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 السبعونالثانية و الدورة 
 **من جدول األعمال املؤقت 50البند 

 تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغام
   

 تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغام  
  

 تقرير األمني العام  
 

 مقدمة - أولا  
 ، عمـ ا 20١7إىل متوزغيوليـ   20١5الفـةة مـن /أغسطسـ    يشـم م هذا التقرير، الـذ  يقد   - ١

، الـذ  لببـت هيـ  اجلمعيـة إىل األمـا العـام س  يقـدم إليرـا عقريـراا عـن عنفيـذ 80غ70بقرار اجلمعية العامة 
 ذلك القرار، مبا يف ذلك عن سياسات وسنش ة األمم املتحدة ذات الصبة.

األمـــم املتحـــدة  يـــا ت  الـــض اعـــ بعت جنـــا وايت ـــازات الـــض  ققترـــا   ويصـــل التقريـــر األنشـــ ة   - 2
الـذ  عرسسـ   (١)تنسـي  ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـاماملعـ  بفريـ  املشـةب بـا الو ـا ت الومن بينرـا  ١2 الـ

التقـــدم ا ـــرز يف التقريـــر  ضر يعــدائــرة األمـــم املتحـــدة لاجــراتات املتعبقـــة غألل ـــام. وعبــ  وجـــ  التحديـــد، 
وسـوف . 20١8-20١٣يف الفـةة  لاجـراتات املتعبقـة غألل ـاماسـةاعييية األمـم املتحـدة حتقي  سهداف 

 .20١8يتم الشروع يف وعع اسةاعييية لبمتابعة يف عام 
__________ 

 .20١7سيبولغسبتمرب  ١8س عيد إصدارها ألسباأ هنية يف  * 
 ** A/72/150. 
 املتحــدة األمــم دائــرة: هــ  ١2 الـــ وبراجمرــا وصــناديقرا املتخصصــة املتحــدة األمــم وو ــا ت العامــة األمانــة ومكاعــ  إدارات (١) 

 املتحـــدة األمــم وبـــر م ، الســ   نـــ ع شــؤو  ومكتـــ ، الســ م  فـــ  عمبيــات يتدارة التابعـــة غألل ــام املتعبقـــة لاجــراتات
 األمـــم ومفوعـــية، ايتنســـا  حلقـــو  املتحـــدة األمـــم ومفوعـــية، ايتنســـانية الشـــؤو  لتنســـي  املتحـــدة األمـــم ومكتـــ ، ايتمنـــائ 
 ومتكـا اجلنسـا با لبمساواة املتحدة األمم وهيئة(، اليونيسيل) لب فولة املتحدة األمم ومنظمة، ال جئا لشؤو  املتحدة
، وال راعـــة لألطذيـــة املتحـــدة األمـــم ومنظمــة، املشـــاريع خلـــدمات املتحـــدة األمـــم ومكتــ (، لبمـــرسة املتحـــدة األمـــم هيئـــة) املــرسة

 نــ ع لبحـو  املتحـدة األمــم معرـد مراقـ  بــدور القائمـة اهليئـات وعشــم . العامليـة الصـحة ومنظمــة، العـامل  األطذيـة وبـر م 
 .الدويل والبنك، الس  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/80
https://undocs.org/ar/A/72/150
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اعفاقيــة  ظــر اســتعمال وإــ ين وإنتــا  توقيــع الــذ را الســنوية العشــرين ل 20١7ويصــادف عــام  - ٣
، وإنشـات  ـ  مـن (األل ـام املضـادة لألهـراداعفاقية  ظـر ) ونق  األل ام املضادة لألهراد وعدمري عبك األل ام

 .دائرة ايتجراتات املتعبقة غألل ام والفري  املشةب با الو ا ت املع  بتنسي  ايتجراتات املتعبقـة غألل ـام
وقــد  ققــت األمــم املتحــدة نتــائ  مبموســة يف جمــال ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام عــرب القــارات عبــ  مــدا 

 ك غستخدام هن  قائم عب  ا  تياجات، وحموره ايتنسا .عقدين من ال من، وذل
وعبـــــا ايتجـــــراتات ايتنســـــانية املتعبقـــــة غألل ـــــام  يفيـــــة اســـــتيابة األمـــــم املتحـــــدة، بصـــــورة  بيـــــة  - ٤

ومبموســة، لألا ــار الــض اــدد  يــاة ايتنســا  والســ م. وعضــم ا ســتيابة اجلرــات الفاعبــة عبــ  ن ــا  
الشـرا ة مـع املنظمـات ايتقبيميـة وا تمـع ن اقرـا ليشـم  مـم املتحـدة، ودتـد مبنظومـة األ “متوالية السـ م”

بـــا الســ م واألمــن والتنميـــة القائمــة املــدو والق ــاع اخلــاز. وععـــ ز ايتجــراتات املتعبقــة غألل ـــام الع قــة 
مـال املتعبقـة املستدامة و قـو  ايتنسـا . و مـا سشـرت  يف اليـوم العـامل  لبتوعيـة غألل ـام واملسـاعدة يف األع

 .“دو  ايتجراتات املتعبقة غألل ام  يكتم  بالس م ”، هإ  20١7نيسا غسبري   ٤يف غألل ام 
 

 الجتاهات العاملية يف حالت النزاع  
، زادت الوهيــات النا ــة (2)وهقــا لدراســة سجراهــا مر ــ  جامعــة األمــم املتحــدة لبحــو  السياســات - 5

واليــوم. وحتــدد الدراســة سيضــا ن اعــات اليــوم بوصــفرا  20١١عــام  عــن الن اعــات مبعــدل ســت مــرات بــا
س ثـــر استعصـــات عبـــ  احلـــ  ومتســـمة بقـــدر س ـــرب مـــن عـــدم التمادـــ  وس ثـــر صـــعوبة عبـــ  احلـــ  غســـتخدام 

 النماذ  التقبيدية لبتسوية السياسية.
مبيــو  مـــن  50 ، ممــا يــؤدر عبــ   ــوايل(٣)ومتيــ  الن اعــات الراهنــة إىل الة ــ  يف املنــال  احلضــرية - 6

. والن اعات املسبحة ه  ا رب الرئيس  لبتشـرد، إذ يضـ ر املـدنيو  (٤)األشخاز الذين يعيشو  يف املد 
إىل الفرار من العنل واهليمات الض دكن س  إبل إصـاغت سو عمبيـات قتـ  سو عبفيـات، سو عـؤد  إىل 

، سهــادت مفوعــية األمــم املتحــدة 20١6 عــدمري املنــازل وععرقــ  الوصــول إىل اخلــدمات األساســية. ويف عــام
ــــــ  عشــــــرد مــــــا جمموعــــــ   لشــــــؤو  ال جئــــــا ل  التشــــــريد القســــــر  قــــــد ســــــي  مســــــتو ت قياســــــية،  ي

شــخع عبــ  صــعيد العــاه مــن د رهــم بســب  النــ اع سو ا عــ راد. هقــد عــرب العديــد مــنرم  مبيــو  ٣.65
 انـــت األطببيـــة مـــن املشـــردين دااـــ  احلــدود الدوليـــة نثـــا عـــن احلمايـــة واملســـاعدة بوصـــفرم  جئـــا، وإ   

 .(5)ي الو  يتعرعو  خل ر العنل وطريه من األا ار الض ادد رهاهرم ببداهنم،  ي  ما
و ــا  هنــاب، عبــ  مــدا العــاما املاعــيا، عراجــع يف ا  ــاه التنــازيل الســاب  يتصــاغت األل ــام  - 7

بيما عقدم بيا ٍت إىل األمم املتحـدة، ازداد ببدا وإق ١8األرعية واملتفيرات من خمبفات احلرأ. ومن با 
عدد ايتصاغت )األشخاز الـذين سصـيبوا سو قتبـوا( بفعـ  األل ـام األرعـية واألجرـ ة املتفيـرة املر بـة الـض 

__________ 

 (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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ــــة واملتفيــــرات مــــن خمبفــــات احلــــرأ نــــوايل  ــــذاائر العنقودي ــــة مــــن  ٤0عنشــــع بفعــــ  الضــــحية وال يف املائ
 .(6)عحا ( ٣ 608) 20١6 عحية( إىل عام 2 6١5) 20١5 عام
مراقــ  األل ــام األرعــية لعــام وغملثــ ، سبب ــت احلمبــة الدوليــة حلظــر األل ــام األرعــية، يف منشــور  - 8

يف املائـــة يف ايتصـــاغت مـــن جـــرات األل ـــام األرعـــية ومـــا يتصـــ  جنـــا مـــن  75، عـــن ز دة قـــدرها (7)20١6
. وهـذا الــرقم األاــري 20١5إصــابة يف عــام  6 ٤6١إىل  20١٤إصــابة يف عـام  ٣ 6٩5سجرـ ة، س  مــن 

. وعبــ  الــرطم مــن س  ايتصــاغت النا ــة عــن (8)2006هــو سعبــ  عــدد مــن ايتصــاغت املســيبة منــذ عــام 
األل ـــام املضـــادة لألهـــراد قـــد عراجعـــت،  انـــت الـــ  دة ايت اليـــة مدهوعـــة غيتصـــاغت النا ـــة عـــن األجرـــ ة 

، واألل ــام املضــادة لبمر بــات واملتفيــرات مــن خمبفــات احلــرأ. املتفيــرة املر بــة الــض عنشــع بفعــ  الضــحية
س ثــــر مــــن  “سل ــــام جمرولــــة سو متفيــــرات مــــن خمبفــــات احلــــرأ”وقــــد عضــــاعفت ايتصــــاغت النا ــــة عــــن 

مــرات، ممــا يســبع الضــوت عبــ  التحــد ت املت ايــدة جلمــع البيــا ت يف الن اعــات النشــ ة  يــ  يعيــ   سربــع
طـري مبمـا غألجرـ ة الـض يواجروهنـا. ولبـت الببـدا  الـض عسـي  سعبـ   انعدام األمن الوصول، والسـكا 

وردا عبــ  ذلــك،  والــيمن  ،وليبيــا ،واجلمروريــة العربيــة الســورية ،وسو رانيــا سه انســتا سعــداد مــن ايتصــاغت 
 ير.منحت األمم املتحدة األولوية لتقدمي املساعدة إىل عبك الببدا  اخلمسة ا ل الفةة املشمولة غلتقر 

 
 اعات وتوطيد السالم نز دور اإلجراءات املتعلقة ابأللغام يف منع نشوب ال  

ععم  ايتجراتات املتعبقة غألل ام بفعالية و فاتة عب   ام  ن ا  سنش ة األمم املتحدة لبسـ م  - ٩
ايتجــراتات واألمــن مــن اــ ل إقامــة الشــرا ات مــع الــدول والةعيبــات ايتقبيميــة وا تمــع املــدو. وعســاعد 

املتعبقـــة غألل ــــام عبــــ  منــــع نشــــوأ الن اعــــات عــــن لريــــ  ع رــــري األل ــــام األرعــــية وخمبفــــات احلــــرأ مــــن 
الوصــــول إىل املــــواد املتفيــــرة الــــض دكــــن  ومنــــعوالــــتخبع منرــــا،  ،املتفيــــرات واألجرــــ ة املتفيــــرة املر بــــة

 ا واألهراد من ا تمعات ا بيـة سجر ة جديدة وخمتبفة.  ما س  استخدام اجلنود املسر  است  هلا يف صنع
 املتضررة يف جمال ايتجراتات املتعبقة غألل ام ل  دور يف ايئة الظروف املؤاعية لبس م.

ويف عمبيات الس م مث   ولومبيا، سدبتت ايتجراتات املتعبقـة غألل ـام سهنـا وسـيبة هعالـة لتحقيـ   - ١0
بيئــات املعقــدة واحلساســة سياســيا. وقــد ازداد عــدد اعفاقــات مكاســ  عــدابري بنــات الثقــة وبنــات الســ م يف ال

وقل إل   النـار والسـ م الـض عشـم  ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام، ممـا يـدل عبـ  ع ايـد ا عـةاف ل يـة 
 ايتجراتات املتعبقة غألل ام يف احلفاظ عب  الس م.

يف محايـة املـدنيا عـن س ية  ـربا ألل ام ايتجراتات املتعبقة غعكتس  ويف السياقات ايتنسانية،  - ١١
وسنشــ ة الت رــري الــض حتــد مــن الضــرر الــذ  يبحــ  عبــ  الفــور خــالر إنقــاذ احليــاة مبلريــ  عــوهري التثقيــل 

ـــــات ايتنســـــانية، وعســـــري  عـــــودة الســـــكا  املشـــــردين. ومـــــن الضـــــرور  إدمـــــا   غملـــــدنيا، ومتكـــــا العمبي
__________ 

الـض سبب ـت عـن بيـا ت اسـائر اليـة الرصـد والتقيـيم اخلاصـة غسـةاعييية األمـم املتحـدة لاجـراتات  ١8 الــالببدا غاألقاليم  (6) 
هــ   التــايل: إريــة ، سه انســتا ، و روريــة سهريقيــا الوســ  ، و روريــة الكون ــو  20١8-20١٣املتعبقــة غألل ــام يف الفــةة 

ولاجيكســـتا ، و مبـــود ، و ـــوت ديفـــوار، و ولومبيـــا،  وهبســـ ا، الســـودا ، والصـــومال،الددقراليـــة، وجنـــوأ الســـودا ، و 
 ، والصحرات ال ربية.(وليبيا، ومايل، ومصر، وسبي  )السودا ( ودارهور )السودا 

  .www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/landmine-monitor-2016.aspxمتا ة عب  الرابع:  (7) 

رطم س  هذه ا  اهات عتأدر ب  دة عواهر البيا ت يف بعض الببدا ، عتس  هذه ال  دات يف العديـد مـن الببـدا  الـض عكـو   (8) 
 عب   ع البيا ت متسقة. اتهيرا القدر 

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/landmine-monitor-2016.aspx
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جمــة ا ســتياغت ايتنســانية يف الســياقات املتــأدرة غلن اعــات مــن ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام يف إ ــيع وبر 
 البداية، عب  النحو الذ  عرو  ل  ا موعة العاملية لبحماية.

وععمـــ  األمـــم املتحـــدة وشـــر الها معـــا لكفالـــة س  ا ســـتياغت ايتنســـانية عكمبرـــا القـــدرة عبـــ   - ١2
توسع وال ويـ . وعبحـ  الدراسـة احلديثـة الـض سجراهـا ايتنعاش والصمود واملبادرات ايتمنائية يف األجبا امل

عدم إطفال س د: ايتجراتات املتعبقة غألل ـام واألهـداف ايتمنائيـة ”بر م  األمم املتحدة ايتمنائ  بعنوا : 
إلــار دعــم التنميــة ” 20١6مب يــد مــن التفصــي . وسلبــ  الــرب م  ايتمنــائ  عــام األمــر هــذا  (٩)“املســتدامة

مـن سجـ  عع يـ  الـربع بـا ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام وسـب  العـي  واحلـد  “املتعبقة غألل اموايتجراتات 
 من الفقر وبنات الس م.

وعتمحور هعالية ايتجراتات املتعبقة غألل ام، املدهوعة غ  تياجات والقائمة  ول الناس،  ول  - ١٣
، وعع ز ــا وحتميرمــا. وععــ ز األلــر املعياريــة الــض القــانو  الــدويل حلقــو  ايتنســا  والقــانو  ايتنســاو الــدويل

ـــــع  ـــــاجا ومشـــــار ترم يف  ي عـــــنظم ايتجـــــراتات املتعبقـــــة غألل ـــــام عقـــــدمي املســـــاعدة لبضـــــحا  وإدمـــــا  الن
 احلياة. منا  
وبــــاي هريــــ  التنســــي  املشــــةب بــــا الو ــــا ت املعــــ  غيتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام  يــــل دكــــن  - ١٤

  عرب خمتبل الكيا ت والو ا ت والصنادي  والربام ، وغلتعاو  مع الشـر ات، مـن سجـ  لبمنظمة س  ععم
م واألمــن الــدوليا، والتحــد ت ايتنســانية وايتمنائيــة الــض عــؤدر عبــ  عــدد الســ مــن سجــ  عقــدمي رد منســ  
 مت ايد من الناس.

  
 ملتعلقة ابأللغاممعلومات مستكملة عن الصكوك الدولية املتصلة ابإلجراءات ا - اثنيا 

ترـــك القـــانو  ايتنســـاو الـــدويل والقـــانو  الـــدويل حلقـــو  عن ثـــريا مـــا  نظـــرا إىل س  سلـــراف النـــ اع - ١5
ايتنسا ، هقد ع زت األمم املتحدة جرودهـا يف جمـال الـدعوة مـن سجـ  إعـفات ال ـابع العـامل  عبـ  األلـر 

 والتنفيذ الكام  هلا. ،القانونية الدولية ذات الصبة
 

اقيةةةةةةة حتةةةةةةر أو تقييةةةةةةد ايةةةةةةتعمان أيةةةةةةلمة تقليديةةةةةةة معينةةةةةةة  كةةةةةةن اعتبارهةةةةةةا مفرطةةةةةةة ال ةةةةةةرر اتف  
 األثر عشوائية أو
دولــة عبــ  اعفاقيــة  ظــر سو عقييــد اســتعمال سســبحة عقبيديــة معينــة  ١2٤ ــات خير،ــ ، صــدقت  - ١6

إليرـــا.  دكــن اعتبارهــا مفرلــة الضــرر سو عشـــوائية األدــر سو انضــمت إليرــا، و انــت لبنـــا  /اــر ببــد ينضــم
دول لرهــا يف الربوعو ــول الثــاو املعــدل املتعبــ  نظــر سو عقييــد اســتعمال  ١0٣وعــ وة عبــ  ذلــك، هنــاب 

دولـة لرهـا يف الربوعو ـول اخلـام  املتعبـ  غملتفيـرات  ٩2 األل ام واألشـراب اخلداعيـة والنبـائع األاـرا، و
 من خمبفات احلرأ.

م  لأللــراف املتعاقــدة الســامية يف ا عفاقيــة، املعقــود يف وسر ــ  بنتــائ  املــؤمتر ا ستعراعــ  اخلــا - ١7
، و  سيما القرار املتعب  غلنظر يف مسـألة 20١6 انو  األولغديسمرب   ١6إىل  ١2جنيل يف الفةة من 

، الفــــــــــرع للثــــــــــا، مــــــــــن الوديقــــــــــة 2املقــــــــــرر ) 20١7األل ــــــــــام طــــــــــري األل ــــــــــام املضــــــــــادة لألهــــــــــراد يف عــــــــــام 
__________ 

-www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mine-action-andمتا ـــــــة عبـــــــ  الـــــــرابع:  (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 يـــ    يوجـــد  اليـــا ســـوا قـــدر حمـــدود مـــن البـــوائ  الـــض عـــنظم اســـتخدام هـــذه  ،)
 احلصول عب  املوارد. وحتول دو   ،وقتب  جر سفر عن األل ام، الض   ع ال ع

بــة، سر ــ  غيتعــ   وغلنظــر إىل الــ  دة يف اخلســائر البشــرية النا ــة عــن األجرــ ة املتفيــرة املر  - ١8
ـــاو  املتعبـــ  غألجرـــ ة املتفيـــرة املر بـــة الـــذ  اعتمـــده مـــؤمتر األلـــراف املتعاقـــدة الســـامية يف الربوعو ـــول الث

(. وعواصـ  األمـم املتحـدة دعـم عنفيـذ ، املره  اخلـام CCW/AP.II/CONF.18/6) 20١6املعدل يف عام 
الدول األلراف الربوعو ول الثاو املعدل، و  سيما عن لري  عوهري اخلربة التقنية وعبادل اخلربات والدروس 
املســـتفادة. واـــ ل الفـــةة املشـــمولة غلتقريـــر، سصـــدرت الـــدول األلـــراف جمموعـــة مـــن املبـــاد  التوجيريــــة 

لعمبيـــات عســـري  املـــواد املســـتخدمة يف إنتـــا  األجرـــ ة املتفيـــرة وسهضـــ  املمارســـات مـــن سجـــ  التصـــد  
املر بة سو استخدامرا طري املشروع. وعبادلت املعبومات عن احلواد  وسذ ت الـوع  غألعمـال الـض  ـر  

بتخفيل مـن  ـدة لاألارا من سج  عع ي  التعاو  الدويل واملساعدة املقدمة املنتد ت ا ع  ع جنا يف 
 (.CCW/CONF.V/10، الفرع رابعا، من الوديقة 62نظر: الفقرة املشكبة )ا

واـــ ل الفـــةة املشـــمولة غلتقريــــر، واصـــبت األمـــم املتحـــدة مســــاعدة الـــدول األلـــراف يف عنفيــــذ  - ١٩
سانية الض عسببرا املتفيرات من خمبفات الت امااا مبوج  الربوعو ول اخلام  من سج  إفيل املعا ة ايتن

احلــرأ ومنعرــا. وعــ زت الــدول األلــراف سيضــا التعــاو  بشــأ  مســاعدة الضــحا  مــن اــ ل عع يــ  ا ــة 
، ووعـع منـوذ  لابـ ن عـن (١0)العم  املتعبقة مبساعدة الضحا  الض اعتمداا األلراف املتعاقدة السامية

دف جنــمــن الربوعو ــول،  ٤ل األلــراف مــن سجــ  عنفيــذ املــادة مســاعدة الضــحا . وسجــدد دعــوو إىل الــدو 
 عيسري مس  املتفيرات من خمبفات احلرأ وإزالترا.

 
اتفاقيةةة حتةةر ايةةتعمان وإةةزين وقنتةةاغ ونقةةا األلغةةام امل ةةادة ل  ةةراد وتةةدم  تلةة    
 األلغام
 ظـــر األل ـــام  يف املائـــة مـــن الـــدول األعضـــات( عبـــ  اعفاقيـــة 8٤ببـــدا ) ١62   ـــات اا ، صـــد   - 20

عصـب  بعـد سلراهـا يف هـذا الصـك الرئيسـ  إىل القيـام  املضادة لألهراد سو انضم إليرا. وس   الـدول الـض ه
 بذلك يف سقرأ وقت ممكن.

. ومبســـاعدة 20١7وسهنـــي بـــي روس عبـــ  الوهـــات غ لت امـــات املتعبقـــة بتـــدمري خم و اـــا يف عـــام  - 2١
مبيـو ا مـن األل ـام املخ ونـة  5١دة، جـرا  ـات اا  عـدمري مـا ي يـد عـن مالية وعقنية  برية من األمـم املتحـ
الض سبب ت يف وقت ما عن سل ام خم ونة مضادة لألهـراد، س مبـت  ٩0 املضادة لألهراد. ومن با الدول الـ

دولـة مـن الـدول األلـراف  ـات  ٣0دولة منرا عدمري عبك املخ و ت. وغيتعاهة إىل ذلك، س مبت  87
/ارها اجل ائر، الت امااا املتعبقـة بت رـري األل ـام مبوجـ  ا عفاقيـة. وععمـ  األمـم املتحـدة يف شـرا ة اا ، و 

 لتحقي  هذا اهلدف. (١١)املتبقية ٣١ مع العديد من الدول الـ

__________ 

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

إديوبيــا واألرجنتـــا وإريــة  وسه انســـتا  وإ ــوادور وسن ـــو  وسو رانيـــا والبوســنة واهلرســـك وبــريو وخييبنـــد وعر يــا وعشـــاد و روريـــة  (١١) 
الكون و الددقرالية وجنوأ السودا  وزمبابو  والسن ال والسودا  وشيب  وصربيا والصومال ولاجيكستا  والعرا  وعمـا  

 يرلندا الشمالية وموريتانيا والنيير واليمن.سمبيا واملمبكة املتحدة لربي انيا العظم  و وقربز و رواعيا و مبود  و ولو 

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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، 20١٩-20١٤وملواصبة هذا التقدم واملض  صوأ التنفيـذ الكامـ  خل ـة عمـ  مـابوعو لبفـةة  - 22
ؤمتر ا ستعراعــــ  الثالــــ  لبــــدول األلــــراف يف ا عفاقيــــة، املعقــــود يف   يرا غيونيـــــ  عت مــــدت يف املــــاالــــض 

 .2025، هإن  سشيع الدول األلراف عب  بذل قصارا جردها لبوهات غلت امااا نبول عام 20١٤
الــــذ را الســــنوية العشــــرين لبتوقيـــع عبــــ  ا عفاقيــــة. وســــيتي  ا جتمــــاع  20١7ويصـــادف عــــام  - 2٣

، هرصـة لبتفكـري يف إ ازاعنـا، 20١7بدول األلـراف، الـذ  سـي عقد يف هيينـا يف هنايـة عـام السادس عشر ل
 هض  عن إعادة أت يد ا لت ام بتنفيذ ا عفاقية وإذ ات هذا ا لت ام.

وس رر دعوو إىل ا تمع الدويل بتـأما مـا يبـ م مـن مـوارد لتفعيـ  ا عفاقيـة وا متثـال ل لت امـات  - 2٤
ت الصبة. وس   الدول القادرة عب  عوهري املوارد ال زمة لبدول املتضررة املبت مة غلوهات بتعردااا املالية ذا

 عب  س  عفع  ذلك.
 

 اتفاقية الذخائر العنقودية   
س  ــــرقز عقــــدم  بــــري يف عنفيــــذ ا عفاقيــــة بشــــأ  الــــذاائر العنقوديــــة، و  ســــيما عــــدمري املخــــ و ت  - 25

يف  (١2)دولة من الدول األعضات ١٤دولة لرها يف ا عفاقية، وهناب  ١02سصبحت وإزالترا. و ات اا ، 
صــــدد ا نضــــمام إىل ا عفاقيــــة يف طضــــو  هــــذه الفــــةة املشــــمولة غلتقريــــر. وسهنــــي موزامبيــــ  عبــــ  وهائرــــا 

ل ، قبـــ  املوعــــد النرــــائ  ا ـــدد هلــــا، والــــدو 20١6غلت امااـــا املتعبقــــة غلت رـــري يف  ــــانو  األولغديســــمرب 
 الض س  ت عدمري خم و اا ا ل الفةة املشمولة غلتقرير. (١٣)األلراف الست

ـــــذ  ع قـــــد يف سيبولغســـــبتمرب  - 26 ـــــة، ال ـــــدول األلـــــراف يف ا عفاقي ويف املـــــؤمتر ا ستعراعـــــ  األول لب
، اعتمـــدت الـــدول األلـــراف إعـــ   دوبروهنيـــك، الـــذ  س ـــدت هيـــ  جمـــددا الت امرـــا  هنـــات الضـــرر 20١5
عـــن الـــذاائر العنقوديـــة وحتقيـــ  عـــاه اـــاٍل مـــن الـــذاائر العنقوديـــة   مـــا اعتمـــدت ا ـــة عمـــ   النـــاجم

 لتنفيذ ا عفاقية  ات انعقاد املؤمتر ا ستعراع  الثاو. 2020-20١5دوبروهنيك لبفةة 
واعتمـــد ا جتمـــاع الســـادس لبـــدول األلـــراف يف ا عفاقيـــة، املعقـــود يف جنيـــل يف سيبولغســـبتمرب  - 27

إع   سياسـيا متشـيا مـع ا ـة عمـ  دوبروهنيـك، ععرـدت هيـ  الـدول األلـراف غلتنفيـذ الكامـ  ، 20١6
 .20٣0 لت امااا قب   بول عام 

وعب  الرطم من هذا التقدم ا رز، هقد استمر ا ستعمال امل عوم لبذاائر العنقودية يف عدد من  - 28
الوعـع املثـري لبقبـ  عبـ  س  الـدول الـض ه عنضـم بعـد الن اعات ا ل الفةة املشـمولة غلتقريـر. ويـدل هـذا 

إىل ا عفاقيـــة   بـــد هلـــا س  عفعـــ  ذلـــك دو  إب ـــات وس  عتخـــذ اخل ـــوات ال زمـــة لوعـــع  ـــد  ســـتعمال 
 وإ ين وإنتا  ونق  هذا الس   الفتاب.

املعنيـــو   وجنـــدف عع يـــ  التنفيـــذ الفعـــال ل لت امـــات املتعبقـــة مبســـاعدة الضـــحا ، نشـــر املنســـقو  - 2٩
إرشــادات  عبــاع هنــ  متكامــ  ملســاعدة ”مبســاعدة الضــحا  والتعــاو  واملســاعدة الــدوليا الوديقــة املعنونــة 

__________ 

يســــبندا وغراطــــوا  وغ و وببيــــ  وبــــنن وجنــــوأ سهريقيــــا وروانــــدا وســــبوها يا والصــــومال و نــــدا و ــــوغ و ولومبيــــا ومدطشــــقر س (١2) 
 وموريشيوس.

 والياغ .سملانيا وإي اليا والسويد وهرنسا وموزامبي   (١٣) 
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. وال ـــــرض مـــــن هـــــذا (١٤)(Guidance to an integrated approach to victim assistance) “الضـــــحا 
 املنشور هو مساعدة الدول عب  حتسا نوعية  ياة الضحا  وصو   قوقرم.

 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

حيتـا  األشــخاز ذوو ايتعاقــة، مبـن هــيرم النــاجو  مـن األل ــام واملتفيــرات مـن خمبفــات احلــرأ،  - ٣0
إىل مســـاعدة لويبـــة األجـــ  مـــن  كومـــاام، مبـــا يف ذلـــك مـــن اـــ ل التعـــاو  الـــدويل، لتببيـــة ا تياجـــاام 

ية  قو  األشخاز ذو  ايتعاقة عب  هن  لويل يع ز وإعمال  قو  ايتنسا  اخلاصة جنم. وعنع اعفاق
وحيمــ  ويكفــ  متتــع  يــع األشــخاز ذو  ايتعاقــة متتعــا  ــام  وعبــ  قــدم املســاواة مــع اااــرين  ميــع 
 قــــو  ايتنســــا  واحلــــر ت األساســــية. وهــــذا ايتلــــار العــــامل ، جنبــــا إىل جنــــ  مــــع األ كــــام الــــواردة يف 

سبة لبمتضررين من األل ـام األرعـية واملتفيـرات مـن خمبفـات احلـرأ. صكوب سارا، سمر غلغ األ ية غلن
دولــة عبــ   ٩6دولــة ومنظمــة إقبيميــة وا ــدة سلراهــاا يف ا عفاقيــة، وصــدقت  ١72و ــات اا ، سصــبحت 

 بروعو وهلا ا اتيار  سو انضمت إلي .
، اعتمـــد عـــدد مـــن 20١6واـــ ل مـــؤمتر القمـــة العـــامل  لبعمـــ  ايتنســـاو، املعقـــود يف س رغمـــايو  - ٣١

الــدول و يــا ت األمــم املتحــدة ومنظمــات ا تمــع املــدو ميثــا  إدمــا  األشــخاز ذو  ايتعاقــة يف العمــ  
ايتنســاو. وسشــيع الــدول األعضــات عبــ  مواصــبة أتييــد هــذا امليثــا ، وسشــيع األلــراف املوقعــة عبيــ  عبــ  

عرب س  س د يتخبل عن الر  ، مبـا يف الوهات غ لت ام الذ  ععردت ب  ا ل مؤمتر القمة بضما  عدم 
 ذلك الناجو  من األل ام األرعية وطريها من املتفيرات من خمبفات احلرأ.

  
التقريةةةةر املرحلةةةةأل دشةةةةسن األهةةةةداا اليةةةةماتيملية ليةةةةماتيملية األمةةةة  املتمةةةةدة  - اثلثا 

  ٢٠١٨-٢٠١٣لإلجراءات املتعلقة ابأللغام للفمة 
ــــاول هــــذا الفــــرع مــــن  - ٣2 ــــ  األهــــداف ا ســــةاعييية يتن ــــر ايتبــــ ن عــــن التقــــدم ا ــــرز يف حتقي التقري

ل سةاعييية عب  سساس البيـا ت الـض  معرـا /ليـة الرصـد والتقيـيم ودراسـات احلالـة ايتهراديـة املقدمـة مـن  
ببـــدا وإقبيمـــا  ٣0 يـــا ت األمـــم املتحـــدة. و مـــع /ليـــة الرصـــد والتقيـــيم يف الوقـــت الـــراهن البيـــا ت مـــن 

 عوجد برام  خيبعة لألمم املتحدة يف جمال ايتجراتات املتعبقة غألل ام. ثما ي
 

: احلد من املخاطر اليت هتدد األ راد واآلاثر الجتماعية القتصادية النامجة ١اهلدا اليماتيملأل   
 عن األلغام وخملفات احلرب من املتفملرات، مبا يف ذل  الذخائر العنقودية

املاعـــيا، ارعفـــع معـــدل اخلســـائر النا ـــة عـــن األل ـــام األرعـــية وخمبفـــات احلـــرأ مـــن يف العـــاما  - ٣٣
املتفيــرات، ممــا يعكــ  التــأدري املت ايــد لبن اعــات عبــ  املــدنيا يف  يــع س،ــات العــاه. ومــع ذلــك، ويف هــذا 

ت ا بيــــة الســــيا ، سســــفرت ايتجــــراتات ايتنســــانية املتعبقــــة غألل ــــام عــــن نتــــائ  إ ابيــــة يف  يــــع ا تمعــــا
،  ولـــت ايتجـــراتات املتعبقـــة 20١6املتضـــررة مـــن الن اعـــات. ويف األشـــرر الســـتة األوىل و ـــدها مـــن عـــام 

تمــــ  س  عكــــو  مبودــــة غألل ــــام األرعــــية   ١6٣غألل ــــام س ثــــر مــــن   يبــــومةا مربعــــا مــــن األراعــــ  الــــض 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  س  عكـو  مبودـة غملتفيـرات 22 و مـن خمبفـات احلـرأ إىل سراٍض   يبومةا مربعا من األراعـ  الـض حي 
  (١5)ببدا وإقبيما من الض عواهرت بيا ت بشأهنا 25/منة، وذلك يف 

ويشك  ع رري البىن التحتية واملراه  الرئيسية سمرا ذا سولوية عالية غلنسبة لبميتمعات ا بية الض  - ٣٤
النســـبة املئويـــة مـــن املستشـــفيات ، ازدادت 25 عتعـــان مـــن الن اعـــات. ومـــن بـــا عبـــك الببـــدا  واألقـــاليم الــــ

املتضــــررة الــــض س زيبــــت منرــــا األل ــــام األرعــــية وخمبفــــات احلــــرأ مــــن املتفيــــرات مــــن خمبفــــات احلــــرأ مــــن 
. وعـ وة عبـ  ذلـك، سصـبحت نسـبة 20١6يف املائة يف هنايـة عـام  ٩٣إىل  20١٤املائة يف عام  يف 50
املائـــــة مــــن األســــوا  املتضــــررة /منــــة نبــــول هنايـــــة يف  70يف املائــــة مــــن املراهــــ  التعبيميــــة املتضــــررة و  8٩
. وهذه ايت ازات عبع  عب  ايتعياأ بشك  ااز غلنظر إىل ز دة الب طـات عـن عضـرر 20١6 عام

البىن التحتية ا ل الفةة نفسرا. هعبـ  سـبي  املثـال، ارعفـع عـدد املستشـفيات الـض س ببقـغ عـن عضـررها مـن 
، وارعفــع عــدد األســوا  الــض س ببقــغ عــن عضــررها مــن 20١6و  20١٤مستشــف  بــا عــام   ١6٩إىل  8

 سوقا. 670إىل  ٣١
، قــدمت 20١6ومــن شــأ  التوعيــة غملخــالر س  عشــك  سداة سساســية يتنقــاذ األروا . ويف عــام  - ٣5

م يـا  6األمم املتحدة وشر الها برام  لبتوعية مبخالر األل ام وخمبفات احلرأ مـن املتفيـرات إىل قرابـة 
. وععكـ  هـذه 20١5من الببدا  واألقاليم، مقارنة مبا يربو عب  مبيوو شـخع يف عـام  ١8يف  شخع

األرقـــام ز دة ال بـــ  عبـــ  التوعيـــة غملخـــالر جـــرات ارعفـــاع عـــدد األشـــخاز املتضـــررين مـــن الن اعـــات يف 
و هقيــرت  ل ــامالســنوات األاــرية. وعفيــد منظمــة األمــم املتحــدة لب فولــة )اليونيســيل( س  التوعيــة مبخــالر األ

. واســـــتأدرت 20١5، وهـــــ  ز دة  بـــــرية مقارنـــــة بعـــــام 20١6م يـــــا لفـــــ  يف عـــــام  ٤يقـــــرأ مـــــن  ملـــــا
 .20١6اجلمرورية العربية السورية واليمن ل ثر من دبث  األلفال الذين سمكن الوصول إليرم يف عام 

تمـ  س    ٩7ويف سه انستا ، سصـب   - ٣6 عكـو  ا ـرة سراٍض /منـة  يبـومةا مربعـا مـن األراعـ  الـض حي 
هــــرد يف  ١70 000نتييــــة لعمبيــــات ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام، واســــتفاد مــــن ذلــــك مــــا يقــــرأ مــــن 

 يبـــومةا مربعــا مـــن  قــول الرمايـــة الـــض    ٤5٩ا تمعــات ا بيـــة املتضــررة. وغيتعـــاهة إىل ذلــك،   ع رـــري 
راجع عدد ايتصاغت املنسـوبة إىل األل ـام  انت عستخدمرا القوات الدولية يف الساب . وعب  الرطم من ع

األرعية، هإ  ايتصاغت النا ة عن املتفيرات مـن خمبفـات احلـرأ واألجرـ ة املتفيـرة املر بـة الـض عنفيـر 
، شـك  األلفـال 20١6بفع  الضحية ارعفعت ارعفاعا مبحوظا ا ل الفةة املشـمولة غلتقريـر. ويف عـام 

ت يف صـــفوف املـــدنيا النا ـــة عـــن املتفيـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ يف يف املائـــة مـــن جممـــوع ايتصـــاغ 86
سه انستا ، مما  ع  هـذه املتفيـرات السـب  الرئيسـ  لبخسـائر يف سروا  األلفـال املتصـبة غلن اعـات بعـد 
اخلسائر النا ة عن ا شتبا ات الربية. ويذ ر س  املقالعات الض سبب ت عـن وقـوع اشـتبا ات بريـة  ثيفـة 

ـــات عبـــ  لبـــ   كومـــة سبب ـــت  سيضـــا عـــن س ـــرب عـــدد مـــن عـــحا  املتفيـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ. وبن
سه انستا ، قدمت األمم املتحدة املساعدة يف عقييم مدا التبو  غملتفيرات يف املنـال  الـض وقعـت هيرـا 

 اشتبا ات برية.

__________ 

 ت الـــض  عترـــا /ليـــة الرصـــد والتقيـــيم  ســـةاعييية األمـــم املتحـــدة بشـــأ  ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام بكـــ  مـــن عتعبـــ  البيـــا (١5) 
األرد  وإريـــة  وسه انســـتا  وسلبانيـــا وعشـــاد واجل ائـــر و روريـــة سهريقيـــا الوســـ   و روريـــة الكون ـــو الددقراليـــة و روريـــة  و 

   نكــا والســودا  والصــومال ولاجيكســتا  وهبســ ا و مبــود  و ــوت ديفــوار الددقراليــة الشــعبية وجنــوأ الســودا  وســر 
 و ولومبيا وليبيا ومايل ومصر وميامنار  ولبي  )السودا ( ودارهور )السودا ( والصحرات ال ربية.



A/72/226 
 

 

17-12169 9/20 

 

تصـــد  لتمـــرد غل ، والـــذ  ارعـــبع200٩ومنـــذ انـــد ع القتـــال يف لـــال شـــر  نييـــري  يف عـــام  - ٣7
 اعـــة بو ـــو  ـــرام، بـــرزت اديـــدات جديـــدة مرعب ـــة غملتفيـــرات يف من قـــة  ـــوض نـــرية عشـــاد، وعبـــ  

، اعـ بعت األمـم 20١5األاع يف املنال  املتضررة من عشاد والكامريو  والنييـر ونييـري . ومنـذ عـام 
لبســكا  املعرعــا لبخ ــر املتحـدة بتقيــيم ا  تياجــات وإجــرات محـ ت لارئــة لبتوعيــة مبخــالر املتفيـرات 

يف املنال  املتضررة. وبنات عبـ  لبـ  املنسـ  املقـيم ومنسـ  الشـؤو  ايتنسـانية يف الكـامريو ، وبعـد القيـام 
، نشــرت دائــرة ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام مــوظفا يف 20١6ببعثــة اســت  عية عقنيــة يف سيبولغســبتمرب 

لبتوعيـــة مبخـــالر املتفيـــرات إىل العـــامبا يف جمـــال  ، وقـــدمت دورات عدريبيـــة20١7لـــال الببـــد يف عـــام 
خمـالر املتفيـرات وذلـك  عقدمي املساعدة ايتنسانية وقييمت ا  تياجات هيمـا يتعبـ  بتـدابري التخفيـل مـن

دعمــا لبيرــات الفاعبــة يف جمــال العمــ  ايتنســاو وقــوات الــدهاع واألمــن ذات الصــبة. وعبــ  ،ــو ممادــ ، 
يم ومنســـــ  الشـــــؤو  ايتنســـــانية يف نييـــــري ، سجـــــرت إ ـــــدا البعثـــــات يف وبنـــــات عبـــــ  لبـــــ  املنســـــ  املقـــــ

عقييمـــا ملخـــالر املتفيـــرات وسدرهـــا يف الـــو  ت النييرييـــة الـــث  ، بورنـــو، وسدامـــاوا،  20١7/ذارغمـــارس 
ويـــوو. وس ـــد الفريـــ  ا ســـت  ع  وجـــود خمـــالر مرعب ـــة غملتفيـــرات، مبـــا يف ذلـــك وجـــود متفيـــرات مـــن 

  ة متفيرة مر بة.خمبفات احلرأ وسجر
وسسرم الدعم الذ  قدمت  األمم املتحدة إىل  ولومبيـا يف  ـدو  اافـاض  بـري يف عـدد عـحا   - ٣8

، 20١٤األل ــــام األرعــــية واملتفيــــرات مــــن خمبفــــات احلــــرأ اــــ ل الفــــةة املشــــمولة غلتقريــــر. هفــــ  عــــام 
، عراجعـــت إىل املرعبـــة 20١5عـــام ســـيبت  ولومبيـــا لو س ـــرب عـــدد مـــن اخلســـائر البشـــرية يف العـــاه  ويف 

 ــات اا   20١7و  20١6وعشــري البيــا ت الــض  عترــا احلكومــة لعــام   (١6)السادســة يف هــذا الةعيــ 
 إىل استمرار ا  اه التنازيل.

وا ل الفةة املشمولة غلتقرير، وس عت األمم املتحدة ن ا  سنش ة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام  - ٣٩
ية قوة األمم املتحـدة حلفـ  السـ م يف قـربز. إذ   ع رـري قسـة  قـول سل ـام ذات سولويـة يف قربز برعا

عبيــا  يــ ت مــن جمموعــة عــدابري لبنــات الثقــة بــا زعيمــ  القبارصــة اليــو نيا والقبارصــة األعــراب. وســاعدت 
إزالة األل ـام يف العمبيات عب  بنات الثقة يف مر بة هامة من مساع  التوص  إىل عسوية. وعـ ييسر عمبيات 

سبعة مواقع إعاهية الوصول اامن ألهراد قوات  ف  الس م وسعضات البينة املعنيـة غملفقـودين يف قـربز 
وا تمعات ا بية، وقد مردت ال ري  سمام هت  نق ض عبور يف املن قة العازلة مسـتقب ، األمـر الـذ  مـن 

  تمعات ا بية.شأن  إزالة احلواج  املادية ال ويبة األمد با ا
ـــبقة غألل ــام عقييمــا يف  - ٤0 ـــراتات املتعـــــــ ـــرت دائــرة ايتجــــــــ قريــة، ودمــرت س ثــر  ٣١5ويف دارهــور، سجــــ
ق عة من املتفيرات من خمبفات احلرأ وقدمت برام  لبتوعية خب ر األل ـام إىل س ثـر مـن  ١2 000من 
قريــة يف  2٤والنتييــة ايت ابيــة هلــذا العمــ  غديــة لبعيــا  يف  هــرد يف الفــةة املشــمولة غلتقريــر. ٣60 000

مـن املشـردين داابيـا وال جئـا مـن الـذين  ظـوا  ١2 000و ية لـال دارهـور،  يـ  عـاد لمـا   ـوايل 
 لولوية اجلرات الفاعبة يف جمال العم  ايتنساو جندف إعادة التولا ال وع .

ـــــرورية الكون ــــو الددقرا - ٤١ ــــة ويف  ــ ــــة، دمــــرت األمــــم املتحــــدة قراب ل مــــا سرعــــيا وس ثــــر مــــن  70لي
ق عــــة مــــن املتفيــــرات األاــــرا مــــن خمبفــــات احلــــرأ، ممــــا سخي  لبميتمعــــات ا بيــــة إمكانيــــة  50 000

__________ 

دمـة مـن اهليئـة الولنيــة سعـ ه(، واسـتنادا إىل البيـا ت املق 7)انظـر احلاشــية  20١6األل ـام األرعـية لعـام وهقـا لتقريـر مراقـ   (١6) 
 .(Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonalملكاهحة األل ام يف  ولومبيا )
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ا قتصــادية. وعــ وة عبــ  ذلــك، ق ــدقيمت بــرام   -الوصــول إىل سراعــيرا وايتســرام يف عنميترــا ا جتماعيــة 
مـن النســات والرجـال والفتيــات والفتيـا  يف الببــد. واسـتفاد س ثــر  ١٤ 000قرابــة لبتوعيـة خب ــر األل ـام إىل 

م يــا شــخع مــن محــ ت التوعيــة غملخــالر عبــ  الصــعيد الــول  عــن لريــ  ادمــة الرســائ   5.7مــن 
 القصرية وايتذاعة غلب ات ا بية.

ا تمعـــات ا بيـــة والـــربام   ويف إريــة ، ومـــن اـــ ل بـــرام  التوعيــة مبخـــالر األل ـــام الـــض عقــدمرا - ٤2
ـــ  س ثـــر مـــن  مـــن األلفـــال يف املنـــال  املتضـــررة عوعيـــة بكيفيـــة عقبيـــ  ععرعـــرم  ١25 000املدرســـية، عبقي

لبمخــالر الــض عشــكبرا األل ــام األرعــية واملتفيــرات مــن خمبفــات احلــرأ. وسظرــرت التقييمــات حتســنا يف 
 الفرم واملعرهة يف صفوف املشار ا يف الرب م .

، ما بر ت األمم املتحدة عؤد  دورا  يو  يف عيسري جرـود احلكومـة 20١6ومنذ نيسا غسبري   - ٤٣
العراقية الرامية إىل حتقي  ا ستقرار داا  املنال  احلضرية ا ـررة مـن عنظـيم داعـ  املبودـة لجرـ ة التفيـري 

غلـــغ األ يـــة غلنســـبة  املر بـــة واملتفيـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ. هـــالتخفيل مـــن سا ـــار املتفيـــرات سمـــر
لســ مة الســكا  العــراقيا العائــدين إىل املنــال  ا ــررة  ــديثا، وهــو مقدقيمــة عــرورية لبمســاعدة ايتنســانية 
وحتقي  ا ستقرار. وعقوم دائرة ايتجراتات املتعبقة غألل ام بتـأما البـىن التحتيـة األساسـية، مبـا هيرـا ال ـر  

حم ـــات معاجلـــة ميـــاه ا ـــارير واملراهـــ  الصـــحية والتعبيميـــة يف الرمـــاد  الرئيســـية واجلســـور وحم ـــات امليـــاه و 
والفبوجة واملوص  لبسما  لبمدنيا غلعودة إىل د رهم. وسخي ت التقييمـات الـض س جريـت مـؤارا يف س ثـر 

موقعا من مواقع شبكة الكررغت ومنشآت معاجلـة امليـاه إعـادة اـدمض امليـاه والكرـرغت يف شـر   270من 
وصـ  وطرجنـا. ويف إلـار ا سـتيابة ايتنسـانية يف املوصـ ، عقـوم دائـرة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام بتقيـيم امل

مستو ت التبو  وعوهري سنش ة لبتوعية غملخالر يف خميمات خمصصـة لألشـخاز املشـردين داابيـا. وقـد 
ت الـــض س جريـــت يف شـــر  بعثـــة مـــن بعثـــات األمـــم املتحـــدة املشـــة ة بـــا الو ـــا  70اســـتفادت س ثـــر مـــن 

املوص  وطرجنا من التقييمات الـض قامـت جنـا دائـرة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام، ممـا سخي  ايتيصـال املـأمو  
 لبمساعدات ايتنسانية.

عــد مــن عــون ، ويف ليبيــا، هعبــ  الــرطم مــن عقبــ  احلالــة والتحــد  املتمثــ  يف إدارة الــربام  عــن ب   - ٤٤
  مبتكـرة مـن سجـ  الوهـات بو يترـا يف عنسـي  سنشـ ة التوعيـة غملخـالر وسنشـ ة وجـدت األمـم املتحـدة سـب

ـرت، مكيـن ع رـري مستشـف  بـن سـينا  املس  والت رري وعقدمي املشورة التقنية إىل السب ات الولنية. ويف سق
مة مـن  يبـو   200هذه املنشأة من استعادة القدرة التش يبية الكامبة وسدت عمبية إزالة األل ام عب  لـول 

س بيـــ  ال ـــاز إىل اســـتعادة إمكانيـــة احلصـــول عبـــ  مصـــدر  يـــو  مـــن مصـــادر ال اقـــة. وعبقيـــ  س ثـــر مـــن 
شــخع مـن األشـخاز املشـردين داابيــا، عوعيـة غملخـالر عــن  5 500شـخع، مبـن هـيرم  ١20 000

. وغيتعــــــاهة إىل ذلــــــك، دعمــــــت “احلضــــــور الشخصــــــ ” لريــــــ  جبســــــات عــــــرب التبف يــــــو  وايتذاعــــــة و
 لف . 560 000اليونيسيل سنش ة التوعية خب ر األل ام من ا ل محبة وقاية لبت قرابة 

قنببــة مــن قنابــ  ال ــائرات بب ــت  ١٤٩ويف طــ ة، قامــت األمــم املتحــدة  ب ــال مفعــول وعــدمري  - ٤5
لنـــا، لتمنـــع بـــذلك وقـــوع  ـــواد  واســـت  ل املتفيـــرات  ســـتخدامرا يف سعمـــال  2٩قـــدراا التفيرييـــة 

عمبيـة عقيـيم لبمخـالر إعـاهة إىل  650مية. ودعما ألنش ة إزالة األنقاض وإعـادة ايتعمـار، مكينـت إجرا
سنش ة يف املوقع متصبة غلتدري  والرقابة يف جمال الس مة من إزالة مبيـو  لـن مـن األنقـاض مـن املنـال  

موقعــا  ١٣6رــري الشــديدة التبــو  بــدو  وقــوع س   ــاد . وعــ وة عبــ  ذلــك، سمتيــت األمــم املتحــدة ع 
ي رج   جـدا عبودرـا غلقنابـ  العميقـة الـدهن. وع يبـ    ـ  موقـع مـن هـذه املواقـع القيـام لعمـال  فـر دقيقـة 



A/72/226 
 

 

17-12169 11/20 

 

ع هــا إب ــال مفعــول ن ظ ــم عفيــري معقــدة عبــ  يــد اــربات إب ــال مفعــول القنابــ   ــانوا يعمبــو  يف سعمــا  
مبيات ايتجراتات املتعبقـة غألل ـام ، سخي ت ع20١6مةا حتت س   األرض. ويف عام  ١2وصبت إىل 

مبيـــو  دو ر مـــن دو رات الـــو  ت املتحـــدة،  57مشـــروعا مـــن مشـــاريع إعـــادة ايتعمـــار، بقيمـــة  ٩2 لــــ
املضــ  ق ــد ما عبــ  ،ــو مــأمو  وبــدو  س  أتاــري  جــم عــن  ــا ت ا شــتباه غلتبــو ، ممــا شــك  دعمــا 

 جلرود التنمية املستدامة.
من قـة ي شـتب  يف سهنـا ا ـرة إىل  ٣ 200 ولـت األمـم املتحـدة س ثـر مـن  ويف جنوأ السـودا ، - ٤6

 50 000ل ـــم مضـــاد لبـــدغغت وقرابـــة  ٣00ل مـــا مضـــادا لألهـــراد و  ١ 2٤5منـــال  /منـــة، إذ دمـــرت 
مرهقــــــا لبيــــــا  ٤0مدرســــــة و  270ق عــــــة مــــــن املتفيــــــرات مــــــن خمبفــــــات احلــــــرأ لتمكــــــا الوصــــــول إىل 

غر. وبعـــد دمـــ  مـــوظف  ا عصـــال ا تمعـــ  عـــمن سهرقـــة ايتجـــراتات مر ـــ ا مـــن مرا ـــ  امليـــاه واا 225 و
سعب  معد ت يتزالة األل ام املسيبة يف جنوأ السـودا   20١6املتعبقة غألل ام،  ق  الرب م  يف عام 

  ات اا .
موظفـا مـن مـوظف  ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام املمـولا  550، قـام 20١6ويف اليمن، يف عام  - ٤7
ق عــة مــن املتفيــرات مــن خمبفــات  260 000بــر م  األمــم املتحــدة ايتمنــائ  بتــدمري مــا ي يــد عبــ  مــن 

 يبــومةات مربعــة مــن األراعــ  يف عســع حماهظــات. ويف العــام نفســ ، وغلتعــاو  مــع وزارة   ٣احلــرأ وسمينــوا 
بـر م  األمـم املتحـدة ايتمنـائ  الةبية والتعبيم واملر   التنفيـذ  لاجـراتات املتعبقـة غألل ـام يف الـيمن، وقـيع 

عب  ا ة عم  لبنات قدرات معبم  املدارس عب  عوهري بـرام  مدرسـية لبتوعيـة خب ـر األل ـام. وغيتعـاهة 
 ٣00 000إىل ذلك، وهرت اليونيسيل برامــــــ  لبتوعية خبـــــــ ر األل ام إىل ما يقـــــرأ مـن مبيـو  لفـ  و 

 حماهظة. ١٤ة األارا يف هرد من سهراد ا تمعات ا بي
، نسقت دائرة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام عنصـر ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام 20١5ومنذ عام  - ٤8

من طاز  عنتاأ يف عر يا. ومتشيا مـع قـرار  “سورية برمترا”من ا ة األمم املتحدة ل ستيابة ايتنسانية 
عــد بواســ ة الشــر ات. وقــد س نشــئت جمموعــة ، عنفــذ الــدائرة األنشــ ة عــن ب  (20١6) 2٣٣2جمبــ  األمــن 

ــــعت ممارســــات مشــــة ة بــــا عــــدد مت ايــــد مــــن الشــــر ات  هرعيــــة معنيــــة غيتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام، وو عق
ت ايتجراتات املتعبقـة غألل ـام يف ا سـتيابة ايتنسـانية األوسـع ن  اقـا. ويف إلـار شـرا ة مـع املنظمـة وس دجمق

الدوليــــة لبريــــرة، سجــــرت دائــــرة ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام عقييمــــا ألدــــر األل ــــام وخمبفــــات احلــــرأ مــــن 
يف املائـــة مـــن ا تمعـــات ا بيـــة الســـورية. وستسةشـــد سولـــو ت الت رـــري يف  يـــع س،ـــات  ٩٩املتفيـــرات يف 

لتقييمــات مــا س  ع تــا  إمكانيــة الوصــول. وجرــ ت األمــم املتحــدة اجلمروريــة العربيــة الســورية بنتــائ  هــذه ا
مسبقا سيضا مواد ععبيمية لبتوعية خب ر األل ـام جنـدف محايـة األشـخاز املشـردين داابيـا يف منـال  الببـد 
األشــد عضــررا مــن النــ اع، ومــن اــ ل ا موعــة الفرعيــة املعنيــة غيتجــراتات املتعبقــة غألل ــام، وهــرت األمــم 

م يــا شــخع مــن اــ ل اجلبســات الــض عنتقــ  مــن منــ ل إىل  ٣ة بــرام  لبتوعيــة غملخــالر لنحــو املتحــد
 /ار ويف املدارس واملرا   ا تمعية وخميمات الناز ا.

وازداد عــــدد األلفــــال الــــذين اســــتفادوا مــــن سنشــــ ة التوعيــــة خب ــــر األل ــــام يف اجلمروريــــة العربيــــة  - ٤٩
مبيــو  لفــ . واعــ بعت اليونيســيل ببنــات قــدرة  ١.8ليببــغ  20١6الســورية ل ثــر مــن الضــعل يف عــام 

ض العديــد مــن مقــدم  اخلــدمات عبــ  رهــع مســتوا العمبيــات الراميــة إىل التخفيــل مــن ع ايــد ا ــر التعــر  
حماهظــة وس ثــر مــن  ١١معبــم يف  ١ 000لبتبــو  مبخبفــات احلــرأ مــن املتفيــرات. وعبقيــ  مــا ي يــد عبــ  

ات ا بية عدريبا عن  يفية عقدمي التوعية خب ر األل ام وع مقيم ذلـك هيمـا بعـد هرد من سهراد ا تمع ١ 200

https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
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 عبـــ  طـــريهم مـــن املرنيـــا، ممـــا سدا إىل ز دة عوعيـــة األلفـــال دااـــ  املـــدارس واارجرـــا إىل سقصـــ   ـــد.
وي توقــع  وس جريــت سيضــا محبــة يف وســائ  التواصــ  ا جتمــاع  بشــأ  خمــالر خمبفــات احلــرأ مــن املتفيــرات

 مبيو  شخع. ١.6وهلا إىل  رور ي يد عب  وص
ـــ  س ثـــر مـــن  - 50 مـــن النســـات والفتيـــات والفتيـــا  والرجـــال عوعيـــة  250 000ويف ســـر   نكـــا، عبقي

يف املائــــة يف  ١5غملخـــالر يف الفـــةة املشـــمولة غلتقريـــر. ويف سعقـــاأ هــــذه احلمبـــة، س ـــيقي  ارعفـــاع بنســـبة 
يف املائـة يف احلـواد  الـض  20ن األجر ة املتفيرة واافـاض بنسـبة  ا ت إب ن سهراد ا تمعات ا بية ع

 .20١5عسببت جنا األل ام وطريها من املتفيرات من خمبفات احلرأ مقارنة بعام 
ــــة  600 000ويف سو رانيــــا، اســــتفاد مــــا ي يــــد عبــــ   - 5١ مــــن األلفــــال والبــــال ا مــــن سنشــــ ة التوعي

ن اــ ل اعبــاع هنــ  متعــدد اجلوانــ  لــ  جبســات ععبــم غملخــالر يف مقــالعض دونيتســك ولوهانســك مــ
وبنات قدرات املربا ومح ت إع مية وإع  ت اخلدمة العامة اع بع جنا سفري اليونيسيل لبنـوا  احلسـنة 

 سور ندو ببوم.
 

: قيةةام اجلتةةات الفاعلةةة الوطنيةةة والدوليةةة دتقةةدمي الةةدع  الشةةاما ل ةةما  ٢اهلةةدا اليةةماتيملأل   
 خملفات احلرب من املتفملرات يف قطار اليتملاابت األويع نطاقاا لإلصادة واإلعاقةاأللغام و 

مــــن األ يــــة مبكــــا  س  نتــــذ ر ا  تياجــــات واملت ببــــات اخلاصــــة لــــ  ف مــــن النــــاجا الــــذين  - 52
يواجرـــو  حتـــد ت هائبـــة، طالبـــا يف  ـــا ت النـــ اع ومـــا بعـــد انترـــات النـــ اع الـــض عتســـم غلصـــعوبة. واألمـــم 

تحـدة، إذ ع سـبيم غلصــبة القائمـة بــا مسـاعدة الضـحا  وا نتعــاش ا قتصـاد ، عضــ بع لنشـ ة عــةاو  امل
مــن التــدا ت يف  ــا ت ال ــوار  إىل مبــادرات التنميــة املســتدامة لكــ  عســاعد جنــذه ال ريقــة الضــحا  

 عب  استعادة  رامترم و س  دابرم ومواصبة ايتسرام يف جمتمعاام.
ع س  نــــرا س  س ثــــر هــــأ ثر مــــن النــــاجا يــــؤدو  دورا نشــــ ا يف بــــرام  ايتجــــراتات ومــــن املشــــي - 5٣

املتعبقــة غألل ــام وس  ن  ـــ  الــدور اهلــام الـــذ  يضــ بعو  بــ  يف عنفيـــذ اعفاقيــة  قــو  األشـــخاز ذو  
ايتعاقة عب  الصعيدين العامل  وا ب . ويف مايل، عبقي  عحا   واد  املتفيرات ومعوقو ، نصفرم من 

ســـات، عـــدريبا عبـــ  عقـــدمي التوعيـــة غملخـــالر يف جمتمعـــاام ا بيـــة. ويف سه انســـتا ، عـــوهر األمـــم املتحـــدة الن
مستشارين لشؤو  ايتعاقة، بعضرم من ذو  ايتعاقات، إىل وزارات الصـحة العامـة والتعبـيم والعمـ   د دة

ـــة الولنيـــة  األه انيـــة يتدارة الكـــوار  والشـــؤو  ا جتماعيـــة وشـــؤو  الشـــردات واملعـــوقا، هضـــ  عـــن الو ال
 وذلك لبمساعدة يف عنفيذ الربام  الولنية وعع ي  ا لت ام غلصكوب الدولية ذات الصبة.

يف املائة من الببدا  واألقاليم الـض عوجـد هيرـا بـرام  خيبعـة  7١، هإ  (١7)ووهقا أل د  البيا ت - 5٤
سياسيات ولنية معنية مبسائ  ايتعاقة. ويشري  لألمم املتحدة يف جمال ايتجراتات املتعبقة غألل ام وععت

يف املائة منرم عب  وجـ  التحديـد إىل عـحا  األل ـام واملتفيـرات مـن خمبفـات احلـرأ مـن املتفيـرات  65
سو دن   قوقا متساوية جلميع األشخاز ذو  ايتعاقة، ب ض النظر عن مصدر ايتعاقة ونوعرا. وعـ وة 

لببـــدا  شـــك  وا ـــدا عبـــ  األقـــ  مـــن سشـــكال املســـاعدة لبضـــحا  يف املائـــة مـــن ا 85عبـــ  ذلـــك، يقـــدم 

__________ 

-20١٣وهقــا لبيــا ت  عترــا /ليــة الرصــد والتقيــيم اخلاصــة غســةاعييية األمــم املتحــدة لاجــراتات املتعبقــة غألل ــام لبفــةة  (١7) 
 .20١6هناية  انو  األولغديسمرب ، وععك  احلالة يف 20١8
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يف املائــة منرــا ا موعــة الكامبــة مــن اخلـدمات. واــ ل الفــةة املشــمولة غلتقريــر، قــدمت األمــم  ٤0 ويقـدم
 املتحدة برام  مساعدة الضحا  إىل قسة ببدا  إعاهية.

السـب ات الولنيـة. هفـ  جنـوأ السـودا ، وعقدم األمم املتحدة، عند ال ب ، الدعم التقـ  إىل  - 55
ســاعدت األمــم املتحــدة وزارة الشــؤو  اجلنســانية وشــؤو  ال فــ  والرعايــة ا جتماعيــة عبــ  وعــع سياســة 
ولنية لألشخاز ذو  ايتعاقة  ويف سر   نكا، عبقيت وزارة الصحة الدعم يف وعـع نظـام جديـد جلمـع 

  الة لتبقي  الع  .البيا ت املتعبقة غيتصاغت وعع ي  عمبيات ايت

الـــــة ملســـــاعدة الضـــــحا . هفـــــ   مبـــــود ، عبقـــــ  وععـــــد الشـــــرا ات عنصـــــرا هامـــــا يف الـــــربام  الفع   - 56
مــن األلفــال النــاجا املســاعدة مــن اــ ل التأهيــ  ا تمعــ ، مبــا يف ذلــك العــ   ال ــ  والتــدري   ٤50

حـــدة يف شـــرا ة مـــع املنظمـــات ا تمعيـــة املرـــ  والـــدعم يتعـــادة ايتدمـــا  يف املـــدارس عـــن لريـــ  األمـــم املت
املعتمدة. ويف إرية ، وغلشرا ة مع وزارة العمـ  والرعايـة ايتنسـانية ووزارة التعبـيم، سـاعدت األمـم املتحـدة 

يف املائـــة مـــنرم مــن ايت  ( مبـــن هـــيرم النـــاجو  مـــن األل ـــام  ٤7مـــن األلفـــال ذو  ايتعاقـــة ) 200قرابــة 
ت احلرأ، عب  احلصول عب  التعبـيم مـن اـ ل مبـادرة عـوهري احلمـري لبنقـ  األرعية واملتفيرات من خمبفا

إىل املدارس. ويف ميامنار، وس عت األمم املتحـدة سنشـ ة مسـاعدة الضـحا  مـن اـ ل هـت  مر ـ  ملسـاعدة 
ألمـر الضحا  يف و ية  ايا، يف شرا ة مع املنظمـة الدوليـة لبمعـوقا وراب ـة ايتعاقـة البدنيـة يف ميامنـار، ا

 الذ  سخي  لبمرة األوىل عنفيذ سنش ة التوعية غملخالر ومساعدة الضحا  يف  ايا.
مـــن  86 000ومـــن اـــ ل دائـــرة ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام يف سه انســـتا ، عبقـــ  س ثـــر مـــن  - 57

ــــة الصــــنع،  األشــــخاز املتضــــررين مــــن األل ــــام واملتفيــــرات مــــن خمبفــــات احلــــرأ وسجرــــ ة التفيــــري اليدوي
شــخع ايترشــاد النفســ  ا جتمــاع . وعــدعم  ١١ 000ســاعدة  ال ذائيــة وطــري ال ذائيــة، وعبقــ  قرابــة امل

األمم املتحدة سيضا مرا   التأهي  الثابتة واملتنقبة يف املنال  النائية من سج  عقدمي إعادة التأهي  اجلسد  
 ٤0 000بقـــ  شـــخع عبـــ  هـــذه اخلـــدمات،  مـــا ع 25 000واأللـــراف ا صـــ ناعية. و صـــ  قرابـــة 

 شخع التوعية املتعبقة غيتعاقة والتدري  يف جمال الدعوة.
ويف الـــيمن، عمبـــت األمـــم املتحـــدة عبـــ  حتســـا  فـــاتة وســـرعة الـــدعم املقـــديم لبضـــحا   وعبقـــ   - 58

لفــ  مصــاغ، مبــن هــيرم النــاجو  مــن األل ــام واملتفيــرات مــن خمبفــات احلــرأ، اخلــدمات ال بيــة،  ١55
  ة وإعادة التأهي  البدو.يف ذلك اجلرا مبا

عوجيرـــات بشـــأ  املســـاعدة الـــض عر ـــ  عبـــ  الضـــحا  مـــن  20١6وسلبقـــت اليونيســـل يف عـــام  - 5٩
األلفـال، جنــدف التأ ــد مــن س  الــربام  الــض ععــاح األلفـال مــن عــحا  األل ــام األرعــية واملتفيــرات مــن 

 نفسية.خمبفات احلرأ عقدم الدعم ال زم لس مة األلفال البدنية وال
 

: التعمليةةةا دنقةةةا متةةةام اإلجةةةراءات املتعلقةةةة ابأللغةةةام ق  اجلتةةةات الفاعلةةةة ٣اهلةةةدا اليةةةماتيملأل   
 الوطنية، على أن ُتزاد القدرات الوطنية الالزمة للو اء مبسؤوليات اإلجراءات املتعلقة ابأللغام

ـــ - 60 ا يتصـــ  غيتجـــراتات املتعبقـــة   املســـؤولية الولنيـــة هيمـــيســـرو س  سهيـــد نـــدو  ز دة مســـتمرة يف حتم 
غألل ام.  ي  عظرر البيا ت الواردة من /لية األمم املتحدة لبرصد والتقييم سن    نق  مرـام ايتجـراتات املتعبقـة 

يف املائــة مــن الببــدا  واملنــال  الــض عــدير األمــم املتحــدة هيرــا بــرام   ٤٣غألل ــام إىل اجلرــات الفاعبــة الولنيــة يف 
 عبقة غألل ام. وعشم  هذه الببدا  سه انستا  و رورية الكون و الددقرالية و ولومبيا.لاجراتات املت
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ويف سه انســتا ،  يـــ  مـــن املقـــرر س  يـــتم نقـــ   يــع مرـــام ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام بشـــك    - 6١
  ، يـــتم دعـــم جرـــود عســـبيم املرـــام مـــن اـــ ل ز دة التعـــاو  هيمـــا بـــا ببـــدا20١8 امـــ  يف هنايـــة عـــام 

اجلنوأ، مبا حيق  الفائدة جلميـع األلـراف. هقـد عبـادل العـامبو  يف مرا ـ  ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام يف 
سه انســـتا  وعر يـــا والســـودا  ولاجيكســـتا  سهضـــ  املمارســـات والـــدروس املســـتفادة، الـــض ع  ـــ  اجلوانـــ  

  ام.الفنية والعمبية وايتدارية املتعبقة  دارة ايتجراتات املتعبقة غألل

ــــ  الوهــــات مبســــؤوليات  - 62 ــــ  القــــدرة الولنيــــة عب ويف  ولومبيــــا، واصــــبت األمــــم املتحــــدة العمــــ  لتع ي
ايتجراتات املتعبقة غألل ام، و  سيما من اـ ل السـب ة الولنيـة لاجـراتات املتعبقـة غألل ـام، الـض عضـم 

دنيـــة يتزالــة األل ـــام. واـــ ل خيبعــا لألمـــم املتحــدة، و ـــذلك مــن اـــ ل املنظمــات امل مستشــارين ولنيـــا
الفةة املشمولة غلتقرير، ساعدت األمم املتحدة بوعع سدوات لتنسي  وعنظـيم ق ـاع إزالـة األل ـام ألطـراض 
إنســانية. ويكتســ  هــذا األمــر س يــة ااصــة غلنظــر إىل التوســع املتوقــع يف عمبيــات إزالــة األل ــام يف إلــار 

هلا  ولومبيــا مــن سجــ  إزالــة  ــ  احلــا ت املعروهــة لبتبــو  غألل ــام عمبيــة الســ م اجلاريــة واجلرــود الــض عبــذ
. وقـد سدت اجلرـود الـض عبـذهلا األمـم املتحـدة مـن سجـ  ع ـوير 202١األرعية املضادة لألهراد نبـول عـام 

ة القـدرات املدنيـة يتزالـة األل ـام إىل ازد د عـدد املنظمـات املدنيــة املعتمـدة يتزالـة األل ـام مـن منظمـة وا ــد
 إىل سبع منظمات ا ل الفةة املشمولة غلتقرير، مبا يف ذلك ادنتا  من املنظمات الكولومبية.

ويف العرا ، عقدم األمم املتحدة املشورة والتوجي  الف  إىل السـب ات الولنيـة وايتقبيميـة املسـؤولة  - 6٣
ل مـن خمـالر املتفيـرات. ومنـذ عن ايتجراتات املتعبقة غألل ام من سج  عع ي  عنسيقرا يتجراتات التخفي

مــن عــباش الشــرلة واملســؤولا ايتقبيميــا عــن ايتجــراتات  60، س مــ  مــا ي يــد عبــ 20١6/ذارغمــارس 
املتعبقــة غألل ــام التــدري   عبــ   يفيــة التخفيــل مــن خمــالر سجرــ ة التفيــري اليدويــة الصــنع، األمــر الــذ  

  لمـــا  ودقـــة لبترديـــدات الـــض عشـــكبرا يشـــك  دعمـــا مباشـــرا يتنشـــات قـــدرة ولنيـــة قـــادرة عبـــ  التصـــد
 املتفيرات يف املنال  املستعادة من عنظيم داع .

مــــن املــــوالنا يف  يــــع جوانــــ   200ويف ليبيــــا، قامــــت األمــــم املتحــــدة بت ــــوير قــــدرات قرابــــة  - 6٤
موظفــا هنيـــا ولنيــا مـــن شـــر   ٣0،   عـــدري  20١5ايتجــراتات املتعبقـــة غألل ــام. ومنـــذ /أغسطســ   

مـــن هـــذه  ١8عبـــ  إجـــرات التقييمـــات املتعبقـــة غألل ـــام واملتفيـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ، و  إجـــرات  ليبيـــا
التقييمــــات يف بن ــــاز . وقــــدمت األمــــم املتحــــدة املســــاعدة إىل الســــب ة الولنيــــة يف وعــــع املعــــايري البيبيــــة 

رات مـــــع لاجـــــراتات املتعبقـــــة غألل ـــــام،  مـــــا ســـــاعدت يف وعـــــع إجـــــراتات ا عتمـــــاد، ونســـــقت املشـــــاو 
السب ات البيبية من سج  عوهري املعدات والدعم الف  لبتصد  ملخالر الذاائر املتفيـرة وسجرـ ة التفيـري 

 اليدوية الصنع يف سرت يف هةة ما بعد التحرير.
ولــــورت دائــــرة ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام، العامبــــة عــــمن البعثــــة املتكامبــــة املتعــــددة األبعــــاد  - 65

يف مايل، قدرة ولنية لبتصد  ملخـالر الـذاائر املتفيـرة بعـد إنشـات مر ـ  عنسـي  ولـ   لتحقي  ا ستقرار
لبــتخبع مــن الــذاائر املتفيــرة. ولبــت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة إعــداد مــواد التــدري  

 الساب  لنشر األهرقة املالية املختصة غلتخفيل من خمالر املتفيرات.
تشـــارب وزارة الرعايـــة ا جتماعيـــة وايتطادـــة وإعـــادة التـــولا مـــع األمـــم املتحـــدة يف ويف ميامنـــار، ع - 66

مـــــن املنظمـــــات الدوليـــــة  ٤١وزارات و  ١0رائســـــة الفريـــــ  العامـــــ  املعـــــ  مبخـــــالر األل ـــــام، الـــــذ  يضـــــم 
والولنيــــة. ويشــــيع الفريــــ  عبــــ  اعتمــــاد ا ســـــةاعيييات املشــــة ة وعنفيــــذ ا ــــع العمــــ  املشــــة ة بـــــا 
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ــ   اليــا لبمنظمــات طــري احلكوميــة املعنيــة الو ــا  تغالوزارات. وبفضــ  سنشــ ة الــدعوة الناجحــة، هقــد ل 
 زالـــة األل ـــام  جـــرات دراســـات استقصـــائية طـــري هنيـــة يف بعـــض الببـــدات يف و يـــض  ـــا ه و ـــايا،  يـــ  

ة مــن الن اعــات عشــكي  هريــ  عنســي  لتببيــة ا  تياجــات ال ارئــة لبمشــردين داابيــا وا تمعــات املتضــرر   
األاـــرا. ويبـــا هـــذا  يـــل س  التقـــدم امل ـــرد عبـــ  الصـــعيد ا بـــ  دكـــن س  يـــوهر سساســـا هامـــا لبيرـــود 

 املستقببية عب  الصعيد الول .
ويف الصومال،  ي  يت ايد اخل ر الناجم عن سجر ة التفيري اليدوية الصنع، عع ز األمم املتحـدة  - 67

بع من سجر ة التفيري اليدويـة الصـنع. وقـ دمت دورات عوعيـة أل ثـر قدرات الشرلة الصومالية عب  التخ
مـــن سهـــراد الشـــرلة املعينـــا  ـــديثا يف غيـــدوا و يســـمايو، ليصـــبحوا قـــادرين عبـــ  حتديـــد سجرـــ ة  800مـــن 

التفيري اليدوية الصنع والتصد  هلا بشك  مناس . وقـد دمـرت الشـرلة الصـومالية بشـك  /مـن مـا ي يـد 
ـــر مـــن مـــن املتف ١ 600عبـــ    اددـــة ألجرـــ ة التفيـــري  80يـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ، وعصـــدت أل ث

 اليدوية الصنع يف الفةة املشمولة غلتقرير.
وع وة عب  ذلك، يسرو س  سشري إىل التقدم الذ  س رزع  السب ة الصـومالية يتدارة املتفيـرات  - 68

اهقــة عبــ  صــكو را القانونيــة مــن قبــ  غ ــاه س  عصــب   يــا  رليــا عــمن وزارة األمــن الــدااب ، عقــ  املو 
. واــــ ل الفــــةة املشــــمولة غلتقريــــر، 20١5جمبــــ  الــــوزرات والربملــــا  ا حتــــاد  يف عشــــرين األولغس تــــوبر 

لبحمايــة، وهــ  ا ــة متتــد عبــ  ن ــا  الببــد  بــ  مــن سجــ  إزالــة  Badbaadoسلبقــت اهليئــة الولنيــة ا ــة 
 منرا.األل ام واملتفيرات من خمبفات احلرأ والتخبع 

 
: تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابأللغام وقدماجتا يف الصكوك واألطةر املتعةددة 4اهلدا اليماتيملأل   

 األطراا ويف اخلطط والتشريعات الوطنية
يعد وعع اخل ع وا سةاعيييات لتنفيـذ األلـر املتعـددة اجلنسـيات املتصـبة غيتجـراتات املتعبقـة  - 6٩

ة األ يــة لعمــ  األمــم املتحــدة يف عــدد مــن الببــدا . ويف البوســنة واهلرســك، غألل ــام س ــد اجلوانــ  البال ــ
و مبـــود ، ســـاعد بـــر م  األمـــم املتحـــدة ايتمنـــائ  يف وعـــع اســـةاعيييات ولنيـــة جديـــدة ملواتمـــة الظـــروف 

. وعــ وة عبــ  ذلــك، ســاعد الــرب م  20٣0ا بيــة مــع ا ــة عمــ  مــابوعو وا ــة التنميــة املســتدامة لعــام 
ئ  يف لاجيكســتا ، اهليئــة الولنيــة يف وعــع قــانو  ولــ  لاجــراتات املتعبقــة غألل ــام، وقــد واهقــت ايتمنــا

. و  عقـدمي مـا يـرعبع بـ  مـن ا سـةاعييية الولنيـة لاجـراتات املتعبقـة 20١6عبي  احلكومة يف متوزغيوليـ  
سجــ  اعتمادهــا. وإنــ  سع بــع إىل  غألل ــام واملعــايري الولنيــة لاجــراتات املتعبقــة غألل ــام إىل احلكومــة مــن

 داوهلا  ي  النفاذ.
ــــة مــــن سجــــ  وعــــع اخل ــــة  - 70 ــــرة ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام اخلــــربة الفني ويف العــــرا ، قــــدمت دائ

،  مـــا ســـاعدت احلكومـــة يف صـــياطة 202١-20١7ا ســـةاعييية الولنيـــة لاجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام 
ة  ظـــر األل ـــام املضـــادة لألهـــراد. وإو س ويل س يـــة  بـــرية ل متثـــال مـــن اعفاقيـــ 5لبـــ  متديـــد سجـــ  املـــادة 

 لبقانو  الدويل ايتنساو وس رر أت يد الت ام األمم املتحدة بدعم الدول يف هذا الصدد.
 ويف الصـــــــــومال، س دجمـــــــــت ايتجـــــــــراتات املتعبقـــــــــة غألل ـــــــــام يف اخل ـــــــــة ايتمنائيـــــــــة الولنيـــــــــة األوىل - 7١

الـــض وعـــعترا احلكومـــة ا حتاديـــة. وعـــدعم هـــذه اخل ـــة عمبيـــة عشـــكي  الدولـــة جنبـــا إىل  20١7-20١٩
جن  مع جدول سعمال التنمية، وه  عستند إىل األساس الذ  سنشـأه ميثـا  ا عفـا  اجلديـد. وقـد سدت 
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 ــام يف سنشــ ة الــدعوة الــض عقــوم جنــا األمــم املتحــدة يف جنــوأ الســودا  إىل إدرا  ايتجــراتات املتعبقــة غألل
 إلار التعاو  املؤقت، و ذلك يف ا ع ا ستيابة ايتنسانية.

، صــــديقت  كومـــة  ولومبيــــا وس ـــرب اجلماعــــات املســـبحة طــــري 20١6ويف عشـــرين الثـــاوغنوهمرب  - 72
اجلـــي  الشـــع ، عبـــ  اعفـــا  ســـ م عضـــمن  -التابعـــة لبدولـــة، وهـــ  القـــوات املســـبحة الثوريـــة الكولومبيـــة 

لاجــراتات املتعبقــة غألل ــام. وســوف يــتم عــدري  املقــاعبا الســابقا ليصــبحوا  حتديــد دور رئيســ  وشــام 
م يب  سل ام من ا ل عمبيات إعادة ايتدما  وايتعادة إىل الولن املتف  عبيرا يف إلار إجـراتات العدالـة 

حتفيــ  التنميــة ا نتقاليــة. وعشــك  إعــادة األراعــ  املبودــة يف املســتقب  عنصــرا رئيســيا يف اجلرــود الراميــة إىل 
املســتدامة واحلفــاظ عبــ  الســ م. وغلتنســي  مــع ا بــ  الــول  الكولــوم  لبتعبــيم يف  ــا ت ال ــوار ، 

مســؤو   ولومبيــا مــن سمــا ت شــؤو  التعبــيم، وهــو مــا يعــادل س ثــر مــن  55عــ زت األمــم املتحــدة قــدرات 
عتضمن اسةاعيييات التوعيـة  نصل جمموعرم عب  املستوا الول ، من سج  وعع ا ع ععبيمية لارئة

مبخـــالر األل ـــام. وعشـــك  الت ـــورات يف  ولومبيـــا املبينـــة يف هـــذا املقـــام ومـــن اـــ ل عقريـــر  مثـــا  ممتــــازا 
لبكيفية الض عع ز جنا ايتجراتات  املتعبقة غألل ام مبادراتق بنـات السـ م وا سـتيابة ايتنسـانية والتنميـة عـن 

 وإن  سشيع عب  عكرار هذه التيربة،  يثما  ا  ذلك مناسبا. لري  الشرا ات القوية والفعالة،
وغملثــــ ، هفــــ  ميامنــــار، ونتييــــة ألنشــــ ة الــــدعوة الــــض عقــــوم جنــــا ا موعــــات ايتقبيميــــة لتنســــي   - 7٣

ايتجراتات املتعبقة غألل ام، بدعم من األمم املتحدة، سصب  هناب اعـةاف مت ايـد ل  ايتجـراتات املتعبقـة 
كن س  عساعد عب  عع ي  احلوار وبنـات السـ م. وقـد لـ  اعفـا  وقـل إلـ   النـار املوقـع عبيـ  غألل ام د

سدرجـــــت احلكومـــــة اجلديـــــدة املنتخبـــــة  20١6إزالـــــة األل ـــــام، ويف عـــــام  20١5يف عشـــــرين األولغس تـــــوبر 
ل إىل و يـة  يـوم الـض عقـدمت جنـا، ممـا مكيـن مـن الوصـو  ١00ددقراليا التوعية مبخالر األل ام يف ا ة الــ 

  ايا لبمرة األوىل لتنفيذ األنش ة املتعبقة غلتوعية غملخالر ومساعدة الضحا .
  

 التقدم احملرز يف تعزيز قدرات األم  املتمدة يف جمان اإلجراءات املتعلقة ابأللغام - رادعا 
دد مــن املبــادرات إعــاهة إىل األهــداف ا ســةاعييية املستعرعــة سعــ ه، الت مــت األمــم املتحــدة بعــ - 7٤

 الرامية إىل عع ي  قدراا عب  املساعدة خبصوز ايتجراتات املتعبقة غألل ام.
ولــوال الفـــةة املشــمولة غلتقريـــر، عمــ  هريـــ  التنســي  بـــا الو ــا ت املعـــ  غيتجــراتات املتعبقـــة  - 75

عـــات الناشـــئة وعنســـي  ال لبن اغألل ـــام عبـــ  عع يـــ  اعســـا  سنشـــ ة األمـــم املتحـــدة مـــن اـــ ل الرصـــد الفع ـــ
اجلرـــود الراميـــة إىل ععمـــيم ايتجــــراتات املتعبقـــة غألل ـــام يف الق اعـــات األوســــع ن اقـــا املعنيـــة غ ســــتيابة 

 .20٣0ايتنسانية والتنمية املستدامة، و  سيما عب  النحو املبا يف ا ة التنمية املستدامة لعام 
ويسرو س  سشري إىل ايت ازات الض  ققترا دائرة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام، الو الـة الرائـدة يف  - 76

جمال مسؤولية ايتجراتات املتعبقـة غألل ـام عـمن ا موعـة العامليـة لبحمايـة، يف إدمـا  ايتجـراتات املتعبقـة 
ن /ليـات التنسـي  القائمـة عبـ  الصـعيد غألل ام يف عمبيات ا سـتيابة ايتنسـانية، مـع ا سـتفادة التامـة مـ

الق ـــر . ونتييـــة هلـــذه اجلرـــود، هقـــد   اعتبـــار ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام  أولويـــة اســـةاعييية  موعـــة 
احلمايــة عــمن ا ــع ا ســتيابة ايتنســانية يف سه انســتا  وجنــوأ الســودا  والســودا  ومــايل، ممــا يضــمن 

وقــد سنشـــئت جمموعــة هرعيــة معنيــة غيتجــراتات املتعبقــة غألل ـــام  الفعاليــة العم نيــة يف  ــا ت ال ــوار .
،  ما سنشئت يف العرا  /ليـة عنسـي  مـن سجـ  عع يـ  القـدرات الولنيـة يف “سورية برمترا”عمن استيابة 

جمـــال التخفيـــل مـــن خمـــالر املتفيـــرات. وعبـــ  الصـــعيد العـــامل ،   إدرا  ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام يف 
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السياســـات العامـــة يف جمـــال عقـــدمي املســاعدة ايتنســـانية، مثـــ  السياســـة املتعبقـــة غحلمايـــة يف خمتبــل ولئـــ  
، اعةاهـا غلـدور اهلـام 20١6العم  ايتنساو الذ  اعتمدع  البينة الدائمة املشة ة با الو ا ت يف عـام 

 الذ  عؤدي  ايتجراتات املتعبقة غألل ام يف جمال احلماية.

، مـع ز دة 20١6سياسة األمم املتحدة املتعبقة مبساعدة الضـحا  الصـادرة عـام وقد   حتدي   - 77
التشـــديد عبـــ  إدمـــا  جرـــود مســـاعدة الضـــحا  يف األلـــر الولنيـــة األوســـع ن اقـــا والتـــوهري املتواصـــ  مـــن 
اخلـدمات والـدعم لبضـحا ، مبـن هـيرم عـحا  األجرـ ة املتفيـرة املر بـة. ويتواصـ  إ ـراز عقـدم م ـرد ،ــو 

قيـــ  ا عســــا  يف ع بيــــ  املبـــاد  التوجيريــــة اجلنســــانية لألمـــم املتحــــدة، وعبــــ  وجـــ  التحديــــد يف جمــــال حت
 عصميم الربام  واملساواة يف هرز العم . و ر   اليا إعداد حتدي  هلذه املباد  التوجيرية.

تعبقـة غألل ـام، الـض وإن  سر   مبذ رة التفاهم املوقعة با ا حتاد األهريقـ  ودائـرة ايتجـراتات امل - 78
ــــذ إلــــار ا حتــــاد األهريقــــ  ا ســــةاعيي   ــــ  التعــــاو ، و  ســــيما يف جمــــال عنفي عضــــف  لابعــــا مؤسســــيا عب

 .20١7-20١٤ لاجراتات املتعبقة غألل ام وخمبفات احلرأ من املتفيرات لبفةة
ــــة ملكاهحــــة األل ــــا - 7٩ ــــاد  وقــــد س  ــــرز عقــــدم سيضــــا يف عع يــــ  ا متثــــال لبمعــــايري الدولي م وعنفيــــذ املب

التوجيريــــة التقنيــــة الدوليــــة بشــــأ  الــــذارية. وعقــــد جمبــــ  اســــتعراض املعــــايري الدوليــــة لاجــــراتات املتعبقــــة 
غألل ــــام، الــــذ  عرسســــ  دائــــرة ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام، اجتماعــــات عبــــ  هــــةات منتظمــــة لضــــما  

ت ومنرييـات. ووعـعت مشـاريع معـايري استعراض املعايري وحتديثرا مبا يتمش  مع ما يسـتيد مـن اديـدا
جديــدة مو ــدة بشــأ  نظــم الكشــل عــن احليــوا ت، وايتدارة البيئيــة، وإدارة اجلــودة. وعــ وة عبــ  ذلــك، 

، بوعـــع معـــايري منفصـــبة 20١6سوصـــت جلنـــة هرعيـــة خيبعـــة  بـــ  ا ســـتعراض، يف عشـــرين األولغس تـــوبر 
تعبقـة غألل ـام، مـن سجـ  معاجلـة مسـألة الـتخبع مـن وعكميبية اار  ن ا  املعايري الدوليـة لاجـراتات امل

األجرـ ة املتفيـرة اليدويــة الصـنع الـض   ععتــرب عـمن األل ـام األرعــية الـض عنفيـر بفعــ  الضـحا . وعقــ  
، واصــ  بــر م  األمــم املتحــدة 20١5اســتكمال املبــاد  التوجيريــة التقنيــة الدوليــة بشــأ  الــذارية يف عــام 

هــذه املبــاد  ب ــرض أتمــا ايتدارة الســبيمة واامنــة لبــذارية. وواصــ   هعبــ  نشــر لوقايــة سهضــ  ايتشــراف 
بـــر م  وقايـــة سهضـــ ، الـــذ  سنشـــي يف األمـــم املتحـــدة بوصـــف  منصـــة يتدارة الـــذارية التقبيديـــة، ا ســـتعانة 
 خبــربات عقنيــا ذو  صــبة يف جمــال صــو  املبــاد  التوجيريــة وحتســينرا يف عــوت سهــداف التنميــة املســتدامة،

 املتعب  غحلد من التدهقات طري املشروعة لألسبحة. ٤-١6سيما اهلدف  و 
وغلنظـــر إىل ا نتشـــار املت ايـــد لألجرـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع واالر ايتنســـانية املةعبـــة عبيرـــا،  - 80

تخبع همـن بواعـ  التشـييع س  دائـرة ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام نسـقت وعـع معـايري األمـم املتحـدة لبـ
دولــــة مــــن الــــدول األعضــــات، وذلــــك اســــتيابة  ١2مــــن األجرــــ ة املتفيــــرة اليدويــــة الصــــنع غ شــــةاب مــــع 

لبتوصـــيات الـــواردة يف عقريـــر  بشـــأ  مواجرـــة الترديـــدات الـــض عفرعـــرا األجرـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع 
(A/71/187وسـتوهر هــذه امل .) عــايري احلـد األدن مــن القــدرات ال زمـة لبــتخبع اامــن مـن هــذه األســبحة

العشــوائية مــن اــ ل ســد د ــرة مرمــة. وغيتعــاهة إىل ذلــك، ومــن سجــ  عصــميم اســتيابة متســقة عشــم  
منظومة األمم املتحـدة لسـرها إزات األجرـ ة املتفيـرة اليدويـة الصـنع، ععكـل الـدائرة عبـ  إجـرات اسـتعراض 

 وارد داا  املنظومة ملعاجلة هذه املشكبة.لألدوار وامل
وسشــــيع عبــــ  وعــــع /ليــــة عامليــــة لتيســــري ز دة التعــــاو  والتبــــادل ال ــــوع  لبمعبومــــات املتعبقــــة  - 8١

غألجرـ ة املتفيـرة اليدويـة الصـنع هيمـا بـا الــدول األعضـات، و يـا ت األمـم املتحـدة، واملؤسسـات العامليــة 
 وايتقبيمية ذات الصبة.

https://undocs.org/ar/A/71/187
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وة عبـــ  ذلــك، قـــدمت األمـــم املتحــدة معبومـــات حمايــدة ومودوقـــاا جنـــا بشــأ  التخفيـــل مـــن وعــ  - 82
اديدات األجر ة املتفيرة اليدوية الصنع من ا ل البواغت ايتلكةونيـة عبـ  ايتنةنـت، واملشـاورات طـري 

 يـري املر بـةخمـالر سجرـ ة التفتوجيريـة لتخفيـل البـاد  امل”الرلية والتوعية، مبا يف ذلك من اـ ل وعـع 
. ولت ويــد منظومــة األمــم املتحــدة  لــار مفــاهيم  ومفــردات عشــ يبية، نشــرت “يف سمــا ن عمــ  البعثــات

معيمــا لألجرــ ة املتفيــرة اليدويــة الصــنع لبمســاعدة يف  20١6دائــرة ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام يف عــام 
 عو يد املص بحات ووعع السياسات واملباد .

 ام بتحسا مرارات مـوظف  األمـم املتحـدة العـامبا يف جمـال ايتجـراتات املتعبقـة ومتشيا مع ا لت - 8٣
غألل ام، نظمت الـدائرة عشـر دورات عدريبيـة يف جمـال عمبيـات مكاهحـة األل ـام، وإدارة اجلـودة، والقيـادة 

ي . موظفــا لتع يــ  هعاليــة العمبيــات ومرــارات التنســ ١50 لصــاس ســبع هيئــات ولنيــة ملكاهحــة األل ــام و
من املوظفا املسـؤولا عـن ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام التـابعا ملكتـ   ١70وع وة عب  ذلك،  ص  

األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع عبـــ  عـــدري  عبـــ  إدارة احلـــواه  والـــربام  واملشـــاريع مـــن سجـــ  حتســـا 
ذ عــدرب الــدائرة البيئــات ذات قــدراام عبــ  عنفيــذ مشــاريع هعالــة يف جمــال ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام. وإ

األا ــار طــري النم يــة املت ايــدة الــض ععمــ  هيرــا الكيــا ت املعنيــة مبكاهحــة األل ــام، هقــد نظمــت ونفــذت، 
غلتعــاو  الوديــ  مــع إدارة شــؤو  الســ مة واألمــن التابعــة لألمانــة العامــة، العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف 

صــاغت يف  ــا ت ال ــوار ، وبــرام  التأهيــ  األمــ ، والــدورات جمــال اســتعمال  قيبــة لــوازم إســعاف ايت
التدريبية يف التحبيـ  األمـ ، وإدارة  ـواد  ساـذ الرهـائن مـن سجـ  حتسـا سـ مة مـوظف  األمـم املتحـدة 

 العامبا يف األما ن املتضررة من الن اعات.
ملتعبقـة غألل ـام والشـر ات ، نظمت اليونيسيل، غ شةاب مـع دائـرة ايتجـراتات ا20١6ويف عام  - 8٤

يف ا تمــــع املــــدو، دورة برجمــــة متكامبــــة يف جمــــال ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام مــــن سجــــ  عع يــــ  التعــــاو  
املعبومات املع ولـة عـن ”با التخصصات املعنية غيتجراتات املتعبقة مبكاهحة األل ام، و ن  عقدمي  هيما

 .20١7وستنظم هذه الدورة مرة سارا يف عام  ، والسع  إىل حتقي  نتائ  سهض .“سياقرا
ولتع يـــ  إدارة املـــوارد، انتقبــــت دائـــرة ايتجـــراتات املتعبقــــة غألل ـــام مـــن اســــتخدام النظـــام املتعــــدد  - 85

لتخ يع املوارد إىل نظام متكام ، وذلك يف إلار انتقال األمانة العامة إىل نظام سوموجا. وسـيؤد  ذلـك 
  عقــدمي عقــارير إىل اجلرــات املناســبة يف الوقــت املناســ . وعــ وة عبــ  ذلــك، إىل عع يــ  قــدرة الــدائرة عبــ

يقــدم مكتــ  األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، وهــو الشــريك الرئيســ  لبــدائرة يف التنفيــذ، عقــارير بشــأ  
ـــاز  ة اســـتخدام مـــوارد اجلرـــات املا،ـــة مـــن اـــ ل املبـــادرة الدوليـــة لبشـــفاهية يف املعونـــة، الـــض عقـــدم رليـــة ممت

 لألموال املقدمة إىل الدائرة واملوجرة إىل مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع.
وع زت دائرة ايتجراتات املتعبقة غألل ام ع قااا مـع و ـدة الع قـات مـع املـا،ا وععبئـة املـوارد  - 86

 متثـال الكامـ  من سج  عع ي  القدرة عب  ا ستيابة لبعدد الكبري من لببات اجلرات املا،ة، وعـما  ا
لبةعيبات القانونية، والسع  لبحصول عبـ  مـوارد جديـدة. وعضـمن اسـةاعييية ععبئـة املـوارد الـض عنتريرـا 
الــدائرة س  ع ــ ود املرــام والــربام  املو بــة إليرــا مبــوارد  امبــة ومســتدامة مــع قــدرة  اهيــة يف املقــر عبــ  مســاندة 

مي عوجيرات يف ا ال التقـ  والسياسـاو. وعشـارب الـدائرة سيضـا الربام ، وإدارة الرقابة عب  املشاريع، وعقد
يف نشـــر سداة متابعـــة عقـــارير الـــربام  عبـــ  مســـتوا املنظومـــة، والـــض ســـت ود اجلرـــات املا،ـــة قريبـــا  مكانيـــة 

 ا ل ع عرب ايتنةنت عب  التقارير السردية واملالية الصادرة عن األمم املتحدة.
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، وغلنيابــــــة عــــــن هريــــــ  التنســــــي  املشــــــةب بــــــا الو ــــــا ت املعــــــ  20١7 و 20١6ويف عــــــام   - 87
غيتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام، عولـــت دائـــرة ايتجـــراتات املتعبقـــة غألل ـــام عنســـي  ومتابعـــة العمبيـــة الســـنوية 

 20١7لتصــــميم ونشــــر  اهظــــة مشــــاريع ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام. وععــــرض احلاهظــــة اخلاصــــة بعــــام 
من الببدا  واألقاليم املتضررة. وقـد عـوىل منسـقو احلاهظـة  2٣اتات املتعبقة غألل ام لدا ا تياجات ايتجر 

عب  املستوا امليداو مسؤولية العمـ  مـع السـب ات الولنيـة واألمـم املتحـدة والشـر ات يف جمـال ايتجـراتات 
ألل ـام ومـا يتصـ  جنـا مـن املتعبقة غألل ـام، ل ـرض إعـداد اسـةاعييية ولنيـة يف جمـال ايتجـراتات املتعبقـة غ

مقة ات املشاريع واملواهقة عبيرا. وعوىل  بار موظف  املقر من بر م  األمم املتحدة ايتمنائ  واليونيسيل 
 نشرها. ودائرة ايتجراتات املتعبقة غألل ام استعراض واعتماد     اهظة من احلواه  الق رية قب 

قضـــات عبــ  األل ـــام وسا ـــار املتفيـــرات، إذ ـــات الـــوع  وواصــ  دانييـــ   ريـــغ، املناصـــر العـــامل  لب - 88
العــــامل  لنشــــ ة ايتجــــراتات املتعبقــــة غألل ــــام، مــــن اــــ ل إجــــراتات منرــــا الظرــــور الشخصــــ ، ورســــائ  

 الفيديو، واملشار ة يف اجلبسة ا هتتا ية ملؤمتر القمة العامل  لبعم  ايتنساو.
  

 املالحتات والتوصيات - خامسا 
، عبينــــا س  نضــــاعل جرــــود  20٣0قيــــ  سهــــداف ا ــــة التنميــــة املســــتدامة لعــــام مــــن سجــــ  حت - 8٩

لبوصـــول إىل الـــذين إبفـــوا عـــن الر ـــ ، مبـــن هـــيرم ال جئـــو  والنـــاز و  داابيـــا واأللفـــال و يـــع الفئـــات 
األاــرا ممــن قببــت الن اعــات  يــاام رسســا عبــ  عقــ . وينب ــ  س  عتــا  جلميــع النــاس إمكانيــة احلصــول 

ايتنســـانية واحلمايـــة يف سوقـــات احلاجـــة وس  عتـــا  هلـــم الفرصـــة ل زدهـــار. ومتثـــ  ايتجـــراتات  عبـــ  املســـاعدة
 املتعبقة غألل ام ج ت   يتي س من عم  األمم املتحدة يف حتقي  هذه األهداف.

وعســـتب م لبيعـــة األزمـــات اليـــوم عع يـــ  الصـــبة بـــا الســـ م واألمـــن واملســـاعدة ايتنســـانية والتنميـــة  - ٩0
ة و قـــو  ايتنســـا . وإنـــ  سر ـــ ، يف هـــذا الصـــدد، لول قـــرار  بـــ  األمـــن بشـــأ  ايتجـــراتات املســـتدام

، الــــذ  يشــــدد عبــــ  س يــــة مراعــــاة ايتجــــراتات املتعبقــــة (20١7) 2٣65املتعبقــــة غألل ــــام، وهــــو القــــرار 
لتخ ـيع والربجمــة يف عمبيــات  فـ  الســ م والبعثـات السياســية اخلاصــة، غألل ـام يف املرا ــ  املبكـرة مــن ا

 و ذلك يف ا ستياغت ايتنسانية.
ــــا الو ــــا ت املعــــ  بتنســــي   - ٩١ ــــ  الفريــــ  املشــــةب ب ــــذ  يضــــ بع ب وإنــــ  س ــــيع عبمــــا غلعمــــ  ال

وبة الض ععم  هيرـا األمـم ايتجراتات املتعبقة غألل ام، والذ  اسةش دت ب  ا ستيابة لببيئة املت ايدة الصع
املتحـــدة. و قـــ  الفريـــ  نتـــائ  مبموســـة وقاببـــة لبقيـــاس يف عنفيـــذ اســـةاعييية األمـــم املتحـــدة لاجـــراتات 

، مبـــا يف ذلـــك مـــا يتعبـــ  منرـــا بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاو. 20١8-20١٣املتعبقـــة غألل ـــام لبفـــةة 
إــاذ قــرارات ذات مصــداقية عقــوم عبــ  األدلــة، و  عــ ال ويعتــرب عــواهر البيــا ت ذات الصــبة سمــرا سساســيا  

األمم املتحدة مبت مـة  جـرات رصـد وعقيـيم  ـامبا وشـامبا لألنشـ ة يف جمـال ايتجـراتات املتعبقـة غألل ـام 
لــدعم عنفيــذ ا ســةاعييية. وسع بــع، يف عقريــر  املقبــ ، إىل عــرض التقيــيم النرــائ  والــدروس املســتفادة مــن 

وعـــرض ا ســـةاعييية املقببـــة الـــض عقـــوم عبـــ  سســـاس ا ســـتنتاجات القائمـــة عبـــ   20١8-20١٣الفـــةة 
 األدلة املستمدة من ا سةاعييية احلالية.

ويبعــ  عبــ  عشــييع  ا افــاض  يف عــدد  ــا ت الوهــاة وايتصــابة النا ــة عــن األل ــام املضــادة  - ٩2
ر البشرية الـض عتسـب  هيرـا املتفيـرات مـن خمبفـات لألهراد  إ  سن  سسي  بقب  ال  دة الكبرية يف اخلسائ
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احلــرأ واألجرــ ة املتفيــرة اليدويــة الصــنع. وإنــ  سر ــ  غجلرــود الــض عبــذهلا األمــم املتحــدة لبتخفيــل مــن 
الترديـدات الـض عفرعــرا هـذه األسـبحة، عــن لريـ  إجـراتات مــن بينرـا الت رـري، والتوعيــة، ووعـع املعــايري 

ـــد ورات التدريبيـــة مـــن سجـــ  عع يـــ  قـــدرة املنظمـــة عبـــ  التخفيـــل مـــن  ـــدة هـــذه والتوجيرـــات، وعنظـــيم ال
الترديــدات ومــا يةعــ  عبيرــا مــن سدــر إنســاو. وسدعــو  يــع الــدول األعضــات القــادرة عبــ  ذلــك، والببــدا  
 املتضررة واجلرات املا،ة عب   ـد سـوات، لتـوهري املـوارد ال زمـة جلرـات مـن بينرـا دائـرة ايتجـراتات املتعبقـة

 غألل ام، من سج  دعم عنسي  استيابة متسقة وهعالة من جان  األمم املتحدة.
لقد ظ  هنينا يف التعام  مع قضا  الس م واألمـن حمكومـا دومـا غ سـتيابة لبن اعـات. ولكـ   - ٩٣

نضـاعل مــن هعاليــة عــدا عنا، عبينــا يف املســتقب  س  نبــذل جرــودا س ــرب بكثــري ملنــع نشــوأ احلــرأ ودعــم 
الســـ م. ويف هـــذا الســـيا ، هـــإن  سدعـــو الـــدول األعضـــات إىل احليبولـــة دو  وقـــوع األعـــرار واملعـــا ة طــــري 
الضــرورية مــن اــ ل التصــدي  عبــ  الصــكوب القانونيــة لبقــانو  الــدويل ايتنســاو وقــانو   قــو  ايتنســا  

 ا متثال  لت امااا الدولية.وا نضمام إليرا وعنفيذها عنفيذا  ام ، ومن ا ل ز دة جرودها الرامية إىل 
لقد سدبتت ايتجراتات املتعبقة غألل ام سهنـا سداة قيمـة لتحقيـ  ا سـتقرار، وبرهنـت عبـ  جـداراا  - ٩٤

بوصــفرا مــن عــدابري بنــات الثقــة يف التفــاوض عبــ  اعفاقــات وقــل إلــ   النــار واعفاقــات الســ م. وسدعــو 
ايتجــراتات  ال عبــ  التمــاس الفــرز يتدمــا العمــ  الفع ــالــدول األعضــات وسصــحاأ املصــبحة اااــرين إىل 

املتعبقة غألل ام يف التسو ت السياسية. وستسع  األمم املتحدة، من اـ ل العمـ  مـع الـدول األعضـات، 
إىل عـما  إدمــا  ايتجــراتات املتعبقــة غألل ــام يف جرودهـا الراميــة إىل حتقيــ  ا ســتقرار، ويف املرــام املو بــة 

لســــ م، ويف ا ــــع ا ســــتيابة ايتنســــانية يف الببــــدا  واألقــــاليم الــــض عشــــك  هيرــــا األل ــــام إىل عمبيــــات ا
األرعـــية سو املتفيـــرات مـــن خمبفـــات احلـــرأ سو الـــذاائر العنقوديـــة سو األجرـــ ة املتفيـــرة اليدويـــة الصـــنع، 

ا لبنسات والفتيات والفتيا  والرجال.  اديدا
عاه ااٍل من الترديدات الض عفرعـرا األل ـام وخمبفـات وعواص  األمم املتحدة السع  ،و إ اد  - ٩5

احلرأ مـن املتفيـرات، مبـا يف ذلـك الـذاائر العنقوديـة واألجرـ ة املتفيـرة اليدويـة. ولبمضـ  قـدما يف هـذا 
العمــــ ، سدعــــو الــــدول األعضــــات إىل عــــوهري متويــــ  طــــري خمصــــع عبــــ  مــــدار ســــنوات متعــــددة لاجــــراتات 

، مبـــا يف ذلـــك التنســـي  الـــ زم لبـــذل جرـــود عامليـــة هعالـــة. وعـــ وة عبـــ  ذلـــك، ايتنســـانية املتعبقـــة غألل ـــام
س   الـدول األعضـات واأللـراف األاـرا عبـ  اإـاذ  يـع التـدابري املمكنـة حلمايـة السـكا  املـدنيا، مبـن 

 هيرم األلفال، من األل ام وخمبفات احلرأ من املتفيرات.
ادة  ميـــع سولئـــك الـــذين عـــحوا لروا رـــم يف سدات وساتـــتم هـــذه امل  ظـــات والتوصـــيات غيتشـــ - ٩6

واجــبرم، سدــ  عبــ  النســات والرجــال الــذين يعمبــو  بــ   بــ ، ويف  ثــري مــن األ يــا  يف بيئــات طــري /منــة 
لب ايـة. وسشــعر غلفخـر وغلتواعــع إزات عفـانيرم يف حتقيــ  رليـة األمــم املتحـدة ،ــو عـاه اــاٍل مـن اديــدات 

مــن خمبفـات احلــرأ مــن املتفيـرات، مبــا يف ذلـك الــذاائر العنقوديـة، عــاه يعــي   األل ـام األرعــية، وطريهـا
هي  األهراد وا تمعات يف بيئة /منة مواعية لتحقيـ  التنميـة، وع بـي هيـ  ا تياجـات عـحا  األل ـام وخمبفـات 

 جمتمعاام. يف احلرأ من املتفيرات، وي دم  هي  الناجو  إدماجا  ام   أهراد يتمتعو  نقو  املساواة
 


