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 ------------------------------------------ CHECK AGAINST DELIVERY -----------------------------------------------  

 

 ةمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنساني، مستشار النوع االجتماعي والتنوع ب حجاج يساكلمة تلقيها م 

 الذخائر العنقودية في اتفاقيةاالجتماع العاشر للدول األطراف 

 2022األول من سبتمبر عام جتماعي، الخميس النوع اال اعتبارات تضمين واننتحت عل األعما أجندةمن  (i)10البند 

 

 .الرئيسشكراً لكم سيدي 

 

الذي يعتبر و تنوعكلمة فريق عمل النوع االجتماعي والما ورد ب ةمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنساني  يؤيد

 األعمال.  أجندة من  الهام، ويود أن يضيف بعض المالحظات حول هذا البند به وملتزمعّال المركز عضو ف

 

  خطوات مهمة نحو ترسيخ التزام أقوى وأكثر جدوى بإدماج عنه  العام الماضي وخطة عمل لوزان الناتجة  مجلس المراجعةاتخذ 

 للسكان في االتفاقية. التنوع النوع االجتماعي و احتياجات

 

ارتباط النوع  كأعضاءدورهما  ، ومن خالل فرنسا وناميبياوهما  بالوضع العام لالتفاقية وتنفيذها المعنيين المنسقين شكرونود أن ن

التقدم المحرز في االمتثال لألحكام المتعلقة بالنوع االجتماعي والتنوع المنصوص عن االستهاللية النبذة على  لالتفاقيةاالجتماعي 

يشير إلى أن هناك أدلة  إنما وهذا خالل هذه الجلسة العامة  مثل هذه النماذجسماع  فعلبالعليها في خطة العمل. إنه لمن المشجع 

عبر وتعزز المساواة  تتضمن اعتبارات النوع االجتماعي والتنوعنشطة األعمال المتعلقة باأللغام التي أل األثر اإليجابيمتزايدة على 

 .تغييرالعلى إحداث  وقدرتها وإدماجهما  النوع االجتماعي

 

 اواعتماده هذه األطريعد تطوير مثل حيث اليوم.  تدمق   مسودة األطر المرجعية التينود أيضا أن نشيد بفرنسا وناميبيا على 

 ع األعمال المتعلقة باأللغام.والتنوع في قطا العتبارات النوع االجتماعيمؤشًرا قويًا آخر على استمرار إعطاء األولوية 

 

فيما يتعلق   لوزانعن خطة عمل  المنتظم اإلبالغ  ال سيما فيما يتعلق بضمان    مواصلة العمل  علينا  ذلك، ال يزال يتعين  على الرغم من

ذات الصلة من التقارير   الفقراتجميع    عبرمن خالل إدراج معلومات عن هذه األبعاد  ، و  بتضمين اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع

 السابعة. السنوية المقدمة بموجب المادة 

 

أن مشاركة النساء من مختلف الخلفيات والهويات في اجتماعات االتفاقية ال تزال منخفضة    نا غض النظر عنعالوة على ذلك، ال يمكن 

من    ألفرادلجميع ا  المجدية  مشاركةاللضمان    الالزمة  واتخاذ الترتيبات  العوائقبحاجة إلى تحديد    لذلك نحن و  مال،لأل  بشكل مخيب

 . بالقدر الكافيممثلة الغير الفئات كافة 
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، بما في ذلك  عمل لوزانوالتنوع في خطة    تضمين النوع االجتماعيوما زلنا نشجع جميع الدول األطراف على الوفاء بالتزامات  

 التالي: 

 (؛4)اإلجراء  أكثر شموالً تنفيذ األنشطة بطريقة  •

 ( ؛23التنوع في أنشطة المسح والتطهير )اإلجراء  النوع االجتماعيإدماج اعتبارات  •

 ( ؛ 28)اإلجراء  خصيًصا وفق السياقتدخالت للتوعية بالمخاطر مصممة تنفيذ  •

البيانات   • وتحليل  واإلصابات  عن  جمع  االجتماعيمصنفة حسب  التلوث  )اإلجراء    النوع  واإلعاقة   (.  31و  29والعمر 

، هويات النوع االجتماعياألفراد من مختلف  هذه البيانات  شمل  تلفقط ،  جمع البيانات حسب الجنس    عن  تجاوزالوينطوي ذلك على  

 الذخائر العنقودية؛  مخلفات فعال إلبالغ برامج ها بشكلاستخدامو

وتراعي اإلعاقة والعمر، وضمان    ضمن النوع االجتماعيتقديم المساعدة للضحايا بطريقة غير تمييزية تراعي الفوارق   •

 (.36و  34قوانين والسياسات ذات الصلة )اإلجراءان إدماجهم ومشاركتهم الهادفة في أعمال االتفاقية وال

 

بالعمل الذي يضطلع به الفريق   وافيًاترحيبا  مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  واستنادا إلى ذلك، يرحب  

بشأن   السالح،  نزع  لبحوث  المتحدة  األمم  ومعهد  جنيف  مركز  مع  باالشتراك  السالح،  نزع  بأثر  المعني    الراهن  الوضعالدولي 

ت ومجاال   نقاط مداخل  حددالئحة حقائق ت  عن إعداد  حيث أسفر هذا العمل  والتنوع في اتفاقية الذخائر العنقودية.    العتبارات النوع

 والتنوع بما يتماشى مع اتفاقية الذخائر العنقودية وخطة عمل لوزان.  تضمين اعتبارات النوع االجتماعيالعمل بشأن 

 

 سيدي الرئيس،

 

لديه التزامات الدولي  أن مجتمعنا  مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  وفي الختام، وكما ذ كر آنفا، يعتقد  

 والتنوع. ونحن بحاجة اآلن إلى التركيز على التنفيذ والنتائج. النوع االجتماعيوأهداف واضحة بشأن  

 

 شكًرا جزياًل 

 


