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 الدورة السادسة والسبعون 
 األعمال المؤقت* من جدول  51البند 

 تقديم المساعدة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام 
   
 تقديم المساعدة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام   

  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة   -   أول  

م هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من آب/أغســــــــــط    - 1 ، عمال بقرار 2021إلى تموز/يوليه    2019يقدَّ
بشـــــــــــــــدة تقــديم المســـــــــــــــاعــدة يي اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام  ويغطي التقرير تنف ــذ    74/80الجمعيــا المــامــا  

، ويســــــــــــ ث ال ــــــــــــور ع ى   ات 2023-2019اســــــــــــتراتيجيا األمم المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام ل فترة 
دت  (، التي أ19-إجرارات األمم المتحــدة المتم قــا بــاأللغــام يي مواج ــا جــاسحــا مر  ي رود  ورو ــا   وي ــد

إلى تق ـ د تـناوب المويف ن وتم  ا المـديد من الدورات الـتدريبـيا الشــــــــــــــجتـــــــــــــــيا والمـ ادرات المجتمعـيا ل تو يا  
بمجـارر الـذئـاسر المتفجرة، وتفـاقم أوجـه ال ــــــــــــــمل يي المجتممـات المح يـا المت ــــــــــــــررة من ت و  الـذئـاسر  

ول  وأوجدت الجاسحا أي ـا  االا من المتفجرة، ومفاقما التحديات التي يواج  ا ذوو اتعاقا يي إمكا يا الوصـ 
 عدم اليق ن المالي، ال تزال قاسما اتى ال وم 

  15 764إلى وقوع   2019يي عام   ( 1  ويي ا ن أشـــــــــارت البيا ات التي قدمت ا مرامم األمم المتحدة - 2
ــن ، أي ــيا والمتفجرات من مج فات الحرب واألج زة المتفجرة ال دويا التـــ ــبأل األلغام األرضـــ ــحيا بســـ  رت  ضـــ

يي الماسا يي هذه اتصــــابات، ليتــــإ عددها إلى   35ا جفاضــــا منســــ ا  2020البيا ات المب غ عن ا يي عام 

 __________ 

 * A/75/150  
م التابما الســـــــــتراتيجيا األمم  ما لم يذ ر ئالف ذلك، يإة جمي  البيا ات الواردة يي هذا التقرير قد اســـــــــتمدت من آليا الرصـــــــــد والتق ي (1  

م دا وإق يما من الب داة    30مدئالت من    2020، وهي تمك  بالنســـــــ ا لمام  2023-2019المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام ل فترة 
ئالل اآلليا إلى  التي ي  ا وجود لألمم المتحدة يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام  وتستند البيا ات المجمما من    33واألقاليم الـــــــــــــ  

 متادر األمم المتحدة والمتادر الورنيا ع ى اد سوار 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/80
https://undocs.org/ar/A/RES/74/80
https://undocs.org/ar/A/75/150
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ــبأل الجاسحا، مما أدى إلى 10 102 ــا ع ى الحر ا بسـ   ويمزى هذا التغ  ر ع ى األرجح إلى الق ود المفروضـ
لم زا يا، التي ربما أعاقت  الحد من اتصــــابات وجم  البيا ات ع ى اد ســــوار، ي ــــال عن التج ي ــــات يي ا

ــومال   ــا جم  البيا ات  ويي بمح الحاالت، يبدو أة هذا اال جفا  يرت ث بالتطورات اتيجاميا يي التــ أي ــ
ع ى ســـب إ الم،ال، ا د أدى تحرير القوات المســـ حا التـــوماليا ل منارا التي تســـيطر ع   ا ار ا الشـــ اب 

جمات الواســما النطاب باألج زة المتفجرة ال دويا التــن ، يي منطقا شــب  ي الســف ى إلى ا جفا  يي عدد ال 
ــابات  وع ى الرغم من أة المراب ســـــــــجإ أ بر عدد من  ــببت تاريجيا يي وقوع عدد  ب ر من اتصـــــــ التي تســـــــ
ــحايا ا جفح ي  ا  ــومال، إال أة عدد ال ـ ــتاة والتـ ــوريا واليمن وأيغا سـ ــحايا، ت يه الجم وريا المربيا السـ ال ـ

 ، باست،نار اليمن 2019مقار ا بمام   2020جميما يي عام 

ــن  يي   - 3 ــببت األج زة المتفجرة ال دويا التـــــ ــابات الناجما عن الذئاسر  57وتســـــ يي الماسا من اتصـــــ
ــج ت ا الج ات الفاع ا يي األمم المتحدة و يا ات ا الممنيا باتجرارات المتم قا باأللغام يي   المتفجرة والتي ســـــــــــ

ــ حا غ ر الحكوميا ت ك  ( 2  2020عام  يي الماسا يي  56، و 2019عام  ــتجدمت الجماعات المســــــ ، ا د اســــــ
اســتدجدمت األج زة المتفجرة المغناريســيا ال دويا  األج زة بطرب متنوعا تادا  أقتــى قدر من ال ــرر  يقد

التـن ، التي توضـ  بسـرعا وسـ ولا، بشـكإ متزايد يي أيغا سـتاة، يي ا ن اسـت ديت األج زة المتفجرة ال دويا 
ــرات ع ى  قإ مكو ات ال ــ  يي المنازل الجاليا يي ل بيا المد   ن الماسدين  وتؤ د المؤشـــــــــ ــن  التي توضـــــــــ تـــــــــ

ومن جيات اســـــتجدام األج زة المتفجرة ال دويا التـــــن  عبر الحدود والمنارا،  ما يت ـــــح ع ى ســـــب إ الم،ال 
ا إلى اســــــــــــــتجـابا إق يميا  ع ى الحـاجـ   مور  ـنا ياســــــــــــــو ومالي، والتــــــــــــــومال واليمن، وال ـام روة و يج ريا، م ن

 التجتتات  ومتمددة

ــا يي ذلـــك يي جم وريـــا الو الـــديمقراريـــا   - 4 ــديم، بمـ ويي ا ن أارز تقـــدم  ب ر يي إزالـــا الت و  القـ
ج ت ااالت ت و  جديدة أو متفاقما يي المنارا التي تما ي من أعمال عداسيا مستمرة   الشمبيا وي  ت  ام، سد

ــاعــدة، يي  ــاغور و   بــاع ع ى ســــــــــــــب ــإ الم،ــال، ومحيط ــا الواق  يي منطقــا جنوب القوقــاز  ــارا  -أو متتـــــــــــــ
اتق يميا، ويي ميا مار ويي منطقا تيجراي يي إ  وبيا  ويي جم وريا أيريقيا الوســـــــــــطى، أشـــــــــــار هجوم  دوة 
مت ايئ ع ى افظا الســــالم باســــتجدام المتفجرات إلى ي ور ت ديد جديد ل متفجرات يتط أل اســــتجابا يي   غ ر

رات المتم قا باأللغام  واســتمر اتســاع  طاب النزاعات إلى المنارا الح ــريا واســتجدام األســ حا  مجال اتجرا
المتفجرة يي المنارا المدهولا بالســـكاة يي التســـبأل يي مما اة المد   ن  يمندما اســـتجدمت األســـ حا المتفجرة  

من المـد   ن،   الجراى  يي المـاسـا من القت ى أو  88،  ـاة  2020يي المنـارا المـدهولـا بـالســــــــــــــكـاة يي عـام  
(  وأدى اســــتجدام  S/2021/423يي الماسا عند اســــتجدام هذه األســــ حا يي منارا أئرى    16مقار ا منســــ ا  

أ ر ســــــــــ  ا ع ى عمإ  األســــــــــ حا المتفجرة يي المنارا المدهولا بالســــــــــكاة أي ــــــــــا  إلى إادا  ت و  مر أل،
ــا يا والنزو    المســـمف ــا  ااالت الطوارا ات سـ ــا يا وات ماسيا  وتؤجم الذئاسر المتفجرة أي ـ  ن والو االت ات سـ

ــرا يي جمي  أ حار المالم يي   ايا عام    82,4ومن م ن   ردوا قســـــــــ ــد  تيجا لحاالت    2020م  وة شـــــــــــجر شـــــــــ
ئـاسر المتفجرة ع ى ررب  ، واجـه المـدـيد من م ت ـدـيدات بســـــــــــــــبأل الـذ( 3  الطوارا المتتــــــــــــــ ـا ـبالنزاعـات والمـناع

هجرت م ويي ج ودهم ل مودة إلى ديـــارهم  وع ى وجـــه الجتــــــــــــــول، أشــــــــــــــــارت تقـــارير من ال ـــام روة يي  

 __________ 

ــادة   (2   ــا باأللغام الم ـــ ــابات الناجما عن األج زة المتفجرة ال دويا التـــــن ، التي يشـــــار إل  ا أي ـــ ألغرا  هذا التقرير، يإة أرقام اتصـــ
ــ ا عن جمي  هذ ــابات الناشــ ــمإ اتصــ ــن ، تشــ ــن   لأليراد ذات الطاب  ال دوي التــ ه األج زة، بما يي ذلك األج زة المتفجرة ال دويا التــ

 التي تنفجر عند مالمسا ال حايا ل ا 
 ميا ات مقدما من مفوضيا األمم المتحدة الساميا لشؤوة الالج  ن  (3  

https://undocs.org/ar/S/2021/423
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إلى أة ال جمات اال تحاريا والغارات باســـتجدام األج زة المتفجرة  ا ت عوامإ رسيســـيا يي تشـــريد  2021 عام
ــري  لالاتياج 400  000أ ،ر من   ــاعد ســـ ــا يا، ا د يحتار أ ،ر من شـــــجر، وأ  ا أدت إلى تتـــ ات ات ســـ

   ( 4  م  وة شجر إلى المساعدة ات سا يا 1,2

ع ى النحو الذي  واســتمر تزايد الحاجا إلى دعم اتجرارات المتم قا باأللغام يي الحاالت ات ســا يا، - 5
ــؤوليا عن اتجرارات المتم قا  ــدة يي مجال المسـ باأللغام، تحت رعايا المجموعا  تج ى يي زيادة اآلليات المنشـ

 ، م  اســــــــــــــتمرار ( 5  2020يي عـام    16و  2019يي عـام    15إلى   2018يي عـام    12المـالمـيا ل حمـاـيا، من  
ــا إدرار اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام يي ئطث االســــــــــــــتجــابــا    2021الط ــأل يي النمو يي عــام   وزاد أي ـــــــــــــ

ــا يــا، من   وا ــد أة الــذئــاسر     2020يي عــام    18و    2019يي عــام    17إلى    2018يي عــام    12ات ســـــــــــــ
ســـــــــــوار من ئالل ت و    المتفجرة أعاقت التنميا والنمو االقتتـــــــــــادي يي ممظم الب داة واألقاليم المت ـــــــــــررة،

األراضـــــــي التي  اة يمكن اســـــــتجدام ا لوال ذلك يي األ شـــــــطا االجتما يا واالقتتـــــــاديا أو يي تطوير البنيا 
ذلــت ج ود   واتيــا ل تنميــا عن رريا تــدجيم المنل والنزاعــات،التحتيــا، أو من ئالل من  ت   ــا م  ــا م يقــد مــد

 لالستفادة من دور اتجرارات المتم قا باأللغام باعت ارها عامإ تمك ن ل تنميا المستداما 
  

معلومات مستتتتتتتتتاملة عن الاتتتتتتتتدول القانونية الدولية المتاتتتتتتتتلة باإلجراءات  - ثانيا 
 المتعلقة باأللغام

هنـا   غرات  ب رة يي تمميم التــــــــــــــكو  القـا و يـا الـدوليـا المتتــــــــــــــ ـا بـاتجرارات المتم قـا ال تزال   - 6
التي شــم ت ا الدراســا االســتقتــاسيا والتي  يمن م ن الدول باأللغام، وويي تقديم التقارير بشــد  ا، واالمت،ال ل ا 

دولا، قام أقإ من  تــــــــــــــل   27  ي  ـا وجود لألمم المتحـدة يي مجـال اتجرارات المتم ـقا باأللغـام الـ الغ عددها
هذا المدد بالتتـــــــــــــديا ع ى االتفابيات المتتـــــــــــــ ا باتجرارات المتم قا باأللغام أو اال  ـــــــــــــمام إل  ا  ي نا  

ــادة لأليراد، وتدم ر ت ك األلغام   11 ــتممال وتجزين وإ تار و قإ األلغام الم ـ دولا ررف يي اتفابيا اظر اسـ
دول أرراف يي اتفابيا اظر أو تق  د اســـــتممال أســـــ حا   5نقوديا  و دول أرراف يي اتفابيا الذئاسر الم 6و 

تق  ديا مم نا يمكن اعت ارها مفررا ال ــــــرر أو عشــــــواسيا األ ر  وصــــــدقت أو ا  ــــــمت جمي  الدول الجم   
األرراف يي االتفابيا المتم قا بدســ حا تق  ديا مم نا أي ــا ع ى البروتو ول المتم ا بحظر أو تق  د اســتممال 

 البروتو ول ال،ا ي،  1996أيار/مايو  3ام واألشـــــــــرا  الجدا يا والن اسث األئرى، بتـــــــــيغته الممدلا يي األلغ
ــيغته الممدلا يي   ــا ع ى البروتو ول 1996أيار/مايو   3بتـــــ (، وصـــــــدقت ا نتاة من هذه الدول الجم  أي ـــــ

( من 12أ بر ق  ال   بشـدة المتفجرات من مج فات الحرب  البروتو ول الجام ( أو ا  ـمت إليه  و اة عدد
التي شم ت ا الدراسا االستقتاسيا أررايا  يي اتفابيا اقوب األشجال ذوي اتعاقا  وتش ر ت ك  27الدول الــــــ  

البيا ات إلى أ ه ي زم القيام بالمزيد لتمزيز تمميم األرر الدوليا الرسيسـيا، التي ت دف إلى توجيه ودعم الج ود 
 لت ديدات بالمتفجرات الراميا إلى التتدي ل ت و  أو ا

وم  ذلك، اد ت تطورات إيجاميا  يقد ا  مت م ديف و  وي وساة تومي وبرينس بي وسا ت لوسيا  - 7
  غ ر أة هذا المدد ال يرقى إلى 110إلى اتفابيا الذئاسر المنقوديا، ليتــــإ مجموع عدد الدول األرراف إلى 

 __________ 

 المرج   فسه  (4  
والجم وريا المربيا الـسوريا وجم وريا ال و غو الديمقراريا ،  ا ت هذه اآلليات تممإ يي أيغا ـستاة وأو را يا وبور  نا ياـسو  2020يي عام  ( 5   

 وجنوب السوداة والسوداة والتومال والمراب و ولومبيا ول بيا ومالي وميا مار و يج ريا واليمن واألر  الف سط نيا المحت ا  
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ــبتمبر   ال دف المحدد يي المؤتمر االســـــــــــتمراضـــــــــــي األول الذي عقد دولا    130وال الغ    2015يي أي ول/ســـــــــ
 وواصإ الرؤسار والمنسقوة المتماقبوة الممن وة متمميم هذه التكو  تمزيز الدعوة يي ذلك المجال  

ــور ع ى التـــــــالت م ن اتفابيا اقوب األشـــــــجال ذوي اتعاقا   - 8 ــ ث ال ـــــ وال تزال األمم المتحدة تســـــ
 ، م  الدعوة يي الوقت  فسه إلى تقديم الدعم ل ناج ن من اواد   والمماهدات ات سا يا ومماهدات  زع السال

ــار وة يي   ــرهم ومجتممات م المح يا  و اق  المشــــــ الذئاسر المتفجرة، بمن ي  م األشــــــــجال ذوو اتعاقا وأســــــ
، موضــــــــــــــوع 2021ازيراة/يو يـه    17إلى    15مؤتمر الـدول األرراف يي االتفـابيـا، الـذي عقـد يي الفترة من  

ــا ت  امايا اقوب ا ــدقت ســـ ــا يا  وصـــ ــ حا وااالت الطوارا ات ســـ ألشـــــجال ذوي اتعاقا يي النزاعات المســـ
ع ى التوالي،   2021ازيراة/يو يه   28و   2020ازيراة/يو يه    11لوســــــــــــــيا وأوزبكســــــــــــــتاة ع ى االتفابيا يي 

  2021تموز/يوليه  12وا  مت إل  ا موتسوا ا يي 

  مام جديدة إلى االتفابيا المتم قا بدس حا تق  ديا  ولألسل، لم ت ن هنا  أي عم يات تتديا أو ا - 9
ــتاة ع ى  طاب   29مم نا  وم  ذلك، تم تط  ر ما يزيد ق  ال عن     ومترا مربما من األراضــــــــــي يي أيغا ســــــــ

شــــجتــــا، باالســــترشــــاد بالبروتو ول    4 140لجدما   ســــتا ميادين ل رمايا تســــتجدم ا القوات المســــكريا الدوليا،
التـــــــــــــ ا م ن االتفابيا وامايا المد   ن  وي دف اســـــــــــــتمرار الدعوة التي تقوم م ا داسرة    الجام ، وتد  دا ع ى

اتجرارات المتم ـقا باأللغـام إلى تمزيز االمتـ،ال لالتـفابـيا يي ســـــــــــــــياب ا ســــــــــــــحـاب القوات المســــــــــــــكريا الدولـيا 
 أيغا ستاة  من

أللغام الم ـــــادة لأليراد،  ولم ت ن هنا  أي عم يات تتـــــديا أو ا  ـــــمام جديدة إلى اتفابيا اظر ا - 10
رغم أ ه يدمتقد أ ه توجد ألغام ع ى أراضـــــي المديد من الدول التي ليســـــت رريا بمد يي االتفابيا، بما يي ذلك 

آئرها شــــ  ي والمم  ا  دولا، 31يي مجزو ات ا من األســــ حا  ومن م ن الدول الموقما ع ى االتفابيا، أ جزت 
  وقدمت دول  5التزامات ا المتم قا بإزالا األلغام بموجأل المادة   لشــــــــــــــماليا،المتحدة لبريطا يا المظمى وأيرلندا ا

أئرى ر  ات لتمديد مواع دها الن اسيا تزالا األلغام ئالل الفترة المشــــــــــمولا بالتقرير  وت قت ممظم ت ك الدول  
 دعما تقنيا من األمم المتحدة يي إرار بيام ا مذلك 

بيا اظر األلغام الم ــــادة لأليراد ئطا عمإ أوســــ و الجمســــيا يي واعتمدت الدول األرراف يي اتفا - 11
  والتزمت الدول األرراف  2019المؤتمر االستمراضي الراب ، الذي عقد يي النرويم يي تشرين ال،ا ي/ ويمبر  

بموجأل الجطا ب ماة أة ت وة االستجابات الورنيا شام ا ومستج  ا لالاتياجات والتجارب المتنوعا ل ناد 
جتممــات المح يــا المت ــــــــــــــررة، بمــا يي ذلــك عن رريا مراعــاة الممر و وع الجن  والموامــإ األئرى  يي الم

المحددة الســياب  ويشــكإ اســتحدا  قســم منفتــإ مكرد ل تو يا بالمجارر والحد من ا دل ال قويا أي ــا  ع ى 
 ارتفاع مستوى الدعم الدولي والورني ل ذا المسمى المنقذ ل حياة  

، عقد الســـوداة االجتماع ال،امن عشـــر ل دول األرراف يي اتفابيا 2020تشـــرين ال،ا ي/ ويمبر  ويي  - 12
دد ممدل اتمالق الذي يزيد ق  ال عن   ــادة لأليراد بشــــكإ ايتراضــــي، ا د اد يي الماسا  50اظر األلغام الم ــ

عشـــر ل دول األرراف،    باعت اره مجاال يحتار إلى االهتمام  ور زت هولندا، بتـــفت ا رسيســـا االجتماع التاســـ 
 ع ى تنميا القدرات واالمت ار والشموليا 
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اإلبالغ بموجت  استتتتتتتتتتراتيجيتة األمم المتتتدة لعجراءات المتعلقتة بتاأللغتام لل ترة  -  ثالثا  
2019 -2023 

 تعزيز التماية من مخاطر الذخائر المت جرة وآثارها الجتماعية والقتاادية -  ألف 
ــابات الناجما عن اواد  الذئاسر المتفجرة من ئالل إزالا الت و  تم إاراز تقدم يي ال - 13 حد من اتصــ

ــابات   ــب إ الم،ال يي جم وريا الو الديمقراريا الشـــــمبيا، ا د ا جفح ممدل اتصـــ القديم،  ما يتب ن ع ى ســـ
بــــا جفــــاضـــــــــــــــــه من    70بــــد ،ر من   يي    33إلى    2010يي عــــام    119يي المــــاســــا ئالل عقــــد من الزمن، 

وع ى النقيح من ذلك، اســـــتمر ارتفاع عدد اتصـــــابات الناجما عن األج زة المتفجرة ال دويا     ( 6  2020 عام
، وســــــــــــــج ت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام عددا متزايدا من 2020التــــــــــــــن  يي مور  نا ياســــــــــــــو يي عام 

و الديمقراريا   اتصـــــابات م ن المد   ن والمســـــكري ن بســـــبأل هذه األج زة يي مقارما إيتوري بجم وريا ال و غ
ــ ا   ــابات، من   50و ا ت هنا  زيادة مق قا منســــــــ ــبأل الذئاسر 166إلى   111يي الماسا يي عدد اتصــــــــ ، بســــــــ

المتفجرة يي  ولومبيا، وتشـــــــ ر البيا ات المجمما من اليمن إلى ارتفاع يزيد عن  ال ا أضـــــــماف يي عدد هذه 
  498، مقار ا مـــــــــــــ 2020يي عام إصابات   1 606، ا د تم تسج إ 2020و   2019اتصابات م ن عامي  

  وعالوة ع ى ذلــك، شــــــــــــــ ــدت بمح مرامم األمم المتحــدة لعجرارات المتم قــا بــاأللغــام التي 2019يي عــام  
لتقارب مســـــــــــتويات ما قبإ   عودة إلى ارتفاع األرقام، 2020الاظت ا جفاضـــــــــــا يي عدد ال ـــــــــــحايا يي عام 

هذه االتجاهات الم، رة ل ق ا الحاجا المســــتمرة      وتؤ د2021وذلك يي األشــــ ر األولى من عام  ،2020 عام
 إلى إجرارات تط  ر ومسح األراضي المنقذة ل حياة وإلى التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة  

 
 المسح والتطهير   

   ومترا مربما من األراضـــــــــي التي  164من إعادة   2020مكنت صـــــــــناديا األمم المتحدة يي عام  - 14
إلى المجتممات المح يا، مما جم  ا أ ،ر أما ا وإ تاجيا  و تم ذلك الرقم عن التقدم  ا ت م و ا يي الســـــــــــاما  

المحرز يي المديد من الب داة واألقاليم، ا د شـــ دت أيغا ســـتاة وي  ت  ام و مبوديا و ولومبيا أع ى ممدالت  
المــد يــا،   التحتيــا األســــــــــــــــاســــــــــــــيــا  من مواق  البنيــا  900، جم ــت األمم المتحــدة  2020التط  ر  ويي عــام  

 المدارد والمستش يات، آمنا  م،إ

ول تق ـ إ إلى أد ى اـد من ئطر اـلذئـاسر المتفجرة ع ى المجتممـات المح ـيا الممرضــــــــــــــا ل جطر يي  - 15
الجم وريا المربيا الســــــوريا،  شــــــرت داسرة األمم المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام أول يريا تاب  ل ا لتق يم  

  وســــــاهم الفريا يي تحديد مواق  الت و  الناجم عن 2020يف دمشــــــا يي تموز/يوليه الذئاسر المتفجرة يي ر 
الذئاسر المتفجرة وأرسـى األسـاد ألول عم يا تزالا األلغام ألغرا  إ سـا يا يي دمشـا، ومن المقرر إجراؤها  

 ئالل الفترة المشمولا بالتقرير المقبإ 

ــر اتجرارات المتم قا باأللغام   - 16 ــتجاب عنتـ ــاعدة واسـ التاب  ل م،ا األمم المتحدة المت ام ا لتقديم المسـ
ــ ر   ــا يا وبر امم األغذيا المالمي متيسـ ئالل الفترة اال تقاليا يي الســـوداة لط  ات مكتأل تنســـ ا الشـــؤوة ات سـ
وصول بم،ات المساعدة الغذاسيا عبر ئطوط النزاع إلى ج ب ن يي جنوب  ردياة، لم ت ن المساعدة ات سا يا 

   2011المتحدة قد وص ت إل  ما منذ عام لألمم 
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ــول اآلمن ل ج ات الفاع ا يي مجال الممإ  - 17 ــوداة الوصــ ــمنت بم،ا األمم المتحدة يي جنوب الســ وضــ
ــا ي عن رريا تحديد منارا آمنا ــقاط األغذيا  وتط  ر مواق   ات ســــ يمكن ي  ا لبر امم األغذيا المالمي إســــ

ات ســـا ي، وذلك بالتنســـ ا م  مكتأل تنســـ ا الشـــؤوة ات ســـا يا والمنظما الدوليا ل بنار من أجإ مرا ز الممإ  
ــاري  مــد ئطوط أ ــام ــأل الميــاه التي تقودهــا منظمــا األمم المتحــدة ل طفولــا   ل  جرة  ومســــــــــــــح وتط  ر مشـــــــــــــ

 شجر إمكا يا الحتول ع ى المياه النظيفا وئدمات الترف التحي    110  000 ال و يسل(، مما أتا  لـ 

ومكنت عم يات إزالا األلغام التي اضـــــــــــــط مت م ا قوة األمم المتحدة األمنيا المؤقتا ألم ي عم يات  - 18
، وال جرة اآلمنــا ل رعــاة، م  220  000إلى    202  000المودة اآلمنــا مــدوة عواسا، التي زاد المــدد ي  ــا من  

  2019تشــــــــــــــرين األول/أ توبر  تمك ن ال مـ،ا من التنقـإ وتحســــــــــــــ ن االســــــــــــــتقرار يي المنطقـا  ويي الفترة م ن  
ــاة/أمريإ   ــوداة 2020و يسـ لغما  98، دمرت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام يي إادى القرى يي جنوب السـ

ــادا لأليراد و قطمـا من اـلذئـاسر غ ر المنفجرة، ممـا أدى إلى تحرير األراضــــــــــــــي وتمك ن المجتم    15 م ــــــــــــ
 إعادة منار المنازل والمزارع بدماة   المح ي، الذي ي م الماسدين مؤئرا  من أوغندا، من

وتجفل أ شــــــــطا التط  ر والمســــــــح من األ ر االجتماعي واالقتتــــــــادي ل ت و  وتحفز التنميا  ويي  - 19
التـومال، أدى مشـروع مجتممي تزالا األلغام ع ى رول الحدود م  إ  وبيا إلى توي ر يرل عمإ أل ،ر من 

 ا دوة ســـــــن ال،ال  ن، بما يتفا م  مر امم الشـــــــ اب والســـــــالم  رجإ وامرأة من التـــــــومال،  تـــــــف م تقري  300
واألمن  ويي المراب، قــامــت داسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام متط  ر أرا ي زرا يــا يي محــايظــات األ  ــار 
و ر و  و  نوى، مما هيد يرصــا  آمنا ومنتجا ل ســأل الرزب  وأتمت بم،ا األمم المتحدة لتحق ا االســتقرار يي  

من المتفجرات من   901م مــا ل تج ر من الــذئــاسر المتفجرة ودمرت    570ا ال و غو الــديمقراريــا  جم وريــ 
ــتاة، أي رت تق يمات  مج فات الحرب، مما أتا  االضـــــــطالع باأل شـــــــطا الزرا يا لتول د الدئإ  ويي أيغا ســـــ

لرعي وبنار المنازل بمد إزالا األلغام أة األراضـــــــــي التي تم تط  رها اســـــــــتدجدمت يي األ شـــــــــطا الزرا يا وا ما
وإ شـار الطرب وغ رها من ال يا إ األسـاسـيا الح ويا  ويي ل بيا، سـ إ تحديد المنارا الم و ا وتط  رها أي ـا 

 عودة المشردين دائ يا 
 

 التوعية بمخاطر الذخائر المت جرة   

  م  وة شـــــــجر من ئالل دورات التو يا وج ا 7,3، تم الوصـــــــول إلى 2020و   2019يي عامي  - 20
لوجه بمجارر الذئاسر المتفجرة، المسـتج  ا والمتـمما ئتـيتـا  لتالسم ااتياجات المجتممات األ ،ر ضـمفا، 
 وتم الوصول إلى عدد أ بر باستجدام أسال أل التواصإ عن بمد، وجميم ا مقدما أو ممولا من األمم المتحدة  

لتمك ن   2019ة يي أيار/مايو وتم تشــــــــــك إ الفريا االســــــــــتشــــــــــاري ل تو يا بمجارر الذئاسر المتفجر  - 21
منظما من أوسـاط اتجرارات   15الممارسـ ن من ت ادل الممارسـات الج دة والتوجيه التقني  ويتدلل الفريا من  

المتم قا باأللغام، وتتشــــار  ال و يســــل م  إادى منظمات المجتم  المد ي  ع ى أســــاد التناوب، وهي االيا  
الفريا االسـتشـاري، ويممإ مر ز جنيف الدولي تزالا األلغام لألغرا   منظما ات سـا يا واتدمار( يي رساسـا 

 ات سا يا موصفه األما ا  

، 19-ورغم توقل مرامم األمم المتحدة ل تو يا بالمجارر التي تقدم بح ــور شــجتــي بســبأل  وي د - 22
ــإ عن بمد  ــال أل التواصــ ــتف دة  من أســ ــاط اتجرارات المتم قا باأللغام مســ ويي المراب، أر قت    يقد ت يفت أوســ

ــاسإ التواصـــإ االجتماعي بمنواة   ، وصـــ ت إلى أ ،ر من م  وة شـــجر يي ســـت  “ئطوة آمنا”ام ا ع ى وسـ
ــاسإ عبر ال اتل المحمول   محايظات مجت فا   ما تم  شـــر م تـــقات ولواات إعال يا وامالت لتوصـــ إ الرسـ
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ــإ االجتماعي م  ــاسإ التواصـ ــتاة وامالت إذا يا وت فزيو يا وامالت ع ى وسـ دعم من األمم المتحدة يي أيغا سـ
 وأو را يا والجم وريا المربيا السوريا و ولومبيا ول بيا والنيجر واليمن   

ــت،مارات ا يي تطوير قدرات المام  ن يي الجطوط األماميا 2020ويي عام  - 23 ، زادت ال و يســـل من اسـ
من م   من الم ن  ن،  19  000من    ع ى توي ر التو يــا بــالمجــارر، بمــا يي ذلــك من ئالل تــدريــأل مــا يقرب

يي الماسا يي عدد  42مم موة وعام وة يي مجال الرعايا التــــحيا وضــــ اط جي ، مما يمك  زيادة منســــ ا 
، ويم،إ ت يفا واســـــــــــ  النطاب م  إضـــــــــــفار الطاب  المح ي ع ى 2019رســـــــــــإ التو يا بالمجارر مقار ا بمام  

ســــــــــــــاـسإ التو ـيا ـبالمجـارر التي ـقدمت ـا داسرة اتجرارات  أســــــــــــــالـ أل التقـديم ـمدي  من الجـاسحـا  وـبالمـ،إ، ربطـت ر 
- وي د  المتم قا باأللغام يي أيغا ســــتاة م ن الحاجا إلى تفادي لم  الوجه  إجرار صــــحي ل تج يف من ا تشــــار 

ومجارر لم  أشـــــــيار غ ر ممرويا وربما متفجرة  ويي أم ي، صـــــــممت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام  19
رفال، شـــــم ت توزي  أقنما ل وجه متـــــمما ئتـــــيتـــــا  بإضـــــايا رســـــاسإ ل تو يا بمجارر  ا قات مســـــرايا لأل

الذئاسر المتفجرة  وقام مر امم األمم المتحدة ات ماسي مت  يف ج وده لمســـــــاعدة ال ـــــــحايا يي ي  ت  ام لدعم 
لمتفجرة،  ع ى األشــجال ذوي اتعاقا، بمن ي  م ضــحايا اواد  الذئاسر ا 19-إجرار تق يم ســري  أل ر  وي د

ــاعدة  ــمفا”شــــجر اعتبروا   6  000ومســ ــر “األ ،ر ضــ ــج ر الت نولوجيات الجديدة، قدم عنتــ   ومن ئالل تســ
اتجرارات المتم قـــا بـــاأللغـــام التـــاب  لقوة األمم المتحـــدة المؤقتـــا يي لبنـــاة الـــدعم ل مر ز الورني لعجرارات  

  المتفجرة عبر استجدام الواق  االيتراضي ت م ذ بمجارر الذئاسر  400المتم قا باأللغام يي الب د لتو يا 

وقامت أي ــا أوســاط التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة مت  يف أ شــطت ا اســتجابا ل ق ود المفروضــا  - 24
ع ى الوصـــــول والمجارر األمنيا الناشـــــ ا  ويي الجم وريا المربيا الســـــوريا، شـــــار ت ال و يســـــل ع ى  طاب  

التم يم يي مرامم التحتـــــــ ن الورنيا، ا د وضـــــــمت مواد متـــــــمما  واســـــــ  م  وزارة التـــــــحا يي دمم هذا 
ــما من األرفال   ــول إلى مجموعا واسـ ــح  ن القادرين ع ى الوصـ ــتجدام ا من قبإ المام  ن التـ ــا السـ ــيتـ ئتـ
ال ــــمفار يي المنارا المحاصــــرة أو التي يتــــمأل الوصــــول إل  ا  وقدمت ال و يســــل أي ــــا  الدعم إلى وزارة  

ريا يي إدمار التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة يي المناهم الدراســــــيا الورنيا الرســــــميا  التربيا والتم يم الســــــو 
لجمي  التـــــفوف، ل ـــــماة أة يتمكن ج إ من األرفال والمراهق ن من تبني الســـــ و يات اآلمنا  وعند ا دالع 

م وال و يســــــــــــــل ع ى ، تمـاوـ ت داسرة اتجرارات المتم ـقا ـباأللغـا2021األعمـال المـداسـيا يي غزة يي أـيار/مـايو 
 تقديم رساسإ التو يا بالمجارر إلى المجتممات المح يا التي تواجه ت و ا جديدا  

، تم ت  يف دورات  2020ويي المراب، وم  اتعالة عن إغالب مجيمات المشــــردين دائ يا يي عام  - 25
مح يا الماسدة  وعمإ التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة وتقديم ا ع ى وجه الســـــــــــرعا لألســـــــــــر والمجتممات ال

مر امم شـــــامإ لألمم المتحدة يي لبناة ع ى تتـــــميم أدوات ل تو يا بالمجارر لالج  ن من الجم وريا المربيا 
ــريك ا من المجتم  المد ي يي عام  ــوريا  ويي اليمن، أر قت ال و يســــــــل وشــــــ ام ا تجريبيا م غا   2019الســــــ

عيا، مويرة  رساسإ التو يا بالمجارر لما يقرب من اتشارة متمما ئتيتا لألرفال من ذوي اتعاقات السم
رفإ أصــم، و ذلك ل شــ اب يي مجيمات النازا ن دائ يا والمجتممات الم ــيفا  وتم أي ــا الوصــول   4 000
 رفإ وشاب آئرين من المجتممات المح يا المحيطا  18 300إلى 

 يم والتــــــحا إلى زيادة تمزيز التــــــ ا  وأدى تزايد إدمار اتجرارات المتم قا باأللغام يي قطاعي التم - 26
م ن اتجرارات المتم قا باأللغام والج ود المبذولا لتمزيز يرل التنميا وســـــبإ  ســـــأل الرزب، بما يي ذلك من 
ئالل الج ود الجـاريـا تدرار التو يـا بمجـارر الـذئـاسر المتفجرة يي المنـاهم الـدراســــــــــــــيـا ل مرا ت ن االمتـداسيـا 
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ي مـالي و يج رـيا ع ى التوالي، أو يي امالت الرعـاـيا التــــــــــــــحـيا، مـ،إ امالت  والجـامعـيا،  مـا هو الحـال ي
 التحت ن التي تنفذ يي الجم وريا المربيا السوريا 

 
 التماية من خطر األجهزة المت جرة اليدوية الانع   

ال دويا التــــــن ، يســــــ م المديد من ال يا ات التابما لألمم المتحدة يي دورة مواج ا األج زة المتفجرة  - 27
التي تشـــــمإ مجموعا من األ شـــــطا، مدرا  من من  ال جمات ووصـــــوال  إلى ال شـــــل عن األج زة وإعادة تده إ 

و   ا تممإ ع ى امايا المد   ن وافظا الســــــــالم التابم ن لألمم المتحدة ومويف  ا والج ات الفاع ا    الناج ن،
ــا يا وغ رها من الج ات الفاع ا من ئطر هذه األ ــقا، أ شــــــ ت يرقا  ات ســــ ج زة  ومن أجإ تنف ذ مواج ا متســــ

عمإ األمم المتحدة التنســـــــيقيا الممنيا من م شـــــــامإ ل منظوما بد م  ا إزار األج زة المتفجرة ال دويا التـــــــن ، 
تدم ن  متنســـــــــ ا من داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام وذلك عمال بجطا األم ن المام لنزع الســـــــــال ، الممنو ا  

  وأســفرت المشــار ا من ئالل يرقا الممإ عن إ شــار ه  ا تنســيقيا يي  مشــتر   ئطا لنزع الســال مســتقب نا ال
اليمن تمنى بجطر األج زة المتفجرة ال دويا التــــــــن ، بقيادة مر امم األمم المتحدة ات ماسي  وســــــــاهمت ج ود 

وشــبوة وتمز، أع ــار هذه الفرقا بشــكإ جماعي يي ئفح عدد ال ــحايا المد   ن يي محايظات ا ــرموت 
  ( 7  2020يي عام  125إلى  2019يي عام  231الذي ا جفح من 

ــ ن ســــــالما وأمن افظا الســــــالم م   - 28 ــمى داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام إلى تحســــ ويي مالي، تســــ
القيـام يي الوقـت  فســـــــــــــــه مـدعم تنميـا قـدرات قوات الـديـاع واألمن المـاليـا والمجتم  المـد ي يي تج يف ئطر  

من  102سر المتفجرة، وال ســـــــــيما األج زة المتفجرة ال دويا التـــــــــن   وســـــــــج ت األمم المتحدة اتى اآلة الذئا
  وم، ـت قوات األمن الورني ال ـدف 2021اواد  األج زة المتفجرة ال ـدويـا التــــــــــــــن  يي مـالي ئالل عـام  

اواد    10  ااد ا قد اســـــــــــت دف افظا الســـــــــــالم التابم ن لألمم المتحدة وأضـــــــــــرت 38الرسيســـــــــــي، وإة  اة 
ــتا من افظا الســـــــــالم    2021  ويي الفترة من  ا وة ال،ا ي/يناير اتى ازيراة/يو يه  ( 8  بمد   ن يقث، لقي ســـــــ

الدور الحاســــــــم ل تدريأل ع ى التج يف من ئطر األج زة   اتف م يي اواد  متتــــــــ ا م ذه األج زة، مما يؤ د
ــا،  ــيتــــــ ــن  والتج ر من ا المقدم ل  م،ات ئتــــــ ــاهما  المتفجرة ال دويا التــــــ والتوجيه المقدم إلى الب داة المســــــ

بقوات  وال تزال هنــا  مؤشــــــــــــــرات إيجــاميــا ع ى قــدرة بم،ــا األمم المتحــدة المت ــام ــا المتمــددة األبمــاد لتحق ا 
االســتقرار يي مالي ع ى  شــل وتح  د األج زة المتفجرة ال دويا التــن  قبإ أة تد حا ال ــرر بحفظا الســالم 

،  جح المـدربوة  2021اتى ازيراة/يو يـه    2019يي الفترة من آب/أغســــــــــــــط    و ( 9  أو الســــــــــــــكـاة المـد   ن
دورة يي مجال التج ر من    50المال وة الذين ئ موا يي الساما لتدريأل وتوجيه من ال م،ا يي تقديم أ ،ر من 

 درة الورنيا  الذئاسر المتفجرة إلى قوات الدياع واألمن يي الب د، مما يش ر إلى تزايد اال تفار الذاتي من ا د الق 

 مد بيام فوتر زت الج ود أي ـــــــــا  ع ى ممالجا ئطر األج زة المتفجرة ال دويا التـــــــــن  من جذوره   - 29
داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام بد شطا الدعوة وتقديم الدعم التقني، بما يي ذلك عن رريا تقديم المم ومات 

 طاب اظر توريد األس حا المفرو  ع ى التومال    إلى يريا الجبرار الممني بالتومال، وس  مج   األمن

 __________ 

 ي لبر امم األمم المتحدة ات ماسي يي اليمن ميا ات مقدما من المكتأل القطر  (7  
 ميا ات مقدما من داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام يي مالي  (8  
،  2018من مــا يزيــد ق  ال عن   ــد األج زة المتفجرة ال ــدويــا التــــــــــــــن  التي ع،ر ع   ــا وأزي ــت و ــا ــت تســــــــــــــت ــدف ال م،ــا يي عــام   (9  

ــت دف ال م،ا يي عام  يقرب من  تـــــل األج زة المتفجر  ما إلى ــن  التي ع،ر ع   ا وأزي ت و ا ت تســـ والنتـــــل   2020ة ال دويا التـــ
  2021األول من عام 
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، ليشــــــمإ اظرا ع ى مكو ات األج زة المتفجرة ال دويا التــــــن ، ممززا  مذلك الج ود (2019   2498يي قراره  
 الوقاسيا ل تتدي ل ذا الجطر 

 
 األسر والتاول على الخدمات الاتية والتعليمية    إعادة إدماج الناجين وأفراد -  باء 

تزايدت اســــتجابا إجرارات األمم المتحدة المتم قا باأللغام لمســــاعدة ال ــــحايا ئالل الفترة المشــــمولا   - 30
متو  ا ودعم مســـــــــــــــارات اتاـالـا، التي تربث   2020مر ـامجـا لألمم المتحـدة يي عـام    14بـالتقرير، ا ـد قـام  

   2019دعم المقدم ن من الدولا أو الشـــــــر ار اآلئرين، مقار ا م،ما يا مرامم يي عام  بالجدمات وال ال ـــــــحايا
ويي  ولومبيــا، قــدمــت األمم المتحــدة التوجيــه والــدعم إلى ضــــــــــــــحــايــا اواد  الــذئــاسر المتفجرة، ب يــا تمزيز  

 وتمززت أي ــــــا إمكا يا الحتــــــول ع ى المســــــاعدة ع ى التــــــم د وصــــــول م إلى مســــــارات اتاالا الحكوميا 
المح ي من ئالل تطوير وتحديد مسارات اتاالا المح يا واتق يميا ومن ئالل توي ر التدريأل لمكاتأل أمنار 
المظالم المح يا، وذلك من أجإ تمزيز االســــــــــــــتجابات لط  ات المســــــــــــــاعدة  وعم ت داسرة اتجرارات المتم قا 

لدعم النفســـــي واالجتماعي وتحديد ج ات  باأللغام يي  يج ريا م  المنظما الدوليا ل  جرة ع ى تم  ن ئدمات ا
ــارات اتاالا إلى الج ات الفاع ا الدوليا والورنيا يي مجال اتجرارات   ــ ا لتوي ر المم ومات عن مســــــ التنســــــ
المتم قا باأللغام التي تتمامإ م  ال ـــــــــحايا  ويي أعقاب الزيادة الحادة يي الحواد  يي األر  الف ســـــــــط نيا 

ــ ا بكوي دالمحت ا التي ياقم ا تج يف  ــ ت  19-الق ود المتتــــــ ، وا دالع األعمال المداسيا يي غزة الاقا ، واصــــــ
داسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام التحقا من الحواد  وأتــااــت ئــدمــات اتاــاالت إلى النــاج ن من اواد   

 الذئاسر المتفجرة وأسرهم 

ــا يا، أ شــــئ ويي الجم وريا المربيا الســــوريا، وب يا إدمار مســــاعدة  - 31 ال ــــحايا يي االســــتجابا ات ســ
ــؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام  ومنذ إرالقه يي   ــحايا يي إرار مجال المســـ ــاعدة ال ـــ يريا عامإ ممني بمســـ

ئدما قاسما تتتـــإ باتعاقا ومســـاعدة ال ـــحايا ع ى  250، ادد الفريا المامإ 2020تشـــرين األول/أ توبر 
اتياجات الناج ن والمم ومات ذات الت ا بشدة إعاقات م يي الج ود محايظا  ويي مالي، أدمجت ا  13 طاب  

المبــذولــا من ئالل مجــال المســــــــــــــؤوليــا المتم ا بمكــايحــا األلغــام دائــإ الب ــد، بمــا يي ذلــك يي عم يــا إدارة  
 المم ومات الجاصا به، من أجإ تحس ن وتمزيز مسارات اتاالا والمساعدة 

األمم المتحدة مســـــاعدة م اشـــــرة ا ،ما لم ت ن مســـــارات اتاالا متااا  ويي بمح الحاالت، قدمت   - 32
ــحايا اواد  الذئاسر المتفجرة، م   ــام ا ل ـ ــاعدة شـ ــرب أو را يا م،ال ، يســـرت ال و يســـل تقديم ازم مسـ يفي شـ
ــد م ا الرعايا   ــترشـ ــماة تحديد االاتياجات المتغ رة لتسـ ــه ل ـ االضـــطالع بإدارة الحاالت الفرديا يي الوقت  فسـ

أرفال من ال ـحايا يي   2 105، قدمت ال و يسـل الدعم لما مجموعه  2020و   2019المسـتمرة  ويي عامي  
م دا وإق يما، هي أيغا ســــتاة و مبوديا وتشــــاد و ولومبيا وميا مار والنيجر وســــري ال  ا والســــوداة وأو را يا   11

  ( 10  واليمن واألر  الف سط نيا المحت ا

قا باأللغام اســـــــتراتيجيا األمم المتحدة تدمار منظور اتعاقا التي أر ق ا وتشـــــــج  اتجرارات المتم  - 33
تادا  تغ  ر مســــــــتدام وتحوي ي يي إدمار منظور اتعاقا، وال ســــــــيما  2019األم ن المام يي ازيراة/يو يه  

من ئالل  فالا المســـــــــــــاواة يي الوصـــــــــــــول لجمي  األشـــــــــــــجال ذوي اتعاقا، بمن ي  م الناجوة من الذئاسر 
تفجرة، من ئالل الدعوة والمســــــاعدة التقنيا  و جزر من هذه الج ود، تممإ األمم المتحدة بشــــــكإ و  ا م  الم

 __________ 

 ميا ات مقدما من ال و يسل  (10  

https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)


 A/76/283 

 

10/20 21-11018 

 

المؤســـــســـــات الورنيا والمح يا لتمزيز آليات وضـــــ  الســـــياســـــات وتحديد األولويات الراميا إلى ضـــــماة ااترام  
ضــــمت اســــتراتيجيا اقوب ات ســــاة، وع ى وجه التحديد، اقوب األشــــجال ذوي اتعاقا  ويي أيغا ســــت  اة، ود

ورنيا تدمار منظور اتعاقا، مدعم من األمم المتحدة وبالتشـــــــــــاور م  أصـــــــــــحاب المتـــــــــــ حا يي المجتم  
المد ي، وصــممت م دف تمزيز اقوب األشــجال ذوي اتعاقا وتحســ ن ايات م، ي ــال عن أســرهم والقاسم ن  

ي  م الناجوة من اواد  المتفجرات،  ع ى رعايت م  ويي التــــومال، اســــتشــــ ر األشــــجال ذوو اتعاقا، بمن  
   2019أ نار عم يا وضـــــ  ئطا عمإ ورنيا ل مســـــاعدة يي مجال اتعاقا أر قت يي تشـــــرين ال،ا ي/ ويمبر  

وقدم مر امم األمم المتحدة ات ماسي الدعم ل ســـــ طات الورنيا يي جم وريا الو الديمقراريا الشـــــمبيا لتتـــــميم  
ودعمت األمم المتحدة أي ــــــا  تحديد  (  2025-2021ســــــنوات  إرار عمإ لمســــــاعدة ال ــــــحايا مدته ئم  

االســــتراتيجيا الورنيا لمســــاعدة ال ــــحايا يي الســــوداة  وتشــــ ر ميا ات األمم المتحدة إلى زيادة يي عدد الب داة 
م دا التي شــم ت ا الدراســا    29من م ن الــــــــــــــــ  9واألقاليم التي أ شــدت آليا تنســ ا ورنيا بشــدة مســاعدة ال ــحايا   

 (  2020م دا التي شم ت ا الدراسا االستقتاسيا يي عام   30م دا من م ن الـ    11و    2019تقتاسيا يي عام االس 

وجم  البيا ات أمر أسـاسـي ل ـماة اسـتجابات مالسما، متـمما ئتـيتـا لت بيا ااتياجات ضـحايا  - 34
ي  ــت  ــام أول م ــادرة   اواد  الــذئــاسر المتفجرة  وبــدعم من مر ــامم األمم المتحــدة ات مــاسي، أر قــت اكومــا

واســــما النطاب لجم  البيا ات تر ز ع ى األشــــجال ذوي اتعاقا، وت دف إلى تمزيز التجطيث االســــتراتيجي 
وتحديد األولويات والبرامم الورنيا لمســــاعدة ال ــــحايا  ويي الجم وريا المربيا الســــوريا، زادت األمم المتحدة 

ــتجا ــاد االسـ ــطا  من قدرت ا ع ى جم  البيا ات ترشـ ــإ، ل تمكن من ت  يف األ شـ ــا يا ع ى  حو أي ـ بات ات سـ
 لممالجا ال،غرات يي الجدمات المقدما ل  حايا  

ــجال ذوي اتعاقا و ذلك إلى إدرار الناج ن  - 35 ودعت األمم المتحدة إلى امايا وإعمال اقوب األشــــــــ
، وبدعم من ال و يســــل 2020مايو  / من الذئاسر المتفجرة يي االســــتجابات والجدمات الدوليا والورنيا  ويي أيار 

ومفوضـــــــــيا األمم المتحدة الســـــــــاميا لحقوب ات ســـــــــاة والحكومات والمم،  ن اتق يم  ن ومم، ي المجتم  المد ي،  
عقدت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام اد ا ايتراضـــيا الســـت شـــاف االســـتجابات الســـياســـاتيا والتنف ذيا ل تحديات 

   ( 2019    2475اتعــاقــا، بمــا يي ذلــك من ئالل تنف ــذ قرار مج   األمن    التي يواج  ــا األشـــــــــــــجــال ذوو 
ــايا إلى ذلك، أر قت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام يي  يســـــــاة/أمريإ   ــيا    2020وباتضـــــ ــا ايتراضـــــ ممرضـــــ

، ل فت اال ت اه إلى االاتياجات والمتط  ات المحددة لألشــــجال  “ةت   ا اياة جديد مما تزالا األلغام ”بمنواة  
ذوي اتعاقا الممرضــ ن ل نزاعات، م  التتــدي يي الوقت  فســه ل تحديات المتواصــ ا التي يواج  ا ال ــحايا   
ويي إرار مجال المسؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام، استمرت الدعوة إلى إدرار مشاري  مساعدة ال حايا يي  

 طيث االستجابا ات سا يا ع ى التم دين المالمي والقطري تج
 

 تنمية قدرات المؤسسات الوطنية والمتلية في مجال اإلجراءات المتعلقة باأللغام -  جيم 
أدوات  إة تنميا قدرات المؤســــــســــــات الورنيا والمح يا وب ورة اآلليات الســــــياســــــاتيا والتشــــــريعيا هي - 36

م دا  15 ذ البرامم الورنيا لعجرارات المتم قا باأللغام  ولدى ما مجموعه ل ــــــــــــماة القيادة المســــــــــــتداما وتنف
وإق يمـا ي  ـا وجود لألمم المتحـدة يي مجـال اتجرارات المتم قـا بـاأللغـام أرر تشــــــــــــــريعيـا لعجرارات المتم قـا 

يما أ  م م دا وإق  16  ويي تطور إيجامي، أم غ 2018يي عام  9و   2019يي عام  10باأللغام، مقار ا مــــــــــــــــ 
، وهو ما يم،إ زيادة  ب رة عن 2020وضــــــــموا اســــــــتراتيجيات جنســــــــا يا لعجرارات المتم قا باأللغام يي عام 

  2019يي عام  8
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واعتمـــد أ ،ر من  تــــــــــــــل الب ـــداة التي ي  ـــا وجود لألمم المتحـــدة يي مجـــال اتجرارات المتم قـــا  - 37
ــإ    17باأللغام،   ــمن جودت ا  30من أصـ ــطا وت ـ م دا، مماي ر ورنيا لعجرارات المتم قا باأللغام تمزز األ شـ

لمتحدة ل تتـــــــدي وســـــــالمت ا  ويي أيغا ســـــــتاة، أتا  اعتماد مماي ر ورنيا جديدة، وضـــــــمت مدعم من األمم ا
ل زيادة يي األج زة المتفجرة ال دويا التـــــن  التي تنفجر عند مالمســـــا ال ـــــحايا ل ا، البدر يي مشـــــاري  تزالا  
هــذه األج زة ويقــا ل ممــاي ر المممول م ــا ألول مرة  ويي  ولومبيــا، دعمــت داسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام 

المتم قا باأللغام، مما أتا  زيادة يي ترت أل أولويات المم يات   استمرا  وتحديد المماي ر الورنيا لعجرارات
االســـــتمرا  األول منذ تســـــ  ســـــنوات ل مماي ر الورنيا لعجرارات المتم قا   2020و فارت ا  وأجري يي عام 

باأللغام يي الســــــوداة بالتشــــــاور م  الشــــــر ار من المجتم  المد ي واألمم المتحدة  ويي اليمن، وضــــــمت أول  
 ورنيا لعجرارات المتم قا باأللغام مدعم من مر امم األمم المتحدة ات ماسي لحكوما اليمن  مماي ر  

واشــتر ت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام م  اكوما المراب يي تطوير الم ارات المتجتــتــا يي  - 38
دريأل ضــــ اط ل شــــررا  قطاعات اكوميا متمددة بطريقا مرا يا لالعت ارات الجنســــا يا، وذلك م،ال من ئالل ت 

يي الماسا   22ع ى التج ر من الذئاسر المتفجرة والقيام باتســــــــــمايات األوليا، م غت  ســــــــــ ا النســــــــــار من م  
وعقأل  قإ مسؤوليات اتجرارات المتم قا باأللغام إلى اكوما أيغا ستاة، أدى الدعم المقدم من األمم المتحدة 

 ذ إجرارات مستداما متم قا باأللغام إلى تمزيز القدرات اتداريا المف يا إلى تنف  

ــق ن ورن  ن يي  - 39 منطقا يي    13ويي  ولومبيا، دعمت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام  شـــــــــــــر منســـــــــــ
ااجا عاج ا إلى تدئالت متم قا باأللغام، مما ســــــــاعد ع ى توســــــــي  وجود الحكوما واتســــــــاع  طاب دعم ا يي  

ــتدام  مجال اتجرارات المتم قا باأللغام لت بي  ــإ ومســــ ــررة ع ى  حو أي ــــ ا ااتياجات المجتممات المح يا المت ــــ
ويي التـومال، قدمت األمم المتحدة تدري ا إلى ال   ا التـوماليا تدارة المتفجرات يي مجاالت تقنيا م،إ اعتماد  

ت مـاسي متم ـدي اتجرارات المتم قـا بـاأللغـام، وضـــــــــــــمـاة الجودة وإدارة المم ومـات  ويي لبنـاة، دعم البر ـامم ا 
المر ز ال بنا ي لألعمال المتم قا باأللغام يي وضـ  إجرارات تشـغ إ موادة ت دف إلى ضـماة الفماليا من ا د  
ــطا يي مجال اتجرارات   ــه لتحديد أولويات األ شــــــ ــ  أدوات يي الوقت  فســــــ ــغ  يا م  وضــــــ الت  فا وال فارة التشــــــ

   يا واالقتتاديا وااللتزامات الدوليا  المتم قا باأللغام ع ى أساد السالما واألولويات االجتما  

ــط ني لعجرارات المتم قا باأللغام، أعطت األمم المتحدة األولويا  - 40 ويي تقديم ا الدعم ل مر ز الف ســــــــــ
ــفا الغربيا المحت ا  ودعمت األمم  ــتراتيجيا التو يا بالمجارر يي ال ــــــــ ــا ي يي اســــــــ تدمار المنظور الجنســــــــ

لتنســــ ا األعمال المتم قا باأللغام يي وضــــ  ئطا اســــتراتيجيا مدت ا أرب     المتحدة أي ــــا  المكتأل التــــحراوي 
ســـــنوات ســـــتمكن المكتأل من إدارة ئطر المتفجرات المت قيا بســـــ ولا أ بر يي إق يم التـــــحرار الغربيا شـــــرقي  

 الجدار الرم ي 

ــاعدة - 41 ــ حا والذئاسر، تطور األمم المتحدة قدرات ا من ئالل المســــــ التقنيا التي  ويي مجال إدارة األســــــ
ــدة الذئ رة،   ــا م  المماي ر والم ادا التوج  يا الدوليا، بما يي ذلك الم ادا التوج  يا التقنيا الدوليا بشــــ تتســــ

المعياريا لتنف ذ مر امم الرقابا ع ى األســــــــ حا التــــــــغ رة  وقدم عنتــــــــر اتجرارات المتم قا   وموجز الوادات
االســـــــــــــتقرار يي جم وريا ال و غو الديمقراريا الدعم ت شـــــــــــــار آليا   باأللغام التاب  ل م،ا األمم المتحدة لتحق ا

لعشـــــراف ع ى تنف ذ ئطا الممإ الورنيا لمراب ا األســـــ حا التـــــغ رة واألســـــ حا الج يفا  وتم تدريأل الشـــــررا  
ع ى إدارة مجزوـ ات األســــــــــــــ حـا واـلذئـاسر وـتدم ن ـا ع ى  حو يمـال ويقـا ل ممـاي ر اـلدولـيا،   الورنـيا ال و غولـيا

فذ هذا التدريأل ويقا لسياسا مذل المنايا الواج ا يي مراعاة اقوب ات ساة عند تقديم دعم األمم المتحدة إلى و د 
قوات أمنيا غ ر تابما ل ا  وبالم،إ، قدمت بم،ا األمم المتحدة المت ام ا المتمددة األبماد لتحق ا االســــــــــــــتقرار  
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عاة اقوب ات سـاة، دورة ضـ اط أر اة األمم المتحدة إلى يي مالي، امت،اال لسـياسـا مذل المنايا الواج ا يي مرا 
ضــــ اط أر اة قوات األمن والدياع الماليا، التي ت ــــمنت وادة مكرســــا ل تو يا بحقوب ات ســــاة وغرد ا   

 قوي بالمسارلا 

 وتد رت األ شــــــطا يي جم وريا أيريقيا الوســــــطى متدهور الحالا األمنيا قبإ ا تجابات  ا وة األول/ - 42
وبمدها  وم  ذلك، واصــــــــإ عنتــــــــر اتجرارات المتم قا باأللغام التاب  ل م،ا األمم المتحدة   2020بر  ديســــــــم

ــال  قطاع األمن وبســــث   ــطى دعم إصــ ــتقرار يي جم وريا أيريقيا الوســ المت ام ا المتمددة األبماد لتحق ا االســ
والذئاسر امت،اال لســـياســـا مذل   ســـ طا الدولا من ئالل تدريأل قوات الدياع واألمن الورنيا ع ى إدارة األســـ حا

المنايا الواج ا يي مراعاة اقوب ات ساة  وتحقا إ جاز بارز متس يم األمم المتحدة لمستودع الذئاسر اتق يمي 
  2020يي موار إلى الس طات الورنيا يي عام 

أي ا إصال   ويي مور  نا ياسو، دعمت ج ود تنميا القدرات يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام   - 43
ــســــــات والمجتممات المح يا  ومن ئالل التدريأل والمســــــاعدة التقنيا،   قطاع األمن، مما عزز ال،قا م ن المؤســــ
رورت داسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام قــدرة قطــاع األمن يي مجــال التج يف من ئطر األج زة المتفجرة  

ة، وســاعدت ال جنا الورنيا لتحديد األســ حا يي  النشــر يي المنارا الشــديدة الجطور  ال دويا التــن ، مما أتا 
الب د يي تنسـ ا األ شـطا م ن الج ات الفاع ا المح يا والورنيا والدوليا  والممإ مسـتمر يي وضـ  ئطا عمإ 
ــدة اتجرارات المتم قا باأللغام،  ــ  قواعد ومماي ر ورنيا بشـ ورنيا لمكايحا األلغام و ظام لالعتماد، ويي وضـ

 ة يي إدارة الس طات الورنيا لالستجابا يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام  مما سيمزز ال فار

وتمتمد األمم المتحدة اعتمادا  ب را ع ى الشرا ات م  منظمات المجتم  المد ي المح يا لالضطالع   - 44
ــيما يي مجاالت ال ــ ا القيام م ا، وال سـ تو يا بالمجارر  بالمديد من أ شـــطا اتجرارات المتم قا باأللغام ومواصـ

والمســــــــــــــح والتط  ر  ويي المراب، أقـامـت داسرة اتجرارات المتم قـا ـباأللغـام شــــــــــــــرا ـا م ن المنظمـات الورنـيا  
الحكومـيا الممنـيا ـباتجرارات المتم قـا ـباأللغـام و ظ رات ـا اـلدولـيا م ـدف التوجـيه و قـإ الم ـارات التنظيمـيا  غ ر

دين الورني والمح ي  ويي الجم وريا المربيا الســـــــــوريا، ت قى والتقنيا لتمك ن ا من االســـــــــتجابا ع ى التـــــــــم  
الميســــــــــــــروة المجتمم وة الـدعم لتنميـا القـدرات من األمم المتحـدة يي مجـال تقـديم التو يـا بمجـارر الـذئـاسر 
ــتاة و ولومبيا وجم وريا   المتفجرة، م نما ر ز التدريأل الذي يتماشــــــى م  المماي ر الورنيا والدوليا يي أيغا ســــ

 غو الـديمقراريــا ع ى تطوير م ــارات المنظمــات المح يــا يي مجــال التج ر من الـذئـاسر المتفجرة وإدارة  ال و 
 المم ومات وال فارة التشغ  يا 

وع ى التــم د اتق يمي، قدمت داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام ومكتأل األمم المتحدة لدى االتحاد  - 45
جال اتجرارات المتم قا باأللغام ووضـــــ  الســـــياســـــات المتم قا باألج زة  األيريقي الدعم لالتحاد األيريقي يي م

ــتراتيجيا لمكايحا األج زة   المتفجرة ال دويا التــــــن   وشــــــمإ هذا الدعم تقديم المســــــاعدة التقنيا يي وضــــــ  اســــ
  المتفجرة الـ دوـيا التــــــــــــــن ، وهي بمـ،اـبا أول إرـار من  وعـه يمتمـده االتحـاد األيريقي، اســــــــــــــتفـاد من الـدرود

ــن  التي تم تنف ذها يي اليمن مدعم من ال ــتراتيجيا مكايحا األج زة المتفجرة ال دويا التـــــ ــا من اســـــ ــتج تـــــ مســـــ
مر امم األمم المتحدة ات ماسي  ويي التومال، يإة المساعدة التقنيا والتدريأل ال ذين قدمت ما داسرة اتجرارات  

جي  الورني التـــومالي يي مجال التج يف من المتم قا باأللغام إلى بم،ا االتحاد األيريقي يي التـــومال وال
ادة ئطر األج زة المتفجرة ال دويا التــــــــــــن ، قدما دعما ااســــــــــــما أل بر بم،ا لحف  الســــــــــــالم تابما لالتحاد 

 األيريقي، مما أس م يي تحق ا االستقرار والسالم يي المنطقا 
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ج يف ئطر األج زة المتفجرة  وأ شــــــــئ يريا التدريأل المتنقإ التاب  ل فريا االســــــــتشــــــــاري الممني مت   - 46
ال دويا التـــــــــن  دائإ داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام يي عنت بي، بدوغندا، لدعم الب داة المســـــــــاهما بقوات 

 وبديراد شررا يي إعداد وادات ا لمواج ا الب  ات الشديدة الجطر 

 وريا والب داة المت ــــــررة وبدعم من مر امم األمم المتحدة ات ماسي، ســــــمحت شــــــرا ا م ن جم وريا  - 47
من الذئاسر المتفجرة يي جنوب شــــرب آســــيا، بما ي  ا  مبوديا وجم وريا الو الديمقراريا الشــــمبيا وي  ت  ام، 

 مت ادل الجبرات التقنيا وتوي ر تنميا القدرات ل تتدي لت مات النزاعات  

ــتفادة من أوســــــــــاط  ، جم  البر امم ات ماسي أي ــــــــــإ الممارســــــــــات والدرود 2021ويي عام  - 48 المســــــــ
اتجرارات المتم قا باأللغام يي األمم المتحدة من أجإ إصـــدار  ت أل عن تنميا القدرات يي مجال اتجرارات  

ــ تيح لمجتم  األمم المتحدة الممني باتجرارات المتم قا باأللغام التم م من التجارب   المتم قا باأللغام، مما ســـــــــ
  قدرات، مسترشدا  بدولويات الج ات الفاع ا الورنيا السابقا ومواص ا تطوير ج ود تنميا ال

وتســــاهم الج ود المبذولا يي تطوير القدرات يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام ع ى المســــتوي ن  - 49
  2017، وهو إرار عالمي اعتمد يي  يســـــــــــــاة/أمريإ  “أســـــــــــــ وب جديد يي الممإ”الورني والمح ي يي تحق ا 

الفاع ا يي مجال التنميا والشـــــــــؤوة ات ســـــــــا يا  وتدعم هذه الج ود أي ـــــــــا  عم يات الســـــــــالم لتوجيه الج ات  
ــيا  ظرا إلى أة من األرجح أة ت،ا المجتممات المح يا بالمؤســــســــات الورنيا التي تحســــن  ــياســ والمم يات الســ

 اياة األيراد وتحمي المجتممات المح يا من ئطر الذئاسر المتفجرة 
 

الستتت ادة من اإلجراءات المتعلقة باأللغام لتعزيز األولويات في المجال اإلنستتاني ومجالت   -  دال 
 السالم واألمن والتنمية

 تنسيق العمل اإلنساني الذي تقوم به األمم المتتدة    

ــه   - 50 ــ ا اتجرارات المتم قا باأللغام، الذي يرأســــــ ــتر  م ن الو االت الممني متنســــــ ال يزال الفريا المشــــــ
 ـإ األم ن المـام لمم يـات الســــــــــــــالم مـدعم من داسرة اتجرارات المتم قـا بـاأللغـام والـذي يجم  م ن الج ـات  و 

ــ ا  وقد تج ى ذلك موضـــو  من ئالل   الفاع ا من جمي  أ حار منظوما األمم المتحدة، يممإ  منبر بيم ل تنسـ
دعم من األمم المتحدة يي جنوب    االسـتجابا المتسـقا والسـريما لالاتياجات الناشـ ا أو لط  ات الحتـول ع ى

القوقـاز وغ نيـا االســــــــــــــتواسيـا وإ  وبيـا وأمـا ن أئرى، ممـا اقا زيـادة إلى أقتــــــــــــــى اـد يي القـدرات والجبرات  
ــكإ و  ا  ــماة الممإ بشــ ــور الم دا ي والموارد المتااا من جمي  أ حار منظوما األمم المتحدة، م  ضــ والح ــ

مد ي  وتســمى الدعوة المنســقا التي تشــار  ي  ا ج ات ياع ا من يي الوقت  فســه م  الشــر ار من المجتم  ال
ــســــــــات يي ال وم الدولي ل تو يا بجطر األلغام والمســــــــاعدة يي اتجرارات المتم قا  مجت ل القطاعات والمؤســــــ

 يســــاة/أمريإ، إلى زيادة الزئم  حو تحق ا رؤيا الفريا المشــــتر  م ن   4باأللغام، الذي يدحتفإ به  إ عام يي  
 الت الممني متنس ا اتجرارات المتم قا باأللغام، وهي عالم ئال من ئطر الذئاسر المتفجرة الو ا

ــتراتيجيا   - 51 ــد والتق يم التابما الســ ــكإ جم  البيا ات ع ى  طاب األمم المتحدة من ئالل آليا الرصــ ويشــ
لج ود الفريا المشــــــــتر   اتجا م موســــــــا آئر    2023-2019األمم المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام ل فترة 

ــتجابات لي  يقث   ــ ا اتجرارات المتم قا باأللغام  وت،ري هذه البيا ات وتمزز االســ م ن الو االت الممني متنســ
دائـإ دواسر اتجرارات المتم ـقا ـباأللغـام يي األمم المتحـدة، ـمإ أي ــــــــــــــا م ن الج ـات الـفاعـ ا يي مجـال الممإ  

و ما م،ال آئر ع ى تنســـــــــ ا إدارة المم ومات هو لواا متابما يا   ات ســـــــــا ي ومجاالت الســـــــــالم واألمن والتنم
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 19- المم ومات يي الوقت الحقيقي التي أ شــدها مكتأل األمم المتحدة لجدمات المشــاري  لرصــد أ ر جاسحا  وي د 
 ع ى المويف ن وإ جاز المشاري  ع ى  طاب جمي  مرامم األمم المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام  

 آليا تنســ ا يي ما يتم ا مدعم اتجرارات    يزال مجال المســؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام يممإوال - 52
ــا ي التابما  ــ ا ل ج ات الفاع ا يي مجال الممإ ات سـ المتم قا باأللغام ع ى التـــم دين القطري والمالمي بالنسـ

الجطر  وعمإ المنسـقوة دائإ الب داة لألمم المتحدة والشـر ار من المجتم  المد ي المام  ن يي م  ات شـديدة 
منظما مح يا ودوليا لتنســـــــ ا إدرار اتجرارات   140يي مجال المســـــــؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام م   حو  

المتم قا باأللغام يي ئطث االســـــــــتجابا ات ســـــــــا يا من ئالل ت ادل البيا ات والمم ومات والتح  إ المشـــــــــتر    
م  و ا من الدوالرات،   212تم تدم ن ســــــــوى  تــــــــل المب غ المط وب، ال الغ  وع ى الرغم من هذه الج ود، لم ي 

  وإزار هذه الج  يا، شــــــــــ د ( 11  2020لعجرارات المتم قا باأللغام يي ئطث االســــــــــتجابا ات ســــــــــا يا يي عام 
ــؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام إلى مواق  جديدة، م   2021 عام ــي   طاب مجال المســــ ر  ا متزايدا ع ى توســــ

ــاعدة  وأر قت الج تاة  ــتجابا ل ت ديدات المتتــــــ ــقي الحمايا يي ال ام روة وإ  وبيا اســــــ ت قي ر  ات من منســــــ
لمجال المســــــؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام ع ى التــــــم د المالمي، وهما داسرة اتجرارات المتم قا   المنســــــقتاة

ــا يا و زع الســـال  وبنار الســـالم التابما ل مج   الدا مر ي لالج  ن،    باأللغام والوادة الممنيا بالمســـاعدة ات سـ
مشـــــاورات بشـــــدة اســـــتراتيجيا عالميا لمجال المســـــؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام ت دف إلى ضـــــماة االتســـــاب  

 عدة منامر ل تنس ا ع ى المستوى القطري  عبر

م قـــا بـــاأللغـــام  ووير االجتمـــاع الـــدولي الراب  والمشــــــــــــــروة لمـــديري البرامم الورنيـــا لعجرارات المت  - 53
ــيا  مدعم من اكوما ألما يا يي الفترة من  ــتشــــــــــاري األمم المتحدة، الذي عقد ايتراضــــــــ  أيار/ 27إلى  25ومســــــــ

، منبرا ل تنســــ ا والت ادل م ن الج ات الفاع ا يي األمم المتحدة وم  الشــــر ار الدول  ن واتق يم  ن  2021 مايو
مشـار  من  1  000الجتماع، الذي شـار  فيه ما يقرب من  والمح   ن، اتى وسـث الجاسحا المالميا  وتناول ا

م داة وأقاليم، مســـــــاسإ متنوعا م،إ االمت ارات التقنيا يي مجالي المســـــــح والتط  ر، والتـــــــحا    105أ ،ر من  
المق يا والدعم االجتماعي يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام، والمشـــــــــــــار ا المجتمعيا، والتق يمات الب  يا،  

 المربيا، واتدمار يي أوساط اتجرارات المتم قا باأللغام  والمساواة 
 

 التاامل في أولويات السالم واألمن   

شــــجمت األمم المتحدة اتجرارات المتم قا باأللغام  تدم ر من تدام ر منار ال،قا يي عم يات الســــالم   - 54
ــدت ــيا  ويي  ولومبيا، وبدعم من األمم المتحدة، تجســــــ ــياســــــ جازات  ب رة يي تقديم المقات  ن  ا    والمم يات الســــــ

الســابق ن لمم ومات عن الذئاسر المتفجرة إلى الدولا، مما أســ م يي تفم إ اآلليا ال،ال يا التي ت ــم الحكوما،  
الجي  الشـــــــــــمبي، واألمم المتحدة، بما يتماشـــــــــــى م  اتفاب الســـــــــــالم   -والقوات المســـــــــــ حا ال،وريا ال ولومبيا  

من جـيا، وضــــــــــــــمت ـا داسرة اتجرارات المتم ـقا باأللغـام، لتـ ادل المم ومات    واتفـقت األرراف ع ى2016 لمـام
، أجرت األرراف زيارات  2021تتــــــــــــــميم عم يات إزالا األلغام يي المســــــــــــــتقبإ  ويي ازيراة/يو يه   من أجإ

ــابق ن  وقدمت داسرة اتجرارات المتم قا باألل غام مح يا ل تمريف بالمن جيا وجم  المم ومات من المقات  ن الســــ
وهي منظما تم د ،  Humanicemos DHأي ـــــا ضـــــما ا لجودة عم يات إزالا األلغام التي تقوم م ا منظما  

 __________ 

 م دا وإق يما لدي ا مجال من مجاالت المسؤوليا المتم قا بمكايحا األلغام  16ميا ات مستمدة من ئطث االستجابا ات سا يا يي  (11  
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وبدأت  الجي  الشـــمبي يي الحياة المد يا، -إدمار المقات  ن الســـابق ن يي القوات المســـ حا ال،وريا ال ولومبيا  
 بمم يات إزالا األلغام يي م ديت ن  

عنتـــــر اتجرارات المتم قا باأللغام التاب  ل م،ا األمم المتحدة ل دعم يي ل بيا يي ويي ل بيا، ســـــاهم  - 55
   ومترا من   120تنف ــذ اتفــاب وقل إرالب النــار، بمــا يي ذلــك من ئالل دعم األرراف ال  بيــا يي تط  ر  

األلغام الطريا الســــــاا ي يي ســــــرت، مما مكن المجتممات المح يا من التنقإ بدماة  واســــــتمرت عم يات  زع 
  2019 ــإجرار لبنــار ال،قــا يي قبرل، ا ــد أجرت قوة األمم المتحــدة لحف  الســــــــــــــالم يي قبرل يي عــام  

وقددم التدريأل الذي ويره عنتر  عم يات مسح ل منارا المشت ه يي ت و  ا الواقما م ن شمال الجزيرة وجنوب ا 
م ا المتمددة األبماد لتحق ا االســـــــــــتقرار يي مالي اتجرارات المتم قا باأللغام التاب  ل م،ا األمم المتحدة المت ا

بالتالعأل باألســــــ حا الج يفا والتمرف ع   ا، إســــــ اما يي عنتــــــر  زع  إلى مراقبي األمم المتحدة، فيما يتم ا
 السال  والتسريح وإعادة اتدمار يي عم يا السالم يي مالي  

ناصـــــــــــــر ال م،ات يي  ما ي عم يات لحف   وتم،إ داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام عنتـــــــــــــرا  من ع - 56
، وتســ م إســ اما م اشــرا يي أولويات م ادرة الممإ من أجإ اف  الســالم وم ادرة الممإ الممززة من ( 12  الســالم

أجإ اف  الســالم، بما يي ذلك عن رريا تج يف الت ديدات التي يواج  ا المد  وة، والن و  بســالما وأمن 
ر من ئالل إدارة األســــــ حا والذئ رة، وتقديم المســــــاعدة التقنيا ل ســــــ طات  افظا الســــــالم، وري  مســــــتوى األدا

 الورنيا دعما ل حفاظ ع ى السالم والن و  بالمم يات السياسيا  

ــوع  - 57 ــار مج   األمن، تم ا أهميا  ب رة ع ى موضــــــــ ــار، بما يي ذلك أع ــــــــ وال تزال الدول األع ــــــــ
مناقشـــــــــــات  دظمت ئالل الفترة المشـــــــــــمولا بالتقرير  ويي  اتجرارات المتم قا باأللغام،  ما يت ـــــــــــح من عدة 

، عقدت ي  ت  ام، بتــفت ا رسيســا مج   األمن، مناقشــا مفتواا ل مج   بشــدة موضــوع  2021 يســاة/أمريإ  
”اتجرارات المتم قا باأللغام والحفاظ ع ى الســـــــالم  إقاما شـــــــرا ات أمتن من أجإ تحســـــــ ن تقديم الجدمات“   

واا، التي شـــــــار  ي  ا األم ن المام، دور اتجرارات المتم قا باأللغام يي التمك ن من وأمرزت المناقشـــــــا المفت 
إ جاز الواليات يي عدة عم يات سـالم، وأتاات يرصـا السـت شـاف التحديات والفرل أمام اتجرارات المتم قا 

ــطا يي مج ــا يا وات ماسيا واأل شـ ــطا ات سـ ــ ر إاراز تقدم يي مجال األ شـ ــالم واألمن  باأللغام يي تيسـ الي السـ
ــيغا آريا بشـــدة موضـــوع 2021ويي آذار/مارد   امايا افظا الســـالم  قم   شـــر ”، عقدت   نيا اجتماعا بتـ

، أوصت ئالله الدول األع ار متمزيز التتدي الدولي “األج زة المتفجرة ال دويا التن  ضد عم يات السالم
 ر يي الت نولوجيا والممدات والتدريأل لجطر األج زة المتفجرة ال دويا التن  من ئالل االست،ما

 
 2030تسريع خطة التنمية المستدامة لعام    

، مدأت آليا الرصـــــــــد والتق يم التابما الســـــــــتراتيجيا األمم المتحدة لعجرارات المتم قا 2020يي عام  - 58
سيـا، ا ـد أم غـت يي تت   إدمـار اتجرارات المتم قـا بـاأللغـام يي الجطث ات مـا  2023-2019بـاأللغـام ل فترة  

دولا وإق يما شـم ت ا الدراسـا االسـتقتـاسيا عن إدرار اتجرارات المتم قا باأللغام يي أررها    30من أصـإ  15
ات ماسيا ذات الت ا التي تدعم ا األمم المتحدة  م،إ أرر األمم المتحدة ل تماوة يي مجال التنميا المستداما  

 __________ 

ــتقرار يي قو  (12   ة األمم المتحدة لحف  الســـــــالم يي قبرل، وقوة األمم المتحدة المؤقتا يي لبناة، وبم،ا منظما األمم المتحدة لتحق ا االســـــ
جم وريــا ال و غو الــديمقراريــا، وبم،ــا األمم المتحــدة يي جنوب الســــــــــــــوداة، وبم،ــا األمم المتحــدة المت ــام ــا المتمــددة األبمــاد لتحق ا  

ــتقرار يي جم  ــتقرار يي مالي، وبم،ا األمم  االســـــــ وريا أيريقيا الوســـــــــطى، وبم،ا األمم المتحدة المت ام ا المتمددة األبماد لتحق ا االســـــــ
 المتحدة لالستفتار يي التحرار الغربيا، وقوة األمم المتحدة األمنيا المؤقتا ألم ي 
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جرارات المتم قـا بـاأللغـام يي ئطط ـا ل تنميـا الورنيـا  ويي  دولـا عن إدرار ات  13ذات التــــــــــــــ ـا(، وأم غـت  
الب داة واألقاليم التي تواجه الت و ، تســتف د األمم المتحدة من اتجرارات المتم قا باأللغام  مدســرلتع لتنف ذ ئطا  

 ئالل عقد الممإ من أجإ تحق ا أهداف التنميا المستداما  2030التنميا المستداما لمام 
 

ية الحتياجات المتددة للنساء وال تيات والرجال وال تيان من مختلف ال ئات، مع تيسير  تلب - هاء 
 تمدينهم وإدماجهم

ــابات الناجما عن 2020و   2019يي عامي  - 59 ــك وة غالبيا الوفيات واتصــ ،  اة الرجال والفتياة يشــ
ــار والفتـيات ا( 13  اواد  اـلذئـاسر المتفجرة لالسي  ج ن من هـذه الحواد     ويي الوقـت  فســــــــــــــه، ال تزال النســــــــــــ

 يتمرضن ل تم  ز المتمدد األوجه يي الحتول ع ى الجدمات وإعادة اال دمار يي المجتم   

وما زالت مرامم األمم المتحدة لعجرارات المتم قا باأللغام تتــــــمم ئتــــــيتــــــا لت بيا ااتياجات  إ  - 60
م األمم المتحدة متدريأل و شــر مدربات يي  قطاع من قطاعات المجتم   ويي األر  الف ســط نيا المحت ا، تقو 

ال ــــفا الغربيا المحت ا ل ــــماة أة يكوة تقديم التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة مناســــ ا  قافيا   ويي جنوب  
الســوداة، مكنت أيرقا االتتــال المجتمعيا المتواز ا جنســا يا  من تقديم التو يا بمجارر الذئاسر المتفجرة إلى 

ل واتي لم يكن ليســــــمح ل ن بالحتــــــول ع ى المم ومات المقدما لو اقتتــــــرت المحايإ ع ى النســــــار والفتيات ا
الــذ ور  ويي  ولومبيــا، اــددت المنظمــات التي تــدعم ــا األمم المتحــدة والتي تقــدم التو يــا بمجــارر الــذئــاسر 

مما أي ى إلى تقديم  المتفجرة يي المجتممات ال ولومبيا األيريقيا أ ر الذئاسر المتفجرة ع ى النسار والفتيات،
ســــ ســــ ا من ا قات الممإ التي تمكن ي  ا النســــار والرجال ع ى اد ســــوار من المشــــار ا يي توجيه الرســــاسإ  

 المتم قا بالس و  المدموة ومناقشا أدوار  إ من م 

لعجرارات  وتواصــــإ األمم المتحدة ضــــماة تم، إ المرأة يي أ شــــطا التدريأل وتنميا القدرات  ويمكن   - 61
المتم قا باأللغام أة تزيإ الحواجز التي تحول دوة مشـار ا المرأة يي عم يات تحق ا االسـتقرار وبنار السـالم،  

ــ م يي تحق ا ال دف   ــتداما،  5وتن ح بالجطا المتم قا بالمرأة والســــالم واألمن، وتســ من أهداف التنميا المســ
رارات المتم قا باأللغام التدريأل ع ى اتسـمايات األوليا يي  المتم ا بالمسـاواة م ن الجنسـ ن  وقدمت داسرة اتج

يي المـاـسا من  50اواد  اـلذئـاسر المتفجرة إلى مجموعـا من قوات األمن واـلدـياع المـد ي النيج رـيا تـتدلل من  
ــار و    ويي مور  نا ياســــــو، وع ى الرغم من التم  ز الذي يحيث مدور المرأة ( 14  يي الماسا من الرجال  50النســــ

ــار  يي ــك ت النســــــ ــاسإ األمنيا، شــــــ ــار  ن يي التدريأل ع ى ال حد عن األج زة    17المســــــ يي الماسا من المشــــــ
ــن  وال شـــــل عن ا الذي قدمته األمم المتحدة لوزارة األمن يي عام  ، وهنا  ئطث  2020المتفجرة ال دويا التـــ

ــار يي جمي  عم يات التدريأل ا 10لتحديد اد أد ى قدره   ــار ا النسـ    ( 15  2021لمما  ا يي عام يي الماسا لمشـ
ويي ل بيــا، وعقــأل تمــاوة م ن داسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام وج ــاز الم ــااــد الجنــاسيــا ال  بي، تم تــدريــأل  

، وهي المرة األولى 2019ضــابطتي شــررا ع ى إدارة مواق  الحواد  التي تشــتمإ ع ى هذه األج زة يي عام  
ــار تدري ا من هذا الق ب إ يي ل بيا  ويي اليمن، قام مر امم األمم المتحدة ات ماسي متدريأل  التي تت قى ي  ا  ســـــــــ

 __________ 

ــابات ع ى التوالي يي عام يي الماسا من   12يي الماسا و   41شــــــــكإ الرجال والفتياة  (13   يي   11,8يي الماسا و    36,9 ، و2020اتصــــــ
ــنَّ  ســــألد عدد 2019الماسا ع ى التوالي يي عام   ــ ا الحقيقيا أع ى، بالنظر إلى أ ه لم يتســ ، ع ى الرغم أ ه من المرجح أة ت وة النســ

  ب ر من ال حايا إلى ي ا بم ن ا االيا 
 اتجرارات المتم قا باأللغام يي  يج ريا ميا ات مقدما من داسرة  (14  
 ميا ات مقدما من داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام يي مور  نا ياسو  (15  
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ــبإ   ــ  السـ ــواات غ ر تقنيا يي تاريم الب د، مما وسـ ــاسيا تبطال مفمول القنامإ وإجرار مسـ ــر أول أيرقا  سـ و شـ
 لزيادة تمك ن المرأة وإدماج ا يي االستجابات األمنيا الورنيا 

، ويفـت داسرة اتجرارات المتم قـا ـباأللغـام يي أيغـا ســـــــــــــــتاة مويف ن لتمميم مراعـاة 2020ويي عـام   - 62
المنظور الجنســــــــا ي م دف تنميا قدرات الشــــــــر ار الورن  ن يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام يي ميادين 

اسرة اتجرارات المتم قا باأللغام، م،إ التنقإ الم ني ل نســار والبرمجا المرا يا لالعت ارات الجنســا يا  وقدمت د
بمد أة دعمت إ شـــــار وادة ل شـــــؤوة الجنســـــا يا يي مديريا اتجرارات المتم قا باأللغام يي المراب، مســـــاعدة 
تقنيا من أجإ وضـــــ  ئطا عمإ ت فإ تشـــــجي  إدمار المرأة يي أ شـــــطا اتجرارات المتم قا باأللغام م  تزايد 

ــؤوليات   ا يي مجال اتجرارات المتم قا باأللغام  ويي المراب، أدى تجن د وتدريأل تولي اكوما المراب زمام مســ
امرأة يي مجـال إزالـا األلغـام، الـذي  جم عـنه  شــــــــــــــر أربمـا أيرقـا مجت طـا من الجنســــــــــــــ ن تزالـا األلغـام،   30
 تحدي المماي ر ويتح المسارات لمشار ا المرأة يي الميادين التي ي يمن ع   ا الذ ور  إلى

د توييف المرأة يي مجــال اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام يي األمم المتحــدة منســــــــــــــ ــا ر يفــا من وزا - 63
  وئطـت داسرة اتجرارات المتم قـا ـباأللغـام 2020يي المـاـسا يي عـام   21إلى    2019يي المـاـسا يي عـام   19

ــمي لتحق ا ــاري ، ئطوات  ب رة يي الســـــــــ ــريك ا المنفذ، مكتأل األمم المتحدة لجدمات المشـــــــــ الت ايؤ م ن    وشـــــــــ
الجنســـــــ ن يي جمي  مرامم اتجرارات المتم قا باأللغام  وقد ازداد الت ايؤ م ن الجنســـــــ ن بارراد يي الســـــــنوات  

يي الماسا   17يي الماسا ورنيا و  22يي الماسا من القوة المام ا   39، ا د تم،إ النســــــــــــار اآلة ( 16  األئ رة
يي أيرقا    ( 18  والقياديا  ( 17  يي المناصــــــــأل التقنيا  2020دوليا(، يي ا ن م غت  ســــــــ ا النســــــــار يي   ايا عام 

يي الماسا، ع ى التوالي،  31يي الماسا و  35يي الماسا ع ى التوالي، مقار ا مـــــ  33يي الماسا و  38البرامم 
ــا يا والتنوع، ر ز مكتأل األمم ( 19  2019 يي عام ــاسإ الجنســــ ــدة المســــ ــتراتيج ته المالميا بشــــ   ويي تنف ذه الســــ
ــت قاس ا، واســــتمر  المماي ر   المتحدة ــال بالمواهأل وتوج   ا واســ ــتراتيجيات االتتــ لجدمات المشــــاري  ع ى اســ

ال غا من الع ارات التي يمكن أة تؤدي إلى إقاما اواجز جنسا يا  وأعط ت األولويا   متنقيا المرجعيا المتم قا
زاد قرار   مربيا السـوريا ع ى سـب إ الم،ال،أي ـا  ل ج ود الراميا إلى تمزيز الب  ات التمك نيا، يفي الجم وريا ال

إعطار النوبات الن اريا لع ا  اتـــرا  من اراد األمن من ت ايؤ الجنســـ ن يي صـــفوف األيرقا األمنيا التي 
 توير الحمايا لمكاتأل داسرة اتجرارات المتم قا باأللغام 

ر راسدا بشـــــــــدة التنوع  ، أجرى مكتأل األمم المتحدة لجدمات المشـــــــــاري  اســـــــــتقتـــــــــا2020ويي عام  - 64
واتدمــار ع ى التــــــــــــــم ــد المــالمي، وهو األول من  وعــه يي مجــال اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام  وبيــا ــات 
االســـتقتـــار، التي ســـ طت ال ـــور ع ى جم ا أمور من ا تنوع التتـــورات عن ت ايؤ الفرل يي مكاة الممإ  

 __________ 

يي الماسا    38و   2020يي الماسا يي عام    33إلى    2019يي الماسا يي عام    25من  3-ارتف  تم، إ المرأة ع ى مســــــــــــتوى الرت ا ف (16  
يي الماسا يي   37إلى    2019يي الماسا يي عام    31من  4-  تم، إ المرأة ع ى مســــــــــــــتوى الرت ا ف  وارتف2021اتى اآلة يي عام 

يي المــاســا يي   15من    5-  وارتف  تم، ــإ المرأة ع ى مســــــــــــــتوى الرت ــا ف2021يي المــاســا اتى اآلة يي عــام    39و    2020عــام  
الفترة من عـــام  2021ام  يي المـــاســـا اتى اآلة يي عـــ  28و    2020يي المـــاســـا يي عـــام    20إلى    2019 عـــام إلى    2019  ويي 
  2-و مد 1-، شغ ت النسار المناصأل من الرتبت ن مد2021 عام

تشــــــــــــــ ر الويـاسل التقنـيا إلى الويـاسل الالزمـا تجرار عم ـيات إزاـلا األلغـام التي تتطـ أل مؤهالت أو ئبرات تقنـيا، مـ،إ التج ر من  (17  
ل شل عن المتفجرات، وتح  إ ئطر األج زة المتفجرة ال دويا التن ، وضماة الجودة،  الذئاسر المتفجرة ال دويا التن ، وتم د   أل ا

 وإدارة األس حا والذئاسر 
 وما يوب  4-من الرت ا ف (18  
 ميا ات مستمدة من استراتيجيا مكتأل األمم المتحدة لجدمات المشاري  المالميا ل مساسإ الجنسا يا والتنوع  (19  
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ــتدي  بال ــ و يات التم  زيا، ســـ ــدي ل ســـ ج ود تادا  تغ ر عالمي يي مجاالت التنوع والحاجا إلى آليات ل تتـــ
ويراأل األم ن المام بالتقدم الذي أارزته دواسر اتجرارات المتم قا باأللغام لتمم ا المناقشــات  واتدمار والمســاواة  

تناولت المســاواة المربيا يي قطاع اتجرارات المتم قا   يي هذا المجال، بما يي ذلك من ئالل مناقشــا عاما مكرســا 
ــاري األمم المتحدة يي  باأل  ــتشــــ لغام ئالل االجتماع الدولي لمديري البرامم الورنيا لعجرارات المتم قا باأللغام ومســــ

ــدي  2021أيار/مايو     واألم ن المام ع ى  قا بدة الجطوات المقب ا ســـــــــــــت مإ م ادرات يرقا الممإ الممنيا بالتتـــــــــــ
     2020أر ق ا يي عام  ل منتريا والن و  بكراما الجمي  يي األمم المتحدة، التي 

  
 الستنتاجات والتوصيات   -  رابعا  

تتســم أوســاط اتجرارات المتم قا باأللغام بالمرو ا يي مواج ا الجاسحا  وأتاات األســال أل المبت رة،  - 65
ــاسإ المتم قا بكوي د ــيا أو الحمالت التي تدمم الرســ ــات التدريأل االيتراضــ ــاسإ    19-م،إ ال جرة إلى منتــ ورســ

بمجارر الذئاسر المتفجرة، اســــــــــــــتمرار تقديم التدريأل ع ى الســــــــــــــالما واألمن والتو يا بالمجارر إلى  التو يا
المجتممات المح يا المت ــــــــــررة وإلى المويف ن الدول  ن والورن  ن والمح   ن المام  ن يي المنارا الشــــــــــديدة  

ن جــا ــأل المــا ح ن بــالحفــاظ ع ى الجطورة  وأدت إعــادة ترت ــأل أولويــات البرامم وت  يف ــا وااللتزام ال،ــامــت م
القدرات الورنيا إلى  فالا ا تماش أســــــــ اب المعيشــــــــا بكفارة  وين غي االســــــــتفادة من الدرود المســــــــتفادة من 

لتحسـ ن اسـتجابا   والتي سـيظإ ال ، ر منه واجأل التطب ا يي المسـتقبإ المنظور،  الت يف الناجم عن الجاسحا،
 باأللغام اتجرارات المتم قا 

وأع د التد  د ع ى الدور الحاســـــــــم الذي ت ـــــــــط   به الج ات الفاع ا المح يا يي ضـــــــــماة الحمايا  - 66
  وقد تاب  الشـر ار المح  وة الممإ اتى يي مواج ا ااالت الجطر  19-واسـتدامت ا أ نار تفشـي جاسحا  وي د

ــف ــ  ع ى إضــــ ــتمر وموســــ ــكإ مســــ ــديد وا مدام اليق ن  وي زم التر  ز بشــــ ار الطاب  المح ي ع ى اتجرارات  الشــــ
المتم قا باأللغام، بما يي ذلك من ئالل تنميا القدرات المح يا، ل ـــــــــماة اســـــــــتداما يواسد اتجرارات المتم قا 

 باأللغام وتتميم ا ئتيتا  ل مجتممات المح يا المت ررة 

ة مســـــــــــــتويات التمويإ ويي الوقت  فســـــــــــــه، يإ  لم يتبدد ئطر الذئاسر المتفجرة  ويي جمي  القارات، - 67
توا أل ذلك  وأ اشــد الما ح ن تقديم تمويإ  اف ويمكن التنبؤ به لعجرارات المتم قا باأللغام  وأدعو أي ــا   ال

إلى تقديم المزيد من الدعم المالي المســــــــــــتدام واالهتمام بحقوب ضــــــــــــحايا اواد  الذئاسر المتفجرة، بمن ي  م 
ــار والتم  ز   األشــــجال ذوو اتعاقا، م  إيالر االعت ار ــول واتقتــ الواجأل ل تحديات المتم قا بإمكا يا الوصــ

 القاسم ع ى أساد  وع الجن  أو األصإ ات ني أو المرب  

وال تزال الذئاسر المتفجرة تفاقم الشــــــــــــواغإ المتم قا بالحمايا، بما يي ذلك ع ى ررب ال جرة  وتم،إ  - 68
ى امايا المد   ن يي منطقا الســـــــــااإ، بما يي ذلك ئالل  األج زة المتفجرة ال دويا التـــــــــن  ئطرا متزايدا ع 

ااالت التتــــم د األئ رة ل منل يي ال ام روة، مما يم ا الوصــــول إلى الجدمات األســــاســــيا وســــبإ العي ،  
ــادي   ــيا أمام المودة اآلمنا وال ريما، ويم ا الج ود الراميا إلى تحق ا التمايي االقتتـــــ ــاســـــ ــكإ عق ا أســـــ ويشـــــ

ــتجابات المتم قا بالحمايا، من ئالل مجاالت من ا مجال  والتنميا والســــــالم  و  يجأل زيادة التمويإ الالزم لالســــ
المسـؤوليا المتم ا بمكايحا األلغام دائإ المجموعا المالميا ل حمايا  وتشـكإ زيادة إدمار ااتياجات الالج  ن 

أمرا ضــــــــروريا ل ــــــــماة  والمشــــــــردين قســــــــرا يي الجطث واالســــــــتراتيجيات الورنيا لعجرارات المتم قا باأللغام
 االستجابا المالسما ل مجتممات المح يا المت ررة  
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ويمد تزايد اســــــــتجدام األج زة المتفجرة ال دويا التــــــــن  من جا أل الجماعات المســــــــ حا غ ر التابما  - 69
لـ دول والجمـاعـات اتجرامـيا المنظمـا أمرا م، را ل ق ا ألـ ه يزعزع اســــــــــــــتقرار األوضــــــــــــــاع ويزرع ا مـدام األمن 
ويحمي ممرات االتجار ويم ا التنقإ ويمر  الســــــــــــــكاة المد   ن والمام  ن يي المجال ات ســــــــــــــا ي ومويفي 

لند م اتق يميــا والمــالميــا الزمــا  ويم،ــإ التمــاوة الــذي تحقا من ابم،ــات األمم المتحــدة يي الم ــداة ل  جوم  و 
  ا إزار األج زة المتفجرة ال دويا التـــــــــن  ئالل يرقا الممإ التابما لألمم المتحدة الممنيا من م المنظوما بد م

بســبإ    تطورا  إيجاميا   وأ اشــد الدول األع ــار أة تدعم عم يات الســالم المنتشــرة يي الب  ات الشــديدة الجطورة،
ا ول ن المنقـذة ل حـياة، وتقـديم الـتدرـيأل ال،ـناسي   ــادة لأللغـام المد  تفـا من ـا توي ر الممـدات، مـ،إ المر ـ ات الم ــــــــــــ

ــداسرة اتجرارات المتم قــا بــاأللغــام وتمزيز الجبرة يي مقر توي ر ا أو لمــدرب ن لفريا التــدريــأل المتنقــإ التــاب  ل
األمم المتحدة  وأراأل باســتمرار تر  ز مج   األمن ع ى ســالما وأمن افظا الســالم  ر  زة لم ادرتي ل ممإ  

 زة المتفجرة ال دويا التن  يي  من أجإ اف  السالم  وسيقدم االستمرا  االستراتيجي المستقإ ل تتدي لألج
ــي لمج   األمن  ــالم الذي رد أل يي البياة الرساســــ ــيات    S/PRST/2021/11عم يات اف  الســــ رؤى وتوصــــ

 بيما يي هذا التدد 

ــالا الجمعيا الماما يي قرارها   - 70 ــدد ع ى رســــ ــرااا  إلى  74/80وأود أة أشــــ ــارة صــــ ــدة أهميا اتشــــ بشــــ
اتجرارات المتم قا باأللغام، عند ال زوم، يي اتفاقات وقل إرالب النار واتفاقات الســــالم، و ذلك يي الواليات 

الســالم من ئالل  المدســندة إلى عم يات الســالم  ولن تؤدي الج ود اتضــافيا يقث إلى تول د ال،قا يي عم يات  
تحســــــــــــ ن األمن واتســــــــــــ ام يي عم يات  زع الســــــــــــال  والتســــــــــــريح وإعادة اتدمار وبنار ال،قا م ن األرراف،  

ــديدة   مإ ــالم، وامايا المد   ن، وتنف ذ الواليات وأداس ا يي الب  ات الشــ ــالما وأمن افظا الســ ــا ســ ــتمزز أي ــ ســ
ــال ــر يي م ادرة الممإ من أجإ اف  السـ ــا  الجطورة، و   ا عناصـ ــاعد اتجرارات المتم قا باأللغام أي ـ م  وتسـ

ع ى إزالا الحواجز التي تحول دوة مشــــــــــــار ا المرأة، وتن ح بمم يا اتدمار، مما يســــــــــــ م يي  تاسم التنميا 
ــميم الواليا وتطورها   ــتداما  وين غي النظر يي اتجرارات المتم قا باأللغام يي المرااإ األولى من تتــــــــ المســــــــ

 الموارد المناس ا ل ا وا تقال ا، وتوي ر 

واالمت،ال المالمي التفابيا اظر األلغام الم ــــادة لأليراد، واالتفابيا المتم قا بدســــ حا تق  ديا مم نا،  - 71
ــا ي و  ــارم ل قا وة الدولي ات سـ ــاة، يم د الواتفابيا الذئاسر المنقوديا، واالمت،ال التـ قا وة الدولي لحقوب ات سـ

وإ قاذ األروا   وأاد جمي  الدول ع ى اال  ـــــمام إلى هذه االتفابيات وأدعو  الطريا ل ـــــماة توي ر الحمايا
الدول التي قامت مذلك بالفمإ إلى مواصــــــ ا تنف ذها ال،امت، وإلى إعادة االلتزام بج ود اتمالق والدعوة  و ظرا  

ســـ حا المتفجرة يي  لأل ماط المو قا ج دا والواســـما اال تشـــار ل  ـــرر الذي ي حا بالمد   ن  تيجا اســـتجدام األ
ــرر  ــي يتناول هذا ال ـ ــياسـ ــدار إعالة سـ ــكاة، يإ ني أراأل بالج ود المبذولا من أجإ إصـ المنارا المدهولا بالسـ
بتـــورة م اشـــرة  وما زلت أدعو أرراف النزاع إلى تجنأل اســـتجدام األســـ حا المتفجرة ذات اآل ار الواســـما النطاب  

  ممارسات تنف ذيا ع ى أساد ايترا  عدم استجدام ا يي المنارا المدهولا بالسكاة، ووض  سياسات و 

ومن المؤســــــــــل أة يدســــــــــت دف  ف  األشــــــــــجال الذين يجارروة بحيات م ل تج يف من آ ار الذئاسر  -   72
ع ى المــام  ن يي مجــال إزالــا األلغــام لألغرا     2021ازيراة/يو يــه    8المتفجرة  ويمــد ال جوم الــذي وق  يي  

ــتاة، وهو  ــا يا يي أيغا ســــــــ ــاط   ات ســــــــ ال جوم األ ،ر دمويا ع ى المام  ن يي مجال إزالا األلغام يي تاريم أوســــــــ
اتجرارات المتم قا باأللغام، تذ  را صــــارئا بالب  ات الممقدة والجط رة التي تنفذ ي  ا أ شــــطا إزالا األلغام  ويؤ د 

المتحدة والشــــــــر ار  ال جوم أي ــــــــا ع ى الحاجا إلى االســــــــت،مار يي تمزيز امايا وســــــــالما وأمن مويفي األمم 
 المنفذين الدول  ن والورن  ن، بما يي ذلك من ئالل الدعوة السياسيا وتوي ر التدريأل والممدات بتورة  افيا  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2021/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/80
https://undocs.org/ar/A/RES/74/80
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وأغتنم هذه الفرصـــا ألشـــكر األيراد الشـــجماة المتفا  ن الذين يمم وة يي مجال إزالا األلغام، والذين   - 73
  وســــــــــــبإ العي  واألر   يمن تغ ر المناع إلى األمن يمرضــــــــــــوة أ فســــــــــــ م ل جطر من أجإ امايا األروا

الســـ برا ي، يواجه المالم تحديات غ ر متوقما عما  اة األمر ع يه عندما وضـــمت الجمعيا الماما اتجرارات  
ــن ،  ــيا واألج زة المتفجرة ال دويا التـ ــتجدام األلغام األرضـ المتم قا باأللغام ألول مرة ع ى جدول أعمال ا  واسـ

ذي تســب ه المتفجرات من مج فات الحرب، أمور تشــكإ تحديا أمام تنف ذ األولويات األســاســيا لألمم وال ــرر ال
زالت   المتحدة، مدرا من االستجابات ات سا يا الفمالا ووصوال  إلى التنميا المستداما والحفاظ ع ى السالم  وما

ــما من عوامإ التمك ن،   ــكإ عامال ااســـــ وهي تظإ لذلك بم،ابا أولويا  وع  نا  اتجرارات المتم قا باأللغام تشـــــ
جميما أة  ؤدي دورا يي الحفاظ ع ى زئم اتجرارات المتم قا باأللغام وزيادته، ويي ضــماة عدم التج ي عن 
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