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 السبعونو  الثانية الدورة
 املؤقت* األعمال جدول من 50 البند
 ابأللغام املتعلقة اإلجراءات يف املساعدة تقدمي

   
 ابأللغام املتعلقة اإلجراءات يف املساعدة تقدمي  

  
 العام األمني تقرير  

 
 مقدمة - أولا  

 عمـ ا ، 20١7 يزليـ /متـز  إىل 20١5 أغسـس /آب مـن الفـةة يشـم  الذي، التقرير هذا ميقد   - ١
 تنفيـذ عـن تقريـراا  إليهـا يقـدم أن العـام األمـن إىل اجلمعيـة فيـ  طلبـت الـذي، 70/80 العامة اجلمعية بقرار
 .الصلة ذات املتحدة األمم وأنشسة سياسات عن ذلك يف مبا، القرار ذلك
 املتحـــدة األمـــم كيـــا ت   حققتهـــا الـــي واإلجنـــا ات هبـــا اضـــسلعت الـــي األنشـــسة   التقريـــر ويصـــ  - 2
 ترأسـ  الـذي (١)ابأللغـام املتعلقـة اإلجـرااات تنسـي ب املعـي الزكـاتت بـن املشـة  فريـ ال بينها ومن ١2 الـ

 يف احملـــر  التقـــدم التقريـــر ضر يعــ، التحديـــد وجـــ  وعلــ . ابأللغـــام املتعلقـــة لإلجــرااات املتحـــدة األمـــم دائــرة
 وسـزف. 20١8-20١٣ الفـةة يف ابأللغـام املتعلقـة لإلجـرااات املتحـدة األمـم اسـةاتييية أهداف حتقي 
 .20١8 عام يف للمتابعة اسةاتييية وضع يف الشروع يتم

__________ 

 * A/72/150. 
 املتحــدة األمــم دائــرة: هــ  ١2 الـــ وبراجمهــا وصــناديقها املتخصصــة املتحــدة األمــم ووكــاتت العامــة األمانــة ومكاتــ  إدارات (١) 

 املتحـــدة األمــم وبـــر م ، الســ   نـــ ع شــؤون ومكتـــ ، الســ م حفـــ  عمليــات إلدارة التابعـــة ابأللغــام املتعلقـــة لإلجــرااات
 األمـــم ومفزضـــية، اإلنســـان حلقـــز  املتحـــدة األمـــم ومفزضـــية، اإلنســـانية الشـــؤون لتنســـي  املتحـــدة األمـــم ومكتـــ ، اإلمنـــائ 
 ومتكـن اجلنسـن بن للمساواة املتحدة األمم وهيئة(، اليزنيسي ) للسفزلة املتحدة األمم ومنظمة، ال جئن لشؤون املتحدة
، وال راعـــة لألغذيـــة املتحـــدة األمـــم ومنظمــة، املشـــاريع خلـــدمات املتحـــدة األمـــم ومكتــ (، للمـــرأة املتحـــدة األمـــم هيئـــة) املــرأة

 نــ ع لبحـز  املتحـدة األمــم معهـد مراقـ  بــدور القائمـة اهليئـات وتشــم . العامليـة الصـحة ومنظمــة، العـامل  األغذيـة وبـر م 
 .الدويل والبنك، الس  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/80
https://undocs.org/ar/A/72/150
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 وإنتــا  وختــ ين اســتعمال حظــر اتفاقيــة تزقيــعل العشــرين الســنزية الــذكر  20١7 عــام ويصــادف - ٣
 مـن كـ  وإنشـاا، (لألفـراد املضـادة األلغام حظر اتفاقية) األلغام تلك وتدمري لألفراد املضادة األلغام ونق 
 .ابأللغـام املتعلقـة اإلجرااات بتنسي  املعي الزكاتت بن املشة  والفري  ابأللغام املتعلقة اإلجرااات دائرة
 مــد  علــ  القــارات عــر ابأللغــام املتعلقــة اإلجــرااات جمــال يف ملمزســة نتــائ  املتحــدة األمــم حققــت وقــد

 .اإلنسان وحمزره، اتحتياجات عل  قائم هن  ابستخدام وذلك، ال من من عقدين
 كليـــــة بصـــــزرة، املتحــــدة األمـــــم اســــتيابة كيفيـــــة ابأللغــــام املتعلقـــــة اإلنســــانية اإلجـــــرااات وتبــــن - ٤

 نســا  علــ  الفاعلــة اجلهــات اتســتيابة وتضــم. والســ م اإلنســان حيــاة هتــدد الــي لألخســار، وملمزســة
 واجملتمـع اإلقليميـة املنظمـات مـع الشـراكة ليشـم  نساقهـا وميتـد، املتحـدة األمـم مبنظزمـة “السـ م متزالية”

 والتنميـــة واألمــن الســ م بـــن القائمــة الع قــة ابأللغـــام املتعلقــة اإلجــرااات وتعـــ  . اخلــا  والقســاع املــدي
 املتعلقـة ألعمـالا يف واملسـاعدة ابأللغـام للتزعيـة العـامل  اليـزم يف أشـرت   وكمـا. اإلنسـان وحقـز  املستدامة
 .“ابأللغام املتعلقة اإلجرااات دونب يكتم  ت الس م” فإن، 20١7 أبري /نيسان ٤ يف ابأللغام

 
 النزاع حالت يف العاملية الجتاهات  

 الناجتــة الزفيــات  ادت، (2)السياســات لبحــز  املتحــدة األمــم جامعــة مركــ  أجراهــا لدراســة وفقــا - 5
 بزصــفها اليــزم ن اعــات أيضــا الدراســة وحتــدد. واليــزم 20١١ عــام بــن مــرات ســت مبعــدل الن اعــات عــن
 ابســـتخدام احلـــ  علـــ  صـــعزبة وأكثـــر التماثـــ  عـــدم مـــن أكـــر بقـــدر ومتســـمة احلـــ  علـــ  استعصـــاا أكثـــر

 .السياسية للتسزية التقليدية النماذ 
 مــن مليــزن 50 حــزايل علــ  يــؤثر ممــا، (٣)احلضــرية املنــاط  يف الةكــ  إىل الراهنــة الن اعــات ومتيــ  - 6

 املـدنيزن يضـسر إذ، للتشرد الرئيس  احملر  ه  املسلحة والن اعات. (٤)املدن يف يعيشزن الذين األشخا 
 إىل تـؤدي أو، تلفيـات أو قتـ  عمليـات أو إصـاابت ختل  أن ميكن الي واهليمات العن  من الفرار إىل

 املتحــدة األمــم مفزضــية أفــادت، 20١6 عــام ويف. األساســية اخلــدمات إىل الزصــزل وتعرقــ  املنــا ل تــدمري
ــــــ ، قياســــــية مســــــتز ت ســــــي  قــــــد القســــــري التشــــــريد أبن ال جئــــــن لشــــــؤون  جممزعــــــ  مــــــا تشــــــرد حي
 مــنهم العديــد عــر فقــد. اتضــسهاد أو النــ اع بســب  د رهــم مــن العــام صــعيد علــ  شــخ  مليــزن ٣.65
 داخــ  املشــردين مــن األغلبيــة كانــت وإن، تجئــن بزصــفهم واملســاعدة احلمايــة عــن حبثــا الدوليــة احلــدود
 .(5)رفاههم هتدد الي األخسار من وغريه العن  خلسر يتعرضزن ي الزن ما حي ، بلداهنم

 األلغــام إلصــاابت الســاب  التنــا يل اتجتــاه يف تراجــع، املاضــين العــامن مــد  علــ ، هنــا  وكــان - 7
 ا داد، املتحـدة األمم إىل بيا ت   تقدم وإقليما بلدا ١8 بن ومن. احلرب خملفات من واملتفيرات األرضية

 الـي املرجتلـة املتفيـرة واألجهـ ة األرضـية األلغـام بفعـ ( قتلـزا أو أصـيبزا الـذين األشخا ) اإلصاابت عدد

__________ 

 (2) https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2534/OC_10-CivilWarTrendsandChangingNatureofArmed 
Conflict-05-2017.pdf. 

 (٣) Organization for Economic Cooperation and Development, States of Fragility 2016: Understanding 

Violence (Paris, 2016). 

 (٤) International Committee of the Red Cross, Urban Services During Protracted Armed Conflict (Geneva, 2015). 
 (5) www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html.  

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2534/OC_10-CivilWarTrendsandChangingNatureofArmed
https://undocs.org/ar/Conflict-05-2017.pdf
https://undocs.org/ar/Conflict-05-2017.pdf
http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
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ــــذخائر الضــــحية بفعــــ  تنشــــ  ــــة وال ــــة يف ٤0 حبــــزايل احلــــرب خملفــــات مــــن واملتفيــــرات العنقزدي  مــــن املائ
 .(6)(ضحا  ٣ 608) 20١6 عام إىل( ضحية 2 6١5) 20١5 عام
 لعــام األرضــية األلغــام مراقــ  منشــزر يف، األرضــية األلغــام حلظــر الدوليــة احلملــة أبلغــت، وابملثــ  - 8

 مـــن هبـــا يتصـــ  ومـــا األرضـــية األلغـــام جـــراا مـــن اإلصـــاابت يف املائـــة يف 75 قـــدرها   دة عـــن، (7)20١6
 األخــري الــرقم وهـذا. 20١5 عــام يف إصــابة 6 ٤6١ إىل 20١٤ عـام يف إصــابة ٣ 6٩5 مــن أي، أجهـ ة
 عــن النامجــة اإلصــاابت أن مــن الــرغم وعلــ . (8)2006 عــام منــذ املســيلة اإلصــاابت مــن عــدد أعلــ  هــز

 األجهـــ ة عـــن النامجـــة ابإلصـــاابت مدفزعـــة اإلمجاليـــة الـــ  دة كانـــت،  تراجعـــت قـــد لألفـــراد املضـــادة األلغـــام
. احلــرب خملفــات مــن واملتفيــرات للمركبــات املضــادة واأللغــام، الضــحية بفعــ  تنشــ  الــي املرجتلــة املتفيــرة

 مــــن أكثــــر “احلــــرب خملفــــات مــــن متفيــــرات أو جمهزلــــة ألغــــام” عــــن النامجــــة اإلصــــاابت تضــــاعفت وقــــد
 يعيــ  حيــ  النشــسة الن اعــات يف البيــا ت جلمــع املت ايــدة التحــد ت علــ  الضــزا يســل  ممــا، مــرات أربــع

 أعلـ  تسـي  الـي البلـدان ومشلـت. يزاجهزهنـا الـي ابألجهـ ة ملمـن غـري والسـكان، الزصزل األمن انعدام
، ذلــك علــ  وردا والــيمن  ،وليبيــا ،الســزرية العربيــة واجلمهزريــة ،وأوكرانيــا أفغانســتان اإلصــاابت مــن أعــداد
 .ابلتقرير املشمزلة الفةة خ ل اخلمسة البلدان تلك إىل املساعدة لتقدمي األولزية املتحدة األمم منحت

 
  السالم وتوطيد اعاتنز ال نشوب منع يف ابأللغام املتعلقة اإلجراءات دور  

 املتحــــدة األمــــم أنشـــسة نســــا  كامـــ  علــــ  وكفــــااة بفعاليـــة ابأللغــــام املتعلقـــة اإلجــــرااات تعمـــ  - ٩
 وتســـاعد. املـــدي واجملتمـــع اإلقليميـــة والةتيبـــات الـــدول مـــع الشـــراكات إقامـــة خـــ ل مـــن واألمـــن للســـ م

 احلـرب وخملفـات األرضـية األلغـام تسهـري طريـ  عـن الن اعـات نشزب منع عل  ابأللغام املتعلقة اإلجرااات
 ميكــن الــي املتفيــرة املــزاد إىل الزصــزل ومنــع، منهــا والــتخل  ،املرجتلــة املتفيــرة واألجهــ ة املتفيــرات مــن

 اجملتمعـــات مـــن واألفـــراد املســـرحن اجلنـــزد اســـتخدام أن كمـــا. وخمتلفـــة جديـــدة أجهـــ ة صـــنع يف اســـتغ هلا
 .للس م املؤاتية الظروف هتيئة يف دور ل  ابأللغام املتعلقة اإلجرااات جمال يف املتضررة احمللية
 لتحقيـ  فعالـة وسـيلة أهنا ابأللغام املتعلقة اإلجرااات أثبتت، كزلزمبيا مث  الس م عمليات ويف - ١0

 اتفاقــات عــدد ا داد وقــد. سياســيا واحلساســة املعقــدة البيئــات يف الســ م وبنــاا ةالثقــ بنــاا تــدابري مكاســ 
 أبمهيـة اتعـةاف ت ايـد علـ  يـدل ممـا، ابأللغـام املتعلقـة اإلجـرااات تشـم  الـي والسـ م النـار إط   وق 

 .الس م عل  احلفاظ يف ابأللغام املتعلقة اإلجرااات
 عـن املدنين محاية يف كر  أمهية ابأللغام املتعلقة اإلجرااات تكتس ، اإلنسانية السياقات ويف - ١١

 يلحــ  الــذي الضــرر مــن حتــد الــي التسهــري وأنشــسة الفــزر علــ  احليــاة إنقــاذ خــاطرمب التثقيــ  تــزفري طريــ 
ـــــات ومتكـــــن، ابملـــــدنين  إدمـــــا  الضـــــروري ومـــــن. املشـــــردين الســـــكان عـــــزدة وتســـــهي ، اإلنســـــانية العملي

__________ 

الـي أبلغـت عـن بيـا ت خسـائر اليـة الرصـد والتقيـيم اخلاصـة ابسـةاتييية األمـم املتحـدة لإلجـرااات  ١8 الــالبلدان/األقاليم  (6) 
أفغانســتان، ومجهزريــة أفريقيــا الزســس ، ومجهزريــة الكزنغــز هــ  كالتــايل: إريــة ،  20١8-20١٣املتعلقــة ابأللغــام يف الفــةة 

وطاجيكســـتان، وكمبـــزد ، وكـــزت ديفـــزار، وكزلزمبيـــا،  وفلســـسن، الدميقراطيـــة، وجنـــزب الســـزدان، والســـزدان، والصـــزمال،
 ، والصحراا الغربية.(وليبيا، ومايل، ومصر، وأبي  )السزدان( ودارفزر )السزدان

  .www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/landmine-monitor-2016.aspxمتاحة عل  الراب :  (7) 

لبلـدان الـي تكـزن رغم أن هذه اتجتاهات تتأثر ب  دة تزافر البيا ت يف بعض البلدان، تتس  هذه ال  دات يف العديـد مـن ا (8) 
 عل  مجع البيا ت متسقة. اتفيها القدر 

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/landmine-monitor-2016.aspx
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 مــن ابلن اعــات املتــأثرة الســياقات يف اإلنســانية اتســتياابت وبرجمــة ختســي  يف ابأللغــام املتعلقــة اإلجــرااات
 .للحماية العاملية اجملمزعة ل  ترو  الذي النحز عل ، البداية
 علـــ  القـــدرة تكملهـــا اإلنســـانية اتســـتياابت أن لكفالـــة معـــا وشـــركا ها املتحـــدة األمـــم وتعمـــ  - ١2

 أجراهـا الـي احلديثـة الدراسـة وتبحـ . والسزيـ  املتزس  األجلن يف اإلمنائية واملبادرات والصمزد اإلنعاش
 اإلمنائيـة واألهـداف ابأللغـام املتعلقة اإلجرااات: أحد إغفال عدم”: بعنزان اإلمنائ  املتحدة األمم بر م 

 التنميــة دعــم إطــار” 20١6 عــام اإلمنــائ  الــر م  وأطلــ . التفصــي  مــن مب يــد األمــر هــذا (٩)“املســتدامة
 واحلـد العـي  وسـب  ابأللغـام املتعلقـة اإلجـرااات بـن الـرب  تع يـ  أجـ  مـن “ابأللغام املتعلقة واإلجرااات

 .الس م وبناا الفقر من
 حزل، الناس حزل والقائمة ابتحتياجات املدفزعة، ابأللغام املتعلقة اإلجرااات فعالية وتتمحزر - ١٣

 الــي املعياريــة األطــر وتعــ  . وحتميهمــا وتع  مهــا، الــدويل اإلنســاي والقــانزن اإلنســان حلقــز  الــدويل القــانزن
ـــــاجن وإدمـــــا  للضـــــحا  املســـــاعدة تقـــــدمي ابأللغـــــام املتعلقـــــة اإلجـــــرااات تـــــنظم ـــــع يف ومشـــــاركتهم الن  مجي
 .احلياة مناح 
 ميكــــن كيــــ  ابأللغــــام املتعلقــــة ابإلجــــرااات املعــــي الزكــــاتت بــــن املشــــة  التنســــي  فريــــ  وبــــّن  - ١٤

 أجـ  مـن، الشـركاا مع وابلتعاون، والرام  والصنادي  والزكاتت الكيا ت خمتل  عر تعم  أن للمنظمة
 عــدد علــ  تــؤثر الــي واإلمنائيــة اإلنســانية والتحــد ت، الــدولين واألمــن مالســ  أجــ  مــن منســ  رد تقــدمي
 .الناس من مت ايد

  
 ابأللغام املتعلقة ابإلجراءات املتصلة الدولية الصكوك عن مستكملة معلومات - اثنيا 

 حلقـــز  الـــدويل والقـــانزن الـــدويل اإلنســـاي القـــانزن تهـــكتن مـــا كثـــريا النـــ اع أطـــراف أن إىل نظـــرا - ١5
 األطـر علـ  العـامل  السـابع إضـفاا أجـ  مـن الـدعزة جمـال يف جهزدهـا املتحدة األمم ع  ت فقد، اإلنسان
 .هلا الكام  والتنفيذ ،الصلة ذات الدولية القانزنية

 
 الضةةةةةةرر مفرطةةةةةةة اعتبارهةةةةةةا ميكةةةةةةن معينةةةةةةة تقليديةةةةةةة أسةةةةةةل ة اسةةةةةةتعما  تقييةةةةةةد أو حظةةةةةةر اتفاقيةةةةةةة  

 األثر عشوائية أو
 معينــة تقليديــة أســلحة اســتعمال تقييــد أو حظــر اتفاقيــة علــ  دولــة ١2٤ صــدقت، اترخيــ  حــى - ١6

. إليهـــا ينضــم بلــد آخــر لبنـــان وكانــت، إليهــا انضــمت أو األثــر عشـــزائية أو الضــرر مفرطــة اعتبارهــا ميكــن
 اســتعمال تقييــد أو حبظــر املتعلــ  املعــدل الثــاي الروتزكــزل يف طرفــا دول ١0٣ هنــا ، ذلــك علــ  وعــ وة
 ابملتفيـرات املتعلـ  اخلـام  الروتزكـزل يف طرفـا دولـة ٩2 و، األخـر  والنبـائ  اخلداعيـة واألشـرا  األلغام

 .احلرب خملفات من
 يف املعقــزد، اتتفاقيــة يف الســامية املتعاقــدة لألطــراف اخلــام  اتستعراضــ  املــؤمتر بنتــائ  وأرحــ  - ١7

 يف ابلنظــــر املتعلــــ  القــــرار ســــيما وت، 20١6 ديســــمر/األول كــــانزن ١6 إىل ١2 مــــن الفــــةة يف جنيــــ 
 الزثيقــــــة مــــــن، اثلثــــــا الفــــــرع، 2 املقــــــرر) 20١7 عــــــام يف لألفــــــراد املضــــــادة األلغــــــام غــــــري األلغــــــام مســــــألة

__________ 

-www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mine-action-andمتاحـــــــة علـــــــ  الـــــــراب :  (٩) 

the-sustainable-development-goals.html. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mine-action-and-the-sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mine-action-and-the-sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mine-action-and-the-sustainable-development-goals.html
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CCW/CONF.V/10 ،) هـــذه اســـتخدام تــنظم الـــي اللـــزائ  مــن حمـــدود قـــدر ســز  حاليـــا يزجـــد ت حيــ 
 .املزارد عل  احلصزل دون وحتزل ، وقتل  جرح عن سفرت ت ال ت الي، األلغام
 ابإلعــ ن أرحــ ، املرجتلــة املتفيــرة األجهــ ة عــن النامجــة البشــرية اخلســائر يف الــ  دة إىل وابلنظــر - ١8

ـــاي الروتزكـــزل يف الســـامية املتعاقـــدة األطـــراف مـــؤمتر اعتمـــده الـــذي املرجتلـــة املتفيـــرة ابألجهـــ ة املتعلـــ   الث
 تنفيـذ دعـم املتحـدة األمم وتزاص (. اخلام  املرف ، CCW/AP.II/CONF.18/6) 20١6 عام يف املعدل
 والدروس اخلرات وتبادل التقنية اخلرة تزفري طري  عن سيما وت، املعدل الثاي الروتزكزل األطراف الدول

 التزجيهيــــة املبـــاد  مـــن جممزعـــة األطـــراف الـــدول أصـــدرت، ابلتقريـــر املشـــمزلة الفـــةة وخـــ ل. املســـتفادة
 املتفيـــرة األجهـــ ة إنتـــا  يف املســـتخدمة املـــزاد تســـري  لعمليـــات التصـــدي أجـــ  مـــن املمارســـات وأفضـــ 
 جيـري الـي ابألعمـال الـزع  وأذكت احلزاد  عن املعلزمات وتبادلت. املشروع غري استخدامها أو املرجتلة

 حـدة مـن لتخفي ل املقدمة واملساعدة الدويل التعاون تع ي  أج  من األخر  املنتد ت يف هبا اتضس ع
 (.CCW/CONF.V/10 الزثيقة من، رابعا الفرع، 62 الفقرة: انظر) املشكلة

 تنفيــــذ يف األطـــراف الـــدول مســــاعدة املتحـــدة األمـــم واصـــلت، ابلتقريــــر املشـــمزلة الفـــةة وخـــ ل - ١٩
 خملفات من املتفيرات تسببها الي اإلنسانية املعا ة ختفي  أج  من اخلام  الروتزكزل مبزج  الت اماهتا
 خســة تع يــ  خــ ل مــن الضــحا  مســاعدة بشــأن التعــاون أيضــا األطــراف الــدول وعــ  ت. ومنعهــا احلــرب
 عـن لإلبـ   منـزذ  ووضع، (١0)السامية املتعاقدة األطراف اعتمدهتا الي الضحا  مبساعدة املتعلقة العم 

 دفهبــ، الروتزكــزل مــن ٤ املــادة تنفيــذ أجــ  مــن األطــراف الــدول إىل دعــزي وأجــدد. الضــحا  مســاعدة
 .وإ التها احلرب خملفات من املتفيرات مس  تيسري

 
 األلغام تلك وتدمري لألفراد املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين استعما  حظر اتفاقية  

 األلغـــام حظـــر اتفاقيـــة علـــ ( األعضـــاا الـــدول مـــن املائـــة يف 8٤) بلـــدا ١62  صـــد  ، اان حـــى - 20
 القيـام إىل الرئيسـ  الصـك هـذا يف أطرافـا بعـد تصـب  م الـي الـدول وأح . إليها انضم أو لألفراد املضادة
 .ممكن وقت أقرب يف بذلك
 ومبســـاعدة. 20١7 عـــام يف خم و هتـــا بتـــدمري املتعلقـــة ابتلت امـــات الزفـــاا علـــ  بـــي روس وأهنـــ  - 2١
 املخ ونـة األلغـام مـن مليـز ا  5١ عـن ي يـد مـا تـدمري اان حـى جر ، املتحدة األمم من كبرية وتقنية مالية

 أكملـت، لألفـراد مضادة خم ونة ألغام عن ما وقت يف أبلغت الي ٩0 الـ الدول بن ومن. لألفراد املضادة
 حـى األطـراف الـدول مـن دولـة ٣0 أكملت، ذلك إىل وابإلضافة. املخ و ت تلك تدمري منها دولة 87
 شـراكة يف املتحـدة األمـم وتعمـ . اتتفاقيـة مبزجـ  األلغـام بتسهـري املتعلقـة الت اماهتا، اجل ائر وآخرها، اان
 .اهلدف هذا لتحقي  (١١)املتبقية ٣١ الـ الدول من العديد مع

__________ 

 .www.un.org/disarmament/geneva/erw/victim-assistance/plan-of-actionانظر:  (١0) 

إثيزبيــا واألرجنتـــن وإريــة  وأفغانســـتان وإكــزادور وأنغـــزت وأوكرانيـــا والبزســنة واهلرســـك وبــريو واتيلنـــد وتركيــا وتشـــاد ومجهزريـــة  (١١) 
الكزنغز الدميقراطية وجنزب السزدان و مبابزي والسنغال والسزدان وشيل  وصربيا والصزمال وطاجيكستان والعرا  وعمـان 

 يرلندا الشمالية ومزريتانيا والنيير واليمن.أزمبيا واململكة املتحدة لريسانيا العظم  و وقر  وكرواتيا وكمبزد  وكزل

https://undocs.org/ar/CCW/CONF.V/10
https://undocs.org/ar/CCW/CONF.V/10
https://undocs.org/ar/CCW/AP.II/CONF.18/6
https://undocs.org/ar/CCW/CONF.V/10
http://www.un.org/disarmament/geneva/erw/victim-assistance/plan-of-action
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، 20١٩-20١٤ للفـةة مـابزتز عمـ  خلسـة الكامـ  التنفيـذ صزب واملض  التقدم هذا وملزاصلة - 22
 يزنيــــ /ح يــــران يف املعقــــزد، اتتفاقيــــة يف األطــــراف للــــدول الثالــــ  اتستعراضــــ  املــــؤمتر يف عت مــــدتا الــــي

 .2025 عام حبلزل ابلت اماهتا للزفاا جهدها قصار  بذل عل  األطراف الدول أشيع فإني، 20١٤
 اتجتمــــاع وســــيتي . اتتفاقيــــة علــــ  للتزقيـــع العشــــرين الســــنزية الــــذكر  20١7 عــــام ويصـــادف - 2٣

، إجنا اتنـا يف للتفكـري فرصـة، 20١7 عـام هنايـة يف فيينـا يف سـي عقد الـذي، األطـراف للدول عشر السادس
 .اتلت ام هذا وإذكاا اتتفاقية بتنفيذ اتلت ام أتكيد إعادة عن فض 
 ل لت امـات واتمتثـال اتتفاقيـة لتفعيـ  مـزارد مـن يلـ م مـا بتـأمن الدويل اجملتمع إىل دعزي وأكرر - 2٤
 بتعهداهتا ابلزفاا امللت مة املتضررة للدول ال  مة املزارد تزفري عل  القادرة الدول وأح . الصلة ذات املالية
 .ذلك تفع  أن عل 
 

  العنقودية الذخائر اتفاقية  
 املخــــ و ت تــــدمري ســــيما وت، العنقزديــــة الــــذخائر بشــــأن اتتفاقيــــة تنفيــــذ يف كبــــري تقــــدم أ حــــر   - 25

 (١2)األعضــاا الــدول مــن دولــة ١٤ وهنــا ، اتتفاقيــة يف طرفــا دولــة ١02 أصــبحت، اان وحــى. وإ التهــا
 وفائهـــا علــ  مز امبيــ  وأهنــ . ابلتقريـــر املشــمزلة الفــةة هــذه غضـــزن يف اتتفاقيــة إىل اتنضــمام صــدد يف

 والـــدول، هلـــا احملـــدد النهـــائ  املزعـــد قبـــ ، 20١6 ديســـمر/األول كـــانزن يف ابلتسهـــري املتعلقـــة ابلت اماهتـــا
 .ابلتقرير املشمزلة الفةة خ ل خم و هتا تدمري أجن ت الي (١٣)الست األطراف

 ســـــبتمر/أيلـــــزل يف ع قـــــد الـــــذي، اتتفاقيـــــة يف األطـــــراف للـــــدول األول اتستعراضـــــ  املـــــؤمتر ويف - 26
 الضـــرر إبهنـــاا الت امهـــا جمـــددا فيـــ  أكـــدت الـــذي، دوبروفنيـــك إعـــ ن األطـــراف الـــدول اعتمـــدت، 20١5
 عمـــ  خســـة اعتمـــدت كمـــا العنقزديـــة  الـــذخائر مـــن خـــال   عـــام وحتقيـــ  العنقزديـــة الـــذخائر عـــن النـــاجم

 .الثاي اتستعراض  املؤمتر انعقاد حى اتتفاقية لتنفيذ 2020-20١5 للفةة دوبروفنيك
 ســبتمر/أيلــزل يف جنيــ  يف املعقــزد، اتتفاقيــة يف األطــراف للــدول الســادس اتجتمــاع واعتمــد - 27

 الكامـ  ابلتنفيـذ األطـراف الـدول فيـ  تعهـدت، دوبروفنيـك عمـ  خسـة مـع متشـيا سياسـيا إع  ، 20١6
 .20٣0 عام حلزل قب  تلت اماهتا

 من عدد يف العنقزدية للذخائر امل عزم اتستعمال استمر فقد، احملر  التقدم هذا من الرغم وعل  - 28
 بعـد تنضـم م الـي الـدول أن علـ  للقلـ  املثـري الزضـع هـذا ويـدل. ابلتقريـر املشـمزلة الفةة خ ل الن اعات

 تســـتعمال حـــد لزضـــع ال  مـــة اخلســـزات تتخـــذ وأن إبســـاا دون ذلـــك تفعـــ  أن هلـــا بـــد ت اتتفاقيـــة إىل
 .الفتا  الس   هذا ونق  وإنتا  وخت ين
 املعنيـــزن املنســـقزن نشـــر، الضـــحا  مبســـاعدة املتعلقـــة ل لت امـــات الفعـــال التنفيـــذ تع يـــ  وهبـــدف - 2٩

 ملســاعدة متكامــ  هنــ  تتبــاع إرشــادات” املعنزنــة الزثيقــة الــدولين واملســاعدة والتعــاون الضــحا  مبســاعدة

__________ 

يســــلندا وابراغــــزاي وابتو وبليــــ  وبــــنن وجنــــزب أفريقيــــا وروانــــدا وســــلزفاكيا والصــــزمال وكنــــدا وكــــزاب وكزلزمبيــــا ومدغشــــقر أ (١2) 
 ومزريشيزس.

 والياابن.أملانيا وإيساليا والسزيد وفرنسا ومز امبي   (١٣) 
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 هـــــذا مـــــن والغـــــرض. (١٤)(Guidance to an integrated approach to victim assistance) “الضـــــحا 
 .حقزقهم وصزن الضحا  حياة نزعية حتسن عل  الدول مساعدة هز املنشزر

 
 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية  

، احلــرب خملفــات مـن واملتفيــرات األلغــام مـن النــاجزن فــيهم مبـن، اإلعاقــة ذوو األشــخا  حيتـا  - ٣0
 احتياجـــاهتم لتلبيـــة، الـــدويل التعـــاون خـــ ل مـــن ذلـــك يف مبـــا، حكزمـــاهتم مـــن األجـــ  طزيلـــة مســـاعدة إىل

 يع   مشزيل هن  عل  اإلعاقة ذوي األشخا  حقز  اتفاقية وتن . هبم اخلاصة اإلنسان حقز  وإعمال
 جبميــع ااخــرين مــع املســاواة قــدم وعلــ  كــام  متتعــا اإلعاقــة ذوي األشــخا  مجيــع متتــع ويكفــ  وحيمــ 
 يف الــــزاردة األحكــــام مــــع جنــــ  إىل جنبــــا، العــــامل  اإلطــــار وهــــذا. األساســــية واحلــــر ت اإلنســــان حقــــز 
. احلـرب خملفـات مـن واملتفيـرات األرضـية األلغـام من للمتضررين ابلنسبة األمهية ابلغ أمر، أخر  صكز 
 علــ  دولــة ٩6 وصــدقت، اتتفاقيــة يف أطرافــاا  واحــدة إقليميــة ومنظمــة دولــة ١72 أصــبحت، اان وحــى

 .إلي  انضمت أو اتختياري بروتزكزهلا
 مـــن عـــدد اعتمـــد، 20١6 مـــايز/أ ر يف املعقـــزد، اإلنســـاي للعمـــ  العـــامل  القمـــة مـــؤمتر وخـــ ل - ٣١

 العمــ  يف اإلعاقــة ذوي األشــخا  إدمــا  ميثــا  املــدي اجملتمــع ومنظمــات املتحــدة األمــم وكيــا ت الــدول
 علــ  عليــ  املزقعــة األطــراف وأشــيع، امليثــا  هــذا أتييــد مزاصــلة علــ  األعضــاا الــدول وأشــيع. اإلنســاي

 يف مبـا، الرك  عن يتخل  أحد أي تر  عدم بضمان القمة مؤمتر خ ل ب  عهدتت الذي ابتلت ام الزفاا
 .احلرب خملفات من املتفيرات من وغريها األرضية األلغام من الناجزن ذلك
  

 املت ةةةةدة األمةةةة  لسةةةةجاتي ية السةةةةجاتي ية األهةةةةدا  بشةةةة ن املرحلةةةة  التقريةةةةر - اثلثا 
  ٢٠١٨-٢٠١٣ للفجة ابأللغام املتعلقة لإلجراءات

ــــاول - ٣2 ــــر مــــن الفــــرع هــــذا يتن ــــ  يف احملــــر  التقــــدم عــــن اإلبــــ   التقري  اتســــةاتييية األهــــداف حتقي
 مـن املقدمـة اإلفراديـة احلالـة ودراسـات والتقيـيم الرصـد آليـة جتمعهـا الـي البيـا ت أساس عل  ل سةاتييية

 وإقليمـــا بلـــدا ٣0 مـــن البيـــا ت الـــراهن الزقـــت يف والتقيـــيم الرصـــد آليـــة وجتمـــع. املتحـــدة األمـــم كيـــا ت
 .ابأللغام املتعلقة اإلجرااات جمال يف املتحدة لألمم اتبعة برام  تزجد حيثما

 
 النامجة القتصادية الجتماعية واآلاثر األفراد هتدد اليت املخاطر من احلد: ١ السجاتي   اهلد   

 العنقودية الذخائر ذلك يف مبا، املتف رات من احلرب وخملفات األلغام عن
 مـــن احلـــرب وخملفـــات األرضـــية األلغـــام عـــن النامجـــة اخلســـائر معـــدل ارتفـــع، املاضـــين العـــامن يف - ٣٣

 هــذا ويف، ذلــك ومــع. العــام أحنــاا مجيــع يف املــدنين علــ  للن اعــات املت ايــد التــأثري يعكــ  ممــا، املتفيــرات
 احملليــــة اجملتمعــــات مجيــــع يف إجيابيــــة نتــــائ  عــــن ابأللغــــام املتعلقــــة اإلنســــانية اإلجــــرااات أســــفرت، الســــيا 
 املتعلقـــة اإلجـــرااات حزلـــت، 20١6 عـــام مـــن وحـــدها األوىل الســـتة األشـــهر ويف. الن اعـــات مـــن املتضـــررة
تمــــ  الــــي األراضــــ  مــــن مربعــــا كيلــــزمةا ١6٣ مــــن أكثــــر ابأللغــــام  األرضــــية ابأللغــــام ملزثــــة تكــــزن أن حي 

__________ 

 (١٤) http://www.clusterconvention.org/2016/11/30/new-guidance-on-an-integrated-approach-to-victim-assistance. 

http://www.clusterconvention.org/2016/11/30/new-guidance-on-an-integrated-approach-to-victim-assistance
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تمـ  الـي األراضـ  من مربعا كيلزمةا 22 و  أراض   إىل احلـرب خملفـات مـن ابملتفيـرات ملزثـة تكـزن أن حي 
  (١5)بشأهنا بيا ت تزافرت الي من وإقليما بلدا 25 يف وذلك، آمنة
 الي احمللية للميتمعات ابلنسبة عالية أولزية ذا أمرا الرئيسية واملراف  التحتية البىن تسهري ويشك  - ٣٤

 املستشـــفيات مـــن املئزيـــة النســـبة ا دادت، 25 الــــ واألقـــاليم البلـــدان تلـــك بـــن ومـــن. الن اعـــات مـــن تتعـــاى
 مــــن احلــــرب خملفــــات مــــن املتفيــــرات مــــن احلــــرب وخملفــــات األرضــــية األلغــــام منهــــا أ  يلــــت الــــي املتضــــررة

 نسـبة أصـبحت، ذلـك علـ  وعـ وة. 20١6 عـام هنايـة يف املائة يف ٩٣ إىل 20١٤ عام يف املائة يف 50
 هنايـــــة حبلــــزل آمنــــة املتضــــررة األســــزا  مــــن املائـــــة يف 70 و املتضــــررة التعليميــــة املرافــــ  مــــن املائــــة يف 8٩
 تضـرر عـن الب غـات   دة إىل ابلنظر خا  بشك  اإلعياب عل  تبع  اإلجنا ات وهذه. 20١6 عام
 مـن تضـررها عـن أ بل ـغ الـي املستشـفيات عـدد ارتفـع، املثـال سـبي  فعلـ . نفسها الفةة خ ل التحتية البىن
 مــن تضــررها عــن أ بل ــغ الــي األســزا  عــدد وارتفــع، 20١6 و 20١٤ عــام  بــن مستشــف  ١6٩ إىل 8

 .سزقا 670 إىل ٣١
 قــدمت، 20١6 عــام ويف. األروا  إلنقــاذ أساســية أداة تشــك  أن ابملخــاطر التزعيــة شــأن ومــن - ٣5
 م يـن 6 قرابـة إىل املتفيـرات مـن احلرب وخملفات األلغام مبخاطر للتزعية برام  وشركا ها املتحدة األمم

 هـذه وتعكـ . 20١5 عـام يف شـخ  مليزي عل  يربز مبا مقارنة، واألقاليم البلدان من ١8 يف شخ 
 يف الن اعـــات مـــن املتضـــررين األشـــخا  عـــدد ارتفـــاع جـــراا ابملخـــاطر التزعيـــة علـــ  السلـــ    دة األرقـــام

 و ف ّــرت األلغــام مبخــاطر التزعيــة أن( اليزنيســي ) للسفزلــة املتحــدة األمــم منظمــة وتفيــد. األخــرية الســنزات
 واســـــتأثرت. 20١5 بعـــــام مقارنـــــة كبـــــرية   دة وهـــــ ، 20١6 عـــــام يف طفـــــ  م يـــــن ٤ مـــــن يقـــــرب ملـــــا

 .20١6 عام يف إليهم الزصزل أمكن الذين األطفال ثلث  من أبكثر واليمن السزرية العربية اجلمهزرية
تمـ  الـي األراضـ  مـن مربعا كيلزمةا ٩7 أصب ، أفغانستان ويف - ٣6  آمنـة أراض   خسـرة تكـزن أن حي 

 يف فــــرد ١70 000 مــــن يقــــرب مــــا ذلــــك مــــن واســــتفاد، ابأللغــــام املتعلقــــة اإلجــــرااات لعمليــــات نتييــــة
 الــي الرمايــة حقــزل مــن مربعــا كيلــزمةا ٤5٩ تسهــري مت، ذلــك إىل وابإلضــافة. املتضــررة احملليــة اجملتمعــات

 األلغـام إىل املنسـزبة اإلصاابت عدد تراجع من الرغم وعل . الساب  يف الدولية القزات تستخدمها كانت
 تنفيـر الـي املرجتلـة املتفيـرة واألجهـ ة احلـرب خملفـات مـن املتفيرات عن النامجة اإلصاابت فإن، األرضية
 األطفـال شـك ، 20١6 عـام ويف. ابلتقريـر املشـمزلة الفةة خ ل ملحزظا ارتفاعا ارتفعت الضحية بفع 
 يف احلـــرب خملفـــات مـــن املتفيـــرات عـــن النامجـــة املـــدنين صـــفزف يف اإلصـــاابت جممـــزع مـــن املائـــة يف 86

 بعـد ابلن اعـات املتصـلة األطفـال أروا  يف للخسـائر الرئيسـ  السـب  املتفيـرات هـذه جيع  مما، أفغانستان
 كثيفـة بريـة اشتباكات وقزع عن أبلغت الي املقاطعات أن ويذكر. الرية اتشتباكات عن النامجة اخلسائر
 حكزمـــة طلـــ  علـــ  وبنـــاا. احلـــرب خملفـــات مـــن املتفيـــرات ضـــحا  مـــن عـــدد أكـــر عـــن أيضـــا أبلغـــت

 فيهـا وقعـت الـي املنـاط  يف ابملتفيرات التلز  مد  تقييم يف املساعدة املتحدة األمم قدمت، أفغانستان
 .برية اشتباكات

__________ 

تتعلـــ  البيـــا ت الـــي مجعتهـــا آليـــة الرصـــد والتقيـــيم تســـةاتييية األمـــم املتحـــدة بشـــأن اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام بكـــ  مـــن  (١5) 
األردن وإريـــة  وأفغانســـتان وألبانيـــا وتشـــاد واجل ائـــر ومجهزريـــة أفريقيـــا الزســـس  ومجهزريـــة الكزنغـــز الدميقراطيـــة ومجهزريـــة تو 

الســزدان وســري تنكــا والســزدان والصــزمال وطاجيكســتان وفلســسن وكمبــزد  وكــزت ديفــزار الدميقراطيــة الشــعبية وجنــزب 
 وكزلزمبيا وليبيا ومايل ومصر وميامنار  وأببي  )السزدان( ودارفزر )السزدان( والصحراا الغربية.
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ـــال انـــدتع ومنـــذ - ٣7  لتمـــرد ابلتصـــدي ارتـــب  والـــذي، 200٩ عـــام يف نييـــري  شـــر  مشـــال يف القت
 وعلـــ ، تشـــاد حبـــرية حـــزض منسقـــة يف ابملتفيـــرات مرتبســـة جديـــدة هتديـــدات بـــر ت، حـــرام بزكـــز مجاعـــة
 األمـم اضـسلعت، 20١5 عـام ومنـذ. ونييـري  والنييـر والكامريون تشاد من املتضررة املناط  يف األخ 
 للخســر املعرضــن للســكان املتفيـرات مبخــاطر للتزعيــة طارئــة محـ ت وإجــراا اتحتياجــات بتقيــيم املتحـدة

 القيـام وبعـد، الكـامريون يف اإلنسـانية الشـؤون ومنسـ  املقـيم املنسـ  طلـ  علـ  وبناا. املتضررة املناط  يف
 يف مــزظفن ابأللغــام املتعلقــة اإلجــرااات دائــرة نشــرت، 20١6 ســبتمر/أيلــزل يف تقنيــة اســتس عية ببعثــة
 جمـــال يف العـــاملن إىل املتفيـــرات مبخـــاطر للتزعيـــة تدريبيـــة دورات وقـــدمت، 20١7 عـــام يف البلـــد مشـــال
 وذلـك املتفيـرات خمـاطر مـن التخفيـ  بتـدابري يتعلـ  فيمـا اتحتياجات وقّيمت اإلنسانية املساعدة تقدمي
، مماثــ  حنــز وعلــ . الصــلة ذات واألمــن الــدفاع وقــزات اإلنســاي العمــ  جمــال يف الفاعلــة لليهــات دعمــا
 يف البعثـــــات إحـــــد  أجـــــرت، نييـــــري  يف اإلنســـــانية الشـــــؤون ومنســـــ  املقـــــيم املنســـــ  طلـــــ  علـــــ  وبنـــــاا
ـــز، الـــث   النييرييـــة الـــزت ت يف وأثرهـــا املتفيـــرات ملخـــاطر تقييمـــا 20١7 مـــارس/آذار ، وأدامـــاوا، بزرن
 مـــن متفيـــرات وجـــزد ذلـــك يف مبـــا، اتابملتفيـــر  مرتبســـة خمـــاطر وجـــزد اتســـتس ع  الفريـــ  وأكـــد. ويـــزي

 .مرجتلة متفيرة وأجه ة احلرب خملفات
 ضحا  عدد يف كبري اخنفاض حدو  يف كزلزمبيا إىل املتحدة األمم قدمت  الذي الدعم وأسهم - ٣8

، 20١٤ عــــام ففــــ . ابلتقريــــر املشــــمزلة الفــــةة خــــ ل احلــــرب خملفــــات مــــن واملتفيــــرات األرضــــية األلغــــام
 املرتبـــة إىل تراجعـــت، 20١5 عـــام ويف العــام  يف البشـــرية اخلســـائر مـــن عــدد أكـــر اثي كزلزمبيـــا ســيلت
 اان حــى 20١7 و 20١6 لعــام  احلكزمــة مجعتهــا الــي البيــا ت وتشــري (١6)الةتيــ  هــذا يف السادســة

 .التنا يل اتجتاه استمرار إىل
نسا  أنشسة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام وخ ل الفةة املشمزلة ابلتقرير، وس عت األمم املتحدة  - ٣٩

يف قر  برعاية قزة األمم املتحـدة حلفـ  السـ م يف قـر . إذ مت تسهـري قسـة حقـزل ألغـام ذات أولزيـة 
عليــا كيــ ا مــن جممزعــة تــدابري لبنــاا الثقــة بــن  عيمــ  القبارصــة اليــز نين والقبارصــة األتــرا . وســاعدت 

حلة هامة من مساع  التزص  إىل تسزية. وتـ ّيسر عمليات إ الة األلغـام يف العمليات عل  بناا الثقة يف مر 
سبعة مزاقع إضافية الزصزل اامن ألفراد قزات حف  الس م وأعضاا اللينة املعنيـة ابملفقـزدين يف قـر  

ي مـن واجملتمعات احمللية، وقد مهدت السري  أمام فت  نقسي عبزر يف املنسقة العا لة مسـتقب ، األمـر الـذ
 شأن  إ الة احلزاج  املادية السزيلة األمد بن اجملتمعات احمللية.

ـــلقة ابأللغــام تقييمــا يف  - ٤0 ـــرااات املتعـــــــ ـــرت دائــرة اإلجــــــــ قريــة، ودمــرت أكثــر  ٣١5ويف دارفــزر، أجــــ
ىل أكثـر مـن قسعة من املتفيرات من خملفات احلرب وقدمت برام  للتزعية خبسر األلغـام إ ١2 000من 
قريــة يف  2٤فــرد يف الفــةة املشــمزلة ابلتقريــر. والنتييــة اإلجيابيــة هلــذا العمــ  ابديــة للعيــان يف  ٣60 000

مـن املشـردين داخليـا وال جئـن مـن الـذين حظـزا  ١2 000وتية مشـال دارفـزر، حيـ  عـاد أبمـان حـزايل 
 لتزطن السزع .أبولزية اجلهات الفاعلة يف جمال العم  اإلنساي هبدف إعادة ا

ــــة  - ٤١ ــــة، دمــــرت األمــــم املتحــــدة قراب ـــــهزرية الكزنغــــز الدميقراطي لغمــــا أرضــــيا وأكثــــر مــــن  70ويف مجــ
قسعــــة مــــن املتفيــــرات األخــــر  مــــن خملفــــات احلــــرب، ممــــا أات  للميتمعــــات احملليــــة إمكانيــــة  50 000

__________ 

بيـا ت املقدمـة مـن اهليئـة الزطنيــة أعـ ه(، واسـتنادا إىل ال 7)انظـر احلاشــية  20١6األلغـام األرضـية لعـام وفقـا لتقريـر مراقـ   (١6) 
 .(Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonalملكافحة األلغام يف كزلزمبيا )
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وة علــ  ذلــك، ق ــدّ مت بــرام  اتقتصــادية. وعــ  -الزصــزل إىل أراضــيها واإلســهام يف تنميتهــا اتجتماعيــة 
مـن النســاا والرجـال والفتيــات والفتيـان يف البلــد. واسـتفاد أكثــر  ١٤ 000للتزعيـة خبســر األلغـام إىل قرابــة 

م يــن شــخ  مــن محــ ت التزعيــة ابملخــاطر علــ  الصــعيد الــزطي عــن طريــ  خدمــة الرســائ   5.7مــن 
 القصرية واإلذاعة ابللغات احمللية.

، ومـــن خـــ ل بـــرام  التزعيــة مبخـــاطر األلغـــام الـــي تقــدمها اجملتمعـــات احملليـــة والـــرام  ويف إريــة  - ٤2
مـــن األطفـــال يف املنـــاط  املتضـــررة تزعيـــة بكيفيـــة تقليـــ  تعرضـــهم  ١25 000املدرســـية، تلّقـــ  أكثـــر مـــن 

 للمخــاطر الــي تشــكلها األلغــام األرضــية واملتفيــرات مــن خملفــات احلــرب. وأظهــرت التقييمــات حتســنا يف
 الفهم واملعرفة يف صفزف املشاركن يف الر م .

، ما برحت األمم املتحدة تؤدي دورا حيز  يف تيسري جهـزد احلكزمـة 20١6ومنذ نيسان/أبري   - ٤٣
العراقية الرامية إىل حتقي  اتستقرار داخ  املناط  احلضرية احملـررة مـن تنظـيم داعـ  امللزثـة أبجهـ ة التفيـري 

ات مـــن خملفـــات احلـــرب. فـــالتخفي  مـــن أخســـار املتفيـــرات أمـــر ابلـــغ األمهيـــة ابلنســـبة املرجتلـــة واملتفيـــر 
لســ مة الســكان العــراقين العائــدين إىل املنــاط  احملــررة حــديثا، وهــز مقدّ مــة ضــرورية للمســاعدة اإلنســانية 

ية، مبـا فيهـا السـر  وحتقي  اتستقرار. وتقزم دائرة اإلجرااات املتعلقة ابأللغام بتـأمن البـىن التحتيـة األساسـ
الرئيســـية واجلســـزر وحمســـات امليـــاه وحمســـات معاجلـــة ميـــاه اجملـــارير واملرافـــ  الصـــحية والتعليميـــة يف الرمـــادي 
والفلزجة واملزص  للسما  للمدنين ابلعزدة إىل د رهم. وأاتحت التقييمـات الـي أ جريـت مـؤخرا يف أكثـر 

عاجلـة امليـاه إعـادة خـدمي امليـاه والكهـرابا يف شـر  مزقعا من مزاقع شبكة الكهرابا ومنشآت م 270من 
املزصـ  وغرهبـا. ويف إطـار اتسـتيابة اإلنسـانية يف املزصـ ، تقـزم دائـرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام بتقيـيم 
مستز ت التلز  وتزفري أنشسة للتزعية ابملخاطر يف خميمات خمصصـة لألشـخا  املشـردين داخليـا. وقـد 

بعثـــة مـــن بعثـــات األمـــم املتحـــدة املشـــةكة بـــن الزكـــاتت الـــي أ جريـــت يف شـــر   70اســـتفادت أكثـــر مـــن 
املزص  وغرهبا من التقييمات الـي قامـت هبـا دائـرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام، ممـا أات  اإليصـال املـأمزن 

 للمساعدات اإلنسانية.
عــد مــن تــزن ، دارة الــرام  عــن ب  ويف ليبيــا، فعلــ  الــرغم مــن تقلــ  احلالــة والتحــدي املتمثــ  يف إ - ٤٤

وجـدت األمـم املتحـدة سـب  مبتكـرة مـن أجـ  الزفـاا بزتيتهـا يف تنسـي  أنشـسة التزعيـة ابملخـاطر وأنشـسة 
ـرت، مّكـن تسهـري مستشـف  بـن سـينا  املس  والتسهري وتقدمي املشزرة التقنية إىل السلسات الزطنية. ويف س 

كيلـزمة مـن   200ة الكاملة وأدت عملية إ الة األلغام عل  طـزل هذه املنشأة من استعادة القدرة التشغيلي
أ بيـــ  الغـــا  إىل اســـتعادة إمكانيـــة احلصـــزل علـــ  مصـــدر حيـــزي مـــن مصـــادر الساقـــة. وتلّقـــ  أكثـــر مـــن 

شــخ  مـن األشـخا  املشـردين داخليــا، تزعيـة ابملخـاطر عــن  5 500شـخ ، مبـن فـيهم  ١20 000
. وابإلضــــــافة إىل ذلــــــك، دعمــــــت “احلضــــــزر الشخصــــــ ” وطريــــــ  جلســــــات عــــــر التلف يــــــزن واإلذاعــــــة 

 طف . 560 000اليزنيسي  أنشسة التزعية خبسر األلغام من خ ل محلة وقاية مشلت قرابة 
قنبلــة مــن قنابــ  الســائرات بلغــت  ١٤٩ويف غــ ة، قامــت األمــم املتحــدة إببســال مفعــزل وتــدمري  - ٤5

واســـتغ ل املتفيـــرات تســـتخدامها يف أعمـــال طنـــا، لتمنـــع بـــذلك وقـــزع حـــزاد   2٩قـــدرهتا التفيرييـــة 
عمليـة تقيـيم للمخـاطر إضـافة إىل  650إجرامية. ودعما ألنشسة إ الة األنقاض وإعـادة اإلعمـار، مّكنـت 

أنشسة يف املزقع متصلة ابلتدري  والرقابة يف جمال الس مة من إ الة مليـزن طـن مـن األنقـاض مـن املنـاط  
مزقعــا  ١٣6اد . وعــ وة علــ  ذلــك، أمتـّـت األمــم املتحــدة تسهــري الشــديدة التلــز  بــدون وقــزع أي حــ

ي رج   جـدا تلزثهـا ابلقنابـ  العميقـة الـدفن. وتسّلـ   كـ  مزقـع مـن هـذه املزاقـع القيـام أبعمـال حفـر دقيقـة 
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ت هــا إبســال مفعــزل ن ظ ــم تفيــري معقــدة علــ  يــد خــراا إبســال مفعــزل القنابــ  كــانزا يعملــزن يف أعمــا  
، أاتحت عمليات اإلجرااات املتعلقـة ابأللغـام 20١6مةا حتت سس  األرض. ويف عام  ١2وصلت إىل 

مليـــزن دوتر مـــن دوترات الـــزت ت املتحـــدة،  57مشـــروعا مـــن مشـــاريع إعـــادة اإلعمـــار، بقيمـــة  ٩2 لــــ
املضــ  ق ــد ما علــ  حنــز مــأمزن وبــدون أي أتخــري  جــم عــن حــاتت اتشــتباه ابلتلــز ، ممــا شــك  دعمــا 

 د التنمية املستدامة.جلهز 
منسقـة ي شـتب  يف أهنـا خسـرة إىل  ٣ 200ويف جنزب السـزدان، حزلـت األمـم املتحـدة أكثـر مـن  - ٤6

 50 000لغـــم مضـــاد للـــدابابت وقرابـــة  ٣00لغمـــا مضـــادا لألفـــراد و  ١ 2٤5منـــاط  آمنـــة، إذ دمـــرت 
مرفقــــــا طبيــــــا  ٤0مدرســــــة و  270قسعــــــة مــــــن املتفيــــــرات مــــــن خملفــــــات احلــــــرب لتمكــــــن الزصــــــزل إىل 

مركـــ ا مـــن مراكـــ  امليـــاه وااابر. وبعـــد دمـــ  مـــزظف  اتتصـــال اجملتمعـــ  ضـــمن أفرقـــة اإلجـــرااات  225 و
أعل  معدتت إل الة األلغام املسيلة يف جنزب السـزدان  20١6املتعلقة ابأللغام، حق  الر م  يف عام 

 حى اان.
  اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام املمـزلن مزظفـا مـن مـزظف 550، قـام 20١6ويف اليمن، يف عام  - ٤7

قسعــة مــن املتفيــرات مــن خملفــات  260 000مــن بــر م  األمــم املتحــدة اإلمنــائ  بتــدمري مــا ي يــد علــ  
كيلــزمةات مربعــة مــن األراضــ  يف تســع حمافظــات. ويف العــام نفســ ، وابلتعــاون مــع و ارة   ٣احلــرب وأّمنــزا 

إلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام يف الـيمن، وقّـع بـر م  األمـم املتحـدة اإلمنـائ  الةبية والتعليم واملرك  التنفيـذي ل
عل  خسة عم  لبناا قدرات معلم  املدارس عل  تزفري بـرام  مدرسـية للتزعيـة خبسـر األلغـام. وابإلضـافة 

 ٣00 000فـ  و إىل ذلك، وفرت اليزنيسي  برامــــــ  للتزعية خبـــــــسر األلغام إىل ما يقـــــرب مـن مليـزن ط
 حمافظة. ١٤فرد من أفراد اجملتمعات احمللية األخر  يف 

، نسقت دائرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام عنصـر اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام 20١5ومنذ عام  - ٤8
من غا ي عنتاب يف تركيا. ومتشيا مـع قـرار  “سزرية برمتها”من خسة األمم املتحدة ل ستيابة اإلنسانية 

عــد بزاســسة الشــركاا. وقــد أ نشــئت جممزعــة ، تنفــذ الــدائرة األنشــسة عــن ب  (20١6) 2٣٣2األمــن  جملــ 
ــــعت ممارســــات مشــــةكة بــــن عــــدد مت ايــــد مــــن الشــــركاا  فرعيــــة معنيــــة ابإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام، وو ض 

ت اإلجرااات املتعلقـة ابأللغـام يف اتسـتيابة اإلنسـانية األوسـع نساقـا. ويف إطـار شـراكة مـع املنظمـة  وأ دجم 
الدوليــــة للهيــــرة، أجــــرت دائــــرة اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام تقييمــــا ألثــــر األلغــــام وخملفــــات احلــــرب مــــن 

اا يف املائـــة مـــن اجملتمعـــات احملليـــة الســـزرية. وستسةشـــد أولـــز ت التسهـــري يف مجيـــع أحنـــ ٩٩املتفيـــرات يف 
اجلمهزريــة العربيــة الســزرية بنتــائ  هــذه التقييمــات مــا أن ت تــا  إمكانيــة الزصــزل. وجهــ ت األمــم املتحــدة 
مسبقا أيضا مزاد تعليمية للتزعية خبسر األلغـام هبـدف محايـة األشـخا  املشـردين داخليـا يف منـاط  البلـد 

رااات املتعلقــة ابأللغــام، وفــرت األمــم األشــد تضــررا مــن النــ اع، ومــن خــ ل اجملمزعــة الفرعيــة املعنيــة ابإلجــ
م يــن شــخ  مــن خــ ل اجللســات الــي تنتقــ  مــن منــ ل إىل  ٣املتحــدة بــرام  للتزعيــة ابملخــاطر لنحــز 

 .آخر ويف املدارس واملراك  اجملتمعية وخميمات النا حن
يــــة العربيــــة وا داد عــــدد األطفــــال الــــذين اســــتفادوا مــــن أنشــــسة التزعيــــة خبســــر األلغــــام يف اجلمهزر  - ٤٩

مليــزن طفــ . واضــسلعت اليزنيســي  ببنــاا قــدرة  ١.8ليبلــغ  20١6الســزرية أبكثــر مــن الضــع  يف عــام 
ض العديــد مــن مقــدم  اخلــدمات علــ  رفــع مســتز  العمليــات الراميــة إىل التخفيــ  مــن ت ايــد خســر التعــر  

حمافظــة وأكثــر مــن  ١١معلــم يف  ١ 000للتلــز  مبخلفــات احلــرب مــن املتفيــرات. وتلّقــ  مــا ي يــد علــ  
فرد من أفراد اجملتمعات احمللية تدريبا عن كيفية تقدمي التزعية خبسر األلغام وع مّ م ذلـك فيمـا بعـد  ١ 200

https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
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 علـــ  غـــريهم مـــن املهنيـــن، ممـــا أد  إىل   دة تزعيـــة األطفـــال داخـــ  املـــدارس وخارجهـــا إىل أقصـــ  حـــد.
وي تزقــع  خمــاطر خملفــات احلــرب مــن املتفيــراتوأ جريــت أيضــا محلــة يف وســائ  التزاصــ  اتجتمــاع  بشــأن 

 .مليزن شخ  ١.6وصزهلا إىل مجهزر ي يد عل  
مـــن النســـاا والفتيـــات والفتيـــان والرجـــال تزعيـــة  250 000ويف ســـري تنكـــا، تلّقـــ  أكثـــر مـــن  - 50

ة يف يف املائــــ ١5ابملخـــاطر يف الفـــةة املشـــمزلة ابلتقريـــر. ويف أعقـــاب هــــذه احلملـــة، س ـــيّ   ارتفـــاع بنســـبة 
يف املائـة يف احلـزاد  الـي  20حاتت إب   أفراد اجملتمعات احمللية عن األجه ة املتفيرة واخنفـاض بنسـبة 
 .20١5تسببت هبا األلغام وغريها من املتفيرات من خملفات احلرب مقارنة بعام 

ــــة مــــن األطفــــال والبــــالغن مــــن أنشــــسة التز  600 000ويف أوكرانيــــا، اســــتفاد مــــا ي يــــد علــــ   - 5١ عي
ابملخــاطر يف مقــاطعي دونيتســك ولزهانســك مــن خــ ل اتبــاع هنــ  متعــدد اجلزانــ  مشــ  جلســات تعلــم 
وبناا قدرات املربن ومح ت إع مية وإع  ت اخلدمة العامة اضسلع هبا سفري اليزنيسي  للنـزا  احلسـنة 

 أورتندو بلزم.
 

دوليةةة بتقةةدمي الةةدع  الشةةامل لضةة ا  : قيةةام اجلتةةات الفاعلةةة الوطنيةةة وال٢اهلةةد  السةةجاتي     
 األلغام وخملفات احلرب من املتف رات يف إطار الست اابت األوسع نطاقاا لإلصابة واإلعاقة

مــــن األمهيــــة مبكــــان أن نتــــذكر اتحتياجــــات واملتسلبــــات اخلاصــــة لــــ تف مــــن النــــاجن الــــذين  - 52
تهـــاا النـــ اع الـــي تتســـم ابلصـــعزبة. واألمـــم يزاجهـــزن حتـــد ت هائلـــة، غالبـــا يف حـــاتت النـــ اع ومـــا بعـــد ان

املتحـدة، إذ ت سـّلم ابلصــلة القائمـة بــن مسـاعدة الضـحا  واتنتعــاش اتقتصـادي، تضــسلع أبنشـسة تــةاو  
مــن التــدخ ت يف حــاتت الســزار  إىل مبــادرات التنميــة املســتدامة لكــ  تســاعد هبــذه السريقــة الضــحا  

 .زاصلة اإلسهام يف جمتمعاهتمعل  استعادة كرامتهم وكس  دخلهم وم
ومــــن املشــــيع أن نــــر  أن أكثــــر فــــأكثر مــــن النــــاجن يــــؤدون دورا نشــــسا يف بــــرام  اإلجــــرااات  - 5٣

املتعلقــة ابأللغــام وأن ن حـــ  الــدور اهلــام الـــذي يضــسلعزن بــ  يف تنفيـــذ اتفاقيــة حقــز  األشـــخا  ذوي 
حا  حزاد  املتفيرات ومعزقزن، نصفهم من اإلعاقة عل  الصعيدين العامل  واحملل . ويف مايل، تلّق  ض

النســـاا، تـــدريبا علـــ  تقـــدمي التزعيـــة ابملخـــاطر يف جمتمعـــاهتم احملليـــة. ويف أفغانســـتان، تـــزفر األمـــم املتحـــدة 
مستشارين لشؤون اإلعاقة، بعضهم من ذوي اإلعاقات، إىل و ارات الصـحة العامـة والتعلـيم والعمـ   ث ثة

ـــة الزطنيـــة األفغانيـــة إلدارة الكـــزار  والشـــؤون اتجتماعيـــة وشـــؤون ا لشـــهداا واملعـــزقن، فضـــ  عـــن الزكال
 وذلك للمساعدة يف تنفيذ الرام  الزطنية وتع ي  اتلت ام ابلصكز  الدولية ذات الصلة.

يف املائة من البلدان واألقاليم الي تزجـد فيهـا بـرام  اتبعـة  7١، فإن (١7)ووفقا ألحد  البيا ت - 5٤
لألمم املتحدة يف جمال اإلجرااات املتعلقة ابأللغام وضعت سياسيات وطنية معنية مبسائ  اإلعاقة. ويشري 

يف املائة منهم عل  وجـ  التحديـد إىل ضـحا  األلغـام واملتفيـرات مـن خملفـات احلـرب مـن املتفيـرات  65
أو مين  حقزقا متساوية جلميع األشخا  ذوي اإلعاقة، بغض النظر عن مصدر اإلعاقة ونزعها. وعـ وة 

مـــن أشـــكال املســـاعدة للضـــحا  يف املائـــة مـــن البلـــدان شـــك  واحـــدا علـــ  األقـــ   85علـــ  ذلـــك، يقـــدم 

__________ 

-20١٣وفقــا لبيــا ت مجعتهــا آليــة الرصــد والتقيــيم اخلاصــة ابســةاتييية األمــم املتحــدة لإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام للفــةة  (١7) 
 .20١6احلالة يف هناية كانزن األول/ديسمر ، وتعك  20١8
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يــر، قــدمت األمــم يف املائــة منهــا اجملمزعــة الكاملــة مــن اخلـدمات. وخــ ل الفــةة املشــمزلة ابلتقر  ٤0 ويقـدم
 املتحدة برام  مساعدة الضحا  إىل قسة بلدان إضافية.

وتقدم األمم املتحدة، عند السل ، الدعم التقـي إىل السـلسات الزطنيـة. ففـ  جنـزب السـزدان،  - 55
ســاعدت األمــم املتحــدة و ارة الشــؤون اجلنســانية وشــؤون السفــ  والرعايــة اتجتماعيــة علــ  وضــع سياســة 

جلمـع وطنية لألشخا  ذوي اإلعاقة  ويف سري تنكا، تلّقت و ارة الصحة الدعم يف وضـع نظـام جديـد 
 البيا ت املتعلقة ابإلصاابت وتع ي  عمليات اإلحالة لتلّق  الع  .

الـــــة ملســـــاعدة الضـــــحا . ففـــــ  كمبـــــزد ، تلقـــــ  وتعـــــد الشـــــراكات عنصـــــرا هامـــــا يف الـــــرام  الفع   - 56
مــن األطفــال النــاجن املســاعدة مــن خــ ل التأهيــ  اجملتمعــ ، مبــا يف ذلــك العــ   الســ  والتــدري   ٤50

لـــدعم إلعـــادة اإلدمـــا  يف املـــدارس عـــن طريـــ  األمـــم املتحـــدة يف شـــراكة مـــع املنظمـــات اجملتمعيـــة املهـــي وا
املعتمدة. ويف إرية ، وابلشراكة مع و ارة العمـ  والرعايـة اإلنسـانية وو ارة التعلـيم، سـاعدت األمـم املتحـدة 

هم النـــاجزن مـــن األلغـــام يف املائـــة مـــنهم مــن اإل  ( مبـــن فـــي ٤7مـــن األطفـــال ذوي اإلعاقـــة ) 200قرابــة 
األرضية واملتفيرات من خملفات احلرب، عل  احلصزل عل  التعلـيم مـن خـ ل مبـادرة تـزفري احلمـري للنقـ  
إىل املدارس. ويف ميامنار، وس عت األمم املتحـدة أنشـسة مسـاعدة الضـحا  مـن خـ ل فـت  مركـ  ملسـاعدة 

ليـة للمعـزقن ورابسـة اإلعاقـة البدنيـة يف ميامنـار، األمـر الضحا  يف وتية كاين، يف شراكة مع املنظمـة الدو 
 الذي أات  للمرة األوىل تنفيذ أنشسة التزعية ابملخاطر ومساعدة الضحا  يف كاين.

مـــن  86 000ومـــن خـــ ل دائـــرة اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام يف أفغانســـتان، تلقـــ  أكثـــر مـــن  - 57
ــــة الصــــنع،  األشــــخا  املتضــــررين مــــن األلغــــام واملتفيــــرات مــــن خملفــــات احلــــرب وأجهــــ ة التفيــــري اليدوي
شــخ  اإلرشــاد النفســ  اتجتمــاع . وتــدعم  ١١ 000املســاعدة  الغذائيــة وغــري الغذائيــة، وتلقــ  قرابــة 

األمم املتحدة أيضا مراك  التأهي  الثابتة واملتنقلة يف املناط  النائية من أج  تقدمي إعادة التأهي  اجلسدي 
 ٤0 000شـــخ  علـــ  هـــذه اخلـــدمات، كمـــا تلقـــ   25 000عية. وحصـــ  قرابـــة واألطـــراف اتصـــسنا

 .شخ  التزعية املتعلقة ابإلعاقة والتدري  يف جمال الدعزة
ويف الـــيمن، عملـــت األمـــم املتحـــدة علـــ  حتســـن كفـــااة وســـرعة الـــدعم املقـــّدم للضـــحا   وتلقـــ   - 58

مــن خملفــات احلــرب، اخلــدمات السبيــة، طفــ  مصــااب، مبــن فــيهم النــاجزن مــن األلغــام واملتفيــرات  ١55
 يف ذلك اجلراحة وإعادة التأهي  البدي. مبا

تزجيهـــات بشـــأن املســـاعدة الـــي تركـــ  علـــ  الضـــحا  مـــن  20١6وأطلقـــت اليزنيســـ  يف عـــام  - 5٩
األطفـال، هبــدف التأكــد مــن أن الــرام  الــي تعــاح األطفـال مــن ضــحا  األلغــام األرضــية واملتفيــرات مــن 

 حلرب تقدم الدعم ال  م لس مة األطفال البدنية والنفسية.خملفات ا
 

: التع يةةةل بنقةةةل متةةةام اإلجةةةراءات املتعلقةةةة ابأللغةةةام إ  اجلتةةةات الفاعلةةةة ٣اهلةةةد  السةةةجاتي     
 الوطنية، على أن ُتزاد القدرات الوطنية الالزمة للوفاء مبسؤوليات اإلجراءات املتعلقة ابأللغام

ـــيســـري أن أفيـــد حبـــ - 60   املســـؤولية الزطنيـــة فيمـــا يتصـــ  ابإلجـــرااات املتعلقـــة دو    دة مســـتمرة يف حتم 
ابأللغام. حي  تظهر البيا ت الزاردة من آلية األمم املتحدة للرصد والتقييم أن  مت نق  مهـام اإلجـرااات املتعلقـة 

الــي تــدير األمــم املتحــدة فيهــا بــرام  يف املائــة مــن البلــدان واملنــاط   ٤٣ابأللغــام إىل اجلهــات الفاعلــة الزطنيــة يف 
 لإلجرااات املتعلقة ابأللغام. وتشم  هذه البلدان أفغانستان ومجهزرية الكزنغز الدميقراطية وكزلزمبيا.
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ويف أفغانســتان، حيـــ  مـــن املقـــرر أن يـــتم نقـــ  مجيــع مهـــام اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام بشـــك    - 6١
تســـليم املهـــام مـــن خـــ ل   دة التعـــاون فيمـــا بـــن بلـــدان  ، يـــتم دعـــم جهـــزد20١8كامـــ  يف هنايـــة عـــام 

اجلنزب، مبا حيق  الفائدة جلميـع األطـراف. فقـد تبـادل العـاملزن يف مراكـ  اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام يف 
أفغانســـتان وتركيـــا والســـزدان وطاجيكســـتان أفضـــ  املمارســـات والـــدروس املســـتفادة، الـــي تغســـ  اجلزانـــ  

 .اإلدارية املتعلقة إبدارة اإلجرااات املتعلقة ابأللغامالفنية والعملية و 

ــــ  الزفــــاا مبســــؤوليات  - 62 ــــ  القــــدرة الزطنيــــة عل ويف كزلزمبيــــا، واصــــلت األمــــم املتحــــدة العمــــ  لتع ي
اإلجرااات املتعلقة ابأللغام، وت سيما من خـ ل السـلسة الزطنيـة لإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام، الـي تضـم 

اتبعــن لألمـــم املتحــدة، وكـــذلك مــن خـــ ل املنظمــات املدنيـــة إل الــة األلغـــام. وخـــ ل  مستشــارين وطنيـــن
الفةة املشمزلة ابلتقرير، ساعدت األمم املتحدة بزضع أدوات لتنسي  وتنظـيم قسـاع إ الـة األلغـام ألغـراض 

غــام يف إطــار إنســانية. ويكتســ  هــذا األمــر أمهيــة خاصــة ابلنظــر إىل التزســع املتزقــع يف عمليــات إ الــة األل
عمليــة الســ م اجلاريــة واجلهــزد الــي تبــذهلا كزلزمبيــا مــن أجــ  إ الــة كــ  احلــاتت املعروفــة للتلــز  ابأللغــام 

. وقـد أدت اجلهـزد الـي تبـذهلا األمـم املتحـدة مـن أجـ  تسـزير 202١األرضية املضادة لألفراد حبلـزل عـام 
مـات املدنيــة املعتمـدة إل الـة األلغـام مـن منظمـة واحــدة القـدرات املدنيـة إل الـة األلغـام إىل ا د د عـدد املنظ

 .إىل سبع منظمات خ ل الفةة املشمزلة ابلتقرير، مبا يف ذلك اثنتان من املنظمات الكزلزمبية
ويف العرا ، تقدم األمم املتحدة املشزرة والتزجي  الفي إىل السـلسات الزطنيـة واإلقليميـة املسـؤولة  - 6٣

لقة ابأللغام من أج  تع ي  تنسيقها إلجرااات التخفي  مـن خمـاطر املتفيـرات. ومنـذ عن اإلجرااات املتع
مــن ضــباش الشــرطة واملســؤولن اإلقليميــن عــن اإلجــرااات  60، أكمــ  مــا ي يــد علــ 20١6آذار/مــارس 

املتعلقــة ابأللغــام التــدري   علــ  كيفيــة التخفيــ  مــن خمــاطر أجهــ ة التفيــري اليدويــة الصــنع، األمــر الــذي 
شـــك  دعمـــا مباشـــرا إلنشـــاا قـــدرة وطنيـــة قـــادرة علـــ  التصـــدي أبمـــان وثقـــة للتهديـــدات الـــي تشـــكلها ي

 املتفيرات يف املناط  املستعادة من تنظيم داع .
مــــن املــــزاطنن يف مجيــــع جزانــــ   200ويف ليبيــــا، قامــــت األمــــم املتحــــدة بتســــزير قــــدرات قرابــــة  - 6٤

مزظفــا فنيـــا وطنيــا مـــن شـــر   ٣0، مت تـــدري  20١5  اإلجــرااات املتعلقـــة ابأللغــام. ومنـــذ آب/أغســس
مـــن هـــذه  ١8ليبيـــا علـــ  إجـــراا التقييمـــات املتعلقـــة ابأللغـــام واملتفيـــرات مـــن خملفـــات احلـــرب، ومت إجـــراا 

التقييمــــات يف بنغــــا ي. وقــــدمت األمــــم املتحــــدة املســــاعدة إىل الســــلسة الزطنيــــة يف وضــــع املعــــايري الليبيــــة 
، كمـــــا ســـــاعدت يف وضـــــع إجـــــرااات اتعتمـــــاد، ونســـــقت املشـــــاورات مـــــع لإلجـــــرااات املتعلقـــــة ابأللغـــــام

السلسات الليبية من أج  تزفري املعدات والدعم الفي للتصدي ملخاطر الذخائر املتفيـرة وأجهـ ة التفيـري 
 .اليدوية الصنع يف سرت يف فةة ما بعد التحرير

لبعثــــة املتكاملــــة املتعــــددة األبعــــاد وطــــزرت دائــــرة اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام، العاملــــة ضــــمن ا - 65
لتحقي  اتستقرار يف مايل، قدرة وطنية للتصدي ملخـاطر الـذخائر املتفيـرة بعـد إنشـاا مركـ  تنسـي  وطـي 
للــتخل  مــن الــذخائر املتفيــرة. ومشلــت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة إعــداد مــزاد التــدري  

 .ابلتخفي  من خماطر املتفيرات الساب  لنشر األفرقة املالية املختصة
ويف ميامنـــار، تتشـــار  و ارة الرعايـــة اتجتماعيـــة واإلغاثـــة وإعـــادة التـــزطن مـــع األمـــم املتحـــدة يف  - 66

مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة  ٤١و ارات و  ١0رائســـــة الفريـــــ  العامـــــ  املعـــــي مبخـــــاطر األلغـــــام، الـــــذي يضـــــم 
كة بـــــن والزطنيــــة. ويشــــيع الفريــــ  علــــ  اعتمــــاد اتســـــةاتيييات املشــــةكة وتنفيــــذ خســــ  العمــــ  املشــــة 
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ــ  حاليــا للمنظمــات غــري احلكزميــة املعنيــة  الزكــاتت/الز ارات. وبفضــ  أنشــسة الــدعزة الناجحــة، فقــد م 
إب الـــة األلغـــام إبجـــراا دراســـات استقصـــائية غـــري فنيـــة يف بعـــض البلـــدات يف وتيـــي كـــا ه وكـــاين، حيـــ  

تمعــات املتضــررة مــن الن اعــات تشــكي  فريــ  تنســي  لتلبيــة اتحتياجــات السارئــة للمشــردين داخليــا واجمل مت
األخـــر . ويبـــن هـــذا كيـــ  أن التقـــدم املســـرد علـــ  الصـــعيد احمللـــ  ميكـــن أن يـــزفر أساســـا هامـــا لليهـــزد 

 املستقبلية عل  الصعيد الزطي.
ويف الصزمال، حي  يت ايد اخلسر الناجم عن أجه ة التفيري اليدوية الصنع، تع   األمم املتحـدة  - 67

مالية عل  التخل  من أجه ة التفيري اليدويـة الصـنع. وقـ دمت دورات تزعيـة ألكثـر قدرات الشرطة الصز 
مـــن أفـــراد الشـــرطة املعينـــن حـــديثا يف ابيـــدوا وكيســـمايز، ليصـــبحزا قـــادرين علـــ  حتديـــد أجهـــ ة  800مـــن 

التفيري اليدوية الصنع والتصدي هلا بشك  مناس . وقـد دمـرت الشـرطة الصـزمالية بشـك  آمـن مـا ي يـد 
ـــر مـــن  ١ 600علـــ   حادثـــة ألجهـــ ة التفيـــري  80مـــن املتفيـــرات مـــن خملفـــات احلـــرب، وتصـــدت ألكث

 اليدوية الصنع يف الفةة املشمزلة ابلتقرير.
وع وة عل  ذلك، يسري أن أشري إىل التقدم الذي أحر ت  السلسة الصـزمالية إلدارة املتفيـرات  - 68

اخل ، عقــ  املزافقــة علــ  صــكزكها القانزنيــة مــن قبــ  ابجتــاه أن تصــب  كيــا  رميــا ضــمن و ارة األمــن الــد
. وخــــ ل الفــــةة املشــــمزلة ابلتقريــــر، 20١5جملــــ  الــــز راا والرملــــان اتحتــــادي يف تشــــرين األول/أكتــــزبر 

للحمايــة، وهــ  خســة متتــد علــ  نســا  البلــد كلــ  مــن أجــ  إ الــة  Badbaadoأطلقــت اهليئــة الزطنيــة خســة 
 .احلرب والتخل  منهااأللغام واملتفيرات من خملفات 

 
: تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابأللغام وإدماجتا يف الصكوك واألطةر املتعةددة 4اهلد  السجاتي     

 األطرا  ويف اخلطط والتشريعات الوطنية
يعد وضع اخلس  واتسةاتيييات لتنفيـذ األطـر املتعـددة اجلنسـيات املتصـلة ابإلجـرااات املتعلقـة  - 6٩

اجلزانــ  البالغــة األمهيــة لعمــ  األمــم املتحــدة يف عــدد مــن البلــدان. ويف البزســنة واهلرســك، ابأللغــام أحــد 
وكمبـــزد ، ســـاعد بـــر م  األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائ  يف وضـــع اســـةاتيييات وطنيـــة جديـــدة ملزاامـــة الظـــروف 

لــر م  . وعــ وة علــ  ذلــك، ســاعد ا20٣0احملليــة مــع خســة عمــ  مــابزتز وخســة التنميــة املســتدامة لعــام 
اإلمنــائ  يف طاجيكســتان، اهليئــة الزطنيــة يف وضــع قــانزن وطــي لإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام، وقــد وافقــت 

. ومت تقـدمي مـا يـرتب  بـ  مـن اتسـةاتييية الزطنيـة لإلجـرااات املتعلقـة 20١6علي  احلكزمة يف متز /يزليـ  
إىل احلكزمــة مــن أجــ  اعتمادهــا. وإنــي أتسلــع إىل ابأللغــام واملعــايري الزطنيــة لإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام 

 دخزهلا حي  النفاذ.
ــــة مــــن أجــــ  وضــــع اخلســــة  - 70 ــــرة اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام اخلــــرة الفني ويف العــــرا ، قــــدمت دائ

، كمـــا ســـاعدت احلكزمـــة يف صـــياغة 202١-20١7اتســـةاتييية الزطنيـــة لإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام 
مـــن اتفاقيـــة حظـــر األلغـــام املضـــادة لألفـــراد. وإي أ ويل أمهيـــة كبـــرية ل متثـــال  5دة طلـــ  متديـــد أجـــ  املـــا

 للقانزن الدويل اإلنساي وأكرر أتكيد الت ام األمم املتحدة بدعم الدول يف هذا الصدد.
 ويف الصـــــــــزمال، أ دجمـــــــــت اإلجـــــــــرااات املتعلقـــــــــة ابأللغـــــــــام يف اخلســـــــــة اإلمنائيـــــــــة الزطنيـــــــــة األوىل - 7١

الـــي وضـــعتها احلكزمـــة اتحتاديـــة. وتـــدعم هـــذه اخلســـة عمليـــة تشـــكي  الدولـــة جنبـــا إىل  20١7-20١٩
جن  مع جدول أعمال التنمية، وه  تستند إىل األساس الذي أنشـأه ميثـا  اتتفـا  اجلديـد. وقـد أدت 
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ام يف أنشــسة الــدعزة الــي تقــزم هبــا األمــم املتحــدة يف جنــزب الســزدان إىل إدرا  اإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــ
 .إطار التعاون املؤقت، وكذلك يف خس  اتستيابة اإلنسانية

، صــــّدقت حكزمـــة كزلزمبيــــا وأكـــر اجلماعــــات املســـلحة غــــري 20١6ويف تشـــرين الثـــاي/نزفمر  - 72
اجلـــي  الشـــع ، علـــ  اتفـــا  ســـ م تضـــمن  -التابعـــة للدولـــة، وهـــ  القـــزات املســـلحة الثزريـــة الكزلزمبيـــة 

لإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام. وســزف يــتم تــدري  املقــاتلن الســابقن ليصــبحزا حتديــد دور رئيســ  وشــام  
م يل  ألغام من خ ل عمليات إعادة اإلدما  واإلعادة إىل الزطن املتف  عليها يف إطار إجـرااات العدالـة 

فيــ  التنميــة اتنتقاليــة. وتشــك  إعــادة األراضــ  امللزثــة يف املســتقب  عنصــرا رئيســيا يف اجلهــزد الراميــة إىل حت
املســتدامة واحلفــاظ علــ  الســ م. وابلتنســي  مــع اجمللــ  الــزطي الكزلــزم  للتعلــيم يف حــاتت الســزار ، 

مســؤوت كزلزمبيــا مــن أمــا ت شــؤون التعلــيم، وهــز مــا يعــادل أكثــر مــن  55عــ  ت األمــم املتحــدة قــدرات 
تتضمن اسةاتيييات التزعيـة نص  جممزعهم عل  املستز  الزطي، من أج  وضع خس  تعليمية طارئة 

مبخـــاطر األلغـــام. وتشـــك  التســـزرات يف كزلزمبيـــا املبينـــة يف هـــذا املقـــام ومـــن خـــ ل تقريـــري مثـــات ممتــــا ا 
للكيفية الي تع   هبا اإلجرااات  املتعلقة ابأللغام مبادرات  بنـاا السـ م واتسـتيابة اإلنسـانية والتنميـة عـن 

 وإني أشيع عل  تكرار هذه التيربة، حيثما كان ذلك مناسبا.طري  الشراكات القزية والفعالة، 
وابملثــــ ، ففــــ  ميامنــــار، ونتييــــة ألنشــــسة الــــدعزة الــــي تقــــزم هبــــا اجملمزعــــات اإلقليميــــة لتنســــي   - 7٣

اإلجرااات املتعلقة ابأللغام، بدعم من األمم املتحدة، أصب  هنا  اعـةاف مت ايـد أبن اإلجـرااات املتعلقـة 
طـ   النـار املزقـع عليـ  ابأللغام ميكن أن تساعد عل  تع ي  احلزار وبنـاا السـ م. وقـد مشـ  اتفـا  وقـ  إ

أدرجـــــت احلكزمـــــة اجلديـــــدة املنتخبـــــة  20١6إ الـــــة األلغـــــام، ويف عـــــام  20١5يف تشـــــرين األول/أكتـــــزبر 
يـزم الـي تقـدمت هبـا، ممـا مّكـن مـن الزصـزل إىل وتيـة   ١00دميقراطيا التزعية مبخاطر األلغام يف خسة الــ 

 .ة ابملخاطر ومساعدة الضحا كاين للمرة األوىل لتنفيذ األنشسة املتعلقة ابلتزعي
  

 التقدم احملرز يف تعزيز قدرات األم  املت دة يف جما  اإلجراءات املتعلقة ابأللغام - رابعا 
إضــافة إىل األهــداف اتســةاتييية املستعرضــة أعــ ه، الت مــت األمــم املتحــدة بعــدد مــن املبــادرات  - 7٤

 جرااات املتعلقة ابأللغام.الرامية إىل تع ي  قدرهتا عل  املساعدة خبصز  اإل
وطــزال الفــةة املشـــمزلة ابلتقريــر، عمـــ  فريــ  التنســي  بـــن الزكــاتت املعـــي ابإلجــرااات املتعلقـــة  - 75

ال للن اعـــات الناشـــئة وتنســـي  ابأللغـــام علـــ  تع يـــ  اتســـا  أنشـــسة األمـــم املتحـــدة مـــن خـــ ل الرصـــد الفع ـــ
ابأللغـــام يف القساعـــات األوســـع نساقـــا املعنيـــة ابتســــتيابة  اجلهـــزد الراميـــة إىل تعمـــيم اإلجـــرااات املتعلقـــة

 .20٣0اإلنسانية والتنمية املستدامة، وت سيما عل  النحز املبن يف خسة التنمية املستدامة لعام 
ويسري أن أشري إىل اإلجنا ات الي حققتها دائرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام، الزكالـة الرائـدة يف  - 76

ية اإلجرااات املتعلقـة ابأللغـام ضـمن اجملمزعـة العامليـة للحمايـة، يف إدمـا  اإلجـرااات املتعلقـة جمال مسؤول
ابأللغام يف عمليات اتسـتيابة اإلنسـانية، مـع اتسـتفادة التامـة مـن آليـات التنسـي  القائمـة علـ  الصـعيد 

كأولزيـــة اســـةاتييية جملمزعـــة القســـري. ونتييـــة هلـــذه اجلهـــزد، فقـــد مت اعتبـــار اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام  
احلمايــة ضــمن خســ  اتســتيابة اإلنســانية يف أفغانســتان وجنــزب الســزدان والســزدان ومــايل، ممــا يضــمن 
الفعاليــة العم نيــة يف حــاتت الســزار . وقــد أنشـــئت جممزعــة فرعيــة معنيــة ابإلجــرااات املتعلقــة ابأللغـــام 

  آليـة تنسـي  مـن أجـ  تع يـ  القـدرات الزطنيـة يف ، كما أنشئت يف العرا“سزرية برمتها”ضمن استيابة 
جمـــال التخفيـــ  مـــن خمـــاطر املتفيـــرات. وعلـــ  الصـــعيد العـــامل ، مت إدرا  اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام يف 
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خمتلــ  واثئـــ  السياســـات العامـــة يف جمـــال تقـــدمي املســاعدة اإلنســـانية، مثـــ  السياســـة املتعلقـــة ابحلمايـــة يف 
، اعةافـا ابلـدور اهلـام 20١6تمدت  اللينة الدائمة املشةكة بن الزكاتت يف عـام العم  اإلنساي الذي اع

 الذي تؤدي  اإلجرااات املتعلقة ابأللغام يف جمال احلماية.

، مـع   دة 20١6وقد مت حتدي  سياسة األمم املتحدة املتعلقة مبساعدة الضـحا  الصـادرة عـام  - 77
حا  يف األطـــر الزطنيـــة األوســـع نساقـــا والتـــزفري املتزاصـــ  مـــن التشـــديد علـــ  إدمـــا  جهـــزد مســـاعدة الضـــ

اخلـدمات والـدعم للضـحا ، مبـن فـيهم ضـحا  األجهـ ة املتفيـرة املرجتلـة. ويتزاصـ  إحـرا  تقـدم مسـرد حنــز 
حتقيـــ  اتتســــا  يف تسبيــــ  املبـــاد  التزجيهيــــة اجلنســــانية لألمـــم املتحــــدة، وعلــــ  وجـــ  التحديــــد يف جمــــال 

 .املساواة يف فر  العم . وجيري حاليا إعداد حتدي  هلذه املباد  التزجيهيةتصميم الرام  و 
وإني أرح  مبذكرة التفاهم املزقعة بن اتحتاد األفريقـ  ودائـرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام، الـي  - 78

ــــذ إطــــار اتحتــــاد األفريقــــ  اتســــةات ــــ  التعــــاون، وت ســــيما يف جمــــال تنفي يي  تضــــف  طابعــــا مؤسســــيا عل
 .20١7-20١٤ لإلجرااات املتعلقة ابأللغام وخملفات احلرب من املتفيرات للفةة

ــــاد   - 7٩ ــــة ملكافحــــة األلغــــام وتنفيــــذ املب وقــــد أ حــــر  تقــــدم أيضــــا يف تع يــــ  اتمتثــــال للمعــــايري الدولي
تعلقــــة التزجيهيــــة التقنيــــة الدوليــــة بشــــأن الــــذخرية. وعقــــد جملــــ  اســــتعراض املعــــايري الدوليــــة لإلجــــرااات امل

ابأللغــــام، الــــذي ترأســــ  دائــــرة اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام، اجتماعــــات علــــ  فــــةات منتظمــــة لضــــمان 
استعراض املعايري وحتديثها مبا يتمش  مع ما يسـتيد مـن هتديـدات ومنهييـات. ووضـعت مشـاريع معـايري 

وعــ وة علــ  ذلــك،  جديــدة مزحــدة بشــأن نظــم الكشــ  عــن احليــزا ت، واإلدارة البيئيــة، وإدارة اجلــزدة.
، بزضـــع معـــايري منفصـــلة 20١6أوصـــت جلنـــة فرعيـــة اتبعـــة جمللـــ  اتســـتعراض، يف تشـــرين األول/أكتـــزبر 

وتكميلية خار  نسا  املعايري الدوليـة لإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام، مـن أجـ  معاجلـة مسـألة الـتخل  مـن 
ألرضــية الـي تنفيـر بفعــ  الضـحا . وعقــ  األجهـ ة املتفيـرة اليدويــة الصـنع الـي ت تعتــر ضـمن األلغـام ا

، واصــ  بــر م  األمــم املتحــدة 20١5اســتكمال املبــاد  التزجيهيــة التقنيــة الدوليــة بشــأن الــذخرية يف عــام 
هــذه املبــاد  بغــرض أتمــن اإلدارة الســليمة واامنــة للــذخرية. وواصــ   هلزقايــة أفضــ  اإلشــراف علــ  نشــر 

مـــم املتحـــدة بزصـــف  منصـــة إلدارة الـــذخرية التقليديـــة، اتســـتعانة بـــر م  وقايـــة أفضـــ ، الـــذي أنشـــ  يف األ
خبــراا تقنيــن ذوي صــلة يف جمــال صــزن املبــاد  التزجيهيــة وحتســينها يف ضــزا أهــداف التنميــة املســتدامة، 

 .املتعل  ابحلد من التدفقات غري املشروعة لألسلحة ٤-١6سيما اهلدف  وت
ألجهـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع واااثر اإلنســـانية املةتبـــة عليهـــا، وابلنظـــر إىل اتنتشـــار املت ايـــد ل - 80

فمـن بزاعـ  التشـييع أن دائـرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام نسـقت وضـع معـايري األمـم املتحـدة للـتخل  
دولــــة مــــن الــــدول األعضــــاا، وذلــــك اســــتيابة  ١2مــــن األجهــــ ة املتفيــــرة اليدويــــة الصــــنع ابتشــــةا  مــــع 

دة يف تقريـــري بشـــأن مزاجهـــة التهديـــدات الـــي تفرضـــها األجهـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع للتزصـــيات الـــزار 
(A/71/187 وسـتزفر هــذه املعــايري احلـد األدل مــن القــدرات ال  مـة للــتخل  اامــن مـن هــذه األســلحة .)

وابإلضــافة إىل ذلــك، ومــن أجــ  تصــميم اســتيابة متســقة تشــم  العشــزائية مــن خــ ل ســد ثغــرة مهمــة. 
منظزمة األمم املتحـدة أبسـرها إ اا األجهـ ة املتفيـرة اليدويـة الصـنع، تعكـ  الـدائرة علـ  إجـراا اسـتعراض 

 لألدوار واملزارد داخ  املنظزمة ملعاجلة هذه املشكلة.
بــــادل الســــزع  للمعلزمــــات املتعلقــــة وأشــــيع علــــ  وضــــع آليــــة عامليــــة لتيســــري   دة التعــــاون والت - 8١

ابألجهـ ة املتفيـرة اليدويـة الصـنع فيمـا بـن الــدول األعضـاا، وكيـا ت األمـم املتحـدة، واملؤسسـات العامليــة 
 .واإلقليمية ذات الصلة

https://undocs.org/ar/A/71/187
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وعــ وة علـــ  ذلــك، قـــدمت األمـــم املتحــدة معلزمـــات حمايــدة ومزثزقـــاا هبـــا بشــأن التخفيـــ  مـــن  - 82
يرة اليدوية الصنع من خ ل البزاابت اإللكةونيـة علـ  اإلنةنـت، واملشـاورات غـري هتديدات األجه ة املتف

الرمية والتزعية، مبا يف ذلك من خ ل وضع مباد  تزجيهية لتخفي  املخاطر يف أماكن عم  البعثـات. 
ة ولت ويـــد منظزمــــة األمــــم املتحــــدة إبطــــار مفــــاهيم  ومفـــردات تشــــغيلية، نشــــرت دائــــرة اإلجــــرااات املتعلقــــ

معيمــــا لألجهــــ ة املتفيــــرة اليدويــــة الصــــنع للمســــاعدة يف تزحيــــد املصــــسلحات  20١6ابأللغــــام يف عــــام 
 .ووضع السياسات واملباد 

ومتشيا مع اتلت ام بتحسن مهارات مـزظف  األمـم املتحـدة العـاملن يف جمـال اإلجـرااات املتعلقـة  - 8٣
مليـات مكافحـة األلغـام، وإدارة اجلـزدة، والقيـادة ابأللغام، نظمت الـدائرة عشـر دورات تدريبيـة يف جمـال ع

مزظفــا لتع يــ  فعاليــة العمليــات ومهــارات التنســي .  ١50 لصــاس ســبع هيئــات وطنيــة ملكافحــة األلغــام و
من املزظفن املسـؤولن عـن اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام التـابعن ملكتـ   ١70وع وة عل  ذلك، حص  

ع علـــ  تـــدري  علـــ  إدارة احلـــزاف  والـــرام  واملشـــاريع مـــن أجـــ  حتســـن األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاري
قــدراهتم علــ  تنفيــذ مشــاريع فعالــة يف جمــال اإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام. وإذ تــدر  الــدائرة البيئــات ذات 
األخســار غــري النمسيــة املت ايــدة الــي تعمــ  فيهــا الكيــا ت املعنيــة مبكافحــة األلغــام، فقــد نظمــت ونفــذت، 

لتعــاون الزثيــ  مــع إدارة شــؤون الســ مة واألمــن التابعــة لألمانــة العامــة، العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف اب
جمــال اســتعمال حقيبــة لــزا م إســعاف اإلصــاابت يف حــاتت الســزار ، وبــرام  التأهيــ  األمــي، والــدورات 

 مة مـزظف  األمـم املتحـدة التدريبية يف التحليـ  األمـي، وإدارة حـزاد  أخـذ الرهـائن مـن أجـ  حتسـن سـ
 العاملن يف األماكن املتضررة من الن اعات.

، نظمت اليزنيسي ، ابتشةا  مـع دائـرة اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام والشـركاا 20١6ويف عام  - 8٤
يف اجملتمــــع املــــدي، دورة برجمــــة متكاملــــة يف جمــــال اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام مــــن أجــــ  تع يــــ  التعــــاون 

املعلزمات املع ولـة عـن ”بن التخصصات املعنية ابإلجرااات املتعلقة مبكافحة األلغام، وجتن  تقدمي  افيم
 .20١7، والسع  إىل حتقي  نتائ  أفض . وستنظم هذه الدورة مرة أخر  يف عام “سياقها
ظـــام املتعــــدد ولتع يـــ  إدارة املـــزارد، انتقلــــت دائـــرة اإلجـــرااات املتعلقــــة ابأللغـــام مـــن اســــتخدام الن - 85

لتخسي  املزارد إىل نظام متكام ، وذلك يف إطار انتقال األمانة العامة إىل نظام أومزجا. وسـيؤدي ذلـك 
إىل تع يــ  قــدرة الــدائرة علــ  تقــدمي تقــارير إىل اجلهــات املناســبة يف الزقــت املناســ . وعــ وة علــ  ذلــك، 

ئيســ  للــدائرة يف التنفيــذ، تقــارير بشــأن يقــدم مكتــ  األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، وهــز الشــريك الر 
اســـتخدام مـــزارد اجلهـــات املاحنـــة مـــن خـــ ل املبـــادرة الدوليـــة للشـــفافية يف املعزنـــة، الـــي تقـــدم ر يـــة ممتـــا ة 

 .لألمزال املقدمة إىل الدائرة واملزجهة إىل مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ع قاهتا مـع وحـدة الع قـات مـع املـاحنن وتعبئـة املـزارد وع  ت دائرة اإلجرااات املتعلقة ابأللغام  - 86

من أج  تع ي  القدرة عل  اتستيابة للعدد الكبري من طلبات اجلهات املاحنة، وضـمان اتمتثـال الكامـ  
للةتيبات القانزنية، والسع  للحصزل علـ  مـزارد جديـدة. وتضـمن اسـةاتييية تعبئـة املـزارد الـي تنتهيهـا 

 ود املهــام والــرام  املزكلــة إليهــا مبــزارد كاملــة ومســتدامة مــع قــدرة كافيــة يف املقــر علــ  مســاندة الــدائرة أن ت ــ
الرام ، وإدارة الرقابة عل  املشاريع، وتقدمي تزجيهات يف اجملال التقـي والسياسـاي. وتشـار  الـدائرة أيضـا 

د اجلهـــات املاحنـــة قريبـــا إبمكانيـــة يف نشـــر أداة متابعـــة تقـــارير الـــرام  علـــ  مســـتز  املنظزمـــة، والـــي ســـت و 
 .اتط ع عر اإلنةنت عل  التقارير السردية واملالية الصادرة عن األمم املتحدة
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، وابلنيابــــــة عــــــن فريــــــ  التنســــــي  املشــــــة  بــــــن الزكــــــاتت املعــــــي 20١7 و 20١6ويف عــــــام   - 87
ام تنســـي  ومتابعـــة العمليـــة الســـنزية ابإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــام، تزلـــت دائـــرة اإلجـــرااات املتعلقـــة ابأللغـــ

 20١7لتصــــميم ونشــــر حافظــــة مشــــاريع اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام. وتعــــرض احلافظــــة اخلاصــــة بعــــام 
من البلدان واألقاليم املتضررة. وقـد تـزىل منسـقز احلافظـة  2٣احتياجات اإلجرااات املتعلقة ابأللغام لد  
سـلسات الزطنيـة واألمـم املتحـدة والشـركاا يف جمـال اإلجـرااات عل  املستز  امليداي مسؤولية العمـ  مـع ال

املتعلقة ابأللغـام، لغـرض إعـداد اسـةاتييية وطنيـة يف جمـال اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام ومـا يتصـ  هبـا مـن 
مقةحات املشاريع واملزافقة عليها. وتزىل كبار مزظف  املقر من بر م  األمم املتحدة اإلمنائ  واليزنيسي  

 .نشرها ودائرة اإلجرااات املتعلقة ابأللغام استعراض واعتماد ك  حافظة من احلزاف  القسرية قب 
وواصــ  دانييـــ  كريـــغ، املناصـــر العـــامل  للقضـــاا علــ  األلغـــام وأخســـار املتفيـــرات، إذكـــاا الـــزع   - 88

 ، ورســــائ  العــــامل  أبنشــــسة اإلجــــرااات املتعلقــــة ابأللغــــام، مــــن خــــ ل إجــــرااات منهــــا الظهــــزر الشخصــــ
 الفيديز، واملشاركة يف اجللسة اتفتتاحية ملؤمتر القمة العامل  للعم  اإلنساي.

  
 املالحظات والتوصيات - خامسا 

، علينــــا أن نضــــاع  جهــــزد  20٣0مــــن أجــــ  حتقيــــ  أهــــداف خســــة التنميــــة املســــتدامة لعــــام  - 8٩
والنـــا حزن داخليـــا واألطفـــال ومجيـــع الفئـــات للزصـــزل إىل الـــذين ختلفـــزا عـــن الركـــ ، مبـــن فـــيهم ال جئـــزن 

األخــر  ممــن قلبــت الن اعــات حيــاهتم رأســا علــ  عقــ . وينبغــ  أن تتــا  جلميــع النــاس إمكانيــة احلصــزل 
علـــ  املســـاعدة اإلنســـانية واحلمايـــة يف أوقـــات احلاجـــة وأن تتـــا  هلـــم الفرصـــة ل  دهـــار. ومتثـــ  اإلجـــرااات 

 .م  األمم املتحدة يف حتقي  هذه األهدافاملتعلقة ابأللغام ج ا ت يتي أ من ع
وتســـتل م طبيعـــة األ مـــات اليـــزم تع يـــ  الصـــلة بـــن الســـ م واألمـــن واملســـاعدة اإلنســـانية والتنميـــة  - ٩0

املســـتدامة وحقـــز  اإلنســـان. وإنـــي أرحـــ ، يف هـــذا الصـــدد، أبول قـــرار جمللـــ  األمـــن بشـــأن اإلجـــرااات 
، الــــذي يشــــدد علــــ  أمهيــــة مراعــــاة اإلجــــرااات املتعلقــــة (20١7) 2٣65املتعلقــــة ابأللغــــام، وهــــز القــــرار 

ابأللغـام يف املراحــ  املبكـرة مــن التخسـي  والرجمــة يف عمليــات حفـ  الســ م والبعثـات السياســية اخلاصــة، 
 وكذلك يف اتستياابت اإلنسانية.

ــــن الزكــــاتت املعــــي بتنســــي  وإنــــي أحــــي  علمــــا اب - ٩١ ــــ  الفريــــ  املشــــة  ب ــــذي يضــــسلع ب لعمــــ  ال
اإلجرااات املتعلقة ابأللغام، والذي اسةش دت ب  اتستيابة للبيئة املت ايدة الصعزبة الي تعم  فيهـا األمـم 
املتحـــدة. وحقـــ  الفريـــ  نتـــائ  ملمزســـة وقابلـــة للقيـــاس يف تنفيـــذ اســـةاتييية األمـــم املتحـــدة لإلجـــرااات 

، مبـــا يف ذلـــك مـــا يتعلـــ  منهـــا بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــزر اجلنســـاي. 20١8-20١٣املتعلقـــة ابأللغـــام للفـــةة 
ويعتــر تــزافر البيــا ت ذات الصــلة أمــرا أساســيا تختــاذ قــرارات ذات مصــداقية تقــزم علــ  األدلــة، وت تــ ال 

ال اإلجـرااات املتعلقـة ابأللغـام األمم املتحدة ملت مـة إبجـراا رصـد وتقيـيم كـاملن وشـاملن لألنشـسة يف جمـ
لــدعم تنفيــذ اتســةاتييية. وأتسلــع، يف تقريــري املقبــ ، إىل عــرض التقيــيم النهــائ  والــدروس املســتفادة مــن 

وعـــرض اتســـةاتييية املقبلـــة الـــي تقـــزم علـــ  أســـاس اتســـتنتاجات القائمـــة علـــ   20١8-20١٣الفـــةة 
 .األدلة املستمدة من اتسةاتييية احلالية

ويبعــ  علــ  تشــييع  اتخنفــاض  يف عــدد حــاتت الزفــاة واإلصــابة النامجــة عــن األلغــام املضــادة  - ٩2
لألفراد  إت أني أسي  بقل  ال  دة الكبرية يف اخلسائر البشرية الـي تتسـب  فيهـا املتفيـرات مـن خملفـات 
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األمــم املتحــدة للتخفيــ  مــن  احلــرب واألجهــ ة املتفيــرة اليدويــة الصــنع. وإنــي أرحــ  ابجلهــزد الــي تبــذهلا
التهديـدات الـي تفرضــها هـذه األسـلحة، عــن طريـ  إجـرااات مــن بينهـا التسهـري، والتزعيــة، ووضـع املعــايري 
ـــدورات التدريبيـــة مـــن أجـــ  تع يـــ  قـــدرة املنظمـــة علـــ  التخفيـــ  مـــن حـــدة هـــذه  والتزجيهـــات، وتنظـــيم ال

الــدول األعضــاا القــادرة علــ  ذلــك، والبلــدان  التهديــدات ومــا يةتــ  عليهــا مــن أثــر إنســاي. وأدعــز مجيــع
املتضررة واجلهات املاحنة عل  حـد سـزاا، لتـزفري املـزارد ال  مـة جلهـات مـن بينهـا دائـرة اإلجـرااات املتعلقـة 

 ابأللغام، من أج  دعم تنسي  استيابة متسقة وفعالة من جان  األمم املتحدة.
م واألمـن حمكزمـا دومـا ابتسـتيابة للن اعـات. ولكـ  لقد ظ  هنينا يف التعام  مع قضا  الس  - ٩٣

نضـاع  مــن فعاليــة تــدخ تنا، علينــا يف املســتقب  أن نبــذل جهــزدا أكــر بكثــري ملنــع نشــزب احلــرب ودعــم 
الســـ م. ويف هـــذا الســـيا ، فـــإني أدعـــز الـــدول األعضـــاا إىل احليلزلـــة دون وقـــزع األضـــرار واملعـــا ة غــــري 

لــ  الصــكز  القانزنيــة للقــانزن الــدويل اإلنســاي وقــانزن حقــز  اإلنســان الضــرورية مــن خــ ل التصــدي  ع
 واتنضمام إليها وتنفيذها تنفيذا كام ، ومن خ ل   دة جهزدها الرامية إىل اتمتثال تلت اماهتا الدولية.

ارهتا لقد أثبتت اإلجرااات املتعلقة ابأللغام أهنـا أداة قيمـة لتحقيـ  اتسـتقرار، وبرهنـت علـ  جـد - ٩٤
بزصــفها مــن تــدابري بنــاا الثقــة يف التفــاوض علــ  اتفاقــات وقــ  إطــ   النــار واتفاقــات الســ م. وأدعــز 

اإلجــرااات  ال علــ  التمــاس الفــر  إلدمــا الــدول األعضــاا وأصــحاب املصــلحة ااخــرين إىل العمــ  الفع ــ
العمـ  مـع الـدول األعضـاا، املتعلقة ابأللغام يف التسز ت السياسية. وستسع  األمم املتحدة، من خـ ل 

إىل ضـمان إدمــا  اإلجــرااات املتعلقــة ابأللغــام يف جهزدهـا الراميــة إىل حتقيــ  اتســتقرار، ويف املهــام املزكلــة 
إىل عمليــــات الســــ م، ويف خســــ  اتســــتيابة اإلنســــانية يف البلــــدان واألقــــاليم الــــي تشــــك  فيهــــا األلغــــام 

الـــذخائر العنقزديـــة أو األجهـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع، األرضـــية أو املتفيـــرات مـــن خملفـــات احلـــرب أو 
ا للنساا والفتيات والفتيان والرجال.  هتديدا

وتزاص  األمم املتحدة السع  حنز إجياد عام خال  من التهديدات الي تفرضـها األلغـام وخملفـات  - ٩5
ليدويـة. وللمضـ  قـدما يف هـذا احلرب مـن املتفيـرات، مبـا يف ذلـك الـذخائر العنقزديـة واألجهـ ة املتفيـرة ا

العمــــ ، أدعــــز الــــدول األعضــــاا إىل تــــزفري متزيــــ  غــــري خمصــــ  علــــ  مــــدار ســــنزات متعــــددة لإلجــــرااات 
اإلنســـانية املتعلقـــة ابأللغـــام، مبـــا يف ذلـــك التنســـي  الـــ  م لبـــذل جهـــزد عامليـــة فعالـــة. وعـــ وة علـــ  ذلـــك، 

تـدابري املمكنـة حلمايـة السـكان املـدنين، مبـن أح  الـدول األعضـاا واألطـراف األخـر  علـ  اختـاذ مجيـع ال
 فيهم األطفال، من األلغام وخملفات احلرب من املتفيرات.

وأختـــتم هـــذه امل حظـــات والتزصـــيات ابإلشـــادة جبميـــع أولئـــك الـــذين ضـــحزا أبرواحهـــم يف أداا  - ٩6
 بيئــات غــري آمنــة واجــبهم، أثــي علــ  النســاا والرجــال الــذين يعملــزن بــ  كلــ ، ويف كثــري مــن األحيــان يف

للغايـة. وأشــعر ابلفخـر وابلتزاضــع إ اا تفـانيهم يف حتقيــ  ر يـة األمــم املتحـدة حنــز عـام خــال  مـن هتديــدات 
األلغـام األرضــية، وغريهـا مــن خملفـات احلــرب مــن املتفيـرات، مبــا يف ذلـك الــذخائر العنقزديـة، عــام يعــي  

  التنميـة، وت لـف فيـ  احتياجـات ضـحا  األلغـام وخملفـات في  األفراد واجملتمعات يف بيئة آمنة مزاتية لتحقيـ
 يف جمتمعاهتم. احلرب من املتفيرات، وي دم  في  الناجزن إدماجا كام  كأفراد يتمتعزن حبقز  املساواة

 


