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 االجتماع الثامن عشر

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليل الطلب املقدم من البوسنة واهلرسك من أجل متديد املوعدد النادا     
مددددن  5إلكمددددام  دددددم  اضلدددددام املوددددادة لم ددددراد و قددددا  ض  ددددام املددددادة 

 *اال فاقية

 )زامبيا وكندا والنرويج والنمسا( 5املعنية بتنفيذ املادة  مقدم من اللجنة  

؛ وبدددددأ ن دددداي ا ت اقيدددد  1998أييفول/وددددب مرب  8صددددداقت البووددددن  وا روددددي عيفدددد  ا ت اقيدددد     -1
. وأبيفغدددت البوودددن  وا رودددي،   تاريدددر الشددد افي  األو  1999آيار/مدددار   1ابلنسدددب  هذ  دددلا البيفدددد   

، عدددن منددداعة لاالدددا  لو ي ردددا أو وددديشربا يف دددود أو ي شددد ب    2000شدددبارب/فرباير  1الدددلد قدم ددد    
اح وائرا عيف  ألغام مضادة لألفراد. وكانت البوون  وا روي ميفزم  ب دمري أو المان تدمري مجيع األلغام 

. وملددا رأا البووددن  وا روددي 2009آيار/مددار   1ا  لو ي رددا أو ودديشربا  يفددول املضددادة لألفددراد ا االدد 
أهنا لن تس شيع الايام بللي  يفول ال اريخ امللكور، قدمت عيفباً هذ ا ج ماع ال اودع ليفددول األعدرا  

 1 من أجل متديد املوعد النرائي ل رتة عشر ونواا، أد حىت  2008)ا ج ماع ال اوع( املااود   عام  
 . ووافة ا ج ماع ال اوع ابإلمجاع عيف  عيفب ال مديد.2019آيار/مار  

يدزال  ولدى موافا  ا ج ماع ال اوع عيف  عيفدب البوودن  وا رودي، أشدار هذ أن  دلا البيفدد   -2
رغم ما بلل  من جرود دؤوب  وكبرية تادود هذ مدا قبدل  5يواج  يفدايً كبرياً ليفوفاء ابل زامات  مبوجب املادة 

دء ن اي ا ت اقيد . و حدا ا ج مداع ال اودع كدللي أن ا شد  املاروالد    الشيفدب املاددم مدن البوودن  ب
وا روددي، وهن كانددت عموحدد  وقابيفدد  ليف شبيددة، تا مددد   ااحرددا عيفدد  مضدداع   األداء    ددال املسدد  

مويل يسجل تراجاًا، أن ال  ال اين، واو مرار اجلراا املاحن    تادمي مس وايا عالي  من ال مويل، رغم
وتوفري األموال من جاندب اكوومداا اييفيد ، وهتايدبدا بادد يلدي ابود مرار. وابإلالداف  هذ يلدي، أشدار 
ا ج مدداع ال اوددع هذ أتيدد  تددولي الوالددول فيمددا ي ايفددة ب يتديددد املندداعة الددا   يددزال ي ادد  مااجل رددا    

 كل منشا  هداري  ومساح   له املناعة ومواقارا.

__________ 

 تارر نشر  له الوثيا  باد اتريخ النشر املا اد لظروٍ  لارج  عن ويشرة اجلر  الا قدم را. *
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 5، قدمت البوون  وا روي هذ رئيس اليفجند  املانيد  ب ن يدل املدادة 2018نيسان/أبريل  25و   -3
،  2018يونيد   حزيدران/  4. و  2019آيار/مدار   1اليفجن "( عيفباً ل مديد املوعد النرائي ايدد  دا   ")

شدنن عيفدب ال مديدد.  ب  وجرت اليفجن  هذ البوون  وا روي روال  تشيفب فيرا توالييتاا ومايفومداا هالدافي  
ليف مديدددد ي ضدددمن مايفومددداا   ، قددددمت البوودددن  وا رودددي هذ اليفجنددد  عيفبددداً منايتددداً 2018أييفول/ودددب مرب    7و   

. ووافدة  2021آيار/مدار     1حدىت  ، هالافي  رداً عيف  أوئيف  اليفجن . وعيفبت البوون  وا روي ودن   هالدافي   
 ( عيف  عيفب ال مديد ابإلمجاع.عشر ا ج ماع السابع عشر ليفدول األعرا  )ا ج ماع السابع  

و  وياق املوافا  عيف  الشيفب، أشار ا ج ماع السابع عشدر هذ أن مدن املؤودف، بادد مدرور  -4
مددا ياددر  مددن عشددرين عامدداً عيفدد  دلددول ا ت اقيدد  حيددز الن دداي، أن البووددن  وا روددي   تددزال غددري قددادرة 

ا ج ماع كللي، هذ أن من األمور اإلجيابي ، مع عيف  يفديد كمي  الامل امل باي وكي ي  تن يله. وأشار  
يلي، أن البوون  وا روي عاهتم  عيف  اختاي لشواا ليفوقو  عيف  حجم ال يتدد امل باي فااًل ولوالع 

. و   دلا السدياق، أشدار 5لشط يفدد عيفد  وجد  الدقد  ال درتة الزمنيد  املشيفوبد   ود ومال تن يدل املدادة 
اك  اء البوون  وا روي بشيفب ال رتة الزمني  الالهتم  فاط ل اييم الوقائع   ا ج ماع السابع عشر هذ أتي 

هذ  ددله الوقددائع. وأشددار ا ج مدداع السددابع عشددر أيضدداً  ياا الصدديف  ووالددع لشدد  او شددرافي   ادفدد  اودد ناداً 
مددن  لسددن  ، ت وقددع أهنددا  اجدد  هذ مددا ينددا ز وددن   اع بدداراً  هذ أن البووددن  وا روددي، هي عيفبددت ال مديددد 

اتريددخ تادددمي عيفبرددا ليفيتصددول عيفدد  توالددي  بشددنن ال يتدددد الددلد   يددزال قائمدداً ووالددع لشدد  ت صددييفي  
 وتادمي عيفب متديد اثلث.

املوعددد  ، قدددمت البووددن  وا روددي هذ رئدديس اليفجندد  عيفبدداً ل مديددد 2020حزيران/يونيدد   22و   -5
، وجرددت اليفجندد  هذ البووددن  وا روددي  2020متوهت/يوليدد     31. و   2021آيار/مددار     1النرددائي ايدددد  ددا    

، قددمت البوودن  وا رودي  2020 أغسدشس   آ /   25روال  تشيفدب فيردا توالدييتاا ومايفومداا هالدافي . و   
عيف  أوئيف  اليفجن . وعيفبت البوون  وا روي  هذ اليفجن  عيفباً منايتاً ليف مديد ي ضمن مايفوماا هالافي  رداً 

 .2027مار   آيار/ 1وت ونواا هالافي ، حىت 

ويشري الشيفب هذ أن البوون  وا روي كاندت وقدت تاددمي الشيفدب السدابة أكثدر البيفددان تيفدواثً  -6
   2مدرتاً مرباداً تاريبداً ) 1 056 574 142  أورواب حيدث بيفغدت مسداح  املنداعة امليفغومد  فيردا ابأللغدام 

 املائ  من املساح  اإلمجالي  ليفبوون  وا روي(.

 ويشددري الشيفددب هذ أن مشددروع ال ايدديم الاشددرد ليفمندداعة املشدد ب    لشوربددا   البووددن  وا روددي،  -7
ز لددالل  ددله ال ددرتة  ددد  هتايدة الو دداءة مددن لددالل تشبيددة املسدد  الددلد مول دد  امل والددي  األوروبيدد ، أ   ادد 

غددري ال ادددين واملسددد  ال اددين ل يتديدددد لدددط أوددا  جديدددد ليف دشددديط الددواقاي ويفايدددة أ ددددا  اودددرتاتيجي  
فريااً من أفرق   14. ويشري الشيفب هذ أن املشروع أازه 2025-2018اإلجراءاا امل ايفا  ابأللغام ليف رتة 

من الاواا املسيفيت   2من مركز اإلجراءاا امل ايفا  ابأللغام   البوون  وا روي، و  9 اين )املس  غري ال
 من املنظم  النروجيي  ليفمساعدة الشابي ( وند    ل بدعم من ويفشاا اجمل مااا اييفي .   3ليفبوون  وا روي، و 

وم ، و ي مناعة منشا  يش ب    أهنا ميفغ 488ويشري الشيفب هذ أن املشروع أدى هذ يفديد  -8
جغرافي  جتمع مااً مناعة ي ش َب    لشوربا ومناعة مؤكدة ا شورة   "منشا  عميفياا" واحدة ختضع 

ويشري الشيفب أيضداً هذ أن  فيما باد لاميفي  اإلفراج عن األراالي )مس  غري تاين ومس  تاين وتشرري(. 
اجمل مددع اييفددي عددن عريددة تازيددز  ياجدداا هنشدداء مندداعة ي شدد ب    أهنددا ميفغومدد  يسدد جيب بشددول أفضددل  ح  

ا تصال اجمل ماي وك ال  هيالء األولوي   ح ياجاا اجمل مااا اييفي  وتيفبي را. ويشري الشيفب كللي هذ 
 أن  لا النرج يبسط هجراءاا يفديد املرام من لالل ختصيص منشا  جغرافي  أكرب ليفمنظماا. 
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مددرتاً مربادداً لددالل فددرتة  94 555 274مددا  موعدد  ويشددري الشيفددب عددالوة عيفدد  يلددي هذ مااجلدد   -9
مدددرتاً مرباددداً مدددن املنددداعة الدددا ي شددد ب    لشوربدددا والدددا أ لغ يدددت مدددن  84 655 964ال مديددد، مبدددا   يلدددي 

مددرتاً مربادداً مددن املندداعة الددا ي شدد ب    لشوربددا والددا قد يف  صددت  8 342 881لددالل املسدد  غددري ال اددين، و
مرتاً مربااً من املناعة املؤكدة ا شورة الا مت تشرري ا.   1  566  429ال اين، ومساح را من لالل املس  

 2 363لغمداً مضداداً ليفددابابا، و 76لغمداً مضداداً لألفدراد و 3 064ويشري الشيفب هذ تدمري مدا  موعد  
ي قشاد  م  جددرة مدن تيف دداا اكدر ، مبددا فيردا يلددائر عناوديد . ورحبددت اليفجند  ربددال  البوودن  وا رودد 

عن ال ادم الدلد أحرهتتد  وأشدارا هذ أتيد  اود مرار البوودن  وا رودي   اإلبدال  عمدا يفدرهته مدن تاددم 
بشريادد  ت سددة مددع املاددايري الدوليدد  لتجددراءاا امل ايفادد  ابأللغددام، ويلددي ب ددوفري مايفومدداا مصددن    سددب 

عرية املس  ال اين، واملناعة املناعة امليفغاة عن عرية املس  غري ال اين، واملناعة املايفص  مساح را عن 
 املااجَل  عن عرية ال شرري. 

ويشدددري الشيفدددب هذ أن البوودددن  وا رودددي واصددديفت لدددالل فدددرتة ال مديدددد تن يدددل ا ملشدددروع هدارة  -10
وتدبري اإلجراءاا امل ايفا  ابأللغام، بدعم من برانمج األمم امل يتدة اإلمندائي، الدلد يسدا  هذ مسداعدة 

ثدد  وديفشاا اإلجدراءاا امل  ايفاد  ابأللغددام   هتايدة الشد افي  ويفسد  قددراا ال دشدديط وتن يدل مادايري  د 
لتجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام مدددن أجدددل تسدددريع وتدددرية ههتالددد  األلغدددام. وا دددد  الادددام  دددو هعدددادة بنددداء ثاددد  

مبوجب اجلراا املاحن  من لالل والع لش  هااهت موثوق  وواقاي  وقابيف  ليف يتاية ليفوفاء ابلزاماا البيفد 
ات اقي  حظر األلغام املضدادة لألفدراد. ويشدري الشيفدب هذ أن املشدروع مدرتبط مبجيفدس املداحن  الدلد يدوفر 
املن دى ا دا  ابل نسدية، واإلبدال  الددقية   الوقدت املناودب، واملشدورة بشدنن ال شدوراا ا ودرتاتيجي  

إلقامدد  شددراكاا وعنيدد  ودوليدد  قويدد . وال شددغييفي  فيمددا إلددص اإلجددراءاا امل ايفادد  ابأللغددام، ويادددم الدددعم 
وأشارا اليفجن  هذ أتي  اجلرود الا تبل ا البوون  وا روي ل ازيز ال نسية الوعين، بشرق منرا المان 
 هجددراء حددوار مندد ظم مددع أصدديتا  املصدديفيت  عيفدد  الصددايدين الددوعين والدددو  بشددنن ال ادددم ايددرهت وال يتدددايا 

أشارا اليفجن  مدع ا رتيدال هذ ال اددم الدلد أحرهتتد  البوودن  وا رودي املواجر  والدعم املادام ليف ن يل. و 
 وهذ اجلرود الا بلل را  ختاي ا شواا املناوب  من أجل يفس  فاالي  عميفياا املس  وال شرري وك اءبا. 

ويشددري الشيفددب هذ أن البووددن  وا روددي واصدديفت، لددالل فددرتة ال مديددد، ا الددشالع  نشددش   -11
ر األلغددام مددن لددالل النشددر الاددام، وتثايددف ال ئدداا امل ضددررة، ومددن لددالل جرددود ا تصددال ال وعيدد   شدد 

اجمل ماددي دالددل اجمل مادداا اييفيدد  امل ضددررة، وكددللي مددن لددالل املنددا ج الدراوددي    املدددار  ا ب دائيدد . 
ردا ههتالد  األلغدام ويشري الشيفب هذ وجود لش  ليف وعي   شدر األلغدام   اجمل ماداا اييفيد  الدا   ي زمدع في

  املس ابل الاريب وأعمال توعي   شر األلغام من لالل جرود ا تصال اجمل ماي مبساعدة املنظماا 
املا مدددة   اجمل مادداا اييفيدد  الددا جيددرد فيرددا حاليدداً ههتالدد  األلغددام. ويشددري الشيفددب هذ أن ال وعيدد   شددر 

ث   قاعدددة بيدداانا مركددز اإلجددراءاا امل ايفادد  األلغددام جيددرد تشوير ددا مددن لددالل يفيفيددل بيدداانا ليفيتددواد
ابأللغام   البوون  وا روي، مع مراعاة أمنارب اكوادث هذ جانب عاداا اجمل مااا اييفي  وأنشش را. 
ورحبت اليفجن  ابجلرود الا تبل ا البوون  وا رودي ل دوفري ال وعيد   شدر األلغدام وتصدميم بران ردا عيفد  

وال رديددد الدلد يواجردد  السددوان. وأشدارا اليفجندد  كدللي هذ أتيدد  مواصدديف   أودا  تايدديم لالح ياجداا
البوون  وا روي تادمي مايفوماا عن لشط م صايف  و ددة ال واليف وم اددة السنواا ليف وعي   شر 

 األلغام واكد من    وياقاا  ددة   اجمل مااا اييفي  امل ضررة.

  املائدد  فاددط مددن  37.82اجلدد  لددالل فددرتة ال مديددد بيفغددت ويشددري الشيفددب هذ أن املسدداح  املا -12
املساح  اإلمجالي  امل وقع مااجل ردا. ويشدري الشيفدب أيضداً هذ الظدرو  ال اليد  الدا تدرى البوودن  وا رودي 

  :أهنا كانت ظروفاً مايا  أثناء فرتة ال مديد الا م نيتت  ا

وا روي أتلر ههتال  األلغام مع ان راء فرتة و ي  أعضاء جلن  ههتال  األلغام   البوون   )أ( 
 . 2020نيسان/أبريل  30وعدم تاي  أعضاء جدد ه     2019  تشرين األول/أك وبر 
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 عجز املوارد املالي  عن يفاية توقااا ا ورتاتيجي ؛  ) ( 

الظرو  املنالي  مع كون مووم ههتال  األلغام مي د من من صف آيار/مار  هذ أوائل   )ج( 
 كانون األول/ديسمرب؛ 

أو    الدا تسددببت همددا   توقدف عمددل مؤوسداا البووددن  وا روددي   19-فيددد جائيتد  كو  )د(  
 عرقيف   لا الامل.

منشاد  ي شد ب    أهندا ميفغومد   488ويشري الشيفدب هذ أن ال يتددد الدلد   يدزال قائمداً يشدمل  -13
 ا شددورة تبيفددم منشادد  مؤكدددة 799مددرتاً مربادداً، و ددي ت ددنلف  ددا  موعدد   966 686 086وتبيفددم مسدداح را 

مددرتاً  945 938 493 مددرتاً مربادداً، ومندداعة يشدد ب    لشوربددا  مددوع مسدداحرا 20 747 593مسدداح را 
مربااً. ويشري الشيفب أيضاً هذ أن املناعة الا ي ش ب    لشوربا   البوون  وا روي ح د  دا عيف  أهنا 

مايفوماا واح ما ا  هندا ميفوثد   املنشا  الواقا  ب  مناعة املواجر  ب  ال صائل امل يتارب ، الا توجد
ابأللغام. وأشارا اليفجن  هذ أتي  مواصيف  البوون  وا روي تادمي املايفوماا بشريا  م سا  مع املاايري 
الدوليددد  لتجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام عدددن ال يتددددايا امل بايددد ، مصدددن    سدددب "املنددداعة الدددا ي شددد ب    

 " ويفديد حجمرا النسيب، وكللي  سب نوع ال يفوث."املناعة املؤكدة ا شورةو لشوربا"

اق صدادد وأن عددد  - ويشري الشيفب هذ أن ال يفوث امل باي   يزال لد  أثدر هنسداين واج مداعي -14
  مااً  981لالل مشروع ال اييم الاشرد ) 1 413اجمل مااا اييفي  امل ضررة من األلغام بيفم ما  موع  

ويشدري    مااً  يفياً شدديد ال ضدرر(. 239  مااً  يفياً م ووط ال ضرر، و 193 يفياً مند ض ال ضرر، و
الشيفب أيضاً هذ أن ماظم اكدوادث تادع   فصديفي ا ريدف والربيدع، ويلدي ن يجد  أنشدش  الزراعد  ومجدع 

  املائدد  مددن ال ئدد  الثالثدد ( وأن اثين أ ددم وددبب كددوادث األلغددام  ددو مجددع املددواد ا ددام ياا  80اكشددب )
الايمدد  ا ق صددادي . ويشددري الشيفددب كددللي هذ أن الددلكور  ددم ال ئدد  األكثددر تضددرراً وأن ماظددم اكددوادث 

ي هذ . ويشدري الشيفدب عدالوة عيفد  يلد PROM-1املؤدي  هذ الوفاة كانت ن يج  تشغيل مناجم مدن ندوع 
أن اللكور البالغ  يشويفون عدداً كبرياً مدن الضديتااي، ولودن وفداة أو هعاقد  املايدل تدؤثر أتثدرياً كبدرياً عيفد  
أفددراد األوددرة انلددرين الددلين يا ددربون الدديتااي غددري مباشددرين. ويددربهت الشيفددب كددللي األتيدد  البالغدد  ل رددم 

األورة امل ضررين ووجو  المان الظرو  ا ج ماعي  عيف  الناج  وأفراد  - الاواقب الن سي  والن سي 
الالهتم  ل يفبي  اح ياجابم. وأشارا اليفجن  هذ أن البوون  وا روي قدمت بياانا عن اليتااي األلغدام، 
مصن ً   سب السن ونوع اجلنس، متاشياً مع ال زامداا الددول األعدرا . وأشدارا اليفجند  هذ أن تن يدل 

من شنن  أن يسرم هوراماً كبرياً   يفس  والم  البشر والظدرو  لالل فرتة ال مديد املشيفوب   5املادة 
 ا ق صادي    البيفد.  - ا ج ماعي 

(.  2027مدار   آيار/   1وكما وبات اإلشارة، عيفبت البوون  وا روي وت ونواا هالدافي  )حدىت   -15
 لي  لالل فرتة ال مديد: ويشري الشيفب هذ أن البوون  وا روي تا زم يفاية األ دا  الثالث  الرئيسي  ال ا 

هدلال وتشبية ن ائج ال ايديم الاشدرد ليفمنداعة الدا ي شد َب   :2021و 2020  عامي  )أ( 
  لشوربدددا   البوودددن  وا رودددي )ال نادددي  األول  ودددرتاتيجي  اإلجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام   البوودددن  

 (؛2025-2018وا روي ليف رتة 

ين  ودددرتاتيجي  اإلجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام   البوودددن  ال نادددي  الثدددا :2023  عددام  ) ( 
 ؛2025-2018وا روي ليف رتة 

 اوددد ومال اودددرتاتيجي  اإلجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام   البوودددن  وا رودددي   : 2025  عدددام   )ج(  
 تاييم الوالع ووالع اورتاتيجي  ا روج واو ومال الاميفي . :2027، و  عام 2025-2018ليف رتة 
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دددددددد ويشدددددددد  -16          آ / 5املااددددددددودة    175ري الشيفددددددددب هذ أن  يفددددددددس الددددددددوهتراء اع مددددددددد،   دورتدددددددد  الد
الددا حااددت األ دددا   2025-2018، اوددرتاتيجي  اإلجددراءاا امل ايفادد  ابأللغددام ليف ددرتة 2019أغسددشس 

 ا ورتاتيجي  ا مس  ال الي :

ختزينردددا هجدددراءاا هدارة نوعيددد  املايفومددداا الدددا تو دددل مجدددع املايفومددداا ياا الصددديف  و  )أ( 
ويفيفييفرا وتباد دا واود ددامرا   ال دشديط بو داءة وفااليد ، ويفديدد األولدوايا، ويفديدد املردام، وتن يدل 

 من لش  عمل أوويفو(؛  35و 22و 9اإلجراءاا امل ايفا  ابأللغام )اإلجراءاا 

الرتويج لربانمج موافيت  األلغام   البوون  وا روي عيف  الصايدين الوعين والدو   ) ( 
 من لش  عمل أوويفو(؛ 8و 1من أجل هتايدة هبراهته وتازيز مسؤولي  الدول  وال زامرا ودعمرا )اإلجراءان 

يفديد وأتكيد حجم وأتثري مشاكل ال يفوث ابأللغام/امل  جراا من تيف اا اكر ؛  )ج( 
شويف  وفااً ملاايري البوون  وا روي لتجراءاا امل ايفا  ابأللغام، مبا يو ل هعدادة املنداعة انمند  وحل امل

 من لش  عمل أوويفو(.   27و   20و   19و   6و   5و   3و   2هذ اجمل مااا اييفي  امل ضررة  و ددامرا )اإلجراءاا  

  اجلنسد  ويفدرتم تازيز السالم  من لالل تدابري ليف وعيد  ابأللغدام تراعدي ال دوارق بد  )د( 
ال نددوع مددن أجددل اكددد مددن عدددد حددوادث األلغددام/امل  جراا مددن تيف دداا اكددر  ودعددم األنشددش  انمندد  

 من لش  عمل أوويفو(؛  32و 31و 30و 29و 28واملس دام  الالهتم  ليفيتياة )اإلجراءاا 

مشددارك  مجيددع الدديتااي األلغددام/امل  جراا مددن تيف دداا اكددر    اجمل مددع عيفدد  قدددم  )ه( 
املسددداواة مدددع انلدددرين؛ ويفديدددد اح ياجدددابم وتيفبي ردددا، وتازيدددز ال دددر  مدددن لدددالل مسددداعدة قائمددد  عيفددد  

 من لش  عمل أوويفو(. 34و 33و 4اكاوق تارت  ابل نوع )اإلجراءاا 

ويشددري الشيفددب هذ أن ال يتددول هذ تركيددز عيفدد  جرددود املسدد  غددري ال اددين ويضددمن أن رموددان  -17
 االيددد  ليف يتددددد الدددلد مدددا هتالدددت تواجرددد . ويشدددري الشيفدددب هذ أن مدددن البوودددن  وا رودددي أن ت صددددى ب

املمون، انشالقاً من ن ائج مشروع "اإلفراج عن األراالدي"، اود ن اج أن املنداعة الدا ي شد َب    لشوربدا 
والا توجد حالياً   قاعدة بيداانا مركدز اإلجدراءاا امل ايفاد  ابأللغدام   البوودن  وا رودي ليسدت كيفردا 

ابأللغام وأن قدراا ههتال  األلغام وي ا  نشر ا   مناعة صغرية نسبياً. ويشري الشيفب هذ أن من ميفوث   
مدرت  967 000 000امل وقع أن ي م ال صدد ليف يتدد اإلمجا  اللد   يزال قائمداً والدلد تبيفدم مسداح   

مددرت مربددع،  141 700 000مددرت مربددع، وتايفدديص  817 600 000مربددع تاريبدداً لددالل فددرتة ال مديددد )هلغدداء 
  :مرت مربع(، ويلي عيف  النيتو ال ا  7 800 000وتشرري 

  12  700 000 مددرت مربددع، وتايفدديص   58  400  000مددرت مربددع )هلغدداء    71  800  000:  2020 )أ(  
 مرت مربع(؛ 800 000مربع، وتشرري  مرت 

 400 000 مرت مربدع، وتايفديص 75 100 000مرت مربع )هلغاء  91 300 000: 2021 ) ( 
 مرت مربع(؛ 900 000مرت مربع، وتشرري  15

 400 000 مرت مربع، وتايفيص  92  900  000مرت مربع )هلغاء    110  300  000:  2022 )ج( 
 مرت مربع(؛ 900 000مرت مربع، وتشرري  16

مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع،  107 800 000مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع )هلغددددددددددددددددداء  126 400 000: 2023 )د( 
 مرت مربع(؛ 1 000 000مربع، وتشرري  مرت 17 600 000 وتايفيص

مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع،  124 000 000مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع )هلغددددددددددددددددداء  145 500 000: 2024 )ه( 
 مرت مربع(؛ 1 000 000مرت مربع، وتشرري  20 400 000 وتايفيص
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مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع،  132 800 000مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع )هلغددددددددددددددددداء  155 700 000: 2025 )و( 
 مرت مربع(؛ 1 000 000مرت مربع، وتشرري  21 800 000 وتايفيص

مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع،  111 700 000مدددددددددددددددددرت مربدددددددددددددددددع )هلغددددددددددددددددداء  131 400 000: 2026 )هت( 
 مرت مربع(؛ 900 000مرت مربع، وتشرري  18 700 000 وتايفيص

 700 000 مرت مربدع، وتايفديص 11 490 000مرت مربع )هلغاء  13 440 000: 2027 )ل( 
 مرت مربع(. 1 000 000مرت مربع، وتشرري  18

وترحب اليفجند  ابألحدداث الرئيسدي  الدا أبيفغدت عنردا البوودن  وا رودي، وتالحدا ابرتيدال أن  -18
البوون  وا روي تس ددم اجملموع  الواميف  من األواليب ليفسمال رعادة األراالي  مان هذ السوان. 

الساي هذ يفس  تانياا اإلفراج عن األراالي وهصددار  وتشجع اليفجن  البوون  وا روي عيف  مواصيف 
 الشراداا، الشيء اللد ميون أن يساعد البوون  وا روي عيف  الوفاء ابل زامابا   فرتة هتمني  أقصر.

                 ويشددددددددري الشيفددددددددب هذ أن األنشددددددددش  الددددددددا وي ضددددددددشيفع  ددددددددا لددددددددالل فددددددددرتة ال مديددددددددد ودددددددد ويف ف -19
بوودن  وا رودي الاابيفدد  ليف يتويدل )مدارم بوودين(. ويشددري ميفيدون مدارم مددن ماركداا ال 336.2مدا  موعد  

  املائد   50  املائد  مدن اجملمدوع وود شيفب  50الشيفب أيضاً هذ أن حوومد  البوودن  وا رودي ود مو  ل 
 000هذ ما  موع   2020من اجلراا املاحن . ويشري الشيفب هذ أن البوون  وا روي و يت اج   عام 

 وه اليفجن  جبرود البوون  وا روي الرامي  هذ المان ال زام ما  وعين ابل ن يل. مارم بووين. وتن  38  750

و حظدددت اليفجنددد  أن الشيفدددب ي ضدددمن مايفومددداا ألدددرى ياا صددديف  قدددد تودددون م يددددة ليفددددول  -20
األعرا    تاييم الشيفب والنظر في ، مبا   يلي مزيد من ال  اصيل عن ا ياكل الوعني  إلهتال  األلغام، 

عدددن األولدددوايا واملدددداعر وا فرتاالددداا امل ايفاددد   شددد  الامدددل، هذ جاندددب مرفاددداا تشدددمل  ومايفومددداا
، وجردددود ال وعيددد   شدددر 2020ت اصددديل عدددن ال يتددددد الدددلد   يدددزال مددداثاًل، واملردددام ياا األولويددد  لادددام 

 األلغام،   مجيف  أمور ألرى.

و حظت اليفجن  أن ، ابلنظر هذ أن جرود املسد  غدري ال ادين واملسد  ال ادين ود  ي  مزيدداً مدن  -21
الوالددددول بشددددنن ال يفددددوث امل باددددي   البووددددن  وا روددددي وابلنظددددر هذ أن البووددددن  وا روددددي و سدددد ار  

تاددددمي  ، فدددان ا ت اقيددد  و سددد  يد مدددن2023اودددرتاتيجي را    دددال اإلجدددراءاا امل ايفاددد  ابأللغدددام   عدددام 
ثددددددد      30و   2023 أبريدددددددل نيسدددددددان/ 30البوودددددددن  وا رودددددددي هذ اليفجنددددددد  لشدددددددط عمدددددددل م صددددددديف   دا

ليف رتة امل باي  املشدمول  ابل مديدد. وأشدارا اليفجند  هذ أن لشدط الامدل  دله ينبغدي  2025نيسان/أبريل 
ا يف دود ألغامداً مضدادة أن ت ضمن مايفوماا عن ال ادم ايرهت، وقائم   د ث  جلميع املنداعة املاروفد   هند 

لألفراد، أو املش ب    أهنا كللي، ابو ددام مصشيفيتاا م سا  مع املاايري الدولي  لتجراءاا امل ايفا  
ابأللغام، وتوقااا ونوي  عن املناعة وحجم املناعة الا و ااجل لالل ال رتة امل باي  املشمول  ابلشيفب، 

   م صيف  ومنايت  تس ند هذ مس وايا متويل جديدة.واملنظم  الا و  وذ يلي، تاابيفرا ميزاني
و حظت اليفجن  ابرتيال أن املايفوماا املادم    الشيفدب املدناا  شداميف  وكاميفد  وواالديت . وأشدارا   -22

اليفجن  كللي هذ أن ا ش  الا قدم را البوون  وا روي قابيفد  ليف ن يدل وميودن رصدد ا بسدرول  وتبد    بوالدول  
أن تؤثر   وترية ال ن يل. و حظت اليفجن  أيضاً أن ا ش  م صيف  و ددة ال ويف   وم اددة    الاوامل الا ميون 

السنواا. و حظت اليفجن  كللي أن ا ش  تسد ند هذ تصصداا مدن امليزانيداا اكووميد  وي وقدف تن يدل ا  
تادددمي البووددن     عيفدد  اودد ارار ال مويددل الدددو . و   ددلا الصدددد،  حظددت اليفجندد  أن ا ت اقيدد  و سدد  يد مددن 

 نيسان/أبريل بشنن ما ييفي:   30وا روي هذ الدول األعرا  تاارير ونوي   يفول  

ال ادددم ايددرهت   تن يددل ا وددرتاتيجي  الوعنيدد  ليفبووددن  وا روددي    ددال اإلجددراءاا  )أ( 
 ؛2025-2018امل ايفا  ابأللغام ليف رتة 
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مدددا ي ايفدددة اب ل زامددداا الدددواردة   ال اددددم ايدددرهت   أنشدددش  اإلفدددراج عدددن األراالدددي في ) ( 
 لشط الامل السنوي  ليفبوون  وا روي، مصن ً  بشريا  ت سة مع املاايري الدولي  لتجراءاا امل ايفا  ابأللغام؛ 

األحداث الرئيسي  املادال ، مبا   يلي مايفوماا عن عدد املناعة ومساح  املنداعة  )ج( 
 وي ي  الا حد  دا  ا األولوايا؛امليفغوم  الا ي ا  مااجل را ونوايً وال

املايفومدددداا امل ايفادددد  بوي يدددد  مراعدددداة جرددددود ال ن يددددل ملد يفددددف ا ح ياجدددداا والددددرؤى  )د( 
املد يف   ا اص  ابلنساء وال  ياا وال  يان والرجال وا ح ياجاا وا رباا امل نوع  ليفنا    اجمل مااا 

 اييفي  امل ضررة؛

ملبلولدد  لبندداء قدددراا وعنيدد  مسدد دام  ليف اامددل مددع املندداعة ال ادددم ايددرهت   اجلرددود ا )ه( 
 امليفغوم  غري املاروف  وابااً، مبا   يلي املناعة امليفغوم  حديثاً املو ش   باد هكمال عميفي  ال دمري؛

املس جداا امل ايفا  جبرود تابئ  املوارد الوعني  والدولي ، مبا   يلي اجلرود املبلولد   )و( 
ابجلردداا املاحندد  اي ميفدد  وجرددود ال وعيدد  بادددم تددوافر ال مويددل الددالهتم لدددى السدديفشاا    هعددار ا تصددال

 اكوومي  واملؤوساا الاام  والسيفشاا اييفي  ل مويل عميفياا ال شرري، ون ائج  له اجلرود؛

املس جداا امل ايفا  بوالع وتن يل لش  م صيف  و ددة ال واليف وم اددة السنواا  )هت( 
األلغددددام   وددددياقاا  ددددددة واكددددد منرددددا   اجمل مادددداا اييفيدددد  امل ضددددررة، مبددددا   يلددددي ليف وعيدددد  مبددددداعر 

املايفوماا امل ايفا  ابملنرجياا امل با  وال يتدايا املواجر  والن ائج اياا ، مع مايفوماا مصن    سب 
 ؛النوع ا ج ماعي والامر

ي ل ازيددز ال نسددية الددوعين، املسدد جداا امل ايفادد  ابجلرددود الددا تبددل ا البووددن  وا رودد  )ل( 
بسدددبل منردددا الدددمان هجدددراء حدددوار منددد ظم مدددع أصددديتا  املصددديفيت  الدددوعني  والددددولي  بشدددنن ال اددددم ايدددرهت  

 املواجر  والدعم املادام ل ن يل ال زامابم مبوجب ا ت اقيد  )مدثاًل هنشداء مندرب وعدين مناودب ليفيتدوار   وال يتدايا 
  له اجلرود.املن ظم ب  مجيع أصيتا  املصيفيت ( ون ائج 

وأشارا اليفجن  هذ أتي  قيام البوون  وا روي، هالدافً  هذ تاددمي تادارير هذ الددول األعدرا   -23
عيفدد  النيتددو املشددار هليدد  أعدداله، رعددالع الدددول األعددرا  ابن ظددام عيفدد  ال شددوراا األلددرى ياا الصدديف  

اماا األلرى املايفن    الشيفب لالل لالل ال رتة املشمول  ابلشيفب وعيف  ا ل ز  5امل ايفا  ب ن يل املادة 
ا ج ماعاا املااودة ب  الدوراا، واج ماع الدول األعرا  ومؤمتراا ا و ارا ، وكللي من لالل 

 اب و ناد هذ دليل تادمي ال اارير. 7تاارير ا املادم  مبوجب املادة 
    


