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 عشر الثامن االجتماع 

 2020 الثاين/نوفمرب تشرين 20-16 جنيف،

 املؤقت األعمال ولجد من 11 البند

 5 املادة مبوجب املقدمة الطلبات يف النظر

 كملا ل  النهلاي  املوعلد متديلد أجلل من موريتانيا من املقّدم الطلب حتليل  
 *االتفاقية من 5 املادة ألحكام وفقا   لألفراد املضادة األلغام تدمري

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

 ابلنسبة النفاذ حيز االتفاقية ودخلت .2000 متوز/يوليه 21 يف االتفاقية على موريتانيا صّدقت -1
 20 يف قدمتااه الاا   األويل الشاافاةية تق ياا  يف موريتانيااا  وقاادمت .2001 الثاين/يناااي  كااانو   1 يف إليهااا

 يف يُشااااتبه أو وحتتااااو   سااااي   ا أو لواليتهااااا ختضاااا  الااااي املنااااا   عاااان معلومااااا   2001 حزي ا /يونيااااه
 األلغااا  مجياا  تادمر تكفاا  أو تادم  أ  موريتانيااا علاى لزامااا   وكااا  .لألةا اد مضاااد  ألغاا  علااى احتوائهاا 
 الثاااااين/ كااااانو   1 حبلااااول سااااي   ا أو لواليتهااااا اخلاضااااعة امللغومااااة املنااااا   يف املوجااااود  ةاااا ادلأل املضاااااد 

 نيسا / 10 يف قدمت احملدد  املوعد حبلول  ب لك  القيا   تست ي   لن  أهنا  موريتانيا  رأ   وملا  .2011 يناي 
  1 حاى سانوا   5 د با  هلاا احملادد املوعاد لتمدياد الثااين االستع اضا  املاؤمت  رئاي  إىل  لبا   2010 أب ي 
 .التمديد  لب على ابإلمجاع األ  اف للدول العاش  االجتماع وواة  .2016 الثاين/يناي  كانو 

 األ اا اف للاادول عشاا  ال اباا  االجتماااع إىل  لبااا   موريتانيااا قاادمت  2015 سااا /أب ي ين 2 ويف -2
 الثاااين/ كااانو   1 حااى ساانوا  5 د باا  2016 الثاين/يناااي  كااانو   1 يف هلااا احملاادد النهااائ  املوعااد لتمديااد
 خااا ل اشاااتبهت  موريتانياااا أ  إىل تعاااود التمدياااد  لاااب إىل احلاجاااة أ  موريتانياااا وأبااا ز  .2021 ينااااي 

 يف األلغاااا  وحقاااول التحصاااينا  أ  يف  5 املااااد  تنفيااا  إكماااال إىل ال امياااة اجلهاااود مااان النهائياااة امل احااا 
 ذلاااك مااان التأكاااد الصااعب مااان وأ  املوريتانياااة  األراضاا  يف أحياااا    الواقااا  يف تقاا  قاااد الغ بياااة الصااح ا 
 واضحة غر االستعمار عهد نع املوروثة احلدودية الع ما  وكو   بيعية حدود وجود عد  إىل  ابلنظ 
 إىل كا لك  ال لاب ويشر .كيلومرتا    175و 115 بني ترتاوح مساةا  على توجد و/أو موجود  غر و/أو
 .الغ بية الصح ا  يف ابلنزاع املتص  السياس   السياق  تعقيد  ج ا   من  أكث   ميتفاق  احلالة ه ه  توضيح  أ 

 يسامح أ  شاأنه مان الصالة ذا  للمساائ  حا  ىلإ التوصا  أ  إىل ال لاب يشار ذلاك  إىل وابإلضاةة
__________ 

 .قدمتها الي اجلهة سي    عن خارجة لظ وف   املعتاد لنش ا اتريخ بعد الوثيقة ه ه نش  تق ر *

 

 APLC/MSP.18/2020/WP.13 

للاع للدو  اجتمل للة يف األطللرا  الل للر اتفاقيل  حظل
لونق اجلوإنتلللل  زين وتلللل  ا لاستعملللل   لامللللل األلغ لللللل
 األلغام تلك وتدمري لألفراد املضادة

  5 October 2020 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.18/2020/WP.13 

GE.20-12964 2 

 موجود  لألة اد مضاد  ألغا  على حتتو  أبهنا املشتبه أو  املع وف  املنا    كانت  إذا  ما  بتحديد  ملوريتانيا
 األ ااا اف للاادول عشاا  ال اباا  االجتماااع وواةاا  .الشاامالية حاادودها  ااول علااى موريتانيااا داخاا  ابلفعاا 
  .التمديد  لب على ابإلمجاع

 يعااوق الاا   الوحيااد الظاا ف أب  أةاااد  موريتانيااا أ  ال لااب  تلبيااة لااد  االجتماااع  والحاا  -3
 لواليتهااا ختضاا  أبهنااا أبلغاات الااي امللغومااة املنااا   يف لألةاا اد املضاااد  األلغااا  مجياا  تاادمر علااى قاادر ا

 نا صااايحت مااان يتاااأل  الغ بياااة  الصاااح ا  مااا  احلااادود  اااول علاااى للسااا مة "جهاااازا   أ  هاااو ساااي   ا أو
 ابملوقاا  املتعلاا  الغمااو  ولكاان املوريتانيااة  األراضاا  داخاا  احلاااال  بعاا  يف يقاا  قااد ألغااا " وحقااول
 أيضاا   االجتمااع والحا  .احلقيقة ه ه من التأكد الصعب من جيع  ملوريتانيا الشمالية للحدود الدقي 
 ماا  حااوار ومواصاالة بااد  د التمدياا  ةاارت  خاا ل تعتااز   أهنااا إىل أشااار  موريتانيااا أ  ال لااب  تلبيااة لااد 

 خ ااة  ووضاا  الصاالة  ذا  واخل ائ يااة ال بوغ اةيااة املعلومااا  علااى احلصااول هباادف املصاالحة أصااحا 
 .القضائية واليتها ضمن تق  حمدد  من قة أ  ملعاجلة االقتضا   عند

 لللادو  عشا  السااب  االجتمااع أثنا   2018 الثاين/نوةمرب تش ين 29 يف موريتانيا  أعلنت وقد -4
 يف موريتانيااا  أبلغاات الحاا   وقاات ويف .االتفاقيااة ماان 5 املاااد  بوجااب ابلتزاما ااا وةاات أهنااا األ اا اف 

 مع وةاة تكان مل ملغوماة مناا   اكتشاف عن  2020 حزي ا /يونيه 23 يف 7 املاد  بوجب املقد  تق ي ها
 املوعاااد لتمدياااد  لباااا   5 د املاااا بتنفيااا  املعنياااة اللجناااة إىل قااادمت  2020 حزي ا /يونياااه 26 ويف قبااا   مااان

 ل لااااب موريتانياااا إىل رسااااالة 5 املااااد  بتنفياااا  املعنياااة اللجنااااة وجهااات  2020 متوز/يوليااااه 31ويف .النهاااائ 
 معلوماااا  2020 أيلول/ساابتمرب 17 يف موريتانياااا وقاادمت . لبهاااا بشااأ  إضااااةية ومعلومااا  إيضاااحا 

 النهاااائ  املوعاااد متدياااد موريتانياااا و لبااات .التهأسااا  علاااى ردا   5 املااااد  بتنفيااا  املعنياااة اللجناااة إىل إضااااةية
  .2022 يناي كانو  الثاين/  31 حى

 بعاد التنمية  أج  من موريتانيا يف االنساين األلغا  لنزع الو ين الرب مج أ  إىل ال لب ويشر -5
 10 حادد تقاين غار مساحا   أجا   احلاواد،  عان تقااري و  والصايادين وال حاّ  ال عاا  مان معلوماا  هتلقي

 خ ور ااااااااا يف يشااااااااتبه منااااااااا   4و م بعااااااااا   ماااااااارتا   4 710 666,248 مساااااااااحتها اخل ااااااااور  مؤكااااااااد  منااااااااا  
 يف حتدياادها مت والااي قباا  ماان مع وةااة تكاان مل الااي امللغومااة املنااا   ماان  باا م ماارت 3 375 000 مساااحتها
 لناازع ينو الاا  الاارب مج ماان أة قااة أ  إىل ال لااب وأشااار .وأدرار زمااور - وتاار  نواذيبااو داخلااة حماةظااا 
 أمهياة إىل اللجناة وأشاار  .بعاد ةيماا املعلوما  ه ه أكدوا أجانب وخربا  موريتانيا يف االنساين األلغا 
 معلوما  بتقدمي ابأللغا  املتعلقة لإلج ا ا  الدولية املعاير م  متسقة ب  يقة اإلب غ  موريتانيا  مواصلة

 اخل ااور " املؤكااد  و"املنااا   خ ور ااا" يف شااتبهيُ  الااي "املنااا   حبسااب مصاانفة املتبقيااة  التحااد   عاان
 عاان موريتانيااا إباا غ أمهيااة إىل أيضااا   اللجنااة وأشااار  .التلااو، نااوع حبسااب وكاا لك النساا   وحجمهااا

 املساح اساتددا  خا ل مان إلغاؤهاا )أ  األراضا  عان لإلةا ا  املساتددمة للمنهجياة وةقاا   احمل ز التقد 
 .األلغا ( إزالة خ ل من عنها اإلة ا  أو التقين املسح دا تداس خ ل من تقليصها أو التقين غر

 الثاااااين/ كااااانو   31 غايااااة إىل النهااااائ  عااااداملو  متديااااد موريتانيااااا  لباااات اإلشااااار   ساااابقت وكمااااا -6
 ووضاا  املسااح ماان مزيااد إجاا ا  هااو التمديااد  لااب ةاارت  ماان اهلاادف أ  إىل ال لااب ويشاار .2022 يناااي 
 ماا  ابلتعاااو  التمديااد  ةاارت  خاا ل سااتقو   موريتانيااا أ  إىل ال لااب ويشاار التلااو،. ملعاجلااة عماا  خ ااة

 إىل ال لب  ويشر  املنا  . ه ه  ملعاجلة  عم   خ ة  ووض   امللوثة  املنا    لتقييم مسح  بعمليا   الش كا  
 موريتانياااا  وأ  الشاااعبية  للمسااااعد  الن وجيياااة املنظماااة مااا  ابلتعااااو  ساااُتج    االستقصاااائية الدراساااة أ 
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 لتنفيا  الا ز  الوقات مقادار عان معلوماا  لتقادمي أةضا  وض  يف ستكو  املتبق   التحد  دديحت بعد
  .2021 آذار/مار  31 حبلول للتمديد  هنائ  لب وتقدمي 5 املاد 

 ياادعو أما  قباا  مان مع وةااة تكان مل ملغومااة مناا   موريتانيااا اكتشااف أ  إىل اللجنااة وأشاار  -7
 للاادول عشاا  الثاااين االجتماااع لقاا ار وةقااا   تصاا ةت موريتانيااا كااو   يباإلجيااا ماان اعتاارب  ولكنهااا لألساا  
 النهاااائ  املوعاااد حلااول بعاااد اسااتثنائيا    ااا ف  دولااة ةيهاااا تكتشااا  الااي احلااااال  خياا  ةيماااا األ اا اف
 مان 2 املااد  مان 5 الفقا   يف الاوارد التع يا  )حساب ملغوماة من قاة  5 املااد  لتنفي  املمدد أو األصل 

 ويُعاا ف لسااي   ا خاضااعة أو بواليتهااا مشاامولة حااديثا   ابأللغااا  ُزرعاات من قااة ذلااك يف بااا االتفاقيااة( 
 ت لاب أال أيضاا   اإلجياايب مان  أ إىل اللجناة وأشاار  لألةا اد. مضااد  ألغاا  علاى حتتاو  أبهناا يُشتب ه أو

 مان وغرهاا األرضاية لغاا ابأل ابلتلاو، املتعلقاة البيا   وتقييم جلم  ال زمة الزمنية الفرت  سو  موريتانيا
 قادميت مث ومان املعلوماا   ها ه إىل اساتنادا   مغاز  ذا  ت لعياة خ اة وضا  بغية الصلة ذا  املعلوما 

 الفارت  أكارب بيقاني وتعكا  التحاد   حلجام أوضاح ةهام علاى قائماة خ  ا   يتضمن جديد متديد  لب
  .5 املاد  تنفي  إلكمال ال زمة الزمنية

 من قاة يف واما أ ( رجاال 3) لألةا اد املضااد  أللغاا اب ُأصيبوا أشداص 4  أ إىل ال لب ويشر -8
 إىل أيضااا   ال لااب ويشاار آخاا ين. ضااحا  عاان يُبلاا   ال قااد حااني يف  التنفياا  إكمااال إعاا   مناا  نواذيبااو
 املنااا   يف السااكا  ساالو  تغياار أجاا  ماان األلغااا  خب اا  التوعيااة جمااال يف موريتانيااا تباا هلا الااي اجلهااود

 خب ا  التوعياة أ  وإىل األلغاا  خب ا  التوعياة محا   مان عادد إج ا  إىل ك لك  ال لب ويشر املتض ر .
 األلغاا   ضاحا  عان بياا   قادمت موريتانياا أ  إىل اللجناة وأشاار  الدراسا . ملنهجا من جز  األلغا 
 تنفيا  أ  إىل للجناةا وأشاار  األ ا اف. الادول التزاماا  م  متاشيا   اجلن   ونوع السن حبسب مصنفة  
 الظا وفو  البشا  س مة حتسني يف كبرا    إسهاما   يسهم أ  شأنه من امل لوبة التمديد ةرت  خ ل 5 املاد 

  موريتانيا. يف االقتصادية - االجتماعية

 مااان دوالر 5 500 000 ق اباااة ساااتبل  التنفيااا  إلكماااال اإلمجالياااة امليزانياااة أ  إىل ال لاااب ويشااار -9
 األلغااااا  لنااازع الااااو ين الااارب مج ساااايقدمها دوالر 3 000 000 منهاااا )دوالر(  املتحااااد  الاااوال   دوالرا 
 من املائة يف 54  تناهز  عينية  مسامهة  ستقد   موريتانيا  أ   إىل  ك لك  ال لب  ويشر  موريتانيا.  يف  االنساين
 محاياااة ومعااادا  العمااا   معااادا  وإنشاااا  األلغاااا   إزالاااة  أخصاااائي تاااوةر ذلاااك يف باااا الااارب مج  تكلفاااة

 والاادعم للضااحا  املساااعد  وتقاادمي إقليميااة  مكاتااب وإنشااا  الاادعم   كبااا وم األلغااا   إزالااة أخصااائي 
 املوجود . والقدرا  املتاحة اإلمكانيا  م  يتناسب با اللوجسي

 التقااين واملسااح التقااين غاار املسااح خاا ل ماان تااتم موريتانيااا يف العمليااا  أ  إىل ال لااب ويشاار -10
 املعاااير ماا  تتماشااى ابأللغااا  املتعلقااة لإلجاا ا ا  الو نيااة راملعاااي أ  إىل أيضااا   ال لااب ويشاار والت هاار.
 املعاير وأ  واملعدا   اجلغ اةيا حيث من املوريتاين الواق  م  فةمكي   ابأللغا  املتعلقة لإلج ا ا  الدولية
د  الو نيااااة  ابأللغااااا  املتعلقااااة لإلجاااا ا ا  يااااةالدول املعاااااير أ  اللجنااااة والحظاااات .2007 عااااا  يف اعُتماااا 

 املعااااير موريتانياااا حتااادّ ، أ  املهااام مااان ةااا   مث ومااان  2007 عاااا  منااا  هاماااة حتاااديث لعملياااا  ضاااعتخ
 ماا  وتكّيفهااا ابأللغااا   املتعلقااة لإلجاا ا ا  الدوليااة للمعاااير وةقااا   ابأللغااا  املتعلقااة لإلجاا ا ا  الو نيااة

  وةعاليته. التنفي  كفا    لضما  ا املمارس أةض  وتستدد  اجلديد   التحد  

 و نياة قادرا  لت وي  موريتانيا خ ة عن معلوما  ل لب موريتانيا إىل رسالة اللجنة ووجهت -11
 عماا  خل ااة وةقااا   التنفياا  إكمااال عقااب قباا  ماان مع وةااة تكاان مل الااي امللغومااة املنااا   ملعاجلااة مسااتدامة
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  وتعزياااز خرب اااا ت اااوي  علاااى سااايعم  الااارب مج أ  إىل ردهاااا يف موريتانياااا وأشاااار  .26 اإلجااا ا  أوسااالو 
 .التنفي  اكتمال بعد حديثا   اكتشفت ملغومة منا   أ  معاجلة أج  من كفا  ا

  19-كوةياد   جلائحاة   احملتما    األثا    عان   معلوماا    منها   لت لب   موريتانيا  إىل  رسالة  اللجنة  ووجهت  -12
 قاادر  ىعلاا  احلاضاا  الوقاات يف أثاا  الوضاا  أ  إىل ردهااا يف موريتانيااا وأشااار  العماا . خ ااة تنفياا  علااى

 قُالّ صت. قد الرب مج أنش ة بع  وأ  موريتانيا إىل السف  على الشعبية للمساعد  الن وجيية املنظمة

 اللجنة أس لة على ال د يف الحقا   مث ال لب يف املقدمة املعلوما  أ  ابرتياح اللجنة والحظت -13
 م  والش اكا  التموي  لىع وتتوق   موحة اخل ة أ  أيضا   نةاللج والحظت  وواضحة.  وكاملة  شاملة

 أث   ذلك  يف با  التنفي    ألنش ة  مواتية  بي ة   يئ  الي  املسائ   من  ذلك  وغر  الدوليني  املصلحة  أصحا 
  .19-كوةيد  مواجهة يف ال اهنة احلالة

 وأمهيااة  2021 ر آذار/مااا 31 حبلااول موريتانيااا سااتقدمه الاا   ال لااب أمهيااة اللجنااة والحظاات -14
 النساااا  نظااا  ووجهاااا  احتياجاااا  خمتلااا  االعتباااار يف أتخااا  شااااملة عملياااة  يااا   عااان ال لاااب إعاااداد

 يف با املتض ر   احمللية اجملتمعا  يف للسكا  املتنوعة واخلربا  واالحتياجا  وال جال والفتيا  والفتيا 
 أخ  : معلوما  ضمن يل   ما ذلك

لة عماااا  خ اااا  )أ(   تتضاااامن دياااادالتم لفاااارت  الساااانوا  ومتعاااادد التكلفااااة وحماااادد  مفصااااّ
 مضااد  ألغاماا   حتتاو  أبهناا املشاتبه أو املعا وف املناا   جلميا  حمّدثة وقائمة احمل ز  التقد  عن معلوما 
 سنوية وإسقا ا  ابأللغا   املتعلقة لإلج ا ا  الدولية املعاير م  متسقة مص لحا  تستدد   لألة اد

 ذلك  ستتوىل الي واملنظمة ابل لب  املشمولة املتبقية الفرت  خ ل ستعاجل الي املنا   وحجم للمنا  
 جديد ؛ متوي  مستو   إىل تستند منقحة مفصلة ميزانية تقابلها

 يف األلغاااااا  خب ااااا  للتوعياااااة السااااانوا  ومتعااااادد  التكاااااالي  وحمااااادد  مفصااااالة خ ااااا  ) ( 
 يف وأتخاا  واإلعاقااة والساان اجلاان  نااوع ت اعاا  ر املتضاا   احملليااة اجملتمعااا  يف منااه واحلااد حماادد  سااياقا 
 املتض ر ؛ احمللية اجملتمعا  يف للسكا  املتنوعة التجار و  االحتياجا  االعتبار

 مع وةااة تكاان مل الااي امللغومااة املنااا   ملعاجلااة مسااتدامة و نيااة قاادرا  إلنشااا  خ اا  ) ( 
 ؛التنفي  إكمال دبع اكُتشفت الي حديثا   امللغومة املنا   ذلك يف با قب   من

 للتمديد؛ والبي ية واالقتصادية واالجتماعية نيةاإلنسا اآلاثر )د( 

 عااان ةضااا    موريتانياااا  حكوماااة تتلقااااه الااا   اخلاااارج  والتمويااا  املاااوارد تعب اااة جهاااود )ها( 
 تيسار إىل ال امياة اجلهاود خا ل مان ذلاك يف باا التنفيا   جهاود لادعم احلكوماة ه ه تتيحها الي املوارد

 اجلهود. ه ه ونتائج احمللية  والقدرا  ا األلغ إلزالة الدولية املنظما  عمليا 

 أعا ه  إلياه املشاار النحاو علاى األ ا اف الدول إىل تقاري  موريتانيا تقدمي أمهية إىل وابإلضاةة -15
 لقااةاملتع الصاالة ذا  األخاا   الت ااورا  علااى ابنتظااا  األ اا اف الاادول إ اا ع أمهيااة إىل اللجنااة أشااار 
 خااااا ل ال لاااااب  يف الاااااوارد  األخااااا   وااللتزاماااااا  ابل لاااااب  مولةاملشااااا  الفااااارت  خااااا ل 5 املااااااد  بتنفيااااا 

 املقدماة تقاري هاا خا ل مان وكا لك األ ا اف  الادول واجتماعاا  الدورا   بني املعقود  االجتماعا 
 اإلب غ. دلي  ابستددا  7 املاد  بوجب

    


