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 االجتماع التاسع عشر

  2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 
 من جدول األعمال المؤقت  12البند  

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

ب سللللللللللام تملدللد الموعلد النكلالي المحلدد   ملا  تلدمير    -  تحليل  لللب نين لا  
 *من االتفاق ة 5األلغام المضادة لألفراد مفقًا للمادة 

 ، مالنرميج(سري النكا)بلج كا، مزامب ا، م  5المعن ة بتنفيذ المادة  قدمته اللجنة    

. ودخ ت افاقاة ف حيز النقاذ     2001أيار/مايو   22ب سدداو ع ا افاقاة ف      -صدددقت نين ا   -1
ب ساو،    اقرير الشقاف ف األول  الذي   -. وقدمت نين ا  2001اشرين الثان /نو مبر   1ب ساو     -نين ا  

، مع ومات عن المناطق الت  اخضددددددددددأ لوفيتتا أو حدددددددددد  راتا وا توي،  2002حزيران/يون ه   19 قدمته   
ب سدددداو م زمف بتدمير أو  ددددمان ادمير جم أ  -ُيشددددتيه    احتوا تا، ع ا ألماا مضدددداد. لغ راد. ونين ا   أو

اشددددرين  1ب  ول  األلماا المضدددداد. لغ راد    المناطق الم مومف المشددددمولف بوفيتتا أو الخا ددددعف لسدددد  راتا
  ب سددددددددددداو أن أعمال المسدددددددددددا اللاريف قد اتمخ  عنتا مع ومات جديد.   - . ولما رأت نين ا  2011الثان /نو مبر  

، ط يًا 2010أي ول/حدبتمبر    8اوح  بأن افمتثال فلتزامتا ب  ول ذلك التاريخ لن يكون ممكنًا، قدمت،    
النتا   الم دد لتا. ووا ق افجتماع العاشددددر ل دول  إلا ر  س المؤامر افحددددتعرا دددد  الثان  لتمديد الموعد 

 . 2012كانون الثان /يناير   1األطراف باإلجماع ع ا ط بتا ومدد الموعد النتا   لقتر. شترين انتت     

ب سدددددددددددداو افجتماع الثان  عشددددددددددددر ل دول   -، أب مت نين ا  2012كانون األول/ديسددددددددددددمبر  5و    -2
كدددانون   1من افاقددداة دددف قبدددم األجدددم الم ددددد لتدددا، و و    5ب المددداد.  األطراف بدددأنتدددا و دددت بدددالتزامتدددا بموجددد 

، ط يًا إلا 2021آب/أنسدددددددددددد س    11ب سدددددددددددداو،     -. و   وقت فحق، قدمت نين ا  2012الثان /يناير  
ب سدددداو اتتشددددقت   -لتمديد الموعد النتا   الم دد لتا. ويبين ال  ب أن نين ا   5ال لنف المعن ف بتنقيذ الماد. 

 31ب سدددددددددددددداو امديد الموعد النتا   حتا   -األلماا ولم اكن معرو ف من قبم. وط بت نين ا  مناطق ُزرعت ب 
 .2022تانون الثان /يناير  

ب سدددداو لم اتقيد بعم  ف ط ب التمديد الت  أرحددددتتا الدول األطراف      -وفحظت ال لنف أن نين ا   -3
قدت متدأخر عن الموعدد النتدا    ب سدددددددددددددداو قددمدت ط بتدا    و   -. وفحظدت ال لندف كدذلدك أن نين دا  2007عداا 

. ومأ ذلدددك، 2021آذار/مدددار     31، و و  2021الم ددددد ل ددددول األطراف الت  قددددمدددت ط يدددات    عددداا  

  

مف لتا.اأخر  *  اقديم  ذه الوث قف لظروف خارجف عن إراد. اللتف المقد ِّ
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ب سدداو ط بتا ودخولتا    حوار قا م ع ا التعاون مأ ال لنف، بما      -فحظت ال لنف بارا اح اقديم نين ا  
 ب ساو.  -  نين ا ذلك من خالل عقد اجتماع مأ ال لنف لمناقشف ال الف  

ب سدددداو مناطق م مومف لم اكن معرو ف من قبم أمر    -ومأ أن ال لنف اعتبرت أن اتتشدددداف نين ا   -4
اصدددددر ت و قًا لقرار افجتماع الثان  عشدددددر   ب سددددداو -يدعو لغحدددددن،  النتا فحظت بعين إيلاب ف أن نين ا  

ل دول األطراف ف ما يخص ال افت الت  اكتشددددددددن  يتا دولف طرف، احددددددددتثنا  ًا، بعد ح ول الموعد النتا   
من  2من الماد.  5، من قف م مومف )حسدددددددددب التعريف الوارد    الققر. 5األصددددددددد   أو الممدد لتنقيذ الماد. 

رعت باأللماا حديثًا، مشددددددددددددمولف بوفيتتا أو خا ددددددددددددعف لسدددددددددددد  راتا وُيعرف افاقاة ف(، بما    ذلك من قف زُ 
ب سدددداو  -ُيشددددتيأه بأنتا ا توي ع ا ألماا مضدددداد. لغ راد. وفحظت ال لنف بعين إيلاب ف أيضددددًا أن نين ا   أو
ا من ا  ب حددددددددو  القتر. الزمن ف الالزمف للمأ واقي م الب انات المتع قف بالت وم باأللماا األر دددددددد ف ونير  ف

المع ومات ذات الصدددددد ف بع ف و ددددددأ خ ف ا    ف ذات ممز  احددددددتنادًا إلا  ذه المع ومات، ومن ثم اقديم  
ط ب امديد جديد يتضدددددمن خ  ًا قا مف ع ا  تم أو دددددا ل لم الت دي، واعكس ب قين أتبر القتر. الزمن ف 

إبالغ الدول األطراف بالتقدا    ب ساو حتواصم -. ويشير ال  ب إلا أن نين ا  5الالزمف إلتمال انقيذ الماد.  
 .7الم رز     ذا الصدد من خالل اقارير ا المقدمف بموجب الماد. 

شددددخصددددًا، معظمتم من األطقال والنسدددداة، راحوا  دددد  ف   40ويشددددير ال  ب إلا أن ما يرلو ع ا  -5
نون كدددا  28. ويشددددددددددددددير ال  دددب إلا أنددده ُأب  ،     2012لغلمددداا ونير دددا من األجتز. المتقلر. مندددذ عددداا  

 6، عن وقوع انقلار    بورونتوما،    من قف نابو الكا نف شددددددددر  الب د، أصدددددددديب ف ه  2021الثان /يناير  
   أقرب وقت   5صدددب ف، بلروح وُقتم ف ه اثنان. وأشدددارت ال لنف إلا أن انقيذ الماد.  8صدددب ف، من أصدددم  

افقتصدداديف      -جتماع ف ممكن من شددأنه أن يسددتم إحددتامًا كبيرًا    ا سددين حددالمف اليشددر والظروف اف
ب سدددداو مع ومات عن  دددد ايا األلماا مصددددنقًف حسددددب النوع  -ب سدددداو. وارحب ال لنف بتقديم نين ا    -نين ا  

 ب ساو ع ا مواص ف جمأ المع ومات واإلبالغ عنتا بتذه ال ريقف.  -افجتماع  والعمر، وُاشل ِّأ نين ا  

مف المعونف اإلنسدان ف، و   منظمف وطن ف نير ويشدير ال  ب إلا أن الت ي قات الت  أجراتا منظ -6
مترًا مرلعًا. ويشددددددير  1  093 840مناطق خ ر. مؤكد. اب   مسدددددداحتتا  9حكوم ف، أحددددددقرت عن اتتشدددددداف 

من قف خ ر. أخر  مشدتيه  يتا من خالل إبالغ السدكان عنتا، و   مناطق   43ال  ب كذلك إلا اتتشداف 
ب سدددددداو عن الت ديات المتيي ف ب ريقف اتسددددددق مأ  -الغ نين ا  ات  ب مزيدًا من المسددددددا. ورحبت ال لنف بالب 

ب سدداو اقديم مع ومات   -المعايير الدول ف لإلجراةات المتع قف باأللماا، وأشددارت إلا أ م ف أن اواصددم نين ا  
عن الت ديات المتيي ف، مصدددددنقًف حسدددددب لالمناطق الت  ُيشدددددتيه    خ وراتاؤ ولالمناطق المؤكد. الخ ور.ؤ  

 نسب ، وكذلك حسب نوع الت وم.وحلمتا ال

  كانون األول/ 31ب سددددددددداو امديد الموعد النتا   حتا   -وع ا الن و المشدددددددددار إل ه، ا  ب نين ا   -7
. ويشير ال  ب إلا أن التدف من  تر. ط ب التمديد  و اف  الع بأنش ف المسا الالزمف 2022ديسمبر 

ع ومات األخر  ذات الصددددددد ف لو دددددددأ خ ف ا    ف  للمأ واقي م ب انات عن الت وم باأللماا األر ددددددد ف والم
ذات ممز  احددددددددتنادًا إلا  ذه المع ومات، ومن ثم، اقديم ط ب امديد جديد يتضددددددددمن خ  ًا اقوا ع ا  تم 

. ويشددددير ال  ب كذلك 5أو ددددا ل لم الت دي واتوقأ ب قين أتبر القتر. الزمن ف الالزمف إلتمال انقيذ الماد. 
. وأشددددارت ال لنف إلا 2022آذار/مار    31ط يًا فحقًا لتمديد األجم حتا ب سدددداو حددددتقدا   -إلا أن نين ا  

ب سددداو اف ددد الع بأنشددد ف المسدددا مأ مراعا. الممارحدددات الُقضددد ا ولااياع نت    -أ م ف أن اضدددمن نين ا  
 قا م ع ا األدلف و قًا ل معايير الدول ف لإلجراةات المتع قف باأللماا.

، برناملًا وطن ًا 2001ب سدددددددداو أنشددددددددأت،    م  أ عاا   - ا  ويشددددددددير ال  ب إلا أن حكومف نين  -8
ألعمدال إزالدف األلمداا ألنران إنسددددددددددددددان دف إلا جداندب المركز الوطن  لإلجراةات المتع قدف بداأللمداا، المك ن  
بتخ  ط وانسدددددددددددددديق جم أ اإلجراةات المتع قددف بدداأللمدداا ول شدددددددددددددددد الموارد الالزمددف لتنقيددذ البرنددام  الوطن  
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ف باأللماا. ويشير ال  ب كذلك إلا أن المركز الوطن  لإلجراةات المتع قف باأللماا يواجه  لإلجراةات المتع ق
عددا من الت ديات، ف حددددددددددد ما منتا نقص التمويم، مما يؤثر ع ا جم أ ملافت التنقيذ. ويشدددددددددددير ال  ب  

 تذلك إلا أن المركز الوطن  يم ك، مأ ذلك، ما ي زا من موظقين. 

، وأ م ف إعداد 2021آذار/مار   31ب سدددددددددددددداو ط يًا ب  ول    -اقديم نين ا    وفحظت ال لنف أ م ف -9
ال  دب عن طريق عم  دف شددددددددددددددام دف ادأخدذ    افعتيدار مخت ن احت داجدات ووجتدات نظر النسدددددددددددددداة والقت دات 
والقت ان والرجال وافحت اجات والخبرات المتنوعف ل سددددددكان    الملتمعات الم   ف المتضددددددرر.، بما يشددددددمم، 

 أخر ، المع ومات التال ف:  من مع ومات

خ ف عمم مقصدد  ف وم دد. التك قف ومتعدد. السددنوات لقتر. التمديد اتضددمن مع ومات عن  •
المعروف  المنددددداطق  بلم أ  ثدددددف  م دددددد  وقدددددا مدددددف  التقي م،  جتود  ونت لدددددف  الم رز،  التقددددددا 

المشددددتيه أنتا ا توي ألمامًا مضدددداد. لغ راد اسددددتخدا مصدددد   ات متسددددقف مأ المعايير   أو
ول ف لإلجراةات المتع قف باأللماا ومصدددددددددددددنقف حسدددددددددددددب نوع الذخير. المتقلر.، واوقعات الد

حددددددنويف عن المناطق والمسدددددداحات الت  حددددددُتزال األلماا منتا خالل القتر. المشددددددمولف بقتر. 
 التمديد الم  ولف والمنظمف الت  حتتولا أعمال اإلزالف، مشقوعف بميزان ف مقص  ف؛

 مقرر ااياعتا، بما    ذلك المعايير المقرر ا ب قتا؛منتل ات المسا واإلزالف ال •

خ ط مقصددد ف وم دد. التكال ف ومتعدد. السدددنوات ل توع ف بخ ر األلماا    حددد اقات م دد.  •
وال د منه    الملتمعات الم   ف المتضدددددددددرر. اراع  نوع اللنس والسدددددددددن واإلعاقف واأخذ     

 الملتمعات الم   ف المتضرر.؛   افعتيار افحت اجات والتلارب المتنوعف ل سكان    

خ ط لتذليم العييات الت  اواجه المركز الوطن  لإلجراةات المتع قف باأللماا ولضدددددددددمان  •
إنشددداة  قدر. وطن ف مسدددتدامف ع ا التعامم مأ المناطق الم موا الت  لم اكن معرو ف من 

 من التنقيذ؛قبم، بما  يتا المناطق الم مومف حديثًا الت  يتم اتتشا تا بعد افنتتاة 

اآلثار اإلنسدددددددان ف وافجتماع ف وافقتصددددددداديف والبيل ف المترايف ع ا التمديد، مأ مع ومات  •
 عن الض ايا مصنقف حسب النوع افجتماع  والسن؛

ب سدددددددددددددداو، إلا جداندب الموارد   -جتود اعبلدف الموارد والتمويدم الخدارج  الدذي ات قداه نين دا   •
يذ، بما    ذلك اللتود الرام ف إلا ا سدددددددددددير عمم الت  او ر ا حكومتتا دعمًا للتود التنق

المنظمات الدول ف المعن ف بالزالف األلماا والنتون بالقدرات الم   ف والنتا   الت  اقضددددددد  
 إليتا  ذه اللتود.

ب سدددددداو اقارير إلا الدول األطراف ع ا الن و المشددددددار إل ه   -ولاإل ددددددا ف إلا أ م ف اقديم نين ا   -10
إلا أ م ف إطالع الدول األطراف بانتظاا ع ا الت ورات األخر  ذات الص ف المتع قف   أعاله، أشارت ال لنف

خالل القتر. المشددددددددددمولف بال  ب، وافلتزامات األخر  الوارد.    ال  ب، خالل افجتماعات   5بتنقيذ الماد. 
 7وجددب المدداد.  المعقود. بين الدددورات، واجتمدداعددات الدددول األطراف، وكددذلددك من خالل اقددارير ددا المقدددمددف بم

 باحتخداا دليم اإلبالغ.
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