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الس�ید لزهر سوامل  لكمة    

مكتب أ�مم املت�دة    ا�امئ �ى   املمثل سفري اجلزا�ر،  
 جبنیف  

  حظر   اتفاقية   يف   أ�طراف   ا�ول   الج�ع   19  ا�ورة   ٔأمام 
لٔ�فراد   املضادة   أ�لغام   

1202  نومفرب   15  یوم   جنیف،   

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 
 ، الس�یدات والسادة   الس�ید الرئيس، 

 تولیمك   مبناس�بة   ا�هتاين  ٔأ�لص  عن   لمك  ٔأعرب  ٔأن  البدایة  يف  يل  یطیب
  املضادة   أ�لغام   حظر  اتفاقية  يف  أ�طراف   ا�ول  اج�ع  رئاسة

ٔأمثن  لٔ�فراد ؤأن  املبذو�  املعتربة  اجلهود،  وجلهودمك    رفقة  لهولندا 
 .  االتفاقية  تنفيذ دمع وو�دة الل�ان  خمتلف ٔأعضاء

ا�ول  مجمو�ة  �مس  �ميبیا  وفد  به  ٔأدىل  ا�ي  البیان  بالدي  وفد  یؤید 
الوطنیة   بصفته  ویود  االتفاقية  يف  أ�طراف  النقاط    التأٔ�یدإالفریقية 

  التالیة:

 

اجلزا�ر   - االتفاقية  اجلهود  تدمع  تنفيذ  تعز�ز  ٕاىل  ٔأ�ل  الرامية  من 
أ�لغام   من  �ال  �امل  وبلوغ  النبي�  إال�سانیة  ٔأهدافها  حتقيق 

لٔ�فراد،   معل    ٕالجراءاتلمع    متاش�یا املضادة  خطة  �ددهتا  اليت 
) نريويب    ومكتس�بات)  2024- 2019ٔأوسلو  معل  خمططات 

 واكر�خينا ومابوتو. 

 
ٕاقرار   - ٔأوسلو  ٕان  اا  �معٕا�الن  التقيد جلهود  تعز�ز  ٕاىل  لرامية 

أ�لغام   اس�ت�دام  وٕادانة  ؤأهدافها  االتفاقية  بقوا�د  العاملي 
�ة   ٔأي  قبل  من  لٔ�فراد  ا�ويل املضادة  ا�متع  �ىل  حيمت 
�االت   ملوا�ة  الالزمة  التدابري  أ�لغام  اس�مترار  اختاذ  اس�ت�دام 

لٔ�فراد مازالت  ،  املضادة  ٔأمنیة    �شلكواليت  وٕا�سانیة  حتد�ت 
 .  و�منویة
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ب - بالدي  االٕ تعزت  �حتاد  حتقيق  دور  ٔأ�ل  من  العمل  يف  فریقي 

أ�لغام من  اخلالیة  القارة  املعا�ة  و   هدف  ٕ�هناء  الراخس  الزتا�ا 
 وإالصا�ت اليت �سبهبا أ�لغام املضادة لٔ�فراد. 

 
ٔأشغالنا  - جمددا    ، الیوم  ٕان  ٔأملهتا  اليت  �س�تثنائیة  للرتتيبات  وفقا 

�وفيد   شأٔهنا    ،19�احئة  تنفيذ يف    س�متراریة�  ضامن من 
واختاذ   ختدم   امللموسة  العملیاتیة  إالجراءاتاالتفاقية   اليت 

نبي�،   ٕا�سانیة  وتنظیف ٔأهداف  ا�زو�ت  بتدمري  یتعلق  ف� 
واملسا�دة  التعاون  وتعز�ز  الض�ا�  ور�ایة  امللغومة    املناطق 

�املیة  كذا  و  حتقيق  �ىل  ما  يةاالتفاق العمل  ٔأن  ،  شأٔنه  عزز  یمن 
 لٔ�فراد.  املضادة أ�لغام من �ال �امل بلوغاجلهود الرامية ٕاىل 

 
نرحب   - الس�یاق  هذا  أ�طراف   �لتقر�ريف  ا�ول  �ىل  املعروض 

الفرتة   يف  احملرز  التقدم  العمل   2021-2020خبصوص  ٕاىل  ونتطلع 
 . 2022-2021املرتبطة �لفرتة معا من ٔأ�ل جتس�ید أ�ولو�ت 

املادة   - مبوجب  �لزتاماهتا  ٔأوفت  اليت  اجلزا�ر،  جتربة  من    5ٕان 
�س�تقالل  منذ  بذ�هتا  اليت  الوطنیة  للجهود  اس�تكامال  االتفاقية، 

�س�تعامریة احلقبة  خملفات  أ�لغام   ملوا�ة  بض�ا�  والتكفل 
االٕ   عكست  انیة،الالٕا�س ملاكحفة  احل رادة  ٔأن  ا�ٓفة ازمة  هذه 

 وتظافر اجلهود الوطنیة من شأٔهنا ٔأن �لكل �لن�اح. 
 

يف   - الرائدة  جتر�هتا  �ىل  أ�لغام،ویناء  بض�ا�  �مثن    التكفل 
ٔأوسع   نطاق  يف  الض�ا�  ملسا�دة  ٔأوسلو  خمطط  ٕادراج  بالدي 
ٔأهداف  لتحقيق  دعام  إال�اقة  ذوي  أ�ش�اص  حقوق  �شمل 
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و ال  املس�تدامة.  ا�هودات بالدي  تتطلع  تمنیة  يف  املسامهة  ٕاىل 
� النبي�ة  �شطا�ٔ مع  املبذو�  الض�ا�ل ل   إال�سانیة  مسا�دة    جنة 

 تويل رئاسة هذه الهیئة �الل الس�نة القادمة.  من �الل 
 

اليت   - بالدي  عن  ٕان  تتوان  وقهتا،  ی�سدال  يف  املالیة  مس�تحقاهتا  د 
يف   ل تأٔمل  اجلهود  مبا  تعز�ز  لالتفاقية  املايل  �س�تقرار  تحقيق 

 تعز�ز تنفيذها. خيدم �ود 
 

لتنفيذ   - دمع  و�دة  ٔ�عضاء  شكر�  عن  �ٕالعراب  بیاين  ؤأختمت 
لٔ��شطة  املس�متر  ودمعهم  القمية  �ودمه  �ىل  االتفاقية 

 االتفاقية. تنفيذ يف ٕاطار  ملندر�ة

    .�رم إالصغاء   كرمك �ىلشأٔ 


