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وتوكول الخامس  مداخلة شفوية   حول البر

اعالمتفجرات من أثر  ز ي مناطق النز
ز
 العربية مخلفات الحرب عىل حقوق اإلنسان ف

 سيدى الرئيس 

ن   بي  وافق    ا سامي  ا طرف  125من  معينة  تقليدية  أسلحة  اتفاقية  ي 
فن وتوكول    97متعاقدا  بالبر ام  ن

االلب  عىل  ساميا  متعاقدا  طرفا 

وتوكول الخامس وتنفيذه الكامل وهو أول اتفاق متعدد األطراف يتصدى لتحديات الذخائر غب  المنفجرة  إالخامس.   ن التقيد الواسع بالبر

عدد   من  بشكل كبب   يقلل  أن  يمكن   ، وكة 
العواقب  والمب  من  يخفف  أن  يمكن  وبعدها. كما  اعات  ن البن أثناء  أصيب  ن  المدنيي  من  القتىل 

 االجتماعية واالقتصادية طويلة المدى لمخلفات الحرب المتفجرة. 

الرغم من   أنه وعىل  وتوكول    إال  البر العالمي عىل  الطابع  ن إضفاء  ي ُبذلت لتحسي 
الت  التوعية  الدول غب   جهود  العديد من  تزال  ال 

م به وخاصة   ن وتوكول الخامس عىل وجوب أن    5المادة  ما تنص عليه  ملب  ي نزاع مسلح  من البر
تتخذ األطراف المتعاقدة السامية واألطراف فن

م   االحتياطاتكافة   من  الحماية  لتوفب   الحرب  مخلفات  من  بالمتفجرات  والمتأثر  لسيطرتها  الخاضع  اإلقليم  ي 
فن وآثار الممكنة  خاطر 

الحرب.   اإلنسانية والعسكرية. وقد    وأنالمتفجرات من مخلفات  االعتبارات  فيها  بما  ي حينه، 
فن السائدة  الظروف  االعتبار جميع  ي 

فن تأخذ 

ن بالمخاطر ووضع العالمات والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من  تشمل هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيي 

 . ات الحربمخلف

 سيدي الرئيس 

ي  ال تزال المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل مصدر خطر للعديد من  ي الوطن العرب 
ز
اع ف ز ي مناطق النز

ز
 البشر ف

ي سوريا ف 
اعفز ز النز ي شهدت قتاال عنيفا خالل 

الت  المناطق  ي 
ز
تأثب  متفجرات من ،  ، ال سيما ف مماثلة تحت  مأساوية  وقعت عدة حوادث 

ي منهم  مخلفات الحرب وأدت إىل مقتل أطفال  
ار بهم بشدة خالل العام الماضن ي سوريا أو إلحاق األضن

ن فن ي فلسطي 
ي    .الجت 

ي النصف الثانن
وفن

ي در   من العام الحاىلي 
تابعة لألونروا جراء متفجرات من مخلفات الحرب فن ي مدرسة 

ي مارس    .عاقتل طالب فن
، فقد فت  الجر  من  2022وفن

ن يبلغ من العمر   ي مدينة حلب القديمة  17فلسطي 
ي أغسطس    .عاما حياته بسبب متفجرات من مخلفات الحرب فن

سبعة    أصيب  2021وفن

ن   اوح أعمارهم بي  ن تب  ي فلسطي 
ن التل عندما انفجرت متفجرات من مخلفات الحرب كان  14و  10فتيان من الجت  ي مخيم عي 

ت قريبة  عاما فن

 .منهم، مما أدى إىل إصابتهم جميعا ومقتل أحدهم

ي العراق
ز
 أما ف

، مع كون األطفال األكبر ضعفا بشكل خاص  ن ال تزال المتفجرات من المخلفات الحربية سببا رئيسيا لسقوط ضحايا من المدنيي 

بأن أربعة أطفال )ثالثة أوالد    تقارير أفادت  و .  فتكا بهمحيث إن صغر حجمهم يجعلهم أكبر عرضة لألثر الكامل لالنفجار، مما يجعله أكبر  

اثنان آخران أطرافهما،   يناير  وفتاة( لقوا حتفهم، وفقد  ي اواخر 
ي    2022فن

ن فن ن مختلفي  ي موقعي 
نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة فن

األطفال    .العراق أرواح  فقدان  من حاالت  منفردة  حالة  ليست  هذه  عام    -وأن  ي 
تل  ،    2021ففن

ُ
نتيجة   125ق لإلعاقة  تعرضوا  أو  طفال 

 . طفال لإلعاقة 73طفال، وتعرض  52للمخلفات الحربية المتفجرة، والذخائر غب  المنفجرة، وقتل من بينهم 

 ومن هنا تؤكد مؤسسة ماعت  والتحالف العالمي عىل  
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أجل   ✓ من  الدوىلي  التعاون  ورة 
المادة  ضن الم2)  8تنفيذ  تقديم  بشأن  وتوكول  البر من  مخلفات (  من  المتفجرات  لضحايا  ساعدة 

اتمن خالل  الحرب   الخبر تبادل  لتشجيع  المنطقة  ي 
الضحايا فن لمساعدة  إنشاء شبكة  ي وضع .  تعزيز 

فن األعضاء  الدول  مساعدة 

ي هذا المجال. 
 سياسات مالئمة وفعالة فن

ي ال   ✓
ها وتلك الت  ي تم تطهب 

ن جهة مسؤولة عن كشف المناطق الت  ن الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية وتعيي  ك بي  التنسيق مشب 

ي مرحلة ما بعد الحرب  المتفجرات من مخلفات الحرب  تزال تحت تهديد 
 . فن

تعزيز مساعدة الضحايا، ودعم حق األطفال  جميع األطراف عىل ترسي    ع وتكثيف الجهود كافة إلزالة الذخائر غب  المنفجرة و عىل   ✓

ي بيئة آمنة ومحمية 
 فن

الناس،   ✓ إليها  يعود  ي 
الت  المناطق  ي 

فن ها  وإزالتها وتدمب  ها  الحرب وتطهب  من مخلفات  المتفجرات  إىل وضع عالمات عىل  الحاجة 

ي المناطق الملوثة أولويةتها ويجب أن تكون إزال
 .لألغراض اإلنسانية فن

 

 


