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

اخلسائر البشرية بسبب افلغام
 -2أفاد العراق أبن عدد اخلسائر البشرية بلة  17شخصةاق عةا  14 :2017رجةًق و3
أطفال ،وكان من بينه  12مصاابق و 5قتلى ،وذلك ثافظات العراق التاليةة :املثةو وذ قةار
والبصةةرة وميسةةان ،ةةا ميثةةخن اضفا ةاق عةةدد المةةحااي املسةةجلد مقارنةةة بعةةدد اخلسةةائر البش ةرية
املبل عنة عا  2016والبال  27شخصاق.

زايدة تــوفر مــدمات إعــادة التأهيــل وفــرد اجدمــاج االقتصــاد وتــدابري احلمايــة
االجتماعيـة مميــع ضــحااي افلغــام ،وإمكانيــة احلصــوط علينــا ،بصــرف النظــر عــن
نوع امنس والسن (اججراء رقم )15
 -3خلصت اللجنة مة أن العراق كان يعمخن على تنفيي جوانب مةن اججةرا  15مةن أجةخن
زايدة تة ةةوفر اخلة ةةدمات ،عة ةةن طرية ةةق تقة ةةدمي الرعاية ةةة الصة ةةحية املباشة ةةرة ،ومعة ةةادة الت ية ةةخن ،والة ةةدع
االجتمةةاع  -االقتصةةاد ألكثةةر مةةن  500مةةن ةةحااي األلألةةا واألشةةخا ذو اجعاقةةة
عا  ،2017وذلك على النحو التايل:


وفرت وزارة العمخن والشؤون االجتماعية وظةائف ل  43مةن ةحااي األلألةا  ،مةن
بينه  42امرأة ورجخن واحد؛



زودت وزارة الص ةةحة  352م ةةن ةةحااي األلأل ةةا أبط ة ةرا ا ةةلناعية (،)252
وعكازات ( ،)43وكرال مرحاض ( ،)3وعص بيما ( ،)4وكرل كهرابئ
متحرك ،وأوجة دع أخرى ()1؛



ال ةةتفادت  10مراك ةةع جع ةةادة الت ي ةةخن الب ةةدين أ ةةا البل ةةد م ةةن امل ةواد األولي ةةة
والتجهيعات والدورات التدريبية اليت وفرهتا اللجنة الدولية للصليب األمحر؛



ذو اجعاقة ةةة

زودت اللجنة ةةة الدولية ةةة للصة ةةليب األمحة ةةر  106مة ةةن األشة ةةخا
حعوانت اقتصادية ومساعدات جمال معادة الت يخن.

 -4وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات م افية عن ةيه املسةائخن ،حةا ذلةك
عةةن اوهةةود املبيولةةة مةةن أجةةخن زايدة ممكانيةةة االلةةتفادة مةةن فةةر اجدمةةات االقتصةةاد وتةةداب
احلماية االجتماعية ،مصنفة حسب نوع اونس والسن.
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التحسـ ــينات القابلـ ــة للقيـ ــا  ،والتحـ ــدايت ،وبولـ ــوايت املسـ ــاعدة قبـ ــل امل ـ ـ ر
االستعراضي املقبل (اججراء رقم )18
 -5خلصت اللجنة مة أن العراق مل يبل عن جهود ترم مة تنفيي اججرا ات  12أو 13
أو  14أو  ،15وخا ة عن جهود لتععيع القدرات احمللية والنهوض ابلتنسةيق مةا الكيةاانت دون
الوطنيةةة مةةن أجةةخن يسةةد وتيس ة املسةةاعدات املقدمةةة مة المةةحااي ،أو اجج ةرا ين  16أو ،17
من خلة عمخن مابوتو ،وأهنا ترحب بتلق معلومات عن يه املسائخن.
جمةةايل
 -6وتشةةجا اللجنةةة الع ةراق علةةى اجبةةً بش ة ن مةةا مت مةةن يسةةينات قابلةةة للقيةةا
يقيةق رفةاه ةحااي األلألةا و ةةمان حقةوقه  ،ومةا تبقةى مةةن يةدايت ،واألولةوايت املتعلقةة بتحقيةةق
أ دا اججرا ات من  12مة  18من خلة عمخن مابوتو ،وذلك قبخن املؤمتر االلتعرا املقبخن.

افردن
 -7ترحب اللجنة بتقدمي األردن تقريره املتعلق ابملادة  7للسنة التقوميية  2017والي يمة
معلومةةات ثد ةةة ع ةةن أنشةةلتة املتعلق ةةة حسةةاعدة الم ةةحااي ،وبتقةةدمي معلوم ةةات م ةةافية رداق عل ةةى
املًحظات األولية اليت أبدهتا اللجنة .والتناداق مة املعلومات املقدمة ،تقد اللجنة االلتنتاجات
التالية.

اخلسائر البشرية بسبب افلغام
 -8الحظةةت اللجنةةة أن األردن مل يبلة عةةن عةةدد اخلسةةائر البشةرية الةةيت تسةةببت فيهةةا األلألةةا
واليت وقعت املناطق املشمولة إبقليمة أو اخلا عة لسيلرتة عا .2017

تقييم اال تياجات ،ومدى توفر اخلدمات وما يشوهبا من ثغرات (اججراء رقم )12
 -9أف ة ةةاد األردن أبن ة ةةة ال يوج ة ةةد الوق ة ةةت احلا ة ةةر نظ ة ةةا لتقي ة ةةي م ة ةةدى ت ة ةةوفر اخل ة ةةدمات
وما يشوهبا من ألرات ،وأبن اجحالة مة اخلدمات ييسر ا املنسق املعين حساعدة المحااي التةابا
للهيئةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا ومعةادة الت يةةخن .وأفةةاد األردن أيمةاق أبن اهليئةة الوطنيةةة تظةةخن مسةةؤولة
عةةن ةةا البيةةاانت عمةةا يسةةتجد مةةن اخلسةةائر البشةرية وأهنةةا تعمةةخن ،ح ةوارد ثةةدودة ،علةةى يةةدي
درال ةةة التقص ةةائية لتقي ةةي االحتياج ةةات كان ةةت ق ةةد أجري ةةت الس ةةابق ع ةةن مس ةةاعدة الم ةةحااي
واججرا ات املتعلقة ابأللألا .

افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا (اججراء رقم )13
 -10الحظت اللجنة أن األردن قد أدمج مساعدة المحااي خلتة الوطنية اخلا ةة ابهليئةة
الوطنية جزالة األلألا ومعادة الت يخن للفةةة  2020-2015حةا حيةدد معةامل األنشةلة جمةاالت
التنسة ةةيق ومعة ةةادة الت ية ةةخن ومعة ةةادة اجدمة ةةات االقتصة ةةاد  .وقة ةةد أبل ة ة األردن عة ةةن قة ةةانون حقة ةةوق
األشةخا ذو اجعاقةة (رقة  )20لسةةنة  2017وقةد نسةخة منةة ،و ةةو قةانون يمةمن حقةةوق
يا األشخا ذو اجعاقة.
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حتس ــم إدم ــاج مس ــاعدة الض ــحااي يف ب ــر بوس ــع ن اقـ ـاً ،مب ــا يش ــمل تص ــي
امليزانيات لتنفيذها (اججراء رقم )14
 -11أبل ة األردن عةةن التحسةةينات جمةةال مدمةةات مسةةاعدة الم ةحااي أُطةةر أولةةا نلاق ةاق
تتعلق ابحتياجات وحقوق األشخا ذو اجعاقة ،وذلك بلرق منها ما يل :
جع ةةخن مس ةةاعدة الم ةةحااي ج ةةع اق ال يتجة ةعأ م ةةن االلة ةةاتيجية الوطني ةةة اخلمس ةةية
(أ)
لألشخا ذو اجعاقة؛
(ب) مدرات مساعدة المحااي قانون حقوق األشخا ذو اجعاقة ،حا يشةكخن
جهةةداق يرمة مة ةةمان حقةةوق النةةاجد خةةدمات الرعايةةة الصةةحية ،ومعةةادة الت يةةخن ،والعمةةخن،
والتعلي .
 -12وأفةةاد األردن إبدرات ميعانيةةة لةةنوية قةةدر ا  200 000دوالر اخللةةة الوطنيةةة اخلا ةةة
ابهليئةةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا ومعةةادة الت يةةخن للفةةةة  ،2020-2015مةةن أجةةخن تنفيةةي أعم ةةال
مسةاعدة المةةحااي .ورداق علةةى املًحظةةة األوليةةة الةةيت أبةةدهتا اللجنةةة ،أفةةاد األردن أبنةةة نظةراق لةةنق
التمويخن مني عا  ،2012مل تتحقق لوى أ دا ثدودة للألاية جمال مساعدة المحااي.

زايدة تــوفر مــدمات إعــادة التأهيــل وفــرد اجدمــاج االقتصــاد وتــدابري احلمايــة
االجتماعيـة مميــع ضــحااي افلغــام ،وإمكانيــة احلصــوط علينــا ،بصــرف النظــر عــن
نوع امنس والسن (اججراء رقم )15
 -13خلص ةةت اللجن ةةة مة أن األردن ك ةةان يعم ةةخن عل ةةى تنفي ةةي جوان ةةب م ةةن اجج ةرا  15م ةةن
خةةًل اجبةةً عةةن اوهةةود املتعلقةةة ابلرعايةةة الصةةحية ومعةةادة الت يةةخن وتةةوف القةةروض الصةةأل ة
(بقيمةةة  4 200دوالر) ابلتعةةاون مةةا الصةةندوق العراع ة مةةن أجةةخن منشةةا مشةةاريا مةةدرة للةةدخخن
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 دع ة مةةايل شةةهر لمةةحااي
األلأل ة ةةا /املتفجرات م ة ةةن الف ة ةةات احل ة ةةرب م ة ةةن خ ة ةةًل مكت ة ةةب ويل العه ة ةةد وفقة ة ةاق لًحتياج ة ةةات
واألول ةةوايت .وخلص ةةت اللجن ةةة مة أهن ةةا ترح ةةب بتلق ة معلوم ةةات م ةةافية ،مص ةةنفة حس ةةب ن ةةوع
اوةةنس والس ةةن ،ع ةةن عةةدد ةةحااي األلأل ةةا /املتفجرات مةةن الف ةةات احل ةةرب الةةيين ال ةةتفادوا م ةةن
املساعدات.

تعزيز القدرات احمللية وحتسم التنسيق (اججراء رقم )15
 -14مل يبل ة ة األردن عة ةةن جهة ةةود ترم ة ة مة زايدة القة ةةدرات احمللية ةةة ويس ةةد التنسة ةةيق الة ةةوطين
أو دون الوطين من أجخن تنفيي أعمال مساعدة المحااي .وخلصت اللجنة مة أهنا ترحةب بتلقة
معلومات عن يه املسائخن.
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إدماج ومشاركة ضحااي افلغام (اججراء رقم )16
 -15أفةةاد األردن أبن المةةحااي قةةد شةةاركوا بنشةةاذ عنةةدما نفةةيت اهليئةةة الوطنيةةة جزالةةة األلألةةا
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.

إزالة العقبات وإذكاء الوعي (اججراءان رقم  15و)17
 -16أفاد األردن أبنة قد مت منشا مركع جديد لألطةرا اال ةلناعية والتقةومي موقةا أقةرب
مة مكةةان مقامةةة المةةحااي اوةةع الشةةمايل مةةن األردن .وذكةةر التقريةةر أن وزارة الصةةحة وفةةرت
لياريت ملعا لًلتخدا املناطق النائيةة .وخلصةت اللجنةة مة أهنةا ترحةب بتلقة معلومةات
عن اوهود الرامية مة مذكا الوع .

التحسـ ــينات القابلـ ــة للقيـ ــا  ،والتحـ ــدايت ،وبولـ ــوايت املسـ ــاعدة قبـ ــل امل ـ ـ ر
االستعراضي املقبل (اججراء رقم )18
 -17أفةةاد األردن بوجةةود ية يةد رئيس ة يتمثةةخن نق ة التمويةةخن لةةربانمج مسةةاعدة المةةحااي منةةي
عةةا  .2012وذكةةر التقريةةر أن األولةةوايت تتمثةةخن تععيةةع اوهةةود الراميةةة مة زايدة القةةدرات احملليةةة
والنهوض ابلتنسيق على الصعيدين الوطين ودون الوطين من أجةخن تنفيةي أعمةال مسةاعدة المةحااي.
وتشةةجا اللجنةةة األردن علةةى زايدة جهةةوده الراميةةة مة يقيةةق أ ةةدا اجج ةرا ات مةةن  12مة 18
من خلة عمخن مابوتو ،قبخن املؤمتر االلتعرا املقبخن.

الصوماط
 -18ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي الصةةومال تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  7للسةةنة التقومييةةة  2017والةةي
يمة معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي .والةةتناداق مة املعلومةةات املقدمةةة،
تقد اللجنة االلتنتاجات التالية.

اخلسائر البشرية بسبب افلغام
 -19أفاد الصومال أبن عةدد اخلسةائر البشةرية بلة  13شخصةاق عةا  ،2017وبلة العةدد
اج ةةايل ملةةا ُلةةجخن ح ةوايل  1 000ةةحية .وأفةةاد الصةةومال كةةيلك أبن اهليئةةة الصةةومالية جدارة
املتفجرات ختلط للتحقق من عدد المحااي املسةجلد حالةة تةوف التمويةخن .وخلصةت اللجنةة
مة أهنا ترحب بتلق معلومات عن اخلسائر البشةرية و ةحااي األلألةا املسةجلد ،مصةنفة حسةب
نوع اونس والسن.
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تقييم اال تياجات ،ومدى توفر اخلدمات وما يشوهبا من ثغرات (اججراء رقم )12
 -20أفةةاد الصةةومال أبنةةة نظ ةراق لةةنق األم ةوال ،مل يةةت تنفيةةي أ نشةةاذ ملسةةاعدة المةةحااي.
وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب بتلقة معلومةةات عةةن جهةةود الصةةومال الراميةةة مة تعبئةةة التمويةةخن
من أجخن مساعدة المحااي.

افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا (اججراء رقم )13
 -21مل يبل ة الص ةةومال ع ةةن أ ةةدا ث ةةددة زمني ةاق وقابل ةةة للقي ةةا لتنفي ةةي االلتعام ةةات اخلا ةةة
حس ةةاعدة الم ةةحااي مط ةةار خل ةةة عم ةةخن م ةةابوتو .وخلص ةةت اللجن ةةة مة أن اجب ةةً ع ةةن ةةيه
األ دا و أمر مه وقد يدع جهود تعبئة املوارد.

حتس ــم إدم ــاج مس ــاعدة الض ــحااي يف ب ــر بوس ــع ن اقـ ـاً ،مب ــا يش ــمل تص ــي
امليزانيات لتنفيذها (اججراء رقم )14
 -22أف ةةاد الص ةةومال أبن اهليئ ةةة الص ةةومالية جدارة املتفجة ةرات تعم ةةخن عل ةةى اعتم ةةاد تش ةريا م ةةن
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
مساعدة المحااي فقط أو يا أنشلة اهليئة.

التحسـ ــينات القابلـ ــة للقيـ ــا  ،والتحـ ــدايت ،وبولـ ــوايت املسـ ــاعدة قبـ ــل امل ـ ـ ر
االستعراضي املقبل (اججراء رقم )18
 -23خلصت اللجنة مة أن الصومال مل يبل عن جهةود ترمة مة تنفيةي اججةرا ات مةن 15
مة  17من خلة عمخن مابوتو ،و ترحب بتلق معلومات عن يه املسائخن.
 -24وأفةةاد الصةةومال أبن نق ة امل ةوارد ميثةةخن يةةدايق رئيسةةياق حيةةول دون تنفيةةي أنشةةلة مسةةاعدة
المةةحااي .وخلصةةت اللجن ةةة مة أنةةة يتعةةد عل ةةى الصةةومال و ةةا خلةةة لتعبئةةة امل ةوارد مةةن أج ةةخن
مس ةةاعدة الم ةةحااي .وتش ةةجا اللجن ةةة الص ةةومال عل ةةى اجب ةةً عم ةةا ي ةةت م ةةن يس ةةينات جم ةةال
مسةاعدة المةةحااي ،حةةا ذلةةك مةةن خةةًل الةةوزارات واملؤلسةةات األخةةرى البلةةد ،وعلةةى زايدة
اوهود الرامية مة بلو أ دا اججرا ات من  12مة  18مةن خلةة عمةخن مةابوتو لةول املةؤمتر
االلتعرا املقبخن لًتفاقية عا .2019

جنوب السودان
 -25ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي جنةةوب السةةودان تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  7للسةةنة التقومييةةة 2017
والةةي يم ة معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي .والةةتناداق مة املعلومةةات
املقدمة ،تقد اللجنة االلتنتاجات التالية.
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اخلسائر البشرية بسبب افلغام
 -26أبل ة ة ة جنة ة ةةوب السة ة ةةودان عة ة ةةن وقة ة ةةوع  25حة ة ةةاد ق خلفة ة ةةت  50مصة ة ةةاابق و 8قتلة ة ةةى
عةةا  ،2017ةةا يعةةين زايدة اخلسةةائر البش ةرية ب  13شخص ةاق مقارنةةة بعةةا  .2016وقةةد وقعةةت
ةةيه اخلسةةائر البش ةرية والايت ةةرب ةةر الأل ةعال ( ،)4وأعةةايل النيةةخن ( ،)5ومشةةال ةةر الأل ةعال
( ،)6وشة ة ةةرق االلة ة ةةتوائية ( ،)5والوحة ة ةةدة ( ،)8وجة ة ةةونقل ( ،)13وولة ة ةةط االلة ة ةةتوائية (.)17
وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات مصنفة حسب نوع اونس والسن.

تقييم اال تياجات ،ومدى توفر اخلدمات وما يشوهبا من ثغرات (اججراء رقم )12
 -27أبل ة جنةةوب السةةودان عةةن التحةةدايت املاليةةة الةةيت تواجههةةا اهليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة األلألةةا
ووزارات الش ةةؤون اونس ةةانية والص ةةحة ومنظم ةةات املتم ةةا امل ةةدين فيم ةةا يتعل ةةق بتنفي ةةي أعم ةةال مس ةةاعدة
المحااي ،ا يؤ ر على أعمال تةوف الرعايةة اللبيةة وأعمةال اجحالةة وأوجةة الةدع املتعلقةة ابجدمةات
االجتماع  -االقتصاد  .وأفاد أبن الفقر قد أجرب الناجد من األلألا األر ية واألشةخا ذو
فو المحااي.
اجعاقة على التسول الشوارع ،بخن وأدى مة حاالت "وفاة"
 -28وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب بتلق ة معلومةةات عةةن املتللبةةات القائمةةة أو اوديةةدة
لألنشلة املتعلقة ابجعاقة والصحة والتعلي والعمالة والتنمية واحلةد مةن الفقةر ،الةيت تلةع مةن أجةخن
الوفا ابحتياجات حااي األلألا ومحالة المحااي مة اخلدمات القائمة ،قدر اجمكان.

افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا (اججراء رقم )13
 -29مل يبلة جنةوب السةةودان عةن جهةةود ترمة مة و ةا أ ةةدا ثةددة زمنيةاق وقابلةة للقيةةا
من أجخن مواجهة التحدايت امليكورة مطار اججرا .12
 -30وكان جنوب السةودان قةد أفةاد عةا  2017أبن الربملةان الةوطين ونةوب السةودان قةد
أجةةخن مقةرار مشةةروع السيالةةة الوطنيةةة املعنيةةة ابجعاقةةة حلمايةةة يةةا األشةةخا ذو اجعاقةةة حة
ّ
عةةا  2016ةةا حةةال دون تنفيةةي خلةةة عمةةخن مةةابوتو .وخلصةةت اللجنةةة مة أهنةةا ترحةةب بتلق ة
معلومات ثد ة هبيا الش ن.

التحسـ ــينات القابلـ ــة للقيـ ــا  ،والتحـ ــدايت ،وبولـ ــوايت املسـ ــاعدة قبـ ــل امل ـ ـ ر
االستعراضي املقبل (اججراء رقم )18
 -31خلصةةت اللجنةةة مة أن جنةةوب السةةودان مل يبلة عةةن جهةةود ترمة مة تنفيةةي اججةرا ات
من  13مة  17من خلة عمخن مابوتو ،وأهنا ترحب بتلق معلومات عن يه املسائخن.
 -32وخلصت اللجنة مة أن جنوب السودان يعمةخن علةى الوفةا ابلتعاماتةة حوجةب اججةرا 18
عةةن طريةةق اجبةةً ع ةةن التحةةدايت واألولةةوايت الرئيسةةية جم ةةال مسةةاعدة المةةحااي وعةةن طري ةةق
الدعوة مة التعاون واملساعدة ،وذلك على النحو التايل:
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من التحةةدايت املاليةةة تشةةكخن عائق ةاق أمةةا أنشةةلة اهليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة األلألةةا
ووزارة الش ة ةةؤون اونس ة ةةانية ووزارة الص ة ةةحة ومنظم ة ةةات املتم ة ةةا امل ة ةةدين جم ة ةةال
مساعدة المحااي؛



عل ةةى ال ةةر م ةةن دع ة اللجن ةةة الدولي ةةة للص ةةليب األمح ةةر مل ةةال مع ةةادة الت ي ةةخن
جنوب السودان ،فإنة ال توجد رعاية طبية مًئمة وخا ة ملن حيتاجون للعةًت
خارت جنوب السودان؛



ال ت ةعال اوه ةةود املبيول ةةة للنه ةةوض ابجدم ةةات االجتم ةةاع واالقتص ةةاد لم ةةحااي
كافية؛
األلألا ومتكينه



أ بح منتدى التنسيق أل اق للألاية ألن معظ املنظمات مل تعد تعمخن؛
ة ة ةةفو

ة ة ةةحااي األلأل ة ة ةةا األر ة ة ةةية



يتس ة ة ةةبب الفق ة ة ةةر ح ة ة ةةاالت "وف ة ة ةةاة"
واألشخا ذو اجعاقة؛



من ةةحااي األلألةةا األر ةةية واألشةةخا
أجخن البقا ؛



تعاين املنظمات الوطنية من نق التمويخن من أجخن تنفيي أنشةلتها واملشةاركة
أعمال التخليط و نا القرار ذات الصلة؛



يل ةةتمس جن ةةوب الس ةةودان املس ةةاعدة والتموي ةةخن لت ةةوف الت ةةدريب امله ةةين لم ةةحااي
األلأل ةةا واألش ةةخا ذو اجعاق ةةة م ةةن أج ةةخن متكي ةةنه م ةةن العم ةةخن واملنافس ةةة
قلاع األعمال التجارية وامتًك القدرة على مدرار الدخخن لعائًهت .

ذو اجعاقةةة يتسةولون

الشةوارع مةةن

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

السودان
 -34ترحةةب اللجنةةة بتقةةدمي السةةودان تقريةةره املتعلةةق ابملةةادة  7للسةةنة التقومييةةة  2017والةةي
يم ة معلومةةات ثد ةةة عةةن أنشةةلتة املتعلقةةة حسةةاعدة المةةحااي ،وبتقةةدمي معلومةةات م ةةافية عةةن
برانجمة ملساعدة المحااي .والتناداق مة املعلومات املقدمة ،تقد اللجنة االلتنتاجات التالية.

اخلسائر البشرية بسبب افلغام
 -35أفاد السودان أبن عدد اخلسائر البشةرية بلة  37شخصةاق عةا  ،2017ليصةبح جممةوع
العةةدد املسةةجخن لمةةحااي األلألةةا واملتفج ةرات مةةن الفةةات احلةةرب  2 101ةةحية ،مةةنه 1 498
مص ةةاابق و 603قتل ةةى ،يم ةةمون  1 424م ةةن ال ةةيكور و 175م ةةن اجان و 530م ةةن األطف ةةال.
وال تتوفر معلومات مصنفة عن  490حية.
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تقييم اال تياجات ،ومدى توفر اخلدمات وما يشوهبا من ثغرات (اججراء رقم )12
 -36أفاد السةودان بوجةود نظةا قةائ ومةا البيةاانت ابنتظةا عةن ةحااي األلألةا واملتفجةرات
من الفات احلرب ،حي يت بعد ا وتنقيح البياانت مدخاهلةا قاعةدة بيةاانت املركةع القةوم
ملكافحة األلألا (نظةا مدارة املعلومةات لألعمةال املتعلقةة ابأللألةا ) وماتحتهةا أل ةراض التخلةيط.
وما ذلك ،فقةد أجريةت رخةر درالةة التقصةائية وطنيةة عةن ةحااي األلألةا قبةخن أكثةر مةن عشةرة
أع ةوا م ةةن خ ةةًل الدرال ةةة االلتقص ةةائية بش ة ن ل ة األلأل ةةا األر ةةية لع ةةا  .2007وخلص ةةت
اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات م افية عن النظا القائ وما البياانت ابنتظا .

افهداف احملددة زمنياً والقابلة للقيا (اججراء رقم )13
 -37أفاد السودان بوجةود الةةاتيجية ملسةاعدة المةحااي لةارية حة عةا  .2019وخلصةت
اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات عن اوهود اليت يبةيهلا السةودان مةن أجةخن الةتعراض تنفيةي
االلةاتيجية وو ا الةاتيجية جديدة.

حتس ــم إدم ــاج مس ــاعدة الض ــحااي يف ب ــر بوس ــع ن اقـ ـاً ،مب ــا يش ــمل تص ــي
امليزانيات لتنفيذها (اججراء رقم )14
 -38يعمةةخن السةةودان علةةى الوفةةا ابلتعاماتةةة حوجةةب اججةرا  14مةةن خةةًل اجبةةً  ،وذلةةك
على النحو التايل:
يعمخن املركةع القةوم ملكافحةة األلألةا بشةكخن و يةق مةا الةوزارات املعنيةة ،ويةدع
(أ)
االل ة ة ةةاتيجيات املتعلقة ة ةةة حجة ة ةةاالت التعلة ة ةةي  ،والتعلة ة ةةي العة ة ةةايل ،والصة ة ةةحة ،والعمة ة ةةخن والتمكة ة ةةد
االقتص ةةاد  ،والم ةةمان االجتم ةةاع ابلنس ةةبة لألش ةةخا ذو اجعاق ةةة ح ةةن ف ةةيه الن ةةاجون م ةةن
األلألا ؛
(ب) يعمةةخن املركةةع القةةوم ملكافحةةة األلألةةا علةةى اتسةةاق أنشةةلتة مةةا أحكةةا اتفاقيةةة
حقةةوق األشةةخا ذو اجعاقةةة ،بلةةرق منهةةا العمةةخن مةةا امللةةس القةةوم للمعةةاقد الةةي يشةةر
على تنفيي االتفاقية؛
(ت) عل ة ةةى ال ة ةةر م ة ةةن ثدودي ة ةةة اخل ة ةةدمات املتاح ة ةةةُ ،مي ة ةةنح ي ة ةةا ة ةةحااي األلأل ة ةةا
واملتفجةرات مةةن الفةةات احلةةرب فر ةاق متكافئةةة ممكانيةةة احلصةةول علةةى اخلةةدمات الةةيت تقةةدمها
احلكومةةة ،حةةا ذلةةك اخلةةدمات الةةيت توفر ةةا عيةةة اهلةةًل األمحةةر السةةوداين واملنظمةةات اجنسةةانية
األخرى؛
(د) ُختص ة نسةةبة 5
ذو اجعاقة حوجب قانون العمخن؛

املائةةة مةةن الوظةةائف

املؤلسةةات احلكوميةةة لألشةةخا

(ه) كمةا ورد الةةتنتاجاهتا لعةةا  ،2017خلصةةت اللجنةة مة أهنةةا ترحةةب بتلقة
معلومات م افية عةن عةدد األشةخا ذو اجعاقةة ،حةن فةيه ةحااي األلألةا  ،الةيين الةتفادوا
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
نوع امنس والسن (اججراء رقم )15
 -39خلص ةةت اللجن ةةة مة أن الس ةةودان ينف ةةي جوان ةةب م ةةن اججة ةرا  15لة ةعايدة ت ةةوفر وماتح ةةة
خدمات معادة الت يخن والفر االجتماعية  -االقتصادية ،وذلك على النحو التايل:
يتوا ةةخن تنفيةةي ال ةةاتيجية مس ةةاعدة المةةحااي للفةةةة  2019-2016هب ةةد
(أ)
يسةةد ةةا البيةةاانت ،والنهةةوض ابخلةةدمات املقدمةةة للمنةةاطق املتمةةررة ،وتععيةةع الةةدع النفس ة ،
ويسد أعمال اجدمات االقتصاد  ،وتععيع التنسيق ،وتدعي القواند والسيالات؛
(ب) قدمت رابلة املساعدة واج ا ة (الياابن) ،ابلتعاون ما منظمة أ دقا السةً
والتنميةةة املسةةاعدة ل  60مةةن ةةحااي األلألةةا مةةن خةةًل تقةةدمي األجهةةعة املسةةاعدة وأوجةةة الةةدع
لإلدمةةات االجتمةةاع  -االقتصةةاد ومدرار الةةدخخن واملسةةاعدة النفسةةية  -االجتماعيةةة كسةةً،
و والية شرق السودان؛
(ت) دفع ة ةةت منظم ة ةةة أ ة ةةدقا الس ة ةةً والتنمي ة ةةة قُ ة ةةدماق ابجدم ة ةةات االجتم ة ةةاع -
االقتص ةةاد ل  20مس ةةتفيداق بل ةةرق م ةةن بينه ةةا تعوي ةةد ابألجه ةةعة املس ةةاعدة وال ةةدع النفسة ة -
االجتماع  ،وذلك بتمويخن مقد من ميلاليا؛
(د) أُجريت أعمال جعادة الت يةخن واملسةاعدة االقتصةادية مةن قبيةخن تةوف األطةرا
اال لناعية والولائخن املعينة على التنقخن ومقامةة املشةاريا االقتصةادية املتنا يةة الصةألر الةوالايت
املتمررة (كسً ،ومشال دارفور ،والنيخن األزرق ،وجنوب كردفان)؛
(ه) ب ةةدأت اومعي ةةة الس ةةودانية ملكافح ةةة األلأل ةةا األر ةةية مس ةةاعدة  88مس ةةتفيداق
جماالت الدع النفس  -االجتماع  ،ومعادة الت يخن البةدين ،والو ةا االجتمةاع  -االقتصةاد ،
ومدرار ال ةةدخخن ،وذل ةةك والي ةةيت الني ةةخن األزرق وجن ةةوب كردف ةةان ،وال ةةتهدفت دع ة ة  50ةةحية
وألر من خًل خدمة الت مد الصح ؛
(و) قدمت منظمة الوحدات الوطنية لإلجرا ات املتعلقة ابأللألا والتنميةة املسةاعدة
ل  20مسةةتفيداق واليةةة مشةةال دارفةةور مةةن أجةةخن النهةةوض إبدمةةاجه االجتمةةاع  -االقتصةةاد ،
وذلك بتمويخن من مكتب التخل مةن الةيخائر التةابا للعمليةة املختللةة لًيةاد األفريقة واألمة
املتحدة دارفور.
 -40وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات م افية عةن ةيه اوهةود ،مةا تصةنيف
الدع وفق نوع اونس والسن.

تعزيز القدرات احمللية وحتسم التنسيق (اججراء رقم )15
 -41أبلة ة الس ةةودان ع ةةن جه ةةود م ةةن قبي ةةخن تنظ ةةي حلق ةةات عم ةةخن ع ةةن مدارة املش ةةاريا وبن ةةا
القدرات ملنظمات املتمةا املةدين مةا الةكيةع علةى تقةدمي اخلةدمات وكةيلك النظةا القةائ للتنسةيق
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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إزالة العقبات وإذكاء الوعي (اججراءان رقم  15و)17
 -42أبل السودان عن جهةود تبةيل مةن أجةخن مذكةا الةوع قةوق األشةخا ذو اجعاقةة
والدفاع عنها ،وجهود مثخن العمخن ما عية اهلًل األمحر السوداين من أجخن النهوض ابخلةدمات
املناطق النائية واملتمررة .وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومةات م ةافية عةن اوهةود
املبيولة من أجخن مزالة العقبات مثخن العقبات املادية.

التحسـ ــينات القابلـ ــة للقيـ ــا  ،والتحـ ــدايت ،وبولـ ــوايت املسـ ــاعدة قبـ ــل امل ـ ـ ر
االستعراضي املقبل (اججراء رقم )18
 -43مل يبلة ة الس ةةودان ع ةةن جه ةةود ترم ة ة مة تنفي ةةي اجج ة ةرا  16م ةةن خل ةةة عم ةةخن م ةةابوتو.
وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات هبيا الش ن.
 -44وأبل السودان عن التحدايت القائمة أما تقدمي اخلدمات ،وذلك على النحو التايل:


كون البية المحااي يقيمون



اوألرافيا الصعبة واللبو رافيا القالية للمناطق املتمررة؛



ل ة ع ةادات وتقاليةةد السةةكان األ ةةليد الةةيت تةةؤ ر أحيةةاانق بشةةكخن لةةل علةةى
يقيق األ دا ؛



نق

املناطق الريفية والنائية أو ينتقلون مليها؛

الدع الكا لتحقيق األ دا .

 -45وخلصت اللجنة مة أهنا ترحب بتلق معلومات م افية عن التحسينات القابلة للقيا
حي ة ةةاة ة ة ةةحااي األلألة ة ةةا حة ة ةةا ذلة ة ةةك جم ة ةةاالت الة ة ةةدع النفس ة ة ة واجدمة ة ةةات االجتمة ة ةةاع
واالقتصاد  ،وتشجا السودان على زايدة اوهود الراميةة مة الوفةا اباللتعامةات املتعلقةة حسةاعدة
المحااي الواردة خلة عمخن مابوتو لول املؤمتر االلتعرا لعا .2019
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