاد واليمنا وا عام 
امل ـــارة األلغام عن ا املائة  29جنمت  ســـبة من ااصـــاوة جنمت عن املتفجراة من اافاة احلرب، و 

ا وجتدر اا ارة أ فسهم ال حااياليت يشغا ِّها ا املائة عن األجهزة املتفجرة اليدوية الصنل  21 ل فرار، و
ااات األمم  قدالصبية والرجالا و  ب ا املائة من ااصاوة املبا  عنها كا ت  80أي ا إىل أد أكقر من 

توجيه و ـــــل اســـــرتا يجية األمم املتحدة ل جرالاة لا و إليه اســـــتناراحتدر اســـــتجاوهتا  لقياملتحدة البياعة 
 ا ول احلقائق عاى أرض الواقل ا، من أجل  ماد فعاليتها 2023-2019املتعاقة وأللغام لافرتة 

ومن االجتاهاة احلديقة األخرى اليت أبرزهتا البياعة النســـــــــبة القبرية من ااصـــــــــاوة النامجة عن  - 6
ال ـــــــــحاايا وال يزال اجم األجهزة املتفجرة يشـــــــــغاها لصـــــــــنل، َّا فيها  اح اليت األجهزة املتفجرة اليدوية ا

، وقد خاصــةو شــغياية فنية حتداية  طر  و طورها و صــاميمها املتطورة قدرهتا عاى الفتح اليدوية الصــنل و 
غ اصــــــــــــطبا  طابت من اخلربال ا امليداد أد يعدلوا عماياهتم  عديال كبرياا وعالوة عاى فلح، وا ســــــــــــياق 

__________ 

 (2) International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor 2018 (2018)ا 

أفغا ســتاد، ومجهورية القو غو الدرقراطية، وجنوب الســوراد، ورولة فاســط ، وســري ال قا، والســوراد، والصــومال، أبيي، و  (3) 
 ا، وكولومبيا، وما وكمبوراي

 ا2018ا عام إصابة  125إىل  2015إصابة ا عام  3 114من  (4) 
 ا2018ا عام إصابة  5003إىل  2017إصابة ا عام  4 039من  (5) 

https://undocs.org/ar/S/2019/373
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و ــــــدهتا، ال  زال املتفجراة من النزاعاة ، الذي  فاقم بســــــبا زايرة مدة احلروب االيا بصــــــبغة ا ــــــرية
 اافاة احلرب  احق خسائر فاراة وملد ي ا

  
معلومات مستتتلملة عا الوتتلوق القانونية الدولية املتوتتلة ابإلجراءات املتعلقة  -اثنيا  

 ابأللغام 
قوق اا ســـــــاد واالمتقال الصـــــــارم حلالدو  الدو  اا ســـــــاين والقا ود ال بديل عن عاملية القا ود  - 7

  ل ماد احلمايةاهلما 
 

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميلا اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر  
رولة عاى ا فاقية األر أو  قييد استعمال أساحة  قايدية معينة رقن  125اىت ا د، صدقت  - 8

إليهاا ين ـــــــم أفغا ســـــــتاد هي أادث باد و اعتبارها مفرطة ال ـــــــرر أو عشـــــــوائية األةر أو ا  ـــــــمت إليها، 
األلغام رول أطراع ا الربو وكول املتعاق حبألر أو  قييد اســـــــــتعمال  105 وجد االيا وعالوة عاى فلح، 
رولة  95 )الربو وكول القاين املعدل(، و 1996أاير/مايو  3األخرى بصـيغته املعدلة ا واأل ـراب والنبائض 

لـــدول اليت أهيـــا وأطرافـــًا ا الربو وكول املتعاق وملتفجراة من اافـــاة احلرب )الربو وكول اخلـــام (ا و 
لدول األطراع االمتقال أهيا وى وجه السرعة، و  ن م بعد إىل اال فاقية وبرو وكوالهتا أد  فعل فلح عا  

  التام جلميل التزاماهتا َّوجا  اح الصقوبا

وولنألر إىل التحداية املتعدرة األوجه اليت يطراها  زايد اســـــــــــــــتخدام األجهزة املتفجرة اليدوية  - 9
ماية املتعاقة حبهج والن  الصـــــــــنل،  بارلت األطراع املتعاقدة الســـــــــامية ا الربو وكول القاين املعدل املعاوماة 

املد ي ، َّا ا فلح أســـاليا التطهري والتوعية وملخاطرا وأســـهمت األمم املتحدة بعروض  قنية عن األةر 
أةر هذه عن رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام لادراســــــــــــة اليت أجرهتا اا ســــــــــــاين وعر ــــــــــــت النتائج األولية 

بةا وجيا عاى األطراع املتعاقدة الســـــــــــــــامية ا الربو وكول األجهزة عاى املنألمة وقدرهتا عاى االســـــــــــــــتجا
اخلــام  أد متتقــل جلميل أاقــامــه، َّــا ا فلــح األاقــام املتعاقــة نزالــة املتفجراة من اافــاة احلرب، 

(ا وهذا أمر أســــــاســــــي حلماية 4ومســــــاعدة ال ــــــحااي، و ســــــجيل املعاوماة واالاتفا   ا و قاها )املارة 
الة األلغام، والتمق  من إيصـــــــــــال املســـــــــــاعدة اا ســـــــــــا ية  ماد، وحتســـــــــــ  الفعالية املد ي ، والتعجيل نز 

اال فاقية وبرو وكوالهتا ويشقل حتقيق عاملية التشغياية لعماياة السالم، وو ل األس  ل  عاش والتعمريا 
رعويت إىل  لتقدم الدول ءو الســــــالم الدائم والتنمية املســــــتدامةا وأجدر  ن أســــــاســــــييواالمتقال هلا عنصــــــر 

ا 4االلتزامــاة القــا و يــة و نفيــذهــا، وأاــا الــدول األطراع عاى االمتقــال القــامــل لامــارة حتقيق عــامليــة 
وبنف  الرو ، أرعو األطراع املتعاقدة الســــــامية إىل معاجلة العواقا اا ســــــا ية الطوياة األجل الســــــتخدام 

 غري األلغام امل ارة ل فرارااألخرى األلغام 
 

 ر استعمال وختزيا وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغاماتفاقية حظ  
بادا عاى ا فاقية األر اســــــتعمال وإزين وإ تا  و قل األلغام امل ــــــارة  164اىت ا د، صــــــدق  - 10

أو ا  ــــــــم إليهاا وأهنك ســــــــري ال قا ورولة فاســــــــط  عاى ا  ــــــــمامهما إىل  ل فرار، و دمري  اح األلغام
ا وما زلت أ ـــــــجل بقوة الدول اليت    ن ـــــــم بعد إىل اال فاقية 2017اال فاقية ا كا ود األول/ريســـــــمرب 

 عاى اال  مام إليها ا أقرب فرصةا 
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ــــــــــــــــــ - 11 باداهنا أد اليت أعانت  31 وا الذكرى الســــنوية العشــــرين لبدل  فاف اال فاقية، أهنك الدول الـ
التزامها نزالة ا تهت من  نفيذ من مجيل األلغام امل ـــــــــــــــارة ل فرار املعروفة، َّا فيها موريتا يا، اليت ط هرة 

ا واىت 2018ا كما أهنك ع ماد عاى الوفال ولتزاماهتا بتدمري املخزوعة ا عام 2018األلغام ا عام 
رولة من الدول  161ل فرار؛ و   عد  ة ـــــــــــــــارمن األلغام املخزو ة املمايود لغم  52ا د، مت  دمري ءو 

رول  3رولــة حتتفمب َّخزوعة من األلغــام امل ــــــــــــــــارة ل فرار، بينمــا  قوم  164األطراع البــال  عــدرهــا 
 بتدمري ازوعهتااااليا  (6)أطراع
، فرصة 2019لقاين/ وفمرب وسيتي  املؤمتر االستعرا ي الرابل، املقرر عقده ا أوساو ا  شرين ا - 12

الســـتعراض ســـري اال فاقية واالتها و نشـــيض االلتزام بتنفيذهاا وقد أســـهمت األمم املتحدة إســـهاما كبريا ا 
املؤمتر، الذي ســــــقعقده، زدا متجدرا يولد ا وآمل أد 2024-2020مشــــــروع خطة عمل أوســــــاو لافرتة 

 اة ومعايري وا حة لقيا  التقدم احملرزاالتزاموالعتمار عاى لتنفيذ اال فاقية  نفيذا كامال 
 

 اتفاقية الذخائر العنقودية  
اال فاقية، مما رفل العدر اامجا   اح خالل الفرتة املشــــــــــــمولة ولتقرير، ا  ــــــــــــمت أربل رول إىل  - 13

رولا وأهنك مرة أخرى ســــــــري ال قا وغامبيا والفاب  وعميبيا عاى ا  ــــــــمامها  106لادول األطراع إىل 
 ا ال فاقيةا إىل
 وجـــه جهور الـــدول األطراع والتزامـــاهتـــا  2020-2015وال  زال خطـــة عمـــل روبروفين لافرتة  - 14

ــــة حباول عــــام  ــــذخــــائر العنقوري ــــدول األطراع قــــد ا و 2030بتحقيق عــــا  خــــال من ال امتقاــــت مجيل ال
هلذا االلتزام ، 2018آب/أغسط   1حباول  3تدمري ازوعهتا َّوجا املارة اليت أ لزمت بعشرة،  ااادى

إســـــــبا يا وبو ســـــــواع وســـــــويســـــــرا وكوو وكروا يا، اليت أكمات  دمري أي ـــــــا أهنك و قبل فلح املوعد النهائيا 
 الستعراضااملشمولة وازوعهتا خالل الفرتة 

 ا جنيف ا أياول/الـــــذي عقـــــد وا االجتمـــــاع الســـــــــــــــــــابل لاـــــدول األطراع ا اال فـــــاقيـــــة،  - 15
لتعزيز  نفيذ اال فاقية من خالل  عزيز التنســــــــــــــيق  “االئتالع القطري”، اعت مد مفهوم 2017 ســـــــــــــــبتمرب

  ا(7)قطريةائتالفاة والشراكاة ب  اجلهاة املاءةا وقد أ شئت اىت ا د ةالةة 
اســـــتخدام فخائر عنقورية من اليت  شـــــري إىل وما زلت أ ـــــعر بقاق ول  إزال التقارير واالرعالاة  - 16

ل غري أطراع ا اال فاقيةا وأاا عاى أد ينتهي أي اســـــــــــــــتخدام من هذا القبيل عاى الفور، جا ا رو 
ال  ــمام إىل اال فاقية رود إبطالا كما أاا الدول األطراع عاى  عزيز وصـمة إىل اوأجدر رعويت الدول 

 العار السائدة  د استخدام الذخائر العنقوريةا 
 

__________ 

 أوكرا يا وسري ال قا واليوعدا (6) 
 لبناد واجلبل األسوراو بو سواع  (7) 
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 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
د  قفل اصــول  ــحااي الذخائر  األطراع  ا فاقية اقوق األ ــخاذ فوي ااعاقة الدول    ازم  - 17

واحلمــايــة االجتمــاعيــة والتعايما وهنــاب ا د التوظيف املتفجرة عاى الرعــايــة الصـــــــــــــــحيــة وإعــارة التــقهيــل و 
 ا برو وكوهلا االختياريا طرفارولة  96، و (8)ا اال فاقية طرفارولة  179جمموعه  ما

وأ شـــقة الاجنة املعنية حبقوق األ ـــخاذ فوي ااعاقة، ا رورهتا العشـــرين، فريقا عامال لو ـــل  - 18
، بشـــــــــقد كفالة ااية األ ـــــــــخاذ فوي ااعاقة وســـــــــالمتهم ا ااالة اخلطر 11 وجيهاة لتنفيذ املارة 

(ا وأقرة الاجنة كذلح، ا  عايقها العام 7، الفقرة CRPD/C/20/2ااالة الطوارئ اا ســـــــــــــــا ية )ا ألر و 
(، ب رورة مراعاة  حااي األلغام األر ية واستشارهتم بشقد مجيل إجرالاة 3) 33 ( و3) 4عاى املار   

، CRPD/C/GC/7صــــــــنل القرار املتصــــــــاة حبماية اقوق األ ــــــــخاذ فوي ااعاقة َّوجا اال فاقية )ا ألر 
 (ا50الفقرة 
خالل الفرتة املشــــــــــــمولة ولتقرير، ادةت زايرة ا احلوار ب  الاجنة املعنية حبقوق األ ــــــــــــخاذ و  - 19

لغام ا فاقية األر اســـتعمال وإزين وإ تا  و قل األ فوي ااعاقة والاجنة املعنية َّســـاعدة ال ـــحااي َّوجا
 اال فاقيت احتقيق عاملية امل ارة ل فرار، و دمري  اح األلغام، بغية 

  
التقرير النهائي عا استتتتجاتياية األمت املتحدة لءجراءات املتعلقة ابأللغام للفجة  -اثلثاً  

2013-2018 
 لافرتةخالل الفرتة املشـــــــــــــــمولــــــة وســـــــــــــــرتا يجيــــــة األمم املتحــــــدة ل جرالاة املتعاقــــــة وأللغــــــام  - 20

، قامت األمم املتحدة بتقييف براجمها ل جرالاة املتعاقة وأللغام اســــــــتجابة لاســــــــياقاة 2013-2018
وماقيتها إىل الســـــــــــــــاطاة والتحداية املتطورةا و  قات املســـــــــــــــؤولية عن برامج ااجرالاة املتعاقة وأللغام 

 ا (9)الوطنية ا دسة بادادا وخالل الفرتة  فسها، و عت سبعة برامج جديدة
التاوث املتبقي وأةر الــذخــائر املتفجرة يألــل الــدول ولتزامــاهتــا املتعاقــة ولتطهري، وفــال واىت بعــد  - 21

تدامة وملخاطر، ومســـــاعدة ، مما يســـــتازم قدرة وطنية عاى االســـــتجابة، و وعية مســـــلعشـــــراة الســـــن قائماً 
قود هتيئة الألروع املف ـــــــــية إىل إعارة اارما  القامل والقرس لاناج  ا اجملتمل  ال ـــــــــحاايا وجيا أد 

أولوية لاجميل، سوال كا وا من املت ررين أو غري املت ررينا و ت من اسرتا يجية األمم املتحدة ل جرالاة 
عدة ال ـــــحااي كقولوية اســـــرتا يجية رئيســـــية، مل الرتكيز بوجه مســـــا 2023-2019املتعاقة وأللغام لافرتة 

خاذ عاى إ شال مساراة إاالة، متشيا مل سياسة األمم املتحدة بشقد مساعدة ال حااي ا ااجرالاة 
الصــــــــــحة والتنمية، قطاعي املتعاقة وأللغاما ومن ال ــــــــــروري زايرة التنســــــــــيق مل القطاعاة األخرى، مقل 

__________ 

 أيرلندا و شار والصومال وطاجيقستاد وقريغيزستاد وليبيا وموعكو إىل اال فاقيةاخالل الفرتة املشمولة ولتقرير، ا  مت  (8) 
كوة ريفوار و (، 2018، )الربعمج اا ـــــائي( أ غاقـــــت الربامج القطريـــــة التـــــاليـــــة  اجلزائر )برعمج األمم املتحـــــدة اا ـــــائي (9) 

(، 2015موزامبيق )الربعمج اا ائي، و (، 2018ئي، مصــــــــر )الربعمج اا او (، 2017ااجرالاة املتعاقة وأللغام،  رائرة)
(ا وأ يفت الربامج القطرية التالية  العراق )رائرة ااجرالاة املتعاقة 2015 يبال )منألمة األمم املتحدة لاطفولة )اليو يسف(، و 

(، 2017اا ائي،  (، و يجرياي )الربعمج2015(، والنيجر )اليو يســـــــــــــف، 2013(، وميا ار )اليو يســـــــــــــف، 2015وأللغام، 
(، واليمن 2018(، وفييت عم )الربعمج اا ائي، 2015واجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية )رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام، 

 (ا2015)الربعمج اا ائي، 

https://undocs.org/ar/CRPD/C/20/2
https://undocs.org/ar/CRPD/C/GC/7
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بشـــــرية ومالية  -موارر أد  قر  ما يازم من ميل الدول أهيا جبتعدرة القطاعاةا و لقفالة االســـــتجابة امل
 لتعزيز اقوق ال حااي ومساعدة الناج  من الذخائر املتفجرةا  -و قنولوجية 

 
اآلاثر االجتمتتتتاعيتتتة ما : احلتتتتد ما املختتتتاطر الهل يتعرر هلتتتتا األفراد و 1اهلتتتتدس االستتتتتتتتتتتجاتياي   

 ارات ما خملفات احلرب، مبا يف ذلك الذخائر العنقوديةواالقتوادية لأللغام واملتف
ا جمال يتطاا احلد من املخاطر النامجة عن الذخائر املتفجرة اســــتجابة جيدة التنســــيق و ــــاماة  - 22
اجرالاة املتعاقة وأللغام،  نفذ من خالل  ـــراكاة فعالة مل الســـاطاة الوطنية واجملتمل املدينا وخالل ا

لتقرير، عززة األمم املتحدة  نســــــــيقها عاى الصــــــــعيد العاملي من خالل جمال املســــــــؤولية الفرتة املشــــــــمولة و
احمايةا وعاى الصـــــــــــــــعيد امليداين، كا ت آلياة  نســــــــــــــيق العاملية لموعة اجملاأللغام راخل َّقافحة املتعاق 

 باداا  15ااجرالاة اا سا ية املتعاقة وأللغام  شطة ا إطار جمموعة احلماية ا 
وا الســـــنواة األخرية، حتقق بعض النجا  املاحو  ا احلد من ااصـــــاوة النامجة عن الذخائر  - 23

ا  ا صــــــــف معدهلقرابة  2018معدل ااصــــــــاوة ا كمبوراي ا عام وكاد املتفجرة ا عدر من البادادا 
بطرق لغام، ، وا مجهورية الو الدرقراطية الشــــــــعبية، ايا  عززة كفالة عماياة إزالة األ(10)2015عام 

 زيد عن منهجية جديدة لامســـــــــــ  القائم عاى األرلة، اخنفض معدل ااصـــــــــــاوة بنســـــــــــبة من بينها ا باع 
؛ و اقى كال البادين رعما طويل األجل ا جمال ااجرالاة 2018إىل عام  2008ا املائة من عام  90

اا ائيا وا ما ،  ســـــــــــــــقت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام األمم املتحدة املتعاقة وأللغام من برعمج 
نزاع ولشــــــــراكة مل منألمة األمم املتحدة إزالة األلغام والتوعية وملخاطر ا اجملتمعاة احملاية املت ــــــــررة من ال

لاطفولة )اليو يســـف( واجملتمل املدين، مما أســـهم ا احلد من ااصـــاوة النامجة عن املتفجراة من اافاة 
ا وا ســــــــــــــري ال قا، وبعد عقور من 2018إىل عام  2012من عام  قريبا ا املائة  70بنســــــــــــــبة  احلرب

واألمم املتحدة واجملتمل املدين ا جمال ااجرالاة املتعاقة وأللغام، اجلهور املتقاماة اليت بذلتها احلقومة 
لامرة األوىل منذ وفلح ، 2018يبا  عن وقوع إصاوة ب  املد ي  من جرال الذخائر املتفجرة ا عام   

 عاماًا 30أكقر من 

في فخـــــاطرا وا بعض الســـــــــــــــيـــــاقـــــاة،  ركز األمم املتحـــــدة ا املقـــــام األول عاى التوعيـــــة ومل - 24
مهين ا  10 000، قـــدمـــت اليو يســـــــــــــــف التـــدريـــا ا جمـــال التوعيـــة وملخـــاطر ألكقر من 2018 عـــام
ا ووا ـــــــافة إىل فلح، والقياراة الدينية بادا، َّن فيهم املدرســـــــود والعاماود ا جمال ااية األطفال 16

ليو يســـــــــــــــف، وهو منرب لتبارل خاطر الذخائر املتفجرة الذي  قوره الاتوعية َّاملنتدى االقرتوين ا ســـــــــــــــل 
لاقيفية اليت جتسيدا باداا و  60ع و من أكقر من  300ي م فقصب  املمارساة اجليدة والتوجيه التقين، 

التوعية  ر بطتااجرالاة املتعاقة وأللغام، جوا ا لتوعية وملخاطر جوا ا أخرى من ا ا أد  دعم رقن 
 10 000اجملتمعي عن التاوث، ممــا أرى إىل  ــدمري أكقر من َّخــاطر األلغــام ا كمبوراي بزايرة اابالغ 

جهاز من أجهزة الذخائر املتفجرةا وا ما ،  ألمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام ومقتا  نســــــــــــــيق 
، ااقة عمل بشــــــــقد األةر اا ســــــــاين لاذخائر 2018 شــــــــرين القاين/ وفمرب  15الشــــــــؤود اا ســــــــا ية، ا 
اصــــــايا األار وكياعة الدولية لاجنة والمنألمة غري اقومية وطنية ورولية،  34املتفجرة،  ــــــاركت فيها 

منألومة األمم املتحدة، مما أســــــــــــفر عن اســــــــــــتحداث منتجاة إعالمية مصــــــــــــممة خصــــــــــــيصــــــــــــاً، مقل من 
 جهزة لدر ال حااي املد ي  احلار لعر فاع الا أعقاب او االستعرا اة العامة الشهرية لاذخائر املتفجرةا 

__________ 

 ا2018ا عام إصابة  58إىل  2015إصابة ا عام  111من  (10) 
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اليدوية الصــــنل ا املناطق الوســــطى من ما ، و ــــعت الدائرة آلية لالســــتجابة الســــريعة ملســــاعدة  املتفجرة
الناج  وأســرهم، وعقدة جاســاة  وعية  درة األهداع وملخاطر من أجل الســائق  الذين يعماود ا 

 هذه العماياةا لتاح األجهزة ا احملتمل األةر السياقاة اا سا ية لاتخفيف من 
، أوفــدة رائرة ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام فريقــا لالســـــــــــــــتجــابــة حلــاالة 2018ا متوز/يوليــه و  - 25

الطوارئ ا مشال  ـــــرق  يجرياي، بنال عاى طاا املنســـــق املقيم ومنســـــق الشـــــؤود اا ســـــا يةا و قور الدائرة 
متاما ا  ةمندجم أ شــــــــطتهااأللغام وال ــــــــرتاب مل الســــــــاطاة النيجريية، و َّقافحة جمال املســــــــؤولية املتعاق 

أ شــطة الفريق القطري اا ســاينا ومن خالل هذا التنســيق الفعال، جرى  بســيض متطاباة مجل املعاوماة 
لتخطيض ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام وحتــديــد  ةاــدث متــااــاألصـــــــــــــــاــة و األوةق حبيــا  قود املعاومــاة 

أولوايهتــاا وأعطيــت األولويــة لاتوعيــة وملخــاطر ولنألر إىل ار فــاع مســـــــــــــــتواية التشـــــــــــــــرر ا املنطقــةا وا 
 طفلا  195 000، وفرة األمم املتحدة التوعية وملخاطر ألكقر من 2018 عام
مالي   ـــــــــــــخ ، من بينهم  10.2د أكقر من وا اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية،  فيد التقارير   - 26
جات املتفجراة من اافاة  ا(11)ماوةة ولذخائر املتفجرةأماكن مالي  طفل، يعيشــــــــــــــود ا  .33 وســــــــــــــ 

، 2018األطفال خالل النصـــــف القاين من عام لســـــقواي  ـــــحااي ب  احلرب بوصـــــفها الســـــبا الرئيســـــي 
األمم املتحدة ا جهور واســـــــــــــعة  نخراي و  ا(12)ا فلح العامطفال  434ايا أبا  عن مقتل وإصــــــــــــــابة 

النطاق لاتوعية وملخاطر، ووصــــــــات املنألماة اا ســــــــا ية املعنية واجرالاة املتعاقة وأللغام إىل أكقر من 
 ا 2018مايوين  خ  ا عام 

كياومرتاة من خض التما  املاوث   5وا أوكرا يا، ايا يعيش  صــف مايود  ــخ  عاى بعد  - 27
لاتوعية وملخاطر رســـــــوم متحركة فيديو بطفل  610 000ليو يســـــــف إىل أكقر من ، وصـــــــات ا(13)بشـــــــدة

 لشبابا من او عه فريق  اي 
وا عدة باداد، ار فل عدر ااصـــــــــــــــاوة النامجة عن الذخائر املتفجرةا وعاى الرغم من أد رائرة  - 28

جمتمعا  ايا ا أفغا ســتاد  45كياومرتاة مربعة ا   7أكقر من  طهري ااجرالاة املتعاقة وأللغام  ســقت 
جل ما متوســـــطه   ـــــحية من  ـــــحااي الذخائر املتفجرة كل  118خالل الفرتة املشـــــمولة ولتقرير، فقد ســـــ 

ا وا كولومبيا، 2012، أي أكقر من ةالةة أ ــــعاع املســــتوى املســــجل ا عام (14)2018 ــــهر ا عام 
لتحديد األولواية لتوفري التوعية  ، و ــــعت اليو يســــف  ألاما2018وبدافل من  صــــاعد احلوارث ا عام 

وملخــاطر لامجتمعــاة احملايــة األكقر عر ــــــــــــــــة لاخطر، ا ا  مولــت رائرة ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام 
أ شــــــــــــــطة التوعية وملخاطر ا ااالة الطوارئ لالســــــــــــــتجابة بســــــــــــــرعة هلذا االجتاها وا ميا ار، زار عدر 

لقل من النزاع ،  تيجة (15)2018إىل عام  2017من عام  ا املائة ا الفرتة 50ااصــــــــــــاوة  كقر من 
__________ 

 (11) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2019 Humanitarian Needs Overview, Syrian Arab 

Republic (2019)ا 
 اليو يسف، آلية الرصد واابالغ بشقد اال تهاكاة اجلسيمة املر قبة  د األطفال ا ااالة النزاع املسا ا (12) 
لعام املســــــــاعد لاشــــــــؤود اا ســــــــا ية إىل جما  األمن بشــــــــقد احلالة اا ســــــــا ية ا أوكرا يا، ا ألر ااااطة اليت قدمها األم  ا (13) 

 (اS/PV.8516)ا ألر  2019 يساد/أبريل  25
ها ال ــحااي، واليت ســجاتها يشــغا ِّ إىل األلغام واملتفجراة من اافاة احلرب واألجهزة املتفجرة اليدوية الصــنل اليت هذا يشــري  (14) 

 ايدوية الصنل فاة أقراذ  غضبعقة األمم املتحدة لتقدس املساعدة إىل أفغا ستاد بوصفها أجهزة متفجرة 
 ا2018ا عام إصابة  276إىل  2017إصابة ا عام  176من  (15) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8516
https://undocs.org/ar/S/PV.8516
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 الصـــــبيةمن الفتياة و  141 000ن املراقبةا ووفرة اليو يســــــف التوعية وملخاطر ألكقر من اجلاري وحتســــــ  
من أكقر املناطق من املرب  األهاي   300مدر  و  600والنســــــــــال والرجال من خالل  دريا أكقر من 

، رقن أد  ر فل ااصـــــاوة ألد النا  ي دفعود إىل أ شـــــطة عالية النزاع  ـــــرراا واىت ا ســـــياقاة ما بعد 
في ألبا يا، اخنفض عدر النقااي الســـــــــــــــاخنة لاذخائر غري املنفجرة من فاخلطورة، مقل مجل اخلررة املعد يةا 

 ا السنواة األخريةازارة ، ولقن احلوارث خالل ااطار الزمين لالسرتا يجية  قطت  إىل قطة  19

إاتاة الوصــــول ا من لامشــــررين يتمقل أاد األهداع الرئيســــية ل جرالاة املتعاقة وأللغام ا و  - 29
رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام  ألفت في أبيي، فالطوعيةا لعورهتم آمنة ظروع هتيئة راخايا والالجئ  و 

، مما مقن السقاد املشررين من العورة إىل رايرهم  ماد، (16)من األرا ي مرت مربل 850 000أكقر من 
ا موا يهم ل ملمزيدا من ارية التنقل لاسقاد الرا  وفر وصول اجلهاة الفاعاة ا اجملال اا ساين و  وأات 

م عماياة وا العراق، ومتشـــــــيا مل أولواية احلقومة واألمم املتحدة،  دعم رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغا
مشــروعا من مشــاريل  1 250العورة ا منة والدائمة والطوعية واســتعارة اخلدماة األســاســيةا ومشل فلح 

ااصـــــــــال  والتعمري اليت يقورها برعمج األمم املتحدة اا ائي و شـــــــــمل املســـــــــتشـــــــــفياة واملدار  والطرق 
الة الذخائر املتفجرة حتت املال، أعيد واجلسور و طاة معاجلة املياه وخطواي الطاقة القهروئيةا و تيجة از 

بنال جســر الفاوجة، مما أرى إىل  قاي  وقت ســفر الســقاد ا  ــرق النهر إىل مســتشــفى الوالرة الوايد 
ا املدينة من ســـــــــــــــاعت  إىل د  رقائقا ووفرة رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام التوعية وملخاطر عن 

من العاما  ا اجملال  1 100راة الواقل االفرتا ــــــــي، مســــــــتهدفة طريق اافاعة والرســــــــائل النصــــــــية و ألا
لاتوعية اليو يسـف أ شـطة إزالة األ قاضا وا العراق أي ـاً، وصـات من عمال عامل  8 300اا سـاين و 
 ا2018طفل ا عام  600 000إىل أكقر من وألخطار 

ة لاتاوث ولذخائر املتفجرة، وأارز  قدم وا ــــــــــــ  ا احلد من املخاطر االجتماعية واالقتصــــــــــــاري - 30
كياومرتا مربعا   32مت  نأليف في كمبوراي، فعجل ناراز  قدم ءو حتقيق أهداع التنمية املســــــــــــتدامةا  مما

الاقا ا املائة من األرا ــي  80من األرا ــي َّســاعدة من برعمج األمم املتحدة اا ائيا واســت خدم ءو 
من أهـــداع التنميـــة  11و  8و  2و  1ءو حتقيق األهـــداع  ألغراض الزراعـــة، ممـــا رعم التقـــدم احملرز

ا وا مجهورية أفريقيا الوســــــــــطى، إاصــــــــــت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام  ماد من القنابل املســــــــــتدامة
التنمية  ، مما يدعم هدااول إادى احملاكمطالا و  400كاد ينتألم فيها اليدوية املنتشــــــرة اول مدرســــــة  

ا وولعمل ا  راكة وةيقة مل اقومة كولومبيا واألمم املتحدة و ركال آخرين، أاتات 16و  4 املستدامة
 الصـــــــــــبيةمن النســـــــــــال والفتياة و  20 000إ تاجية ملا يقرب من  ارائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام فرصـــــــــــ

من خالل  نويل  8دعم اهلدع مما ي، إاتاة أراض كاد يشتبه ا أهنا ماوةة لالستخداموالرجال من خالل 
اا تا  الزراعي ومبارراة الســــــــــيااة البيئيةا وا األجزال الشــــــــــرقية من يشــــــــــمل خياراة  وليد الدخل، َّا 

ــــــ ما كاد معروفا من مجيل  السوراد، أزيل  700األلغام األر ية واملتفجراة من اافاة احلرب، مما أات  لـ
 ، وولتا  التعجيل ناراز  قدم ءو حتقيق هداأســرة معيشــية إمقا ية الوصــول إىل أرا ــي الرعي ملوا ــيها

يــت بعــد  طهري يدااــ، مت بنــال مــدرســــــــــــــــة   ويــة ا قريــة 4ا ورعمــا لاهــدع 2و  1 التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة
مق ن ، مما لالســـــتخدام كياومرتا مربعا  44أكقر من أات  التطهري اقول ألغاما وا جنوب الســـــوراد،  10
من  6و  4و  3 قطة مياه، مما يدعم األهداع  285فقا طبيا و مر  42مدرســـــة و  40الوصـــــول إىل من 

__________ 

 األرا ي املشتبه ا  اوةها ولذخائر املتفجرة عار  ا إىل جمموعة متنوعة من العماياة اليت لالستخدام األرا ي  شري إاتاة  (16) 
 التقنية وأعمال إزالة األلغاما املسوااةو  غري التقنيةاملسوااة اجملتمعاة احملايةا وقد يشمل فلح إىل 
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مركز جديد لتوزيل األغذية برعمج األغذية إ شال  طهري طرق ايوية و مق ن ا كما أهداع التنمية املستدامة
  إيصال املساعدة اا سا ية إىل جمتمعاة  اية معر ة لاخطر ا منطقة أعا  النيل القربىامن العاملي 

 األرض الفاســـــــــــــــطينية احملتاة، قامت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام نزالة الذخائر املتفجرة وا - 31
من عدة مرافق ل مم املتحدة ا غزة، َّا ا فلح جممل مقتا املنســـــق اخلاذ لعماية الســـــالم ا الشـــــرق 

دة اغاةة و شغيل الالجئ  ومدرسة  ديرها وكالة األمم املتحاتبعة لايو يسف األوسض و طة لتحاية املياه 
الفاســـطيني  ا الشـــرق األر ، ايا مت العقور عاى قذيفة روبة غري منفجرة ا أاد الفصـــول الدراســـيةا 

 أسرة معيشية معر ة لاخطرا 8 500ملا يزيد  التقها لانزاعاةا جمال  االدائرة أي ا  دريبفرة وو 

ة وأللغام مشروعا جمتمعيا عاى احلدور مل إةيوبيا، وا الصومال، و عت رائرة ااجرالاة املتعاق - 32
لالســــــتخدام و وفري  وعية وملخاطر أكقر من ســــــتة كياومرتاة مربعة من األرا ــــــي أمقن من خالله إاتاة 

كقر من وفر املشـــــــــــــــروع فرذ عمــــل ألا املــــائــــة منهم من األطفــــالا و  70فرر،  48 000كقر من أل
عاما، مما يوفر رخال مستقرا ألكقر من  30عن منهم  40أعمار  قل صوماليا من الرجال والنسال،  240
 فررا 2 500أسرة معيشية و  400
مايود  ـــــــــــــــخ  ا  ــافألــاة ابتمــل أد  قود ماوةــة ولــذخــائر  26.4وا اليمن، يعيش ءو  - 33

ويؤري ا تشـــار الصـــراع اجلاري ا  ا(18)اصـــاوة األطفال لا ســـبا رئيســـي شـــقل اليت  ، (17)املتفجرة
إزالة األلغام ولغة التعقيدا واســـــــــتجابة إىل جعل ، ف ـــــــــال عن أ واع األســـــــــاحة املســـــــــتخدمة، املدد وكقافته

األلغام من أجل َّقافحة لذلح، قام منسق الشؤود اا سا ية بتنشيض جمال من جماالة املسؤولية املتعاقة 
ا جمال شــار  قين لتعزيز قدرهتا بعقة األمم املتحدة لدعم ا فاق احلديدة مســتيوجد  ــمن  عزيز التنســيقا و 

املركز التنفيذي ا اليمن، برعمج األمم املتحدة اا ائي، من خالل  ـــــــــــــــريقه وقد أات  األلغاما مقافحة 
لغم  12 000، ورمر أكقر من لالســتخدام كياومرتا مربعا من األرا ــي  11األلغام، أكقر من لاتعامل مل 

يدوي الصــــــــــنل يشــــــــــغ ِّاه جهاز متفجر  1 700فرار، و لغم م ــــــــــار ل  2 200م ــــــــــار لادووة، وءو 
قطعة من الذخائر غري املنفجرة، مما يتي   210 000من الذخائر العنقورية، و قطعة  237ال ـــــحااي، و 

وصـــــول املســـــاعداة اا ســـــا يةا وعالوة عاى فلح، قدمت اليو يســـــف الدعم لاســـــاطاة الوطنية و ـــــركال 
، وصـــــــات احلمالة إىل أكقر 2018اتوعية وملخاطرا وا عام آخرين ا  نأليم االة واســـــــعة النطاق ل

 افألة، وال ســـــــــيما املناطق اليت  ر فل  20مايود  ـــــــــخ ، من بينهم أكقر من مايود طفل، ا  1.5من 
مار، لوامب اخنفاض ففيها مستواية التشررا وا بعض املناطق، مقل أما ة العاصمة وعدد وإب وعمراد و 

  فال ا أعقاب برامج التوعية وملخاطراا عدر ااصاوة ب  األط
 

لضتتتتتتحاا األلغام الدعت الشتتتتتتامل : تقدمي اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية 2اهلدس االستتتتتتجاتياي   
 واملتفارات ما خملفات احلرب يف إطار استااابت أوسع لءصاابت واإلعاقة

الدعم الشــامل واملســتدام ل ــحااي الذخائر املتفجرة حتداي رئيســيا ا الباداد  قدس يشــقل  ــماد  - 34
فوق طاقتها بســـــبا  دورية   ألم الصـــــحة العامة والدعم االجتماعي عمل املت ـــــررة من النزاعاة، ايا 

__________ 

 (17) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2019 Humanitarian Needs Overview, Yemen (2018)ا 
 اليو يسف، آلية الرصد واابالغ بشقد اال تهاكاة اجلسيمة املر قبة  د األطفال ا ااالة النزاع املسا ا (18) 
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ئ، ا و ركز األمم املتحدة عاى رعم اهلياكل الوطنية و عزيز القدراةا غري أ ه ا بعض ااالة الطوار املوارر
 من خالل الشراكاة مل اجملتمل املدينا  ةً يقدم الدعم مبا ر 

ا املائة من مراكز الرعاية الصـــــــحية  50وا اجلمهورية العربية الســـــــورية، ايا  فيد التقارير  د  - 35
قد ر مرة أو أ صــــيبت   ــــرار، من الصــــعا لاغاية عاى  ــــحااي الذخائر املتفجرة احلصــــول عاى الرعايةا 

ب  اجلهاة الفاعاة ا جمال و نســـــــــــــــقها ااجرالاة املتعاقة وأللغام مســـــــــــــــاعدة ال ـــــــــــــــحااي و دعم رائرة 
ااجرالاة اا ســـــــــــا ية املتعاقة وأللغام، َّا ا فلح إعارة التقهيل البدين، والدعم النفســـــــــــي واالجتماعي، 

 والدعم الطيب، وااااالة، والرعاية الذا ية من خالل أفرقة متنقاةا
الطوارئ وا احلاالة اليت يقود فيها ل مم املتحدة وجور طويل األجل ا جمال وا ســــــــــــــياقاة  - 36

لقفالة اصــــــــول الناج  عاى  مهية ولغة إ شــــــــال آلياة ل االة واحلفا  عايها يتســــــــم األلغام، مقافحة 
مناطق كامل  طاق الدعم املتخصــــ  املتا ا وقد و ــــعت األمم املتحدة آلياة ل االة واســــتخدمتها ا 

مقل رارفور وما  واليمن واألرض الفاســـــــــــــــطينية احملتاةا وا كولومبيا، رعمت األمم املتحدة احلقومة ا 
إطالق  ألام إلقرتوين جديد لتســـجيل ورصـــد املســـاعدة املقدمة إىل الناج  من الذخائر املتفجرة من أجل 

رر  مؤســــــــــســــــــــاة الدولة، مقلحتســــــــــ  إمقا ية الوصــــــــــول إىل آلياة وخدماة الدعم اليت  قدمها اتاف 
 األرا ي، وإعاعة ااسقاد األسري الريفية، واخلدماة الصحية البد ية والنفسيةا

َّقافحة   املســـــؤولية املتعاقجما  وا ســـــياق  ألام اجملموعاة اا ســـــا ية، ازرار التعاود ا إطار  - 37
جمال املسؤولية ب ذلت ا إطار و  ا(19)اياأللغام وااية الطفل فيما يتعاق ولتوعية وملخاطر ومساعدة ال حا

ا جمال الدعوة من أجل اجملتمل املدين، الذي يشـــــــــــــمل األلغام، َّقافحة املتعاق  إرما  مســـــــــــــاعدة جهور ٌ
 ال حااي ا عماياة  قييم االاتياجاة وخطض االستجابة اا سا يةا 

اصـــــــــــــطناعية وخدماة وأطرافا  مقاوسوا أفغا ســـــــــــــتاد، قدمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام  - 38
وفرة ، و  ــخصــا ممن أحلق  م الصــراع  ــررا مبا ــرا 6 800العال  الطبيعي القابتة واملتنقاة إىل أكقر من 

 ــخ ا وقدم مشــروع مســاعدة ال ــحااي ا ااالة الطوارئ  5 800ااعاقة ألكقر من ا جمال  وعية 
زما  ا  66ا و تيجة لذلح، أبا  والية 27ية ا أســرة معيشــ 1 000من املســاعداة الفورية ألكقر من اِّ

 املائة من املستفيدين عن  وافر األغذية ملدة  هرين عاى األقلا
، أ شـــــق جما  وزرال البوســـــنة واهلرســـــح هيئة  نســـــيق ملســـــاعدة  ـــــحااي الذخائر 2018وا عام  - 39

املتفجرة الدعم املناســـا طفال من الناج  وغريهم من  ـــحااي الذخائر  250املتفجرةا وا ميا ار،  اقى 
من خالل اليو يســفا وا أعقاب أ شــطة الدعوة الواســعة النطاق، بدأة اقومة ميا ار ا إصــي  متويل 

 ا حية الدعم من احلقومة 500؛ واىت ا د،  اقى 2017ملساعدة ال حااي ا الربل األخري من عام 

أد قــدر يطفــل، و  75 000 ، منهممن فوي ااعــاقــة ـــــــــــــــخ   150 000 ا إريرتاييوجــد و  - 40
العاما  ا جمال إعارة التقهيل من َّســـــــــاعدة و  ا(20)ااعاقاة  صـــــــــفا ســـــــــبا هي الالذخائر املتفجرة 

وإعارة أتهيل  اواجتماعي ا فســــــــــي اطفل رعم 5 300اجملتمعي الذين رربتهم اليو يســــــــــف،  اقى أكقر من 
التنقل، مقل احلمري، لتحســ  إمقا ية اصــوهلم  وفري وســائل بدين ا الفرتة املشــمولة ولتقرير، َّا ا فلح 

__________ 

 (19) Swiss Agency for Development and Cooperation, Centrality of Protection in Humanitarian Action, Global 

Protection Cluster 2018 Review (2019)ا 
 ا2018لعام اريرتاي السنوي املقتا القطري اليو يسف،  قرير  (20) 
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وا إطار الدعم الذي  قدمه رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام احلياة االجتماعيةا التعايم واملشاركة ا عاى 
مدرة صـــغرى من الناج  وأفرار أســـرهم ا مشـــاريل  250من  دائرة أكقراللصـــحرال الغربية، ســـاعدة إىل ا

لادخلا ومت اختيار عج  من مجيل ايماة الالجئ  اخلمســــــــــــــة ا  ندوع واوهلا ا اجلزائر، مل مراعاة 
 املساواة ب  اجلنس ا 

ال حتايل وا الصومال، قدمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام الدعم إىل الساطة الوطنية ا إجر  - 41
ت من ي قرير  امل، صدر هذا التحايل ا صورة ا و 2018ساعدة ال حااي ا عام فيما يتعاق َّاحالة ل

خطة عمل جيري إعدارهاا و ســرت ــد  ذا التقرير االيا  وصــياة  درة ا شــال مســاعدة فعالة لا ــحااي، 
ا و ـــــــل االســـــــرتا يجية الوطنية  وا الســـــــوراد، رعمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام الســـــــاطة الوطنية

من الناج  خدماة إعارة التقهيل والدعم  200لـــــــــــــــــ ، ووفرة 2019-2017ملسـاعدة ال ـحااي لافرتة 
االجتماعي واالقتصـــــــــــــــاريا وا فييت عم، يعمل برعمج األمم املتحدة اا ائي مل وزارة العمل واملعوق  

النألام و ــل  وإرارة احلاالةا وقد  ــارب عجود ا والشــؤود االجتماعية لو ــل  ألام جديد لتتبل الناج 
حلصول اليت متقنهم من ااجلديد، الذي سيمقنهم من حتديا معاوماهتم عاى اا رت ت وطباعة الشهاراة 

 عاى املساعدة احلقوميةا
 

: التعايتتل بنقتتل مهتتام اإلجراءات املتعلقتتة ابأللغتتام إف اجلهتتات الفتتاعلتتة 3اهلتتدس االستتتتتتتتتتتجاتياي   
 ة، مع زادة القدرة الوطنية على الوفاء ابملسؤوليات املتعلقة ابإلجراءات املتعلقة ابأللغامالوطني
واصـــات األمم املتحدة إعطال األولوية لنقل مســـؤولياة ااجرالاة املتعاقة وأللغام وماقيتها إىل  - 42

جمها اصــــــــــــال  مرافق ،  قات رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام برع2017في عام فالســــــــــــاطاة الوطنيةا 
 إزين الذخرية واألساحة إىل اقومة كوة ريفوارا

اابقال طابت اقوماة إىل الســـــاطاة الوطنية، وعقا  قل املســـــؤولياة وا ســـــياقاة أخرى،  - 43
عاى مســـــــــــــاعدة األمم املتحدة ا جماالة  درةا ففي أفغا ســـــــــــــتاد، عاى ســـــــــــــبيل املقال، ط اا إىل رائرة 

أللغـــــام، بعـــــد  قـــــل ماقيـــــة برعمج ااجرالاة املتعاقـــــة وأللغـــــام إىل احلقومـــــة ا ااجرالاة املتعاقـــــة و
والتعاقدا  ، مواصـــــاة  قدس الدعم التقين ا جماالة  شـــــمل الدعوة و عبئة املوارر وإرارة األموال2018 عام

وا مجهوريــة القو غو الــدرقراطيــة، ط اــا إىل رائرة ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام، بعــد  قــل املســـــــــــــــؤوليـة إىل 
  ماد اجلورة وإرارة املعاوماةا   عزيز القدراة ا جما  واصل  قدس املساعدة ا الساطة الوطنية، أد 

ـــ من مهام  3وا لبناد،  قل برعمج األمم املتحدة اا ائي  - 44 إىل  12ااجرالاة املتعاقة وأللغام الـ
إىل فريق  قل املســـــــــــــــؤولياة اجلهاة الفاعاة الوطنيةا وا رارفور،  دعم رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام 

لالحتار األفريقي واألمم  ةاملختاطقوام العماية األمم املتحدة القطري والســــــــاطاة الوطنية كجزل من خفض 
رة  شقياهاا ووا افة إىل التدريا الرمسي، جيري  شر عاما  ا جمال ااجرالاة املتحدة ا رارفور وإعا

موجه  رولي  لزايرة القـــدراة من خالل التـــدريـــا أةنـــال العمــل، جنبـــا إىل جنـــا مل املتعاقـــة وأللغـــام 
 ا  سايما رقيقاً لاسما  بتسايم البياعة عن التاوث املتبقي   نفيذ استقصالاة  ألاميةوجيري 

ف رعمها لانألرال الوطني ، أو  قي ِّ  زيد إىل األمم املتحدة أد كاد ي طاا وا ســــــــــياقاة أخرى،   - 45
الدعم بزايرة في العراق، قامت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام فمتشـــــــــــــيا مل رينامياة الصـــــــــــــراع املتغريةا 

ري مســتشــارين  قني  و ــبااي ا صــال، اجرالاة املتعاقة وأللغام من خالل  وفاهليئاة املعنية واملقدم إىل 
إرارة ااجرالاة املتعاقـــة وأللغـــام، وإرارة اجلورة، والتوعيـــة وملخـــاطر، و عبئـــة ا جمـــاالة  ـــدريـــا  وفري و 
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القيام َّهام النجدة ا مواجهة التدريا عاى   الشـــــرطة احملايأفرار من  750املواررا وأكمل ما يقرب من 
عززة رائرة و األجهزة املتفجرة اليدوية الصـــــــــنلا الذخائر املتفجرة و   من املتفجراة أو عاى التخاأخطار 

من واافـــاة احلروب املتعاقـــة وأللغـــام ل عمـــال ااجرالاة املتعاقـــة وأللغـــام كفـــالة وفعـــاليـــة املركز الاييب 
 خالل رعم التنســــــــــــــيق واالعتمار والتخطيض لالســــــــــــــتجابة، ورربت أفرقة وطنية عاى إزالة و دمري أكقر من

 طن من املتفجراة من اافاة احلرب من مناطق إزين الذخرية املاوةة بشدةا 200
لدعم احلقومة  2018وا فييت عم، أ شق برعمج األمم املتحدة اا ائي مشروعا جديدا ا عام  - 46

لتطهري ااتاوث الواســـــل النطاق ا البادا وقد أســـــفر فلح عن  ألام جديد لتحديد أولواية لا التصـــــدي 
عاى إاراز  قــــدم ءو حتقيق أهــــداع  عمومــــاالرتكيز  عناســـــــــــــــتنــــارا إىل معــــايري إ ســــــــــــــــــا يــــة وإ ــــائيــــة، و 

 املستدامةا التنمية
وا الصـــــــــومال،  توىل رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام رتســـــــــة فريق  نســـــــــيق ااجرالاة املتعاقة  - 47

الطاباة اجلديدة ازالة األلغام وحتديد  الســـــــاطة وأللغام وال ـــــــرتاب مل الســـــــاطة الوطنية، و ســـــــتعرض مل
د  وفدة بعقاة  قييم مشــــــــرتكة إىل ا ا وخالل الفرتة املشــــــــمولة ولتقرير، أ  األولواية و قايف املشــــــــغ ِّ 

أع ـــال ا االحتارا وا جنوب الســـوراد، أوفدة رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام أكقر والاية صـــومالية 
من أجل وفلح جهورها الرامية إىل  نمية القدراة والتوجيه، ا إطار  ماد اجلورة بعقة مشرتكة ل 40من 

 ااعدار لال تقال ا هناية املطاع إىل املاقية الوطنيةا 
ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام  ــدعم التزامــاهتــا املتعاقــة ا جمــال لــدى كولومبيــا قــدرة  لقي يقودو  - 48

وجا ا فاقية األر األلغام امل ـــــــــــــــارة ل فرار، قدمت رائرة ااجرالاة َّ 2021نزالة األلغام حباول عام 
ومن ب  هذه املنألماة واادة زالة األلغاما املعنية ناملتعاقة وأللغام مســـــــــــاعدة كبرية إىل املنألماة املد ية 

 هم ا إطاراجليش الشـــــعيب من أجا -ســـــابقود ا القواة املســـــاحة القورية لقولومبيا األع ـــــال الأ شـــــقها 
اعمل وإعارة اارما  ألكقر من ل افرصــووفرة ســالم مســتقر ورائم، وإاالل اال فاق النهائي اهنال النزاع 

مقا ل ســـــابق اىت ا دا وعززة الدائرة أي ـــــا التنســـــيق ا  ســـــل من أكقر مناطق الباد   ـــــررا من  100
تمعاة احملاية املت ـــررة خالل مشـــروع  نســـيق إقايمي، عن طريق كفالة وجور راخل املناطق واال صـــال وجمل

 الوطيناعاى الصعيد أف ل لعماياة صنل القرار سبل استنارة من أجل  وفري 

وا  ركيــا وجنوب الســـــــــــــــوراد وكمبوراي، رعمــت األمم املتحــدة و ـــــــــــــــل اســـــــــــــــرتا يجيــاة وطنيــة  - 49
 ا2030م ل جرالاة املتعاقة وأللغام ا إطار ا فاقية األر األلغام امل ارة ل فرار ورعما خلطة عا

، ا هذا اجملالمل املعايري الدولية  تســــــــق وكاد و ــــــــل معايري وطنية ل جرالاة املتعاقة وأللغام،  - 50
من جماالة الدعم الذي  قدمه األمم املتحدة ا أفغا ستاد وجنوب السوراد والسوراد أي ا جماال رئيسيا 

ايري بتخفيف التهديداة النامجة عن األجهزة والعراق وكمبوراي وليبياا وا أفغا ســـــــتاد والعراق،  تصـــــــل املع
 املتفجرة اليدوية الصنلا 

وا الصــــحرال الغربية، قدمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام املشــــورة التقنية لدعم  نفيذ اجلبهة  - 51
ة حلألر القامل ل لغام األر ــــــــيصـــــــــح التزامها ولتقيد والشـــــــــعبية لتحرير الســـــــــاقية احلمرال وواري الذها 

 األلغاما اح امل ارة ل فرار عن طريق  دمري مجيل املخزوعة املعروفة من 
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: تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابأللغام وإدماجها يف الوتتتتلوق واألطر املتعددة 4اهلدس االستتتتجاتياي   
 األطراس وكذلك يف اخلطط والتشريعات الوطنية

بصـــــــــــورة متزايدة إىل كاد يشـــــــــــار ،  2018-2013خالل الفرتة املشـــــــــــمولة وســـــــــــرتا يجية الفرتة  - 52
في القرار األول املقر  فااجرالاة املتعاقـــة وأللغـــام ا قراراة اجلمعيـــة العـــامـــة و قـــارير األم  العـــاما 

،  ناول جما  األمن هنجا  ـــــــــــــامال ل جرالاة (2017) 2365القرار وهو ل جرالاة املتعاقة وأللغام، 
اا ســـــــــــــــاينا العمل املتعاقة وأللغاما ووملقل، يتزايد إرما  ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا عماياة إطيض 

ت خطة لالســـــــــــــــتجابة اا ســـــــــــــــا ية، وأعطي 16، أ رجمت ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا 2018في عام ف
األولوية هلا ا أفغا ســـــتاد وأوكرا يا واجلمهورية العربية الســـــورية وجنوب الســـــوراد والصـــــومال وليبيا وميا ار 

والية لعورة الواألرض الفاســــــــطينية احملتاةا وا  يجرياي، أ رجمت ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا اســــــــرتا يجية 
 ا2018بور و لعام 

وأللغام أي ـــــــــــا ا العديد من أطر التنمية الوطنية، َّا ا فلح خطة وأ رجمت ااجرالاة املتعاقة  - 53
، وإطــــار التعمري والتنميــــة ا العراق، والتقييم القطري 2022-2018التنميــــة الوطنيــــة لقولومبيــــا لافرتة 

، واســــــــــرتا يجية ا ليبيا 2020-2019األمم املتحدة االســــــــــرتا يجي لافرتة إطار و  2018املشــــــــــرتب لعام 
ا واعتمـــدة اقومتـــا كمبوراي ومجهوريـــة الو 2021-2018وطنيـــة جلنوب الســـــــــــــــوراد لافرتة التنميـــة ال

الدرقراطية الشـــعبية أهدافا وطنية لاتنمية املســـتدامة ا جمال ااجرالاة املتعاقة وأللغاما وا أوكرا يا، وافق 
 الربملاد عاى قا ود بشقد ااجرالاة املتعاقة وأللغاما

رجمت ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا ااطار الوطين لاســــــــــــــالم والتنمية لافرتة وا أفغا ســــــــــــــتاد، أ   - 54
لدعم التقدم احملرز ءو حتقيق أهداع التنمية املســـــــــــــــتدامة، وهي مر بطة  هداع ةالةة  2018-2021

قة الزراعية والصـــناعيةا وســـاعدة رائرة ااجرالاة املتعاو احل ـــرية التنمية برامج وطنية فاة أولوية، بشـــقد 
صـــــب  يلعايه التوقيل ومت وأللغام احلقومة عاى و ــــــل صــــــح لتنفيذ ا فاقية األر األلغام امل ــــــارة ل فرار، 

 ا2018أياول/سبتمرب  5قا وعً وأقر َّوجا مرسوم رتسي ا 

وا مجهورية أفريقيا الوســــــــــطى، يشــــــــــقل الدعم الذي  قدمه رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا  - 55
إرارة األســــاحة والذخائر عامال اامسا ا املوافقة عاى طاباة ااعفال املقدمة إىل عاى لقدراة جمال بنال ا

ا وا مجهوريــة جتهيزا منـــاســـــــــــــــبـــاً  اتمق  من جتهيز قواة الـــدفـــاع الوطين واألمن الـــداخايلجلنـــة اجلزالاة 
مة ا و ـــــــــــــــل خطة العمل القو غو الدرقراطية، قدمت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام الدعم إىل احلقو 

 ا 2022-2018الوطنية اجلديدة ملراقبة وإرارة األساحة الصغرية واألساحة اخلفيفة لافرتة 
وا عدر من الباداد،  قدم األمم املتحدة الدعم إىل الساطاة الوطنية املعنية واجرالاة املتعاقة  - 56

قية األر األلغام امل ــــــارة ل فرارا وا الفرتة وأللغام ا إعدار خطض ااجناز وطاباة التمديد َّوجا ا فا
املشــــــــمولة ولتقرير، اســــــــتفارة البوســــــــنة واهلرســــــــح، وجنوب الســــــــوراد، وزمبابوي، والســــــــوراد، والعراق، 

 وطاجيقستاد، واليمن من هذه املساعدةا
اليت مرت مربل من األرا ـــــــــــــــي  900 000رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام اذفت وا قربذ،  - 57
بتحايل مئاة املافاة وفلح شـــــــــــــــتبه ا أهنا خطرة من قاعدة بياعة ااجرالاة املتعاقة وأللغام اد يك

بااي/  املتعاقة َّعاوماة اقول األلغام لتحســـــــــــــــ  رقة التهديداة املعروفةا وا  طور مشـــــــــــــــجل ا  ـــــــــــــــ
 دبري لبنال الققة بشــقد  ، ا فق زعيما الطائفت  القربصــية اليوع ية والقربصــية الرتكية عاى اإاف2019 فرباير

https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
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منها عاى كل جا ا  9، وإاتاتها لالســـــتخدام منطقة يشـــــتبه ا أهنا خطرة 18إزالة األلغام، وهو مســـــ  
اليت أجرهتـا رائرة ااجرالاة التقنيـة والتقييمـاة  املســـــــــــــــواـاةكفـل التـدريـا و و من جـا يب املنطقـة العـازلـةا 

املتعاقة وأللغام اول املنطقة العازلة ســـــــالمة افألة الســـــــالم التابع  ل مم املتحدة وموظفي الاجنة املعنية 
األعوام رفاة األ ـــــــــــــخاذ املفقورين ا قربذ خالل أاداث وســـــــــــــتخرا  وملفقورين ا قربذ، املقافة 

عاى بنال الققة ب  الطائفت  رعما هذا ويســـــــــــــــاعد  والتعرع عايها وإعارهتاا 1974و  1963/1964
 ال فاق  سوية ا قربذا

وا ميا ار،  شرتب وزارة الرعاية االجتماعية وااغاةة وإعارة التوط  واليو يسف ا رتسة الفريق  - 58
منألمـــة روليـــة ووطنيـــةا ويعزز الفريق  41وزاراة و  10ي ـــــــــــــــم الـــذي العـــامـــل املعين َّخـــاطر األلغـــام، 

الوزاراةا وهناب و ســـــرتا يجياة املشـــــرتكة لاحد من املخاطر و نفيذ خطة العمل املشـــــرتكة ب  الوكاالة اال
 أربعة أفرقة عاماة عاى مستوى الوالاية بشقد ااطر األلغام  عمل ا كا   وكاايه وكاي  و ادا

خاطر التوعية َّ، وا اجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية، أررجت وزارة التعايم، بدعم من اليو يســـــــــــــــف - 59
الذخائر املتفجرة ا املناهج الدراســية الوطنيةا وجيري أي ــا  عميم التوعية وملخاطر ا ااة التحصــ   ـد 

 ، مل الرتكيز عاى املناطق اليت أبا  عن  اوةها ولذخائر املتفجرةا14 ال األطفال ا مجيل احملافألاة الـ 
ورمر لالســتخدام كياومرتاة مربعة من األرا ــي   4ة اا ائي برعمج األمم املتحدأات  وا  ركيا،  - 60

اجلهور اليت يبذهلا الباد اقامة ادور مفتواة وآمنة عن طريق  طوير ا إطار لغم م ار ل فرار  34 000
 اارارة احلدور االحتار األورويب املتقاماةسياسة و عزيز قدرا ه القا و ية واملؤسسية والتقنية َّا يتما ى مل 

ربعمج اا ائي كمنســــــــــــــق ب  بعقة األمم املتحدة لدعم ا فاق احلديدة واملركز الوا اليمن، يعمل  - 61
مل األلغام، الذي يدعم اال فاق من خالل ااجرالاة املتعاقة وأللغاما ووا ــــــافة  لاتعاملالتنفيذي اليمين 
 اطنية ازالة األلغام ا  قل لوازم ومعداةالو  اهليئةربعمج اا ائي مساعدة مبا رة إىل الإىل فلح، يقدم 

 
 االلتزامات الداخلية  

في الفرتة املشـــــــــــمولة فوا ـــــــــــافة إىل أهداع االســـــــــــرتا يجية،  اتزم األمم املتحدة بتعزيز قدراهتاا  - 62
جيهية ولتقرير، حتققت إجنازاة هامة بشقد االلتزاماة القالةة التالية   عزيز  نفيذ مبارئ األمم املتحدة التو 

االمتقال لامعايري الدولية ل جرالاة املتعاقة وأللغام و شــــجيل املتعاقة وأللغام؛ األعمال اجلنســــا ية لربامج 
 ؛ و عزيز املهاراة الفنية ملوظفي األمم املتحدةا بشقد الذخريةواملبارئ التوجيهية التقنية الدولية 

، قام أول فريق اتاض ب  اجلنســـــــــــــــ  ازالة األلغام يعمل ا 2018وا  شـــــــــــــــرين القاين/ وفمرب  - 63
وميادا وا كمبوراي، و ــعت الســاطة الوطنية والية أفغا ســتاد بتطهري أاد آخر اقول األلغام املتبقية ا 

، 2022-2018غام لافرتة وأطاقت اسرتا يجية  عميم مراعاة املنألور اجلنساين ا ااجرالاة املتعاقة وألل
عاى أســــــــا  مبارئ األمم املتحدة التوجيهية اجلنســــــــا ية وَّســــــــاعدة  قنية ومالية من برعمج األمم املتحدة 

 اا ائيا 
وا العراق، أوفدة رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام خبريا ا الشـــــــؤود اجلنســـــــا ية لو ـــــــل خطة  - 64

املنجزاة املســتهدفة عة أرواة بشــقد  وع اجلن  والتنوعا وكاد أاد لتعميم مراعاة املنألور اجلنســاين وجممو 
رطياة ألول مرة املبقرة لذلح هو إررا   لذخائر القائم  ولنجدة املتعاما  مل اتدريا لا برعمج  ـــــــــــــــ 

 ا العراق،   رمجت أي ـــــــا مبارئ األمم املتحدة التوجيهية اجلنســـــــا ية إىلاملنفذ الربعمج ا إطار املتفجرةا و 
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األلغاما وا لشـــــــــــؤود الوطنية اهليئة الاغة العربية، وأقيمت  ـــــــــــراكة مل وادة الشـــــــــــؤود اجلنســـــــــــا ية راخل 
الصـــــومال، و ـــــعت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام خطة لتعميم مراعاة املنألور اجلنســـــاين ا املشـــــرتاية 

 و صميم املشاريل و نفيذها ورصدها و قييمهاا
رائرة ااجرالاة الذي  رأســــــه ملعايري الدولية ل جرالاة املتعاقة وأللغام، قام جما  اســــــتعراض او  - 65

املباين والتخا  من األجهزة املتفجرة اليدوية و طهري املتعاقة وأللغام، بصـياغة معايري بشـقد إرارة املخاطر 
، اليت  شرة صنلاملتفجرة اليدوية ال اتخا  من األجهزةلألمم املتحدة معايري ا قمل وهي معايري الصنل، 
ا ومت حتديا ستة مبارئ  وجيهية أخرى، وجيري االيا النألر ا و ل معيار جديد بشقد 2018ا مايو 

مســــــاعدة ال ــــــحاايا وعالوة عاى فلح،  شــــــر مقتا  ــــــؤود  زع الســــــال  مؤخرا ةالةة أرلة لدعم  نفيذ 
 ابشقد الذخرية املبارئ التوجيهية التقنية الدولية

نزع السال ، و عت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام خريطة طريق طيت املتعاقة بخواستنارا إىل  - 66
 عزيز قدرة األمم من أجل األجهزة املتفجرة اليدوية الصــــــنل هتديد اتخفيف من الذكية لتقنولوجيا البشــــــقد 

اررة إىل اليدوية الصــــــــــــنلا وهتدع املباألجهزة املتفجرة املتحدة عاى التخفيف من التهديد الذي  شــــــــــــقاه 
 نســـــــــــــــيق اجلهور الدوليـة و عزيز  بـارل املعاوماة عن طريق اجلمل ب  كيـاعة األمم املتحـدة والشـــــــــــــــركال 

بارراة املالدولي  من أجل  قييم التهديداة بشقل  عاوين، وحتديد التقنولوجياة املناسبة، والتواصل مل 
 اتخفيف من ادة التهديداةااجلارية ل

رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام أةر األجهزة املتفجرة اليدوية الصـــــــنل ت اااوعالوة عاى فلح،  - 67
عاى األمم املتحدة وقدرة املنألمة عاى التصــــــــدي هلذا التهديدا و شــــــــري املقابالة اليت أجريت مل موظفي 

 كياع من كياعة األمم املتحدة إىل أد جماالة العمل األكقر   ـــــــــــــــررا  تعاق ولفعالية  40يقرب من  ما
التشـــــــــغياية، والتقييماة األمنية، واالســـــــــتجاوة اا ســـــــــا ية والتدابري املتعاقة وحلماية، وســـــــــالمة املوظف  

الربجمة، وو ــــل الســــياســــاةا وا فق مجيل الذين أجريت معهم مقابالة و وأمنهم، والتخطيض االســــرتا يجي 
مجل البياعة،  وايد طرق ، و عاى أد االستجابة الفعالة  تطاا حتس   بارل املعاوماة، وإقامة  راكاة

رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام بشــــــــــقد هذه الذي  قوم به عمل الوا باع هنج وقائيا وأالامب مل التقدير 
املسائل احلساسة واملعقدةا وأ جل بقوة الدول القاررة عاى املسامهة ماليا وبطرق أخرى ا بنال قدرة عاى 

، عاى أد املتفجرة اليدوية الصـــــــــــــــنل  تقيف مل ااتياجاة األمم املتحدةاألجهزة هتديداة التخفيف من 
ج مبتقرة، و عزيز التنســـــــــيق ب  ويشـــــــــقل ا  فعل فلح متق  رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام من ا باع هن 

ســــــــياق  ا ،هنج متســــــــق وابتقاراملنألمة ولتدريا واألرواة،  و زويدالوكاالة من خالل  بارل املعاوماة، 
 ا األمم املتحدة  ماد وفعالية ا بيئاة الصراع احلالية لعمل اأساسي اأمر  بقاماها،ح، عاى  طاق املنألومة فل

وا جمـــال  عزيز املهـــاراة الفنيـــة ملوظفي األمم املتحـــدة، قـــام مقتـــا األمم املتحـــدة خلـــدمـــاة  - 68
ملوارر البشــرية واملشــرتاية، ف ـال ا من موظفي ااجرالاة املتعاقة وأللغام ا جما  310املشــاريل بتدريا 

من املهني ، ةاقاهم من موظفي  81والربامج واملشـــــــــــــاريلا وقامت اليو يســـــــــــــف بتدريا  وافمبعن إرارة احل
األمم املتحدة، عاى اعتمار هنج لاصـــــــــحة العامة، و عزيز برجمة التوعية وملخاطر، وو ـــــــــل أطر أكقر  عاوع 

 عاقة وأللغاما مجيل عناصر ااجرالاة املت   ملانتائج 
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 2023-2019اسجاتياية األمت املتحدة لءجراءات املتعلقة ابأللغام للفجة وضع   
، قامت رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام بتنســيق وقيارة صــياغة اســرتا يجية األمم 2018ا عام  - 69

 املوســـعةوبعد ســـتة أ ـــهر من املشـــاوراة  ا(21)2023-2019املتحدة ل جرالاة املتعاقة وأللغام لافرتة 
من أصحاب املصاحة، أقر قارة فريق التنسيق املشرتب ب  الوكاالة املعين  300اليت  ارب فيها أكقر من 

 ا2018كا ود األول/ريسمرب   4واجرالاة املتعاقة وأللغام االسرتا يجية ا 
إزال ااجرالاة املتعاقة وأللغام، قاماها ب طاق املنألومة عاى و وفر االســــــــرتا يجية هنجا  ــــــــامال  - 70

بشـــــقد  وع اجلن  والتنوع مشـــــرتكة أهداع يشـــــتمل عاى ، و 2030إىل أطر عاملية مقل خطة عام يســـــتند 
، َّا ا فلح األوســــــــــــــل  طاقا األولوايةا صــــــــــــــاا ااجرالاة املتعاقة وأللغام ويدمج أي ــــــــــــــا العمري، 

واحلفا  عاى الســــالما وســــتوجه االســــرتا يجية عمل فريق التنســــيق املســــاعدة اا ســــا ية واقوق اا ســــاد 
تشــــــقل إطارا لامســــــاللة، اجلماعية والفررية ســــــاملشــــــرتب ب  الوكاالة املعين واجرالاة املتعاقة وأللغام و 

لاتغيري وآلية معززة لارصـــــــد   ألريةً وحتمل االســـــــرتا يجية معها لاقياعة املســـــــامهةا ولنســـــــبة عاى الســـــــوال، 
 إىل اجلمعية العامةااملقدمة  تائجها ا  قاريري عن  سي با   ييم،والتق

 
: تعزيز محاية األفراد واجملتمعات احمللية ما خماطر الذخائر املتفارة وآاثرها 1النتياة االستتتجاتياية   

 االجتماعية واالقتوادية
نمو االجتماعي واالقتصــــــــاري  عزز ااجرالاة املتعاقة وأللغام ااية املد ي  ومتقن من حتقيق ال - 71

لعاما  ا إىل ااتوعية وملخاطر لو قدس معاوماة لالســـــتخدام األرا ـــــي املاوةة منها إاتاة بطرق متنوعة، 
 اجملال اا ساين واجملتمعاة احملاية املعر ة لاخطرا

ا إىل ومل اســـــتمرار ار فاع عدر املشـــــررين قســـــرا، قامت األمم املتحدة بتقييف اســـــتجاوهتا ســـــعي - 72
في ليبيا، رربت رائرة ااجرالاة املتعاقة ف وفري احلماية الفعالة لاســــــــقاد املشــــــــررين من الذخائر املتفجرةا 

وأللغام فريقا متوازع ب  اجلنســـــــــــــ  من املشـــــــــــــررين راخايا عاى  وفري التوعية وملخاطر ا املخيماةا وا 
 قطة مياه آمنة  185عيارة صـــــحية و  39مدرســـــة و  30جنوب الســـــوراد، مت التحقق من أد أكقر من 

لامشـــــــــررين راخاياا العيش جمدرا ســـــــــبل يتي  العورة ا منة والطوعية و رق ِّن من من الذخائر املتفجرة، مما 
وا لبناد،  ألم برعمج األمم املتحدة اا ائي والســـاطة الوطنية ااقة عمل إقايمية بشـــقد التوعية وملخاطر 

 ا 2019بريل لالجئ  السوري  ا  يساد/أ
جمدرا ألفرار عماياة املتعاقة وأللغام أرا ــــــــــي زراعية أاتات الوا مجهورية القو غو الدرقراطية،  - 73

احلصــــول ا د فرر  4 700نمقاد من أهداع التنمية املســــتدامة، و 1متشــــيا مل اهلدع اجملتمعاة احملاية 
، ســيؤري 11ا وا العراق، ورعما لاهدع مةمن أهداع التنمية املســتدا 6عاى املياه  ماد وفقا لاهدع 

 ـــــــخ ا وا األرض الفاســـــــطينية  100 000إىل  ئيالقهروالتيار  طهري خض كهرول احلوجية إىل إعارة 
احملتاة، مقنت عماية  قييم ااطر الذخائر املتفجرة اليت ا ـــــــــــــــطاعت  ا رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام 

 مايود روالر من امل ي قدما  ماد ورود أتخريا 22ها  با  قيمتلابىن التحتية مشاريل 

__________ 
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https://mineaction.org/sites/default/files/documents/un_mine_action_%20strategy_2019-2023_-_final_for_online_0.pdf
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وعقــا  قييمــاة أوليــة، وولتنســـــــــــــــيق مل بعقــة األمم املتحــدة املتقــاماــة املتعــدرة األبعــار لتحقيق  - 74
االســـــــــــتقرار ا مجهورية أفريقيا الوســـــــــــطى والســـــــــــاطاة احلقومية ا الباد،  قات رائرة ااجرالاة املتعاقة 

خطرا عاى كا ت  شـــــقل املتفجراة غري املؤمنة،  كمية كبرية من   ،2019يراد/يو يه ا از ، وأللغام  ماد
 املد ي  ا بوار وو غيا

لاحاجة املتزايدة إىل التوعية وملخاطر،  ــــــــــــــقات اليو يســــــــــــــف ومركز جنيف الدو  ازالة  و ابيةً  - 75
ا 2019األلغام ل غراض اا ســـا ية الفريق االســـتشـــاري لاتوعية َّخاطر الذخائر املتفجرة ا  يســـاد/أبريل 

ســــــبل حتســــــ  وابدر  وغريهيقدم الفريق االســــــتشــــــاري التوجيه لقطاع ااجرالاة املتعاقة وأللغام وع وســــــ
  قامل التوعية وملخاطر وفعاليتها وكفالهتاا

 
: حوتتتتول الناجني وأفراد أستتتترهت واجملتمعات احمللية املتضتتتتررة ما الذخائر 2النتياة االستتتتجاتياية   

اللاملة يف احلياة االجتماعية  على قدم املساواة ومشاركتهتة والتعليت يالوحالرعاية املتفارة على 
 واالقتوادية 

يؤســـــفين ول  األســـــف أ ه عاى الرغم من  دالايت، ال  زال مســـــاعدة ال ـــــحااي هي الركيزة األكقر  - 76
ااجرالاة اا ســـــــــــــــا ية املتعاقة وأللغاما وا خطوة ءو معاجلة هذا األمر، ب  ركائز تمويل ال قصـــــــــــــــا ا 

 2019وأللغام ا عام  ليوم الدو  لاتوعية خبطر األلغام واملســـــــــــــــاعدة ا ااجرالاة املتعاقةاا  أطاقت  
هو حتويل  ا، وهي ااة عاملية لادعوة ومجل األموال  قورها األمم املتحدةا واهلدع منه“أرض آمنة”ااة 

اقول األلغام إىل مالعا، وزايرة الوعي الدو  ب ـــــــــــــــحااي الذخائر املتفجرة والناج  منها، و عبئة املوارر 
 لربامج ومشاريل مساعدة ال حاايا 

ى الصــعيد القطري، رعمت األمم املتحدة املبارراة الرامية إىل حتســ  مجل البياعة وحتاياها وعا - 77
عن ال ـــحااي وااتياجاهتما ومشل فلح إجرال حتايل لاحالة وأصـــحاب املصـــاحة ا ليبيا لالســـرت ـــار به ا 

عت  من فييت و ل خطة وطنية ملساعدة ال حااي، و قييم الدعم املقدم ل  خاذ فوي ااعاقة ا مقاط
عم، ايــا يســـــــــــــــتخــدم برعمج األمم املتحــدة اا ــائي  ألــامــا جــديــدا لتتبل النــاج  وإرارة احلــاالةا وا 

فلح يواجه حتداية وإد كاد مســــــــــــــاعدة ال ــــــــــــــحااي، ا جمال حتايل ربعمج اا ائي العمل الأوكرا يا، بدأ 
 ة موةوقةا بياععدم  وافر الوصول إىل ال حااي و وصعوبة التمويل  ق  بسبا 

إررا   ـــــحااي الذخائر املتفجرة ا االســـــرتا يجياة الوطنية املتعاقة واعاقة و ألم إرارة ويشـــــقل  - 78
لتعزيز الدعم الشـــــــــــــــامل الطويل األجل الذي ابتا  إليه الناجودا وقد حتقق فلح ا  ايواي ااحلاالة أمر 

ربعمج اا ائيا البدعم من  2023-2019 لافرتةاملتعاقة واعاقة االســــــــــــــرتا يجية الوطنية كمبوراي خطة  
وا ميا ار، بدأة اليو يسف إرما  رعم مساعدة ال حااي ا النألام الوطين ارارة ااالة ااية الطفلا 
وا أفغا ســـــــــتاد،  قوم رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام، وال ـــــــــرتاب مل احلقومة، بو ـــــــــل  ألام إلقرتوين 

 ة إىل األ خاذ فوي ااعاقة، َّن فيهم  حااي الذخائر املتفجرةاارارة وحتس   قدس املساعد
 

وإدارة مهام ومستتتتتتؤوليات اإلجراءات بقيادة املؤستتتتتتستتتتتتات الوطنية قيام : 3النتياة االستتتتتتجاتياية   
 املتعلقة ابأللغام بفعالية

وطنيا ولاقدراة ااجرالاة املتعاقة وأللغام لتو  زمام خيتاف الدعم الذي  قدمه األمم املتحدة  - 79
في فهتا وااتياجاهتاا اكبريا ب  الباداد،  بعا لن ــــــج الســــــاطاة الوطنية وقدر   الوطنية ا هذا اجملال اختالفا
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برعجمها ل جرالاة املتعاقة وأللغام منذ عاى ءو فعال بقيارة وإرارة الســـــــــــاطة الوطنية  قوم أفغا ســـــــــــتاد، 
، عاى التحـداية  اـح الســـــــــــــــاطـة كز رائرة ااجرالاة املتعاقـة وأللغـام، بنـال عاى طاـاا و ر 2018 عـام

دائرة االيا َّســاعدة الســاطة الوطنية الالنا ــئة املتصــاة ولطابل املتطور لتهديداة الذخائر املتفجرةا و قوم 
َّقافحة ملتعاقة ل جرالاة املتعاقة وأللغام ا و ــــــل إجرال  شــــــغياي مواد لتحديد أولواية التدخالة ا

األلغام ا املناطق اخلا ـــــــــــــــعة لســـــــــــــــيطرة احلقومة، وكذلح ا املناطق اليت جيري فيها النزاع، مل االارتام 
األخري مل  نأليم الدولة ااســــالمية ا العراق الصــــراع امبارئ اا ســــا يةا وا العراق، ايا أرى ل القامل

وصول املساعداة اا سا ية وحتقيق االستقرار،  والشام )راعش( إىل  اوث جديد واسل النطاق، مما أعاق
عاى  الساطاة الوطنية، مل الرتكيز  قدم رائرة ااجرالاة املتعاقة وأللغام املشورة االسرتا يجية والتقنية إىل

األلغام عاى إ شــــــــــال هيئاة مقافحة ربعمج اا ائي مل الاملهام واابالغا وا اليمن، يعمل حتديد آلياة 
ق ااجرالاة املتعاقة وأللغام، و ساعد اليو يسف الساطة الوطنية عاى و ل إجرالاة  شغيل مركز لتنسي

موادة لتنسيق التوعية َّخاطر األلغاما وا طاجيقستاد، يدعم الربعمج اا ائي  نفيذ  ألام جديد ارارة 
 غيايةااملعاوماة لتحس  حتايل أةر األخطار، وو ل أولواية  فافة، وقيا  القفالة التش

في فخطواة هــامــة لتعزيز رعمهــا ل جرالاة املتعاقــة وأللغــاما اــاليــا ويتخــذ عــدر من الباــداد  - 80
،  ـــــــرعت اقومة ميا ار ا مناقشـــــــة بشـــــــقد إ شـــــــال ســـــــاطة وطنية ل جرالاة املتعاقة 2019أوائل عام 

قة وأللغام ومستشاري األمم وأللغام و اركت ا االجتماع الدو  ملديري الربامج الوطنية ل جرالاة املتعا
املتحدة، املعقور ا مقتا األمم املتحدة ا جنيفا وا فييت عم، رخل املرســـــــــــــــوم املتعاق نرارة و نفيذ 

 اجلهور الرامية إىل رعم  نفيذا إطار ا و 2019آفار/مار   20ااجرالاة املتعاقة وأللغام ايز النفاف ا 
ر املرســــــــوم رال  قييم فايت لامركز الوطين ل جرالاة املتعاقة وأللغام، ويقوم االيا ربعمج اا ائي إجال، يســــــــ 

النألم الوطنية  بو ـــــــــل اســـــــــرتا يجية لاوفال واللتزاماة الواررة ا املرســـــــــوم، َّا ا فلح  عزيز التنســـــــــيق ب 
 اوااقايمية ارارة املعاوماة

 
بوسائل منها األلغام، ملافحة جهود ة وأمهيزخت مواصلة وتعزيز : 1املشجكة النتياة االسجاتياية   

ملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وبناء السالم صلب اجلهود املتعلقة ابيف إدماج تلك امللافحة 
 وحتقيق االستقرار والتنمية املستدامة

من جهة، والعمل الســــــالم واألمن ااقة الوصــــــل ب  أللغام ا صــــــميم ااجرالاة املتعاقة و قل  - 81
 بقاماهاا املنألومةيغطي ، مما يستازم ا باع هنج متقامل و امل من جهة أخرى اا ساين واا ائي

لتعزيز التحايل املتعدر القطاعاة وحتديد  2019  قحت رورة الربامج اا ســـــــــــــــا ية ا عام قد و  - 82
اة املتعاقة وأللغام عاى ءو أولواية االســــــــتجابة أل ــــــــد النا  ااتياجاا وســــــــيجري ا د إرما  ااجرال

أف ــــــــل ا التحايل والتخطيض والرصــــــــد ا إطار االســــــــتعرا ــــــــاة العامة لالاتياجاة اا ســــــــا ية وخطض 
، مقل اتافة لانألر فيها ا مجيل املراال جوا اجيري عاى وجه التحديد إبراز االســــــــــــتجابة اا ســــــــــــا يةا و 

، ويشـــــــــــــــار حتديداً إىل الناج  من األلغام ا حتايالة التاوث ولذخائر املتفجرة والتوعية َّخاطر األلغام
 الات ررالقاباية 

، قدمت رائرة 2017وعاى الصــــــــعيد ااقايمي، ومتشــــــــيا مل مذكرة التفاهم املؤرخة ازيراد/يو يه  - 83
ااجرالاة املتعاقة وأللغام املشـــورة التقنية إىل فريق عامل بقيارة االحتار األفريقي بشـــقد و ـــل اســـرتا يجية 
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ي ا ا و ل سياسة لالحتار أ تا وأسهماليدوية الصنل عاى  طاق أفريقيا ملنل ومقافحة األجهزة املتفجرة
 أساحة ا عماياة رعم السالما ما مت مجعه من األفريقي بشقد إرارة 

وا أفغا ســـــــتاد، ســـــــاعدة جمموعة احلماية قيارة األمم املتحدة ا مناقشـــــــاهتا مل أطراع النزاع،  - 84
ا ار، أ شــــقة احلقومة، ل جرالاة املتعاقة وأللغاما وا مياحلتمية ا فلح بشــــقد ال ــــرورة اا ســــا ية  َّا

النزاعاة  مر رتســـــــــي، جلنة مشـــــــــرتكة ب  الوزاراة ملنل اال تهاكاة اجلســـــــــيمة املر قبة  ـــــــــد األطفال ا 
األلغام مل فرقة العمل القطرية لدعم خطة العمل مقافحة املســــــــــاحةا وســــــــــتعمل اجلهاة الفاعاة ا جمال 

جرالاة املتعاقة وأللغام خطة األمم املتحدة اليت جيري و ـــــــــــــــعها االياا وا الصـــــــــــــــومال،  دعم رائرة اا
 العامة، مقل جامعة مقديشو واملاعا الوطينااملرافق األساسية اال تقالية لاصومال من خالل  طهري 

 
األلغام لالحتياجات احملددة للنستتتتتتتتتاء ملافحة : معاجلة برامج 2املشتتتتتتتتتجكة النتياة االستتتتتتتتتجاتياية   

 ف الفئات، مع تيسري متلينهت وإدماجهتما خمتل والوبيةوالفتيات والرجال 
، أطاقت جمموعة الســــالم واألمن التابعة ملقتا األمم املتحدة خلدماة املشــــاريل 2019ا عام  - 85

لقفالة  فعيل والاية رائرة ااجرالاة  2023-2019لافرتة واملتعاقة ولتنوع اســـــــــــرتا يجيتها اجلنســـــــــــا ية 
الغااية املو ـــــوعة عاى  طاق املنألومة و التقافؤ ب  اجلنســـــ  عاى  املتعاقة وأللغام متشـــــيا مل اســـــرتا يجية

ا  ا وا العراق، أ ررجت أاقام  راعي املنألور اجلنســـاين10و  5وهدا التنمية املســـتدامة املنألومة  طاق 
عماياة الشـــرال، وو  ـــعت ممارســـاة موادة بشـــقد  عميم مراعاة املنألور اجلنســـاين لاشـــركال الوطني ا وا 

املختاطة ب  اجلنســــــ  أفرارا من اتاف األرايد واألعراق، و دعم متق    ــــــم األفرقة لعراق، وســــــنجار، 
من  4وا اليمن، ومتشــــيا مل اهلدع  املرأة وبنال الروابض ب  اجلماعاة اليت رقن أد حتافمب عاى الســــالما

وملخاطر مصممة   شطة  وعية طفل أصم  17 000، مت الوصول إىل أكقر من أهداع التنمية املستدامة
 خصيصا بدعم من اليو يسفا

  
 املالحظات والتوصيات -رابعا  

حتداية ا املدد الوقت الذي يطر  فيه ا تشارها ، ا ادًة ويتزايد أمدها طوالالصراعاة  تزايد  - 86
اهلجماة املتعمدة و أمام ااية املد ي ، َّا ا فلح األةر املدمر الطويل األجل لاذخائر املتفجرةا جســـــاما 

املد ية، َّا ا فلح اهلياكل األســـــــــــــــاســـــــــــــــية احليوية مقل مرافق الرعاية املرافق أو العشـــــــــــــــوائية عاى املد ي  و 
اا ســــــاين الدو  اللتزاماهتا َّوجا القا ود  اةراع النزاعالصــــــحية،  قري قاقا ولغا بشــــــقد مدى امتقال أط

والقا ود الدو  حلقوق اا سادا ويشقل العدر غري املسبوق من الالجئ  واملشررين راخايا كارةة إ سا ية 
ر مرة أخرى أطراع ا وأور أد أفك ِّ إىل  فــــاقم  نتهم الــــذخــــائر املتفجرةويؤري خطر ، الفتــــةفاة أبعــــار 

والقا ود الدو  حلقوق  اا ســـاينلدول األع ـــال ولتزاماهتا وارتام و ـــماد اارتام القا ود الدو  وا النزاعاة
اا ســـــاد، ف ـــــال عن القا ود الدو  لالجئ ا وأاا الدول اليت    ن ـــــم بعد إىل مجيل الصـــــقوب املتصـــــاة 

 إ ســـــا يةً  أكقر العا  قودي أداأللغام عاى اال  ـــــمام إليها و ـــــماد  نفيذها من أجل ااســـــهام ا  َّقافحة
ا وأرعو أي ا إىل و ل أاقام وا حة ا مجيل ا فاقاة وقف 2030تحقيق خطة عام ول واستقرارا وسالما

 ا وإزالتها ومسهالتعرع عاى الذخائر املتفجرة و و ااسراع بغيةإطالق النار والسالم لتبارل املعاوماة 
األلغام َّقافحة حتديد أولواية التدخالة املتعاقة االارتافية املتبعة ا ويسرين أد أالامب النهج  - 87

اليت و عت ولشراكة مل األمم املتحدة، مقل التدخالة ا مجهورية الو الدرقراطية الشعبية وسري ال قا 
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اســـــــرتا يجياة لاوفال إىل و ـــــــل  ةوفييت عم وكمبوراي، اليت جنحت ا إفيض معدالة ااصـــــــاوة وأر
األعمال التح ــــــــــــريية لامؤمتر امل ــــــــــــي االيا ا ا ومل اا ســــــــــــاين ولتزاماة الدول َّوجا القا ود الدو 

االســـــتعرا ـــــي الرابل ال فاقية األر األلغام امل ـــــارة ل فرار، أ عهد بدعم األمم املتحدة لو ـــــل خطة عمل 
 ل األطراع ولتزاماهتاامجيل الدو  في لدعم عاملية اال فاقية وكفالة أد   درة
ا اســـــــــــــــرتا يجية األمم املتحدة كقل املنألومة  مقافحة األلغام املتبل عاى  طاق ويتجســـــــــــــــد هنج  - 88

 او تـائجه االســـــــــــــــرتا يجيـة ا و عق  أهـداع2023-2019اجلـديـدة ل جرالاة املتعاقـة وأللغـام لافرتة 
أي ا ا إطار املدجمة ع اجلن  والشباب والتنوع، نو ما يتعاق منها باألولواية العاملية الرئيسية، َّا ا فلح 

اتغيري، لوفر إطارا قواي لامساللة يستند إىل  ألرية   يا وه2030طة عام الداعمة خلاالستجابة اا سا ية و 
لدول األع ال  وفري متويل متسق وطويل هيا واألمم املتحدة والتزامها ولعمل الفعالا وأ رابض إىل ويدفل 

 د الوطين وااقايمي والعامليايالصعكل من االسرتا يجية عاى  األجل لتنفيذ 

يعتمد عاى التفاعل جامل،  ــــامل هو هنج األلغام ا مقافحة األمم املتحدة الذي  تبعه نهج وال - 89
الســـــياســـــاة والتوجيهاة؛ و الوالاية املؤســـــســـــية؛ و املســـــتمر ب  االاتياجاة امليدا ية والتخطيض والربجمة؛ 

املشـــــــــــرتب ب   فريق  الاملتعدر القنواة  ا ية وهيئاة اقوق اا ســـــــــــادا ويدعم هذا التفاعل  واهليئاة اا ســـــــــــ
أرى  نشـــــــيض جمال و ااجرالاة املتعاقة وأللغام واحلوار املنتألم مل اجملتمل املدينا تنســـــــيق الوكاالة املعين ب
اليت   شــرب ا رتســته معها لغام األلغام، حتت قيارة رائرة ااجرالاة املتعاقة وألَّقافحة املســؤولية املتعاق 

األلغام من منســقي احلماية من منألماة اجملتمل املدين لتعزيز املزيد من الشــراكة، إىل إ شــال  ــبقة إادى 
األلغام ا االســــتجابة اا ســــا يةا وأ ــــجل بقوة مقافحة ســــاعد عاى  عميق إرما  عاى الصــــعيد امليداين و 

الـــدول األع ـــــــــــــــــال عاى النألر ا ااجرالاة املتعاقـــة وأللغـــام ا املرااـــل األوىل من إطيطهـــا وميز تهـــا 
  لاتدخالة اا سا ية و دخالة بنال السالم والتنميةا

لناج  من الذخائر ويســـــــــــــــاورين ول  القاق إزال اســـــــــــــــتمرار  ق  متويل املســـــــــــــــاعدة املقدمة إىل ا - 90
املتفجرةا ويعتمد مسـتقبل الباداد املت ـررة إىل اد كبري عاى قدرة الدول عاى  وفري املسـتوى املناسـا من 
الرعاية، البد ية والنفســـية واالجتماعية عاى الســـوال، و ـــماد إعارة إرما  ســـقاهنا املت ـــررين، بقرامة، ا 

ام قا وين عاى بعض الدولا وأاا مجيل الدول األع ال، مجيل جوا ا اجملتملا و قدس هذه املساعدة التز 
واملســــــــامهة عاى اد ســــــــوال، عاى إررا  هذه املســــــــقلة ا جداول أعماهلا الوطنية والدولية واإاف املت ــــــــررة 

عاى  املعنيةالتدابري املناســبة لتصــحي  النق  احلا  ا التمويلا كما أ ــجل مجيل الدول واجلهاة الفاعاة 
، اليت هتدع إىل رعم الســـــــــــــــقاد املت ـــــــــــــــررين ومجل األموال ل ـــــــــــــــحااي “أرض آمنة”عاملية رعم احلماة ال

  املتفجرةا الذخائر
لنزع الســـــــــــــــال  كيــاعة األمم املتحــدة، بقيــارة رائرة ااجرالاة املتعاقــة خطيت ا قــد رعوة و  - 91

دوية الصــنلا ولذلح أراا وأللغام، إىل  عزيز االســتجابة عاى  طاق املنألومة لتهديد األجهزة املتفجرة الي
و ــــل خريطة ببو ــــل الصــــيغة النهائية ملعايري األمم املتحدة لاتخا  من األجهزة املتفجرة اليدوية الصــــنل و 

األجهزة املتفجرة اليدوية الصـــــــــــنلا وهذه األراة هتديداة اتخفيف من الذكية لتقنولوجيا الالطريق بشـــــــــــقد 
خطوة واعدة ءو جعل األمم املتحدة أكقر اســــــــــــــتعدارا  ، ومتقلو طاعيهمبتقرة، ومبنية عاى الشــــــــــــــراكاة، 

ملواجهــة هــذه التهــديــداةا وأةين عاى عمــل رائرة ااجرالاة املتعاقــة وأللغــام وغريهــا من كيــاعة األمم 
املتحدة فاة الصــــــــاة بشــــــــقد األجهزة املتفجرة اليدوية الصــــــــنل، وأ ــــــــجل مجيل القاررين عاى  وفري املوارر 
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اتصــــــــــــــدي هلذا لمنألومة األمم املتحدة كقل عاى  طاق واملالية لتعزيز النهج املتبل البشــــــــــــــرية والتقنولوجية 
  عاى أد يفعاوا فلحا التهديد

  يقن من املمقن حتقيق ااجنــازاة الوارر وصـــــــــــــــفهــا ا هــذا التقرير لوال آالع موظفي األمم و  - 92
ربامج ا منفذين للغام ا املقر أو األمقافحة إىل من الداع  املتحدة الوطني  والدولي ، ســـــــــــــــوال كا وا 

أصـــعا الألروع حلماية الســـقاد املت ـــررين والعاما  من امليدادا ويعمل هؤالل النســـال والرجال ا بعض 
 القا لا لذخائر املتفجرةا ا اجملال اا ساين وموظفي األمم املتحدة، َّن فيهم افألة السالم، من هتديد

 


