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 العراق  

والةي  يمة   2017للسنة التقومييةة  7املتعلق ابملادة ترحب اللجنة بتقدمي العراق تقريره  -1
معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي. والةةتناداق مة املعلومةةات املقدمةةة، تقةةد  

 اللجنة االلتنتاجات التالية.

 اخلسائر البشرية بسبب افلغام  
ًق و 14: 2017 شخصةاق   عةا  17أفاد العراق أبن عدد اخلسائر البشرية بلة   -2  3رجة

قتلى، وذلك   ثافظات العراق التاليةة: املثةو وذ  قةار  5مصاابق و 12أطفال، وكان من بينه  
ميثةةةخن اضفا ةةاق   عةةدد المةةحااي املسةةةجلد مقارنةةة بعةةدد اخلسةةائر البشةةةرية  والبصةةرة وميسةةان،  ةةا

 شخصاق. 27والبال   2016 املبل  عنة   عا 

التأهيــل وفــرد اجدمــاج االقتصــاد  وتــدابري احلمايــة زايدة تــوفر مــدمات إعــادة   
االجتماعيـة مميــع ضــحااي افلغــام، وإمكانيــة احلصــوط علينــا، بصــرف النظــر عــن 

 (15 نوع امنس والسن )اججراء رقم
مةن أجةخن  15خلصت اللجنة مة أن العراق كان يعمخن على تنفيي جوانب مةن اججةرا   -3

 الرعايةةةةة الصةةةةحية املباشةةةةرة، ومعةةةةادة الت  يةةةةخن، والةةةةدع  زايدة تةةةةوفر اخلةةةةدمات، عةةةةن طريةةةةق تقةةةةدمي
مةةةن  ةةةحااي األلألةةةا  واألشةةةخا  ذو  اجعاقةةةة    500االقتصةةةاد  ألكثةةةر مةةةن  -االجتمةةةاع  

 ، وذلك على النحو التايل:2017 عا 
  مةن  ةحااي األلألةا ، مةن  43 لوفرت وزارة العمخن والشؤون االجتماعية وظةائف

 امرأة ورجخن واحد؛ 42بينه  

  (، 252مةةةةن  ةةةةحااي األلألةةةةا  أبطةةةةرا  ا ةةةةلناعية ) 352ودت وزارة الصةةةةحة ز
(، وكرل  كهرابئ  4(، وعص  بيما  )3(، وكرال  مرحاض )43وعكازات )

 (؛1وأوجة دع  أخرى ) ،متحرك

  مراكةةةع جعةةةادة الت  يةةةخن البةةةدين   أ ةةةا  البلةةةد مةةةن املةةةواد األوليةةةة  10الةةةتفادت
 وفرهتا اللجنة الدولية للصليب األمحر؛والتجهيعات والدورات التدريبية اليت 

  مةةةةةن األشةةةةةخا  ذو  اجعاقةةةةةة  106زودت اللجنةةةةةة الدوليةةةةةة للصةةةةةليب األمحةةةةةر
 حعوانت اقتصادية ومساعدات   جمال معادة الت  يخن.

  ذلةك  وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات م افية عن  ةيه املسةائخن، حةا -4
ممكانيةةةة االلةةتفادة مةةن فةةةر  اجدمةةات االقتصةةاد  وتةةةداب   عةةن اوهةةود املبيولةةةة مةةن أجةةخن زايدة

 احلماية االجتماعية، مصنفة حسب نوع اونس والسن.
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التحســــينات القابلــــة للقيــــا ، والتحــــدايت، وبولــــوايت املســــاعدة قبــــل املــــ  ر   
 (18 االستعراضي املقبل )اججراء رقم

 13 أو 12تنفيي اججرا ات  يبل  عن جهود ترم  مة خلصت اللجنة مة أن العراق مل -5
، وخا ة عن جهود لتععيع القدرات احمللية والنهوض ابلتنسةيق مةا الكيةاانت دون 15 أو 14 أو

، 17 أو 16اججةةرا ين  الوطنيةةة مةةن أجةةخن يسةةد وتيسةة  املسةةاعدات املقدمةةة مة المةةحااي، أو
 من خلة عمخن مابوتو، وأهنا ترحب بتلق  معلومات عن  يه املسائخن.

مت مةةن يسةةينات قابلةةة للقيةةا    جمةةايل  شةةجا اللجنةةة العةةراق علةةى اجبةةً  بشةة ن مةةاوت -6
تبقةى مةةن يةدايت، واألولةوايت املتعلقةة بتحقيةةق  يقيةق رفةاه  ةحااي األلألةا  و ةةمان حقةوقه ، ومةا

 من خلة عمخن مابوتو، وذلك قبخن املؤمتر االلتعرا   املقبخن. 18مة  12أ دا  اججرا ات من 

 افردن  
والي  يمة   2017للسنة التقوميية  7ترحب اللجنة بتقدمي األردن تقريره املتعلق ابملادة  -7

معلومةةةات ثد ةةةة عةةةن أنشةةةلتة املتعلقةةةة حسةةةاعدة المةةةحااي، وبتقةةةدمي معلومةةةات م ةةةافية رداق علةةةى 
ات املًحظات األولية اليت أبدهتا اللجنة. والتناداق مة املعلومات املقدمة، تقد  اللجنة االلتنتاج

 التالية.

 اخلسائر البشرية بسبب افلغام  
يبلةة  عةةن عةةدد اخلسةةائر البشةةرية الةةيت تسةةببت فيهةةا األلألةةا   الحظةةت اللجنةةة أن األردن مل -8

 .2017 اخلا عة لسيلرتة   عا  واليت وقعت   املناطق املشمولة إبقليمة أو

 (12 )اججراء رقميشوهبا من ثغرات  تقييم اال تياجات، ومدى توفر اخلدمات وما  
يوجةةةةةد   الوقةةةةةت احلا ةةةةةر نظةةةةةا  لتقيةةةةةي  مةةةةةدى تةةةةةوفر اخلةةةةةدمات  أفةةةةةاد األردن أبنةةةةةة ال -9
يشوهبا من  ألرات، وأبن اجحالة مة اخلدمات ييسر ا املنسق املعين حساعدة المحااي التةابا  وما

الوطنيةةة تظةةخن مسةةؤولة أبن اهليئةة  للهيئةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا  ومعةادة الت  يةةخن. وأفةةاد األردن أيمةةاق 
عةةن  ةةا البيةةاانت عمةةا يسةةتجد مةةن اخلسةةائر البشةةرية وأهنةةا تعمةةخن، حةةوارد ثةةدودة، علةةى يةةدي  
درالةةةة التقصةةةائية لتقيةةةي  االحتياجةةةات كانةةةت قةةةد أجريةةةت   السةةةابق عةةةن مسةةةاعدة المةةةحااي 

 واججرا ات املتعلقة ابأللألا .

 (13 رقم افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا  )اججراء  
الحظت اللجنة أن األردن قد أدمج مساعدة المحااي   خلتة الوطنية اخلا ةة ابهليئةة  -10

حيةدد معةامل األنشةلة   جمةاالت  حةا 2020-2015الوطنية جزالة األلألا  ومعادة الت  يخن للفةةة 
 التنسةةةةيق ومعةةةةادة الت  يةةةةخن ومعةةةةادة اجدمةةةةات االقتصةةةةاد . وقةةةةد أبلةةةة  األردن عةةةةن قةةةةانون حقةةةةوق

وقةد  نسةخة منةة، و ةةو قةانون يمةمن حقةةوق  2017( لسةةنة 20 األشةخا  ذو  اجعاقةة )رقة 
  يا األشخا  ذو  اجعاقة.
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يشــــمل تصــــي   حتســــم إدمــــاج مســــاعدة الضــــحااي يف ب  ــــر بوســــع ن اقــــاً، مبــــا  
 (14 امليزانيات لتنفيذها )اججراء رقم

حااي   أُطةةةر أولةةةا نلاقةةةاق أبلةةة  األردن عةةةن التحسةةةينات   جمةةةال مدمةةةات مسةةةاعدة المةةة -11
 يل : تتعلق ابحتياجات وحقوق األشخا  ذو  اجعاقة، وذلك بلرق منها ما

يتجةةةعأ مةةةن االلةةةةاتيجية الوطنيةةةة اخلمسةةةةية  ال جعةةةخن مسةةةاعدة المةةةحااي جةةةع اق  )أ( 
 لألشخا  ذو  اجعاقة؛

يشةكخن  مدرات مساعدة المحااي   قانون حقوق األشخا  ذو  اجعاقة، حا )ب( 
اق يرمةة  مة  ةةمان حقةةوق النةةاجد   خةةدمات الرعايةةة الصةةحية، ومعةةادة الت  يةةخن، والعمةةخن، جهةةد

 والتعلي .
دوالر   اخللةةة الوطنيةةة اخلا ةةة  200 000وأفةةاد األردن إبدرات ميعانيةةة لةةنوية قةةدر ا  -12

، مةةةن أجةةةخن تنفيةةةي أعمةةةال 2020-2015ابهليئةةةة الوطنيةةةة جزالةةةة األلألةةةا  ومعةةةادة الت  يةةةخن للفةةةةة 
اعدة المةةحااي. ورداق علةةى املًحظةةة األوليةةة الةةيت أبةةدهتا اللجنةةة، أفةةاد األردن أبنةةة نظةةراق لةةنق  مسةة

 تتحقق لوى أ دا  ثدودة للألاية   جمال مساعدة المحااي. ، مل2012 التمويخن مني عا 

زايدة تــوفر مــدمات إعــادة التأهيــل وفــرد اجدمــاج االقتصــاد  وتــدابري احلمايــة   
ضــحااي افلغــام، وإمكانيــة احلصــوط علينــا، بصــرف النظــر عــن  االجتماعيـة مميــع

 (15 نوع امنس والسن )اججراء رقم
مةةةن  15خلصةةةت اللجنةةةة مة أن األردن كةةةان يعمةةةخن علةةةى تنفيةةةي جوانةةةب مةةةن اججةةةرا   -13

خةةةًل اجبةةةً  عةةةن اوهةةةود املتعلقةةةة ابلرعايةةةة الصةةةحية ومعةةةادة الت  يةةةخن وتةةةوف  القةةةروض الصةةةأل ة 
دوالر( ابلتعةةاون مةةا الصةةندوق العراعةة  مةةن أجةةخن منشةةا  مشةةاريا مةةدرة للةةدخخن  4 200)بقيمةةة 

يسن من احلالة االقتصةادية للمةدنيد مةن  ةحااي األلألةا /املتفجرات مةن الفةات احلةرب. وذكةر 
التقريةةر أن اهليئةةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا  ومعةةادة الت  يةةخن توا ةةخن تقةةدمي دعةة  مةةايل شةةهر  لمةةحااي 

مةةةةةن الفةةةةةات احلةةةةةرب مةةةةةن خةةةةةًل مكتةةةةةب ويل العهةةةةةد وفقةةةةةاق لًحتياجةةةةةةات  األلألةةةةةا /املتفجرات
واألولةةةوايت. وخلصةةةت اللجنةةةة مة أهنةةةا ترحةةةب بتلقةةة  معلومةةةات م ةةةافية، مصةةةنفة حسةةةب نةةةوع 
اوةةةنس والسةةةن، عةةةن عةةةدد  ةةةحااي األلألةةةا /املتفجرات مةةةن الفةةةات احلةةةرب الةةةيين الةةةتفادوا مةةةن 

 املساعدات.

 (15 سيق )اججراء رقمتعزيز القدرات احمللية وحتسم التن  
يبلةةةة  األردن عةةةةن جهةةةةود ترمةةةة  مة زايدة القةةةةدرات احملليةةةةة ويسةةةةد التنسةةةةيق الةةةةوطين  مل -14
دون الوطين من أجخن تنفيي أعمال مساعدة المحااي. وخلصت اللجنة مة أهنا ترحةب بتلقة   أو

 معلومات عن  يه املسائخن.
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 (16 إدماج ومشاركة ضحااي افلغام )اججراء رقم  
أفةةاد األردن أبن المةةحااي قةةد شةةاركوا بنشةةاذ عنةةدما نفةةيت اهليئةةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا   -15

ومعادة الت  يخن مشاريا ملساعدهت . وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات عن مشاركة 
 ومدمات  حااي األلألا /املتفجرات من الفات احلرب   برامج وثافخن أخرى ذات  لة.

 (17و 15 بات وإذكاء الوعي )اججراءان رقمإزالة العق  
أفاد األردن أبنة قد مت منشا  مركع جديد لألطةرا  اال ةلناعية والتقةومي   موقةا أقةرب  -16

مة مكةةةان مقامةةةة المةةةحااي   اوةةةع  الشةةةمايل مةةةن األردن. وذكةةةر التقريةةةر أن وزارة الصةةةحة وفةةةرت 
اللجنةة مة أهنةا ترحةب بتلقة  معلومةات  لياريت ملعا  لًلتخدا    املناطق النائيةة. وخلصةت

 عن اوهود الرامية مة مذكا  الوع .

التحســــينات القابلــــة للقيــــا ، والتحــــدايت، وبولــــوايت املســــاعدة قبــــل املــــ  ر   
 (18 االستعراضي املقبل )اججراء رقم

أفةةاد األردن بوجةةود يةةدي رئيسةة  يتمثةةخن   نقةة  التمويةةخن لةةربانمج مسةةاعدة المةةحااي منةةي  -17
. وذكةةر التقريةةر أن األولةةوايت تتمثةةخن   تععيةةع اوهةةود الراميةةة مة زايدة القةةدرات احملليةةة 2012 عةةا 

والنهوض ابلتنسيق على الصعيدين الوطين ودون الوطين من أجةخن تنفيةي أعمةال مسةاعدة المةحااي. 
 18مة  12وتشةةجا اللجنةةة األردن علةةى زايدة جهةةوده الراميةةة مة يقيةةق أ ةةدا  اججةةرا ات مةةن 

 من خلة عمخن مابوتو، قبخن املؤمتر االلتعرا   املقبخن.

 الصوماط  
والةةي   2017للسةةنة التقومييةةة  7ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي الصةةومال تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  -18

يمةة  معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي. والةةتناداق مة املعلومةةات املقدمةةة، 
 التالية. تقد  اللجنة االلتنتاجات

 اخلسائر البشرية بسبب افلغام  
، وبلة  العةدد 2017 شخصةاق   عةا  13أفاد الصومال أبن عةدد اخلسةائر البشةرية بلة   -19

 ةةحية. وأفةةاد الصةةومال كةةيلك أبن اهليئةةة الصةةومالية جدارة  1 000ُلةةجخن حةةوايل  اج ةةايل ملةةا
تةوف  التمويةخن. وخلصةت اللجنةة املتفجرات ختلط للتحقق من عدد المحااي املسةجلد   حالةة 

مة أهنا ترحب بتلق  معلومات عن اخلسائر البشةرية و ةحااي األلألةا  املسةجلد، مصةنفة حسةب 
 نوع اونس والسن.
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 (12 يشوهبا من ثغرات )اججراء رقم تقييم اال تياجات، ومدى توفر اخلدمات وما  
أ  نشةةةاذ ملسةةةاعدة المةةةحااي.  يةةةت  تنفيةةةي أفةةةاد الصةةةومال أبنةةةة نظةةةراق لةةةنق  األمةةةوال، مل -20

وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب بتلقةة  معلومةةات عةةن جهةةود الصةةومال الراميةةة مة تعبئةةة التمويةةخن 
 من أجخن مساعدة المحااي.

 (13 افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا  )اججراء رقم  
لتعامةةةات اخلا ةةةة يبلةةة  الصةةةومال عةةةن أ ةةةدا  ثةةةددة زمنيةةةاق وقابلةةةة للقيةةةا  لتنفيةةةي اال مل -21

حسةةةةاعدة المةةةةحااي   مطةةةةار خلةةةةة عمةةةةخن مةةةةابوتو. وخلصةةةةت اللجنةةةةة مة أن اجبةةةةً  عةةةةن  ةةةةيه 
 األ دا   و أمر مه  وقد يدع  جهود تعبئة املوارد.

يشــــمل تصــــي   حتســــم إدمــــاج مســــاعدة الضــــحااي يف ب  ــــر بوســــع ن اقــــاً، مبــــا  
 (14 امليزانيات لتنفيذها )اججراء رقم

أبن اهليئةةةة الصةةةومالية جدارة املتفجةةةرات تعمةةةخن علةةةى اعتمةةةاد تشةةةريا مةةةن  أفةةةاد الصةةةومال -22
الربملةةان خةةًل دورتةةة املقبلةةة، تُةةعود بعةةده اهليئةةة حيعانيةةة اصصةةة. وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب 
بتلق  املعيد من املعلومات بش ن  يا التشريا وامليعانيةة املخصصةة املتوقعةة لةوا  كانةت تسةتهد  

  يا أنشلة اهليئة. فقط أو مساعدة المحااي

التحســــينات القابلــــة للقيــــا ، والتحــــدايت، وبولــــوايت املســــاعدة قبــــل املــــ  ر   
 (18 االستعراضي املقبل )اججراء رقم

 15يبل  عن جهةود ترمة  مة تنفيةي اججةرا ات مةن  خلصت اللجنة مة أن الصومال مل -23
 ت عن  يه املسائخن.من خلة عمخن مابوتو، و   ترحب بتلق  معلوما 17مة 
وأفةةاد الصةةومال أبن نقةة  املةةوارد ميثةةخن يةةدايق رئيسةةياق حيةةول دون تنفيةةي أنشةةلة مسةةاعدة  -24

المةةةحااي. وخلصةةةت اللجنةةةة مة أنةةةة يتعةةةد علةةةى الصةةةومال و ةةةا خلةةةة لتعبئةةةة املةةةوارد مةةةن أجةةةخن 
مسةةةاعدة المةةةحااي. وتشةةةجا اللجنةةةة الصةةةومال علةةةى اجبةةةً  عمةةةا يةةةت  مةةةن يسةةةينات   جمةةةال 

  ذلةةك مةةن خةةًل الةةوزارات واملؤلسةةات األخةةرى   البلةةد، وعلةةى زايدة  اعدة المةةحااي، حةةامسةة
مةن خلةة عمةخن مةابوتو  لةول املةؤمتر  18مة  12اوهود الرامية مة بلو  أ دا  اججرا ات من 

 .2019 االلتعرا   املقبخن لًتفاقية   عا 

 جنوب السودان  
 2017للسةةنة التقومييةةة  7تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي جنةةوب السةةودان -25

والةةي  يمةةة  معلومةةةات ثد ةةة عةةةن أنشةةةلتة املتعلقةةةة حسةةاعدة المةةةحااي. والةةةتناداق مة املعلومةةةات 
 املقدمة، تقد  اللجنة االلتنتاجات التالية.
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 اخلسائر البشرية بسبب افلغام  
قتلةةةةةةةى    8مصةةةةةةةاابق و 50حةةةةةةةاد ق خلفةةةةةةةت  25أبلةةةةةةة  جنةةةةةةةوب السةةةةةةةودان عةةةةةةةن وقةةةةةةةوع  -26
. وقةةد وقعةةةت 2016شخصةةاق مقارنةةة بعةةا   13 يعةةين زايدة اخلسةةائر البشةةرية ب ،  ةةا2017 عةةا 

(، ومشةةال  ةةر الألةةةعال 5(، وأعةةايل النيةةةخن )4 ةةيه اخلسةةائر البشةةرية   والايت  ةةةرب  ةةر الألةةعال )
. (17(، وولةةةةةةةط االلةةةةةةةتوائية )13(، وجةةةةةةةونقل  )8(، والوحةةةةةةةدة )5(، وشةةةةةةةرق االلةةةةةةةتوائية )6)

 وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات مصنفة حسب نوع اونس والسن.

 (12 يشوهبا من ثغرات )اججراء رقم تقييم اال تياجات، ومدى توفر اخلدمات وما  
أبلةة  جنةةوب السةةودان عةةن التحةةدايت املاليةةة الةةيت تواجههةةا اهليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة األلألةةا   -27

يتعلةةةق بتنفيةةةي أعمةةةال مسةةةاعدة  والصةةةحة ومنظمةةةات املتمةةةا املةةةدين فيمةةةاووزارات الشةةةؤون اونسةةةانية 
يؤ ر على أعمال تةوف  الرعايةة اللبيةة وأعمةال اجحالةة وأوجةة الةدع  املتعلقةة ابجدمةات  المحااي،  ا
االقتصاد . وأفاد أبن الفقر قد أجرب الناجد من األلألا  األر ية واألشةخا  ذو   -االجتماع  

 تسول   الشوارع، بخن وأدى مة حاالت "وفاة"    فو  المحااي.اجعاقة على ال

اوديةةةدة  وخلصةةةت اللجنةةةة مة أهنةةةا ترحةةةب بتلقةةة  معلومةةةات عةةةن املتللبةةةات القائمةةةة أو -28
لألنشلة املتعلقة ابجعاقة والصحة والتعلي  والعمالة والتنمية واحلةد مةن الفقةر، الةيت تلةع  مةن أجةخن 

 ألا  ومحالة المحااي مة اخلدمات القائمة، قدر اجمكان.الوفا  ابحتياجات  حااي األل

 (13 افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا  )اججراء رقم  
يبلة  جنةوب السةةودان عةن جهةةود ترمة  مة و ةا أ ةةدا  ثةددة زمنيةةاق وقابلةة للقيةةا   مل -29

 .12من أجخن مواجهة التحدايت امليكورة   مطار اججرا  
أبن الربملةان الةوطين ونةوب السةودان قةد  2017 السةودان قةد أفةاد   عةا وكان جنوب  -30

أّجةةخن مقةةرار مشةةروع السيالةةة الوطنيةةة املعنيةةة ابجعاقةةة حلمايةةة  يةةا األشةةخا  ذو  اجعاقةةة حةة  
حةةال دون تنفيةةي خلةةة عمةةةخن مةةابوتو. وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب بتلقةةة    ةةا 2016 عةةا 

 معلومات ثد ة هبيا الش ن.

لتحســــينات القابلــــة للقيــــا ، والتحــــدايت، وبولــــوايت املســــاعدة قبــــل املــــ  ر ا  
 (18 االستعراضي املقبل )اججراء رقم

يبلةة  عةةن جهةةود ترمةة  مة تنفيةةي اججةةرا ات  خلصةةت اللجنةةة مة أن جنةةوب السةةودان مل -31
 من خلة عمخن مابوتو، وأهنا ترحب بتلق  معلومات عن  يه املسائخن. 17مة  13من 
 18خلصت اللجنة مة أن جنوب السودان يعمةخن علةى الوفةا  ابلتعاماتةة حوجةب اججةرا  و  -32

عةةةن طريةةةق اجبةةةً  عةةةن التحةةةدايت واألولةةةوايت الرئيسةةةية   جمةةةال مسةةةاعدة المةةةحااي وعةةةن طريةةةق 
 الدعوة مة التعاون واملساعدة، وذلك على النحو التايل:
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  اهليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة األلألةةا  من التحةةدايت املاليةةة تشةةكخن عائقةةاق أمةةا  أنشةةلة
ووزارة الشةةةةةةؤون اونسةةةةةةانية ووزارة الصةةةةةةحة ومنظمةةةةةةات املتمةةةةةةا املةةةةةةدين   جمةةةةةةال 

 مساعدة المحااي؛
    علةةةى الةةةر   مةةةن دعةةة  اللجنةةةة الدوليةةةة للصةةةليب األمحةةةر ملةةةال معةةةادة الت  يةةةخن

توجد رعاية طبية مًئمة وخا ة ملن حيتاجون للعةًت  جنوب السودان، فإنة ال
 رت جنوب السودان؛خا

 تةةةعال اوهةةةود املبيولةةةة للنهةةةوض ابجدمةةةات االجتمةةةاع  واالقتصةةةاد  لمةةةحااي  ال
 األلألا  ومتكينه     كافية؛

 تعد تعمخن؛ أ بح منتدى التنسيق  أل اق للألاية ألن معظ  املنظمات مل 
  يتسةةةةةةةبب الفقةةةةةةةر   حةةةةةةةاالت "وفةةةةةةةاة"    ةةةةةةةفو   ةةةةةةةحااي األلألةةةةةةةا  األر ةةةةةةةية

 واألشخا  ذو  اجعاقة؛
  من  ةةحااي األلألةةا  األر ةةية واألشةةخا  ذو  اجعاقةةة يتسةةولون   الشةةوارع مةةن

 أجخن البقا ؛
    تعاين املنظمات الوطنية من نق  التمويخن من أجخن تنفيي أنشةلتها واملشةاركة

 أعمال التخليط و نا القرار ذات الصلة؛
  يلةةةةتمس جنةةةةوب السةةةةودان املسةةةةاعدة والتمويةةةةخن لتةةةةوف  التةةةةدريب املهةةةةين لمةةةةحااي

األلألةةةا  واألشةةةخا  ذو  اجعاقةةةة مةةةن أجةةةخن متكيةةةنه  مةةةن العمةةةخن واملنافسةةةة   
 قلاع األعمال التجارية وامتًك القدرة على مدرار الدخخن لعائًهت .

  ذلةك  وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات م افية عن  ةيه املسةائخن، حةا -33
خلةةة عمةةخن ثةةددة زمنيةةاق وقابلةةة للقيةةا  قبةةخن  اوهةةود الراميةةة مة  ةةيا ة التحةةدايت واألولةةوايت  

 املؤمتر االلتعرا   املقبخن.

 السودان  
والةةي   2017للسةةنة التقومييةةة  7ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي السةةودان تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  -34

يمةة  معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي، وبتقةةدمي معلومةةات م ةةافية عةةن 
 المحااي. والتناداق مة املعلومات املقدمة، تقد  اللجنة االلتنتاجات التالية.برانجمة ملساعدة 

 اخلسائر البشرية بسبب افلغام  
، ليصةبح جممةوع 2017 شخصةاق   عةا  37أفاد السودان أبن عدد اخلسائر البشةرية بلة   -35

 1 498  ةةحية، مةةنه  2 101العةةدد املسةةجخن لمةةحااي األلألةةا  واملتفجةةرات مةةن الفةةات احلةةرب 
مةةةةن األطفةةةةال.  530مةةةةن اجان  و 175مةةةةن الةةةةيكور و 1 424قتلةةةةى، يمةةةةمون  603مصةةةةاابق و

  حية. 490تتوفر معلومات مصنفة عن  وال
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 (12 يشوهبا من ثغرات )اججراء رقم تقييم اال تياجات، ومدى توفر اخلدمات وما  
أللألةا  واملتفجةرات أفاد السةودان بوجةود نظةا  قةائ  ومةا البيةاانت ابنتظةا  عةن  ةحااي ا -36

من الفات احلرب، حي  يت  بعد  ا وتنقيح البياانت مدخاهلةا   قاعةدة بيةاانت املركةع القةوم  
( وماتحتهةا أل ةراض التخلةيط. نظةا  مدارة املعلومةات لألعمةال املتعلقةة ابأللألةا ملكافحة األلألا  )

قبةخن أكثةر مةن عشةرة  وما ذلك، فقةد أجريةت رخةر درالةة التقصةائية وطنيةة عةن  ةحااي األلألةا 
. وخلصةةةت 2007 أعةةةوا  مةةةن خةةةًل الدرالةةةة االلتقصةةةائية بشةةة ن ل ةةة  األلألةةةا  األر ةةةية لعةةةا 

 اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات م افية عن النظا  القائ  وما البياانت ابنتظا .

 (13 افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا  )اججراء رقم  
. وخلصةت 2019 ود الةةاتيجية ملسةاعدة المةحااي لةارية حة  عةا أفاد السودان بوجة -37

اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات عن اوهود اليت يبةيهلا السةودان مةن أجةخن الةتعراض تنفيةي 
 االلةاتيجية وو ا الةاتيجية جديدة.

يشــــمل تصــــي   حتســــم إدمــــاج مســــاعدة الضــــحااي يف ب  ــــر بوســــع ن اقــــاً، مبــــا  
 (14 نفيذها )اججراء رقمامليزانيات لت

مةةن خةةًل اجبةةً ، وذلةةك  14يعمةةخن السةةودان علةةى الوفةةا  ابلتعاماتةةة حوجةةب اججةةرا   -38
 على النحو التايل:

يعمخن املركةع القةوم  ملكافحةة األلألةا  بشةكخن و يةق مةا الةوزارات املعنيةة، ويةدع   )أ( 
لصةةةةةةحة، والعمةةةةةةةخن والتمكةةةةةةةد االلةةةةةةةاتيجيات املتعلقةةةةةةةة حجةةةةةةاالت التعلةةةةةةةي ، والتعلةةةةةةي  العةةةةةةةايل، وا

االقتصةةةاد ، والمةةةمان االجتمةةةةاع  ابلنسةةةبة لألشةةةةخا  ذو  اجعاقةةةة حةةةن فةةةةيه  النةةةاجون مةةةةن 
 األلألا ؛

يعمةةخن املركةةع القةةوم  ملكافحةةة األلألةةا  علةةى اتسةةاق أنشةةلتة مةةا أحكةةا  اتفاقيةةة  )ب( 
شةةر  حقةةوق األشةةخا  ذو  اجعاقةةة، بلةةرق منهةةا العمةةخن مةةا امللةةس القةةوم  للمعةةاقد الةةي  ي

 على تنفيي االتفاقية؛
علةةةةةى الةةةةةر   مةةةةةن ثدوديةةةةةة اخلةةةةةدمات املتاحةةةةةة، مُيةةةةةنح  يةةةةةا  ةةةةةحااي األلألةةةةةا   )ت( 

واملتفجةةرات مةةن الفةةات احلةةرب فر ةةاق متكافئةةة   ممكانيةةة احلصةةول علةةى اخلةةدمات الةةيت تقةةدمها 
اجنسةةانية   ذلةةك اخلةةدمات الةةيت توفر ةةا  عيةةة اهلةةًل األمحةةر السةةوداين واملنظمةةات  احلكومةةة، حةةا

 األخرى؛
  املائةةة مةةن الوظةةائف   املؤلسةةات احلكوميةةة لألشةةخا   5خُتصةة  نسةةبة  )د( 

 ذو  اجعاقة حوجب قانون العمخن؛
، خلصةةت اللجنةة مة أهنةةا ترحةةب بتلقةة  2017 ورد   الةةتنتاجاهتا لعةةا  كمةا )ه( 

لةيين الةتفادوا معلومات م افية عةن عةدد األشةخا  ذو  اجعاقةة، حةن فةيه   ةحااي األلألةا ، ا
 من قانون العمخن.
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زايدة تــوفر مــدمات إعــادة التأهيــل وفــرد اجدمــاج االقتصــاد  وتــدابري احلمايــة   
االجتماعيـة مميــع ضــحااي افلغــام، وإمكانيــة احلصــوط علينــا، بصــرف النظــر عــن 

 (15 نوع امنس والسن )اججراء رقم
لةةةعايدة تةةةوفر وماتحةةةة  15 خلصةةةت اللجنةةةة مة أن السةةةودان ينفةةةي جوانةةةب مةةةن اججةةةرا  -39

 االقتصادية، وذلك على النحو التايل: -خدمات معادة الت  يخن والفر  االجتماعية 
هبةةةد   2019-2016يتوا ةةةخن تنفيةةةي الةةةةاتيجية مسةةةاعدة المةةةحااي للفةةةةة  )أ( 

يسةةد  ةةا البيةةاانت، والنهةةوض ابخلةةدمات املقدمةةة للمنةةاطق املتمةةررة، وتععيةةع الةةدع  النفسةة ، 
 عمال اجدمات االقتصاد ، وتععيع التنسيق، وتدعي  القواند والسيالات؛ويسد أ
قدمت رابلة املساعدة واج ا ة )الياابن(، ابلتعاون ما منظمة أ دقا  السةً   )ب( 

مةةن  ةةحااي األلألةةا  مةةن خةةًل تقةةدمي األجهةةعة املسةةاع دة وأوجةةة الةةدع   60 لوالتنميةةة املسةةاعدة 
االجتماعيةةة   كسةةً،  -د  ومدرار الةةدخخن واملسةةاعدة النفسةةية االقتصةةا -لإلدمةةات االجتمةةاع  

 و   والية   شرق  السودان؛
 -دفعةةةةةةت منظمةةةةةةة أ ةةةةةةدقا  السةةةةةةً  والتنميةةةةةةة قُةةةةةةدماق ابجدمةةةةةةات االجتمةةةةةةاع   )ت( 

 -مسةةةةتفيداق بلةةةرق مةةةةن بينهةةةا تعويةةةةد   ابألجهةةةعة املسةةةةاع دة والةةةدع  النفسةةةة   20 االقتصةةةاد  ل
 قد  من ميلاليا؛االجتماع ، وذلك بتمويخن م

ُأجريت أعمال جعادة الت  يةخن واملسةاعدة االقتصةادية مةن قبيةخن تةوف  األطةرا   )د( 
اال لناعية والولائخن املع ينة على التنقخن ومقامةة املشةاريا االقتصةادية املتنا يةة الصةألر   الةوالايت 

 ؛املتمررة )كسً، ومشال دارفور، والنيخن األزرق، وجنوب كردفان(

مسةةةتفيداق    88مسةةةاعدة  األلألةةةا  األر ةةةيةملكافحةةةة اومعيةةةة السةةةودانية  بةةةدأت )ه( 
االقتصةاد ،  -االجتماع ، ومعادة الت  يخن البةدين، والو ةا االجتمةاع   -جماالت الدع  النفس  

 ةةةةحية  50ومدرار الةةةةدخخن، وذلةةةةك   واليةةةةيت النيةةةةخن األزرق وجنةةةةوب كردفةةةةان، والةةةةتهدفت دعةةةة  
 الصح ؛وألر   من خًل خدمة الت مد 

قدمت منظمة الوحدات الوطنية لإلجرا ات املتعلقة ابأللألا  والتنميةة املسةاعدة  )و( 
االقتصةةاد ،  -مسةةتفيداق   واليةةة مشةةال دارفةةور مةةن أجةةخن النهةةوض إبدمةةاجه  االجتمةةاع   20 ل

لعمليةة املختللةة لًيةاد األفريقة  واألمة  وذلك بتمويخن من مكتب التخل  مةن الةيخائر التةابا ل
 .تحدة   دارفورامل

وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات م افية عةن  ةيه اوهةود، مةا تصةنيف  -40
 الدع  وفق نوع اونس والسن.

 (15 تعزيز القدرات احمللية وحتسم التنسيق )اججراء رقم  
أبلةةةة  السةةةةودان عةةةةن جهةةةةود مةةةةن قبيةةةةخن تنظةةةةي  حلقةةةةات عمةةةةخن عةةةةن مدارة املشةةةةاريا وبنةةةةا   -41

ملنظمات املتمةا املةدين مةا الةكيةع علةى تقةدمي اخلةدمات وكةيلك النظةا  القةائ  للتنسةيق القدرات 
النشط الي  يعقد اجتماعات تنسيق شهرية ما أ حاب املصلحة ابج افة مة اجتمةاع تنسةيق 

 فصل  بد املركع القوم  ملكافحة األلألا  وامللس القوم  للمعاقد.
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 (17و 15 )اججراءان رقمإزالة العقبات وإذكاء الوعي   
أبل  السودان عن جهةود تبةيل مةن أجةخن مذكةا  الةوع   قةوق األشةخا  ذو  اجعاقةة  -42

والدفاع عنها، وجهود مثخن العمخن ما  عية اهلًل األمحر السوداين من أجخن النهوض ابخلةدمات 
افية عةن اوهةود   املناطق النائية واملتمررة. وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومةات م ة

 املبيولة من أجخن مزالة العقبات مثخن العقبات املادية.

التحســــينات القابلــــة للقيــــا ، والتحــــدايت، وبولــــوايت املســــاعدة قبــــل املــــ  ر   
 (18 االستعراضي املقبل )اججراء رقم

مةةةةن خلةةةةة عمةةةةخن مةةةةابوتو.  16يبلةةةة  السةةةةودان عةةةةن جهةةةةود ترمةةةة  مة تنفيةةةةي اججةةةةرا   مل -43
 مة أهنا ترحب بتلق  معلومات هبيا الش ن.وخلصت اللجنة 

 وأبل  السودان عن التحدايت القائمة أما  تقدمي اخلدمات، وذلك على النحو التايل: -44
 ينتقلون مليها؛ كون  البية المحااي يقيمون   املناطق الريفية والنائية أو 

 اوألرافيا الصعبة واللبو رافيا القالية للمناطق املتمررة؛ 

 بشةةةكخن لةةةل  علةةةى  ادات وتقاليةةةد السةةةكان األ ةةةليد الةةةيت تةةةؤ ر أحيةةةاانق ل ةةة  عةةة
 يقيق األ دا ؛

 . نق  الدع  الكا  لتحقيق األ دا 

وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق  معلومات م افية عن التحسينات القابلة للقيا   -45
جتمةةةةةةاع    ذلةةةةةةك   جمةةةةةةاالت الةةةةةةدع  النفسةةةةةة  واجدمةةةةةةات اال   حيةةةةةةاة  ةةةةةةحااي األلألةةةةةةا  حةةةةةةا

واالقتصاد ، وتشجا السودان على زايدة اوهود الراميةة مة الوفةا  اباللتعامةات املتعلقةة حسةاعدة 
 .2019 المحااي الواردة   خلة عمخن مابوتو  لول املؤمتر االلتعرا   لعا 

    


