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  الدورة الثامنة والستون
  * من القائمة األولية١٤٢البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،     

  وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبع فيه
  

  مذكرة من األمني العام    
 أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس   يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل     

ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي
تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،    ”املــشتركة املعنــون 

  ).JIU/REP/2011/11(“ وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبع فيه
  
  
  

 
  

  *  A/68/50.  
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  موجز  
تقيـيم نطـاق عمـل األمـم املتحــدة يف     ”يقـدم تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنــون        

 استعراضــا شــامال “جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وتنظيمــه، وفعاليتــه، والنــهج املتبــع فيــه
بتـه اجلمعيـة العامـة يف    لعمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، على حنو مـا طل       

ويهــدف االســتعراض إىل تزويــد الــدول األعــضاء مبنظــور مــستقل عــن هــذا  . ٦٤/٨٤قرارهــا 
ومــن املتوقــع أن يــسهم هــذا االســتعراض أيــضاً يف وضــع اســتراتيجية األمــم املتحــدة     . العمــل

  .٢٠١٥-٢٠١١اجلديدة املشتركة بني الوكاالت لإلجراءات املتعلقة باأللغام للفترة 
رض هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن التوصـيات الـواردة             وتع  
وقد مجعت آراء املنظومة على أسـاس اإلسـهامات املقدمـة مـن املنظمـات األعـضاء        . يف التقرير 

يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، الـذي رحـب بـالتقرير                    
  .هوأيد بعض استنتاجات
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  مقدمة  -أوال   
تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف ”يقــدم تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون   - ١

) JIU/REP/2011/11 (“جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبـع فيـه          
 علــى حنــو مــا طلبتــه حتلــيال شــامال لعمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،

ويهــدف االســتعراض إىل تزويــد الــدول األعــضاء مبنظــور . ٦٤/٨٤اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
ومــــن املتوقــــع أن يــــسهم هــــذا االســــتعراض أيــــضاً يف وضــــع  . مــــستقل عــــن هــــذا العمــــل

األمم املتحدة اجلديدة املشتركة بـني الوكـاالت لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام للفتـرة         استراتيجية
٢٠١٥-٢٠١١.  

  
  تعليقات عامة  -ثانيا   

كمـا أهنـا تؤيـد بـصفة        . تعرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة عـن ترحيبـها بـالتقرير            - ٢
عامة توصياته والتحليل الذي يرتكز عليه، وتـشري إىل دوره يف حتـسني عمـل األمـم املتحـدة يف                  

  . جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام
ــى التحليــ    - ٣ ــرد عل ــر، قامــت مؤســسات    ويف معــرض ال ــواردة يف التقري ل والتوصــيات ال

منظومة األمم املتحدة بتنـسيق آرائهـا عـن طريـق فريـق األمـم املتحـدة املـشترك بـني الوكـاالت                       
املعــين بتنــسيق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، الــذي يتــوىل تيــسري أعمالــه دائــرة األمــم املتحــدة     

. مؤسسة من مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة          ١٤لإلجراءات املتعلقة باأللغام، والذي يضم      
ــه أداة ينبغــي اســتخدامها إلدخــال        ــى أن ــر عل ــسياق، نظــرت املؤســسات إىل التقري ويف هــذا ال
حتسينات مستمرة، وعلى أنه وسيلة لـضمان حتقيـق نتـائج مـستدامة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة              

  .لصاحل الدول األعضاء
جـراءات املتعلقـة باأللغـام تـشمل حتـسني      وترى املؤسسات أن مؤشرات النجـاح يف اإل      - ٤

ســبل العــيش وتــسريع وتــرية التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية واإلســهامات املقدمــة يف حتقيــق    
ومــع ذلــك، فــإن بعــض املؤســسات تعتقــد أن التقريــر كــان ميكــن   . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ــة الــيت حققهــا قطــاع اإل     ــالتركيز علــى النجاحــات اإلمجالي ــزه ب جــراءات املتعلقــة باأللغــام  تعزي
خيص خفض عدد احلوادث املتصلة باأللغام والذخائر غري املنفجـرة يف مجيـع أحنـاء العـامل؛                   فيما

ويف احلد من املخاوف اليت تثريها األلغام لدى الـسكان يف مرحلـة مـا بعـد الـرتاع ومـن القيـود                
الل تـضافر جهـود     اليت تفرضـها علـيهم؛ ووقـف اسـتخدام األلغـام بـشكل كلـي تقريبـا مـن خـ                    

ويعكـس اجلـزء الـسردي    . الدعوة اليت تبذهلا األمم املتحدة واجملتمع املـدين والـشركاء اآلخـرون    
من التقرير هنجا غري متسق، بالنظر إىل أن هذه النجاحات مل يتم إبرازها علـى وجـه التحديـد،               
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وتالحــظ الوكــاالت أيــضا أن الــدول األعـــضاء     . يف حــني ُتعــرض إحــصاءات هامــة أخــرى     
وأصحاب املصلحة يتفقون عموما على أنه باملقارنة مع القطاعات األخـرى، تعتـرب اإلجـراءات             
املتعلقة باأللغام علـى أهنـا فعالـة للغايـة، نتيجـة للتحـسينات الـيت جيـري إدخاهلـا باسـتمرار علـى                        
 الكفاءة داخل األوساط املعنية باإلجراءات املتعلقـة باأللغـام ككـل وإطـار التوجيـه العـام الـذي                  

  .توفره مؤسسات منظومة األمم املتحدة
وباإلضافة إىل ذلك، تشري املؤسسات إىل ضرورة التوضيح فيما يتعلق بـبعض جوانـب         - ٥

 إىل أمهية الفصل بـني مهـام التنـسيق ومهـام التنفيـذ            ٩٤فعلى سبيل املثال، تشري الفقرة      . التقرير
بيــد أن بعــض املؤســسات . حليف األنــشطة املتــصلة باأللغــام، مــع ذكــر احتمــال تــضارب املــصا 

تشدد على أن هـذا ال يعـد دائمـا مـشكلة، مـشرية إىل أن املـسؤولية عـن تنظـيم وإدارة املـوارد                         
اخلارجة عن امليزانية يف مجيع الصناديق االسـتئمانية لألمانـة العامـة، فـضال عـن املـوارد املقـررة،                 

مـن تنفيـذ خطـط العمـل الـيت          تشمل كال من تنسيق وتنفيذ املشاريع واألنشطة باعتبارها جزءا          
وتتفــق وكــاالت أخــرى مــع النتــائج الــيت توصــلت إليهــا وحــدة التفتــيش    . صــدر هبــا تكليــف 

املــشتركة فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، إذ تالحــظ أن التقريــر يبلــغ رســائل هامــة  
 كجـزء   للمساعدة على كفالة عدم وجود أي تـضارب يف املـصاحل لـدى تنفيـذ هـاتني املهمـتني                  

من إجناز الواليات، وكفالة أن تؤدي الطرائق املتبعة إىل حتسني الفعالية والكفـاءة وتعزيـز تـويل             
  .زمام األمور واملساءلة، مع ضمان عدم إضعاف املسؤولية

وعالوة على ذلـك، تالحـظ الوكـاالت أن وحـدة التفتـيش املـشتركة كـان ميكنـها أن                      - ٦
اآلليات اليت تدعم األنشطة املضطلع هبا يف جمـال اإلجـراءات           سن التقرير بتقييم فعالية خمتلف      حتّ

ويف حــني يــذكر التقريــر اآلليــات  . ١٤٣املتعلقــة باأللغــام، علــى النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة  
املستقلة لتمويل األنشطة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام الـيت تـضطلع هبـا كيانـات أخـرى                   

ندوق االسـتئماين املواضـيعي املخـصص ملنـع األزمـات والتعـايف             تابعة لألمـم املتحـدة، مثـل الـص        
ــة ملنظمــة األمــم املتحــدة       منــها التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملكاتــب القطريــة احمللي
للطفولة، فإنه ال يتضمن أي تقييم أو حتليل لنطـاق تلـك اآلليـات وإدارهتـا وفعاليتـها باعتبارهـا                    

ــاال    ــشتركة بــني الوك ــات م ــات االســتئماين       آلي ــسبة لــصندوق التربع ــو احلــال بالن ت، كمــا ه
ــة        ــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلق ــدائرة األم ــابع ل ــام الت ــة باأللغ للمــساعدة يف اإلجــراءات املتعلق

ــام ــذا إن أُدجمــت أصــال،        . باأللغ ــا، ه ــا وإدماجه ــة أدائه ــيم لكيفي ــضمن أي تقي ــه ال يت ــا أن كم
 فيمــا خيــص األنــشطة الــيت ُيــضطلع هبــا يف جمــال  “توحيــد األداء”باعتبارهــا جــزءا مــن مبــادرة 

ويبدو أن آليـات متويـل كيانـات        . اإلجراءات املتعلقة باأللغام على نطاق منظومة األمم املتحدة       
أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة تعمــل بوصــفها طرائــق قائمــة بــذاهتا وال تــدعم ســوى املبــادرات    

الس التنفيذيـة لكـل منـها، نظـرا ألهنـا ليـست             املستقلة اخلاصة هبا اليت يصدر هبا تكليف من اجملـ         
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ويف غياب حتليل موضوعي آلليـات متويـل األنـشطة     . صناديق استئمانية مشتركة بني الوكاالت    
بل كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة،         املضطلع هبا يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام من قِ        
ق التربعـات االسـتئماين     ة املتعلقـة بـصندو    فإنه من غري الواضـح مـا إذا كانـت املـشاكل املزعومـ             

  .خيتص به ذلك الصندوق مما
وفيمــا يتعلــق باملــسائل املتــصلة مبواعيــد صــرف أمــوال صــندوق التربعــات االســتئماين     - ٧

 من التقريـر، تـشري الوكـاالت إىل أنـه يف معظـم              ١٥٤ إىل   ١٥١هو مبيَّن يف الفقرات من       كما
 مفاوضــات مطولــة بــشأن املبــالغ املــستردة والتكــاليف احلــاالت، يكــون التــأخري نتيجــة إلجــراء

العامــة، وكــذلك شــروط وأحكــام االتفاقــات املربمــة مــع مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة،    
وسـتؤدي االتفاقـات والنمـاذج والرسـوم        . حيث لدى العديد منها أطرها التنظيمية اخلاصـة هبـا         

املتعـددة الـشركاء التابعـة لألمـم املتحـدة          املوحدة املوجودة مثال يف سائر الـصناديق االسـتئمانية          
. إىل حتسني هذا الوضع، ومن مث أوصت هبا وحدة التفتيش املشتركة وأيـدهتا بعـض الوكـاالت                

ومع ذلـك، فـإن األمـم املتحـدة بوصـفها اجلهـة القيِّمـة علـى التربعـات ملتزمـة باسـتخدام هـذه                         
التربعــات علــى حنــو يتــسم بالفعاليــة والكفــاءة، ممــا يــضمن أفــضل قيمــة مقابــل الــثمن مبــا خيــدم 

  . مصلحة تنفيذ الوالية
ات االســتئماين، وفيمــا يتعلــق بــأجزاء التقريــر الــيت تــبني اإلدارة املاليــة لــصندوق التربعــ  - ٨

تشري األمم املتحـدة إىل سياسـتها العامـة الراسـخة الـيت تقـضي بـأن امليزانيـات املقـررة ال ميكـن                        
لـذلك، ومـن أجـل ضـمان عـدم اسـتخدام            . استخدامها يف دعم أي نشاط خارج عـن امليزانيـة         

يق الـيت   امليزانيات املقررة يف دعم األنشطة اخلارجة عـن امليزانيـة، تغطـى تكـاليف أنـشطة التنـس                 
تقوم هبا دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام مـن املـوارد غـري املخصـصة، وهـو أمـر                    

 يف املائــة مــن جممــوع ٣لـه مــا يــربره، وتكـون هــذه املــوارد حمـدودة بالفعــل وال تــشكل سـوى     
  .التربعات

  
  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   

  ١التوصية     
 العام، بوصـفه رئيـساً جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة               ينبغي أن يقوم األمني     

األمم املتحدة املعين بالتنسيق، بالتشاور مـع الرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم                 
املتحدة ذات الصلة املشترِكة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، بتعيني جهة تنسيق ألغـراض             

وينبغي أن يركز هذا الكيان تركيزاً . ة األمم املتحدةتقدمي املساعدة للضحايا داخل منظوم
خاصاً على إدماج مـساعدة الـضحايا يف الـنظم الـصحية الوطنيـة حيثمـا أمكـن ذلـك، مـع                      
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العناية يف الوقت ذاته باألعمال األوسع نطاقاً، وبنـاء القـدرات، واإلطـار املعيـاري الـدويل                 
دعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين         املرتبط حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ودور فريـق الـ         

  .باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ترحـــب مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة هبـــذه التوصـــية وتعـــرب عـــن اهتمامهـــا    - ٩

  . باملشاركة يف اجلهود الرامية إىل كفالة زيادة فعالية الدعم املقدم من األمم املتحدة للضحايا
  

  ٢التوصية     
سـتراتيجية اجلديـدة، ينبغـي لألمـني العـام أن حيـدد خـط أسـاس                 يف سياق إعداد اال     

عاملي من البيانات املوثوقة مع االستناد إىل اجلهود اجلاري بذهلا، األمر الـذي مـن شـأنه أن     
ييسر الرصد املنهجي للتقدم احملرز والتقييم اخلتامي للنتائج الفعلية اليت تتحقق وصوالً إىل             

  .األهداف االستراتيجية
كمـا أهنـا تـشري إىل    . تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصـية وترحـب هبـا          - ١٠

أن فريق األمم املتحدة املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بتنـسيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام قـام            
بوضع إطار للرصد والتقييم من أجل تعزيز استراتيجية األمم املتحدة املـشتركة بـني الوكـاالت                

، الـيت أقرهـا األعـضاء األساسـيون يف فريـق            ٢٠١٥-٢٠١١ت املتعلقة باأللغام للفترة     لإلجراءا
  . ٢٠١٢ديسمرب /التنسيق يف كانون األول

  
  ٣التوصية     

ينبغي أن يبادر األمني العام، بوصـفه رئيـساً جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة          
لتنفيذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم       األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وبالتشاور مع الرؤساء ا       

املتحدة ذات الـصلة املـشترِكة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، إىل إطـالق عمليـة متـسمة                  
ــم املتحــدة لإلجــراءات       ــرة األم ــصاصات دائ ــشمول ترمــي إىل توضــيح اخت ــشفافية وال بال

خـرى، بغيـة تأكيـد      املتعلقة باأللغام فضالً عن املهام والواليات املنوطة باجلهات الفاعلـة األ          
ــام        ــة باأللغ ــسي لرســم سياســات اإلجــراءات املتعلق ــان الرئي ــدائرة بوصــفها الكي وضــع ال
والتنــسيق بــشأهنا، عــالوة علــى دورهــا كجهــة تنــسيق إلجــراءات األمــم املتحــدة يف هــذا    
ــدورها التنفيــذي يف ســياقات حمــددة، كاالســتجابات يف حــاالت      ــراف ب اجملــال، مــع االعت

  .م وتقدمي الدعم للبعثات السياسية اخلاصةالطوارئ وحفظ السال
  .تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ١١
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  ٤التوصية     
ينبغــي أن تعــّد دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، يف اضــطالعها     

ت املـوظفني،  بدورها كجهة تنسيق هلذه اإلجراءات، مواد تدريبية ذات صلة لتعزيـز قـدرا    
وال ســيما للتوجيــه املوحــد للمــوظفني اجلــدد الــذين ينــضمون إىل أي مــن صــناديق األمــم    

أو وكاالهتا املتخصصة املشترِكة يف أنشطة ذات صلة بـاإلجراءات          /أو براجمها و  /املتحدة و 
املتعلقة باأللغام، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للـدور اهلـام الـذي تؤديـه الكيانـات غـري التابعـة                        

  .م املتحدةلألم
ــا       - ١٢ ــم املتحــدة هــذه التوصــية وترحــب هب ــة األم ــد مؤســسات منظوم وتعــرب عــن  . تؤي

اهتمامها الشديد باملشاركة يف إجيـاد طريقـة بنـاءة وفعالـة وتتـسم بالكفـاءة مـن حيـث التكلفـة                      
  . للمضي قدما، كما تعرب عن التزامها بالتنفيذ الكامل هلذه التوصية

  
  ٥التوصية     

دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بالتــشاور مــع فريــق التنــسيق  ينبغــي أن تــضع   
املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، استراتيجية للتقييم حتدد اإلطار           
جلميع أنواع التقييمـات، داخليـة كانـت أم خارجيـة، مبـا يف ذلـك معـايري التقيـيم املنـهجي                      

  .انية عند االقتضاءلالستراتيجية ولألنشطة امليد
وتـشري إىل أمهيـة     . تؤيد مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة هـذه التوصـية وترحـب هبـا                  - ١٣

  .إطار الرصد والتقييم الذي ُوضع من أجل االستراتيجية اجلديدة عند تنفيذ هذه التوصية
  

  ٦التوصية     
اين ينبغــي أن يقــوم األمــني العــام بتنقــيح اختــصاصات صــندوق التربعــات االســتئم   

للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، آخذاً بعني االعتبـار اجلهـود الـيت تبـذهلا مـؤخراً                 
ــصلة،     ــسية ذات الـ ــيريات املؤسـ ــتئمانية، والتغـ ــصناديق االسـ ــدة إلصـــالح الـ ــم املتحـ األمـ
والدروس املستفادة من التجربـة مـع الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني، بغيـة ضـمان                   

ر مشـوالً وشـفافية واسـتقالالً للـصندوق فـضالً عـن جعـل إدارتـه أكثـر كفـاءة               حوكمة أكثـ  
  . وفعالية
وقـد أريـد لتقريـر وحـدة     . حتيط مؤسسات منظومة األمم املتحـدة علمـا هبـذه التوصـية             - ١٤

لغــام التفتــيش املــشتركة أن يغطــي العمليــات املــضطلع هبــا يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأل        
ــا ــصل مبؤســسات م  فيم ــل     يت ــضمن أي اســتعراض أو حتلي ــه ال يت ــم املتحــدة، إال أن ــة األم نظوم
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لآلليــات املــستقلة لتمويــل األنــشطة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وهــي اآلليــات الــيت  
أنشأهتا وتولت إدارهتا كيانـات تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة خبـالف الكيانـات التابعـة لألمانـة                     

الة اتباع هنـج متـسق ومتماسـك، تـشدد املؤسـسات علـى أنـه لـن         لذلك، ومن أجل كف . العامة
يكــون مــن املالئــم اســتعراض اختــصاصات صــندوق التربعــات االســتئماين لتقــدمي املــساعدة يف 

  . إزالة األلغام مبعزل عن العناصر األخرى، على النحو املوصى به يف التقرير
اين تـابع لألمانـة العامـة، فـإن     ومبا أن صندوق التربعات االستئماين هو صـندوق اسـتئم         - ١٥

ــي        لألمانــة العامــة ولــسياساهتا،   أي تنقــيح الختــصاصاته ينبغــي أن يــتم وفقــا لإلطــار التنظيم
وجتـدر اإلشـارة إىل أن االختـصاصات    . سيما النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة           وال

لتابعــة لألمانــة العامــة،  تــشكل وثيقــة عامــة تنطبــق عمومــا علــى مجيــع الــصناديق االســتئمانية ا   
وُتــستمد مــن اإلطــار التنظيمــي للــربامج احملــددة الــيت أرســتها اجلمعيــة العامــة يف قراراهتــا ومــن    

وينبغي إجـراء اسـتعراض مماثـل فيمـا يتعلـق باختـصاصات اآلليـات               . الواليات اليت ترتكز عليها   
  .املوازية لتمويل كيانات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة

  
  ٧صية التو    

ينبغي أن تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم يف دورهتا الثامنـة والـستني       
  .تقريراً عن تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير

  .تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ١٦
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 الدورة الثامنة والستون
  * من القائمة األولية١٤٢ و ٤٨البندان 

  تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام
        وحدة التفتيش املشتركة

تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،     
  وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبع فيه 

    
  ني العام مذكرة من األم    

  
ــيش           ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع يت

تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،    ”املــشتركة املعنــون 
  .“مه، وفعاليته، والنهج املتبع فيهوتنظي

__________ 
  *  A/68/50. 
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جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، تقييم نطاق عمل األمم املتحدة يف 
 وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبع فيه

  من إعداد

   موري‐إنريك رومان 
  منري زهران. م

  وحدة التفتيش املشتركة
  ٢٠١١جنيف، 

  
  

  األمم املتحدة
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Arabic  

Original: English 

تعلقة باأللغام، تقييم نطاق عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات امل
 وتنظيمه، وفعاليته، والنهج املتبع فيه

  من إعداد

   موري‐إنريك رومان 
  منري زهران. م

  وحدة التفتيش املشتركة
  

  
  
  

  األمم املتحدة
  ٢٠١١جنيف، 
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  تنفيذي موجز  
تقييم عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج            

  فيهاملتبع 
JIU/REP/2011/11  
  معلومات أساسية

، استعراضــاً ٢٠١٠أجــرت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف إطــار برنــامج عملــها لعــام    
لنطاق عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وتنظيمه وفعاليته والنهج املتبـع              

ديـسمرب  / كـانون األول ١٠ؤرخ  املـ ٦٤/٨٤فيه، وذلك تلبية لطلب اجلمعية العامـة يف قرارهـا     
ويهــدف االســتعراض إىل تزويــد الــدول األعــضاء مبنظــور مــستقل عــن عمــل األمــم     . ٢٠٠٩

ومن املتوقع أن يسهم هذا االستعراض أيضاً يف وضع استراتيجية األمـم            . املتحدة يف هذا اجملال   
  .٢٠١٥-٢٠١١ة املتحدة اجلديدة املشتركة بني الوكاالت لإلجراءات املتعلقة باأللغام للفتر

بد من أن تؤخذ مجيعـاً بعـني االعتبـار مـن             ولإلجراءات املتعلقة باأللغام عدة أبعاد، ال       
وتـستند اإلجـراءات    . أجل التصدي لنطاق املشاكل اليت يسببها التلوث باأللغام األرضية برمته         

األلغـام؛   التوعيـة خبطـر  ) ب(الـدعوة؛  ) أ: ( رئيـسية، هـي  “دعـائم ”املتعلقة باأللغـام إىل مخـس       
تقـدمي  ) د(؛ “الـتطهري ”إزالة األلغـام لألغـراض اإلنـسانية، وكـثرياً مـا يـشار إليهـا بعبـارة                ) ج(

ومن املهـم التنويـه إىل أن اتـساع جمموعـة األنـشطة      . تدمري املخزونات) ه(املساعدة للضحايا؛   
قريبـاً ملنظمـة   املتنوعة اليت تندرج يف مفهـوم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام جيعـل مـن املـستحيل ت                 

  .واحدة أن يكون أداؤها ناجحاً يف مجيع اجملاالت
وقد تطورت اإلجراءات املتعلقة باأللغـام، وتغـري حمـط تركيـز االهتمـام فيهـا، بعـد أن                     

ــأثري االجتمــاعي         ــى الت ــى احلــد مــن اخلــسائر يف املاضــي، فأصــبح اآلن عل ــصّب عل  -كــان ين
 ورغـم أن إدراج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف            .االقتصادي علـى اجملتمعـات احملليـة املتـضررة        

خمططات التنميـة اسـتغرق سـنوات مـن املناقـشة، مـن املقبـول اآلن علـى نطـاق واسـع أن هـذه                
يتجـزأ مـن خطـط تنميـة البلـدان، ومـن الواضـح أن مثـة                  اإلجراءات ينبغـي أن تـشكل جـزءاً ال        

ــام وال      ــة باأللغ ــني اإلجــراءات املتعلق ــا ب ــصالت م ــة  إدراكــاً لل ــة االجتماعي ــصادية-تنمي .  االقت
ولــذلك فــإن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام تــشكل أيــضاً وســيلة مــن وســائل حتقيــق األهــداف     

  .اإلمنائية لأللفية
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 النتائج واالستنتاجات الرئيسية

  تنسيق إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باأللغام
جراءات املتعلقـة باأللغـام اآلليـة       يشكل فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باإل         

الرئيسية لدعم التنسيق املشترك بني الوكاالت لألنشطة املتعلقـة باأللغـام داخـل منظومـة األمـم              
 مــن إدارات األمـــم املتحــدة ووكاالهتــا وبراجمهـــا    ١٤ويــشمل الفريـــق يف تــشكيله   . املتحــدة 

 بلــداً ٣٠يزيـد علــى   غــام فيمــاوصـناديقها الــيت تـؤدي دوراً يف بــرامج اإلجــراءات املتعلقـة باألل   
  .وثالثة أقاليم

تـشري نتـائج االسـتعراض إىل أن التقـسيم العـام لـألدوار              . تعزيز التنـسيق أمـر ضـروري        •  
غــري أنــه . واملــسؤوليات داخــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت مالئــم إىل حــد كــبري  
دوار كـل   بالرغم من وجود سياسة مشتركة لألمـم املتحـدة، فـإن التعريـف الواسـع أل               

من أعـضاء الفريـق املـشتركني يـسمح بتفـسريات خمتلفـة ملوعـد انتـهاء واليـة كـل مـن                   
ــة أخــرى     ــدء والي ــة وموعــد ب ــدو مــن الوجهــة  . هــذه الوكــاالت علــى وجــه الدق ويب

التارخيية أن شيئاً من التنافس ما زال قائماً بني الوكاالت وجتتهد دائرة األمـم املتحـدة                
ومثـة  .  لتأكيد دورهـا القيـادي ضـمن أسـرة األمـم املتحـدة             لإلجراءات املتعلقة باأللغام  

قبول رمسي للدائرة بوصـفها جهـة التنـسيق بالنـسبة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، أمـا                    
ــم املتحــدة        فيمــا ــائي ومنظمــة األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــإن لربن ــذ، ف ــق بالتنفي يتعل

) كــشريك منفــذ(شاريع ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــ ) اليونيــسيف(للطفولــة 
ويتحقق التعاون جزئياً من خالل أفرقة التنـسيق واالتـصال املتنوعـة            . اليوم تأثرياً كبرياً  

غري أن فعالية التعاون والتنسيق وكفاءهتما يف كل من املقر الرئيـسي ويف             . اليت أنشئت 
امليــدان تتفــاوت مــن حالــة ألخــرى وتتوقــف إىل حــد كــبري جــداً علــى البلــدان وعلــى 

ويقتــــضي تنــــوع األنــــشطة واجلهــــات الفاعلــــة يف جمــــال . خــــصيات الدافعــــةالش
  .اإلجراءات املتعلقة باأللغام، بوجه عام، التنسيق والتقيد الكامل مببادئ الشراكة

 السياسة واالستراتيجية

اإلطـــار الرئيـــسي لتـــدخالت األمـــم املتحـــدة يف جمـــال اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام     
 سياسـات األمـم     :األعمال املتعلقة باأللغام والتنـسيق الفعـال      ”املعنونة  منصوص عليه يف الوثيقة     

، واســتراتيجية األمــم املتحــدة املــشتركة بــني )الــسياسات (“املتحــدة املــشتركة بــني الوكــاالت
وجتري بـرامج األمـم     ). االستراتيجية (٢٠١٠-٢٠٠٦: الوكاالت لإلجراءات املتعلقة باأللغام   

 باأللغــام إمــا يف عمليــة مــن عمليــات حفــظ الــسالم، أو يف ســياق املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة
وتوضـــع معظـــم بـــرامج اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام  . إنـــساين، أو يف إطـــار برنـــامج إمنـــائي 
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ــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وذلــك يف حــاالت الطــوارئ      إمــا ــة دائ برعاي
 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالنـسبة للـربامج       اإلنسانية وعمليات حفظ السالم، أو برعايـة   

الطويلــة األجــل لبنــاء القــدرات، وكــثرياً مــا تنفــذ بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    
  املشاريع؛

 إىل الصالحيات األساسية وحتدد الدور الـذي تـضطلع بـه كيانـات              السياساتوتشري    •  
باأللغـام ومـسؤولياهتا ومـا تقـوم بـه مـن            األمم املتحدة املشتركة يف اإلجراءات املتعلقة       

ــة الــيت تقــوم هبــا الكيانــات ال   . أنــشطة تتفــق متامــاً، يف بعــض   غــري أن األنــشطة الفعلي
ــسياسات     ــواردة يف ال ــشطة ال ــصالحيات واألن ــع ال ــان، م ــة   . األحي ــسألة أمهي ــذه امل وهل

  خاصة يف حالة مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح؛
ــم    •   ــة األم ــاول منظوم ــتفادة     وحت ــا واالس ــل ملوارده ــتخدام األمث ــق االس  املتحــدة أن حتق

مبــواطن القــوة واملزايــا النــسبية الــيت يتمتــع هبــا كــل مــن الكيانــات يف نطــاق    القــصوى
فبينما متثل اليونيسيف، مثالً، الكيـان الرائـد يف جمـال التوعيـة خبطـر األلغـام،                 . املنظومة

غــري أن مثــة . قتــصادية وبنــاء القــدرات يتركــز دور الربنــامج اإلمنــائي علــى التنميــة اال 
فجـوة بـني اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام والـُنظم الـصحية الوطنيـة، وهـي فجــوة مل          

وهنـاك احتيـاج إىل إجيـاد كيـان رائـد           . تعاجلها منظومـة األمـم املتحـدة كمـا ينبغـي          
 ملساعدة الضحايا داخل املنظومة؛

أو تنفيـذ املـشاريع،     /لتوازي مـع إدارة و    باوجيري تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام        •  
ــدما      ــذ، عن ــدان القــرارات املتعلقــة بالتنفي ــة يف املي وينبغــي أن حتــدد الــصالحيات الفعلي

ويـرى املفتـشان أن دائـرة األمـم       . يضطلع هبـا أحـد الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـدة            
ي الرئيـسي   املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام هي جهة التنسيق والكيان التنسيق        

هلــذه اإلجــراءات، مــع إدراكهمــا لــدورها التنفيــذي يف ســياقات خاصــة مــن قبيــل 
االستجابات يف حاالت الطوارئ وحفظ السالم وتقدمي الدعم للبعثات الـسياسية           

 .اخلاصة

ــرة اســتراتيجيةوتركــز   •   ــسية   ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفت ــى األهــداف االســتراتيجية الرئي  عل
 :التالية

  يف املائة على األقل؛٥٠صابات بنسبة تقليل الوفيات واإل  - ١

التخفيف من املخاطر اليت تتعرض هلا سبل العيش يف اجملتمعات وتوسـيع نطـاق حريـة                   - ٢
   يف املائة على األقل يف اجملتمعات األكثر تضرراً؛٨٠احلركة لنسبة 
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لوطنيـة  دمج احلاجات املرتبطـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف اخلطـط، وامليزانيـات ا                 - ٣
   بلداً على األقل؛١٥للتنمية والتعمري يف 

ــام         - ٤ ــه األلغــ ــذي متثلــ ــد الــ ــة التهديــ ــة ملعاجلــ ــسات وطنيــ ــشاء مؤســ ــساعدة يف إنــ املــ
خملفات احلرب من املتفجرات والقيام، يف الوقت نفسه، بتوفري طاقـة اسـتجابة كامنـة               /األرضية

  . بلداً على األقل١٥يف 
 اإلجراءات املتعلقة باأللغام أنه قد مت إحراز شـيء          وتدرك اجلهات صاحبة املصلحة يف      •  

غـري أن التحـدي يتمثـل    . من التقدم صوب بلوغ كل من هذه األهداف االسـتراتيجية  
يف قيــاس هــذا التقــدم بطريقــة منهجيــة، ألن األهــداف االســتراتيجية يــصعب قياســها    

يــة، واملــدة  تلــيب معــايري التحديــد، والقابليــة للقيــاس، وإمكــان التحقيــق، واألمه       وال
توجد بيانات خلط األساس ميكن االعتماد عليها لقيـاس          عالوة على ذلك، ال   . احملددة

والتقدم متفاوت ومرتبط بسياقات حمـددة، فبينمـا أحـرزت بعـض            . مدى التقدم احملرز  
البلدان قدراً كبرياً من التقدم، تعاين بلدان أخرى من اجتاهـات سـلبية يف تطـور بعـض       

  األهداف؛
. ٢٠١٥-٢٠١١اسـتراتيجية جديـدة لألمـم املتحـدة للفتـرة           حالياً إعداد   وجيري    •  

واملــأمول أن تــساعد هــذه االســتراتيجية األمــم املتحــدة علــى مواصــلة توضــيح األدوار 
بـني كيانـات املنظمـة، مبـا يف ذلـك حتديـد أهـداف                واملسؤوليات وتقسيم العمـل فيمـا     
عراض بعض العناصر اليت يـتعني      ويشمل هذا االست  . معينة لكل من الكيانات املشتركة    

  .مراعاهتا يف وضع االستراتيجية اجلديدة وتنفيذها
 متويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام

 كـبرياً  ٢٠٠٩  و١٩٩٦كان متويل اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف الفتـرة بـني عـامي                 
 خـالل العـامني أو      غري أن اجتاهاً حديث العهد    . ويتسم بالنمو املستمر يف االشتراكات السنوية     

الثالثــة املاضــية يــشري إىل تنــاقص يف اعتمــاد التمويــل لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام علــى وجــه    
وتوجد عدة آليات لتوجيه األموال إىل هـذا الغـرض داخـل منظومـة األمـم املتحـدة؛                  . التحديد

ت املتعلقـة   وقد أنشأت كل من اجلهات الفاعلة الرئيسية، وهي دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءا               
باأللغام، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف صناديق خاصة أو تقوم بـإدارة صـناديق              

الــصندوق (وصــندوق التربعــات االســتئماين لتقــدمي املــساعدة يف مكافحــة األلغــام       . خاصــة
، هو إحدى األدوات الرئيسية لتوجيه التمويـل اخلـاص بـاإلجراءات يف هـذا اجملـال               ) االستئماين

وتـديره منـذ عـام    .  مليون دوالر من دوالرات األمم املتحدة منـذ إنـشائه     ٦٨٠وقد تلقى مبلغ    
تعــد اختــصاصات الــصندوق   ومل.  دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  ١٩٩٨
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، تعكس الواقع الفعلي ومل تأخذ بعد يف االعتبـار          ١٩٩٤االستئماين، بصيغتها املعتمدة يف عام      
ومثـة  . ت املؤسسية أو جهود اإلصـالح الـيت اضـطلعت هبـا األمـم املتحـدة يف هـذا اجملـال                    التغريا

ــات صــاحبة          ــستفيدة واجله ــات امل ــه اجله ــصندوق؛ وتوج ــاح إلدارة ال ــدم االرتي ــن ع شــيء م
  .املصلحة الرئيسية النقد للصندوق من حيث استجابته وشفافيته والتكاليف العامة املقترنة به

ىل حاالت التأخري يف صـرف أمـوال الـصندوق االسـتئماين باعتبارهـا              فقد أشري مراراً إ     •  
من دواعي القلق بني صفوف الـشركاء املنفـذين واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات        

وتأخذ دائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة         . املاحنة، والبلدان املتضررة من األلغام    
ليــاً علــى ســبيل االســتعجال الطــرق  باأللغــام هــذه الــشواغل مأخــذ اجلــد وتتنــاول حا  

والوسائل الالزمة لكفالـة حتويـل املبـالغ إىل األطـراف ذات الـصلة علـى وجـه الـسرعة             
  وبطريقة فعالة؛

يتعلـق بـدور الـدائرة       ومثة تصور واسع االنتشار مؤداه أنه يوجد تضارب مـصاحل فيمـا             •  
ين، وبوصــفها املــزدوج واملتعــارض بوصــفها، مــن ناحيــة، مــديرة الــصندوق االســتئما   

وينبغـي أن يكلـف     . إحدى اجلهات املستفيدة املباشرة من الصندوق من ناحية أخـرى         
أو أنـشطة التنفيــذ  /بـإدارة الـصندوق كيـان مـستقل، غــري مـشترك يف إدارة املـشاريع و      

املمولة مباشرة من الصندوق االسـتئماين، وأن تقـام آليـة للحوكمـة، شـاملة للجهـات                 
 صاحبة املصلحة؛

 مراجعة الرسوم اليت جتىب يف مقابل إدارة الصندوق االستئماين بغية زيـادة كـل               وينبغي  •  
  .من الشفافية والكفاءة

 التوصيات
  

  ١التوصية 
ــذيني املعــين          ــساً جمللــس الرؤســاء التنفي ــام، بوصــفه رئي ــوم األمــني الع ــي أن يق ينبغ

يني ملؤسسات املنظومة بالتنسيق التابع ملنظومة األمم املتحدة، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذ     
املــشتركة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بتعــيني جهــة تنــسيق ألغــراض تقــدمي املــساعدة  

وينبغي أن يركـز هـذا الكيـان تركيـزاً خاصـاً علـى            . للضحايا داخل منظومة األمم املتحدة    
إدمــاج مــساعدة الــضحايا يف الــنظم الــصحية الوطنيــة حيثمــا أمكــن ذلــك، مــع العنايــة يف  

لوقت ذاته باألعمـال األوسـع نطاقـاً، وبنـاء القـدرات، واإلطـار املعيـاري الـدويل املـرتبط                    ا
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ودور فريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باتفاقيـة         

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٢التوصية 
دد خـط أسـاس     يف سياق إعداد االستراتيجية اجلديـدة، ينبغـي لألمـني العـام أن حيـ                

عاملي من البيانات املوثوقة مع االستناد إىل اجلهود اجلاري بذهلا، األمر الذي مـن شـأنه أن         
ييسر الرصد املنهجي للتقدم احملرز والتقييم اخلتامي للنتائج الفعلية اليت تتحقق وصوالً إىل 

 .األهداف االستراتيجية
  

  ٣التوصية 
ــام، بوصــفه ر     ــادر األمــني الع ــذيني املعــين   ينبغــي أن يب ــساً جمللــس الرؤســاء التنفي ئي

ــذيني ملؤســسات       ــابع ملنظومــة األمــم املتحــدة، وبالتــشاور مــع الرؤســاء التنفي بالتنــسيق الت
منظومة األمم املتحـدة ذات الـصلة املـشتركة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، إىل إطـالق                   

رة األمـم املتحـدة     عملية متـسمة بالـشفافية والـشمول ترمـي إىل توضـيح اختـصاصات دائـ               
لإلجراءات املتعلقة باأللغام فضالً عن املهام والواليات املنوطة باجلهات الفاعلة األخـرى،            
بغية تأكيد وضـع الـدائرة بوصـفها الكيـان الرئيـسي لرسـم سياسـات اإلجـراءات املتعلقـة                    
 باأللغام والتنسيق بشأهنا، عالوة على دورهـا كجهـة تنـسيق إلجـراءات األمـم املتحـدة يف           

هذا اجملال، مع االعتراف بدورها التنفيذي يف سياقات حمـددة، كاالسـتجابات يف حـاالت               
 .الطوارئ وحفظ السالم وتقدمي الدعم للبعثات السياسية اخلاصة

  
  ٤التوصية 
ينبغــي أن تعــّد دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، يف اضــطالعها    

ت، مواد تدريبية ذات صلة لتعزيز قـدرات املـوظفني،      بدورها كجهة تنسيق هلذه اإلجراءا    
ســيما للتوجيــه املوحــد للمــوظفني اجلــدد الــذين ينــضمون إىل أي مــن صــناديق األمــم    وال

أو وكاالهتا املتخصصة املشتركة يف أنشطة ذات صلة باإلجراءات         /أو براجمها و  /املتحدة و 
ذي تؤديـه الكيانـات غـري التابعـة     املتعلقة باأللغام، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للـدور اهلـام الـ           

 .لألمم املتحدة
  

  ٥التوصية 
ينبغــي أن تــضع دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بالتــشاور مــع فريــق التنــسيق   

املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، اســتراتيجية للتقيــيم حتــدد     
يـة، مبـا يف ذلـك معـايري التقيـيم املنـهجي             لكافة أنواع التقييمـات، داخليـة أو خارج        اإلطار

 .لالستراتيجية ولألنشطة امليدانية عند االقتضاء
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  ٦التوصية 
ينبغــي أن يقــوم األمــني العــام بتنقــيح اختــصاصات صــندوق التربعــات االســتئماين   

للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، آخذاً بعني االعتبار اجلهـود الـيت تبـذهلا مـؤخراً                
ــتئمانية، والتغـــيريات املؤســـسية ذات الـــصلة،   األمـــم  املتحـــدة إلصـــالح الـــصناديق االسـ

والدروس املستفادة من التجربة مـع الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني، بغيـة ضـمان                   
مشـوالً وشـفافية واسـتقالالً للـصندوق فـضالً عـن جعـل إدارتـه أكثـر كفـاءة                     حوكمة أكثر 

 .وفعالية
  

  ٧التوصية 
تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم يف دورهتا الثامنـة والـستني تقريـراً                ينبغي أن   

  .عن تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير
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 مقدمة  - أوالً  
  النطاق، واألهداف، واملنهجية    

، بـإجراء اسـتعراض     ٢٠١٠قامت وحدة التفتيش املشتركة، يف إطار برنامج عملها لعام            - ١
. لنطاق عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتنظيمه وفعاليته والنهج املتبع فيه            

ــا    ــة، يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــؤر٦٤/٨٤وكان ــانون األول١٠خ  امل ــسمرب / ك ــد ٢٠٠٩دي ، ق
يف ذلك املسؤولية الرئيـسية الـيت    أكدت أمهية التعاون والتنسيق يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، مبا     

تقع على كاهـل الـسلطات الوطنيـة يف هـذا الـصدد، والـدور الـداعم الـذي تؤديـه األمـم املتحـدة                         
ضـرورة إجـراء تقيـيم شـامل        ”ددت علـى    كمـا شـ   . وغريها من املنظمـات املعنيـة يف هـذا الـصدد          

ومستقل لنطاق عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتنظيمه وفعاليتـه والنـهج               
  .“املتبع فيه

وتلبية لطلب اجلمعية العامة إجراء تقييم مستقل، طلبت دائرة األمم املتحدة لإلجـراءات               - ٢
يق ألعمال األمم املتحدة يف هذا الصدد، بالتـشاور مـع فريـق           املتعلقة باأللغام، بوصفها جهة التنس    

األمــم املتحــدة للتنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، إىل وحــدة  
التفتيش املشتركة أن جتري هذا التقييم، بالنظر إىل أن واليتها تشمل مجيع الكيانات التابعة لألمم               

وجتـدر  . )١( اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام كأعـضاء يف فريـق التنـسيق املـشترك               املتحدة املـشتركة يف   
اإلشارة إىل أن هذا ليس استعراضاً للدائرة بل ألعمال منظومة األمم املتحدة يف جمال اإلجـراءات                

  .املتعلقة باأللغام
تزويـد الـدول األعـضاء مبنظـور مـستقل عـن            : يلـي  وتتمثل أهداف هذا االستعراض فيما      - ٣

أداء األمم املتحدة يف هذا اجملال، واإلسهام يف وضع استراتيجية األمم املتحـدة اجلديـدة املـشتركة                 
ــرة     ــام للفت ــة باأللغ ــني الوكــاالت لإلجــراءات املتعلق ــشْين  . ٢٠١٥-٢٠١١ب ــام املفت ــاء قي ويف أثن

لقـة بـرتع    بالتقييم، نظراً يف هنج العمـل الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتع                     
األلغام وكفاءته وفعاليته واتساقه، علـى الوجـه املـبني يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املـشتركة بـني          

، وحـــددا أفـــضل  )االســـتراتيجية (٢٠١٠-٢٠٠٦: الوكـــاالت لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام   
اعلـة  املمارسات والدروس املستفادة، ووضعا بعض التوصيات بغية تعزيز ما تقـوم بـه اجلهـات الف               

  .بينها التابعة لألمم املتحدة يف هذا اجملال والتنسيق فيما
__________ 

ــة ب     ) ١( ــرة اإلجــراءات املتعلق ــسالم، ودائ ــات حفــظ ال ــامج    إدارة عملي ــسالح، وبرن ــزع ال ــام، وإدارة شــؤون ن األلغ
املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، ومنظمـة                         األمم

األغذية والزراعة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض                  
مم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني، ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان،                باملرأة، ومفوضية األ  

وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، ومعهد األمم املتحـدة لبحـوث نـزع الـسالح، والبنـك الـدويل            
النـهوض بـاملرأة يف هيئـة    ، أدِمـج مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية و             ٢٠١١ويف عـام    . بصفته مراقباً 

  .األمم املتحدة اجلديدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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ــة        - ٤ ــة اشــتراك األمــم املتحــدة يف اإلجــراءات املتعلق ــذ بداي ــه من وينبغــي اإلشــارة إىل أن
ويقتــضي طلــب . باأللغــام، مل ُيــضطلع بــإجراء أي تقيــيم شــامل ملــسامهتها يف هــذه اإلجــراءات 

نطـاق عمـل األمـم    ”ولتقيـيم  . موعـة واسـعة مـن املـسائل    اجلمعية العامة أن يشمل االسـتعراض جم      
، جـرى اتبـاع     “املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وتنظيمـه وفعاليتـه والنـهج املتبـع فيـه                 

يتم حتديد نطاق اإلجـراءات الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة يف هـذا اجملـال بنـاء                      ) أ: (النهج التايل 
سياسـات األمـم    : األعمال املتعلقة باأللغـام والتنـسيق الفعـال       ”املعنونة  على االستراتيجية والوثيقة    

، اللـتني ترمسـان اإلطـار لتـدخالت األمـم املتحـدة             )الـسياسات  (“املتحدة املشتركة بني الوكاالت   
جيـري تنـاول تنظـيم مـا تقـوم بـه األمـم املتحـدة يف جمـال                   ) ب(وجيري تناوهلما يف الفـصل الثـاين؛        

 باأللغام يف الفصل الثاين، ويرد فيه وصـف للجهـات الفاعلـة الرئيـسية يف هـذا                  اإلجراءات املتعلقة 
جيــري تقيــيم فعاليــة  ) ج(الــصدد، ويتنــاول الفــصل الثالــث التنــسيق بــني هــذه اجلهــات املتباينــة؛    

يتعلـق باأللغـام مـن منظـور عـاملي، وذلـك بـالنظر يف                اإلجراءات اليت تقوم هبا األمم املتحـدة فيمـا        
 بينها التقدم احملرز صوب بلوغ األهداف االستراتيجية اليت تتضمنها االسـتراتيجية؛            مجلة أمور من  

والنهج مفهوم يصعب تقييمـه، بـالنظر إىل أنـه    . ويتجلى تقييم النهج يف خمتلف فصول التقرير     ) د(
غري أنه جتري اإلشـارة إىل منـاذج قطريـة حمـددة            . يتوقف إىل حد كبري على السياقات احمللية املعينة       
  .حني ُيرى أهنا ذات صلة من هذا املنطلق العاملي

ووفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهيـة الداخليـة لوحـدة التفتـيش املـشتركة، مشلـت املنهجيـة                   - ٥
املتبعــة يف إعــداد هــذا التقريــر حتلــيالً متعمقــاً للوثــائق ذات الــصلة واستعراضــاً مكتبيــاً واستعراضــاً  

 ببعثات ميدانية، وتوزيع استقصاء على شبكة اإلنترنت علـى          للحافظات وإجراء مقابالت والقيام   
ويف اختيــار البعثــات امليدانيــة الــيت ُيــضطلع هبــا علــى وجــه  .  مــن األفــراد املعنــيني٢٠٠أكثــر مــن 

التحديد، أجريت مشاورات مع عدد كبري من اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة وغري التابعـة                
ورئي من املهم يف هذا الصدد . والكيانات اليت يشملها االستعراضهلا بغية حتديد أصلح األماكن      

أن ختتار عينة جغرافية متوازنة من البلدان املتأثرة باأللغام، واضطُِلع ببعثات إىل أمـاكن يف أوروبـا            
  ).انظر املرفق اخلامس(واألمريكتني وآسيا وأفريقيا 

 إىل  ٢٠١١يونيـه   /ينـاير وحزيـران   /اينوقام املفتشان ببعثات يف الفتـرة مـا بـني كـانون الثـ               - ٦
مقر األمم املتحدة وبعض البلدان املاحنة املختارة، كما قامـا ببعثـات ميدانيـة إىل البلـدان املتـضررة                
من جراء األلغام اليت تؤدي فيها األمم املتحدة دوراً إدارياً أو داعمـاً يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة                    

هلرسـك ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وجنـوب الـسودان        باأللغام، وهـي ألبانيـا والبوسـنة وا       
وكان املؤلفان يعتزمـان زيـارة أفغانـستان ونيبـال كـذلك، غـري              . وكمبوديا وكولومبيا ونيكاراغوا  

أن القيــود املتعلقــة بامليزانيــة واألمــن وحــدوث إضــراب عــام يف نيبــال، بعــد حتديــد موعــد البعثــة،  
ومشلـت البعثـات امليدانيـة الـيت اضـطلعا هبـا إجـراء              . البعثـتني منعت الفريـق مـن االضـطالع هبـاتني          

مقابالت وعقد اجتماعات مع اجملموعات احمللية الرئيسية صـاحبة املـصلحة، مـن قبيـل حكومـات          
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البلدان املتضررة من جراء األلغام األرضية املضادة لألفراد وغريها من أنواع خملفـات احلـرب مـن                 
حـدة املـشاركة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، والبلـدان املاحنـة،               املتفجرات، وكيانات األمـم املت    

ــدين  ــن        . واجملتمــع امل ــة م ــن درجــة عالي ــام م ــة باأللغ ــه اإلجــراءات املتعلق ــسم ب ــا تت ــالنظر إىل م وب
التخصص، فقد كلف استشاري خبري مبهام معينة لدعم االستعراض؛ ومتثل دراسة احلالـة املتعلقـة               

مبثابة املرفق األول واملتـاح االطـالع عليهـا علـى املوقـع الـشبكي لوحـدة                 جبنوب السودان، املرفقة    
ــق الوحــدة        ــة فري ــا مبرافق ــام هب ــيت ق ــة ال ــره عــن البعث ــشتركة، تقري ــيش امل ــاً  . التفت ــست، وفق والُتِم

لإلجراءات الداخلية للوحدة، تعليقات املنظمات املـشاركة علـى مـشروع التقريـر وأخـذت بعـني        
ونظـراً ألن املنـسق األصـلي لالسـتعراض تـرك           . لتقرير يف صيغته النهائيـة    االعتبار لدى وضع هذا ا    

  .وحدة التفتيش املشتركة قبل االنتهاء من التقرير، فقد توىل مفتش آخر تلك املسؤولية
، من النظام األساسي لوحدة التفتيش املـشتركة،        ١١، من املادة    ٢ووفقاً ألحكام الفقرة      - ٧

بني املفتشني بغية اختبار ما خلص إليـه         ه النهائية بعد التشاور فيما    فقد وضع هذا التقرير يف صيغت     
  .من استنتاجات وتوصيات يف ضوء احلكمة اجلماعية للوحدة

ولتيسري معاجلة التقرير وتنفيذ توصياته ورصد هذا التنفيذ، يتـضمن املرفـق الـسادس جـدوالً                  - ٨
ــة     ــّدماً إىل املنظمــات املعني ــر مق ــا إذا كــان التقري ــم يوضــح م وحيــدد اجلــدول  .  الختــاذ إجــراء أو للعل

التوصيات اليت هلا صلة بكل منظمة، مع بيان ما إذا كانت تتطلب قراراً من اهليئة التـشريعية للمنظمـة         
  .أو من جملس إدارهتا أو ما إذا كان ميكن أن يعمل هبا الرئيس التنفيذي للمنظمة

ومها يف إعــداد هــذا التقريــر،  ويــود املفتــشان أن يعربــا عــن تقــديرمها لكــل مــن ســاعد    - ٩
سيما للذين شاركوا يف املقابالت ومن مث قدموا عـن طيـب خـاطر مـا لـديهم مـن معـارف               وال

  .وخربات
  

  منظور عاملي للمشكلة وتأثريها: اإلجراءات املتعلقة باأللغام  - ثانياً  
  معلومات أساسية  - ألف  

 األلغـام األرضـية ونقلـها يف إطـار          اختذ اجملتمع الدويل أوىل اخلطـوات لتنظـيم اسـتخدام           - ١٠
 املتعلق حبظر أو تقييـد اسـتعمال األلغـام واألفخـاخ املتفجـرة واألجهـزة        ١٩٨٠بروتوكول عام   

التفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن  ) الربوتوكــول الثــاين(األخــرى 
، ١٩٩٦يغته املعدلـة يف عـام      وحيظر الربوتوكول، بص  . اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر     

استخدام األلغام املضادة لألفراد الـيت يـتم إطالقهـا مـن بعـد بـدون آليـات فعالـة للتـدمري الـذايت                        
ويف هناية الرتاع املسلح، تلتزم الدول األطراف يف الربوتوكول الثاين املعـدل            . التعطيل الذايت  أو

توكـــول حيـــز التنفيـــذ يف كـــانون وقـــد دخـــل هـــذا الربو. بإزالـــة مجيـــع األلغـــام الـــيت زرعتـــها
  .١٩٩٨ديسمرب /األول
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يـنص علـى احلظـر الـشامل والكامـل لأللغـام املـضادة               ورغم ذلك فإن الربوتوكول الثـاين ال        - ١١
اجملتمـع املـدين     وقـرر . لألفراد، كما أن مؤمتر نـزع الـسالح مل يـتمكن مـن االتفـاق علـى هـذا احلظـر                    

هبة يف الفكـر، الـيت يـساورها القلـق إزاء العواقـب اإلنـسانية               الدويل وجمموعة صغرية من البلدان املتـشا      
املترتبة على استخدام األلغام املضادة لألفراد، أن يواصـال بـذل اجلهـود مـن أجـل فـرض حظـر كامـل                

ومن نتائج ذلك أن املفاوضات اليت سبقت إبرام اتفاقية حظـر اسـتعمال             . على هذا السالح العشوائي   
حظر األلغام  م املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، املعروفة أيضاً باتفاقيةوتكديس وإنتاج ونقل األلغا

املــضادة لألفــراد، كــان الــدافع الرئيــسي وراءهــا يتمثــل يف الــشواغل اإلنــسانية، ولــيس يف االعتبــارات 
مث جرى التفاوض بشأن االتفاقية يف عمليـة منفـصلة خـارج نطـاق              . العسكرية واملتعلقة برتع السالح   

  .يات نزع السالح املتعددة األطراف التقليديةمنتد
ــشرين األول  - ١٢ ــوبر /ويف ت ــاوا،    ١٩٩٦أكت ــصدد يف أوت ــؤمتر يف هــذا ال ــرة م ، عقــد ألول م

 حكومة، واألمم املتحـدة، واللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر، واحلملـة الدوليـة            ٥٠وحظي بتأييد   
ناسـبة، تقـرر فـتح بـاب التوقيـع علـى            ويف نفس امل  . حلظر األلغام األرضية، يف مجلة جهات أخرى      

ويف . معاهدة حلظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام               
، مت االنتهاء من املفاوضـات الرمسيـة بـشأن املعاهـدة، واعتِمـدت اتفاقيـة           ١٩٩٧مؤمتر أوسلو لعام    

ودخلـت االتفاقيـة حيـز النفـاذ     . ١٩٩٧بتمرب سـ / أيلـول  ١٨حظر األلغام املضادة لألفراد رمسياً يف       
، ٢٠١١سـبتمرب   /ويف أيلـول  . ويعمل األمني العام وديعاً هلذه االتفاقيـة      . ١٩٩٩مارس  / آذار ١يف  

  . دولة١٥٦بلغ عدد الدول املصدقة على االتفاقية أو املنضمة إليها 
 وشـكلت احلملـة     وأدت منظمات اجملتمع املـدين دوراً بـالغ األمهيـة خـالل هـذه العمليـة،                 - ١٣

وقد ُمنحت احلملـة جـائزة نوبـل        . الدولية حلظر األلغام األرضية بدون شك عامل دفع رئيسي هلا         
 على محلتها للـدعوة إىل إدراج مـسألة األلغـام األرضـية يف جـدول أعمـال          ١٩٩٧للسالم يف عام    
ين بالتعـاون الـصريح   ومتيز التفاعل بني احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املـد  . اجملتمع الدويل 

إىل حد أن املفاوضات اليت أدت إىل إبرام اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام           
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، املعروفة أيضاً باتفاقية حظر األلغـام املـضادة لألفـراد، وُيطلـق                 

منوذجـاً  ”ري مـن األحيـان باعتبارهـا        ، مـا زال يـشار إليهـا يف كـث          “عملية أوتاوا ”عليها أيضاً اسم    
  .)٢(“جديداً للدبلوماسية

__________ 
)٢ ( Rosy Cave, “Disarmament as humanitarian action? Comparing negotiations on anti-personnel mines 

and explosive remnants of war”, in Disarmament as Humanitarian Action. From Perspective to 

Practice, United Nations Institute for Disarmament Research, John Borrie and Vanessa Martin 

Randin, eds) .  ،عمـالً إنـسانياً؟ املقارنـة بـني املفاوضـات بـشأن األلغـام        نـزع الـسالح باعتبـاره   ”روزي كيـف 
، مـن املنظـور إىل املمارسـة   . ح كعمـل إنـساين  نـزع الـسال  ، يف “املضادة لألفراد وخملفات احلرب من املتفجـرات    

منـشورات األمـم   . (معهد األمم املتحـدة لبحـوث نـزع الـسالح، جـون بـوري وفانيـسا مـارتن رانـدين، حمـرران                
 ).باللغة اإلنكليزية (٦٣ و٥٥الصفحتان ، )GV.E.06.0.9املتحدة، رقم املبيع 
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  األلغام األرضية واإلجراءات املتعلقة باأللغام  - باء  
ــا    - ١٤  لإلشــارة بــصفة “اللغــم األرضــي” أو “اللغــم”منــذ أواخــر الثمانينــات، تــستخدم عبارت

حظـرت اسـتخدامه اتفاقيـة       وهي نظـام األسـلحة الـذي         -رئيسية إىل األلغام األرضية املضادة لألفراد       
 ولكـن هـذه     -حظر استخدام وتكديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام                    

النظم ليست سوى نوع واحـد مـن جمموعـة األسـلحة املتزايـدة التنـوع الـيت تركـز عليهـا اإلجـراءات                  
ر غري املنفجرة، وخملفات احلـرب      ومثة معجم متنامٍ من املصطلحات، من قبيل الذخائ       . املتعلقة باأللغام 

والـذخائر  (من املتفجرات، والذخائر املتفجرة املُتخلى عنها، والذخائر املنفجـرة، والـذخائر العنقوديـة              
غري أن التفرقة بـني األلغـام األرضـية وغريهـا مـن أنـواع               . ، واألجهزة التفجريية يدوية الصنع    )الصغرية

فعلـى الـرغم مـن اخـتالف        . )٣(ليوميـة علـى أرض الواقـع      تـسري علـى األعمـال ا       األجهزة املتفجرة ال  
تفرضـه مـن مـشاكل ومـا حتدثـه مـن تـأثري               أنواع التهديد الذي متثله، فإهنا متاثل األلغام األرضـية فيمـا          

  . االقتصادية للمجتمعات املتضررة-على األنشطة االجتماعية 
ف التـصدي للمـشاكل الـيت     متثل األعمال املتعلقـة باأللغـام مجيـع األنـشطة الـيت تـستهد             ”  - ١٥

بيـد أن النـاس هـم الـذين يـشكلون      . تواجهها اجملتمعات املدنية كنتيجة للتلـوث باأللغـام األرضـية        
ورغـم أن هـدف هـذه األعمـال فـين مـن حيـث               . جوهر األعمال املتعلقة باأللغام وليس األسـلحة      

لدوليـة ملكافحـة األلغـام      وتعـّرف املعـايري ا    . )٤(“املمارسة، فإنه إنـساين وإمنـائي مـن حيـث النتيجـة           
األنشطة اليت هتدف إىل ختفيف اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية           ”اإلجراءات املتعلقة باأللغام بأهنا     

، مبـا يف ذلـك الـذخائر        )٥(“والبيئية النامجة عن األلغـام األرضـية وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات              
  .العنقودية

بد من أخذها مجيعاً بعني االعتبار مـن          أبعاد، ال  وتشمل اإلجراءات املتعلقة باأللغام عدة      - ١٦
. أجل التصدي الكامـل جملموعـة املـشاكل الـيت يـسببها التلـوث مبخلفـات احلـرب مـن املتفجـرات                     

تعريـف املعـايري     اخلمس الرئيسية لدعم اإلجراءات املتعلقة باأللغام، كما جـاءت يف          “الدعائم” و
إزالــة األلغــام   )ج(التوعيــة خبطــر األلغــام؛   ) ب (الــدعوة؛ ) أ: (الدوليــة ملكافحــة األلغــام، هــي   

، وتــشمل مجيــع األنــشطة التقنيــة “اإلزالــة”لألغــراض اإلنــسانية، وكــثرياً مــا يــشار إليهــا بعبــارة  
؛ )أي املـسح، وإعـداد اخلـرائط، ووضـع العالمـات، وإزالـة األلغـام              (املطلوبة خالل عملية اإلزالـة      

ــد    )د( ــهم البـ ــشمل تأهيلـ ــضحايا، وتـ ــساعدة الـ ــاجهم؛   مـ ــادة إدمـ ــسي وإعـ ــدمري ) ه(ين والنفـ تـ
  .املخزونات

__________ 
 باأللغام ُيرجـى الرجـوع إىل املعـايري         املتعلقةجراءات  لالطالع على املصطلحات والتعاريف ذات الصلة يف سياق اإل         ) ٣(

 ).باللغة اإلنكليزية. (www.mineactionstandards.orgالدولية ملكافحة األلغام، وهي متاحة من املوقع 
 .٧، الفقرة )A/53/496( يف إزالة األلغام املساعدةتقرير األمني العام عن تقدمي  ) ٤(
)٥ ( A Guide to International Mine Action Standards, ،)   دليــل لتطبيــق املعــايري الدوليــة لإلجــراءات املتعلقــة

 ).باللغة اإلنكليزية. (١٧٧، الصفحة ٢، امللحق )باأللغام
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ومــن األمهيــة أن يــشار إىل النطــاق الواســع مــن األنــشطة املتنوعــة الــيت جتّمــع يف مفهــوم     - ١٧
اإلجراءات املتعلقة باأللغام، مما جيعل من املستحيل تقريباً على منظمة واحدة أن ينجح أداؤهـا يف              

افة إىل نضج هذا القطاع، مبنظمات خمتلفة إىل التخـصص يف           وقد دفع هذا، باإلض   . مجيع اجملاالت 
ــها   وحتــاول منظومــة األمــم املتحــدة أن حتقــق احلــد األمثــل    . أحــد هــذه املكونــات أو يف عــدد من

لالستفادة مبواردها واستخدام مكامن القـوة واملزايـا النـسبية للكيانـات املختلفـة الـيت تتـألف منـها                
رئيــسية أيــضاً يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام اجملتمــع ومــن اجلهــات الفاعلــة ال. املنظومـة 

املــدين، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واحلكومــات الوطنيــة؛ وهــذا يعــين أن الــشراكة والتعــاون  
  .والتنسيق هي من املفاهيم الرئيسية يف هذا اجملال

بـني   تعـاون فيمـا   وقد أتاحت اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف املاضي بعـض منـاذج طيبـة لل               - ١٨
اجلهات املعنية ذات الصلة علـى الـصعيد الـدويل، مـن قبيـل وضـع معـايري إزالـة األلغـام لألغـراض                       

ــسانية، الــيت أصــدرهتا األمــم املتحــدة أول مــرة يف عــام     ــرامج  ١٩٩٧اإلن ، ليهتــدي هبــا ختطــيط ب
 وتوسيع نطاقهـا     حتديثها ٢٠٠٠وقد جرى يف عام     . اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتنفيذها وإدارهتا    

ليتجاوز حدود عمليات اإلزالة، فهي تشمل عناصر أخرى لإلجراءات املتعلقة بإزالة األلغام، من              
وإلظهــار هــذه التغــيريات، . قبيــل التوعيــة خبطــر األلغــام، واملــسح والتــدريب، وتــدمري املخزونــات

 دورية من ِقبـل دوائـر       وجيري استعراضها بصفة  . أعيدت تسميتها باملعايري الدولية ملكافحة األلغام     
  .اإلجراءات املتعلقة باأللغام

، كــان ُيعتقــد أن عــدد الــدول املتــضررة مــن جــراء األلغــام  ٢٠١٠ســبتمرب /ويف أيلــول  - ١٩
 ٣ ٠٠٠ دولــة، فــضالً عــن ســبع منــاطق غــري معتــرف هبــا دوليــاً، وأن قرابــة ٦٦يبلــغ  األرضــية

أما اخلـسائر يف األفـراد فيقـل مـستواها          . امكيلومتر مربع من األرض يف أحناء العامل ملوثة باأللغ        
 عــن ٢٠٠٩كــثرياً عــن التقــديرات الــسابقة، إذ يقــل حجــم اخلــسائر البــشرية املــسجلة يف عــام  

وقد أخذ اجملموع الكلي للخسائر يف األفراد يتناقص بشكل مطـرد           . نطاق العامل   على ٤ ٠٠٠
وجتـدر  . ٢٠١٠ام   إىل أقـل مـن نـصف هـذا العـدد قـي عـ               ٢٠٠٠ يف عـام     ٨ ٠٠٠ من حـوايل  

. اإلشارة إىل أن هذه األرقام تعكس اجتاهاً عاماً، وأن عـدد الـضحايا قـد زاد يف بعـض البلـدان                    
وبوجــه عــام، هــذا إجنــاز إجيــايب  . وتعــزى الزيــادة يف مجيــع احلــاالت تقريبــاً إىل ظــروف حمــددة 

  .للغاية، ودليل واضح على أن اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل تؤيت مثارها
وأذكت منظمات اجملتمع املـدين وائتالفاتـه املهتمـة بـاألمر، مثـل احلملـة الدوليـة حلظـر                     - ٢٠

ــام األرضــية،          ــشكلة األلغ ــوعي مب ــات، ال ــة واحلكوم ــات الدولي ــا املنظم ــام األرضــية، تليه األلغ
وكان التركيـز   . ووضعتها بني قمة األولويات يف جدول األعمال العام ألواخر فترة التسعينات          

لى الضحايا باعتبـار أهنـم أظهـر تـأثري لأللغـام األرضـية وخملفـات احلـرب األخـرى مـن                      آنذاك ع 
وليست حاالهتم مأساوية ومصدراً ملـصاعب وجوديـة لألقـارب واألسـر فحـسب،       . املتفجرات
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وحيتـاج البـاقون   .  االقتـصادية للبلـد املعـين برمتـها     -ولكنها تؤثر أيضاً على التنميـة االجتماعيـة         
يف معظــم (مــن ضــحايا األلغــام األرضــية إىل املــساعدة املكثفــة طويلــة األجــل  علــى قيــد احليــاة 

والرعاية والـدعم قبـل إعـادة اإلدمـاج، الـيت ميتنـع الوصـول               ) احلاالت مدى ما تبقى من حياهتم     
ــى معظمهــم أو ال  ــا عل ــها  إليه ــى كلفت ــدرون عل ــهميش،    . يق ــضحايا للت ــا يتعــرض ال وكــثرياً م

الفئــات الــضعيفة، الــيت تقــيم يف بلــدان خارجــة مــن نزاعــات وخباصــة حــني ينتمــون بالفعــل إىل 
  .ولديها موارد حمدودة وتواجه أولويات متضاربة

ويود املفتشان التشديد على أن كل خسارة واحدة يف األفراد هي أمر حيسب حـسابه                 - ٢١
وحدث شديد الوقع للغاية، غري أن عدد اخلسائر يف األشـخاص النامجـة عـن األلغـام وخملفـات                   

رب من املتفجرات، من منظور عاملي، ليس كبرياً إذا مـا قورنـت بتهديـدات عامليـة أخـرى،        احل
وهــذا، يف مجلــة أمــور، أحــد  . اإليــدز، أو غريمهــا/كاملالريــا أو فــريوس نقــص املناعــة البــشري 

العوامل اليت تـسهم يف توقـف مـسألة األلغـام األرضـية عـن الظهـور يف وسـائل اإلعـالم العـاملي                        
  .الدولية
، وتطــورت معهــا ١٩٩٣وقــد تطــورت طبيعــة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام منــذ عــام    - ٢٢

وبعــد أن كــان التركيــز ســابقاً علــى اجلوانــب : فــتغري حمــور االهتمــام. توقعــات اجلهــات املاحنــة
ويتمثـل  .  االقتصادي على اجملتمعـات املتـضررة      -اإلنسانية، أصبح اآلن على التأثري االجتماعي       

ــة للمجتمعــات املتــضررة     الغــرض مــن اإلجــرا  ــة مأمون ــة بيئ ءات املتعلقــة باأللغــام يف إعــادة هتيئ
  .تساعدها على احلياة الطبيعية والتنمية

وتؤثر األلغام األرضية على األراضي الزراعية والقنوات املائية والطـرق، وميكـن لـذلك        - ٢٣
، أو تعيـق عـودة      أن تلحق االضطراب باألسواق واإلنتاج، أو متنع توصـيل اخلـدمات احلكوميـة            

الالجئني، أو تعمل مبثابة مثبط مادي إلعـادة اإلعمـار االقتـصادي والتنميـة، وهـذه جمـرد أمثلـة                    
قليلة من العواقب غري املباشرة السلبية الكثرية لوجود األلغام األرضـية أو حـىت جملـرد الـشك يف                   

  .)٦(وجودها
 أن التلـوث باأللغـام يف هـذا         وختلص دراسة حالة مـن موزامبيـق، علـى سـبيل املثـال، إىل               - ٢٤

أضـف إىل   . يؤثر تأثرياً بالغاً على مستوى الفقر فحسب بل يؤثر على عمق الفقر كـذلك              البلد ال 
ذلـك أنـه كلمــا زادت حـدة التلـوث باأللغــام، كلمـا اشـتد الــنقص يف معـدل االسـتهالك اليــومي         

ر احلــرب علــى الفقــر وتــشري الدراســة لــذلك إىل أثــر هامــشي لــه داللــة إحــصائية مــن آثــا . للفــرد
__________ 

)٦ ( Gregory L. Bier, “The economic impact of landmines on developing countries”, International 

Journal of Social Economics, vol. 30, No. 5 (2003), pp. 655-656) .االقتصادي  التأثري”بري، . غريغوري ل
، )٢٠٠٣(٥، العــدد ٣٠، اجمللــد اجمللــة الدوليــة لالقتــصاد االجتمــاعي ، “لأللغــام األرضــية علــى البلــدان الناميــة 

 ).باللغة اإلنكليزية). (٦٥٦ و٦٥٥الصفحتان 
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وعلى غـرار ذلـك بالنـسبة       . )٧(واالستهالك حىت بعد انقضاء عدة سنوات على وقف إطالق النار         
 وتركز علـى التـأثري االقتـصادي يف لبنـان           ٢٠٠٨للذخائر العنقودية، تشري دراسة منشورة يف عام        
ليــون  م٣٣، تتــراوح قيمتــها بــني ٢٠٠٨-٢٠٠٦إىل حــدوث خــسائر اقتــصادية، خــالل الفتــرة  

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة،  ١٢٢ دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة و 
مبــا يف ذلــك تكلفــة اإلنتــاج الزراعــي والوفيــات  (جنمــت مباشــرة عــن انتــشار الــذخائر العنقوديــة  

  . )٨(وحيلّ أكرب قدر من اخلسائر ثقيالً على كاهل األفراد واألسر). واإلصابات
من أن األمر استغرق سنوات مـن املناقـشة إلدراج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                وبالرغم    - ٢٥

يف خمططات التنمية، فمن املقبول على نطاق واسع اآلن أن اإلجراءات املتعلقة باأللغـام ينبغـي أن                 
يتجزأ من اخلطط اإلمنائية للبلدان، ومن املعترف به اعترافاً واضـحاً الـصالت بـني          تشكل جزءاً ال  

لذلك فـإن تلـك اإلجـراءات هـي أيـضاً وسـيلة للوصـول إىل                . راءات املتعلقة باأللغام والتنمية   اإلج
حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، علـى النحـو الـذي تـربزه سياسـات فريـق التنـسيق املـشترك بـني                  

اج  تشجع األمم املتحدة مجيع األطراف على إدم       ”: الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام    
...  تــشجع] و... [ األعمــال املتعلقــة باأللغــام ضــمن براجمهــا اإلمنائيــة واســتراتيجياهتا وميزانياهتــا 

إدماج األعمال املتعلقة باأللغام يف خطط وعمليات التنمية الوطنية بغيـة تعزيـز األهـداف اإلمنائيـة                 
ــة ــرة  . )٩(“... لأللفيـ ــتراتيجية الفتـ ــزز اسـ ــاه، تعـ ــق  أيـــ٢٠١٠-٢٠٠٦ ويف نفـــس االجتـ ضاً حتقيـ

وقــد جعلــت بعــض البلــدان  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن خــالل اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  
املتضررة، مثل أفغانستان وكمبوديا، من هذه اإلجراءات إحـدى دعـائم أهـدافها اإلمنائيـة لأللفيـة                 

د الـذخائر   يقـضي وجـو    ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، حيـث ال       . )١٠(على الصعيد الوطين  
االرتباط واضح يف   (غري املنفجرة على األرواح فحسب، بل يعرقل التنمية االجتماعية االقتصادية           

__________ 
)٧ ( Ouarda Merrouche, “Landmines and poverty: IV evidence from Mozambique”, Peace Economics, 

Peace Science and Public Policy, vol. 14, No. 1 (2008), pp. 7 and 10) .  ،األلغـام األرضـية   ”وردا مـريوش
 ١، العــدد ١٤، اجمللــد اقتــصاد الــسالم وعلــوم الــسالم والــسياسات العامــة، “رابعــاً أدلــة مــن موزامبيــق: والفقــر

 ).ة اإلنكليزيةباللغ). (١٠ و٧، الصفحتان )٢٠٠٨(
)٨ ( Greg Crowther, Counting the Cost: The Economic Impact of Cluster Munition Contamination in 

Lebanon (London, Landmine Action, 2008), pp. 3-6 and 17-25) .  ،ــر ــغ كروث ــة غري : حــساب التكلف
، )٢٠٠٨جــراءات املتعلقــة باأللغــام األرضــية، لنــدن، اإل(، االقتــصادي للتلــوث بالــذخائر العنقوديــة يف لبنــان التــأثري

 ).باللغة اإلنكليزية. (٢٥-١٧ و٦-٣الصفحات 
يونيـه  / حزيـران  ٦ سياسـات األمـم املتحـدة املـشتركة بـني الوكـاالت،              :األعمال املتعلقة باأللغام والتنسيق الفعال     ) ٩(

 .٢٥، الفقرة ٢٠٠٥
، وهــو يركــز علــى إزالــة األلغــام، ٩فيــة رقــم اً هــدف حمــدد هــو اهلــدف اإلمنــائي لألليوجــد لــدى كمبوديــا أيــض ) ١٠(

 يف أفغانــستان، املتعلــق بتعزيــز األمــن، فيعــاجل نــزع ٩أمــا اهلــدف . والــذخائر غــري املنفجــرة، ومــساعدة الــضحايا
 UNDP, Vision 2020–Afghanistanاأللغام وتـدمري املخزونـات؛ وللحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات، انظـر         

Millennium Development Goals: Annual Progress Report 2008, p. 28. )     ،برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي
). ٢٨، الـصفحة    ٢٠٠٨تقريـر مرحلـي سـنوي،       :  األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفغانـستان      ‐ ٢٠٢٠الرؤية لعام   

 ).باللغة اإلنكليزية(
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، استحدث هدف   ) منطقة من املناطق امللوثة بالذخائر غري املنفجرة       ٤٦ منطقة من أصل أفقر      ٤١
ي للـذخائر غـري      االقتصاد - من األهداف اإلمنائية لأللفية للحد من األثر االجتماعي          ٩ حملي رقم 
  .املنفجرة

وليس هذا التحول من النظرة املبدئيـة إىل اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام بـدون مقاومـة،             - ٢٦
فــبعض املنظمــات غــري احلكوميــة تأســف للتخفيــف مــن صــرامة املبــادئ الــيت تقــوم عليهــا هــذه 

ى أن هــذا  االقتــصادي، وهـي تــر -اإلجـراءات وتــشكو مـن زيــادة تبعيتــها للتـأثري االجتمــاعي    
التحول يقلل من التركيز على االلتزامات القانونية الدولية، كاحلاجة إىل تطهـري املنـاطق امللوثـة                
بشكل كامـل، علـى النحـو الـوارد يف اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام                        

  .املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
  

  تقدمي املساعدة للضحايا  - جيم  
تفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري               خلقت ا   - ٢٧

فقـد أعربـت الـدول      . تلك األلغام سابقة باستحداثها التزامـاً قانونيـاً بتقـدمي املـساعدة للـضحايا             
يف بذل قـصاراها يف تـوفري املـساعدة لرعايـة ضـحايا      ”األطراف يف ديباجة االتفاقية عن رغبتها      

 يف صـقل  ٦ومتضي املـادة  . “هم، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً      األلغام وتأهيل 
تقوم كـل دولـة طـرف تكـون يف          ” منها، اليت تشري إىل أن       ٣سيما يف الفقرة     هذه العبارة، وال  

وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها من أجل رعاية تأهيل ضـحايا األلغـام وإعـادة إدمـاجهم                  
  .“قتصادياالجتماعي واال

ويشتمل نطـاق مـساعدة الـضحايا علـى مجـع البيانـات وتقـدمي الرعايـة الـصحية والتأهيـل                       - ٢٨
البــدين والنفــسي، مبــا يف ذلــك تــوفري األجهــزة املعينــة، وإتاحــة فــرص التعلــيم والعمــل واملــشاركة    

  .ت الصلة االقتصادية، وينبغي أن تدعمها القوانني والسياسات ذا-الكاملة يف احلياة االجتماعية 
، أعلنت مجعيـة الـصحة العامليـة أن تـأثري األلغـام املـضادة لألفـراد ميثـل               ١٩٩٨ويف عام     - ٢٩

إحدى مشاكل الصحة العامة، وطلبت إىل حكومـات البلـدان املتـضررة أن تـدرج يف خططهـا                
. الوطنية للصحة آليـات لتجنـب حـوادث األلغـام املـضادة لألفـراد، وتقـدمي املـساعدة للـضحايا                   

ول اجتماع للدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام                    ويف أ 
، ســلمت الــدول ١٩٩٩املـضادة لألفــراد وتـدمري تلــك األلغـام، الــذي عقـد يف مــابوتو يف عـام      

الضرر الذي تسببه األلغام املضادة لألفراد هـو مـشكلة مـن مـشكالت الـصحة                ”األطراف بأن   
أن ُتـدمج مـساعدة الـضحايا يف اسـتراتيجيات أوسـع نطاقـاً يف جمـال         بد مـن      وأنه ال  “العمومية

ــة والقــصرية األجــل        ــة الطارئ ــوفري الرعاي ــصار علــى جمــرد ت الــصحة العامــة، ضــماناً لعــدم االقت
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ومت يف هـذا    . )١١(للضحايا وإمنا إليالء عناية خاصة للمـسائل الطويلـة األجـل املرتبطـة هبـا أيـضاً                
االســتراتيجي لتقــدمي املــساعدة للــضحايا، الــذي يعــرف أيــضاً   االجتمــاع ذاتــه اعتمــاد اإلطــار  

  .باستراتيجية مابوتو
ــادئ، هــي    - ٣٠ ــز بــني الــضحايا؛ واألخــذ بنــهج   : واســتند اإلطــار إىل ســبعة مب عــدم التميي

ــام        ــوطين بزم ــساك ال ــصلة؛ واإلم ــة ذات ال ــع اجلهــات الفاعل ــشاركة مجي ــل وشــامل؛ وم متكام
فحـددت هـذه    . اع هنـج للتنميـة املـستدامة؛ ومتكـني الـضحايا          األمور؛ والشفافية والكفاءة؛ واتب   

املبادئ اإلطار الالزم لعمل اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـاً               
وما برحـت اللجنـة املـذكورة تـؤدي دوراً هامـاً منـذ ذلـك                . ١٩٩٩واقتصادياً، املنشأة يف عام     

ف املوضــوعة يف جمــال األلغــام املــضادة لألفــراد، ومــساعدة احلــني يف دفــع عجلــة حتقيــق األهــدا
الدول األطراف يف حتديد القـضايا املتعلقـة مبـساعدة الـضحايا وفهمهـا علـى حنـو أفـضل بإقامـة                

  .عالقة مع الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
، ٢٠٠٤ملعقـــودة يف عـــام ويف قمـــة نـــريويب املعنيـــة بإجيـــاد عـــامل خـــال مـــن األلغـــام، ا  - ٣١

اعتمــدت الــدول األطــراف رمسيــاً املبــادئ املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة للــضحايا، واعترفــت بــأن    
مساعدة الـضحايا ينبغـي أن تـتم يف إطـار نظـم الـصحة العامـة الـشاملة وأطـر حقـوق اإلنـسان                         

تلـزم  ، وهـي  ٢٠٠٩-٢٠٠٥واعتمدت خطة عمل نريويب للفترة   . للبلدان املتضررة من األلغام   
الدول األطراف ببذل أقصى جهودها إلنشاء وتعزيز خـدمات الرعايـة الـصحية املطلوبـة لتلبيـة                 

ويف هـذا الـسياق، يـود املفتـشان أن يـشريا            . االحتياجات الطبية لضحايا األلغام املضادة لألفراد     
العمـل وفقـاً    ” من خطة عمل نريويب، الـذي يطلـب إىل الـدول األطـراف               ٣٦إىل اإلجراء رقم    

 علـى تقـدمي املـساعدة فـوراً إىل الـدول األطـراف الـيت                ٦ مـن املـادة      ٣لتزامها مبوجب الفقـرة     ال
  .“أثبتت بوضوح احتياجاهتا إىل الدعم اخلارجي

 أحكامـاً خاصـة بتقـدمي املـساعدة الـشاملة           ٢٠٠٨وتشمل اتفاقية الذخائر العنقوديـة لعـام          - ٣٢
تفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج  للــضحايا، مــستمدة مــن الــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ ا 

 بــأهنم “ضــحايا” وهــي تــشمل تعريفــاً للـــ . األلغــام املــضادة لألفــراد، وتــدمري تلــك األلغــام  ونقــل
. يقتــصرون علــى األشــخاص املتــأثرين بــل يــشملون أيــضاً أســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة املتــضررة    ال

ت الرمسيــة مــن الــدول األطــراف إزاء وجتعــل االتفاقيــة مــن تقــدمي املــساعدة للــضحايا أحــد املتطلبــا
املناطق اخلاضعة لواليتـها، وتـدعو لتقـدمي املـساعدة الدوليـة، الـيت ينبغـي أن تـستند إىل                     الضحايا يف 

ــاً  ــة       احلقــوق وفق ــا فيهــا املتعلقــة باإلعاق ــصلة القائمــة، مب ــة األخــرى ذات ال لالســتراتيجيات الوطني
  .والتنمية
__________ 

 .١٥، الفقرة )، اجلزء الثاينAPLC/MSP.1/1999/1(إعالن مابوتو  ) ١١(
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 بإجيـــاد عـــاملٍ خـــالٍ مـــن األلغـــام، الـــذي عقـــد يف  ويف مـــؤمتر قمـــة كارتاخينـــا املعـــين  - ٣٣
، أعرِب عن التسليم بوجـود أمـارات للتحـسن وحتقـق مكاسـب، ولـو أهنـا كانـت                    ٢٠٠٩ عام

غـري أن التحـدي املتمثـل يف إظهـار          . ترتبط أساساً بالعملية، يف جمـال تقـدمي املـساعدة للـضحايا           
  .حتسينات يف نوعية حياة ضحايا األلغام ما زال قائماً

ويشكل تقدمي املساعدة للضحايا كذلك جزءاً من استراتيجية األمم املتحدة؛ غـري أهنـا                - ٣٤
غري متضمنة إال يف جزء مـن أحـد األهـداف االسـتراتيجية األربعـة، الـيت تتطـرق إليهـا املناقـشة                       

وتـشمل األنـشطة الرئيـسية ذات الـصلة،         . مبزيد من التفصيل يف الفرع جيم من الفصل الثالـث         
دمج احلاجات املرتبطـة بـاإلجراءات      ” بشأن   ٣التحديد يف إطار الغاية االستراتيجية      على وجه   

، “ بلـداً علـى األقـل      ١٥املتعلقة باأللغـام يف اخلطـط، وامليزانيـات، الوطنيـة للتنميـة والـتعمري يف                
خملفـات احلـرب   /اجلهود اليت تبذل من أجـل ضـمان حقـوق النـاجني مـن األلغـام األرضـية               دعم

ــن املتفجــرات  ــة،      م ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة املقدم ــسهيالت الوطني ــربامج والت ــياق ال  يف س
والدعوة من أجل زيادة ما يقدم مـن مـوارد ودعـم إىل هـؤالء األشـخاص، مبـن فـيهم النـاجون                       

  .خملفات احلرب من املتفجرات/حبياهتم من األلغام األرضية
ية حقـوق األشـخاص ذوي     وباإلضافة إىل صكوك القانون الدويل سالفة الذكر، التفاق         - ٣٥

اإلعاقة أمهية خاصة يف االعتراف حبقوق اإلنسان هلؤالء األشـخاص، األمـر الـذي ينطبـق أيـضاً                 
ومتثـل هـذه االتفاقيـة حتـوالً يف منـوذج معاملـة األشـخاص               . على ضحايا األلغام املضادة لألفـراد     

علــى احلقــوق، ذوي اإلعاقــة، ألهنــا تنتقــل مــن منظــور طــيب أو خــريي إىل األخــذ بنــهج يقــوم   
لتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم ضحايا األلغام األرضية، إمكانية املـشاركة يف اختـاذ                
القـــرارات الـــيت تـــؤثر علـــى حيـــاهتم وإمكانيـــة الـــسعي لالنتـــصاف مـــن االنتـــهاكات املرتكبـــة 

امـل  وتوفر االتفاقيـة إطـاراً لتلبيـة احتياجـات الـضحايا النـاجني وكفالـة اإلعمـال الك                 . حلقوقهم
  .حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم واالحترام لكرامتهم األصيلة

يستنتج املفتشان أن اإلطـار القـانوين الـدويل واضـح وشـامل بالقـدر الكـايف، وأنـه                     - ٣٦
بـني الـدول األطـراف واجملتمـع         ميكن اعتبار تطوره جناحاً غري مسبوق لقـصة التعـاون فيمـا           

  .مات غري احلكومية، وأسرة األمم املتحدةاملدين، مبا يف ذلك الضحايا أنفسهم، واملنظ
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  ١الشكل 
  ٢٠٠٩ من اجلهات املاحنة، ٢٥املسامهات املواضيعية ألكرب 

  )نسبة مئوية(

    
    .ICBL, Landmine Monitor, 2010; www.the-monitor.org  :املصدر  
ــل   ١٠غــري أن تقــدمي املــساعدة للــضحايا حيظــى بأقــل مــن      - ٣٧ ــة مــن جممــوع متوي  يف املائ

 بـأهنم  ١٥ ماحنـاً، مل يفـد سـوى    ٣٣فمـن أصـل   ). ١انظر الشكل (اإلجراءات املتعلقة باأللغام   
ومما يربز ضرورة زيادة اجلهـود املبذولـة يف         . )١٢(٢٠٠٩قدموا الدعم ملساعدة الضحايا يف عام       

دم التحـسن يف نوعيـة      هذا اجملال على الصعيدين الـوطين والـدويل، املخـاوف اخلطـرية بـشأن عـ               
احلياة اليومية للضحايا الناجني من األلغام األرضية منذ انعقاد مؤمتر نريويب، الـيت أعربـت عنـها                 

فلــم يتحــدد املــستوى الــشامل الفعلــي للمــوارد . املنظمــة الدوليــة للمعــوقني، علــى ســبيل املثــال
يف أولويتها مـن التمويـل      املخصصة ملساعدة الضحايا، وتشري كثري من اجلهات املاحنة إىل حتول           

سـيما املخصـصة    املكرس ملساعدة الضحايا إىل أجزاء أخرى مـن براجمهـا اخلاصـة باملعونـة، وال           
  .للمساعدة طويلة األجل جلميع الناجني بغض النظر عن سبب إعاقتهم

وعلى الرغم من أنه مت إحراز بعض التقدم يف بعض البلدان، فإنه متفاوت، ويف معظـم                - ٣٨
غـري أن هنـاك     . تـوىل مـساعدة الـضحايا مركـزاً منخفـضاً يف سـلم األولويـات الوطنيـة                احلاالت  

__________ 
)١٢ ( International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor 2010)  احلملــة الدوليــة حلظــر األلغــام

 .)باللغة اإلنكليزية. (٤٩-٤٨، الصفحتان )٢٠١٠األرضية، مراقب األلغام األرضية 

غري ذلك
٤,٣ 

 تدمري املخزونات
٠,١  

 التوعية باملخاطر/اإلزالة
٨٤,٥  

 الدعوة
٢,٦ 

ايامساعدة الضح
٨,٥  
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بعض من أفضل املمارسات اجلديرة بالـذكر، كالربنـامج الرئاسـي لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام          
)Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (   الـذي أطلقتـه

وهو يتخـذ حمـوراً لـه املكونـات الرئيـسية لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، ويف          . احكومة كولومبي 
إطار الركيزة اخلاصة مبساعدة الضحايا على وجه التحديد، أطلق منتدى وطـين جديـد ملناقـشة               

والحــظ . احتياجــات الــضحايا خــالل البعثــة امليدانيــة الــيت اضــطلع هبــا املفتــشان إىل كولومبيــا  
يع اجلهات املعنية والـشركاء علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل، مبـا يف ذلـك         املفتشان اخنراط مج  

وتــشمل مــساعدة الــضحايا، كمــا ســلفت اإلشــارة، جمموعــة   . الــضحايا وممثلــو اجملتمــع املــدين 
واســـعة مـــن األنـــشطة املترابطـــة، الـــيت جتـــري يف معظـــم احلـــاالت حتـــت مـــسؤولية الكيانـــات  

ــوط   أو ــصعيد ال ــوزارات املختلفــة علــى ال ــساعدة    وال. ينال ــوفري امل ميكــن أن يكتــب النجــاح لت
للضحايا إال من خـالل املـشاركة يف صـراحة وإصـرار مـن جانـب مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات           

  . الصلة على الصعيد الوطين، مبا فيها الشركاء الدوليون املوجودون حملياً، والتنسيق بينها
وارد يف خمتلـف الـصكوك القانونيـة    وال بد مـن ترمجـة الوعـد الـذي قُِطـع للـضحايا والـ             - ٣٩

وقد ناقش املفتشان مع السلطات الوطنية، خالل البعثـات         . الدولية إىل حقائق ووقائع ملموسة    
امليدانيــة الــيت قامــا هبــا، مــسألة تقــدمي املــساعدة للــضحايا، وقامــا بزيــارة مراكــز خمتلفــة لتأهيــل   

اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام      ”م أن   والحظـا أنـه رغـ     . الضحايا يف البلدان املتضررة مـن األلغـام       
، فــإن األشــخاص، وخباصــة الــضحايا، كــثرياً مــا يولــون مرتبــة   “تــستهدف أساســاً األشــخاص

وخيلــص املفتــشان إىل أنــه مــا زال هنــاك . منخفــضة علــى ســلم األولويــات وختــصيص املــوارد
مـن تطـور   الكثري من العمل الذي يلـزم القيـام بـه لتعزيـز مـساعدة الـضحايا، وأنـه بـالرغم                    

اإلطار القانوين الدويل، وااللتزامات املفروضة، فما زال الوفاء هبذه االلتزامات بعيـداً عـن              
وعلى سبيل املثال، قـام املفتـشان، خـالل البعثـة امليدانيـة إىل كمبوديـا، بزيـارة موقـع                   . التحقيق

ميـون سـفاي    ك(ومركزاً للتأهيل   ) بكميون كوك روميات، يف مقاطعة مثار بوك      (إلزالة األلغام   
وأبِلغـا هنـاك بـأن مركـز التأهيـل،       ). ريـب، مبحافظـة سـيم ريـب        دونغ كـوم، يف مقاطعـة سـيم       

الذي تدعمه حالياً املنظمة الدولية للمعوقني، قد يـضطر إىل أن يغلـق أبوابـه، ألن التمويـل غـري                    
ة املستقر جيعـل مـن الـصعب االسـتمرار يف دفـع مرتبـات املـوظفني، الـيت تقـدر تكلفتـها الـسنوي                       

ويـود املفتـشان أن يـدعوا منظومـة         .  دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة      ١٠ ٠٠٠بأقل من   
ــدركان أن هــذه       ــادة مــشاركتها يف جمــال تقــدمي املــساعدة للــضحايا، وي األمــم املتحــدة إىل زي

  .ميكن أن تقتصر على اإلجراءات املتعلقة باأللغام وحدها املشاركة ال
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  اءات املتعلقة باأللغامالتمويل العاملي لإلجر  - دال  
 ١٩٩٦كــان التمويــل املقــدم لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام كــبرياً يف الفتــرة بــني العــامني    - ٤٠
غـري أن اجتاهـاً طـرأ       ). ٢انظـر الـشكل     ( واتسم بالنمو املستمر يف االشتراكات السنوية        ٢٠٠٩ و

 أن مبلــغ التمويــل ويــشري إىل) ٢٠١٠-٢٠٠٨(خـالل فتــرة الــسنتني أو الــثالث ســنوات املاضــية  
وتؤيـد هـذا    . املخصص لإلجراءات املتعلقة باأللغام يتزايد مبعدل أبطأ، إن مل يكن يتجـه للنقـصان             

التقييم دراسات خمتلفة، كدراسة اجلهات املاحنة اليت كلف بالقيام هبا مركز جنيف الـدويل إلزالـة      
ل املقابالت الـيت أجرياهـا مـع    وتأكد املفتشان من ذلك أيضاً خال    . )١٣(األلغام لألغراض اإلنسانية  

ــدان املاحنــة  ــاً ملراقــب األلغــام األرضــية لعــام     . البل ــه وفق ، أســهمت ٢٠١١وجتــدر اإلشــارة إىل أن
 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة           ٤٨٠ مببلغ   ٢٠١٠من اجلهات املاحنة يف عام       ٣١

ل واملنـاطق املتـضررة، بزيـادة        مـن الـدو    ٥٧على هيئة دعـم دويل لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف             
  .٢٠٠٩ يف املائة عن عام ٨نسبتها 

وباإلضافة إىل االستراتيجيات السياسية لكل مـن فـرادى املـاحنني، يتـأثر متويلـهم جبـدول                   - ٤١
األعمــال العــام الــدويل، ويف الــسياق االقتــصادي احلــايل، باحلاجــة إىل اســتخدام املــوارد احملــدودة   

ومن االحتياجات امللحة جلميع اجلهات املاحنة اليت أجريت معها         . كفاءةاملتاحة بأقصى قدر من ال    
مقابالت حتقيـق نتـائج حمـددة، وأصـبح العائـد علـى االسـتثمارات املـضطلع هبـا عـامالً رئيـسياً يف                        

وقــد أســهم هــذا . التعــاون الــدويل، وليــست اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام اســتثناء يف هــذا الــصدد
ر اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وإدماجهـا يف سـياقات أوسـع نطاقـاً، كالتنميـة                 العامل أيضاً يف تطو   

  . االقتصادية، على حنو ما جاء وصفه يف الفقرات السابقة-االجتماعية 

__________ 
)١٣ ( Jean Devlin, “Mine action funding: trends, modalities and future prospects – results of a survey of 

donor countries carried out in May–June 2010” (Geneva, GICHD, 2010))  ،جـــان ديفلـــني
 نتــائج دراســة استقــصائية -االجتاهــات والطرائــق واحتمــاالت املــستقبل  : اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام متويــل”

 ).نكليزيةباللغة اإل). (“٢٠١٠يونيه / حزيران-مايو /للبلدان املاحنة أجريت يف الفترة أيار
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  ٢الشكل 
  ٢٠٠٩-١٩٩٦متويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام على الصعيدين الوطين والدويل، 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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Datos obtenidos de Landmine Monitor, 2000; 2005-2008; 2010, ICBL. 

         Financiación internacional mundial
 

Financiación nacional

    
ــدة         - ٤٢ ــا ع ــهت إليه ــيت انت ــشان واالســتنتاجات ال ــا املفت ــيت أجراه ــابالت ال واســتناداً إىل املق

دراسات، ليس مثـة مـا يـشري إىل أن متويـل اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام سـوف يزيـد يف املـستقبل                         
.  ولكـن مبعـدل أبطـأ      ٢٠١٠بل علـى العكـس مـن ذلـك، اسـتمر االجتـاه اهلـابط يف عـام                   . املنظور

. وليس هناك ما يؤكد أن املـاحنني بعـد أن خفـضوا متويلـهم سـوف يـستعيدون مـستواهم الـسابق                     
وهناك أسباب كثرية لتعليل هذا االجتاه املتباطئ ولو أنـه متوقـع حنـو اخلفـض التـدرجيي ملـستويات             

مة األمـوال املـستثمرة     عدم الوضوح وعدم إحراز تقدم يف أعمال اإلزالة، والنقص يف قي          : التمويل
  .)١٤(والتنافس على التمويل احملدود

وكشفت ردود اجلهات املاحنة علـى االستقـصاء الـذي أجرتـه وحـدة التفتـيش املـشتركة                    - ٤٣
يونيه عـن أن معظـم هـذه اجلهـات تتوقـع أن يـنخفض متويـل اإلجـراءات                   / حزيران -مايو  /يف أيار 

ــسنوات   ــام يف ال ــة باأللغ ــش. ٢٠١٥-٢٠١١املتعلق ــرأي معظــم مــسؤويل األمــم   وي اركها هــذا ال
وتـدل البيانـات املتاحـة      . املتحدة وممثلي املنظمات غـري احلكوميـة الـذين أجريـت معهـم مقـابالت              

يتعلق بكميـة املـسامهات الدوليـة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام علـى أهنـا مـن حيـث الكـم                         فيما

__________ 
 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة  ) ١٤(

 التمويل الدويل العاملي التمويل الوطين

 ٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥، ٢٠٠٠،مراقب األلغام األرضيةبيانات مجعت من احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية،
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 أن يكون التمويل العـاملي يف هـذا اجملـال           تتجاوزه بصفة عامة ومن احملتمل     بلغت مستوى معيناً ال   
  .قد بلغ مداه، وسيتقلص يف املستقبل املنظور

وأهم تغيري طرأ على أمنـاط املـاحنني يف العـشر سـنوات املاضـية هـو التحـول مـن التركيـز                         - ٤٤
على اهلدف، أال وهو اللغم املضاد لألفراد باعتباره سالحاً عشوائياً والسيطرة عليه، إىل احلـد مـن          

عـالوة علـى    . تأثريه على السكان املتضررين والضحايا البـاقني علـى قيـد احليـاة إىل أقـصى درجـة                 
ودون التـرويج الفعلـي لفكـرة العـامل اآلمـن      . ذلك، تتسم سياسة اجلهات املاحنـة اآلن بالرباغماتيـة       

سياسات تـصب الـ   من األلغام يف مقابل اهلدف النهائي املتمثل يف إجياد عامل خـالٍ مـن األلغـام، ال            
ــه      ــداء األصــلي الــذي دعــت إلي ــة حظــر اســتعمال  العامــة لــبعض املــاحنني تركيزهــا علــى الن اتفاقي

  . )١٥(وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
ونتائج الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة لسلوك املاحنني شـديدة              - ٤٥

 الــواردة يف الدراســة الــيت قــام هبــا مركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض   الــشبه بالنتــائج
  :يتعلق باجتاهات التمويل واحتماالته عن األمور التالية اإلنسانية لسلوك املاحنني، وتكشف فيما

                    يشكل األثر الذي يتم حتقيقـه واملتابعـة أهـم عـاملني بالنـسبة للجهـات املاحنـة عنـدما تتخـذ
 ختـصيص املـوارد؛ ويلـي هـذين العـاملني التكـاليف العامـة املقترنـة باملـشاريع،                   القرار بـشأن  

  يتعلق بالتربعات املقدمة؛ ومتطلبات اإلبالغ، ومدى ظهور اجلهة املاحنة فيما
   ــا لألعمـــال، وال ــة أدائهـ ــيما  ال تتوقـــع اجلهـــات املاحنـــة أي تغـــيريات رئيـــسية يف كيفيـ سـ

  للتمويل الثنائي؛يتعلق بقنوات التمويل، مع تفضيلها فيما

                   ،ًُينظر إىل إدماج مشاريع اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وتعميمهـا يف سـياقات أكثـر اتـساعا
 كربامج التنمية الوطنية، باعتباره إحدى اآلليات املفضلة لبيان التأثري املتحقق؛

                 ما زالت اجلهات املاحنة واثقة وراضية بصفة عامة عن الـشركاء الـذين تعمـل معهـم، رغـم 
 أهنا متيل إىل فرض مزيد من املشروطية على املنح اليت تقدمها؛

          وينبغي تنقيح تقديرات التكـاليف     . من دواعي القلق عدم اليقني بشأن ما تبقى ويلزم عمله
فاجلهـات املاحنـة حتـب أن تتعـرف بـشكل أفـضل علـى          . لتكون أقرب للمستويات الواقعيـة    

 حجم االحتياجات؛

 ررة ببنــاء القــدرات الوطنيــة، وحتمــل املــسؤولية املتبقيــة يف األجــل ميثــل التــزام البلــدان املتــض
 .الطويل، عامالً رئيسياً لدى البت يف متويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام

__________ 
 .١٢املرجع نفسه، الصفحة  ) ١٥(
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 إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باأللغام  - ثالثاً  
  اجلهات الفاعلة يف إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باأللغام  - ألف  

إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باأللغام على أساس قرارات اجلمعيـة العامـة وجملـس      تدار    - ٤٦
األمن، كما تسترشد بالصكوك الدولية ذات الصلة اليت حتظر أو تقيـد اسـتعمال األلغـام األرضـية                  
وتعاجل خملفات احلرب من املتفجرات، واملبادئ العامة للقانون اإلنساين الدويل املعين بإدارة رحى             

حلرب وحبماية املدنيني، والصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان كاتفاقيـة حقـوق األشـخاص                ا
اإلعاقة؛ وتتاح معلومات إضافية عن اإلطار القانوين علـى املوقـع الـشبكي لوحـدة التفتـيش                 ذوي  

  .املشتركة
 وتــدرج مــسألة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة منــذ           - ٤٧
 املـؤرخ   ٨٤/٧وبالرغم من قرار اجلمعيـة العامـة        . ، وُينظر فيها سنوياً منذ ذلك احلني      ١٩٩٣ عام
، الــذي دعــت فيــه إىل تنــسيق اســتجابة األمــم املتحــدة ألزمــة  ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين األول١٩

تــدير  أو/األلغــام األرضــية العامليــة، فقــد ظلــت أجــزاء خمتلفــة مــن منظومــة األمــم املتحــدة تــوفر و  
فكانت لدى . ات اإلجراءات املتعلقة باأللغام مستقلة عن غريها طيلة السنوات األربع التالية          خدم

كل من إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة الـشؤون اإلنـسانية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     
  .واليونيسيف مجيعاً مواردها املكرسة لإلجراءات املتعلقة باأللغام

ات إىل إدارة عمليات حفظ السالم، كانـت إدارة الـشؤون اإلنـسانية             وقبل نقل املسؤولي    - ٤٨
تــشارك يف عــدة مبــادرات هامــة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام؛ يــضاف إىل ذلــك أن اليونيــسيف    
كانت قد وضعت مبادئ توجيهية شاملة للتوعية خبطر األلغام وتصدرت عملـييت التثقيـف بـشأن                

االستخدام واسع النطاق لأللغام األرضية وقدرهتا التدمريية قد        ونظراً ألن   . خماطر األلغام والدعوة  
أصبحا من البنود البالغة األمهية يف جدول األعمال الدويل، فقد قرر األمني العام أن تعاجل املـسألة               

وأعلـن  ). ٥، الفقـرة    A/53/496(يف السياق املزدوج لعمليات حفظ السالم والعمليـات اإلنـسانية           
يتعلـق بـاإلجراءات املتعلقـة       ارة عمليات حفظ السالم هي الوكالة الرائـدة فيمـا         األمني العام أن إد   

ــة مـــن نزاعـــات، ومنـــذ تـــشرين     باأللغـــام بـــسبب قـــدرهتا التنفيذيـــة القائمـــة يف البلـــدان اخلارجـ
، تعمل هـذه اإلدارة كجهـة التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة جلميـع                   ١٩٩٧أكتوبر  /األول

  .طة باأللغاماملسائل واألنشطة املرتب
ويــضطلع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي منــذ ســنني بــدور كــبري يف اإلجــراءات املتعلقــة   - ٤٩

باأللغام على نطاق العامل من خـالل إدارة عمليـات متوهلـا جهـات ماحنـة متعـددة ومـصممة أيـضاً            
ــة يف هــذا اجملــال   ــاء القــدرات الوطني ــامج وييــسر يف الوقــت احلــايل إد  . لبن ــرامج ويــدعم الربن ارة ب

 بلداً، وعـادة مـا يـصبح مـشتركاً بعـد انتـهاء مرحلـة الطـوارئ                  ٣٨اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف     
ويتوىل الربنـامج، يف ظـروف معينـة، بنـاًء علـى            . عندما تكون لبناء القدرات الوطنية أمهية قصوى      
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اإلجراءات املتعلقة طلب السلطات يف البلدان املتضررة من األلغام، إدارة بعض العناصر يف برامج           
ويعاجل الربنامج مشكلة األلغام األرضية مـن منظـور إمنـائي ويعـزز             . باأللغام أو مجيع تلك العناصر    

  .إدماج اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف خطط وبرامج التنمية الوطنية والقطاعية
ى تعزيــز ، جــر١٩٩٧واســتناداً إىل برنــامج اإلصــالح الــذي قدمــه األمــني العــام يف عــام   - ٥٠

وأنـشئت هلـذا الغـرض دائـرة األمـم          . التنسيق يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام وهيكـل إدارهتـا          
املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف نطاق إدارة عمليات حفظ السالم لتتـوىل زمـام القيـادة ممـا       

لإلجــراءات املتعلقــة كــان ُيعــَرف آنــذاك بــإدارة الــشؤون اإلنــسانية ولتعمــل مبثابــة جهــة التنــسيق   
وكانت والية الدائرة يف بداية عهـدها تـشمل كفالـة املزيـد      . باأللغام داخل منظومة األمم املتحدة    

وأهم من ذلك أنه أنيط بالدائرة . من التفاعل بني األمم املتحدة وشركائها وأعمال اجملتمع الدويل   
يف أي بلــد يعــاين مــن التلــوث  ضــمان قيــام األمــم املتحــدة باســتجابة فعالــة واســتباقية ومنــسقة   ”

، عـن ترحيبـها     ٥٣/٢٦، يف قرارهـا     ١٩٩٨وأعربـت اجلمعيـة العامـة يف عـام          . “باأللغام األرضية 
  .بإنشاء الدائرة والوالية املمنوحة هلا

وتــضطلع دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ومقرهــا يف مكتــب ســيادة   - ٥١
خل إدارة عمليات حفظ الـسالم، باملـسؤولية الرئيـسية يف اجملـاالت             القانون واملؤسسات األمنية دا   

  :التالية
                    كفالة قيام األمم املتحـدة باسـتجابات تتـسم بالفعاليـة وروح املبـادرة والتنـسيق يف التعامـل

مــع األلغــام األرضــية وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات، وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع      
  ربامج األخرى التابعة لألمم املتحدة؛اإلدارات والوكاالت والصناديق وال

                التنسيق إلعداد ورصد سياسات األمم املتحدة واستراتيجيتها يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة
 باأللغام؛

                ويف سياقات حفظ السالم وحاالت الطوارئ، تقوم الـدائرة بإنـشاء وإدارة مراكـز لتنـسيق
تـدير العمليـات، وحتـشد املـوارد، وتـدير      اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف البلدان املتـضررة، و     

صــندوق التربعــات االســتئماين لتقــدمي املــساعدة يف مكافحــة األلغــام، وحتــدد األولويــات     
 بالنسبة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف البلدان واألقاليم اليت ختدمها؛

                    باأللغـام   وتنسق الـدائرة دعـوة األمـم املتحـدة إىل دعـم الـصكوك القانونيـة الدوليـة املتـصلة 
 .األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات وحقوق اإلنسان لألشخاص املتضررين منها

وباإلضــافة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام داخــل    - ٥٢
وبرنــامج األمــم لإلجــراءات املتعلقــة باأللغـام  منظومـة األمــم املتحـدة، أي دائــرة األمــم املتحـدة    

تحدة اإلمنـائي واليونيـسيف، ميثـل مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع إحـدى اجلهـات              امل
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ــشاريع واخلــدمات        ــوفر خــدمات إدارة امل ــذ، ي ــة للخــدمات وشــريكاً يف التنفي ــسية املقدم الرئي
اللوجستية للربامج واملشاريع اليت تديرها أو متوهلـا األمـم املتحـدة أو املؤسـسات املاليـة الدوليـة                   

وحيـدد املكتـب اخلـرباء      . صارف اإلمنائية اإلقليميـة ودون اإلقليميـة أو احلكومـات املـضيفة           امل أو
كمــا ميكنــه، . التقنــيني الــدوليني ويتعاقــد معهــم لتقــدمي خــدمات اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   

. حسب االقتضاء، أن ينفذ بـرامج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام بالتعـاون مـع الـشركاء املعنـيني                   
 أن سياسة املكتب منذ عـدة سـنوات، وفقـاً لـدائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، تـشري إىل                    غري

 .أنه لن يضطلع على حنو مستقل بأنشطة يف هذا اجملال

وتــدعم مؤســسات األمــم املتحــدة والكيانــات األخــرى التاليــة كــذلك مــا تــضطلع بــه    - ٥٣
ة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة ومكتـب   منظم: األمم املتحدة من اإلجراءات املتعلقة باأللغام  

تنسيق الـشؤون اإلنـسانية ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ومفوضـية األمـم                     
املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية ومكتب شؤون نـزع             

وعــة مــن املنظمــات احلكوميــة عــالوة علــى ذلــك، تقــدم جمموعــة متن. الــسالح والبنــك الــدويل
الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية، فضالً عن املؤسسات املالية الدوليـة، الـدعم لإلجـراءات               
املتعلقة باأللغام بتمويل العمليـات أو تقـدمي اخلـدمات لألفـراد واجملتمعـات احملليـة املتـضررة مـن                    

  .جراء األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات
وأنيط مبكتب شؤون نزع السالح دعم األمني العـام، بـصفته املـسؤول اإلداري األول                 - ٥٤

ديـداً بتنفيـذ اتفاقيـة حظـر        ملنظومة األمم املتحدة، يف وفائه مبسؤوليات األمم املتحدة املرتبطة حت         
علــى ســبيل (اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام   

ووفقاً هلذه السياسة العامة، كـان يـتعني علـى املكتـب أن يتحمـل         ). ٧مجع تقارير املادة    املثال،  
عــدداً مــن املــسؤوليات يف جمــاالت التنــسيق وتنميــة القــدرات واملعــايري وإدارة اجلــودة وحــشد    

. املوارد والدعوة واإلعالم وتعزيز اإلجراءات املتعلقة باأللغام بوصفها من أنشطة نزع الـسالح            
يف أنـــشطة تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية أو   يـــشترك يف إزالـــة األلغـــام، وال  املكتـــب الغـــري أن

يفـي متامـاً باملهـام     االقتصادية ذات الصلة؛ ويتبني من حتليل الوالية أن املكتب ال  االجتماعية أو 
ينتمـي ملنظومـة األمـم       والواقـع أن وحـدة دعـم التنفيـذ، وهـي كيـان ال             . املوكلة إليـه املـذكورة    

 أخذت على عاتقهـا األعمـال       )١٦(٢٠٠١حدة وأنشأهتا الدول األطراف يف االتفاقية يف عام         املت
__________ 

)١٦ ( “Implementation Support for the Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines” 
، ورقة جرى تعميمها يف االجتماع الثالث للدول األطراف،         “تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد      دعم”(

وهــــــــي متاحــــــــة مــــــــن علــــــــى املوقــــــــع . ٢٠٠١ســــــــبتمرب / أيلــــــــول٢١-١٨يف الفتــــــــرة مانــــــــاغوا، 
www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/MSP/3MSP/3MSP_Fina_%20Report_ISU_en.pdf

 ).باللغة اإلنكليزية). (
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ــة إىل حــد كــبري   ــة   . املوضــوعية اخلاصــة بتنفيــذ االتفاقي ويف هــذا الــسياق، يؤكــد املفتــشان أمهي
التــرويج والــدعوة ألهــداف الــصكوك القانونيــة الدوليــة القائمــة، وخاصــة مــا يتــصل منــها           

ة باأللغام؛ ومها يريان أن هذا املسعى مل يتم بدرجة كافية، رغم أنـه يـشكل                باإلجراءات املتعلق 
يـشارك مـشاركة فعليـة يف املناقـشات         جزءاً من والية مكتب شؤون نزع السالح؛ فاملكتب ال        

ورغــم تقــدير املفتــشني للعمــل . املوضــوعية وميثــل طرفــاً ثانويــاً يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام 
يتــصل بلجنــة التنــسيق ومكتــب االجتماعــات الــسنوية اخلاصــة         فيمــا الــذي يؤديــه املكتــب   

  .فقد الحظا أن دور مكتب شؤون نزع السالح يقتصر على إدارة املؤمتراتباالتفاقية، 
عـن  يف إطار األمم املتحدة املـشترك بـني الوكـاالت،           ومنظمة الصحة العاملية مسؤولة،       - ٥٥

 تعزيز بناء قدرات اخلدمات الصحية مـن أجـل          وضع املعايري واملنهجيات الواجبة، وكذلك عن     
وتــشكل خطــة عمـل املنظمــة جــزءاً مـن حافظــة مــشاريع   . تقـدمي املــساعدة املــستدامة للـضحايا  

دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف هذا اجملـال، وكانـت ممثلـة يف بعثـات التقيـيم       
ــاوا، املعقــود يف  ويف االجتمــاع العاشــر للــدول . الــيت تقودهــا الــدائرة  ــة أوت  األطــراف يف اتفاقي

، أطلقت منظمة الصحة العاملية، إىل جانـب منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة األمـم               ٢٠١٠ عام
، املبادئ التوجيهية للتأهيل اجملتمعي، اليت هتـدف إىل        )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

وتــوفر . )١٧( مــن ضــحايا األلغــام األرضــيةمتكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــن فــيهم النــاجون
املنظمـة كـذلك، مــن خـالل هنجهــا املتكامـل جتــاه الـصحة العامــة، الـدعم الــتقين علـى الــصعيد        
الوطين، علـى سـبيل املثـال يف جمـاالت تقـدمي الرعايـة يف حـاالت الـصدمات أو مجـع البيانـات،                        

ري أن املفتـشني مل يتمكنـا مـن        غـ . يعـود بـالنفع أيـضاً علـى ضـحايا األلغـام األرضـية النـاجني                مما
العثور على دليل على أنشطة منظمة الصحة العاملية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام خـالل                

وكان تقييم أعمـال املنظمـة علـى الـصعيد الـوطين بالتعـاون مـع                . البعثة امليدانية اليت اضطلعا هبا    
ــة مـــن شـــأن   ــا القطريـ ــدان املتـــضررة وخططهـ ــذا  وزارات الـــصحة للبلـ ــاوز نطـــاق هـ ه أن يتجـ

  .االستعراض
ــدى      - ٥٦ ــوة ل ــواطن الق ــستعني مب ــم املتحــدة أن ت ــربامج   وحتــاول األم ــصناديق وال  خمتلــف ال

فبينمـا اليونيـسيف هـي      . والوكاالت للتعامل مع اجلوانب املتنوعـة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام           

__________ 
 Landmine survivors to benefit from new“انظـر وحـدة دعـم تنفيـذ اتفاقيـة حظـر األلغـام املـضادة لألفـراد،           ) ١٧(

rehabilitation guidelines developed by WHO and partners”) ”  ــام ــاجون مـــن األلغـ الـــضحايا النـ
، )“يــستفيدون مـــن املبــادئ التوجيهيــة للتأهيـــل الــيت وضــعتها منظمـــة الــصحة العامليــة وشـــركاؤها        األرضــية 
ــان ــانون األول٢صـــــــــحفي،  بيـــــــ ــع  . ٢٠١٠ديـــــــــسمرب / كـــــــ ــه يف املوقـــــــ ميكـــــــــن االطـــــــــالع عليـــــــ

www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/MSP/10MSP/news/10MSP-PR-WHO-launch-

2Dec2010.pdf) .باللغة اإلنكليزية.( 



A/68/63  
 

13-24358 33 
 

منـائي علـى التنميـة االقتـصادية        اهليئة الرائدة ألغـراض التوعيـة خبطـر األلغـام، يركـز الربنـامج اإل              
توجد هيئـة تابعـة لألمـم املتحـدة علـى رأس عمليـة تقـدمي املـساعدة                   وبناء القدرات؛ غري أنه ال    

وكما جاء من قبل، من املتفق عليه بوجـه عـام أن يـشكل تقـدمي املـساعدة للـضحايا                    . للضحايا
ة هامـشية للغايـة ضـمن       غـري أن الـبعض يعتـربون هـذه مـسأل          . جزءاً من الـنظم الـصحية الوطنيـة       

وكـثري مـن البلـدان اخلارجـة مـن حـاالت نـزاع، إن وجـدت فيهـا                   . اإلجراءات املتعلقة باأللغام  
ــة، ال  ــحية وطنيـ ــم صـ ــضحايا       نظـ ــع الـ ــل مـ ــنظم للتعامـ ــذه الـ ــن هـ ــم مـ ــو مالئـ ــا هـ ــك مـ . متلـ

تتصدى هلا منظومـة األمـم املتحـدة بالـشكل الواجـب         املفتشان إىل أن مثة فجوة ال      وخيلص
جراءات املتعلقة باأللغام والنظم الصحية الوطنية؛ ويف رأيهما أنـه يلـزم إقامـة كيـان                بني اإل 

  .رئيسي معين بتقدمي املساعدة للضحايا من أجل رأب تلك الفجوة
ويف هــذا الــصدد، يعــرب املفتــشان عــن ترحيبــهما بإنــشاء إدارة الــشؤون االقتــصادية      - ٥٧

 حلقــوق اإلنــسان والربنــامج اإلمنــائي ومنظمــة  واالجتماعيــة ومفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية 
ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف صـندوقاً اسـتئمانياً متعـدد املـاحنني ألغـراض              الصحة العاملية   

اإلعاقة، مت إطالقه خالل اجتماع الدول األطراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 
فهما أن أيـاً مـن الكيانـات املـشتركة          غري أن من دواعـي أسـ      . ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  

يف فريـــق الـــدعم املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين باتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  
يعرض أن يصبح وكالة األمـم املتحـدة الرائـدة ألغـراض اإلعاقـة، الـيت ينبغـي أن تـشمل، يف                      مل

  .مجلة أمور، قيادة عملية تقدمي املساعدة لضحايا األلغام
نظومة األمم املتحدة ليست سوى إحدى اجلهات الفاعلة اليت تقوم بدور هـام يف              إن م   - ٥٨

. اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام؛ غــري أن هلــا دوراً فريــداً يف بعــض الــسياقات، مــن قبيــل الــدعوة  
مم املتحدة كذلك يف موقف متميز يتيح هلا العمل كعامل حفـاز إلدارة املعـارف وتبادهلـا،                 واأل

ل كمنتدى لتيسري إجراء املناقشات املفتوحة الشاملة جلميـع اجلهـات الفاعلـة يف              على سبيل املثا  
جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، مع التـسليم بـأن جانبـاً كـبرياً مـن العمـل الفعلـي، كـالتثقيف                     
املتعلــق بــرتع األلغــام والتوعيــة مبخاطرهــا، تقــوم بــه املنظمــات غــري احلكوميــة واملتعاقــدون           

يف بعض احلاالت تضطلع به األجهزة العـسكرية الـيت تقـدم خـدمات اإلجـراءات                التجاريون، و 
ويقتـضي تنـوع األنـشطة واجلهـات الفاعلـة املرتبطـة بـاإلجراءات املتعلقـة                . املتعلقة باأللغـام  

  .باأللغام، بوجه عام، وجود التنسيق والتقيد الكامل مببادئ الشراكة
 يف إجـراءات األمـم املتحـدة املتعلقـة          املساءلةتالية  ومن املتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية ال        - ٥٩

  .سيما يف جمال تقدمي املساعدة للضحايا باأللغام، وال
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 ١التوصية 
ــذيني املعــين          ــساً جمللــس الرؤســاء التنفي ــام، بوصــفه رئي ــوم األمــني الع ينبغــي أن يق

 ملؤسسات املنظومة بالتنسيق التابع ملنظومة األمم املتحدة، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيني        
املــشتركة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بتعــيني جهــة تنــسيق ألغــراض تقــدمي املــساعدة  

وينبغي أن يركـز هـذا الكيـان تركيـزاً خاصـاً علـى              . للضحايا داخل منظومة األمم املتحدة    
إدمــاج مــساعدة الــضحايا يف الــنظم الــصحية الوطنيــة حيثمــا أمكــن ذلــك، مــع العنايــة يف  

ت ذاته باألعمـال األوسـع نطاقـاً، وبنـاء القـدرات، واإلطـار املعيـاري الـدويل املـرتبط                    الوق
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ودور فريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باتفاقيـة          

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  سياسات األمم املتحدة  - باء  
دة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف يــرد اإلطــار الرئيــسي لتــدخالت األمــم املتحــ  - ٦٠

سياسات األمم املتحدة املـشتركة بـني   : األعمال املتعلقة باأللغام والتنسيق الفعال”الوثيقة املعنونة  
ــسياسات (“الوكــاالت ــين        )ال ــني الوكــاالت املع ــشترك ب ــسيق امل ــق التن ــا فري ــد صــدق عليه ؛ وق

ــام علـــى مـــستوى الر   ــة باأللغـ ــاإلجراءات املتعلقـ ــاء يف بـ ــران٦ؤسـ ــه / حزيـ ــدد . ٢٠٠٥يونيـ وحتـ
الــسياسات الرؤيــة وااللتزامــات اجلوهريــة لألمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،    
وترسم اخلطوط العريضة لإلطار القانوين الذي جتري داخله أعمال األمم املتحدة يف هـذا اجملـال،                

 وتـصف األدوار الفرديـة ألعـضاء فريـق التنـسيق            وتفّصل املواقف املشتركة اليت تنبثق عن الرؤيـة،       
كما ُيقـصد هبـا توضـيح الكيفيـة الـيت تتخـذ           . املشترك واملسؤوليات اليت تقع على عاتق كل منهم       

بــني أعــضاء فريــق التنــسيق املــشترك ومــع اجلهــات  هبــا القــرارات والــيت يتحقــق هبــا التنــسيق فيمــا
  .األخرى صاحبة املصلحة

عـامل خـال مـن هتديـد األلغـام األرضـية            ”توخى األمم املتحدة إجيـاد      ووفقاً للسياسات، ت    - ٦١
واملتفجرات من خملفات احلرب، حيث يعـيش األفـراد واجملتمعـات يف بيئـة آمنـة تـساعد علـى          
حتقيق التنمية، وحيث جيري الوفاء باحتياجات ضحايا األلغام واملتفجرات من خملفات احلرب   

ومتاشياً مع السياسات، حدد أعـضاء فريـق التنـسيق          . )١٨(“موإدماجهم إدماجاً كامالً يف جمتمعاهت    
تقتـصر علـى األهـداف العريـضة املبينـة يف الـسياسات، وإمنـا                استراتيجية مدهتا مخـس سـنوات، ال      

. تشمل أيضاً األهداف االستراتيجية املعينة الـيت تعتـزم األمـم املتحـدة إجنازهـا خـالل هـذه الفتـرة                    
بصفة رئيسية نطـاق العمـل الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة يف                 وحتدد السياسات واالستراتيجية    
  .جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام

__________ 
 .١ سياسات األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت، الفقرة :األعمال املتعلقة باأللغام والتنسيق الفعال ) ١٨(
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وتشارك األمم املتحدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف سـياقات خمتلفـة، علـى النحـو                 - ٦٢
ليـة  وجتري بـرامج األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام إمـا يف عم         . الوارد يف السياسات  

وقـد تــرتبط  . مـن عمليـات حفــظ الـسالم، أو يف ســياق إنـساين، أو كجـزء مــن برنـامج إمنــائي      
الــربامج يف بعــض احلــاالت، يف جنــوب الــسودان علــى ســبيل املثــال، بــأكثر مــن ســياق واحــد   

ومعظـم بـرامج األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام جيـري وضـعها                  . هذه السياقات  من
يف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية   (م املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام    برعايــة دائــرة األمــ  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ) وعمليــات حفــظ الــسالم  ــاء   (أو برن ــة األجــل لبن للــربامج الطويل
وتـدعم األمـم   . ، وكثرياً ما تنفذ بدعم من مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع          )القدرات

 مـن البلـدان املتـضررة مـن األلغـام الـيت             ٣٠يزيـد علـى       باأللغام فيما  املتحدة اإلجراءات املتعلقة  
 بلـداً ويف ثالثــة أقـاليم؛ وتنفــذ مثانيــة مـن هــذه الـربامج يف ســياق عمليــات     ٦٠يتجـاوز عــددها  
  .حفظ السالم

وتــصف الــسياسات ثالثــة ســيناريوهات تنفيذيــة للــربامج الــيت تــديرها األمــم املتحــدة،    - ٦٣
ــها ــربامج ) أ: (ومن ــسانياً، وعــادة      ال ــدخالً إن ــشكل ت ــيت ت ــرار جمللــس األمــن، وال ــيت حيــددها ق ال

يكون بقيادة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام واإلدارة املركزية يف نيويـورك؛              ما
الربامج الوطنية اليت ُيضطلع هبا بناء على طلب مـن إحـدى احلكومـات وعـادة مـا تكـون                    ) ب(
إلدارة علـى املـستوى القطـري بفريـق صـغري يف املقـر، وكـثرياً مـا يكـون          مركزية من خالل ا  ال

احلـاالت الطارئـة، الـيت تـشكل        ) ج(ذلك بقيادة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو اليونيـسيف؛          
  .تدخالً قصري األمد، وعادة ما تكون بقيادة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام

ن يف الرأي مع عدة مـسؤولني أجريـت معهـم مقـابالت وأشـاروا إىل أن                 ويتفق املفتشا   - ٦٤
ــا تكــون         ــدم الوضــوح يف بعــض اجملــاالت وأهن ــشوهبا الغمــوض وع ــا زال ي ــة م ــسياسة احلالي ال
معروفــة بــشكل أفــضل جلميــع وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة بــاألدوار واملــسؤوليات اخلاصــة   

وميكــن االطــالع علــى أمثلــة  . لــى الــصعيد امليــداينســيما ع بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، وال
 إىل  ٨٤ مـن الـسياسات؛ فبينمـا تـشري الفقـرة            ١٠٥  و ٨٤للتداخل بني الواليـات يف الفقـرتني        

مسؤولية الدائرة عن تنسيق التخطـيط مـن أجـل نقـل مـسؤولية اإلدارة الربناجميـة إىل الـسلطات            
بتيـسري جهـود    ... ألمـم املتحـدة اإلمنـائي     يضطلع برنـامج ا   ” إىل أنه    ١٠٥ الوطنية، تشري الفقرة  

ويـساعد الربنـامج   ... األمم املتحدة ملساعدة الـسلطات الوطنيـة علـى تطـوير القـدرات الوطنيـة              
واملفهـوم أن   . “اإلمنائي السلطات الوطنية على النقل الفعال لتلك األعمـال إىل اإلدارة الوطنيـة            

لفني؛ غري أن احلال ليس دائماً هكـذا، كمـا يف           الدائرة والربنامج اإلمنائي يعمالن يف سياقني خمت      
ويفتـرض النـهج الالمركـزي مـستوى رفيعـاً          . كولومبيا، الذي تتطرق إليه املناقشة أدنـاه       منوذج

من التواصل واإلعالم والتنسيق الفعالني بني امليـدان واملقـر، وخاصـة خـالل فتـرة االنتقـال مـن                    
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ــربا   ــديرها األمــم املتحــدة إىل ال ــدعمهاالــربامج الــيت ت ــاء   مج الــيت ت وقــد حتقــق املفتــشان، يف أثن
أجرياه من مقابالت، من أن جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، مبن فيهم موظفـو األمـم             ما

 ولكنـــهما - وأن توّحـــد األداء -املتحـــدة، يـــرون أن تـــتكلم األمـــم املتحـــدة بـــصوت واحـــد 
حمـددة علـى ذلـك يف فقـرات     جيدان أن ذلك حيدث يف املمارسة العمليـة؛ وتـرد بعـض أمثلـة                ال

  .الحقة
خيلص املفتشان إىل أن الكفاءات واألنشطة الرئيسية لكيانـات األمـم           عالوة على ذلك،      - ٦٥

تتطـابق بدقـة مـع       املتحدة املشتركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، كما تتمثل يف السياسات، ال          
ألة أمهية خاصـة يف حـاليت منظمـة الـصحة           وهلذه املس . األنشطة الفعلية اليت تقوم هبا هذه الكيانات      

  . العاملية ومكتب شؤون نزع السالح، على النحو املوضح يف الفقرات السابقة
واألمــل معقــود علــى أن تــساعد االســتراتيجية اجلديــدة األمــم املتحــدة يف زيــادة توضــيح   - ٦٦

نعـان بأنـه ينبغـي معاجلـة        غـري أن املفتـشني مقت     . أدوار الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ومسؤولياهتا     
هذه األدوار واملسؤوليات، فـضالً عـن مـسألة التخطـيط املـشترك االسـتراتيجي، يف سـياق تنقـيح                     
جيرى يف هناية املطاف للسياسات ذاهتا، اليت ينبغي يف رأيهما أن تشتمل على أهداف فرديـة لكـل           

  .من الكيانات املعنية
  

  استراتيجية األمم املتحدة  - جيم  
، اعتمـــد أعـــضاء فريـــق التنـــسيق املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين        ٢٠٠٦ام يف عـــ  - ٦٧

: يلـي  باإلجراءات املتعلقة باأللغـام اسـتراتيجية مـدهتا مخـس سـنوات، يتمثـل هـدفها العـام فيمـا            
سوف تعمل األمم املتحدة مع السلطات الوطنية وبالتشارك مع املنظمات غـري احلكوميـة              ”

 واإلقليميـــة، وجهـــات أخـــرى، مـــن أجـــل تقليـــل والقطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات الدوليـــة
 االقتصادية اليت تشكلها األلغام األرضية واملتفجرات -التهديدات اإلنسانية واالجتماعية 

ــدمها األمــم املتحــدة مــن أجــل         ــساعدة الــيت تق ــصبح امل ــذ ت ــة عــن احلــرب، وعندئ املتخلف
 ٢٠١٠-٢٠٠٦الفتـرة   وتركـز اسـتراتيجية     . )١٩(“اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام غـري ضـرورية        
  :على الغايات االستراتيجية الرئيسية التالية

   يف املائة على األقل؛٥٠تقليل الوفيات واإلصابات بنسبة   - ١  
ختفيــف املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا ســبل العــيش يف اجملتمعــات وتوســيع نطــاق     - ٢  

   يف املائة على األقل للمجتمعات األكثر تضرراً؛٨٠حرية احلركة لنسبة 

__________ 
 .١٤، الفقرة ٢٠١٠-٢٠٠٦: لإلجراءات املتعلقة باأللغاماستراتيجية األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت  ) ١٩(
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دمج احلاجات املرتبطة باإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف اخلطـط، وامليزانيـات،               - ٣  
  . بلداً على األقل١٥الوطنية للتنمية والتعمري يف 

املــساعدة يف إنــشاء مؤســسات وطنيــة ملعاجلــة التهديــد الــذي متثلــه األلغــام           - ٤  
توفري طاقـة اسـتجابة كامنـة    املتفجرات املتخلفة عن احلرب والقيام، يف الوقت نفسه، ب        /األرضية

  . بلداً على األقل١٥ يف
ويتمثــل أحــد الــُنُهج لتقيــيم فعاليــة إجــراءات األمــم املتحــدة املتعلقــة باأللغــام يف تقيــيم    - ٦٨

ــذكر    ــسالفة الـ ــتراتيجية الـ ــات االسـ ــق الغايـ ــرز يف حتقيـ ــدم احملـ ــامني  . التقـ ــالل العـ  ٢٠٠٩وخـ
ــني     ٢٠١٠ و ــشترك ب ــسيق امل ــق التن ــضاء فري ــد أع ــة    ، أع ــاإلجراءات املتعلق ــين ب الوكــاالت املع

 برناجمـاً هلـذه اإلجـراءات مـن الـيت تتلقـى             ٤٩باأللغام دراسة استقصائية داخلية، مت إرسـاهلا إىل         
قيــاس التقــدم احملــرز ) أ(هلــا أن تلقــت دعمـاً مــن منظومــة األمـم املتحــدة، وذلــك بغيـة     أو سـبق 

طـوير االسـتراتيجية اجلديـدة للفتـرة      وضـع وت  ) ب( صوب حتقيق هذه الغايات االسـتراتيجية، و      
٢٠١٥-٢٠١١.  

 يف املائـة    ٥٠تقليـل الوفيـات واإلصـابات بنـسبة          (١وفيما يتعلـق بالغايـة االسـتراتيجية          - ٦٩
، ٢٠٠٢، ميكن أن يالحظ احنسار كبري يف عـدد اخلـسائر يف األشـخاص منـذ عـام                   )على األقل 

الـصعيد العـاملي إىل أدىن رقـم مت         فاخنفض عدد اإلصـابات علـى       . يتميز باخنفاض سنوي مستمر   
وطـرأ  ). ٣انظـر الـشكل      (١٩٩٩تسجيله منذ بدأت تقـارير مراقـب األلغـام األرضـية يف عـام               

، عنـدما بلـغ     ٢٠٠٦اخنفاض مطرد على عدد اإلصابات املبلغ عنها على نطاق العامل منـذ عـام               
ــية،         آخـــر وتـــشري.  إصـــابة٦ ٠٢٢عـــدد تلـــك اإلصـــابات، وفقـــاً ملراقـــب األلغـــام األرضـ

 إصـابة، األمـر     ٣ ٩٥٦اإلمجـايل لإلصـابات املبلـغ عنـها هـو             إىل أن العـدد    ٢٠٠٩ لعام األرقام
ومــن مث فــإن حتقيــق خفــض . يف املائــة يف أربــع ســنوات ٣٥الــذي ميثــل اخنفاضــاً قــدره حــوايل 

غـري أن   .  يبـدو صـعباً    ٢٠١٠-٢٠٠٦ يف املائة حسب املقرر يف االستراتيجية للفترة         ٥٠نسبته  
  .١يعطي صورة كاملة للتقدم احملرز صوب حتقيق الغاية االستراتيجية  البسيط الاحلساب 

، ٢٠١٠ففـي عـام     . وتوجد اختالفات كبرية بـني البلـدان مـن حيـث عـدد اإلصـابات                - ٧٠
 بلداً وإقليماً بوقـوع حـوادث نامجـة عـن التلـوث باأللغـام؛ غـري أن أربعـة بلـدان فقـط                        ٦٤أفاد  

أفغانـــستان وباكـــستان وكولومبيـــا وميامنـــار  : يا، وهـــيأبلغـــت حبـــوايل نـــصف عـــدد الـــضحا 
  ).٤الشكل  انظر(
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  ٣الشكل 
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٠ ()أ(العدد اإلمجايل لإلصابات يف العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٠-٢٠٠٨، ٢٠٠٦-٢٠٠٤احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، مراقب األلغام األرضية،   :املصدر  
      .خملفات احلرب من املتفجرات واألجهزة التفجريية اليدوية الصنعاإلصابات النامجة عن األلغام و  )أ(  
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  ٤الشكل 
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٣ ()أ(اإلصابات يف أشد البلدان تضرراً

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .٢٠١٠- ٢٠٠٤ حلظر األلغام األرضية، مراقب األلغام األرضية، الدوليةاحلملة   :املصدر  
    . املتفجرات واألجهزة التفجريية اليدويةاإلصابات النامجة عن األلغام وخملفات احلرب من  )أ(  
ــات          - ٧١ ــدم صــوب احلــد مــن الوفي ــد أحــرز بعــض التق ــه ق ــل االستقــصاء إىل أن ــشري حتلي وي

يتعلــق بــضحايا األلغــام األرضــية   متثــل اجتاهــاً عامليــاً وحيــداً فيمــا  واإلصــابات؛ غــري أن النتــائج ال
ن الوفيـات واإلصـابات قابلـة متامـاً         وليـست األرقـام األوليـة عـ       . وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات      

وتـشمل الوفيـات    (وبوجه عـام، أفيـد بـأن أعـداد اخلـسائر            . للمقارنة عرب السنني أو من بلد آلخر      
 بلداً متضرراً من األلغام قـدمت بيانـات         ٣٠ بلداً من أصل     ٢٢آخذة يف التناقص يف     ) واإلصابات

  . يف عدد الضحايابيد أن مثانية بلدان وأقاليم أفادت حبدوث زيادة. كاملة
ختفيـف املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا سـبل العـيش يف اجملتمعـات                  (٢أما الغاية االسـتراتيجية       - ٧٢

فمـن  )  يف املائـة علـى األقـل مـن اجملتمعـات األكثـر تـضرراً       ٨٠وتوسيع نطاق حرية احلركة لنسبة    
 عـدم وجـود فهـم    وقد أمكن للمفتـشني أن يتأكـدا خـالل مقابالهتمـا مـن          . املستحيل متاماً قياسها  

املخـاطر الـيت   ”واضح من جانب اجلهات صاحبة املصلحة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام ملا تعنيه        
غـري أن   . “ يف املائـة   ٨٠تتعرض هلا سبل العيش يف اجملتمعات وتوسيع نطاق حرية احلركـة بنـسبة              

لــى أن  يف املائــة مــن أصــحاب الــردود متفقــون ع    ٩١الدراســة االستقــصائية كــشفت عــن أن    
اإلجراءات املتعلقة باأللغام تيسر توسيع نطاق حرية احلركة ومتكن أيـضاً مـن التنميـة االجتماعيـة                 

  .واالقتصادية
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دمـج احلاجـات املرتبطـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام             (٣وفيما يتعلق بالغاية االستراتيجية       - ٧٣
، تـشري الدراسـة إىل أنـه    )داً علـى األقـل    بلـ  ١٥يف اخلطط، وامليزانيـات، الوطنيـة للتنميـة والـتعمري يف            

وأفـادت  .  بلـداً ٢٥يقـل عـن    ال جرى دمج هذه اإلجراءات يف اخلطط الوطنية للتنمية والتعمري فيما  
ــا   ــدان جمموعه ــاً      ٢٨بل ــا مجيع ــام، وهل ــة باأللغ ــة لإلجــراءات املتعلق ــات وطني ــشأت هيئ ــداً بأهنــا أن  بل

خبـصوص   ، من تلك البلدان، سياسة عامـة وطنيـة     بلداً ٢٠ووضع  . استراتيجية وطنية يف هذا الصدد    
أوالً، :  هــي٣ غــري أن أهــم املــسائل الــيت تتعلــق بالغايــة االســتراتيجية  . اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام

، رغـم كوهنـا جـزءاً    ٣امتالك ناصيتها، نظراً ألن من الواضح أن امـتالك ناصـية الغايـة االسـتراتيجية      
يكـون يف هـذا الـصدد ممـثالً بالدرجـة            الـسلطات الوطنيـة وقـد ال      من االستراتيجية، يقع علـى عـاتق        

الكافية لألعمال اليت تضطلع هبا األمم املتحدة؛ وثانياً، االفتقار إىل التحليل النـوعي الـذي مـن شـأنه                 
ــة          ــة يف تلبي ــشأة مناســبة وفعال ــة املن ــدرات الوطني ــت اخلطــط والق ــا إذا كان ــد م ــى حتدي أن يعــني عل

  .ن اإلجراءات املتعلقة باأللغاماالحتياجات احمللية م
املساعدة يف إنشاء مؤسسات وطنية ملعاجلة التهديـد         (٤وفيما يتعلق بالغاية االستراتيجية       - ٧٤

املتفجرات املتخلفة عن احلرب والقيام، يف الوقت نفـسه، بتـوفري طاقـة            /الذي متثله األلغام األرضية   
يوجد فهم مشترك للمقـصود بطاقـة        تشان أنه ال  ، قرر املف  ) بلداً على األقل   ١٥استجابة كامنة يف    
 الـيت قـدمت     ٢٥  ل بلداً، مـن البلـدان ا      ١٤وتشري الدراسة االستقصائية إىل أن      . االستجابة الكامنة 

 مجيعـاً  )٢٠(معلومات، بينت أن لديها أنواع طاقة االستجابة الكامنة العشرة الواردة يف االستقـصاء        
وجـدير  . إىل أن لـديها مخـسة مـن هـذه األنـواع علـى األقـل       إىل حد ما؛ وأشارت البلدان املتبقيـة        

بالذكر أن طاقة االستجابة الكامنة ينبغـي أن تعـّدل لتتـواءم مـع االحتياجـات احملليـة وأهنـا ليـست                      
ــدان      ــع البل ــسبة جلمي ــاً بالن ــشرة مجيع ــة يف اجملــاالت الع ــاء    . مطلوب ــا ج ــة، كم ــذه الغاي ــا أن ه كم

تتناول أوجـه الفعاليـة واجلـودة يف طاقـة االسـتجابة الكامنـة         ال ،٣يتعلق بالغاية االستراتيجية     فيما
  .املبلغ عنها من حيث ارتباطها باملشكلة اليت يواجهها حتديداً كل من البلدان املتضررة من األلغام

ــيم مــدى حتقيــق كــل مــن        - ٧٥ ــّين مــن االستقــصاء ضــرورة إجــراء مزيــد مــن التحليــل لتقي وتب
فقـد  . ستقصاء إىل حـد بعيـد مـع النتـائج الـيت خـرج هبـا املفتـشان                 وتتفق استنتاجات اال  . الغايات

أحرز تقدم صوب احلد من الوفيات واإلصابات، وتيـسري أنـشطة املـساعدة اإلنـسانية والتنميـة،               
وبناء القـدرات الوطنيـة علـى اإلمـساك بزمـام األمـور، وإدمـاج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف                      

وبوجه عام، مت إحراز بعض التقدم؛ أما التحـدي البـاقي فيتمثـل             . خطط التنمية والتعمري الوطنية   
وتــشري هــذه النتــائج أيــضاً إىل أن اجلهــود املبذولــة يف جمــال اإلجــراءات   . يف قيــاس هــذا التقــدم

__________ 
: تـــشمل طاقـــة االســـتجابة الكامنـــة وفقـــاً للتعريـــف الـــوارد يف الدراســـة االستقـــصائية اجملـــاالت العـــشر التاليـــة  ) ٢٠(

والتنسيق والتخلص من الذخائر املتفجرة وإزالة األلغام والتوعية خبطر األلغام والشراء ووسائل اإلعـالم               االعتماد
 .ام والتحقق من اجلودة وحشد املوارد وتقدمي املساعدة للناجنيالع
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ــساعدة          ــز وامل ــن التركي ــستداماً م ــستمراً وم ــدراً م ــة وتتطلــب ق ــت هام ــا زال ــام م ــة باأللغ املتعلق
  .والتمويل

ألهداف حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صلة وحمددة املدة          وينبغي أن تكون ا     - ٧٦
تتـسم هبـذه اخلـصائص بدرجـة        غري أن الغايات االستراتيجية املشمولة يف االسـتراتيجية ال        . الزمنية
عالوة على ذلك، ليست البيانات املوثوقة خلط األساس متاحة، إذ يشري حتليل االستقصاء             . كافية

ــد ا  ــه أحـ ــام بـ التقـــدم احملـــرز صـــوب حتقيـــق كـــل مـــن الغايـــات   ”الستـــشاريني إىل أن الـــذي قـ
كـذلك يـذكر االستـشاري يف التحليـل        . “يقاس على حنو خمتلف من بلد إىل بلد       ... االستراتيجية

توجـد لـديها قـدرات       كثرياً من املكاتب القطرية ليست لديها جمموعة البيانـات املالئمـة وال           ”أن  
ان مع هاتني العبارتني؛ وقد أكدت عـدة جهـات معنيـة، مـن بينـها       ويتفق املفتش .“إلدارة البيانات 

ميكن االعتماد عليهـا،     بعض السلطات الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، أن البيانات املتاحة ال         
أو أن احلصول على البيانات صعب للغاية على أقل تقـدير، ومـن مث عـايل التكلفـة، وهـي بالتـايل                       

  .ئية فقطغري متاحة إال بصفة جز
ــربزا مــسؤولية دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف هــذا الــصدد     - ٧٧ . ويــود املفتــشان أن ُي

 على أنـشطة رئيـسية مرتبطـة بإعـداد نظـم رصـد مالئمـة                ٢  و ١وتشتمل الغايتان االستراتيجيتان    
ة التخطـيط   أو لتزويـد أجهـز    )) ج(، النشاط   ٢والغاية  ) د(، النشاط   ١الغاية  (لقياس التقدم احملرز    

ــام     ــة باأللغـ ــراءات املتعلقـ ــات اإلجـ ــة ببيانـ ــة (الوطنيـ ــشاط ٣الغايـ ــدورة  )). أ(، النـ ــة الـ ويف هنايـ
  .، كان هذا اجملال ما زال عمالً يف طور اإلجناز٢٠١٠-٢٠٠٦االستراتيجية 

ويف هــذا الــصدد، يرحــب املفتــشان بقاعــدة البيانــات املتاحــة للجمهــور بــشأن التلــوث      - ٧٨
يونيـه  /الـيت افتتحهـا يف حزيـران      ) البنـود الثالثـة   (ة واخلسائر يف األشخاص واإلزالة      باأللغام األرضي 

وتتـضمن النـسخة الـشبكية املتاحـة        .  فريق أحباث اقتصاديات التنمية التـابع للبنـك الـدويل          ٢٠١١
وسـتثبت  . مراقب األلغـام األرضـية واألمـم املتحـدة        :  بلداً ويتم توفري البيانات من مصدرين      ١٩٢

ه البيانات ألغراض املقارنة بني البلدان وتقييم األثر الواقع على التنمية، وكذلك لتحديد             أمهية هذ 
وتتـوخى قاعـدة البيانـات    . االجتاهات يف جمال التلوث أو يف اخلسائر البشرية أو يف أنشطة اإلزالـة          

 سد فجوة يف التحليـل اإلحـصائي وإكمـال الكتابـات عـن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مـن أجـل             
وهي، عالوة على ذلك، تـشكل خطـوة كـبرية يف مجـع             . )٢١(زيادة االستنارة يف وضع السياسات    

  .املعلومات ذات الصلة باإلجراءات املتعلقة باأللغام وتصنيف تلك املعلومات وحتليلها

__________ 
، قــدم يف )“تعريــف بــالبنود الثالثــة: ١مالحظــة ” (”Note 1: introduction to the LC3D“البنــك الــدويل،  ) ٢١(

االجتمـــاع الـــدويل الثـــاين عـــشر ملـــديري اإلجـــراءات الوطنيـــة املتعلقـــة باأللغـــام ومستـــشاري األمـــم املتحـــدة،  
 .)باللغة اإلنكليزية. (٢٠٠٩رس ما/آذار ٢٦
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ويف سياق زيادة تعميم اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف عملية التنمية، أصبح من املهـم أكثـر                  - ٧٩
 وقت مضى أن تتوافر بيانات موثوقـة عـن التـأثري االقتـصادي الـذي حتدثـه تلـك اإلجـراءات                   من أي 

واعترفـت األمـم املتحـدة حتديـداً يف         . والتلوث مبخلفات احلرب من املتفجـرات علـى جهـود التنميـة           
استعراض االستراتيجية بضرورة االسـتعانة باملعلومـات الـيت تؤكـد الـروابط بـني اإلجـراءات املتعلقـة                  

وبالرغم من أن البيانات املتاحة ليـست متـسقة متامـاً حـىت      . األلغام وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    ب
اآلن ومن وجود أوجه قصور من حيث سهولة استخدامها، فـإن قاعـدة بيانـات البنـك الـدويل هـي        

 الــيت انتــهاء فتــرة الــسنتني مبــادرة فريــدة يلــزم دعمهــا لــضمان اســتمرارها يف األجــل الطويــل، بعــد  
ــه ينبغــي لفريــق التنــسيق املــشترك بــني     . يستــضيفها خالهلــا البنــك  لــذلك خيلــص املفتــشان إىل أن

هــذه املبــادرة  الوكــاالت املعــين بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام أن يبــت يف الكيفيــة املثلــى لــدعم   
  .املشجعة بغية االستمرار يف حتسني قاعدة البيانات وكفالة استمرارها

تقــصاء والعمليــة املــشتركة بــني الوكــاالت الــيت أدت إلعــداده إىل بعــض        ويــشري االس  - ٨٠
وتتمثـل التحـديات الرئيــسية   . الفجـوات والتحـديات اهلامـة وإىل بعـض الـدروس املـستفادة اهلامـة       

أن  عدم وجود قاعدة عاملية لبيانات خط األساس لإلجراءات املتعلقة باأللغام، غـري           ) أ: (يلي فيما
عـدم وجـود   ) ب(بشكل عاجل لقيـاس أثـر االسـتراتيجية ورصـد تنفيـذها،           هذه البيانات مطلوبة    

آليات مالئمة جلمع البيانات والرصـد والتقيـيم مـن شـأهنا أن تـوائم مـا بـني غايـات االسـتراتيجية                       
االفتقـار إىل الفهـم وتوافـق اآلراء مـن          ) ج(وإجنازات برامج اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، وأخـرياً          

 املـــصلحة يف اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام بـــشأن كيفيـــة قيـــاس أثـــر   جانـــب اجلهـــات صـــاحبة
ومرة ثانية، يؤكد املفتشان أمهيـة إيـالء االهتمـام هلـذه            . االستراتيجية ورصد تنفيذها مبرور الوقت    

  .٢٠١٥-٢٠١١العوامل لدى وضع االستراتيجية اجلديدة للفترة 
ت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغـام      وقد بذل أعضاء فريق التنسيق املشترك بني الوكاال         - ٨١

بعــض اجلهــود لتحديــد أهــداف هتــتم بالنتــائج، ولكــن االســتعراض الــسالف الــذكر أوضــح مــدى 
وتعكـس نتـائج االسـتبيان الـذي أجرتـه وحـدة           . صعوبة قياس بعض الغايات االستراتيجية الراهنـة      

ليت أعربت عنها خمتلـف اجلهـات        احلاجة ا  ٢٠١١يونيه  / حزيران -مايو  /التفتيش املشتركة يف أيار   
املعنية إىل حتديد أهداف ومؤشرات حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صلة وحمددة املـدة   

  .الزمنية يف إطار االستراتيجية اجلديدة
وميكن القول بأن نتائج االسـتعراض الـداخلي الـذي أجـري بتكليـف مـن فريـق التنـسيق                      - ٨٢

ميكـن أن يعـزى    يتعلـق مبـسامهة األمـم املتحـدة عمومـاً، ألنـه ال         فيمااملشترك تعطي صورة مضللة     
: وهـذا أيـضاً جمـال يتـسع ملزيـد مـن التحـسني             . التأثري والنتائج املتحققة إىل األمم املتحدة وحـدها       

  .األنشطة، ويلزم زيادة توضيحه يف االستراتيجية اجلديدة/امتالك ناصية األهداف
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  وضع استراتيجية جديدة  - دال  
ــرة     - ٨٣ ، الــذي ُعــرض يف االجتمــاع  ٢٠١٥-٢٠١١يــربز مــشروع خمطــط اســتراتيجية الفت

الــدويل الرابــع عــشر للمــدراء الــوطنيني لــربامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ومستــشاري األمــم     
. ، بعــض التغــيريات مقارنــة باالســتراتيجية الــسابقة  ٢٠١١مــارس / آذار١٥املتحــدة، املعقــود يف 

طط، ينبغي أن تكون االستراتيجية أوالً وقبل كل شيء وثيقة من وثائق األمـم  فوفقاً ملشروع املخ  
ــرة       ــإجراءات األمــم املتحــدة املتعلقــة باأللغــام، وذلــك خبــالف اســتراتيجية الفت املتحــدة اخلاصــة ب

غري أن االسـتبيان الـذي أجرتـه وحـدة     . ، اليت تعّد وثيقة عاملية هلذا القطاع برمته    ٢٠١٠-٢٠٠٦
مـن  ) يف املائـة  ٨١(كة مـن أجـل هـذا االسـتعراض يـدل علـى أن الغالبيـة العظمـى             التفتيش املـشتر  

مجيع أصحاب الردود، بغّض النظـر عـن انتمـائهم، يـرون أن تكـون االسـتراتيجية اجلديـدة وثيقـة                     
ويتوخى مشروع االستراتيجية . مرجعية جلميع اجلهات املعنية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام   

 الذروة يف جمموعة هرمية من اخلطط، من قبيل اخلطط اإلرشادية لوكاالت معينـة             أن يكون وثيقة  
وهــو يتــضمن األهــداف . بـشأن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، أو اخلطــط علــى املــستوى القطــري 

  :االستراتيجية الرئيسية التالية
 األلغام؛امتالك الدول األعضاء املتضررة ملؤسسات وآليات مالئمة لإلجراءات املتعلقة ب  
 تعزيز األطر املعيارية وجهود الدعوة اليت تدعم اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛  
 توفري الدعم املنسق واملتسق يف امليدان يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام.  
ــتراتيجية اجلديـــدة وإعـــداد هـــذه      - ٨٤ وقـــد أبـــرزت املـــشاورات الـــيت أجريـــت بـــشأن االسـ

يوجــد توافــق آراء يــذكر داخــل فريــق التنــسيق  فــأوالً، ال. النظاميــةاالســتراتيجية بعــض املــشاكل 
املشترك بشأن كيفية املضي قدماً يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، األمر الـذي أحـدث قـدراً كـبرياً                  

عالوة على ذلك، رغم أن غالبية واضحة من أصـحاب الـردود علـى    . بني أعضائه  من التوتر فيما  
ملـشتركة متفقـة علـى أن تـشمل عمليـة الـصياغة مجيـع اجلهـات صـاحبة                   استبيان وحـدة التفتـيش ا     

تـرى أهنـا قـد      املصلحة املعنية، فإن بعض األطراف الفاعلة، وخباصـة املنظمـات غـري احلكوميـة، ال              
  .وقد يضّر هذا يف هناية املطاف بتقبل االستراتيجية اجلديدة. استشريت مبا فيه الكفاية

فينبغـي أن تتجلـى فيهـا أمـور مـن بينـها          . ديدة بـاألمر اهلـني    وليس وضع االستراتيجية اجل     - ٨٥
ــام       ــسيق والتيــسري يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغ ــادة والتن أدوار األمــم املتحــدة اخلاصــة بالقي

وجممل القول أن املفتشني يشددان على أن يـوىل االهتمـام الكـايف يف              . وموقعها يف السياق العاملي   
  :دة للنقاط الرئيسية التاليةوضع االستراتيجية اجلدي
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 العمل على توحيد األداء؛  
          وضع األمم املتحدة يف موضع اجلهة الفاعلة الرائدة يف اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام علـى

  الصعيد العاملي؛
               التشديد على أمهية حتديد عملية سليمة للرصد والتقييم املطلوبني لتقييم التقدم احملـرز يف

األلغام، وذلك بطرق منها حتديد بيانات خط أسـاس عـاملي ووضـع             اإلجراءات املتعلقة ب  
 حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صـلة وحمـددة املـدة الزمنيـة، ومؤشـرات                 أهداف

  ملموسة هلا نتائج قابلة للقياس لتقييم األنشطة الرئيسية؛
 مراعاة دور اجلهات املاحنة؛  
    ــاً لإلجــرا ــسياق األوســع نطاق ــام، وال اإلشــارة إىل ال ــة باأللغ ــسياق   ءات املتعلق ــيما ال س

 االقتصادي، متاشياً مع املعايري واملقاييس الدولية القائمة، مبا فيها األهداف        -االجتماعي  
  اإلمنائية لأللفية؛

 إشراك املؤسسات الوطنية ودعم بناء القدرات؛  
             ة الـصياغة   إشراك مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية يف مزيد من املناقشات ويف عمليـ

  من أجل حتقيق التقبل لالستراتيجية اجلديدة على نطاق واسع؛
                     تنوير عمليـة وضـع سياسـات جديـدة يزيـد فيهـا توضـيح أدوار الوكـاالت ومـسؤولياهتا

  وملكيتها يف خمتلف السيناريوهات؛
 تعزيز االمتثال للقانون الدويل.  
ز فعاليـة األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا           ومن املتوقع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إىل تعزيـ               - ٨٦

  .األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام

 ٢التوصية 
يف سياق إعداد االستراتيجية اجلديدة، ينبغي لألمني العام أن حيدد خط أساس   

عاملي من البيانات املوثوقة مع االستناد إىل اجلهود اجلاري بذهلا، األمر الذي من شأنه 
الرصد املنهجي للتقدم احملرز والتقييم اخلتامي للنتائج الفعلية اليت تتحقق أن ييسر 

 .وصوالً إىل األهداف االستراتيجية
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  التنسيق  - رابعاً  
  التنسيق داخل األمم املتحدة وإطار اجملموعات  - ألف  

ــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام هــو اآل      - ٨٧ ــة فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين ب لي
الرئيسية اليت تـدعم التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت للمبـادرات واألنـشطة اخلاصـة بـاإلجراءات                     

ويرأسه وكيل األمني العام لعمليات حفـظ الـسالم؛   . املتعلقة باأللغام داخل منظومة األمم املتحدة   
تحـدة الـيت    مـن اإلدارات والوكـاالت والـربامج والـصناديق التابعـة لألمـم امل      ١٤ويضم يف تكوينه    

وميثـل  .  بلـداً وثالثـة أقـاليم      ٣٠يزيـد علـى      تؤدي دوراً يف برامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام فيمـا        
ــراءات املتعلقــة          ــتراتيجياهتا يف جمــال اإلج ــم املتحــدة واس ــسيق سياســات األم ــق املنتــدى لتن الفري

تفجـرات يف أرجـاء     باأللغام، ورصد التهديد الذي تشكله األلغام األرضية وخملفات احلرب من امل          
كمـا  . العامل، واستعراض استجابة األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف بلد معـني             

. يوفر خيـارات ويقـدم توصـيات لكـي ينظـر فيهـا كبـار مـسؤويل األمـم املتحـدة يف بلـدان معينـة                         
ات املتعلقـة بالـسياسات     وجيتمع الفريق شهرياً على مستوى العمل ومرتني يف العـام الختـاذ القـرار             

  .الرئيسية وهي تتخذ بتوافق اآلراء
وتؤيد نتائج االسـتعراض وجهـة النظـر القائلـة بـأن التقـسيم العـام لـألدوار واملـسؤوليات              - ٨٨

غـري أنـه بـالرغم مـن وجـود سياسـة مـشتركة         . داخل فريق التنسيق املـشترك مالئـم إىل حـد كـبري           
دوار ومسؤوليات كل مـن أعـضاء الفريـق يتـيح تفـسريات             لألمم املتحدة، فإن التعريف الواسع أل     

يتعلـق باحلـد الـذي تنتـهي عنـده علـى وجـه التحديـد واليـة إحـدى الوكـاالت وتبـدأ                         خمتلفة فيما 
ومن الوجهة التارخيية، يبدو أنه يوجد بعـض االسـتمرار يف التنـافس بـني الوكـاالت، ويف          . أخرى

راءات املتعلقـة باأللغـام يف سـبيل تأكيـد دورهـا            بعض احلاالت تناضـل دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـ           
ــدائرة بتقبــل رمســي هلــا بوصــفها جهــة التنــسيق    . القيــادي داخــل أســرة األمــم املتحــدة   وتتمتــع ال

لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، ولكـــن مـــن حيـــث األمهيـــة التنفيذيـــة، يتمتـــع الربنـــامج اإلمنـــائي  
ويتحقـق التعـاون   .  بقـدر كـبري مـن التـأثري     واليونيسيف ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع        

غري أن فعالية التعاون والتنـسيق      . جزئياً من خالل خمتلف أفرقة التنسيق واالتصال اليت مت إنشاؤها         
وكفاءهتما سـواء علـى صـعيد املقـر أو يف امليـدان تتفاوتـان مـن حالـة حلالـة وتتوقفـان كـثرياً علـى                     

  .البلدان وتكتسبان الدفع من بعض الشخصيات
ــه يف       - ٨٩ ــدائرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام أجرت ــيم داخلــي ل وقــد خلــص تقي
 شــعبة أفــضل املمارســات التابعــة إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم إىل أن وظيفــة الــدائرة  ٢٠٠٦ عــام

ذلــك أن التــأثري . حتظــى بــاالعتراف الكــايف بوصــفها جهــة التنــسيق لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ال 
لكــبري لــبعض اجلهــات الفاعلــة مثــل الربنــامج اإلمنــائي واليونيــسيف يف هــذا اجملــال يــؤثر علــى واليــة ا

ويـسهم دور الـدائرة كجهـة تنـسيق دون شـك يف تعزيـز التخطـيط                 . الدائرة بوصـفها جهـة التنـسيق      
ــا        ــادة م ــاالت وزي ــني الوك ــشتركة ب ــتراتيجية امل ــسياسات االس ــتراتيجي ووضــع ال ــن   االس ــا م فيهم
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دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات        ” إىل أن    ٢٠٠٦وأشار التقييم الداخلي للـدائرة يف عـام         . االتساق
ومـن بـني هـذه      . املتعلقة باأللغام أظهرت، مع ذلك، مواطن ضعف معينـة يف دورهـا كجهـة تنـسيق               

 املواطن جتميع املوارد وتوزيعها، وجتنب تكاليف التنسيق املزدوجـة بينـها وبـني الوسـطاء املتعاقـدين،             
. )٢٢(“وقدرهتا على ضمان التـوازن علـى الـصعيد الـوطين بـني املـوظفني املتعاقـدين ومـوردي الـسلع                   

  .وتأكد املفتشان من أن بعض هذه املسائل مل جتد حالً هلا بعد
وقــد أنيطــت بالــدائرة واليــة شــاقة بعــض الــشيء، كمــا أشــار الكــثريون مــن أصــحاب       - ٩٠

: فالتنـسيق يتطلـب درجـة مـن الــسلطة    . تعلقـة باأللغـام  املـصلحة الرئيـسيني يف جمـال اإلجـراءات امل    
وينبغــي أن يكــون للــدائرة يف دورهــا بوصــفها اهليئــة الرائــدة وجهــة التنــسيق لإلجــراءات املتعلقــة   

 على كيانات األمم املتحدة األخـرى  “سلطة التنسيق”باأللغام يف األمم املتحدة بعض النفوذ، أو      
ــ. املــشتركة يف هــذه اإلجــراءات  ــالنظر إىل أن بعــض هــذه   غــري أن ه ــها، ب ذه مــسألة يــصعب حل

ومــن مث فــإن . الكيانــات هلــا هياكلــها اإلداريــة وسياســاهتا اخلاصــة، فــضالً عــن وجودهــا امليــداين  
وهكـذا يبـدو أن مـن       . يتعلـق بالتنـسيق    السياق املؤسسي األوسع نطاقاً يشكل حتـدياً خاصـاً فيمـا          

صغري نـسبياً داخـل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم         الصعب، على أقل تقدير، بالنسبة هلذا الكيان الـ        
يقتــصر تكليــف الــدائرة علــى تنــسيق الوكــاالت والــربامج والــصناديق    وال. “يفــرض نفــسه”أن 
 التابعة لألمم املتحدة املشتركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، بل يشمل أيضاً العمل مبثابـة               ١٤  لا

كمـا  .  يف سياقات حفظ السالم واحلاالت الطارئة      جهة التنفيذ على أرض الواقع، وبصفة رئيسية      
أنيطت بالدائرة، عالوة على ذلك، مسؤولية إدارة صندوق التربعات االستئماين لتقـدمي املـساعدة     

وجيري تناوله مبزيد   ( وهو اآللية الرئيسية لتمويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام         -يف مكافحة األلغام    
يوّجــه الــصندوق التمويــل مــن اجلهــات املاحنــة إىل الــربامج   و). مــن التفــصيل يف الفــصل اخلــامس 

وتكمـن تعدديـة األدوار هـذه يف أصـل تـصور منتـشر علـى                . املرتبطة باإلجراءات املتعلقة باأللغـام    
نطاق واسع بني اجلهات صاحبة املصلحة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مفـاده وجـود تـضارب                   

  .ات الفاعلة الرئيسية خالل املقابالتظاهر يف املصلحة، كما أشارت بعض اجله
وقد رئي أن وجود الدائرة يف سياقات غري حفظ السالم يثري يف بعض األحيـان حـاالت                   - ٩١

ومن األمثلة على ذلك دخول الـدائرة مـؤخراً إىل كولومبيـا، بنـاء علـى                . من التوتر بني الوكاالت   
الـوطين لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،        طلب من السلطات الوطنية، لتقدمي الـدعم الـتقين للربنـامج            

مباشرة ودون إدمـاج يف سـياق اخلطـة القطريـة الـيت أعـدها فريـق األمـم املتحـدة القطـري ونظـام                         
والواقع أن الدائرة ليست جزءاً من فريـق األمـم املتحـدة القطـري، وقـد دخلـت يف                   . املنسق املقيم 

__________ 
)٢٢ ( Peacekeeping Best Practices Section/UNMAS, “Post-conflict coordination – the case of the United 

Nations Mine Action Service: lessons learned”)    ــسالم ــضل ممارســات حفــظ ال ــم  /شــعبة أف ــرة األم دائ
 حالـة دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات           -سيق بعـد انتـهاء الرتاعـات        التنـ ”لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام،       املتحدة

 ).باللغة اإلنكليزية. (٢٣، الصفحة )٢٠٠٦يونيه /حزيران) (“الدروس املستفادة: املتعلقة باأللغام
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ت التابعـة لألمـم املتحـدة واملـاحنني         حوار موازٍ مع السلطات الوطنيـة، ممـا أغـضب بعـض الوكـاال             
واملنظمات غري احلكومية، األمر الذي أحدث تأثرياً سلبياً علـى األعمـال اإلنـسانية واإلمنائيـة الـيت                 
ــبعض الوكــاالت إىل         ــي، وأدى ب ــصعيد احملل ــى ال ــسيف عل ــائي واليوني ــامج اإلمن ــا الربن ــضطلع هب ي

لرغم مـن أن دراسـة أجرهتـا شـعبة أفـضل            فقد نشأت هـذه املـشاكل بـا       . التساؤل عن دور الدائرة   
 بوضـوح إىل وجـوب أن       ٢٠٠٦املمارسات التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم أشارت يف عام          

تركز سياسة األمم املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام علـى الـصالحيات الفعليـة علـى           
  .أرض الواقع، بدالً من التركيز على واليات حمددة سلفاً

ويف هذا السياق يؤكد املفتشان جمدداً املبادئ األساسية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، وهـي              - ٩٢
، وأنـه وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة الـيت           )٤٦/١٨٢قـرار اجلمعيـة العامـة       (اإلنسانية واحلياد والرتاهة    

نـشطة  تـستخدم يف دعـم األ      من حيث املبدأ، ال   ”وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       
اإلنسانية موجودات الـدفاع العـسكري واملـدين للقـوى املتحاربـة أو للوحـدات الـيت جتـد نفـسها                     

وعليه فإن تقدمي املساعدة لألطـراف املتحاربـة لـيس مـستبعداً يف     . )٢٣(“منخرطة بنشاط يف القتال   
وطنيـة حيـدة    حد ذاته؛ غري أنه يتحتم أال تعيق هذه الترتيبات التعاونية والتآزرية مع املؤسـسات ال              

األمم املتحدة ونزاهتها، رغم أن عمل الدائرة يف حالة كولومبيا كان مركزاً على تطـوير اهلياكـل                 
  .املدنية ضمن الربنامج الرئاسي لإلجراءات املتعلقة باأللغام

فالتـاريخ وطبيعـة    . وأكدت البعثات امليدانية املضطلع هبـا أن كـل بلـد ميثـل حالـة خاصـة                  - ٩٣
ب األطراف الفاعلـة الرئيـسية، مبـا يف ذلـك الوجـود احمللـي لألمـم املتحـدة، أمـور                     الرتاع، إىل جان  

ويدفع هذا املفتشني إىل االتفاق متاماً مع فكرة أن تركـز اإلجـراءات املتعلقـة               . فريدة يف كل حالة   
غري أن تنسيق املقـر بـالغ األمهيـة ولـه تـأثري             . باأللغام على االختصاصات الفعلية على أرض الواقع      

م على أنشطة قطرية معينة، كما الحظ املفتشان خالل الزيارة امليدانية لكولومبيا، حيث يتـرك               ها
عدم التنسيق على مستوى املقر أثراً سلبياً على التنسيق بني كيانـات األمـم املتحـدة علـى الـصعيد                  

  .الوطين
 الـدائرة    بـني دور   “حـاجز وقـائي   ”وبينما تؤيد اجلهات الرئيسية صاحبة املـصلحة إقامـة            - ٩٤

كجهــة تنــسيق ودورهــا كجهــة تنفيــذ، تــشدد الــدائرة ذاهتــا علــى أن وظيفــة املنــسق لإلجــراءات   
املتعلقة باأللغام راسخة يف نطاق إدارة عمليات حفظ السالم، ويعزى ذلك بصفة رئيـسية ألمهيـة                

ة سياقات حفـظ الـسالم، واهليكـل التنظيمـي املركـزي لـإلدارة، وإلمكانيـة حـصوهلا علـى امليزانيـ                    
ووجد تضارب مصلحة مماثل يف بعض البلدان املتضررة من األلغـام، حيـث كـان    . املقررة مباشرة 

تنــسيق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ووضــع الــسياسات واألنــشطة املعياريــة، بــل وأحيانــاً تنــسيق   
__________ 

)٢٣ ( IASC, “Civil-military relationship in complex emergencies”)       ،اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت
، )، ورقة مرجعية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت “قة املدنية العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة   العال”

 ).باللغة اإلنكليزية. (٣٨، الفقرة ٢٠٠٤يونيه /حزيران
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، كـان مـن   )على سبيل املثـال، يف كولومبيـا  (وختصيص التمويل، من مسؤولية هيئة وطنية وحيدة   
ومتّت تسوية تضارب املصلحة بتقسيم اهليئة إىل منظمـتني خمتلفـتني،           .  مسؤولياهتا أيضاً التنفيذ   بني

ــايري        ــات، وإعــداد املع ــد األولوي ــسيق، وحتدي ــور أخــرى، عــن التن ــة أم إحــدامها مــسؤولة، يف مجل
ولة واملقاييس احمللية وصيانة نظم املعلومات وقواعد البيانات الوطنية ذات الصلة، واألخـرى مـسؤ            

. واملفتشان مقتنعان بأنه ينبغي اتباع نفس النهج داخل منظومة األمم املتحـدة    . عن تنفيذ املشاريع  
ويف رأيهما أن يتم فصل عملية التنسيق اإلمجايل لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام عـن إدارة املـشاريع                   

رات بــشأن أو تنفيــذها، وأن حتــدد الــصالحيات الفعليــة علــى أرض الواقــع مــا يتخــذ مــن قــرا   /و
  .التنفيذ، عندما يضطلع به أو يديره أحد الكيانات التابعة لألمم املتحدة

ويتفــق املفتــشان مــع بعــض الــدول األعــضاء املاحنــة الــيت أجريــت معهــا مقــابالت يف أن   - ٩٥
االســتجابات املتعلقــة، علــى ســبيل  (دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ضــمن ســياقات معينــة  

، قد تتمتع مبيزة نسبية ملمارسـة مهمـة تنفيذيـة رئيـسية             )الم أو حباالت الطوارئ   املثال، حبفظ الس  
ــة يف حــال عــدم وجــود أطــراف فاعلــة بديلــة    ــدائرة علــى الــدور اخلــاص   . فعال غــري أن قــْصر ال

يأيت بالنتيجة املرجوة وقد يكون له أثر سـليب علـى فعاليـة اإلجـراءات               بالتنسيق دون غريه قد ال    
ومن هنا جيـب أن ُينظـر مليـاً يف قيامهـا            . اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف امليدان      املتعلقة باأللغام   

بدور تنفيذي يف هذه احلاالت وأن جيري ربطه باستراتيجية لتسليمه إىل جهة أخـرى بعـد انتـهاء        
  .الوالية السياسية/أو اخلاصة حبفظ السالم/الوالية املتعلقة حبالة الطوارئ و

يعزز تنفيذ التوصية التالية عملية التنسيق والتعـاون داخـل منظومـة األمـم              ومن املتوقع أن      - ٩٦
  .املتحدة

 ٣التوصية 
ينبغــي أن يبــادر األمــني العــام، بوصــفه رئيــساً جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين    

بالتنــسيق التــابع ملنظومــة األمــم املتحــدة، وبالتــشاور مــع الرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات 
تحدة ذات الصلة املشتركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغـام، إىل إطـالق            منظومة األمم امل  

عملية متسمة بالشفافية والشمول ترمي إىل توضيح اختـصاصات دائـرة األمـم املتحـدة               
ــة         ــات الفاعل ــة باجله ــات املنوط ــام والوالي ــضالً عــن امله ــام ف ــة باأللغ لإلجــراءات املتعلق

 الكيان الرئيسي لرسم سياسات اإلجراءات      األخرى، بغية تأكيد وضع الدائرة بوصفها     
املتعلقة باأللغام والتنسيق بـشأهنا، عـالوة علـى دورهـا كجهـة تنـسيق إلجـراءات األمـم                 
املتحــــدة يف هــــذا اجملــــال، مــــع االعتــــراف بــــدورها التنفيــــذي يف ســــياقات حمــــددة،   
كاالســتجابات يف حــاالت الطــوارئ وحفــظ الــسالم وتقــدمي الــدعم للبعثــات الــسياسية 

 .اصةاخل
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ومن العالمات األخرى للتوتر جو الرتاع املوجود داخل كيانات األمم املتحدة اليت أعـد       - ٩٧
فيها مشروع االستراتيجية اجلديدة، وينعكس هذا التوتر على الصعيد امليداين وهو قـضية معروفـة           

ذا اجلـو يـضر     ويرى املفتشان بشدة أن هـ     . جيداً يف أوساط املمارسني لإلجراءات املتعلقة باأللغام      
ــد األداء      ــة اخلاصــة بتوحي ــع الرؤي ــارض م ــسيق املكــشوفني ويتع ــاون والتن ــت  . بالتع كــذلك، كان

عــدم تــوفر الرغبــة مــن جانــب  ” قــد حــددت بالفعــل خطــر  ٢٠١٠-٢٠٠٦اســتراتيجية الفتــرة 
  . بوصفه أحد العوائق الرئيسية الكامنة لتنفيذ االستراتيجية)٢٤(“الشركاء يف العمل معاً

الفريــق رفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف     ويــشري   - ٩٨
عدم كفـاءة  ” إىل أن    ٢٠٠٦جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئة يف تقريره املنشور يف عام           

وفعالية اإلدارة والتمويل غري املـضمون يـسامهان يف عـدم اتـساق الـسياسات واالزدواجيـة وعـدم                   
ويعرقــل التنــافس علــى التمويــل وتوســع مهــام البعثــات   . نفيذيــة علــى نطــاق املنظومــة الفعاليــة الت

وللتـصدي هلـذا التـشتيت، أوصـى الفريـق          . )٢٥(“وممارسات العمل البالية التعاونَ بـني املؤسـسات       
 وتقوية االلتـزام بالعمـل معـاً علـى تنفيـذ اسـتراتيجية         “توحيد األداء ”رفيع املستوى باألخذ بنهج     

  .)٢٦( للوصول إىل جمموعة واحدة من األهدافواحدة، سعياً
ويف ألبانيا، وهي إحدى البلـدان التجريبيـة ملبـادرة توحيـد األداء، وقـد اضـطلع املفتـشان             - ٩٩

بإحــدى البعثــات امليدانيــة فيهــا، يــساعد التنفيــذ املتــسق هلــذا املفهــوم، باإلضــافة إىل وجــود فريــق  
بــني  ى النــهوض بالتنــسيق والتواصــل فيمــا قطــري صــغري ومتــسم بالكفــاءة، مــساعدة كــبرية علــ  

الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، مما يعود بالفائدة أيضاً على األنشطة املرتبطة باإلجراءات املتعلقة        
  .باأللغام ويسهم يف جناح اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف هذا البلد بوجه عام

 حفظ السالم يف املرحلة اليت تعقـب         عن ٢٠٠٩وقد وصف األمني العام يف تقريره لعام         - ١٠٠
، ويـشار إىل    )٢٧(مباشرة انتهاء الرتاع اإلجراءات املتعلقة باأللغام بأهنا مـن اجملـاالت ذات األولويـة             

الـدائرة بأهنـا منـوذج جيـد لكيـان وحيـد يعمــل كمـصدر مرجعـي للمعرفـة واخلـربة والقـدرة وقــد            
ومع ذلك، فقد كشف تقرير األمني . )٢٨(يستضيف قدرات قابلة للنشر السريع ذات طابع حمدود    

 عـن أن الـسياسة الداخليـة بـشأن اإلجـراءات املتعلقـة        ٢٠١٠يوليـه   /العام املرحلي الصادر يف متوز    

__________ 
 .١٣، الفقرة ٢٠١٠ -٢٠٠٦: استراتيجية األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت لإلجراءات املتعلقة باأللغام ) ٢٤(
)٢٥ ( A/61/583، ١١ الصفحة. 
 .املرجع نفسه ) ٢٦(
)٢٧ ( A/63/881–S/2009/304 ١٧، الفقرة. 
 .٥٣املرجع نفسه، الفقرة  ) ٢٨(
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تـوفر دائمـاً سـلطة التنـسيق الكافيـة لكفالـة اإلجنـاز الـسريع والقابـل للتنبـؤ والفعـال يف             باأللغام ال 
  .)٢٩(دبيئات ما بعد انتهاء الرتاع اليت تتسم بالتعقي

، حدد استعراض أجري للنظام اإلنـساين الـدويل بعـض ثغـرات رئيـسية               ٢٠٠٤ويف عام    - ١٠١
فكـثرياً مـا كانـت تـنجم عـن          . يف عدة جماالت لالستجابة اإلنسانية، وبعـض مـشاكل يف التنـسيق           

االفتقار إىل وكـاالت رائـدة واضـحة التكليـف اسـتجابات دوليـة لألزمـات اإلنـسانية ذات طـابع                    
، اتفقت  ٢٠٠٥ويف عام   .  يؤدي إىل حدوث فجوات يف الصالحيات واالستجابات       خمصص، مما 

اللجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت علـى اسـتخدام هنـج اجملموعـات لـدى التـصدي حلـاالت             
الطوارئ اإلنسانية املعقدة، وينبغي تطبيقه على الصعيد العاملي وكذلك على الصعيد القطري مـع              

مث . التعلــيم ل كــل جمموعــة يف قطــاع رئيــسي، كالتغذيــة أو احلمايــة أو وتتمثــ. شــيء مــن املرونــة
تنقسم هذه اجملموعة يف حالة جمموعة احلماية العاملية إىل جماالت للمسؤولية تعمل يف إطار القيادة            
العامة ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، بـصفتها الوكالـة الرائـدة ألغـراض احلمايـة علـى                     

ودائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام الكيـان الرائـد جملـال املـسؤولية          . الصعيد العاملي 
ورغم وجـود جمـال للمـسؤولية عـن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام               . عن اإلجراءات املتعلقة باأللغام   

بــل ظــل فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين   . ، فلــم يــتم تفعيلــه قــط ٢٠٠٥منــذ عــام 
ءات املتعلقة باأللغام، والسياسات، مها اآلليتان الرئيسيتان لتنسيق إجراءات األمم املتحـدة            باإلجرا

املنظمـة الـيت تلتـزم رمسيـاً باالضـطالع بـدور            / الوكالة “رائد اجملموعة ”  بوُيقصد  . املتعلقة باأللغام 
استجابة مناسـبة   ، لضمان القيام ب   )جمال للنشاط (قيادي يف اجملتمع اإلنساين الدويل يف قطاع معني         

ويأخذ رائد اجملموعة على عاتقه االلتزام بأن . ومستويات رفيعة للقابلية للتنبؤ واملساءلة والشراكة  
ــالذ األخــري   ”يكــون  ــل امل ــذي ميث ــة ال ــدم اخلدم ــذا القطــاع  “مق ــشاط ( يف ه ــذات) جمــال الن . بال

ال مـسؤوليتها، يف حـني    والوكاالت الرائدة يف جماالت املسؤولية تضطلع بأدوار مماثلة يف إطار جمـ           
  . حتافظ الوكالة الرائدة على القيادة واملساءلة بصفة عامة، مبا فيها املساءلة عن اجملموعة

، وتكلــف مبوجبـه فريـق التنـسيق املــشترك    i/٢٠١٠/١٨وأصـدرت جلنـة الـسياسات القـرار      - ١٠٢
ــرد ا      ــشتركة بــني الوكــاالت وإطــار التخطــيط وال ــة امل ــسياسات احلالي ــسريع يف جمــال  باســتعراض ال ل

ويف جلـسة السـتثارة األفكـار       . اإلجراءات املتعلقة باأللغام املرتبط هبا، على النحو الذي سلف ذكـره          
، قرر الفريق أن جمموعة احلماية العاملية، من حيث املبدأ، هي أنسب            ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول  

سـيما   ل القـرار ضـمناً الـسياسات، وال     وهبـذا املعـىن، عـدّ     . منتدى للتنسيق لإلجراءات املتعلقة باأللغام    
يتعلــق بالتــدخالت اإلنــسانية الــيت تقــع يف نطــاق الــسيناريو الثالــث املتــوخى يف الــسياسات           فيمــا

  .وهو السيناريو املناسب لألخذ بنهج اجملموعات) االستجابة يف حاالت الطوارئ(

__________ 
)٢٩ ( A/64/866–S/2010/386 ٣٧، الفقرة. 



A/68/63  
 

13-24358 51 
 

ات، قيـد نظـر فريـق       ينطبق فيها هنـج اجملموعـ       وستبقى السيناريوهات األخرى، اليت ال     -  ١٠٣
، عقدت دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام إحاطـة إعالميـة          ٢٠١١مارس  / آذار ٢ويف  . التنسيق

بــشأن جمــال املــسؤولية عــن هــذه اإلجــراءات وأجــرت استعراضــاً ملــشروع اختــصاصات جمــال    
، مبـا يف    املسؤولية مبشاركة من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام            

 ١ومت اعتماد االختصاصات وإقرارها من احلاضرين يف اجتماع         . ذلك املنظمات غري احلكومية   
ويرمــي جمــال املــسؤولية عــن اإلجــراءات .  املعــين مبجــال املــسؤولية املــذكور٢٠١١يوليــه /متــوز

نظمـات  املتعلقة باأللغام إىل دعم االستجابات املتسقة املشتركة بني الوكاالت واملشتركة بني امل          
على الصعيد امليـداين وذلـك مـن خـالل الـدعوة علـى الـصعيد العـاملي، ووضـع املعـايري وحتديـد                        

  .السياسات، وبناء القدرة على االستجابة وتقدمي غري ذلك من الدعم حسب االقتضاء
وتقدم ليبيا أول منوذج لتطبيق مفهوم جماالت املسؤولية على الصعيد امليداين، وقد بدأتـه         - ١٠٤
ئرة يف املقر وأدى إىل إنـشاء فريـق التنـسيق املـشترك لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، ويـوفر فيـه                       الدا

ــوارد       ــدانيون ذوو الــصلة التنــسيق وترتيــب املهــام مــن حيــث األولويــات وحــشد امل العــاملون املي
  .واالتصال بالسلطات والربط بنظام اجملموعات على الصعيد القطري

  
  املاحنةالتنسيق مع اجلهات  - باء

ــدم        - ١٠٥ ــدويل املق ــايل ال ــدعم امل ــصعب واحتمــال اخنفــاض ال ــصادي ال ــسياق االقت ــالنظر إىل ال ب
خصيصاً لإلجراءات املتعلقة باأللغام، فإن التنسيق مع اجلهـات املاحنـة عنـصر بـالغ األمهيـة مـن أجـل                   

يل إلزالـة   وتـشمل دراسـة مركـز جنيـف الـدو         . االستفادة بأقـصى قـدر مـن الكفـاءة بـاملوارد املتاحـة            
االجتاهــات والطرائــق  : متويــل اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   ”األلغــام لألغــراض اإلنــسانية بعنــوان    

 وختلـص،  ٢٠١٠ نتائج دراسة استقصائية أجريت بني البلدان املاحنـة يف عـام   “واحتماالت املستقبل 
  :يتعلق بالتنسيق بني اجلهات املاحنة، إىل ما يلي فيما

 بينــها أو مــع البلــدان   بــصفة عامــة حتــسني التنــسيق، ســواء فيمــا تفــضل اجلهــات املاحنــة 
  املتضررة من األلغام؛

  االســتجابة لــدعوات التنــسيق، بعكــس اتبــاع هنــج اســتباقي وأخــذ زمــام  إىلوهــي متيــل 
  املبادرة يف األنشطة لدعم التنسيق؛

   طـرأ اخنفــاض مبــرور الــسنني علــى عــدد إدارات املــاحنني، وبــصفة خاصــة عــدد املــوظفني
ونتيجة لذلك، فقد أصـاب الـضعف قـدرات         .  عن اإلجراءات املتعلقة باأللغام    املسؤولني

املــاحنني، ممــا أدى إىل فقــدان التركيــز، وزيــادة االعتمــاد علــى العــاملني يف إزالــة األلغــام   
واملنظمــات غــري احلكوميــة واألمــم املتحــدة، وفقــدان الــذاكرة املؤســسية واخلــربة الفنيــة   

  الداخلية؛
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   يف أنشطة التنسيق يف امليدان إىل حد كبري على نـوع الـربامج والنـهج                ركتهامشاتتوقف 
  .)٣٠(الذي تتخذه يف عالقاهتا مع البلد املضيف

. يتعلق بتنسيق املاحنني، وخاصة على الصعيد العاملي       ولألمم املتحدة دور هام تؤديه فيما      - ١٠٦
ريــق دعــم اإلجــراءات املتعلقــة وكمــا يتجلــى يف الــسياسات، فــإن األمــم املتحــدة تقــدم الــدعم لف 

باأللغام، وهو منتدى للماحنني يشمل الدول األطراف واألطراف من غري الدول يف اتفاقيـة حظـر                
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام، وجيتمـع عـادة يف                      

لتنــاوب، هــو هيئــة تتــيح الفرصــة وهــذا الفريــق، الــذي تتــوىل البلــدان املاحنــة رئاســته با . نيويــورك
ــات        ــستجدة، واألولوي ــشأن االجتاهــات امل ــات ب ــادل املعلوم ــم املتحــدة لتب للجهــات املاحنــة واألم

  .)٣١(وتنفيذها التنفيذية، والفجوات يف التمويل، وفعالية وكفاءة تنسيق األعمال املتعلقة باأللغام
ضـي حتـدياً خطـرياً    ن يـشكل يف املا  والحظ املفتشان أن التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة كـا             - ١٠٧

وبالرغم من بعض مبادرات اإلصـالح، سـوف يقتـضي األمـر            . لفعالية اإلجراءات املتعلقة باأللغام   
بــذل مزيــد مــن اجلهــود يف الــسنوات املقبلــة إلفــساح اجملــال حلــوار مفتــوح وللنــهوض باملــسامهة     

باأللغام، على سـبيل    فقد حتسن األداء الوظيفي لفريق دعم اإلجراءات املتعلقة         . اجلماعية للماحنني 
املثال خبفض عدد االجتماعات، الـيت كانـت يف األصـل تعقـد شـهرياً، إىل اجتمـاعني أو ثالثـاً يف                      

غـري أن االجتماعـات كـثرياً       . العام، وإتاحة املشاركة بذلك لصناع القرار القـادمني مـن العواصـم           
ات األخـرى، وجيـري   ومـن املبـادر  . ميلكون أي قدرة علـى صـناعة القـرار         حيضرها موظفون ال   ما

تنفيذها حالياً بأموال مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، متويـل أمانـة               
  .٢٠١٣مارس /معززة للفريق حىت هناية آذار

فعلى سبيل املثال، ما زال معظم التمويل يقدم     . وال تزال بعض التحديات اخلطرية قائمة      - ١٠٨
ورغــم إدراك املفتــشني أن بعــض اجلهــات املاحنــة قــد تواجــه   . األجــلعلــى أســاس ســنوي قــصري  

صعوبات يف أطرها التشريعية الوطنية، فقد تتحقق نتائج أفضل لو أن مزيداً من الـدول األطـراف                 
حذت حذو املاحنني الـذين يقـدمون بالفعـل متـويالً متعـدد الـسنوات، وهـو عامـل رئيـسي لتيـسري                       

  .بعد التخطيط فيما
: تحدثت عـدة أدوات لتيـسري التنـسيق بـني املـاحنني ولـدعم التنـسيق داخـل البلـدان                   وقد اس  - ١٠٩

 ويقـصد هبـا أن تكـون        ١٩٩٨ تـصدر سـنوياً منـذ عـام          املتعلقة باأللغـام   فحافظة مشاريع اإلجراءات    
أداة مرجعيــة شــاملة ووثيقــة مرجعيــة للمــاحنني وواضــعي الــسياسات والــدعاة والقــائمني بتنفيــذ          

 يف الوضــع املثــايل أن باحلافظـة وُيقــصد . قــة باأللغـام علــى الــصعيد الـوطين والــدويل  اإلجـراءات املتعل 
تنعكس على املشاريع اليت تفكر فيها البلدان املتضررة من األلغـام وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات                   

__________ 
 .١٥، الصفحة ١٣انظر اهلامش  ) ٣٠(
 .٣٢، الفقرة )A/64/287(تقرير األمني العام عن تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  ) ٣١(
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ويتـضمن كـل مقتـرح مبـشروع وصـفاً لألهـداف            . استناداً إىل األولويـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة       
دين املستهدفني واألنشطة املقررة والنتائج املتوقعـة واسـم الوكالـة الطالبـة وقائمـة بالـشركاء                 واملستفي

اللمحــات العامــة القطريــة   يف التنفيــذ وامليزانيــة اإلمجاليــة والعجــز املتوقــع للــسنوات املقبلــة؛ وتنــشر   
ــع     ــة يف املوقــــ ــديثها بــــــصفة منتظمــــ ــشاريع علــــــى اإلنترنــــــت وجيــــــري حتــــ ومقترحــــــات املــــ

www.mineaction.org .   قائمـة   ٢٠١١ لعـام    حافظة مشاريع اإلجراءات املتعلقة باأللغام    وترد يف 
 بلداً أو إقليماً أو بعثـة متـضررة مـن األلغـام األرضـية وخملفـات احلـرب                   ٢٩ مشروعاً يف    ٢٣٨تضم  

دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة وكـان          مليون   ٤٩٨من املتفجرات، تتجاوز ميزانيتها اجملمعة      
 ٢٠١١مـارس   / مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف آذار           ٣٦٧فيها عجز متويلي قدره     

ويدل التوزيع اجلغرايف من حيث املشاريع على أن معظـم األنـشطة املقـررة تنفـذ                ). ٥انظر الشكل   (
جـز كـذلك، شـهدت أفريقيـا، وبـصفة          ومـن حيـث الع    ). ٢٣٨ مـشروعاً مـن أصـل        ٩٢(يف أفريقيا   

  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٧٢خاصة السودان، أكرب قدر منه، مبا يتجاوز 
  

  ٥الشكل 
  ٢٠١١احلصة من املشاريع اإلمجالية والعجز حسب املناطق، 

  
  

  
  
  
  
  
  

الربنـامج  /دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغـام ( UNMAS/PNUD/UNICEF, Portfolio of Mine Action Projects 2011  :املصدر
    .٣٧٩، الصفحة )٢٠١١اليونيسيف، حافظة مشاريع اإلجراءات املتعلقة باأللغام /اإلمنائي

 يف شــكلها احلــايل وصــيغتها احلاليــة بــصفة رئيــسية صــوب أحــد   احلافظــةوقــد انتقلــت  - ١١٠
 منـها آليـة لتيـسري التنـسيق القطـري والتخطـيط       فهي تعد أداة جلمع األموال أكثر   : أهدافها األولية 

غري أن املفتشني مقتنعان بأن هذين العنصرين يكمل كل منهما اآلخـر وأن اإلمكانيـات           . املشترك
عالوة على ذلك، يؤكد املفتـشان أنـه جيـب أن           .  ما زالت حباجة إىل استكشاف     للحافظةالكاملة  

جات، ممـا يزيـد كـثرياً يف أمهيتـها، ويـربز أمهيـة              يستند يف مقترحات املشاريع إىل تقييمات لالحتيا      
إشراك ممثلني من السلطات الوطنية واحمللية فضالً عـن اجلهـات الفاعلـة األخـرى ذات الـصلة الـيت                

 Porcentaje del déficit total de 366.739.657 dólares 
por región 

África
47,05%

América 
Latina 
1,99% 

Europa oriental 
2,6% 

Mundial 
10,38% 

 

 آسيا
  يف املائة٣٧,٩٨

 آسيا
  يف املائة٣٥,٧١

 أفريقيا
  يف املائة٤٧,٠٥

 العامل
  يف املائة١٠,٣٨

 قيةأوروبا الشر
  يف املائة٢,٦

 أمريكا الالتينية
  يف املائة١,٩٩

 أفريقيا
   يف املائة٣٨,٦٦

 العامل
  يف املائة٥,٤٦

 أوروبا الشرقية
   يف املائة١٠,٥

أمريكا 
 الالتينية
 يف ٩,٦٦
  املائة

 ٦٥٧٧٩٣٣٦٦احلصة من إمجايل العجز البالغ
 من دوالرات الواليات املتحدة حسب املنطقة

  مشروعاً حسب املنطقة٢٣٨احلصة من إمجايل 

http://www.mineaction.org/�
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وينبغـي أن يوجـه االهتمـام أيـضاً         . متلك املعرفة باألوضاع الداخلية يف البلـدان يف عمليـة الـصياغة           
، ولكنـها حباجـة إىل املـساعدة رغـم        احلافظةتكون ممثلة حالياً يف      إىل البلدان أو األقاليم اليت قد ال      

  .ذلك
ويف هذا السياق، طاملا أعرب ممثلو البلدان املتضررة باأللغام مراراً عن دواعي القلق إزاء              - ١١١

يتعلق بالتمويل الـوارد، وأبـرزوا ضـرورة أن حيـاطوا علمـاً              الفجوات يف املعلومات والشفافية فيما    
ولـذلك فـإن مـن األمـور بالغـة األمهيـة أن             .  تيسرياً للتخطيط علـى الـصعيد القطـري        بشكل أفضل 

تتـسم تـدفقات التمويـل بالـشفافية وأن يتأكـد املــاحنون مـن أن الـدعم املقـدم لتمويـل اإلجــراءات          
فمـا زالـت    . املتعلقة باأللغام، وخاصة من خالل القنوات الثنائية، يتماشى مع األولويـات الوطنيـة            

كيفية احلصول على متويل اجلهـات املاحنـة، وذلـك بعـد             تعلم مكان وال   ان املتضررة ال  بعض البلد 
  . سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ١٠أكثر من 

ــرة         - ١١٢ ــر دائ ــي أن تنظ ــات، ينبغ ــادل املعلوم ــادة تب ــذكورة وزي ــصور امل ــصدي ألوجــه الق وللت
، الـيت   )٣٢(العاملية لالستثمارات يف إزالـة األلغـام      اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف تنشيط قاعدة البيانات        
كذلك يؤكد املفتشان أنه ينبغـي استكـشاف   . أعدت مبدئياً هلذا الغرض ولكن مل تتم احملافظة عليها  

 إمـا أن    - “حافظة للجهات املاحنـة   ” وهي بصفة أساسية     -املدى الذي ميكن لقاعدة البيانات هذه       
وبــالنظر إىل .  أو حـىت أن تــدمج يف هــذه األداة قــة باأللغــامحافظــة مــشاريع اإلجـراءات املتعل تكمـل  

) ٢٠١٠مـرة يف عـام       ألول( بـالطريق اإللكتـروين دون غـريه         احلافظةالقرار الذي اختذ مؤخراً بنشر      
، فقد يكون من املفيد أيـضاً النظـر يف إنـشاء نظـام للتتبـع املـايل جيـري            E-MINEعلى املوقع الشبكي    

رار النمــوذج الــذي يــستخدمه مكتــب الــشؤون اإلنــسانية ألغــراض  حتديثــه بــصفة منتظمــة علــى غــ 
ومــن شــأن إجيــاد منــصة لتبــادل املعلومــات تكــون عمليــة ومالئمــة         . تــدفقات املعونــة اإلنــسانية  

يتعلـق بكـل مـن تـوافر التمويـل واحتياجـات التمويـل               للمستخدمني أال يزيد فقط من الشفافية فيمـا       
  .تبع املسامهات كذلكالقائمة، بل أن ييسر التنسيق ويتيح ت

وقـد  . خيلص املفتشان إىل أنه يلزم النهوض بالتنسيق بـني اجلهـات املاحنـة            وبوجه عام،    - ١١٣
ســيما فريــق دعــم  أعربــت تلــك اجلهــات أيــضاً عــن ضــرورة تعزيــز آليــات التنــسيق القائمــة، وال  

ان املتـضررة مـن     والوضـع املثـايل هـو أن جيتمـع املـاحنون مـع البلـد              . اإلجراءات املتعلقة باأللغـام   
. غـري أن هـذا هـو االسـتثناء ولـيس القاعـدة          . األلغام ويشتركوا سـوياً يف وضـع االسـتراتيجيات        

وقد اختذت خطوة أوىل مشجعة يف هذا االجتاه يف االجتماع العاشـر للـدول األطـراف يف اتفاقيـة                   
، الـذي تقـرر     حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام               

  .فيه إنشاء اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتنسيق واملساعدة
__________ 

ــات االســتثم أعــدت ) ٣٢( ــدة بيان ــات       قاع ــوفري املعلوم ــدا لت ــة كن ــن حكوم ــدعم م ــة ب ــام يف البداي ــة األلغ ارات يف إزال
انظـــر . املـــوارد املتاحـــة علـــى نطـــاق العـــامل لتقـــدمي املـــساعدات الدوليـــة يف اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام  عـــن
 .www.mineaction.org/overview.asp?o=27 املوقع
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  التنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرى  - جيم  
تدعم اللجنة التوجيهية ملكافحة األلغام تنسيق املبادرات اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة يف                  - ١١٤

وتـشمل اللجنـة، باإلضـافة إىل فريـق     . م املتحدةاإلجراءات املتعلقة باأللغام مع الشركاء من غري األم 
التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، يف مجلـة هيئـات أخـرى، ممـثلني           
للجنة الدولية للصليب األمحر واحلملة الدولية حلظر األلغـام األرضـية ومركـز جنيـف الـدويل إلزالـة                   

  .نظمات غري احلكومية الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغاماأللغام لألغراض اإلنسانية وامل
وينظم فريق التنسيق املشترك يف شراكة مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض              - ١١٥

اإلنسانية، منذ أكثر من عقد من الزمان، االجتماع الدويل للمـدراء الـوطنيني لـربامج اإلجـراءات                 
األمم املتحدة، الذي جـرت العـادة علـى أن حيـضره كبـار املـسؤولني             املتعلقة باأللغام ومستشاري    

مــن بــرامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ومستــشارو األمــم املتحــدة ومــسؤولوها يف هــذا اجملــال، 
ــة، واخلــرباء مــن احلكومــات املاحنــة، وشــركاء آخــرون     ويــشكل هــذا . واملنظمــات غــري احلكومي

وتقييم التقدم احملرز ومناقشة التحديات املقبلـة بالنـسبة هلـذا           االجتماع فرصة للمشاركني لاللتقاء     
 وأتيحــت هلمــا الفرصــة لتبــادل اآلراء مــع  ٢٠١١وقــد حــضر املفتــشان اجتمــاع العــام  . القطــاع

األطراف الفاعلة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام على اختالفهـا مـن خمتلـف البلـدان املتـضررة       
وميثــل االجتمــاع . علومــات قّيمــة ألغــراض إعــداد هــذا االســتعراض مــن األلغــام، الــيت زودهتمــا مب

الدويل للمدراء الـوطنيني لـربامج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ومستـشاري األمـم املتحـدة مبـادرة                
إجيابيــة تعــزز تبــادل املعــارف ذات الــصلة واملناقــشات املفتوحــة، وينبغــي، يف نظــر املفتــشني، أن    

  .تستمر
اً، كان اجملتمع املدين قوة دافعة كبرية يف إصدار اتفاقية أوتاوا وهو، كمـا         وكما ذكر آنف   - ١١٦

ــة        ــة املتعلق ــسية يف اإلجــراءات احلالي ــة الرئي ــسابقة، إحــدى اجلهــات الفاعل ــرات ال أوضــحت الفق
فاملنظمات غري احلكومية متثل مراقبني مهتمني التفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج             . باأللغام

ملضادة لألفراد وتـدمري تلـك األلغـام، وهـي املنفـذة هلـا علـى أرض الواقـع يف معظـم            ونقل األلغام ا  
لذلك فإن التواصل والتنسيق بني الكيانات التابعة للمجتمـع املـدين واألمـم املتحـدة أمـر         . األحيان
وجلمع آرائها، أجرى املفتشان مقابالت مـع ممثلـي اجملتمـع املـدين يف كـل بعثـة ميدانيـة              . ضروري
وأعــرب .  هبــا، وُعقــدت جلــسة مجاعيــة مــع ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة يف جنيــف   اضــطلعا

احلـوار بينـهم     مسؤولو املنظمات غري احلكوميـة الـذين أجريـت معهـم مقـابالت عـن أسـفهم ألن                 
؛ غـري أن    ٢٠٠٤ وبني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة قد تدهور منـذ مـؤمتر قمـة نـريويب يف عـام                 

ت والنتـائج الـيت توصـلت إليهـا الدراسـة االستقـصائية الـيت قامـت هبـا وحـدة                     املقابالت اليت أجري  
  .التفتيش املشتركة تدل على أن احلوار جيري تنشيطه

خاليــاً ”وبوجــه عــام، تؤيــد املنظمــات غــري احلكوميــة وجهــة النظــر القائلــة جبعــل العــامل   - ١١٧
هـات صـاحبة املـصلحة ملفهـوم        ، يف حني تروج بعـض البلـدان املاحنـة وغريهـا مـن اجل              “األلغام من
، الذي ينطوي على تركيز اجلهود يف تطهـري األراضـي اسـتناداً إىل معـايري          “اخللو من أثر األلغام   ”
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 اقتصادية واألثر على اجملتمعات احمللية املتضررة، ومن مث إرجاء االلتزام القانوين بإزالة         -اجتماعية  
تقضي االتفاقية بأن تبذل كل مـن الـدول األطـراف           و. مجيع األلغام الوارد يف اتفاقية حظر األلغام      

تقـوم بإزالـة    قصارى وسعها لتحديد مجيع مناطق األلغـام احملتويـة علـى ألغـام مـضادة لألفـراد وأن         
وعـدلت  . سـيطرهتا  وتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف املناطق اخلاضـعة لواليتـها أو            

ض الشيء من جانب اجلهـات املاحنـة، هنجهـا اإلنـساين إزاء      األمم املتحدة من جانبها، مدفوعة بع     
ورغم أنه ينبغي النظـر إىل      . اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالنظر إليه ضمن سياق إمنائي أوسع نطاقاً         

كل من املفاهيم والتفضيالت باعتبارها جزءاً من سلسلة متصلة بدالً مـن حـاالت هنائيـة منفـصلة                  
 احلكومية بشدة أن هذا االنفـصام ينبغـي حلـه وجتديـد احلـوار علـى                 ومستقلة، ترى املنظمات غري   

  .حنو صريح وإجيايب
ــة التوجيهيــة ملكافحــة األلغــام تــدعم تنــسيق   . واألدوات لتيــسري احلــوار موجــودة  - ١١٨ فاللجن

مبادرات األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام مع الشركاء من خارج األمم املتحـدة، وتـوفر              
وجتتمـع اللجنـة مـرة علـى األقـل يف الـسنة،             . إلجراء املناقشات املفتوحة وتبادل املعلومات    منتدى  

وعــادة مــا يكــون ذلــك يف جنيــف، وقــد تــشكل أفرقــة خمصــصة ملعاجلــة قــضايا خاصــة ببلــدان أو 
وميثــل جمــال املــسؤولية عــن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام داخــل جمموعــة احلمايــة  . مواضــيع معينــة

 حال تفعيله، منتدى آخر ميكن من خالله للمنظمات غري احلكوميـة أن تـزود منظومـة              العاملية، يف 
  .األمم املتحدة بآرائها

وكشفت ردود املنظمات غـري احلكوميـة علـى استقـصاء وحـدة التفتـيش املـشتركة عـن                    - ١١٩
، ويف الوقـت ذاتـه    . يتـصل بتقيـيم عالقـات العمـل مـع األمـم املتحـدة              قدر من عدم االرتياح فيمـا     

اعترفت املنظمات غري احلكومية بأنه قد بدئ يف حوار أكثر إجيابية مع األمـم املتحـدة يف األشـهر        
األخرية، خاصة يف مسائل من قبيل التعاون وكفاءة وفعالية اسـتخدام املـوارد وحـاالت الطـوارئ                

  .اإلنسانية، مبا يف ذلك اشتراكها يف جمال املسؤولية عن اإلجراءات املتعلقة باأللغام
ويتأثر التنسيق على الصعيد امليداين أيضاً بالعمليـات املتـصلة بالعمـل، كترتيبـات الـشراء                 - ١٢٠

ذلك أن للشركاء املخـتلفني إجـراءات عمـل داخليـة خمتلفـة تكـون               . والترتيبات التعاقدية األخرى  
تكـون مفهومـة عنـد       مفهومة جيداً داخل منظمات كل منهم يف معظم احلاالت؛ غـري أهنـا قـد ال               

وهلذا األمر أمهية خاصة عنـدما تـدخل منظمـات شـديدة            . التعاون يف شراكة مع منظمات أخرى     
ويف هـذا الـسياق، أبـرزت       . وتعيق البريوقراطية التعـاون   . بينها يف اتفاقات شراكة    االختالف فيما 

 املنظمات غري احلكومية الرئيسية القائمة بالتنفيذ عبء متطلبات اإلبالغ اخلاصة ببعض الكيانـات    
التابعة لألمم املتحدة؛ كذلك تفرض كيانات األمم املتحدة وبراجمها املختلفـة شـروطاً والتزامـات               

وعليه، خيلص املفتشان إىل أنه ينبغي على منظومة األمم املتحـدة           . خمتلفة على الشركاء املنفذين   
 موحدة  على سبيل املثال، من خالل مناذج     (أن تبذل بعض اجلهد للمواءمة بني معايري اإلبالغ         

لـــدى العمـــل مـــع شـــركاء خـــارجيني يف املـــشاريع اإلنـــسانية واإلمنائيـــة، مبـــا فيهـــا ) مـــشتركة
  .اإلجراءات املتعلقة باأللغام
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  تنمية القدرات الوطنية واالنتقال إىل امللكية الوطنية  - دال  
ام، كمـا   ُيقصد باألنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـ                - ١٢١

حددهتا السياسات، تعزيز القـدرات الوطنيـة علـى اإلمـساك بزمـام األمـور وبنـاء املؤسـسات وتنميـة                     
كــذلك، يتمثــل اهلــدف االســتراتيجي مــن اســتراتيجية األمــم املتحــدة املــشتركة بــني          . القــدرات

ــام   ــة باأللغـ ــراءات املتعلقـ ــاالت لإلجـ ــل]  لا...[” يف ٢٠١٠-٢٠٠٦الوكـ ــسلطات ... عمـ ــع الـ مـ
 االقتــصادية الــيت تــشكلها األلغــام -مــن أجــل تقليــل التهديــدات اإلنــسانية واالجتماعيــة ... نيــةالوط

وعندئذ تصبح املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة من أجل اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام              ... األرضية
هـداف  ويعين هذا ضمناً أنـه ميكـن يف األجـل األطـول مـدى بلـوغ األ                ). ١٤الفقرة   (“غري ضرورية 

وُتْجمـل  . بدونـه  والغايات احملددة وطنياً من اإلجراءات املتعلقة باأللغام بقليـل مـن الـدعم الـدويل أو      
 األنشطة الرئيسية ملساعدة السلطات الوطنيـة وتـشمل مؤشـرات عامـة لقيـاس               ٤الغاية االستراتيجية   

لــى عــاتق حكومــة البلــد  وتقــع املــسؤولية األوىل عــن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام دائمــاً ع  . التقــدم
وينبغي أن ختول هذه املسؤولية لسلطة وطنية لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام            . املتضرر من جراء األلغام   

  .تكلف بتنظيم برنامج وطين هلذا الغرض وإدارته وتنسيقه
ويتباين سياق وظروف تنمية القدرة وبناء املؤسسات الوطنية جملاهبة التهديـد الـذي متثلـه               - ١٢٢
خملفات احلرب من املتفجرات تبايناً كبرياً كما أهنما يتوقفـان إىل حـد بعيـد علـى                 /لغام األرضية األ

ونتيجة لذلك، تنـاط بـسلطات اإلجـراءات املتعلقـة          . التزام حكومات البلدان املتضررة من األلغام     
 -ورة  ولكـن لـيس ذلـك بالـضر        -باأللغام داخل البلدان املتضررة واليات فريدة، كثرياً ما حتـدد           

ويف الــربامج . يف التــشريعات الوطنيــة، وتــنظم لتحديــد وتفــصيل التنــسيق بــني األنــشطة وإدارهتــا   
العادية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، تدعم األمم املتحدة إنشاء اهلياكل الوطنية لإلجراءات املتعلقة            

  :باأللغام على مستويات ثالثة
ت املتعلقـة باأللغـام علـى الـصعيد         مؤسسة للتنظيم ورسم السياسات لإلجـراءا       - ١  

  املشترك بني الوزارات؛
هيئــة للتنــسيق تــشرف أيــضاً علــى العمليــات يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة           - ٢  

  باأللغام، وذلك بالتشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية؛
اع املنظمات العاملة ذات الطبيعة غـري احلكوميـة أو التجاريـة أو املتعلقـة بالـدف            - ٣  

  .املدين أو الشرطة أو العسكرية
ويف ظل ظروف معينة، وبصفة خاصـة يف حفـظ الـسالم وحـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،              - ١٢٣

تضطلع األمم املتحدة ببعض أو جبميع املسؤوليات اليت عادة ما تقوم هبا سلطة وطنية لإلجـراءات      
ة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ويف هــذه احلــاالت، تكــون دائــرة األمــم املتحــد . املتعلقــة باأللغــام

بالتعاون مع األعضاء اآلخرين يف فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بـاإلجراءات املتعلقـة          
باأللغام، هي املكلفـة عـادة بتنـسيق التخطـيط لالسـتجابة الطارئـة، وتنقـل املـسؤوليات عـن إدارة                     
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وف أخرى، عادة ما ختتلف عـن ظـروف مـا           ويف ظر . الربامج مبرور الوقت إىل السلطات الوطنية     
بعد الرتاع مباشرة وييسرها الوجود القطري ألعضاء فريق التنسيق املشترك اآلخـرين، كالربنـامج              

أو يدعمون بعض أجـزاء مـن الربنـامج الـوطين           /اإلمنائي أو اليونيسيف، قد يدير هؤالء األعضاء و       
  .ه، بناء على طلب من السلطات الوطنيةلإلجراءات املتعلقة باأللغام، أو حىت الربنامج برمت

وإعداد اهلياكل واملؤسسات الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام والتنسيق بني الوكاالت           - ١٢٤
القائمة باألنشطة ذات الصلة مها من أكرب التحـديات الـيت تواجـه وضـع بـرامج األمـم املتحـدة يف            

 االهتمام االسـتراتيجي، وتبـدو أنـشطة الـدعم     فلم يتلق بناء القدرات ما يستحقه من   . هذا الصدد 
ذات الصلة خمصصة الطابع، تتألف بصفة رئيسية مـن تـدريب مـوظفي اإلدارة املتوسـطة والعليـا،                   

يف ذلك إيفاد البعثات إىل الربامج األخرى لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وتوفري املكاتب وشراء              مبا
أنـه توجـد اسـتراتيجية مـشتركة لألمـم املتحـدة، ذات             يبـدو    ويف كثري مـن احلـاالت ال      . املركبات

خطة شاملة وتفصيلية لبناء القدرات، بشأن الكيفية الـيت تعمـل هبـا األمـم املتحـدة مـع الـسلطات                     
. الوطنية خالل فتـرة زمنيـة معينـة لنقـل املـسؤولية إليهـا تـدرجيياً عـن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                       

ة إليهـا هـذا القـصور يف نقـل املعـارف إىل املـوظفني احمللـيني        وتوضح حالة تشاد اليت تكثـر اإلشـار     
والسلطات الوطنية، الذي اعترفت بـه اجلهـات الرئيـسية صـاحبة املـصلحة يف اإلجـراءات املتعلقـة         

ورأت الـسلطات الوطنيـة يف تـشاد أن اخلـرباء           . باأللغام، مبا يف ذلك كبار مسؤويل األمم املتحـدة        
ربنـامج اإلمنـائي للعمـل مـع احلكومـة كـانوا غـري مـؤهلني للنـهوض          االستشاريني الـذين أوفـدهم ال     
ميكــن أن  ويف الوقــت ذاتــه، مــن الواضــح أن القــدرة الوطنيــة ال. مبهــارات اإلدارة لــدى احلكومــة

تتحسن إال إذا قامت اجلهات الفاعلة الوطنية بدورها وحتملت املـسؤولية وحتـدثت بـصراحة عـن                 
  .)٣٣(أولوياهتا
تتـوافر    استعراض التقدم احملـرز صـوب حتقيـق األهـداف االسـتراتيجية، ال             وكما أشري يف   - ١٢٥

 يف املائـة مـن   ٥٦قدرة استجابة كامنة بالنسبة جلميع جماالت اإلجراءات املتعلقة باأللغام إال لدى       
وبالنظر إىل أن كـل     .  بلداً قدمت البيانات   ٢٥ بلداً من أصل     ١٤البلدان املتضررة من األلغام، أو      

سياقاً شديد التحديد، فـإن القـدرات واالسـتجابة الوطنيـة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،                 بلد ميثل   
يلــزم أن تــشمل مجيــع جمــاالت األعمــال املتعلقــة باأللغــام بــل  يف ذلــك االســتجابة الكامنــة، ال مبــا

__________ 
 The Integrated Regional Information Networks: نظـر  على مزيد من املعلومات عن حالـة تـشاد، ا  لالطالع ) ٣٣(

(IRIN-OCHA), “Analysis: the problem of demining in Chad” )     الـشبكات اإلقليميـة املتكاملـة للمعلومـات
ــة األلغــام يف : حتليــل”، )التابعــة ملكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية  ( ــران١٨، )“تــشاد مــشكلة إزال ــه / حزي يوني

ــه يف املوقــع  ، وميكــن اال٢٠١٠ باللغــة (؛ www.irinnews.org/PrintReport.aspx?ReportID=89536طــالع علي
 Chad, “Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage de la production et duو) اإلنكليزيـة 

transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction: demande de prolongation du délai accordé au 

titre de l’article 5 de la Convention, République du Tchad" )  ،اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس     ”تـشاد
 مـن  ٥املطالبـة بتمديـد املهلـة املمنوحـة مبوجـب املـادة            : وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام        

 .)باللغة الفرنسية. (٢٠١٠أغسطس / آب١٧، )“تشاد االتفاقية، مجهورية
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اجملاالت ذات الصلة بالسياق الوطين فحـسب، ومـن مث فـإن األرقـام املقدمـة ليـست سـوى أرقـام                     
تعطي فكرة دقيقة عن مدى مالءمة هذه القدرات للتعامل حملياً مع مـشكلة خملفـات                 وال مرجعية

تكـاد توجـد معلومـات عـن فعاليـة قـدرات البلـدان ونوعيتـها،                كـذلك ال  . احلرب من املتفجرات  
  .األمر الذي حيد من قيمة النتائج الواردة يف التقرير املرحلي

ة النتائج يف بناء القدرات الوطنية واسـتخالص  وكما سلفت اإلشارة، من الصعب مقارن     - ١٢٦
ورغـم ذلـك، تقـدم بعـض البلـدان أمثلـة         . الدروس املـستفادة مـن الـربامج ذات الـسياقات احملـددة           

ففي البوسنة واهلرسك، على سبيل املثال، ميثـل االنتقـال إىل           . جيدة ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار     
وبعـض البلـدان   . ل تقـدير، قـصة مـن قـصص النجـاح      امللكية الوطنية واستدامة القدرات، علـى أقـ       

ووفقـاً  . األخرى، مثل ألبانيا، قريبة جداً من اإلمساك الكامل بزمام األمـور علـى الـصعيد الـوطين                
ــل         ــة نق ــام يف البوســنة واهلرســك، كانــت عملي ــة باأللغ ــدير مركــز اإلجــراءات املتعلق ــرئيس وم ل

وقد دعـم الربنـامج اإلمنـائي فعليـاً جهـود         . اجحةاملسؤوليات من األمم املتحدة إىل املركز عملية ن       
ويف البداية، قـام بـإدارة مركـز        . ١٩٩٦البوسنة واهلرسك يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام منذ عام         

اإلجراءات املتعلقة باأللغام املسؤول عن تنسيق الربنامج الوطين وعن جتميع وصيانة قاعدة بيانات    
ــام   ــول األلغ ــذه . ســجالت حق ــل ه ــام    ومت نق ــة يف ع ــسلطات الوطني ــسؤوليات إىل ال ، ١٩٩٨ امل

وعندئذ بـدأ الربنـامج اإلمنـائي برناجمـه املتكامـل لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام الـذي متولـه جهـات                       
وقــد جنــح هــذا الربنــامج يف دعــم نــشوء القــدرات الوطنيــة للتخطــيط والتنــسيق لربنــامج  . متعــددة

 الربنامج املتكامل هـو أداة فعالـة لـدعم تطـوير القـدرات       وبوجه عام، . اإلجراءات املتعلقة باأللغام  
الوطنية، ولتيسري النقل التدرجيي للربنامج القطري من عملية إعادة اإلعمـار وإعـادة التـوطني بعـد                 

وبـالرغم مـن بعـض التحـديات املرتبطـة بـاإلدارة       . )٣٤(انتـهاء الـرتاع وصـوالً إىل التنميـة املـستدامة     
نة واهلرسك مستوى رفيعـاً نـسبياً مـن القـدرات والتجـارب الوطنيـة،              والشفافية، فقد بلغت البوس   

لدرجــة أن مثــة احتمــاالً كــبرياً ألن تــتعلم البلــدان األخــرى مــن الــدروس املــستفادة مــن البوســنة     
  .)٣٥(واهلرسك وتتبادهلا معها؛ وقد فعل األردن وجورجيا والسودان ذلك بالفعل

أن إمكانيـــات التعـــاون بـــني بلـــدان اجلنـــوب  ويف هـــذا الـــسياق، يـــشدد املفتـــشان علـــى   - ١٢٧
وقــد اضــطُِلع مببــادرات يف إطــار  . )٣٦(الــبعض والتعــاون الثالثــي مل تستكــشف كلــها بعــد  وبعــضها

برنامج التبادل يف جمـال مكافحـة األلغـام التـابع للربنـامج اإلمنـائي، الـذي ييـّسر التعـاون واسـتعراض                       

__________ 
 Mid-term review of the UNDP Integrated Mine“مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنـسانية،       ) ٣٤(

Action Programme (IMAP): final report” )”        اسـتعراض منتـصف املـدة لربنـامج الربنـامج اإلمنـائي املتكامـل
 ).باللغة اإلنكليزية. (iii، الصفحة ٢٠٠٦يوليه /، متوز)“قرير اخلتاميالت: لإلجراءات املتعلقة باأللغام

)٣٥ ( Emina Abrahamsdotter, “Ex-post final evaluation report: Integrated Mine Action Program” )  أمينـة
، )“الربنــــامج املتكامــــل لإلجــــراءات املتعلقــــة باأللغــــام : تقريــــر التقيــــيم اخلتــــامي الالحــــق ”أبراهاســــدوتر، 

 .)باللغة اإلنكليزية. (١١، الصفحة ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠
 ).JIU/REP/2011/3 (“بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة التعاون فيما”انظر  ) ٣٦(
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ومــن التطــورات املــشجعة يف هــذا  . ســات اجليــدةبــني البلــدان املتــضررة ونــشر املمار  األقــران فيمــا
الصدد، على سبيل املثال، عمليات تبادل املعلومات واخلربة بني بـرامج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                 

  .، ويلزم دعمها واملضي يف تعزيزها)٣٧(يف أنغوال وكمبوديا وموزامبيق
ــه الــسلطات ال    - ١٢٨ ــشان أيــضاً مــا تبذل ــا، يقــّدر املفت ــة لإلجــراءات املتعلقــة  ويف كمبودي وطني

باأللغام من جهود، بالتعاون مـع شـركاء البلـد اإلمنـائيني، لتعزيـز القيـادة والقـدرة علـى اإلمـساك                      
وجتدر اإلشارة إىل استحداث اهليئة الكمبودية  . بزمام األمور يف قطاع اإلجراءات املتعلقة باأللغام      

ألغـراض تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة يف هـذا      لإلجراءات املتعلقة باأللغام مؤخراً مبادئ الـشراكة      
وُيلزم استحداث هذه املبادئ الشركاء اإلمنـائيني باتبـاع قيـادة احلكومـة يف صـياغة وتنفيـذ          . اجملال

السياسات واالستراتيجيات اخلاصـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام واملواءمـة بـني مـا يقـدمون مـن                    
ونتيجـة لزيـادة الثقـة    . بادئ أيضاً تعزيز فعالية املعونـات   وُيتوخى من امل  . دعم وبني اخلطط الوطنية   

يف القيادة الوطنية، مت حتويل طريقة تنفيذ مشروع اإلزالة وصـوالً إىل النتـائج الـذي متولـه جهـات                    
متعددة من طريقة التنفيذ املباشر يف املرحلة األوىل، اليت اضطلع هبـا الربنـامج اإلمنـائي، إىل طريقـة                   

 اإلزالـة   - ظل ملكية اهليئة الكمبودية لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ومـسؤوليتها              التنفيذ الوطين يف  
  .املرحلة الثانية: وصوالً إىل النتائج

ومن البلدان اليت متتلك فيها السلطات الوطنية زمام أنـشطة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                 - ١٢٩
والواقـع أن بعـض   .  التمويـل اخلـارجي  تزال عدة بلـدان شـديدة االعتمـاد علـى        امتالكاً كامالً، ال  

هذه السلطات الوطنية تتلقى الدعم املايل من الكيانات التابعـة لألمـم املتحـدة دون أن توجـد أي                   
خطط واضحة لتسليم املشعل بشكل كامل إىل احلكومات الوطنية، مبا يف ذلك متويـل الـسلطات                

املفتشان لذلك إىل أنه ينبغي أن تكون وخيلص . الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف كل منها      
اســتراتيجيات االنتقــال أكثــر دقــة يف هــذا الــصدد، بتحديــد مراحــل ومواعيــد هنائيــة للتــسليم 

  .الكامل للمسؤوليات
وكبديل عـن ذلـك، ُيطلـب إىل األمـم املتحـدة يف بعـض الـسيناريوهات أن تـدير بـرامج                       - ١٣٠

ووفقـاً لـدائرة    . سلطات الوطنية، كما يف حالة أفغانستان     اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالنيابة عن ال     
اإلجراءات املتعلقة باأللغام، أناطت حكومة أفغانستان مبركز تنـسيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام               
يف أفغانستان الـذي تـديره األمـم املتحـدة تقـدمي الـدعم لتنـسيق هـذه اإلجـراءات جلميـع اجلهـات                        

االلتزامات املفروضـة مبوجـب اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس             صاحبة املصلحة يف البلد وحتمل      
، ٢٠١١  إىل٢٠٠٢ويف الفتـرة مـن   . وإنتاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام          

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات ٣٩٢,٨تلقــى برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام مبلــغ  
تئماين لتقدمي املـساعدة يف مكافحـة األلغـام، وهـو مبلـغ      املتحدة من خالل صندوق التربعات االس    

__________ 
 .٣٤، الفقرة )A/66/292(تقرير األمني العام عن تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  ) ٣٧(
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ــرة   ٥٩ميثــل  ــة يف الــصندوق عــن تلــك الفت ــة مــن املــسامهات اإلمجالي واســُتخِدمت هــذه .  يف املائ
ويف الفتــرة مــا بــني . األمــوال بــصفة رئيــسية للقيــام بأنــشطة التوعيــة خبطــر األلغــام وإزالــة األلغــام 

ولني أو املصابني بفعل األلغام وخملفات احلرب مـن          اخنفض عدد األشخاص املقت    ٢٠١١ و ٢٠٠١
عالوة على ذلك، يعمل مركـز األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة              . )٣٨(املتفجرات اخنفاضاً كبرياً  

باأللغام يف أفغانستان مع اإلدارة األفغانية إلزالة األلغام علـى ضـمان وجـود إدراك واضـح جلميـع           
منـها، وجمـاالت خربهتـا التقنيـة، واملبـادئ التوجيهيـة الـيت              اجلهات صاحبة املـصلحة، وواليـة كـل         

تتبعهـــا، لـــدى البـــت يف كيفيـــة ومـــدى اشـــتراكها ضـــماناً لفعاليـــة االســـتجابة وجتنبـــاً الزدواج   
  .)٣٩(اجلهود
وميثــل الــدعم الــتقين الــذي تــوفره األمــم املتحــدة عنــصراً رئيــسياً لنجــاح أنــشطة بنــاء    - ١٣١

دد، أعـرب عـدد مـن أصـحاب املـصلحة الـذين أجريـت معهـم               ويف هذا الص  . الوطنية القدرات
مقابالت مراراً عن شواغل بشأن القيمة املضافة للعمل الذي يؤديه بعـض املستـشارين التقنـيني                

غـري أن هـذا يتفـاوت تفاوتـاً         . الذين تستخدمهم األمم املتحدة، مـشريين إىل مـستوى كفـاءهتم          
 إىل أن مــن املــستحيل إصــدار تقيــيم عــام مــع كــبرياً مــن بلــد إىل بلــد؛ لــذلك، خيلــص املفتــشان

يـرى املفتـشان    وعلى الرغم من وجود دراسات حالـة جيـدة لـسياقات معينـة،              . جتاهل السياق 
ينبغي أن توجد توصيفات أكثر وضوحاً للوظائف ومؤشرات األداء بالنسبة ملوظفي            أنه ال 

عـام فحـسب، بـل ينبغـي أن         األمم املتحدة املشتركني يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام بوجه         
تدريب مشترك ملديري املـشاريع واملستـشارين التقنـيني الرئيـسيني           /أويل يوجد أيضاً توجيه  

  .بصفة خاصة
ويتعلق أحد التحديات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوفري الدعم الـتقين املالئـم للقـدرات الوطنيـة                 - ١٣٢

ءات املتعلقة باأللغام من خالل إدماجها يف بـرامج      املستدامة باحتمال إضعاف اخلربة الفنية يف اإلجرا      
أوسع نطاقاً، يف محاية الطفل علـى سـبيل املثـال يف حالـة اليونيـسيف أو يف جمـال األسـلحة الـصغرية                        

ورغـم إدراك املفتـشني ألمهيـة األخـذ         . واألسلحة اخلفيفـة األوسـع نطاقـاً يف حالـة الربنـامج اإلمنـائي             
علقة باأللغام، فهما يؤكدان أن بعض اخلربات احملددة يف هـذا اجملـال             بنهج متكامل يف اإلجراءات املت    

على صعيد املقر الرئيسي مهددة خبطر إضعافها بشكل مطرد أثناء إدماجها يف جمموعات أوسع مـن                
  .محاية الطفل قبيل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو

__________ 
 شخـصاً مـن جـراء       ٢ ٠٢٧، قُِتـل أو أصـيب       ٢٠٠١يف عـام    :  هـي كمـا يلـي      ٢٠١٢ربايـر   ف/البيانات يف شـباط    ) ٣٨(

 . شخصا٣٩١ً، كان هذا الرقم قد اخنفض إىل ٢٠١١وحبلول عام . األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات
دراســات اإلزالــة وال(، تتــوىل إدارة أنــشطة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ٢٠١٢ينــاير /اعتبــاراً مــن كــانون الثــاين ) ٣٩(

ــضحايا     ــساعدة ال ــام وم ــة خبطــر األلغ ــصائية والتوعي ــصلحة،     ٤٤) االستق ــات صــاحبة امل ــن اجله ــة م ــة خمتلف  جه
دائرة األمم املتحدة   : املصدر( مقاطعة   ٢٥ إقليماً يف    ٩١ شخص، يعملون يف     ١٢ ٧٠٠مستخدمة ما يزيد على     

 ).لإلجراءات املتعلقة باأللغام
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برامج األمم املتحـدة ومستـشاريها      ويف اخلتام، يربز املفتشان أن تعزيز كفاءة مديري          - ١٣٣
التقنــيني عــن طريــق وحــدة تدريبيــة موحــدة للتوجيــه املبــدئي للمــوظفني يف جمــال اإلجــراءات   
املتعلقة باأللغام ينبغي أن يركز على الكيفية اليت تدير هبا األمم املتحدة، على نطاق املنظومـة،                

 علـى مفهـوم توحيـد األداء، مبـا يف           ، مع التركيز بوجه خـاص     أنشطة اإلجراءات املتعلقة باأللغام   
تنتمـي إليهـا    ذلك األدوار واملسؤوليات اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة الـيت ال              

وميكـن إضـافة عناصـر أخـرى إىل برنـامج التـدريب لـضمان               . والسياقات املختلفة اليت تعمل فيهـا     
ــالفهم  متتــع كــل موظــف مــن مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني يف اإلجــ    راءات املتعلقــة باأللغــام ب

األساسي إلجراءات األمم املتحدة يف هـذا الـصدد، بغـض النظـر عـن كيـان األمـم املتحـدة الـذي                   
  .ينتمي إليه

وخيلــص املفتــشان إىل أن هــذا التوجيــه املبــدئي ينبغــي أن يتمــه مجيــع املــوظفني اجلــدد   - ١٣٤
 املتعلقة باأللغام، مبـا فيهـا األنـشطة الـيت           الذين ُيتوقع أن يعملوا يف أنشطة مرتبطة باإلجراءات       

جتــري يف دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام واليونيــسيف والربنــامج اإلمنــائي ومكتــب األمــم 
. املتحدة خلدمات املشاريع، وأي كيانات أخرى تعمل يف األنشطة املرتبطة بتلـك اإلجـراءات             

يف أنــشطة ذات صــلة بــاإلجراءات املتعلقــة  وميكــن أن تكــون الوحــدة التدريبيــة إلزاميــة للعــاملني  
باأللغام وينبغي تطويرها بأخذ التكنولوجيات احلالية يف االعتبار، حبيث تكون متاحـة مـن خـالل                
اإلنترنت وميكن إكماهلا من أي مكان يف أي وقت؛ وميكن أن تأيت املوارد الالزمة لتطويرها مـن                 

  .أموال الصندوق االستئماين غري املخصصة
  . تنفيذ التوصية التالية فعالية أنشطة اإلجراءات املتعلقة باأللغاميعززمن املتوقع أن و - ١٣٥

    
 ٤التوصية 
ينبغي أن تعّد دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، يف اضطالعها   

بدورها كجهة تنسيق هلذه اإلجراءات، مواد تدريبية ذات صلة لتعزيز قدرات 
ا للتوجيه املوحد للموظفني اجلدد الذين ينضمون إىل أي من صناديق سيم املوظفني، وال

أو وكاالهتا املتخصصة املشتركة يف أنشطة ذات صلة /أو براجمها و/األمم املتحدة و
باإلجراءات املتعلقة باأللغام، مع إيالء اهتمام خاص للدور اهلام الذي تؤديه الكيانات 

 .غري التابعة لألمم املتحدة
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  رصد اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتقييمها  - هاء  
يتجزأ من إطار سياسات األمم املتحدة املشتركة بني الوكـاالت           الرصد والتقييم جزء ال    - ١٣٦

وحتـدد الـسياسات أن علـى األمـم املتحـدة، بوجـه عـام، أن تكلـف               . لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام    
هـا يف هـذا اجملـال، وأن تـشترك يف عمليـات          دورياً جهـات خارجيـة بـإجراء عمليـات تقيـيم لرباجم           

تقييم لربامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام اليت تضم مجيع أصحاب املصاحل على الـصعيد الـوطين أو        
وينبغــي االســتفادة مــن الــدروس املــستفادة مــن التقييمــات . اإلقليمــي، أو تــشجع علــى القيــام هبــا

الـسياسات حتديـداً بـدائرة اإلجـراءات املتعلقـة        وكـذلك تنـيط     . )٤٠(مستقبالً يف التخطيط والربجمـة    
باأللغــام التكليــف بــإجراء تقييمــات خارجيــة لرباجمهــا امليدانيــة، وتطلــب إىل الربنــامج اإلمنــائي أن 
يقوم على حنو منتظم بإجراء تقييمات داخلية وخارجية على السواء ألنشطته يف هذا اجملال، على               

ميع الشركاء واألطراف األخـرى املهتمـة بـاألمر، وتطلـب           أن تتاح النتائج والدروس املستفادة جل     
إىل اليونيــسيف أن تــضطلع بتقييمــات دوريــة هبــدف إعــداد ونــشر وتعزيــز املمارســات واملعــايري    

وعلـى غـرار ذلـك، يـتعني رصـد          . والسياسات واملبادئ التوجيهية يف جمـال التوعيـة خبطـر األلغـام           
ملتحدة خلدمات املشاريع وتقييمها باستمرار لضمان     تنفيذ األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب األمم ا       
  .)٤١(تسليم النواتج الصحيحة يف توقيت مناسب

وتسعى دائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام لترمجـة هـذه املبـادئ التوجيهيـة إىل ممارسـة مـن                       - ١٣٧
 امليدانيـة   وهي تعمل مع البعثات   . خالل جمموعة وسائل، وفقاً لسياق الربامج املختلفة وخصوصياهتا       

على صياغة تقييمات برناجمية لعنصر اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف الـربامج الـيت تتلقـى اشـتراكات                   
ــة       مقــررة لعمليــات حفــظ الــسالم؛ وميكــن أن ختــضع هــذه الــربامج أيــضاً لعمليــات مراجعــة داخلي

ة مــن للحــسابات وعمليــات تقيــيم مــن جانــب مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وتقييمــات داخليــ 
وفيما يتعلـق  . جانب شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم      

بالربامج اليت تتلقى متويالً من صندوق التربعات االسـتئماين لتقـدمي املـساعدة يف مكافحـة األلغـام أو            
احنــة للربنــامج أو مــن مــصادر أخــرى، حتــدد متطلبــات التقيــيم داخليــاً، بنــاء علــى طلــب اجلهــات امل 

وتسعى الدائرة إلجراء تقييمني خارجيني للـربامج سـنوياً، ولكـن هـذا       . بواسطة اجلهات املاحنة رأساً   
ــي   ــع العمل ــادراً يف الواق ــر، مل  . مل حيــدث إال ن ــدى إعــداد هــذا التقري ــوفري    ول ــدائرة مــن ت ــتمكن ال ت

عهـا، ومـن الـصعب لـذلك تقيـيم         املعلومات عن عدد التقييمات اليت أجريت يف األعوام املاضـية ونو          
اســتراتيجية رمسيــة مطّبقــة للتقيــيم  غــري أن املفتــشني الحظــا عــدم وجــود. دورهــا يف هــذا الــصدد

يوجــد نــشر  تتــرجم املبــادئ التوجيهيــة للتقيــيم الــواردة يف الــسياسات إىل ممارســة، كمــا أنــه ال  
  .منهجي للدروس املستفادة

__________ 
 .٢٧، الفقرة )، أعاله٩احلاشية ( الفعال األعمال املتعلقة باأللغام والتنسيق ) ٤٠(
برنـامج األمـم املتحـدة     (١٠٦؛ والفقـرة   )دائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام          (٨٦املرجع نفسه، الفقرة     )٤١(

 ).مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (١٣٦ و١٣٥؛ والفقرتان )اليونيسيف (١١٩؛ والفقرة )اإلمنائي
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ت املتعلقـة باأللغـام أداة تتبـع التوصـيات هبـدف            ، أعدت دائرة اإلجـراءا    ٢٠٠٨ويف عام    - ١٣٨
تتبع مجيع التوصيات، بدءاً مـن الـيت صـدرت يف سـياق عمليـات مراجعـة احلـسابات والتقييمـات                     

وبينمـا  . التقنية من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل اليت وضـعت يف التقييمـات اخلارجيـة               
يؤكــدان القيمــة الــيت حيتمــل أن تــضيفها هــذه  يؤيــد املفتــشان بــصفة عامــة أداة تتبــع التوصــيات و 

املبادرة يف اإلملام بالتوصيات ورصدها من خالل التنفيذ، يالحظان أن التنفيذ واملتابعـة حباجـة إىل            
املفتـشان أن   ويرجـو . حتسني، وهي حالة تعزوها الدائرة إىل كثرة تغري املوظفني املكلفـني بإدارهتـا        

ل املـسؤولية عـن هـذه األداة مـن قـسم الـربامج، كمـا كـان                  يساعد القرار الـذي اختـذ مـؤخراً بنقـ         
  .متوخى يف األصل، إىل قسم السياسات، على ضمان متابعة أفضل

ــى الرصــد         - ١٣٩ ــد عل ــد التأكي ــن تزاي ــالرغم م ــه ب ــشني يأســفان ألن ــول أن املفت وجممــل الق
 ويــشدد .والتقيــيم، فإنــه مل يــتم بعــد التــرويج علــى حنــو كــاف لثقافــة خاصــة بالرصــد والتقيــيم

فـإذا كـان مـن      . املفتشان على أمهيـة الرصـد والتقيـيم، وإجرائهمـا داخليـاً وخارجيـاً علـى الـسواء                 
النادر رصد تأثري برامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام وفعالية هذه الربامج، فإن ذلـك يـضعف األثـر            

رة أن يزيـد    وخيلـص املفتـشان لـذلك إىل ضـرو        . طويل األجـل وفعاليـة املـشاريع يف مجيـع الركـائز           
تقدير دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام ومجيع أعضاء فريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت املعـين               
باإلجراءات املتعلقة باأللغام بصفة متزايدة ألمهيـة التقيـيم والرصـد املـستمر يف براجمهـا الـيت تتلقـى                  

ــيم     ــة الرصــد والتقي ــز ثقاف ــدعم، وينبغــي أن حتــاول تعزي ــد خــاص إلعــداد   وينبغــي . ال ــالء تأكي إي
  .استراتيجية للتقييم وآليات مالئمة للرصد

ومــن املتوقــع أن يعــزز تنفيــذ التوصــية التاليــة فعاليــة أنــشطة األمــم املتحــدة يف جمــال            - ١٤٠
  .اإلجراءات املتعلقة باأللغام

    
 ٥التوصية 
نــسيق ينبغــي أن تــضع دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بالتــشاور مــع فريــق الت  

ــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، اســتراتيجية للتقيــيم حتــدد      املــشترك بــني الوكــاالت املعــين ب
اإلطار لكافة أنـواع التقييمـات، داخليـة أو خارجيـة، مبـا يف ذلـك معـايري التقيـيم املنـهجي               

 .لالستراتيجية ولألنشطة امليدانية عند االقتضاء
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  املتعلقة باأللغاممتويل األمم املتحدة اإلجراءات   - خامساً 
  آليات األمم املتحدة لتمويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام  - ألف  

ــراض          - ١٤١ ــوال ألغ ــه األم ــم املتحــدة لتوجي ــة داخــل األم ــل مطبق ــات للتموي ــدة آلي ــاك ع هن
ــي دائــرة           ــسية، وه ــة الرئي ــات الفاعل ــن اجله ــشأت كــل م ــد أن ــام؛ وق ــة باأللغ ــراءات املتعلق اإلج

  .األلغام والربنامج اإلمنائي واليونيسيف، أو تدير صناديق حمددةاإلجراءات املتعلقة ب
ومتول الربامج اليت تديرها دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغـام يف امليـدان وأنـشطة التنـسيق                 - ١٤٢

اعتمادات اجلمعية العامة لعنصر اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف           : يف مقر الدائرة على النحو التايل     
؛ واملبالغ املخصصة ألنشطة التنسيق يف مقـر الـدائرة ضـمن حـساب              )٤٢( حلفظ السالم  سبع بعثات 

األمم املتحدة لدعم حفظ السالم؛ ومسامهات اجلهات املاحنة من حكومـات ومنظمـات وفـرادى           
األشخاص لصندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف مكافحة األلغام؛ وختصيص األمـوال            

تحدة االستئمانية والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، من قبيل الـصندوق          من صناديق األمم امل   
اإلنـــــساين املـــــشترك للـــــسودان والـــــصندوق املـــــشترك جلمهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة        

، شــكلت التربعــات ٢٠١٠  و٢٠٠٩ويف الفتــرة بــني . االســتئماين للــسالم يف نيبــال والــصندوق
 التمويـل لـربامج األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                يف املائة من مجيـع مـصادر       ٥٣نسبة  

، كانــت اعتمــادات اجلمعيــة ٢٠١٠ويف عــام .  يف املائــة٤٦وشــكلت اعتمــادات حفــظ الــسالم  
 يف املائـة مـن اجملمـوع، ومل ميثـل حـساب دعـم        ٥٥العامة لعنصر اإلجراءات املتعلقة باأللغام متثـل        

 يف املائـة املتبقيـة تربعـات موجهـة مـن خـالل              ٤٤نـسبة    يف املائـة وكانـت       ١حفظ السالم سـوى     
ومن املهـم اإلشـارة إىل أنـه    . )٤٣(صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف مكافحة األلغام  

نتيجة لزيادة اعتمادات حفظ السالم والـنقص يف التربعـات، فقـد تغـريت نـسبة مـصادر التمويـل                    
املتعلقـة باأللغـام، وتزيـد اعتمـادات حفـظ الـسالم اآلن عـن               للربامج اليت تديرها دائرة اإلجراءات      

  .اجلزء املمول من صندوق التربعات االستئماين من برامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام
ومن اآلليات األخرى اليت تدعم األنـشطة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام الـصندوق                   - ١٤٣

 ويـديره  ٢٠٠٠إلنعاش، الذي أنشأه الربنامج اإلمنـائي يف عـام       االستئماين املواضيعي ملنع األزمات وا    
مكتب منع األزمات واإلنعاش، الذي مول اجلهود اليت يبذهلا الربنامج اإلمنـائي يف جمـال اإلجـراءات                 

عـالوة  . ٢٠٠٤  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة منذ عـام         ١١٠املتعلقة باأللغام بقيمة    
__________ 

دة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد، وبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة،                    بعثة األمم املتحـ    ) ٤٢(
وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والعمليــة املختلطــة لالحتــاد    

ن، وبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال،     األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وقوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـا      
 .وبعثة األمم املتحدة يف السودان

، )“مـــن يـــدفع مثنـــها؟  ”( ”?Who pays for it“دائـــرة األمـــم املتحـــدة لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام،       ) ٤٣(
www.mineaction.org/section.asp?s=who_pays_for_it )٢٠١١يونيه / حزيران٩.( 
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تب القطرية للربنامج اإلمنائي باألموال مباشرة ألنشطة حمـددة مـن اإلجـراءات            على ذلك، تلتزم املكا   
وتــدار صــناديق اليونيــسيف للــربامج اخلاصــة بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام بــصفة   . املتعلقــة باأللغــام

رئيــسية مباشــرة مــن ِقبــل املكاتــب القطريــة ذات الــصلة التابعــة لليونيــسيف وقــسم محايــة الطفــل يف  
  .ومكتب حتالفات القطاع العام وتعبئة املواردنيويورك 

  
  إدارة صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف مكافحة األلغام  - باء  

 ١٩٩٤ أنشئ صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف مكافحة األلغـام يف عـام             - ١٤٤
هو صندوق مركزي لتقدمي مساعدة     ؛ و ١٩٩٨وتديره دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام منذ عام        

. األمــم املتحــدة وغــري األمــم املتحــدة علــى نطــاق املنظومــة ألنــشطة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  
 مليـون   ٦٨٠والصندوق أداة رئيسية لتوجيه أموال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام، وقـد تلقـى مبلـغ                

لـسياسات األمـم املتحـدة القائمـة، الـيت          ووفقاً  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة منذ إنشائه      
تنظم إدارة الصناديق االستئمانية، حتـتفظ دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، الـيت ختـضع لـسلطة                    
ــديرة          ــصفتها م ــتئماين ب ــات االس ــا صــندوق التربع ــيت يتلقاه ــوال ال ــى األم ــسلطة عل ــب، بال املراق

امج ورصدها متاشياً مع توقعـات اجلهـات        الصندوق، وينبغي هلا أن تقوم مبهام اإلشراف على الرب        
  .املاحنة للصندوق بوجود مساءلة

وميثــل صــندوق التربعــات االســتئماين، بــني التربعــات الطوعيــة، أكــرب مــصدر لتمويــل           - ١٤٥
 مليـون دوالر  ٩٠، جتـاوزت مـسامهاته   ٢٠٠٩ففـي عـام     . اإلجراءات املتعلقة باأللغـام بفـارق كـبري       

 مليـون   ٦٣,٥ إىل مـا جمموعـه       ٢٠١٠ة، يف حـني اخنفـضت يف عـام          من دوالرات الواليـات املتحـد     
ــام . دوالر مـــــن دوالرات الواليـــــات املتحـــــدة ، مل تتجـــــاوز قيمـــــة املـــــسامهات ٢٠١٠ويف عـــ

 يف املائـة، مـن القيمـة        ٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، أو مـا نـسبته             ١,٩ املخصصة
 املبلغ الكلي للتربعات املتلقـاة علـى مـدى الفتـرة            ٦شكل  ويبني ال . الكلية لألموال املتاحة للصندوق   

وقـــد زادت املـــسامهات يف الـــصندوق بـــشكل مطـــرد،  . ٢٠١٠/٢٠١١ إىل ١٩٩٨/١٩٩٩مـــن 
 مليـون   ١٨٠، حيـث جتـاوزت قيمـة املـنح مبلـغ            ٢٠٠٨/٢٠٠٩وبلغت ذروهتا خالل فترة السنتني      

  . )٤٤(دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
 بالقــدر املالئــم، ٢٠١١  و٢٠١٠جيــر جتديــد أمــوال الــصندوق يف العــامني  غــري أنــه مل  - ١٤٦

ــام إىل إعــادة ترتيــب        ــة باأللغ ــرة اإلجــراءات املتعلق ــل، واضــطرت دائ ــى التموي ــود عل نتيجــة للقي
وبلغــت التربعــات املقدمــة للــصندوق . أولويـات براجمهــا وإدخــال ختفيــضات كــبرية علــى امليزانيــة 

؛ )٦انظـر الـشكل     ( مث تقلـصت     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ذروهتـا يف الفتـرة      خالل فترات السنتني األخرية     
وحيتمل أال يتم بلوغ املستويات اليت حتققت سابقاً وأن التناقص يف متويـل الـصندوق ينـذر باجتـاه                   
عاملي حنو اخلفض التدرجيي للتمويل اخلاص بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، علـى النحـو الـوارد يف         

  .الفقرات السابقة
__________ 

 .املرجع نفسه ) ٤٤(
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  ٦الشكل 
  ٢٠١٠/٢٠١١- ١٩٩٨/١٩٩٩ملسامهات يف صندوق التربعات االستئماين، من ا

  بدوالرات الواليات املتحدة

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

وتتلقى دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، عـن طريـق صـندوق التربعـات                  - ١٤٧
 يف املائـة  ٩٦,٤ بنـسبة   جهات ماحنـة رئيـسية، أسـهمت   ١٠االستئماين، دعماً خارج امليزانية من   

، مـع االعتمـاد بـشكل مكثـف علـى أكـرب أربـع جهـات         ٢٠١٠من إمجايل املبلـغ املـستلم يف عـام          
 يف املائـة مـن      ٨٢,٨املفوضية األوروبية وكندا وهولندا واليابان، اليت أسهمت بنسبة         : ماحنة وهي 

ــضمن الــشكل  . ٢٠١٠إمجــايل املبلــغ املــستلم يف عــام     ــة الرئيــسية   تفــصيل اجلهــات امل ٧ويت احن
  .٢٠١٠  و٢٠٠٩لصندوق التربعات االستئماين للعامني 

  دوالرا٢٢ً ٣٣٩٩٥٣

  دوالرا٧٧٣٥٨٩٨٢ً

  دوالرا٩٤٤٦٤٠٩٥ً

 دوالرا٥١٤٩٨٢١٤٣ً

  دوالرا٣١٦١٨١١٨٣ً

  دوالرا١٣٩ً ٠٩٠ ٧٦٨

  دوالرا٢٢ً ٩٨٣ ٠٠٢
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  ٧الشكل 
   ٢٠١٠-٢٠٠٩اجلهات املاحنة الرئيسية لصندوق التربعات االستئماين، 

  )النسبة املئوية(

  
  
  
  
  

  

  

أللغام على عدد حمدود    وإذ يأخذ املفتشان يف االعتبار اعتماد دائرة اإلجراءات املتعلقة با          - ١٤٨
للغاية من اجلهات املاحنة، والـسياق االقتـصادي العـاملي الـراهن، فإهنمـا يريـان أن الـدائرة معرضـة                     
للخطر ويودان أن يشددا على ضرورة االحتراز يف التقديرات لدى التخطيط للفترة االستراتيجية             

طلـوب واملـسامهات الفعليـة، أعـدت        وملعاجلة االتـساع احملتمـل يف الفجـوة بـني التمويـل امل            . املقبلة
  .، اليت اعتمدت مؤخرا٢٠١٣ً-٢٠١٠الدائرة استراتيجية تعبئة املوارد للفترة 

 حملة عامة عن اجلهات الرئيـسية املتلقيـة ملـسامهات الـصندوق يف          ٩  و ٨ويقدم الشكالن    - ١٤٩
 وذلـك  فكان أكثر من نـصف مجيـع املـسامهات خمصـصاً ألفغانـستان،          . ٢٠١١  و ٢٠١٠العامني  

  . يف املائة لكل عام٣متثل املبالغ غري املخصصة إال حوايل  وال. يف كال العامني

9,1

16,1

27,1

12,2

29,1

7,4 15,7
4,9
4,3

4,3
12,5 9,1

39,9

2,2

3,3
2,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010

جهات أخرى
الدامنرك
اململكة املتحدة
أستراليا
هولندا
اليابان
كندا
املفوضية األوروبية



A/68/63  
 

13-24358 69 
 

  ٨الشكل 
  ٢٠١٠اجلهات املتلقية ملسامهات صندوق التربعات االستئماين يف عام 

  )النسبة املئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ٩الشكل 
  ٢٠١١ االستئماين يف عام اجلهات املتلقية ملسامهات صندوق التربعات

  )النسبة املئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية 

٣٪  

تنسيق املقر
٣٪   

جهات أخرى
٣٪  

 الصومال
٣٪   

 غزة
٥٪  

 السودان
١٣٪   

 أفغانستان
٦٥٪  

 لبنان
١٪  

غري خمصصة
٣٪   

الدعوة، كولومبيا، غينيا بيساو،[جهات أخرى 
تنسيق املقر، لبنان، املركز الصومايل ملكافحة 

 األلغام، طاجيكستان، الصحراء الغربية

٣,٤٪  

سوف خيصص/غري خمصص
٣,٧٪  

 جنوب السودانالسودان
٣,٥٪  
 الصومال

مشتركة/منظمة متعددة البلدان  ٪٣,٣
 بني الوكاالت

 ليبيا ٪٤,٥
٦,٦٪  

 التنسيق العاملي
  غزة
٢,١٪ 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

٨,١٪  

 تشاد
١,٧٪ 

 أفغانستان
٥٤,٦٪  
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ــة        - ١٥٠ ــدان املاحنــة يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــار البل ومــن اجلــدير باإلشــارة أن بعــض كب
وقــد عقــد املفتــشان مقــابالت مــع كــربى   . باأللغــام ليــست مــسامهة يف الــصندوق االســتئماين 
واألسـباب الـيت سـاقتها تلـك البلـدان      . دوقالبلدان املاحنة، وبعـضها مـن غـري املـسامهة يف الـصن           

لعــدم اســتخدام الــصندوق كأحــد قنــوات التمويــل الرئيــسية متنوعــة، تتــراوح بــني الــسياسات   
ــة        ــه كآلي ــشواغل بــشأن كفــاءة الــصندوق وفعاليت ــة لــدى بعــض املــاحنني وبــني ال ــة املعين الوطني

رونــة الكافيــة، وهــي للتمويــل؛ فهــي تــرى أن الــصندوق مرتفــع التكلفــة وبطــيء ويفتقــر إىل امل 
كـذلك، يـشاركها هـذه اآلراء بعـض ممارسـي اإلجـراءات         . مسائل تتطرق إليها فقرات الحقـة     

لقد ثبـت أن صـندوق التربعـات االسـتئماين آليـة تفتقـر إىل الكفـاءة لتوجيـه                 ”: املتعلقة باأللغام 
لـيت تـستبقيها    األموال إىل الـربامج وغـري حمبوبـة مـن املمـولني بـسبب ارتفـاع التكـاليف العامـة ا                    

وقـد تـوخي مـن زيـادة اسـتخدام          . إدارة األمم املتحدة وبطء صـرفها املبـالغ للعمليـات امليدانيـة           
ــها          ــة ولكن ــات البريوقراطي ــذه االختناق ــاوز ه ــل جت ــات التموي ــن آلي ــا م ــة وغريه ــات الثنائي اآللي

. )٤٥(“لغـام أيضاً مشاكل بالنسبة لدور األمم املتحدة يف تنـسيق اإلجـراءات املتعلقـة باأل              تشكل
وتعترب األصوات الناقدة أن بقاء الصندوق ليس نتيجة جلودة أدائه وكفاءته بقدر ما هـو نتيجـة                 

  .لعدم قدرة بعض اجلهات املاحنة على متابعة مسامهاهتا
  

  صرف أموال صندوق التربعات االستئماين يف توقيت مناسب  - جيم  
ة للصندوق؛ وتقدم أمثلة حمددة جملرد توضيح       ال ميثل هذا االستعراض تقييماً لإلدارة املالي       - ١٥١

وقـد كانـت حـاالت التـأخري يف صـرف مبـالغ             . بعض املسائل الرئيسية اليت وقف عليهـا املفتـشان        
الصندوق مراراً مصدراً للقلق يف أوساط الـشركاء املنفـذين واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات                  

مـا تأكـد مـن ذلـك املفتـشان يف أثنـاء املقـابالت        املاحنة، فضالً عن البلدان املتضررة من األلغام، ك    
  .اليت أجرياها مع املسؤولني املعنيني

ــة حلــسابات الــصندوق يف         - ١٥٢ ــة عمليــات مراجع ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب أجــرى مكت
. ، تناول فيها فعاليـة اإلدارة املاليـة للـصندوق وكفاءهتـا     )٤٦(٢٠٠٨  و ٢٠٠٤  و ١٩٩٨السنوات  

ــاع التوصــيات ذات ا  ــدابري هامــة     وباتب ــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام عــدة ت ــصلة، اختــذت دائ ل
ــصندوق  ــة لل ــايل     . لتحــسني اإلدارة املالي ــدابري عــن حتــسينات يف األداء امل ــد متخــضت هــذه الت وق

__________ 
)٤٥ ( Alan Bryden, “Optimising mine action policies and practice”, in Security Governance in Post-

Conflict Peacebuilding, Alan Bryden, Heiner Haenggi, eds. (Geneva, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces, 2005), p. 165. ) ،النــهوض بــسياسات وممارســة  ”ألــن برايــدن

، ألــن “اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام إىل احلــد األمثــل، يف حوكمــة األمــن يف بنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الرتاعــات  
، )٢٠٠٥جنيــف، مركــز جنيــف للــتحكم الــدميقراطي يف القــوات املــسلحة،   (برايــدن، هــاينر هــانغي، حمــرران  

 ).باللغة اإلنكليزية). (١٦٥الصفحة 
 .AN2007/600/1؛ وAP2003/600/01؛ وAP97/124/6لية رقم مراجعات مكتب خدمات الرقابة الداخ ) ٤٦(
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ورغم هـذه التحـسينات، فقـد الحـظ املكتـب، يف مجلـة       . للصندوق وإدارة الدائرة لألصول املالية   
الرقايب يف اإلدارة املالية للـصندوق، ومنـها عـدم امتثـال الـشركاء       أمور، عدداً من مواطن الضعف      

املنفذين لشروط اإلبالغ املايل، والتأخري يف صرف املبالغ مما ينجم عنه تـأخري يف تنفيـذ املـشاريع،      
وجتاوز املواعيد النهائية حتقيقاً للكفاءة يف إعادة األرصـدة غـري املنفقـة والفوائـد املتراكمـة، وعـدم                   

وتتناول إحدى النتائج اجلـدول الـزمين للـصرف         . اجلهات املاحنة بالتقارير عن النتائج املالية     موافاة  
ووجد مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أن   . من وقت استالم املبالغ إىل صرفها الفعلي للمشاريع   

متوسط الوقت الذي يـستغرقه صـرف املـسامهات سـبعة أشـهر، مـع أخـذ مجيـع املـشاريع املوافـق                       
  . يف االعتبار٢٠٠٦  و٢٠٠٤يف الفترة بني العامني عليها 
وأعــاد مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة جمــدداً كــذلك تأكيــد توصــية واردة يف تقريــر    - ١٥٣

سابق، طلب فيها إىل دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغـام أن حتـصل مـن املراقـب املـايل علـى سـلطة               
ــالغ االســـتئمانية والتـــصديق اخلاصـــة     ــإدارة الـــصندوق إدارة املبـ وأعـــاد املكتـــب يف تقريـــره   . بـ

AP2009/600/4   للمرة الثانية، توصيته وشدد على أن       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩، املؤرخ ،
إدارة الــشؤون اإلداريــة مل متــنح بعــد تفــويض الــسلطة لــإلدارة املاليــة بغيــة تبــسيط عمليــة جتهيــز     

ض املراقـب املـايل لألمـم املتحـدة سـلطة           ، فـو  ٢٠١٠يوليـه   /وأخرياً، يف متـوز   . مدفوعات األقساط 
التصديق للمسؤولني يف وحدة امليزانية واإلدارة املالية واإلبالغ التابعـة لـدائرة اإلجـراءات املتعلقـة              

وميكن هذا الدائرة من اإلذن باملدفوعات وفقاً لشروط االتفاق املـايل، الـذي وافـق عليـه         . باأللغام
ــه   ــايل وأمهــره بتوقيع ــ. املراقــب امل ــييت االعتمــاد     ون تج عــن ذلــك خفــض عــدد اخلطــوات يف عمل

  .والصرف، ويرى املفتشان يف ذلك بادرة مشجعة
ــالغ       - ١٥٤ وحتقــق املفتــشان خــالل املقــابالت الــيت أجريــت مــن أن جــودة توقيــت صــرف املب
فثمة أدلة على وجود حاالت تأخري يف خمتلف البلـدان، كمـا يف باكـستان        . زالت متثل مشكلة   ما
 وهـــي أبـــرز احلـــاالت يف األعـــوام -ويف تـــشاد ) يونيـــسيف للتوعيـــة خبطـــر األلغـــاممـــشروع لل(

ويف كال احلالني تأخرت التحويالت إىل شركاء األمـم املتحـدة تـأخرياً كـبرياً يعـزى                 . )٤٧(األخرية
ويف االجتمــاع الثــامن للــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر اســتعمال . ألســباب إداريــة يف معظمهــا

ل األلغــام املـضادة لألفــراد وتـدمري تلــك األلغـام، طلبــت تـشاد متديــداً ملــدة     وتكـديس وإنتــاج ونقـ  
 لكي حتصل على صورة واضـحة للتلـوث وتـضع    ٥يتعلق بالتزاماهتا مبوجب املادة     شهراً فيما  ١٤

، قـد وقعـت علـى مـسامهة         ٢٠٠٩مـارس   /وكانت اليابـان، يف آذار    . )٤٨(األساس ملزيد من اإلزالة   
 ماليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، للقيــام بدراســة ٥,٦خمصــصة للــصندوق قــدرها 

استقصائية تقنية يف تشاد، يتم حتويلها إىل الربنامج اإلمنائي؛ وبعد مناقشات مطولة بشأن املـسائل               
__________ 

)٤٧ ( IRIN-OCHA, “Analysis: the problems of demining in Chad”)     الـشبكة اإلقليميـة املتكاملـة للمعلومـات - 
 ). أعاله٣٠احلاشية ) (“مشاكل إزالة األلغام يف تشاد: حتليل”مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

)٤٨ ( Chad, “Demande de prolongation du délai prescrit a l’article 5”)   ،طلـب متديـد املهلـة املنـصوص     ”تـشاد
 .٧-٦، الصفحتان ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥، )“٥عليها يف املادة 
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اإلدارية وتكاليف دعم الربنامج اليت سيتم حتملها، مت يف هناية املطاف حتويل األموال إىل الربنـامج                
، حني اعُترف بعدم إمكان الوفـاء باملوعـد النـهائي بعـد التمديـد،               ٢٠١٠فرباير  /باطاإلمنائي يف ش  

وأخر هذا إتاحة املوارد الالزمة إلجراء الدراسة . ألسباب منها الصعوبات اإلدارية السالفة الذكر   
ــن         ــرب مـ ــات احلـ ــوث مبخلفـ ــاد التلـ ــم أبعـ ــروري لفهـ ــصر ضـ ــي عنـ ــة، وهـ ــصائية التقنيـ االستقـ

  .)٤٩(املتفجرات
وتتضح ضرورة إدخال التحسينات أكثر من ذلك عنـد النظـر يف اختـصاصات صـندوق                - ١٥٥

ــة أن    ــة  ”التربعــات االســتئماين، الــيت تؤكــد دور الــصندوق كــأداة لكفال تــسلم املــساعدة يف إزال
الصندوق االستئماين بنـاء  ”، وتشري أيضاً إىل أن “األلغام على حنو يتسم جبودة التوقيت والتنسيق 

الـيت ميكـن اسـتخدامها علـى وجـه          ... يـث يكـون لديـه رصـيد مـن األمـوال           على ذلـك مـصمم حب     
وميثل البيان الذي قدمته دائرة اإلجـراءات       . )٥٠(“السرعة يف أنشطة اإلجراءات املتعلقة باأللغام     

املتعلقة باأللغام بشأن إدارة صندوق التربعـات االسـتئماين يف اجتمـاع اللجنـة الدائمـة املعنيـة                  
 بادرة أوىل مشجعة حنو تعزيز الـشفافية        ٢٠١١يونيه  /واملساعدة يف حزيران  باملوارد والتعاون   
  .يف هذا الصدد

وأشــارت الــدائرة، نيابــة عــن فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــاإلجراءات  - ١٥٦
 إىل أهنـا  ٢٠١٠ديـسمرب  /املتعلقة باأللغام، يف االجتماع العاشر للدول األطـراف يف كـانون األول     

 الــشواغل الــيت أثــريت بــشأن حــاالت التــأخري يف تــوفري التمويــل مــن خــالل منظومــة األمــم  تقــدر
املتحدة، وأكدت أن األمم املتحدة تأخذ هذه الشواغل مأخذ اجلد وتدرس حالياً، بصفة عاجلة،              
الطــرق والوســائل الالزمــة لكفالــة حتويــل األمــوال إىل األطــراف ذات الــصلة علــى وجــه الــسرعة  

  .وبطريقة فعالة
ولضمان التمويل املتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، ووفقـاً ملقـرر         - ١٥٧

، كُلـف مكتـب املراقـب املـايل لألمـم           ٢٠١٠يوليـه   / الصادر يف متـوز    iii/٢٠١٠/١٨جلنة السياسات   
ات األخـرى التابعـة   املتحدة بتيسري ومساعدة هـذه العمليـة بالتنـسيق مـع املـسؤولني املعنـيني يف الكيانـ           

لألمم املتحدة، مع اعتماد اإلجراءات والنماذج الالزمة لسرعة صرف املبـالغ مـن صـندوق التربعـات                
. وكان ينبغي تنفيذ هذا التـدبري الـذي طلبتـه جلنـة الـسياسات             . االستئماين من خالل اتفاقات موحدة    

  .تفاق النهائيغري أنه مازالت توجد بعض املشاكل اليت تستمر يف إعاقة إبرام اال
 ويشدد املفتشان على أمهيـة حـسن توقيـت صـرف أمـوال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                   - ١٥٨

وبـالرغم مـن أن هـذه مـسالة معلومـة علـى نطـاق واسـع،                 . عن طريق صندوق التربعات االستئماين    

__________ 
)٤٩ ( Chad, “Demande de prolongation”)  ،٥، الصفحة ) أعاله٣٣احلاشية ) (“طلب متديد”تشاد. 
)٥٠ ( Terms of reference of the Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance)   اختـصاصات

 انظـر ؛  ٢-١، الصفحتان   ١٩٩٤،  )صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام        
 .٢٣، الصفحة A/49/375أيضاً 
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 وينبغــي أن. ضــرورة تبــسيط العمليــات وتقليــل البريوقراطيــة إىل أدىن حــدفهمــا يؤكــدان جمــدداً 
 الستعراض آلية التمويل، وحتديـد موعـد هنـائي          iii/٢٠١٠/١٨توضع خطة عمل لتنفيذ القرار      

منقح لالنتهاء منها وإدراج مؤشرات ألهداف أدائهـا املتوقـع؛ وينبغـي القيـام علـى حنـو منـهجي                    
  .برصد التقدم احملرز صوب صرف األموال بكفاءة ويف توقيت مالئم

  
  صصةاستخدام األموال غري املخ  - دال  

. ميكن تقسيم أموال صندوق التربعـات االسـتئماين إىل مـسامهات خمصـصة وغـري خمصـصة                 - ١٥٩
برامج معينـة أو     فبينما تنطبق املسامهات املخصصة على األموال اليت متنحها اجلهات املاحنة لبلدان أو           

 حمـددة،   لوكاالت تابعة لألمم املتحدة، فإن غري املخصصة تـشمل املـسامهات غـري املرتبطـة بـشروط                
تطلـب اجلهـات املاحنـة      والدخل من الفوائد اليت تدرها األمم املتحـدة نتيجـة ألنـشطة االسـتثمار وال              

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة تلقاهــا الــصندوق يف  ٦٣,٥ومــن أصــل . تــسديدها
 مليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة، أو ٦١,٦يقـــل عـــن  ، كـــان مـــا ال٢٠١٠ عـــام
 يف املائـة الباقيـة، أو       ٣يتجاوز نسبة     يف املائة، خمصصاً، بينما أسهِم باملبلغ املتبقي، الذي ال         ٩٧ بةنس

وحتــــدد .  مليــــون دوالر مــــن دوالرات الواليــــات املتحــــدة، دون ختصيــــصه لغــــرض معــــني١,٩
حيقـق   الـصندوق االسـتئماين لـن     ”، أن   ١٩٩٤ اختصاصات الصندوق، اليت يرجـع تارخيهـا إىل عـام         

غـري أن املـستوى املـنخفض    . )٥١(“فه الرئيسية إال برصيد كـاٍف مـن املـسامهات غـري املخصـصة            أهدا
من املسامهات غري املخصصة يؤثر على قدرة الدائرة على التخطيط االسـتراتيجي لألجلـني املتوسـط             

عالوة على ذلك، ميثل الـدعم املتقطـع مـن جانـب املـسامهني الرئيـسيني جانبـاً آخـر يـؤثر                      . والطويل
ويف تقرير سابق لوحدة التفتيش املشتركة، اعترفـت بأمهيـة          . ثرياً كبرياً على التخطيط االستراتيجي    تأ

ثبات التمويل الطوعي، وأشارت مع القلق إىل أن التخـصيص ميكـن أن يـؤدي إىل تـشويه أولويـات                  
: املعونـات ويف الوقت ذاته، أقّرت اجلهات املاحنـة ذاهتـا يف إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة                   . )٥٢(الربامج

امللكية والتنسيق واملواءمة وحتقيق النتائج واملـساءلة املـشتركة بأنـه ينبغـي اختـاذ تـدابري عمليـة ملعاجلـة                     
  ).٤الفقرة  (“يتعلق بتدفقات املعونة عدم تقدمي التزامات أكثر توقعاً لعدة سنوات فيما”

سبة املئويـة لألمـوال غـري       ورغم أن االفتقار إىل االلتزام طويل األجل بالتمويل وصـغر النـ            - ١٦٠
املخصصة املتلقاة مها من العوامل اخلارجية، فإن استخدام املسامهات غـري املخصـصة يف صـندوق                 
التربعــات االســتئماين مــسألة أصــيلة يف تنــسيق فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين           

ــام  ــة باأللغـ ــاإلجراءات املتعلقـ ــوال بوضـــوح . بـ ــذه األمـ ــتخدام هـ  يف اختـــصاصات ومل يعـــاجل اسـ
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض األموال غري املخصصة، اليت ينبغي أن تفيد فريـق التنـسيق      . الصندوق

__________ 
، الفقـرة   ٤الـصفحة   اختصاصات صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام،              ) ٥١(

١٨. 
 “التربعات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وأثرهـا علـى اسـتراتيجيات تنفيـذ الـربامج وتعبئـة املـوارد                  ”انظر   ) ٥٢(

)JIU/REP/2007/1.( 
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غري أن عـدداً مـن اجلهـات صـاحبة املـصلحة       . بكامله، تستخدم لتمويل أنشطة تنسيق مقر الدائرة      
رأيهـا، مـن    اليت أجريت معها مقابالت اشتكت من عدم الـشفافية، ومـن االسـتخدام النفعـي، يف                 

  .جانب الدائرة لألموال غري املخصصة
املسامهات غري املخصـصة وفقـاً التفـاق        : والواقع أن مثة فئتني من األموال غري املخصصة        - ١٦١

ولألغــراض املرجعيــة، ينبغــي اإلشــارة إىل أن  . اجلهــة املاحنــة واملــسامهات غــري املخصــصة اجملمعــة  
 يف املائــة مــن املــسامهات غــري ٣يزيــد عــن  ا ال تــشري إىل أن مــ٢٠١٠-٢٠٠٦التقــديرات للفتــرة 

كانـت نـسبة    املخصصة وفقاً التفاق اجلهات املاحنـة وجهـت إىل املنظمـات غـري احلكوميـة، بينمـا          
 يف املائة من نصيب مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع لتنفيـذ بـرامج دائـرة اإلجـراءات                    ٣٩

أمـا األمـوال غـري املخصـصة        . شطة مقـر الـدائرة     يف املائـة ألنـ     ٥٨املتعلقة باأللغـام ووجهـت نـسبة        
 يف املائـــة ٢٥وجهـــت نـــسبة : ٢٠١٠-٢٠٠٧اجملمعـــة فخصـــصت علـــى النحـــو التـــايل للفتـــرة 

 يف املائــة ٥للمنظمــات غــري احلكوميــة أو الــسلطات الوطنيــة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ونــسبة 
كتـب خـدمات املـشاريع لتنفيـذ      يف املائـة مـن نـصيب م   ٤٢للصندوق اإلمنائي، بينما كانت نسبة    

  . يف املائة من نصيب أنشطة مقر الدائرة٢٨ برامج الدائرة و
ويكمن أصل هـذه املـشكلة يف عـدم وجـود آليـة حوكمـة لـصندوق التربعـات االسـتئماين                      - ١٦٢

وقد أبرز املسؤولون من األعـضاء الرئيـسيني يف فريـق           . شاملة جلميع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية     
ق املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغـام الـذين التقـى هبـم املفتـشان خـالل          التنسي

هذا االستعراض أوجه القصور هـذه باعتبارهـا مـن املـسائل ذات األولويـة الـيت ينبغـي تناوهلـا بـصفة                       
 ٢٠١٠يـه   يول/وجتدر اإلشارة إىل أن جلنـة الـسياسات التابعـة لألمـني العـام أوصـت يف متـوز                  . عاجلة

باستحداث آلية معززة حلوكمة صندوق التربعات االستئماين وتنفيـذها لإلرشـاد إىل أنـسب توزيـع                
وبالتايل، أنشأ فريق التنـسيق املـشترك فريقـاً عـامالً          ). iii/٢٠١٠/١٨ القرار(لألموال غري املخصصة    

بة لتوصـية جلنـة     واسـتجا . ليتوىل املسؤولية عن صياغة التوصيات للتخصيص املناسب لتلـك األمـوال          
السياسات، اعترف فريق التنسيق املشترك باالشـتراك معـه بـأن اسـتخدام أمـوال صـندوق التربعـات                   
االستئماين غري املخصصة حيتـاج إىل مزيـد مـن الـشفافية، هبـدف ضـمان أن تـتمكن الوكـاالت مـن                       

، قـدمت   ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . احلصول على تلك األموال ألغراض االستجابة الفورية      
دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ورقــة مناقــشات إىل الفريــق املــشترك ووفــرت أمثلــة علــى آليــات 

غري أنه مل يتخذ إجراء آخـر منـذ         . احلوكمة للصناديق، سواء داخل أو خارج منظومة األمم املتحدة        
  .٢٠١١ يوليه/حتقق بعد يف متوز ذلك احلني ومل يكن االمتثال لقرار جلنة السياسات قد

خيلــص املفتـــشان إىل أن مثــة تـــصوراً مــؤداه أنـــه يوجــد تـــضارب ظــاهر يف املـــصاحل       - ١٦٣
يتعلق بالـدور املـزدوج الـذي تؤديـه دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، بـصفتها مـديرة                      فيما

لصندوق التربعات االستئماين، مـن ناحيـة، وبـصفتها إحـدى اجلهـات املـستفيدة املباشـرة مـن                   
، وحيثـان فريـق     iii/٢٠١٠/١٨ومها يؤكدان أمهية تنفيذ قرار جلنـة الـسياسات          . ىناحية أخر 

التنسيق املشترك بني الوكاالت املعـين بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام علـى اختـاذ إجـراء فـوري                    
لتنفيذه بالتشاور الوثيق مع مكتب املراقب املايل، وذلك باعتمـاد إجـراءات لـصرف األمـوال                
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ويـرى املفتـشان أن     . أكرب، واستحداث آلية معـززة حلوكمـة الـصندوق        من الصندوق بسرعة    
هناك احتماالً قوياً ألن ميثل الصندوق بعد حتسينه منصة جذابـة للجهـات املاحنـة يف املـستقبل،            
وهــذه فرصــة ملنظومــة األمــم املتحــدة للتعامــل مــع النقــد الــذي تــثريه بعــض اجلهــات صــاحبة    

  .لقيمة املضافة اليت يتيحها الصندوقاملصلحة الرئيسية، باالستناد إىل ا
  

  تكاليف دعم الربامج  - هاء  
ميثل املبلغ الكلي للتكاليف العامة أو تكاليف دعم الربامج الالزمـة لتوجيـه األمـوال عـن                  - ١٦٤

ســيما  طريــق صــندوق التربعــات االســتئماين مــصدر قلــق كــبري للجهــات صــاحبة املــصلحة، وال  
 يف املائـة منـذ فتـرة الـسنتني     ٣د إلدارة الصندوق وحدها بنسبة وقد حدد رسم االستردا  . املاحنون
ُيــسترد مــن خــالل هــذا الرســم ســوى التكــاليف غــري  وجيــدر التنويــه إىل أنــه ال. ٢٠٠٧-٢٠٠٦
علـى سـبيل املثـال    (أما التكـاليف املباشـرة، الـيت ميكـن أن تعـزى بوضـوح إىل العمليـات            . املباشرة

، والــسفر، واخلــدمات التعاقديــة، والتكــاليف التــشغيلية،  تكــاليف املــوظفني وغريهــم مــن األفــراد 
 يف املائة، بل تسترد كمكونات ميكن حتديدها للعمليات والربامج          ٣  لفال يغطيها رسم ا   ) والشراء

  .واملشاريع اليت ميوهلا الصندوق
ووفقــاً لنــوع املــشروع وطريقــة تنفيــذه، ميكــن أن تتــراكم تكــاليف عامــة إضــافية كلمــا   - ١٦٥
اليونيسيف،  فالربنامج اإلمنائي أو  . ها كل من الكيانات املشاركة يف سلسلة اإلدارة والتنفيذ        اقتضت

 يف املائـة باسـتمرار كتكـاليف غـري مباشـرة، يف حـني يـسترد        ٧على سبيل املثـال، يـستردان نـسبة         
ق يطلـ ( يف املائـة  ٥  أو٤مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، بصفته أحد الـشركاء املنفـذين،        

ووفقـاً لـدائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،          ). عليها أيضاً رسم إداري أو رسم الـشؤون اإلداريـة         
ــن الــدائرة بــني            ــنح املقدمــة م ــى امل ــة عل ــري احلكومي ــات غ ــيت تفرضــها املنظم ــراوح النــسب ال تت

ــة       ١٠ و ٥ ــربامج معــاً الــيت حــددهتا اجلمعي ــة، علــى أال تتجــاوز جممــوع تكــاليف دعــم ال يف املائ
وميكــن أن يترتــب علــى التكــاليف املباشــرة تكــاليف إضــافية للتنفيــذ  .  يف املائــة١٣بنــسبة  لعامــةا
، ولكن هذه التكاليف    ) يف املائة، مثالً، يف حالة صندوق األمم املتحدة خلدمات املشاريع          ٢,٨٥(

  .ختصم عادة من ميزانية املشروع على حنو ما أشري إليه أعاله
 لتكاليف دعم الربامج عـن نطـاق هـذا االسـتعراض، غـري أن مثـة                 وخيرج التحليل املفصل   - ١٦٦

وطُلبـت بيانـات   . داعـي لـه    تصوراً مؤداه أن تكاليف دعـم الـربامج بوجـه عـام مرتفعـة بـشكل ال                
إلجراء تقييم إضايف لتراكم تكاليف دعم الربامج يف سلسلة التنفيذ وقت كتابة هذا التقريـر؛ غـري                

وخيلص املفتشان إىل أنـه يف ضـوء تعزيـز الـشفافية     .  بشكل جزئي  أن البيانات الالزمة مل ترد إال     
وضمن سياق اإلجراءات املوصى هبا يف الفقرات الالحقـة، ينبغـي أن ختـضع سلـسلة تكـاليف                  
ــرة          ــب دائ ــن جان ــضاح م ــل واإلي ــن التحلي ــد م ــة ملزي ــة الفعلي ــربامج والتكــاليف العام دعــم ال

شترك بني الوكاالت املعـين بـاإلجراءات املتعلقـة    اإلجراءات املتعلقة باأللغام وفريق التنسيق امل     
  .باأللغام
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هنــاك مناقــشة ”وجــدير باإلشــارة أنــه يف إطــار الــصناديق االســتئمانية متعــددة املــاحنني،   - ١٦٧
مــستمرة بــني املنظمــات املــشاركة بــشأن مــا إذا كانــت نــسبة رســوم اإلدارة املخصــصة خلــدمات  

ومـن مث فـإن هنـاك جمـاالً         . )٥٣(“ نـسبة مالئمـة أو مفرطـة        يف املائـة هـي     ١الوكيل اإلداري البالغـة     
إلعـــادة النظـــر يف معـــدالت تكـــاليف دعـــم املـــشاريع وتوضـــيحها يف حالـــة صـــندوق التربعـــات 
االستئماين؛ غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن دور دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام ليس معادالً لـدور                

  .الوكيل اإلداري
  

: يــة معــززة لتقــدمي املــساعدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  حنــو آليــة مال  - واو  
  تنقيح اختصاصات صندوق التربعات االستئماين

التوصيات والتدابري الواردة يف الفقرات السابقة، من قبيـل تعزيـز اسـتجابة الـصندوق يف                 - ١٦٨
املـسائل الـيت تتناوهلـا      غري أن   . صرف األموال، هتدف إىل تعزيز فعالية الصندوق يف األجل القصري         

آلية استجابة من أجل فعالية صرف األموال؛       : مرتبطة بعدة عناصر رئيسية يف الصندوق، كالتالية      
وضرورة تعزيز الشفافية بإنشاء آلية لإلدارة تشمل مجيـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة ذات الـصلة؛                  

وتـشري هـذه املـسائل      . وضرورة زيادة كفاءة الصندوق باستعراض معدالت تكاليف دعم الربامج        
فهــذه االختــصاصات، بــشكلها . اهلامــة إىل ضــرورة إجــراء تنقــيح كــبري الختــصاصات الــصندوق

ــار     ١٩٩٤الــذي اعتمــد يف عــام   ــدان ومل تأخــذ بعــد بعــني االعتب ــع يف املي ، مل تعــد تعكــس الواق
  .التغيريات املؤسسية أو اجلهود املبذولة إلصالح األمم املتحدة يف هذا اجملال

وجتري إدارة وتنظيم الصناديق االستئمانية، املستندة إىل مـشاريع، كمـا جـرى التـشديد                - ١٦٩
 عــن إدارة الــصناديق االســتئمانية، بــصفة عامــة  ٢٠١٠يف تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة لعــام  

ــة     ــة املعني ــادة للمنظم ــذ املعت ــراءات التنفي ــصناديق     . داخــل إج ــإن ال ــك، ف ــن ذل ــيض م ــى النق وعل
عادة ما تتسم هبيكل حوكمة خمصص يـضم جلنـة          ”اضيعية وذات األحجام األكرب     االستئمانية املو 

ولــيس صــندوق التربعــات االســتئماين  . )٥٤(“توجيهيــة أو استــشارية أو جملــساً ألمنــاء الــصندوق 
صندوقاً استئمانياً مواضـيعياً فحـسب، بـل هـو مـن أكـرب الـصناديق االسـتئمانية العامـة الـيت متـول                        

حتكم الـصندوق هيئـة حمـددة لـصنع القـرار، فـإن              غري أنه، يف حني ال    . شطهاالربامج اإلنسانية وأن  
وبـالرغم مـن    . الصناديق االستئمانية متعددة املاحنني تضم بالضرورة جلنة توجيهية أو كيانـاً ممـاثالً            

أن هذه الصناديق تنشأ يف إطار آخر وبالتايل فقد تبدو املقارنة صـعبة، فـإن بعـض العناصـر ميكـن                     
وعلــى . العتبــار لتعزيــز مــساءلة صــندوق التربعــات االســتئماين واســتجابته وشــفافيته أخــذها يف ا

سبيل املثال، قد تضطلع جلنة توجيهية للـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني باملـسؤولية الرئيـسية                  
عن استعراض األمـوال غـري املخصـصة وختصيـصها، واسـتعراض مقترحـات التمويـل املقدمـة مـن                    

__________ 
ــراءات ” ) ٥٣( ــسياسات واإلجـ ــةالـ ــدة   املتعلقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسات منظومـ ــتئمانية يف مؤسـ ــصناديق االسـ ــإدارة الـ  “ بـ

)JIU/REP/2010/7( ١١١، الفقرة. 
 .٥٠املرجع نفسه، الفقرة  ) ٥٤(
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لــضمان التخطــيط  هــا، وكفالــة توافقهــا مــع متطلبــات اتفاقــات الــصندوق، أو  الوكــاالت وإقرار
التــشاوري املالئــم لتجنــب االزدواجيــة أو التــداخل بــني الــصندوق االســتئماين متعــدد األطــراف   

توجــد يف هيكــل صــندوق التربعــات االســتئماين آليــة للحوكمــة   وال. وآليــات التمويــل األخــرى
  .ق االستئمانية متعددة املاحننيشبيهة باللجنة التوجيهية للصنادي

وميكن أن يستخدم الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، رغم تركيـزه علـى الطـوارئ يف                - ١٧٠
فقـد أنـشأته األمـم    . األجل القصري، كنمـوذج إلشـراك خمتلـف اجلهـات صـاحبة املـصلحة يف إدارتـه            

ــضررين مــ      ــسانية لألشــخاص املت ــساعدة اإلن ــدمي امل ــاً لتق ــة   املتحــدة متكين ن جــراء الكــوارث الطبيعي
ــة      ــسب مــن حيــث التوقيــت واملوثوقي ــشكل أن ــسلحة ب ــشاري  . والرتاعــات امل ــق االست ــزود الفري وي

 ٦٠/١٢٤للصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ، الـذي أنـشأته اجلمعيـة العامـة مـن خـالل القـرار                      
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول١٥امل ــق   ٢٠٠٥دي ــدوري املتعل ــه ال ــام بالتوجي ــسياسات ، األمــني الع بال

ومشورة اخلرباء بشأن استخدام الصندوق وتأثريه عن طريق وكيل األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية                 
ويعمل أعضاء الفريق االستشاري بصفتهم الشخـصية، ولـيس        . ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ    

ملـسامهة  وهـم يـشملون بعـض املـسؤولني احلكـوميني مـن البلـدان ا              . كممثلني لبلداهنم أو حكوماهتم   
وهـم  . واملتلقية، وممثلني للمنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف اجملـال اإلنـساين، واخلـرباء األكـادمييني                 

ويرى املفتـشان أنـه ميكـن تطبيـق هـذا النـهج             . خمتارون بعناية ليعكسوا التوازن اجلغرايف واجلنساين     
  .ذاته على إدارة صندوق التربعات االستئماين

 ميكن استخالص دروس هامة من سياق الصناديق االستئمانية املتعددة          ويف هذا السياق،   - ١٧١
إذ يعمل مكتب الصناديق املتعددة املاحنني التابع للربنامج اإلمنـائي مبثابـة الوكيـل اإلداري            . املاحنني

 صـندوقاً اسـتئمانياً متعـدد املـاحنني، يف إطـار جمموعـة األمـم املتحـدة                  ٣٢ صندوقاً من أصل     ٣١  ل
ورغــم أن املكتــب جــزء مــن الربنــامج اإلمنــائي، فهــو ذايت التمويــل ومنفــصل متامــاً عــن   . اإلمنائيــة

عمليات الربنامج التجارية، متاشياً مع الربوتوكـول بـشأن الوكيـل اإلداري للـصناديق االسـتئمانية                
املتعددة املاحنني والربامج املـشتركة، وصـناديق توحيـد أداء األمـم املتحـدة، الـذي يـنص علـى أنـه                      

يثمــا يكــون الوكيــل اإلداري أيــضاً إحــدى منظمــات األمــم املتحــدة املــشاركة، فإنــه يوضــع   ح”
توصيف واضح، يـشتمل علـى خطـوط متميـزة لإلبـالغ وإطـار للمـساءلة، وُيحـافظ عليـه داخـل              
ــن         ــشاركة م ــة م ــا كمنظم ــل إداري ووظائفه ــا كوكي ــني وظائفه ــاً ب ــة وكــيالً إداري املنظمــة املعين

وتـدل التجربـة مـع الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة            ). ٦الفقـرة    (“ املتحدة املنظمات التابعة لألمم  
  .املاحنني على أن هذا الترتيب املؤسسي يعمل بشكل جيد وحيظى بقبول حسن نسبياً

ويسلم املفتشان بالتقدم الذي أحرز مؤخراً ويشجعان على بذل مزيد من اجلهود يف              - ١٧٢
كما خيلصان إىل أنـه ينبغـي تنقـيح         . الستئماين وشفافيته سبيل زيادة فعالية صندوق التربعات ا     

ولدعم هذه العملية وبغية تقدمي توصيات واضـحة        . ١٩٩٤شروط الصندوق املوضوعة عام     
لتنقيح هذه الشروط، ينبغي أن ُينشأ فريق عامل يشارك فيه ممثلون عن الصناديق االسـتئمانية             

ــم املت    ــة لألم ــة العام ــديرها األمان ــيت ت ــني    الكــبرية ال ــشترك ب ــسيق امل ــق التن حــدة، وأعــضاء فري
الوكــاالت املعــين بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، ودائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة    
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وينبغي أن يأخذ الفريق العامـل يف االعتبـار آراء الـدول األعـضاء، وخباصـة البلـدان                  . باأللغام
 بالدروس املـستفادة حـديثاً مـن التجربـة مـع            املتضررة من األلغام والبلدان املاحنة، وأن يهتدي      

وعلـى وجـه اخلـصوص،      . الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، من قبيل صندوق بناء السالم        
  :ينبغي أن يأخذ الفريق العامل بعني االعتبار العناصر الرئيسية التالية

 لصلة؛ضرورة إنشاء آلية حمسنة للحوكمة، شاملة للجهات صاحبة املصلحة ذات ا  
     كـان ينبغـي أن ُيعهـد بـإدارة صـندوق التربعـات االسـتئماين إىل كيـان مـستقل                     إذاتقرير مـا 

أو تنفيــذها، لكــي يتماشــى مــع مبــادئ جمموعــة األمــم   /وغــري مــشارك يف إدارة املــشاريع و 
املتحــدة اإلمنائيــة بــشأن اســتقالل الــوكالء اإلداريــني، أو بــدالً مــن ذلــك إىل آليــة للحــد إىل  

  من تضارب املصاحل املتصور؛أقصى درجة 
 إيضاح الرسوم املدفوعة مقابل إدارة الصندوق بغية زيادة كل من الشفافية والكفاءة.  

ومن املتوقع أن يعـزز تنفيـذ التوصـية التاليـة كفـاءة إدارة صـندوق التربعـات االسـتئماين                     - ١٧٣
  .وفعاليته

  
 ٦التوصية 
ندوق التربعات االستئماين ينبغي أن يقوم األمني العام بتنقيح اختصاصات ص  

للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، آخذاً بعني االعتبار اجلهود اليت تبذهلا مؤخراً 
األمم املتحدة إلصالح الصناديق االستئمانية، والتغيريات املؤسسية ذات الصلة، 

، بغية ضمان والدروس املستفادة من التجربة مع الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني
حوكمة أكثر مشوالً وشفافية واستقالالً للصندوق فضالً عن جعل إدارته أكثر كفاءة 

 .وفعالية
  

ويود املفتشان أن يربزا أمهية تنفيذ التوصيات السالفة الذكر، ويودان يف هذا الـصدد أن                - ١٧٤
مـني العـام أن   ، إىل األ٦٦/٦٩يشددا علـى الطلـب الـذي تقـدمت بـه اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا                 

  .يقدِّم إليها يف دورهتا الثامنة والستني تقريراً عن مجلة مسائل منها هذا التقييم
ومــن املتوقــع أن يعــزز تنفيــذ التوصــية التاليــة مــن املــساءلة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة     - ١٧٥

  .باأللغام داخل األمم املتحدة

 ٧التوصية 
ني العام أن يقدم يف دورهتا الثامنة والستني تقريراً ينبغي أن تطلب اجلمعية العامة إىل األم

 .عن تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير
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  املرفقات
  

  *املرفق األول
  السودان    
دراســة حالــة عــن تعــاون األمــم املتحــدة امليــداين يف اإلجــراءات املتعلقــة        

  باأللغام
  

 مقدمة    
، دراسـة حالـة مـثرية       ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١ يوفر السودان، بتعريفه وفقـاً حلـدود مـا قبـل            

لالهتمام يف أعمال األمم املتحدة ككل ولكن هذه الورقة القصرية تكتفـي بـالتركيز علـى عملـها                  
 .يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام

 وانتـهت   ١٩٨٣ يف عـام     )٥٥(“احلرب األهليـة الثانيـة    ”وقد بدأ ما يشار إليه كثرياً باسم          
وحـدد هـذا أيـضاً اجلـدول الـزمين          . ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ٩م الشامل يف    بإبرام اتفاق السال  

 كانون  ١٥  و ٩واستغرق االستفتاء الفترة ما بني      . لالستفتاء على االستقالل يف جنوب السودان     
 يف املائة من السكان يف اجلنوب لصاحل االسـتقالل واحتفـل   ٩٨,٨٣، فصّوت  ٢٠١١يناير  /الثاين

: وعلـى حـد تعـبري مـسؤول كـبري يف األمـم املتحـدة       . ٢٠١١يوليـه  / متـوز  ١١  باالستقالل ذاتـه يف   
إهنـا فرصـة    ” ، و “هذه فرصـة ال تتـاح إال مـرة واحـدة يف العمـر لبنـاء بلـد مـن ال شـيء تقريبـاً                        ”

فبـدون التعـاون الــشامل   . فريـدة مـن نوعهــا للمجتمعـات الوطنيـة والدوليــة للعمـل املتكـاتف معــاً      
 .“تغرق النجاح وقتاً أطوليكون خطر الفشل أكرب ويس

وختفي هذه النبذة الشديدة اإلجياز العديد مـن األحـداث واملواقـف واخلـربات والـدروس                  
املستفادة لكل من اجملتمع الدويل واألمم املتحـدة وينطبـق نفـس الـشيء علـى اإلجـراءات املتعلقـة                    

ودان منـذ سـنوات كـثرية       والواقع أن اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام نـشاط مـستمر يف الـس             . باأللغام
وحـىت منـذ وقـت    . ولكن هذه الورقة تبدأ بالتوقيع على مذكرة تفاهم واألحداث اليت أدت إليهـا         

، كان مثة اتفاق يف الرأي بـني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر        ٢٠٠٢يرجع إىل عام    
علقة باأللغـام هـي أمـر       على أن ضرورة السماح بالقيام باإلجراءات املت      ) احلركة الشعبية (السودان  

 .خيرج عن نطاق السياسة

__________ 
 .مستنسخة بالشكل الذي وردت فيه  *  
 .١٩٧٢ و١٩٥٥ يف الفترة بني “احلرب األهلية األوىل”كانت  ) ٥٥(
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 دور اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
 بعد قانوين    

، تـذكّر فيـه     )٥٦(اعتمدت اجلمعية العامة قراراً بشأن تقدمي املساعدة الطارئة إىل الـسودان            
حكومـــة الـــسودان بالتزاماهتـــا مبوجـــب معاهـــدة حظـــر األلغـــام املـــضادة لألفـــراد   ) ١٤القـــسم (
وحتــث اجملتمــع الــدويل ووكــاالت األمــم املتحــدة علــى تقــدمي املــساعدة الالزمــة فيمــا يتــصل  ..”

وخالل االجتماع الرابع للـدول األطـراف يف معاهـدة    . “باإلجراءات املتعلقة باأللغام يف السودان 
ــام  ــر األلغــ ــول٢٠-١٦ ()٥٧(حظــ ــبتمرب / أيلــ ــن    )٢٠٠٢ســ ــثلني عــ ــني ممــ ــاع بــ ــد اجتمــ ، ُعقــ

ة الشعبية لتحرير الـسودان، ودائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة               السودان، واحلرك  حكومة
وتركـز االجتمـاع علـى الطـرق املناسـبة لتقـدمي دعـم األمـم املتحـدة لتطـوير اإلجـراءات                   . باأللغام

ــة  ــة إلزالـ ــام الوطنيـ ــراف يف       . األلغـ ــع األطـ ــن مجيـ ــة مـ ــاهم ثالثيـ ــذكرة تفـ ــى مـ ــع علـ ومت التوقيـ
 .)٥٨(٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٩

ومبوجب أحكام مذكرة التفاهم، وافقت األمم املتحدة على مساعدة كال الطرفني علـى          
االشــتراك يف وضــع اســتراتيجية وطنيــة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة    

وأعــدت مجيــع . للحالــة اإلنــسانية والوضــع علــى املــدى الطويــل بعــد انتــهاء الــرتاع يف الــسودان   
وُعـرض  ‘ اإلطار االسـتراتيجي الـوطين ملكافحـة األلغـام يف الـسودان     ‘ذكرة التفاهم األطراف يف م  

وطلــب كــال الطــرفني الــسودانيني  . ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٤علــى مجهــور دويل يف نــريويب يف  
املساعدة الفورية لتنفيذ اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف حـاالت الطـوارئ للحـد مـن اخلـسائر يف                     

 : تطوير هذا الدعم يف ثالثة جماالتوتقرر. صفوف املدنيني

 إجياد قدرة وطنية إلدارة اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ 

                 التدخل املباشر يف حاالت الطـوارئ ملواجهـة االحتياجـات الفوريـة وتلبيـة االحتياجـات
 اإلنسانية الفورية؛

  ية قدرة مناسبة على إزالة األلغام لدى املنظمات غري احلكومية الوطنإجيادتسهيل. 
  

 بعد تنسيقي    
أنـشئ مكتـب وطـين لإلجــراءات املتعلقـة باأللغـام يف اخلرطـوم، ومتثــل اهلـدف منـه علــى           

. املــدى القــصري يف ختطــيط األنــشطة يف مجيــع اجملــاالت علــى حنــو يــضمن توحيــد املــستويات          

__________ 
 .٢٠٠٢فرباير / شباط١٢تقدمي املساعدة الطارئة إىل السودان؛ . ٥٦/١١٢قرار اختذته اجلمعية العامة رقم  ) ٥٦(
 .تعرف أيضاً باتفاقية أوتاوا ) ٥٧(
مــة الــسودان واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان فيمــا يتعلــق بالــدعم املقــدم للــسودان   مــذكرة تفــاهم بــني حكو ) ٥٨(

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩وقعتها مجيع األطراف يف . دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام من
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املأمول أن يصبح املكتب مكتب تنسيق وطين حقيقي يف وقت ما يف املـستقبل خيـدم مجيـع                وكان
 .اء السودانأحن

 يف موقـع مـشترك مـع املكتـب          -واستحدث مكتب كبري لألمـم املتحـدة ملكافحـة األلغـام              
 لتغطيــة كــل مــن مشــال الــسودان وجنوبــه وامتــاز بأنــه أكــرب  -الــوطين لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام 

يلق ترحيبـاً    غري أن ظهور مكتب األمم املتحدة ملكافحة األلغام مل        . مكتب ملكافحة األلغام يف العامل    
على الصعيد العاملي من بعض املنظمات غري احلكومية لإلجراءات املتعلقة باأللغام الـيت شـعرت بأنـه                 

ومل يكـن هـذا الـرأي       . جيري هتميشهاً رغم وجودها يف البلـد قبـل فتـرة طويلـة مـن وصـول املكتـب                  
قــة باأللغــام كانــت  مقتــصراً علــى الــسودان ألن اســتجابة األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعل   

تتخلف دائماً تقريباً عن املنظمات غري احلكومية اليت كانت ترى، عـادة، أهنـا كانـت تعمـل بـشكل                   
ولكن املكتب الوطين كان ينظر إىل مجيع اجلهـات الفاعلـة بوصـفها             . جيد متاماً بدون األمم املتحدة    

.  للعمـل يف نفـس املـبىن       شركاء، ففتح أبوابه جلميع وكـاالت مكافحـة األلغـام وعـرض عليهـا حيـزاً               
 ويـشار إليهـا اآلن باسـم الـشركاء     -وأعربت كثري من اجلهات الفاعلة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام     

 العاملــة يف الــشمال عــن قبوهلــا العــرض إلجيــاد مــستوى مــن التنــسيق علــى الــصعيد           -املنفــذين 
 . يف األعمال املتعلقة باأللغاماملنظمات غري احلكومية نادراً ما يشاهد/صعيد األمم املتحدة/الوطين

  
 العمليات    

وقــد تعــددت العمليــات الــيت انبثقــت عــن أنــشطة التنــسيق املــذكورة، ولكــن ثالثــاً منــها   
 :جديرة باملالحظة على وجه اخلصوص

تسارعت عجلة املعونة اإلنسانية رغم أن حالة األلغام يف جنـوب البلـد مل تكـن مفهومـة           
تحــدة ملكافحــة األلغــام تكليفــاً بــإجراء دراســة استقــصائية لتــأثري  وأصــدر مكتــب األمــم امل. جيــداً

، ولكنـها مل تبـدأ بالفعـل        ٢٠٠٣يونيـه   /األلغام األرضية، بـدأ الـتفكري فيهـا ألول مـرة يف حزيـران             
وانتـهت إىل أن مـشكلة األلغـام األرضـية          . ٢٠٠٩يوليه  / ومل تكتمل إال يف متوز     ٢٠٠٦حىت عام   

 والية، وتقع معظمها يف اجلنـوب والـشرق،   ٢٥اليات من أصل تنحصر إىل حد كبري يف مخس و      
وأصـبح لـدى    .  مناطق يف مجيـع أحنـاء الـبالد        ٦٠٥وأن مثة مناطق خطر مشتبه فيها يبلغ جمموعها         

 .الوكاالت اإلنسانية اآلن فهم أفضل للحالة

وكان أحد العوامل األساسـية يف توزيـع املعونـات اإلنـسانية هـو إمكانيـة الوصـول علـى                      
وأدى هـذا إىل اتبـاع هنـج ذي شـقني         . متداد طرق إما يتعذر املرور فيها أو ُيشتبه يف أهنا ملغومـة           ا

 أمتـار  ٨فـأوالً، كانـت جتـري إزالـة األلغـام األرضـية يف مـسار عرضـه           . أصبح شـائعاً إىل حـد مـا       
بواسطة شركة من جنوب أفريقيا تعمل حلساب مكتـب األمـم املتحـدة ملكافحـة األلغـام، وذلـك                   

ة رئيسية ولكن ليس حصراً، للسماح بوصول األفرقة العسكرية التابعة لألمم املتحدة بشكل     بصف
ثانياً، أعيد بناء كثري من الطرق، إن مل يكن كلها، لتكون حبالة واتـساع الطـرق الرئيـسية       . أفضل
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 وكان التكليف هبذا العمل من برنامج األغذية العـاملي باسـتخدام مـزيج            . اليت تسلكها الشاحنات  
وهـــو مـــزيج اســـتخدم أيـــضاً يف (مـــن األصـــول اخلاصـــة بإزالـــة األلغـــام وإعـــادة تـــشييد الطـــرق 

 ).أفغانستان
وبالرغم من أن األخذ بنهج إدارة املخـاطر يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام لـيس جديـداً                     

وهـو  . فقد استخدم يف السودان، بعد كثري من النقـاش، بدرجـة أكـرب بكـثري مـن أي مكـان آخـر               
 قائم على األدلة ويستخدم مسح املسارات لتحديد ما إذا كان يلزم إزالة األلغام من الطـرق                 نظام

فإذا مل يوجد أي دليل على األلغام، كان يـتم فـتح الطريـق ممـا                . بالفعل على النحو السابق وصفه    
يتيح بـسرعة كـبرية اإلذن باسـتخدام آالف الكيلـومترات مـن الطـرق مـن قبـل الوكـاالت التابعـة                 

 .مم املتحدة واملنظمات غري احلكوميةلأل
وجرى بعض التعاون اهلام، والناجح عـرب احلـدود يف جبـال النوبـة حيـث قامـت إحـدى                      

ــاخلطوط       ــة األلغــام ب ــدريب علــى إزال ــة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام بالت املنظمــات غــري احلكومي
ومة السودان واملنـاطق التابعـة       طالباً من كل من املناطق التابعة حلك       ١٢املتقاطعة بصفة مبدئية مع     

وارتـدى الطـالب طـرازاً مـشتركاً مـن املالبـس وعملـوا معـاً وعاشـوا يف نفـس                     . للحركة الـشعبية  
وبعد االنتهاء مـن التـدريب اليـومي، كـان املـدربون      . املخيم يف مكان قبل كل من اجلانبني حبياده      

 مـن التـدريب بنجـاح رغـم أنـه مل            ومت االنتـهاء  . الدوليون يغادرون املكان ويتركون الطالب معـاً      
يكن ُينتظر الكثري من هذا التعـاون ألن الوضـع بـني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية كـان ال                       

غري أهنـا كانـت مبـادرة رائـدة، وكانـت دلـيالً علـى الـدور         . يزال هشاً للغاية حىت يف جبال النوبة   
أمـا احملـاوالت الـيت بـذلت        .  يف السودان  الفريد الذي ميكن أن تقوم به اإلجراءات املتعلقة باأللغام        

 أي الــسماح ألفرقــة خمتلطــة بالعمـل معــاً علــى أي مــن  - “وحــدات مــشتركة للتنفيـذ ”لتـشكيل  
 . فلم تكلل بالنجاح-جانيب احلدود بني الشمال واجلنوب 

وقد توخي من كـل مـن هـذه اإلجـراءات أن يـربهن علـى عوائـد الـسالم وكـذلك فعـل                       
ويف حني ظلت سياسة املوقف معقدة فقـد كانـت تلـك أمثلـة تـسىن                . اصةلكل منها، بطريقته اخل   

وطيلــة ســنوات كانــت أدوار املكتــب الــوطين ومكتــب األمــم  . فيهــا حتقيــق تقــدم مــا يهــم النــاس
املتحدة عرب احلدود تزداد صعوبة بكـثري لعـدم الـسماح بـرحالت مباشـرة بـني اخلرطـوم ورمبيـك                     

ن مكتب األمم املتحدة كان بإمكانه أن يظل فعاالً، فقـد      وبالرغم من أ  ). عاصمة اجلنوب آنذاك  (
داعـي   جعل ذلك أي احتمال حقيقي لفعالية مكتب حكومة الـسودان أمـراً مـستبعداً للغايـة، وال             

 .لذلك اآلن على أي حال بعد استقالل جنوب السودان
  

 تأثري البعثات العسكرية    

يـه يف كيفيـة تطـوير اإلجـراءات         كان لبعثـات األمـم املتحـدة العـسكرية دور رئيـسي تؤد              
وأشهرها هي بعثة األمم املتحدة يف السودان اليت خيـرج دورهـا عـن نطـاق هـذه                  . املتعلقة باأللغام 

 :وكان تأثريها على اإلجراءات املتعلقة باأللغام ذا ثالثة أوجه. الورقة
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  ل على  إىل دعم عمليات من مكتب األمم املتحدة لتمكني القوات من االنتقاحباجةكانت
وحتقق ذلك يف معظم احلاالت، كما هو موضح أعـاله، بقيـام مقـاول         . طرق تعترب ملغومة  

 أمتار على امتداد الطرق اليت يلزم إمكان التحرك ٨جتاري بإزالة األلغام من مسافة عرضها 
 .عليها

   الدول املسامهة أفرقة عسكرية إلزالة األلغـام كـان ال بـد مـن اعتمادهـا مـن                   بعضقدمت 
واضـطلعت هـذه األفرقـة بـدور مـزدوج ملـساعدة البعثـة يف تنفيـذ                 . ألمـم املتحـدة   مكتب ا 

واليتها بالقيام ببعض أعمـال اإلزالـة املطلوبـة، وخبـالف ذلـك، للقيـام بأعمـال لألغـراض                   
 .اإلنسانية

                    رمبا كان أكرب تـأثري للبعثـة علـى اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام هـو التـأثري علـى امليزانيـة .
يف املائـة مـن جممـوع التمويـل لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف الـسودان                ٥٠فأكثر مـن    

 .كان لسنوات كثرية، ومازال، يأيت من امليزانية املقررة

فقد وافقت حكومـة الـسودان واجلـيش الـشعيب يف           . وهناك بعثة أخرى جيدر ذكرها هنا       
، على وقف إطالق النـار  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩اتفاق جبال النوبة لوقف إطالق النار يف     

مبراقبة دولية بني قواهتما يف جبال النوبة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك هبدف أوسع يتمثل                
ونــص اتفــاق وقــف إطــالق النــار، . يف تعزيــز التوصــل إىل تــسوية عادلــة وســلمية وشــاملة للــرتاع

شتركة، الـيت بـدأت العمـل يف        باإلضافة إىل اتفاق مركز البعثـة، علـى إنـشاء اللجنـة العـسكرية املـ               
وأعــرب جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة يف وقــت الحــق عــن ترحيبــه . ٢٠٠٢أبريــل /نيــسان

وكان ما ُيطلق عليه    . )٥٩(بإنشاء اللجنة العسكرية املشتركة وغريها من آليات الرصد يف السودان         
بعثـة الرصـد املـشتركة،       هـو دويل  : يتألف يف الواقع من كيانني    ‘ اللجنة العسكرية املشتركة  ‘عادة  

اليت راقبت االمتثال التفاق وقف إطالق النار وساعدت يف فك االرتباط بـني املتحـاربني وإعـادة                 
نشرهم، واللجنة العسكرية املشتركة األصلية، وتسمى أيـضاً جمموعـة الـرئيس، الـيت كانـت تبـت                  

وكـان رئـيس بعثــة   . الفيمـا إذا كـان عمـل مـن األعمـال يـشكل انتــهاكاً لوقـف إطـالق النـار أم          
اللجنة العسكرية املشتركة ميسك بزمام القيادة والسيطرة على أفرقة الرصد املـشتركة، ويعمـل يف             

وباإلضافة إىل ذلك، كان يدعم اللجنة أصدقاء جبال النوبـة،          . الوقت ذاته رئيساً جملموعة الرئيس    
ل اللجنة وتزويدها بـاملراقبني      بلداً من أوروبا وأمريكا الشمالية قامت بتموي       ١٢وهي جمموعة من    

بعثـة الرصـد   /واتـسم الـدعم املقـدم مـن قبـل اللجنـة العـسكرية املـشتركة          . الدوليني غـري املـسلحني    
وكان مدى حـسن النيـة    . املشتركة بأمهية بالغة لتطوير اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف جبال النوبة         

 وفـره لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام كـبرياً      الذي أوجده بني اجلانبني ملحوظاً والدعم املادي الـذي      
 .وعلى قدر كبري من األمهية

__________ 
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠املؤرخ  S/PRST/2003/16البيان الرئاسي  ) ٥٩(



A/68/63
 

84 13-24358 
 

  الوقت احلاضر    
أين إذن يترك هذا الوضع اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف سـياق الـسودان ومـا الـدروس           

اليت ميكن استخالصها؟ لقـد كتـب هـذا التقريـر القـصري بعـد اسـتقالل جنـوب الـسودان وعقـب                       
يونيـه  / حزيران٢٧يف الفترة بني  ) مبا يف ذلك املؤلف   (ق وحدة التفتيش املشتركة     زيارة قام هبا فري   

وبــرز شــيئان بوضــوح شــديد خــالل تلــك  ). قَُبْيـــل االســتقالل الفعلــي (٢٠١١يوليــه / متــوز١ و
أوالً، كــان االحتــرام الــذي أبــداه اجلميــع جتــاه مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة األلغــام    . الزيــارة

ثانياً، إن التحدي الذي ميثله استقالل جنـوب الـسودان    . بلغ مدى فريداً من نوعه    ملحوظاً ورمبا ي  
 .ألمر ال يقدر عليه إال ذوو العزم

ذلـك  . وقد كان املكتب جديراً مبا أوليه من االحترام ولكن الطريق مل يكن سهالً ميـسوراً            
ن نال حظه من املـشاكل علـى        أن عمل األمم املتحدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف السودا          

كانـت الـسياسة معقـدة ويف بعـض األحيـان حتـول بدرجـة               . املستوى الـسياسي والـتقين والشخـصي      
وكـان مـا يزيـد مـن صـعوبة التخطـيط علـى املـدى الطويـل                 . خطرية دون فعالية التنسيق والعمليـات     

املـشكلة الفعليـة الـيت    ويؤدي يف بعض األحيان إىل تضخم يف بنية التنسيق هو عدم التيقن من ماهيـة            
وكـذلك مل يكـن مـن املفيـد دائمـاً وجـود             . متثلها األلغام األرضية علـى امتـداد بلـد شاسـع األرجـاء            

خليط من الشخصيات القوية يف بعض األحيان، واالعتداد بالذات، والنوعيـة املتباينـة مـن املـوظفني                  
 القائمـة مـن املـشاكل غـري العاديـة      ومع ذلك فقد نتج عن هـذه    . يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام    

 بقـدر مـا يتعلـق األمـر بـاإلجراءات           -فما من شك أن زمام املـسؤولية        . هيكل غري عادي يف فعاليته    
ومـن الـصعب حتديـد الـسبب     .  يف يد املكتب، وأنه يظهر قيـادة فعالـة  -املتعلقة باأللغام يف السودان     

درجـة التركيـز الـدويل      : اجتماع مخسة عوامل  يف هذه الصعوبة الشديدة ولكنها ميكن أن تعزى إىل          
ومنـوذج جبـال    ( إىل اختاذ القرارات يف الوقت املناسـب         - يف بعض األحيان     -العالية جداً مما يؤدي     

؛ ووجود بعثة األمم املتحدة اليت أدت الوالية املنوطة هبا إىل حتمية اختـاذ         )النوبة مثال هام على ذلك    
رة إمـدادات التمويـل مـن امليزانيـة املقـررة ومـن اجلهـات املاحنـة         اإلجراءات يف الوقت املناسـب؛ ووفـ    

الدولية؛ والوضوح الشديد يف الرؤية والقوة اللذين اتسم هبمـا فريـق اإلدارة العليـا يف مكتـب األمـم                    
املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام الــذي اســتعان مبستــشارين تقنــيني مــن ذوي الكفــاءة واخلــربة؛ 

 كمـا كـان احلـال كـثرياً يف أمـاكن      -بشكل كامل بواسطة املكتب يف البلـد ولـيس          وإدارة الربنامج   
 . من نيويورك-أخرى 

ولعل السودان، يف الشمال، سيتوىل إدارة إجراءاته اخلاصـة املتعلقـة باأللغـام يف املـستقبل                
مع دعم حمدود من األمم املتحدة ولكن ال شك يف أن جنوب السودان هو حالة مستمرة تتطلب       

ومل يتبني بعد ما إذا كان البلـد مبـا     . دراً كبرياً من دعم األمم املتحدة والدعم الدويل لفترة قادمة         ق
لديه من ثقة استعادها بعد االستقالل سيهيئ الظروف الـيت تتـيح لألمـم املتحـدة مواصـلة دعمهـا                    

لذي أشري إليـه    وقد قال نفس املسؤول الكبري يف األمم املتحدة ا        . بفعالية كما هو احلال حىت اآلن     
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قد ينتهي األمر جبنوب السودان إىل الفشل ولكن ليس من الضروري ”يف بداية هذه الورقة أيضاً    
ــام    . “أن يكــون األمــر كــذلك  ــستمر يف القي وال شــك أن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ســوف ت

ادة سياسـية   بدورها يف السعي إىل جناح هذا البلد ولكنها ال ميكن أن تفعـل ذلـك مـا مل تتـوافر إر                    
 .كافية من حكومة جنوب السودان ومن اجملتمع الدويل
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 املرفق الثاين
ــامج اإلمنــائي             ــام والربن ــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغ ــوارد لــدى دائ ــة مــن امل القــدرات احلالي

  واليونيسيف وبراجمها يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام
الر الواليات دو(املوارد املالية 

 )املتحدة
عدد  املالءة الوظيفية

 الربامج
 امليدانية امليدان املقر امليدان املقر الكيان

 مالحظات

ــم   ــرة األمــــ دائــــ
املتحــــــــــــــــــــدة 
ــراءات  لإلجــــــــــ
 املتعلقة باأللغام

  دوليني١١٠~ ٢٢  مليون١٦٠~  مليون٤,٥~
  وطنيني٢٢٥~

برناجمني وطنيني تقدم    برامج تديرها األمم املتحدة و     ١٠تضم الربامج امليدانية      • ٢٢
 .األمم املتحدة هلما الدعم

  .ال يشمل موظفو املقر سوى موظفني من الفئة الفنية  •
 موظفــاً ميــدانياً دوليــاً ١١٢ خلــدمات املــشاريع املتحــدةيــدير مكتــب األمــم   •

 موظفــاً ميــدانياً وطنيــاً إضــافيني بالنيابــة عــن دائــرة األعمــال املتعلقــة    ٥٢٠ و
 .باأللغام

 األمــــم برنــــامج
 املتحدة اإلمنائي

  دوليني٤٠ ١٧  مليون٦٨,٥ 
وطنيني + 

متعاقدين مع 
 الربنامج اإلمنائي

 . من موظفي الدعم املكتيب١٥ من اثنني بدوام كامل و يتألف موظفو املقر  • ٣٨
  .استبعد من املوظفني امليدانيني موظفو الربامج الوطنية  •
  .ني بدوام كاملميزانية املقر معادلية الثنني من املوظف  •
املوارد املالية للربامج امليدانية مبنية علـى نـداء الربنـامج اإلمنـائي يف حافظـة                  •

متويل اإلجراءات املتعلقة باأللغام دينامي، وميثل هـذا الـرقم          . ٢٠١٠العام  
 .امليزانية السنوية التقريبية يف السنوات العادية

  دوليني٢٤~ ٢١  مليون٢٤~ اليونيسيف
  وطنيني٤٣~

 اليونيسيف يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام مـدمج يف عملـها يف              عمل  • ٣١
  .جمال محاية الطفل

ال يشمل املوظفـون سـوى العـاملني يف الربجمـة، ولـيس الـذين يـوفرون الـدعم               •
  .التشغيلي أو حشد املوارد أو االتصاالت دعما لإلجراءات املتعلقة باأللغام

  .ى املوظفني من الفئة الفنية موظفو املقر سويشملال   •
 املـوارد املاليــة كـال مــن املقـر وامليـدان واســُتند فيهـا إىل احتياجــات      تـشمل   •

  .٢٠١٠ العام
  .يشمل موظفو املقر نيويورك واملراكز اإلقليمية  •
  
ادى أعضاء فريق التنسيق املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بـاإلجراءات املتعلقـة                ، املرفق باء، والتحديثات ذات الصلة من فر       ٢٠١١مايو  / أيار ٦حتديث قرار جلنة السياسات يف        :املصدر  

  ).٢٠١١أغسطس / آب٢: املركز(باأللغام 
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 املرفق الثالث
  دراسة استقصائية    

، أجـرت وحـدة التفتـيش     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧ مايو و / أيار ٢٦يف الفترة املمتدة بني       
 شـخص  ٢٠١ جمموعـه  رونيـة، دعـي للمـشاركة فيهـا مـا     املشتركة دراسة استقصائية بـالطرق اإللكت    

من ممثلي األمم املتحدة والسلطات الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام واجلهـات املاحنـة واملنظمـات               
ومتثـل املنطـق وراء اختيـار أسـلوب         . املتعاقدين مـن القطـاع اخلـاص      /املنظمات غري احلكومية  /الدولية

اجلهات صاحبة املـصلحة الـيت سـبق للمفتـشني أن التقـوا هبـا يف أثنـاء                  العينة غري العشوائية يف إشراك      
ومتثــل هــذه الدراســة االستقــصائية . االســتعراض واجلهــات صــاحبة املــصلحة الــيت مل يــتم حبثهــا بعــد

مــصدراً هامــاً للمعلومــات باإلضــافة إىل االســتعراض املكــتيب والبعثــات، ومــن مث تتــيح مــصدراً ثالثــاً 
  .)٦٠(“لتعزيز النتائج”  و“تلزيادة دقة البيانا”

تفــصيل املــتلقني لدراســة وحــدة التفتــيش املــشتركة اإللكترونيــة واجلهــات الــيت وصــلت     
  ):من إعداد فريق من أصحاب املصلحة(ردودها 

  
  

 

  

__________ 
)٦٠ ( Linda G. Morra-Imas; Ray C. Rist, The Road to Results: Designing and Conducting Effective 

Development Evaluations (Washington D.C., World Bank, 2009),) ســي   إميــاس؛ راي-مــوررا . لنــدا ج
 الـدويل،  واشـنطن العاصـمة، البنـك    (تصميم وإجراء التقييمات الفعالـة يف جمـال التنميـة           : الطريق إىل النتائج  ريست،  
  .)باللغة اإلنكليزية. (٣٠٠، الصفحة ))٢٠٠٩
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 اجلهات املاحنة

ــة لإلجــراءات املتعلقــة ــسلطات الوطني ال
  باأللغام

املنظمـــــات غـــــري/املنظمـــــات الدوليـــــة
املتعاقدون من القطاع اخلاص/ميةاحلكو

  النظام املوحد لألمم املتحدة

اجلهات اجمليبةاجلهات املستلمة
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  املرفق الرابع
  قائمة باجلهات اليت أجريت معها مقابالت    

  :كيانات التاليةأجرى املفتشون مقابالت مطولة مع بعض املسؤولني من ال  
  النظام املوحد لألمم املتحدة    

  
مكتــب ســيادة/إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  
 القانون واملؤسسات األمنية

ــسانية، املكتـــب مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـ
  القطري يف كولومبيا

ــسانية، املكتـــب مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـ
  )جوبا(القطري يف السودان 

ــسامية حلقــــ    ــدة الــ ــم املتحــ ــية األمــ وقمفوضــ
  اإلنسان، املكتب القطري يف كولومبيا

  مكتب شؤون نزع السالح
  املقر الرئيسي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  القطري يف ألبانيا

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  القطري يف البوسنة واهلرسك

كتـب القطـريبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي امل    
  يف كمبوديا

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  القطري يف كولومبيا

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  القطري يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  القطري يف نيكاراغوا

ــائي، املكتــــب ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
  )جوبا(القطري يف السودان 

املكتــب القطــري ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين
باملخــــــــدرات واجلرميــــــــة يف مجهوريــــــــة الو

 الدميقراطية الشعبية
  بعثة األمم املتحدة يف السودان جوبا

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ــشؤون   ــم املتحــدة ل ــسي ملفوضــية األم ــر الرئي املق
 الالجئني

ملتحدة لشؤون الالجئني، املكتـبمفوضية األمم ا  
  القطري يف كولومبيا

  املقر الرئيسي لليونيسيف
  املكتب القطري لليونيسيف يف ألبانيا

 املكتب القطري لليونيسيف يف البوسنة واهلرسك
  املكتب القطري لليونيسيف يف كمبوديا
  املكتب القطري لليونيسيف يف كولومبيا
  املكتب القطري لليونيسيف يف ألبانيا

 املكتب القطري لليونيسيف يف البوسنة واهلرسك
  املكتب القطري لليونيسيف يف كمبوديا
  املكتب القطري لليونيسيف يف كولومبيا

ــة الو ــسيف يف مجهوريـ ــري لليونيـ املكتـــب القطـ
  الدميقراطية الشعبية

  املكتب القطري لليونيسيف يف نيكاراغوا
 ) جوبا(املكتب القطري لليونيسيف يف السودان 

تب األمم املتحدة ملكافحة األلغام يف السودانمك
  )جوبا(

املقــر الرئيــسي لــدائرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات
  املتعلقة باأللغام

املكتب القطري لدائرة األمم املتحدة لإلجـراءات
  املتعلقة باأللغام يف كولومبيا

ــاملي يف ــة العـ ــامج األغذيـ ــري لربنـ ــب القطـ املكتـ
 كولومبيا

ــري لرب  ــب القطـ ــاملي يفاملكتـ ــة العـ ــامج األغذيـ نـ
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  البنك الدويل
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  املنظمات الدولية    
مركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض

 اإلنسانية
 وحدة دعم التنفيذ

 املقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب األمحر 
مكتـــب اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب األمحـــر يف

 كولومبيا
 الدولية للصليب األمحر يف نيويوركوفد اللجنة 

مكتب الصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام  
ــنة ــام يف البوسـ ــضحايا األلغـ ــساعدة لـ ــدمي املـ وتقـ

 واهلرسك
 منظمة الدول األمريكية، واشنطن

  منظمة الدول األمريكية، مكتب نيكاراغوا

    
  املتعاقدون من القطاع اخلاص/املنظمات غري احلكومية    

نظمــة األلبانيـــة لتقـــدمي املـــساعدة يف اإلدمـــاجامل
 والتنمية

 احلملة الكولومبية ملكافحة األلغام
 مركز التأهيل املتكامل يف كولومبيا

املقـــر الرئيـــسي هليئـــة املعونـــة الدوليـــة التابعـــة
 للكنيسة الدامنركية،

 يف جوباG4Sمكتب شركة 
 املنظمة الدولية للمعوقني

ــة للمعــوق   ــةمكتــب املنظمــة الدولي ني يف مجهوري
 الو الدميقراطية الشعبية

  يف كمبوديا“هالو ترست”مكتب منظمة 
 احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية

فــرع احلملــة الدوليــة حلظــر األلغــام األرضــية يف
 نيكاراغوا

محلة حلظر األلغـام األرضـية يف/اخلدمة اليسوعية 
 كمبوديا
   يف جوبا“ميشيم”مكتب 

  الة األلغام الربية ودعمعملية منظمة العمل إلز

 )كندا(منظمة العمل إلزالة األلغام   
 املقر الرئيسي للفريق االستشاري املعين باأللغام

مكتـــب الفريـــق االستـــشاري املعـــين باأللغـــام يف
 كمبوديا

مكتـــب الفريـــق االستـــشاري املعـــين باأللغـــام يف
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 باأللغـــام يفمكتـــب الفريـــق االستـــشاري املعـــين 
 جوبا

  الدولية يف جوبا“ماين تيك”مكتب شركة
ــساعدة ــة للمـ ــةَ النروجييـ ــسي للمنظمـ ــر الرئيـ املقـ

 الشعبية
ــة للمــساعدة الــشعبية يف مكتــب املنظمــةَ النروجيي

  البوسنة واهلرسك 
ــة للمــساعدة الــشعبية يف مكتــب املنظمــةَ النروجيي

 جوبا
  خدمة السودان املتكاملة ملكافحة األلغام

  الضحايا
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  اجلهات املاحنة    
  

مكتــب الوكالــة األســترالية للتنميــة الدوليـــة يف
 كمبوديا 

مكتــب الوكالــة األســترالية للتنميــة الدوليـــة يف
مكتب الوكالة األسترالية للتنمية الدوليـة يف الو

 الدميقراطية الشعبية
 وزارة اخلارجية النمساوية

 الوكالة الكندية للتنمية الدولية
ــب الو ــة الدوليـــة يفمكتـ ــة للتنميـ ــة الكنديـ كالـ
 كمبوديا

 وزارة اخلارجية والتجارة الدولية الكندية
ــة الو ــاد األورويب إىل مجهوريـــــ ــد االحتـــــ وفـــــ

 الدميقراطية الشعبية
ــة بتوســيع عــضوية االحتــاد ــة املعني ــة العام املديري

  األورويب التابعة للمفوضية األوروبية،

ابعــة ملفوضــيةاملديريــة العامــة للتنميــة والتعــاون الت  
  برنامج املعونة األوروبية-األوروبية

الـــدائرة األوروبيـــة للـــشؤون اخلارجيـــة التابعـــة
 لالحتاد األورويب

إدارة املعونة اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية
  مكتب جوبا -

 وزارة اخلارجية النروجيية
مكتــب الوكالــة السويــسرية للتنميــة والتعــاون يف

 ميقراطية الشعبيةمجهورية الو الد
 وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة 

ســـــفارة الواليـــــات املتحـــــدة يف مجهوريـــــة الو
  الدميقراطية الشعبية

    
  السلطات الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام    

  
ــة ــراءات املتعلقـ ــة لإلجـ ــة التنفيذيـ ــة األلبانيـ اهليئـ

 باأللغام
  وزارة الدفاع األلبانية 

  أللبانيةوزارة اخلارجية ا
  مقاطعة منطقة كوكس، ألبانيا

  جلنة إزالة األلغام يف البوسنة واهلرسك 
  مركز مكافحة األلغام يف البوسنة واهلرسك

  وزارة الدفاع يف البوسنة واهلرسك
اهليئــــة الكمبوديــــة ملكافحــــة األلغــــام وتقــــدمي

  املساعدة للضحايا 
  املركز الكمبودي لإلجراءات املتعلقة باأللغام

  لوطين إلزالة األلغام يف موزامبيقاملعهد ا
  يف نيكاراغوا املعهد التكنولوجي الوطين

ــة   ــة الو الدميقراطيـــ ــة، مجهوريـــ وزارة اخلارجيـــ
 الشعبية

ــة الو ــة يف مجهوريـــ ــة الوطنيـــ ــة التنظيميـــ اهليئـــ
  الدميقراطية الشعبية

ــام يف ــة باأللغ ــوطين لإلجــراءات املتعلق املركــز ال
  السودان

  واوزارة الدفاع يف نيكاراغ
  اهليئة الوطنية إلزالة األلغام يف نيكاراغوا

ــام ــشامل ضــد األلغ ــامج الرئاســي للعمــل ال الربن
  املضادة لألفراد يف كولومبيا

  برنامج الو الوطين إلزالة الذخائر غري املنفجرة
  هيئة إزالة األلغام يف جنوب السودان
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 *املرفق اخلامس
   االستعراض على نطاق العاملخريطة للبعثات اليت اضطلع هبا ألغراض هذا    

    

    
  .١٨٠، الصفحة ٢٠١٠احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، مراقب األلغام األرضية،   :املصدر  

   .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١يف   )أ(  

__________ 
 ا،به اليت وردت بالصيغةمستنسخة   *  

 أوتاوا
٢٥/١/٢٠١١-٢٣  

  واشنطن-نيويورك 
-٢٦ إىل ٢٢-١٦

٢٨/١/٢٠١١  
 نيكاراغوا

٧/٤/٢٠١١-٣  
 كولومبيا

٢٥/٣/٢٠١١-٢٠  

بروكسل
٣/٣/٢٠١١-٢ 

البوسنة
٢٠/٤/٢٠١١-١٧ 

أوسلو
١/٣/٢٠١١-٢٢/٢ 

 )جنوب(السودان
١/٧/٢٠١١-٢٧/٦  

الو
٣١/٥/٢٠١١-٢٩ 

كمبوديا
٧/٤/٢٠١١-١ 

 فيينا
٢١/٤/٢٠١١  

 ألبانيا
٢٣/٢/٢٠١١-٢٠ 

تلوث باأللغام
ما زال مدى التلوث باأللغام غري واضح
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 املرفق السادس
  شتركةنظرة عامة على اإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش امل    
    JIU/REP/2011/11  

    
  توصية للجهاز التشريعي باختاذ قرار :ق :مفتاح الرموز

 توصية للرئيس التنفيذي باختاذ إجراء :ج 
 التوصية ال تتطلب إجراء من هذه املنظمة  

 :غتعزيز الكفاءة  :ك وفورات مالية كبرية :وتعزيز الفعالية  :فتعزيز الضوابط واالمتثال  :ضتعزيز التعاون والتنسيق  :تشر أفضل املمارسات ن :شتعزيز املساءلة    :م :التأثري املتوخى
 غري ذلك 

ة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، األمـم         خبـالف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، مكتـب األمـم املتحـد          ST/SGB/2002/11 يشمل مجيع الكيانات الـواردة يف الوثيقـة   *
 .املوئل، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن-املتحدة

  
  

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

األثر املتوخى
 

ا
ألمم املتحدة 

* 

مفوضـــية األمـــم املتحـــدة   
السامية حلقوق اإلنسان

 

م
ؤمتر األمم املتحدة للتجـارة     

ة والتنمي
 

املمكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة 
عين باملخدرات واجلرمية

برنــــامج األمــــم املتحــــدة    
إلمن

ااألمم املتحدة 
 ‐

 املوئل
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة    

لشؤون االالجئني
 

ااألونروا
 

برنــــامج األمــــم املتحــــدة   

صـــندوق األمـــم املتحـــدة   
للسكان

ف
االيونيسي

 

برنامج األغذية العاملي
مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة  

خلدمات ااملشاريع
 

م
نظم

ة العمل الدولية
 

منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
لألغذيةوالزراعة

االيونسكو
 

منظمــــة الطــــريان املــــدين   
الدويل

 

منظمة الصحة العاملية
ااالحتاد الربيدي العاملي 

ااالحتــــــــــــــاد الــــــــــــــدويل  
لالتصاالت

ااملنظمــة العامليــة لألرصــاد 
اجلوية

ااملنظمة البحرية الدولية
املنظمـــة العامليـــة للملكيـــة  

الفكرية
 

من
ظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
للتنميــــــــــةاالــــــــــصناعية

منظمة السياحة العاملية
االوكالــة الدوليــة للطاقــة    

الذرية

     للتصرف

رير
لتق
ا

 للعلم 
 

ج  ج     ج ج م ١توصية           ج   ج  ج ج ج 
ف ٢توصية                            ج
ت ٣توصية                            ج
ف ٤توصية                            ج
ف ٥توصية                            ج
                          ج ك ٦توصية 
                          ق م ٧توصية 
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	وحدة التفتيش المشتركة

	تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج المتبع فيه
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج المتبع فيه“ (JIU/REP/2011/11).
	موجز
	يقدم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج المتبع فيه“ استعراضا شاملا لعمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/84. ويهدف الاستعراض إلى تزويد الدول الأعضاء بمنظور مستقل عن هذا العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستعراض أيضاً في وضع استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة المشتركة بين الوكالات للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2011-2015.
	وتعرض هذه المذكرة آراء مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في التقرير. وقد جمعت آراء المنظومة على أساس الإسهامات المقدمة من المنظمات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، الذي رحب بالتقرير وأيد بعض استنتاجاته.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتنظيمه، وفعاليته، والنهج المتبع فيه“ (JIU/REP/2011/11) تحليلا شاملا لعمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/84. ويهدف الاستعراض إلى تزويد الدول الأعضاء بمنظور مستقل عن هذا العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستعراض أيضاً في وضع استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة المشتركة بين الوكالات للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2011-2015.
	ثانيا - تعليقات عامة
	2 - تعرب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن ترحيبها بالتقرير. كما أنها تؤيد بصفة عامة توصياته والتحليل الذي يرتكز عليه، وتشير إلى دوره في تحسين عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام. 
	3 - وفي معرض الرد على التحليل والتوصيات الواردة في التقرير، قامت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتنسيق آرائها عن طريق فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، الذي يتولى تيسير أعماله دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، والذي يضم 14 مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نظرت المؤسسات إلى التقرير على أنه أداة ينبغي استخدامها لإدخال تحسينات مستمرة، وعلى أنه وسيلة لضمان تحقيق نتائج مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لصالح الدول الأعضاء.
	4 - وترى المؤسسات أن مؤشرات النجاح في الإجراءات المتعلقة بالألغام تشمل تحسين سبل العيش وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإسهامات المقدمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات تعتقد أن التقرير كان يمكن تعزيزه بالتركيز على النجاحات الإجمالية التي حققها قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام فيما يخص خفض عدد الحوادث المتصلة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء العالم؛ وفي الحد من المخاوف التي تثيرها الألغام لدى السكان في مرحلة ما بعد النزاع ومن القيود التي تفرضها عليهم؛ ووقف استخدام الألغام بشكل كلي تقريبا من خلال تضافر جهود الدعوة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء الآخرون. ويعكس الجزء السردي من التقرير نهجا غير متسق، بالنظر إلى أن هذه النجاحات لم يتم إبرازها على وجه التحديد، في حين تُعرض إحصاءات هامة أخرى. وتلاحظ الوكالات أيضا أن الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة يتفقون عموما على أنه بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، تعتبر الإجراءات المتعلقة بالألغام على أنها فعالة للغاية، نتيجة للتحسينات التي يجري إدخالها باستمرار على الكفاءة داخل الأوساط المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام ككل وإطار التوجيه العام الذي توفره مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	5 - وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤسسات إلى ضرورة التوضيح فيما يتعلق ببعض جوانب التقرير. فعلى سبيل المثال، تشير الفقرة 94 إلى أهمية الفصل بين مهام التنسيق ومهام التنفيذ في الأنشطة المتصلة بالألغام، مع ذكر احتمال تضارب المصالح. بيد أن بعض المؤسسات تشدد على أن هذا لا يعد دائما مشكلة، مشيرة إلى أن المسؤولية عن تنظيم وإدارة الموارد الخارجة عن الميزانية في جميع الصناديق الاستئمانية للأمانة العامة، فضلا عن الموارد المقررة، تشمل كلا من تنسيق وتنفيذ المشاريع والأنشطة باعتبارها جزءا من تنفيذ خطط العمل التي صدر بها تكليف. وتتفق وكالات أخرى مع النتائج التي توصلت إليها وحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالألغام، إذ تلاحظ أن التقرير يبلغ رسائل هامة للمساعدة على كفالة عدم وجود أي تضارب في المصالح لدى تنفيذ هاتين المهمتين كجزء من إنجاز الولايات، وكفالة أن تؤدي الطرائق المتبعة إلى تحسين الفعالية والكفاءة وتعزيز تولي زمام الأمور والمساءلة، مع ضمان عدم إضعاف المسؤولية.
	6 - وعلاوة على ذلك، تلاحظ الوكالات أن وحدة التفتيش المشتركة كان يمكنها أن تحّسن التقرير بتقييم فعالية مختلف الآليات التي تدعم الأنشطة المضطلع بها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، على النحو المشار إليه في الفقرة 143. وفي حين يذكر التقرير الآليات المستقلة لتمويل الأنشطة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام التي تضطلع بها كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل الصندوق الاستئماني المواضيعي المخصص لمنع الأزمات والتعافي منها التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكاتب القطرية المحلية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإنه لا يتضمن أي تقييم أو تحليل لنطاق تلك الآليات وإدارتها وفعاليتها باعتبارها آليات مشتركة بين الوكالات، كما هو الحال بالنسبة لصندوق التبرعات الاستئماني للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. كما أنه لا يتضمن أي تقييم لكيفية أدائها وإدماجها، هذا إن أُدمجت أصلا، باعتبارها جزءا من مبادرة ”توحيد الأداء“ فيما يخص الأنشطة التي يُضطلع بها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويبدو أن آليات تمويل كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل بوصفها طرائق قائمة بذاتها ولا تدعم سوى المبادرات المستقلة الخاصة بها التي يصدر بها تكليف من المجالس التنفيذية لكل منها، نظرا لأنها ليست صناديق استئمانية مشتركة بين الوكالات. وفي غياب تحليل موضوعي لآليات تمويل الأنشطة المضطلع بها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام من قِبل كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت المشاكل المزعومة المتعلقة بصندوق التبرعات الاستئماني مما يختص به ذلك الصندوق.
	7 - وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بمواعيد صرف أموال صندوق التبرعات الاستئماني كما هو مبيَّن في الفقرات من 151 إلى 154 من التقرير، تشير الوكالات إلى أنه في معظم الحالات، يكون التأخير نتيجة لإجراء مفاوضات مطولة بشأن المبالغ المستردة والتكاليف العامة، وكذلك شروط وأحكام الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، حيث لدى العديد منها أطرها التنظيمية الخاصة بها. وستؤدي الاتفاقات والنماذج والرسوم الموحدة الموجودة مثلا في سائر الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء التابعة للأمم المتحدة إلى تحسين هذا الوضع، ومن ثم أوصت بها وحدة التفتيش المشتركة وأيدتها بعض الوكالات. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة بوصفها الجهة القيِّمة على التبرعات ملتزمة باستخدام هذه التبرعات على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة، مما يضمن أفضل قيمة مقابل الثمن بما يخدم مصلحة تنفيذ الولاية. 
	8 - وفيما يتعلق بأجزاء التقرير التي تبين الإدارة المالية لصندوق التبرعات الاستئماني، تشير الأمم المتحدة إلى سياستها العامة الراسخة التي تقضي بأن الميزانيات المقررة لا يمكن استخدامها في دعم أي نشاط خارج عن الميزانية. لذلك، ومن أجل ضمان عدم استخدام الميزانيات المقررة في دعم الأنشطة الخارجة عن الميزانية، تغطى تكاليف أنشطة التنسيق التي تقوم بها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام من الموارد غير المخصصة، وهو أمر له ما يبرره، وتكون هذه الموارد محدودة بالفعل ولا تشكل سوى 3 في المائة من مجموع التبرعات.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1
	ينبغي أن يقوم الأمين العام، بوصفه رئيساً لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة المشترِكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بتعيين جهة تنسيق لأغراض تقديم المساعدة للضحايا داخل منظومة الأمم المتحدة. وينبغي أن يركز هذا الكيان تركيزاً خاصاً على إدماج مساعدة الضحايا في النظم الصحية الوطنية حيثما أمكن ذلك، مع العناية في الوقت ذاته بالأعمال الأوسع نطاقاً، وبناء القدرات، والإطار المعياري الدولي المرتبط بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	9 - ترحب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بهذه التوصية وتعرب عن اهتمامها بالمشاركة في الجهود الرامية إلى كفالة زيادة فعالية الدعم المقدم من الأمم المتحدة للضحايا. 
	التوصية 2

	في سياق إعداد الاستراتيجية الجديدة، ينبغي للأمين العام أن يحدد خط أساس عالمي من البيانات الموثوقة مع الاستناد إلى الجهود الجاري بذلها، الأمر الذي من شأنه أن ييسر الرصد المنهجي للتقدم المحرز والتقييم الختامي للنتائج الفعلية التي تتحقق وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية.
	10 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. كما أنها تشير إلى أن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام قام بوضع إطار للرصد والتقييم من أجل تعزيز استراتيجية الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2011-2015، التي أقرها الأعضاء الأساسيون في فريق التنسيق في كانون الأول/ديسمبر 2012. 
	التوصية 3

	ينبغي أن يبادر الأمين العام، بوصفه رئيساً لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وبالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة المشترِكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، إلى إطلاق عملية متسمة بالشفافية والشمول ترمي إلى توضيح اختصاصات دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام فضلاً عن المهام والولايات المنوطة بالجهات الفاعلة الأخرى، بغية تأكيد وضع الدائرة بوصفها الكيان الرئيسي لرسم سياسات الإجراءات المتعلقة بالألغام والتنسيق بشأنها، علاوة على دورها كجهة تنسيق لإجراءات الأمم المتحدة في هذا المجال، مع الاعتراف بدورها التنفيذي في سياقات محددة، كالاستجابات في حالات الطوارئ وحفظ السلام وتقديم الدعم للبعثات السياسية الخاصة.
	11 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها.
	التوصية 4

	ينبغي أن تعدّ دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في اضطلاعها بدورها كجهة تنسيق لهذه الإجراءات، مواد تدريبية ذات صلة لتعزيز قدرات الموظفين، ولا سيما للتوجيه الموحد للموظفين الجدد الذين ينضمون إلى أي من صناديق الأمم المتحدة و/أو برامجها و/أو وكالاتها المتخصصة المشترِكة في أنشطة ذات صلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، مع إيلاء اهتمام خاص للدور الهام الذي تؤديه الكيانات غير التابعة للأمم المتحدة.
	12 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وتعرب عن اهتمامها الشديد بالمشاركة في إيجاد طريقة بناءة وفعالة وتتسم بالكفاءة من حيث التكلفة للمضي قدما، كما تعرب عن التزامها بالتنفيذ الكامل لهذه التوصية. 
	التوصية 5

	ينبغي أن تضع دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالتشاور مع فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بالإجراءات المتعلقة بالألغام، استراتيجية للتقييم تحدد الإطار لجميع أنواع التقييمات، داخلية كانت أم خارجية، بما في ذلك معايير التقييم المنهجي للاستراتيجية وللأنشطة الميدانية عند الاقتضاء.
	13 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وتشير إلى أهمية إطار الرصد والتقييم الذي وُضع من أجل الاستراتيجية الجديدة عند تنفيذ هذه التوصية.
	التوصية 6

	ينبغي أن يقوم الأمين العام بتنقيح اختصاصات صندوق التبرعات الاستئماني للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، آخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها مؤخراً الأمم المتحدة لإصلاح الصناديق الاستئمانية، والتغييرات المؤسسية ذات الصلة، والدروس المستفادة من التجربة مع الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بغية ضمان حوكمة أكثر شمولاً وشفافية واستقلالاً للصندوق فضلاً عن جعل إدارته أكثر كفاءة وفعالية. 
	14 - تحيط مؤسسات منظومة الأمم المتحدة علما بهذه التوصية. وقد أريد لتقرير وحدة التفتيش المشتركة أن يغطي العمليات المضطلع بها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام فيما يتصل بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلا أنه لا يتضمن أي استعراض أو تحليل للآليات المستقلة لتمويل الأنشطة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وهي الآليات التي أنشأتها وتولت إدارتها كيانات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة بخلاف الكيانات التابعة للأمانة العامة. لذلك، ومن أجل كفالة اتباع نهج متسق ومتماسك، تشدد المؤسسات على أنه لن يكون من الملائم استعراض اختصاصات صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة في إزالة الألغام بمعزل عن العناصر الأخرى، على النحو الموصى به في التقرير. 
	15 - وبما أن صندوق التبرعات الاستئماني هو صندوق استئماني تابع للأمانة العامة، فإن أي تنقيح لاختصاصاته ينبغي أن يتم وفقا للإطار التنظيمي للأمانة العامة ولسياساتها، ولا سيما النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات تشكل وثيقة عامة تنطبق عموما على جميع الصناديق الاستئمانية التابعة للأمانة العامة، وتُستمد من الإطار التنظيمي للبرامج المحددة التي أرستها الجمعية العامة في قراراتها ومن الولايات التي ترتكز عليها. وينبغي إجراء استعراض مماثل فيما يتعلق باختصاصات الآليات الموازية لتمويل كيانات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 7

	ينبغي أن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.
	16 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها.


