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Explosive hazards have a significant impact on human security both during and after 
conflicts. In over 60 countries and territories, mines, cluster munitions, explosive 
remnants of war and poorly managed ammunition stockpiles injure and kill thousands 
of people every year. Access to livelihood assets, reconstruction and development 
are significantly impeded by these indiscriminate threats. 

WHO WE ARE

The Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining (GICHD) is an 
expert organisation working to reduce 
the impact of mines, cluster munitions 
and other explosive hazards, in close 
partnership with mine action organisa-
tions and other human security actors.

We support the ultimate goals of mine 
action: saving lives, returning land to pro- 
ductive use and promoting development.

Based at the Maison de la paix in Geneva,  
the GICHD employs around 55 staff 
members from over 15 different nations. 
This makes the GICHD a unique and inter-
national centre of mine action expertise 
and knowledge.

Our work is made possible by core 
con tributions, project funding and in-kind 
support from more than 20 governments 
and organisations.
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توؤث���ر املخاط���ر الناجمة عن املتفج���رات تاأثريًا كبريًا على الأمن الب�ش���ري اأثناء ال�شراعات وبعده���ا على حٍد �شواء.  
وتوؤدي الألغام والذخائر العنقودية واملتفجرات من خملفات احلرب، و�شوء تخزين واإدارة الذخائر يف اأكرث من �شتني 

بلدًا واقليميًا، اإىل اإ�شابة وقتل الآلف من الأ�شخا�ض �شنويًا.
 كما توؤدي هذه التهديدات الع�شوائية اإىل تقطع �شبل العي�ض وتعرث حتقيق التنمية واإعادة الأعمار. 

اآثار املخاطر الناجمة عن املتفجرات 

اأكرث من 

 6  بلدًا 0
 واإقليمًا

ملوثًا

60

من نحن؟
مرك���ز جنيف الدويل لأن�شطة اإزال���ة الألغام للأغرا�ض 
منظم���ة  ه���و  -املرك���ز-   ،)GICHD( الن�شاني���ة 
خرباء تعمل عل���ى احلد من اآثار املخاط���ر الناجتة عن 
الألغ���ام والذخائ���ر العنقودية وغريها م���ن املتفجرات، 
يف �شراك���ة وثيق���ة م���ع املنظم���ات الت���ي تعن���ى باأن�شطة 
 اإزال���ة الألغ���ام وغريه���ا م���ن اجله���ات الفاعل���ة املعنية 

بالأمن الب�شري.
 

 "maison de la paix" "ومقر املركز يف "بيت ال�شلم
يف جني����ف، يعمل في����ه نحو 55 موظفًا م����ن اكرث من 15 
دول����ة خمتلفة، الم����ر الذي يجعله مرك����زًا دوليًا متميزًا 

باخلربات واملعارف املتعلقة بالأعمال املتعلقة بالألغام.

وجعلت كل من امل�شاهمات الأ�شا�شية ومتويلت امل�شاريع 
والدعم العيني م���ن اكرث من 20 حكومة ومنظمة عمًل 

ممكنًا. 



Explosive hazards have a significant impact on human security both during and after 
conflicts. In over 60 countries and territories, mines, cluster munitions, explosive 
remnants of war and poorly managed ammunition stockpiles injure and kill thousands 
of people every year. Access to livelihood assets, reconstruction and development 
are significantly impeded by these indiscriminate threats. 

WHO WE ARE

The Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining (GICHD) is an 
expert organisation working to reduce 
the impact of mines, cluster munitions 
and other explosive hazards, in close 
partnership with mine action organisa-
tions and other human security actors.

We support the ultimate goals of mine 
action: saving lives, returning land to pro- 
ductive use and promoting development.

Based at the Maison de la paix in Geneva,  
the GICHD employs around 55 staff 
members from over 15 different nations. 
This makes the GICHD a unique and inter-
national centre of mine action expertise 
and knowledge.

Our work is made possible by core 
con tributions, project funding and in-kind 
support from more than 20 governments 
and organisations.

THE IMPACT OF EXPLOSIVE HAZARDS

P
h

ot
o:

 ©
 S

tu
d

io
re

g
ar

d

60
over

countries and 
territories 

contaminated

 يدعم مركز جنيف الدويل لإزالة الألغام  ال�شلطات الوطنية واملنظمات الدولية والإقليمية واملنظمات غري احلكومية 
يف جهودها الرامية اإىل حت�شني الأداء وامللءمة وال�شتدامة للأعمال املتعلقة بالألغام 

وي���زور م�شت�ش���ارو املركز ما يق���ارب 50 بلدًا يف كل عام، ويقدم���ون الدعم عن بعد لتمكني تل���ك البلدان من معاجلة 
التلوث الناجم عن خطر املتفجرات  بفاعلية واأمان و بكفاءة

ويعت���رب املركز نقطة مرجعية مركزية يف جمال الأعمال املتعلقة بالألغام، اإذ يجمع بني خرباء واخ�شائيني يف املجال 
لتبادل املعارف، كما يعزز املركز احلوار بني البلدان املتاأثرة بلغاتها املحلية، م�شجعًا بذلك التعاون القليمي.

عملنا

القواعد
واملعايري

  تعزيز �شكوك القانون الدويل 
والقواعد واملعايري وكذلك ال�شيا�شات 

القائمة على الأدلة.

املعرفة 
والبحوث

تعزيز اخلربات والأ�شاليب واملمار�شات 
اجليدة. تطوير اأدوات وتقنيات 

مبتكرة.

تنمية 
القدرات

تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية، والتدريب 
على كل ما يتعلق بالأعمال املتعلقة 

بالألغام املوؤ�ش�شية منها والإ�شرتاتيجية 
والإدارية والتنفيذية



يعم���ل املركز على زيادة الكف���اءة الت�شغيلية والفعالية للأعمال املتعلق���ة بالألغام. كما اننا نعمل 
على تقدمي امل�شورة وتبادل املمار�شات اجليدة للم�شاعدة على �شمان حترير اآمن ومريح وحمدد  

للأرا�شي واملياه.

ونرك���ز عل���ى تعزيز القدرات الوطنية لتمكينها من ا�شتلم زم���ام العمليات، والت�شدي ملخلفات 
التلوث طويلة الأمد، مبا يتما�شى مع الأولويات وال�شرتاتيجيات الوطنية والعاملية.

تت�شمن حمفظتنا التدريبية الآتي:
▼  حترير الأر�ض: طرائق واأدوات امل�شح والك�شف والتطهري.

▼   تدمري املخزون والتخل�ض من الذخائر املتفجرة واإدارة �شلمة الذخائر.
▼  التخطيط ال�شرتاتيجي وتعبئة املوارد.

▼  اإدارة التلوث املتبقي.
▼  التعاقد والتاأمني وامل�شوؤولية.

اإدارة املخاطر 



يعم���ل املرك���ز على متك���ني ال�شركاء يف ه���ذا املجال من ال�شتف���ادة من املعلوم���ات ذات اجلودة 
العالية، ومتكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على اأدلة م�شوؤولة وفّعالة.

ويوف���ر نظام املركز لإدارة معلومات الأعمال املتعلق���ة بالألغام )IMSMA( اإطار عمل م�شرتك 
م���ن اأجل تطوير وتطبي���ق الآليات امل�شرتكة، وهذا يت�شمن: جم���ع البيانات من خلل تكنولوجيا 

حممولة، التحقق من �شحة البيانات وتخزينها ونظم املعلومات اجلغرافية.

ويركز دعمنا على:

▼  تنمية القدرات: التقييمات وخطط العمل والتدريب.

▼  التنمية التقنية: الأدوات ودعم امل�شتخدم.

▼  اإر�شادات معيارية: ملخ�شات عن ال�شيا�شات والتطبيقات اجليدة.

اإدارة املعلومات



كّلف���ت الأمم املتح���دة املرك���ز ليكون مبثاب���ة الأمانة العام���ة للمعايري الدولية للأعم���ال املتعلقة 
)IMAS( بالألغام

وتق���دم تل���ك املعايري. واملذكرات التقني���ة، وبروتوكولت الختبار والتقيي���م ، اإر�شادات لتح�شني 
الكف���اءة وال�شلمة، و�شمان اجلودة يف جمال الأعم���ال املتعلقة بالألغام. فهي ت�شاعد ال�شلطات 
الوطني���ة على تطوي���ر املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغ���ام واملنظمات التي تعنى بها على 

حت�شني اجراءات الت�شغيل القيا�شية.

وبالإ�شافة اإىل تطوير ومراجعة وتعزيز املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام والوثائق ذات 
ال�شلة، فاإن خرباءنا يقدمون امل�شورة ب�شاأن:

▼  تطبيق املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام والوثائق ذات ال�شلة.

▼  الت�شريعات الوطنية لإزالة الألغام.

▼  املعايري الوطنية لإزالة الألغام.

▼   اإدارة اجلودة واملراقبة والتقييم.

معايري الأعمال املتعلقة بالألغام



يعم���ل املركز على اأن تكون الأعمال املتعلقة بالألغام جزءًا ل يتجزاأ من اجلهود ال�شاملة املبذولة 
م���ن اأجل احلف���اظ على الأمن الب�ش���ري، اإذ اأنن���ا نعزز ال�شيا�ش���ات املبنية عل���ى الأدلة، وندعم 
الرواب���ط بني الأعم���ال املتعلقة بالألغام والأم���ن والتنمية ومبادرات الو�شاط���ة من اأجل ال�شلم 

وحقوق الأر�ض والهتمامات البيئية.

ويدعم املركز تطوير وتطبيق �شكوك القانون الدويل ذات ال�شلة وذلك عن طريق:

▼   ا�شت�شافة وح���دات دعم تطبيق اتفاقية حظر الألغام امل�شادة للأف���راد، والتفاقية املتعلقة 
بالذخائر العنقودية والتعاون معها.

▼   تزوي���د الدول الأطراف بامل�شورة التقنية واملعلومات الت���ي ت�شاعدها على الوفاء بالتزاماتها 
وحتقيق اأهدافها.

▼   ت�شهيل عق���د الجتماعات الدولية والتوا�شل مع العاملني يف جمال الأعمال املتعلقة بالألغام 
ب�ش���اأن الق�شاي���ا الرئي�شية، ب�شف���ة مراقب لهذه التفاقي���ات، وللتفاقية املتعلق���ة باأ�شلحة 

تقليدية معينة.

ال�شيا�شة والقانون الدويل الإن�شاين



مركز جنيف الدويل لأن�شطة اإزالة 
الألغام للأغرا�ض الن�شانية
Maison de la paix, Tower 3
Chemin Eugène-Rigot 2C
PO Box 1300
CH – 1211 Geneva 1, Switzerland
info @ gichd.org

تابعنا على 
gichd.org

facebook

twitter


