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 االجتماع التاسع عشر
  2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 

 من جدول األعمال المؤقت  12البند  
 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

  إلكمان تدمير موعد النهائي  تحليل الطلب المقدم من الصوووومان من  جل تمداد ال   
 *من االتفاقية 5                                   األلغام المضادة لألفراد وفقا  للمادة 

 )بلجيكا، وزامبيا، وسري النكا، والنرويج( 5اللجنة المعنية بتنفيذ المادة  مقدم من    

، ودخلت اة فا    حيز النفاذ بالنسمممإ  تلا 2012ن سمممابريل      16انضمممل الاممملمال تلا اة فا        -1
                                                     . وكاب لزاما  علا الامممممممممملمال يب فدم  يو  جف   دمي  جم   2012 شمممممممممم  ن األولري  ل      1الامممممممممملمال     

 شمممممممممم  ن  1م  الخاضممممممممممأ  للةف ه يو ومممممممممم    ه ب للل غل لغام المضممممممممممادل لج  اد الملجلدل    المنا   الملاأل
        لإا     5تلا اللجن  المأن   ل نفيذ المادل   2021ن سمممممممممابريل       20                   . وقد م الاممممممممملمال    2022األولري  ل    

ًا  علا الل ماذ لمذلم . و  ممانمه بم ل ممدفمد الملعمد النيما   إ ، كما بمت 2021حز  ابرفلن مه    25                                          أنمه لن  جلب قماد
                               ، قدم الامملمال تلا اللجن   لإا  2021يفلللروممب مب   8اللجن  الامملمال و لبت تل ه مأللماإ تضمما   . و   

ًدا  علا يومممممم ل  اللجن . و  وممممممنلاإ،  5ال مدفد لمدل  الامممممملمال لب                                                               منق ا  لل مدفد ف ضمممممممن مأللماإ تضمممممما    
ً  اح يب الاممممممملمال قدم  لإه     2027 ل     شممممممم  ن األولري    1ح ا   يي    ، المناومممممممب   ت ي لق ال  . وةحظت اللجن  با

 ويللغ اللجن  بال أخي اإ، و فاع  م  اللجن  ل وح من ال أاوب.  

                                                         ي ج  ت ل  دفد  ب أ  ومدى ال للث باأللغام المضممممممممممادل لج  اد،  مسمممممممممملح  و شممممممممممي  ال لب تلا يب عدل  -2
ًاومممممممممم      ذل  م حل اب   بما  ًضمممممممممم   للف  ل  لد  قن   وغي   قن            مسمممممممممملحا   ، و 2008- 2002يث  األلغام األ

، بما    ذل  األلغام (. و شممممي  ال لب تلا يب الامممملمال مللث باأللغام المضممممادل لج  اد 2018- 2008) 
،  اليدو   الاممممممن ، وغي اا من الم فج اإ من مخلفاإ ال  ط علا  لل المنا   ال دود   الامممممملمال   م  تثيل  ا

 لغالب علا مسا   من البن اإ ال      المدن  . وداخ  الالمال حلل المدب والمنشآإ الأسج   ، وا     ا

  ميام   2017و شمممي  ال لب تلا يب دا  ل األمل الم  دل لاج اذاإ الم ألق  باأللغام وممملمت    عام  - 3
ًل الم فج اإ. و ذك  ال لب يب عمل     دف    ًل المأللماإ تلا اليي   الامممممممممممممملمال   إدا  نسممممممممممممممي  نظام تدا

ً خ م  وال  ق   وة ماإ    7                                                     منيما، بمما    ذلم  تنشمممممممممممممماذ إل جم  ق   ي جمدفمد لال   مخامممممممممممممم  ل   الب مانماإ ال ما
.   )لنادً، وا شمممممممبيل ، والجنلط الغ   ، وجل اةند، وغالملدو ، و لن  ند، ويًا الاممممممملمال( ة  زال قا م 

                                                                                               و شمممممممي  ال لب كذل  تلا يب الاممممممملمال ما   ل فبذل جيلدا  ل نظ ا قلاعد الب اناإ إلال  المنا   الخ  ل  
 "المغلق " من قاعدل الب اناإ وإ اح   يل ي ض  لل قدم الم  ل وما  إقا من   د اإ.  

  

ًادل الجي  ال   قدم يا. * ًج  عن ت                                                                                  ق دمت اذه اللث ق  بأد الملعد النيا   بسبب ظ وف خا

 
APLC/MSP.19/2021/WP.8 

اجتمووواع الووودون األ را  في اتفا يوووة  ظووور 
استعموووان وتينين وتنتووواق ونقوووووول األلغووووووام 

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

23 September 2021 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.19/2021/WP.8 

GE.21-13466 2 

وةحظت اللجن  عدم وضمملح ال قدم الم  ل منذ لدذ نفاذ اة فا    بالنسممإ  للامملمال، ووممل ت الضمملذ   -4
لضممممماب جم  المأللماإ و سممممجيليا ب   ق     ل للامممملمال  الجياإ الشمممم  ج   علا يام    أاوب الامممملمال م  

ًل واضممممم   عن ال قدم الم  ل    مجال ال نفيذ. و  حب اللجن  بالمأللماإ ا ل   قدميا الاممممملمال،  قد ل صمممممل
ً     و  حظ يام   ملاصممل  الامملمال  قد ل   ب   ق    سمم  م  المأافي  الدول   لاج اذاإ الم ألق  باأللغام،   هقا

ًل" و"المنا    ال وذل  ل قد ل مأللماإ عن ال  د اإ الم إق  ، و امممن فيا حسمممب "المنا    مؤكدل  ال مشمممبلا  الخ ل
ًل" وحجميا النسمممممممممب ، وكذل  حسمممممممممب                                                          ، واإل   بال قدم الم  ل و قا  للمنيج   المسممممممممم خدم  يا نلع  للث الخ ل

ًاضمم  )يي  اإ  اج عن ًاضمم    اإ  اج عن األ بالمسممل ال قن ، يو ال  يي    قل  بالمسممل غي  ال قن ، يو الاأل
ًل من األلغام اليدو   الامن  المضمادل لج  اد ملزم   باإلال (.                                                                                           وذك  إ اللجن  كذل  بأب الدول األ  اف الم ضم 

بضمممماب   بي  جم   يحجام وال زاماإ اة فا    علا اذا النلع من ال للث علا ن ل ما   إقه علا غي اا من 
ًدل    المادل                                                                اد، بما    ذل  يثناذ عمل اإ المسمممممل وال  يي ،  نفيذا  ةل زاما يا ينلاع األلغام المضمممممادل لج    اللا

 .7                                                                         ، و ان ا اذه األلغام حسب نلعيا عند اإل  ،  نفيذا  ةل زاما يا بملجب المادل 5

ًل المأللماإ ف ضمن ل اناإ  -5 د  ق  و ن    وةحظت اللجن  يام   يب    فظ الالمال لنظام و ن  إدا
 ام ل  يب  يب  جف                                                                                 وم د ث  علا الاأيد الل ن  عن حال  ال نفيذ. وةحظت اللجن  كذل  ينه فنإغ  للالمال  

ضممم     اةع إاً ال اج  تلا ل اناإ  سمممي  اللصممملل              و ن ا ، و                 مسممم دام و  داً المأللماإ  لداً ه إو نفيذ نظام
ً يا و  ليليا   ما بأد.  تلييا وإدا

الامممملمال اومممم أ ا مأافي ه الل ن   لاج اذاإ الم ألق  باأللغام، بما    ذل  و شممممي  ال لب تلا يب   -6
األحجام ذاإ الاممممممممل  بالنلع اةج ماع  وال نلع، ويب جم   مأافي  اإج اذاإ الم ألق  باأللغام ومممممممملف   ظا 

لقمم  . وةحظممت اللجنمم  يام مم  يب  جفمم  الامممممممممممممملمممال   ممدفمم  مأممافي ه لاج اذاإ الم أ2021بممالملا قمم     عممام  
                                                                                                 بمماأللغممام و قمما  للمأممافي  الممدول مم  لاج اذاإ الم ألقمم  بمماأللغممام، و  ي فيمما م  ال  ممد مماإ الجممدفممدل، وضممممممممممممممممماب يب 

ًواإ لضماب كفاذ  و أال    نفيذاا.ل تج اذا ه الالمال ف إ  ي ض  المما

 ل                                                                                     و  ى الاممممممممممممملممال يب  لإمه  شمممممممممممممي  تلا علامم  شمممممممممممممجلمت ظ و ما  حمالمت دوب و ما مه بمالملعمد النيما   األو  - 7
وا : )ي( عدم كفا   المأللماإ عن مدى ال للث، )ط( عدم كفا   المأللماإ عن   5المادل    المنامممممممممممممل  عل ه    

  أل  بشممملاغ  يمن  ، )د( ينلاع يخ ى من ال للث  ألومممإاط  يث  ال للث، )ج( م دود   اللصممملل تلا المنا   المللث   
ً ب، )و( نق  الم  ًد، )ل( او لجبت تف ذاا األولل  ، )ه( نق  ال د  ولل اإ. األ  نسي  و  دفد  ضأف ال لا

و شمممممممي  ال لب تلا يب األلغام المضمممممممادل لج  اد ة  زال ليا اثاً تنسمممممممان   واج ما    واق اممممممماد        -8
ًل، بمن    ذل  الأا دوب والمشمم دوب    الامملمال. و ؤث  وجلد يخ اً الم فج اإ علا ومم م  المج مأاإ الم ضمم 

ًل،  يدد األلغام المضممممممممممممادل لج  اد والم فج اإ من مخلفاإ ال  ط                            داخل ا . و   المج مأاإ الم  ل   الم ضمممممممممممم 
النمماو وال يلانمماإ، تذ  لجممد يدلمم  علا يب النمماو  جمألب اممذه الم فج اإ و  مللنيمما )ل خز نيمما لغ ا ل أيمما 

  اد، ة  زال                                                                                     اوممممم خداميا مسممممم قب  (. و شمممممي  ال لب تلا يب الذخا   الم فج ل، بما  ييا األلغام المضمممممادل لج يو
ًاإ ال نم   المسممممم دام . و شمممممي  ال لب تلا يب عام   49               ومممممج   ما مجملعه   2020                                                                      شمممممج  شممممماغ   يمن ا  لمإاد

ً   تلا يب األ فال شممجللا    حين ضمم    من ضمم ا ا الم فج اإ من مخلفاإ ال  طراأللغام،   76 شممي  ال قا
خ ل    ل    5ن شممممممممممممممأب  نفيمذ ال زاماإ الممادل    المما   من عدد الل  ماإ واإصمممممممممممممماباإ. وةحظمت اللجنم  يب م

ال مدفد الم للط اإومممممممميام بشممممممممج  كبي       سممممممممين ومممممممم م  الناو والظ وف اةج ما    واةق امممممممماد      
الاملمال. وةحظت اللجن  يام   يب  جم  الاملمال المأللماإ، و بلغ باإصماباإ مامنف  حسمب األشمخا  

 األلغام حسب نلعيل اةج ماع  وعم ال وإعاق يل.الذفن ق ل يل األلغام، والذفن يصال يل  

       كم ا  أب   دفداا  امممممم   الملاق  المللث  باأللغام المضممممممادل لج  اديب يما ن ون اق  و شممممممي  ال لب تلا  -9
ًل  ' اع إاً ل اناإ 2'' اومم  ال  اللصمملل تلا المنا   الملغلم  إج اذ المسممل  1: 'لجوممإاط ال ال      قد باممل

ًد ال لم  لنشممممممم  ما  جف  من ي  ق  المسمممممممل 3' ومممممممابق  قد م    مسممممممملح ال للث المجمأ  من   .  ' نق  الملا
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 تلا حد                                                                                     ال لب كذل  تلا يب المدى اإجمال  لل للث باأللغام المضممممممادل لج  اد ة فزال مجيلة  ومأقدا   و شممممممي 
، واومممم م اً الجماعاإ المسممممل   غي  ال جلم      اومممم خدام   يي اا   بي ، بسممممبب  للث المنا   ال   وممممب 

  ،2020كانلب األولرد سممممب   31األجيزل الم فج ل اليدو   الامممن . وعلا ال غل من ذل ، فذك  ال لب ينه ح ا 
  إ   ممما ف أل  بجم   ينلاع الممذخمما   الم فج ل   قمماعممدل الب ممانمما              كممما ال م سممممممممممممممجمم                                قمم دً ال  ممدي الم إق  لل نفيممذ  

              م  ا  م  أا . 161  806 388مساح  ب 

الملغلم    منا  للدقي  لم  ط ال  دفد ال   يق ط وقت ممجن  الامممممممممملمال      ام وةحظت اللجن  يام   -10
                    ل للث، اومممممممم نادا  تلا لعلا األدل   قا ل        م د ث  يومممممممماو  ضمممممممم  خطوو   ال    مجن اللصمممممممملل تلييا قدً اإمجاب،

ًاإ جم   الجياإ صممممممممماحإ  المامممممممممل  ، بمن  ييل النسممممممممماذ والف  اإ والف  اب وال جال من م    ملاشممممممممم   مشممممممممماو
ًل. وةحظت اللجن  يب من شمأب ذل  يب فدعل جيلد الاملمال      دفد يولل ا ه،  المج مأاإ الم ل   الم ضم 

ًا . الويب  جف   لج ه  ًد تلا يشد المنا    ض                                 ملا

ًا اللجنمم  يب  قممدف اإ الامممممممممممممملمممال غي  مؤكممدل، تذ ةحظممت ينممه فنإغ   ل ي   قممدف  يدق لللقممت   -11 و ممد
ًد ال لم  إ مال عمل اإ ال نفيذ    المنا   ال    مجن اللصمممممممممملل تلييا، بمج د  نفيذ جيلد المسممممممممممل.  والملا

اج اذاإ الم ألق  باأللغام، المأافي  الدول   لم  بلغ الامملمال ب   ق    سمم  ف وةحظت اللجن  كذل  يام   يب 
ًل  ويام   يب  قدم مأللماإ مامممممممممممنف  عن ال  دي الم إق  الذي فلاجيه حسمممممممممممب "المنا   المشمممممممممممبلا  "  الخ ل

ًل   و"المنا   المؤكدل   " وحجميا النسممب ، ونلع  للثيا كذل . وةحظت اللجن  كذل  يام   اومم م اً الامملمالالخ ل
ًل، وال أثي  اإ جال      تل   الدول األ  اف بالقيلد األمن    المف وضمم  علا اللصمملل تلا المنا   المذكل

  إل ا يا.السلب  الم  م  علا خ ط تعادل مسل المنا   الملغلم  و يو  

. و شمي  2027                                                                     حظ يب الاملمال  لب  مدفدا  لمدل خم  ومنلاإ، يي ح ا  شم  ن األولري  ل       و    -12
                                                           اع الدا   حال ا ، وانأدام األمن    البلد، وا  يمًل   د من  مدفد  سممممممممممم ند تلا حدل الاممممممممممم التلا يب مدل   ه لإ 

ًد الإشمممممم    والمال   وال قن   الم اح  حال ا  ل نفيذ ال زاماإ الامممممملمال                                                                                                             اللصمممممملل تلا المنا   المللث ، وإلا الملا
 . 5المادل  المنال  علييا   

نفذ وممممي شممممي  تلا يب الامممملمال  و    ،و   لي ال لب علا خ   عم  مفاممممل  عن    ل ال مدفد الم لل   -13
ًاإ الل ن مم  لليي مم  1خ مم  عملممه علا م حل ين، ويب الم حل ين  شمممممممممممممم م ب علا مجلنين اممما: ' ' لنمماذ القممد

ًل الم فج اإ، و ًاضممممممم  وال ل    بخ   األلغام     اإ  اج عن' ملاصمممممممل   نفيذ ينشممممممم    2'الاممممممملمال   إدا األ
 المنا   اآلمن . 

 :2022تشرين األون/ كتوبر 1                                               األولى: ت ستكمل بحلون الموعد النهائي للصومان في المر لة   

ًل الم فج اإ  :1المجلب   • ًاإ الل ن   لليي   الاممممممممممممملمال   إدا ً    1'  ، لناذ القد ًل اإدا ' القد
ًل 2'    ا  المأللممماإ لاج اذاإ اإنسممممممممممممممممان مم  الم ألقمم  بمماأللغممام، وإب ممال الممذخمم   ' نظممام تدا

ًل علا ضماب الجلدل.3'  األلغام   خ    ب الم فج ل، وال ل   ' القد

ًاإ والشمممممم ا اإ لضممممممماب اومممممم م اً ينشمممممم      :2المجلب   •  اإ  اج عن أز ز دعل لناذ القد
ًاضممممممممممممم  وال ل    بخ   األلغام    المنا   اآلمن . و  ألف المجلب ال ان  مما فل :  األ

ًاإ مد هلمشمم وع إ  ق  و  ،' وضمم  خ   المسممل غي  ال قن  للمنا   اآلمن 1'  بناذ القد
إحمدى   أماوب م  ل نماما األمل الم  مدل اإنمما   و ، وذلم  بمال2021              شممممممممممممممي ا     عمام    12

                                                            . و بدي المشممممممم وع مسممممممم ا  غي   قن   ج  ب     ال    األخي  من عام  شممممممم  جالجياإ ال
ًل الم فج اإ علا 2021 ًل اليي   الاملمال   إدا . و  م  المشم وع ال ج  ب  تلا لناذ قد
' ملاصممممل  ينشمممم    2'و  مسممممل غي   قن  علا الاممممأيد الل ن     الم حل  ال ان  ،  تج اذ

ًاض  وال   اإ  اج عن  األلغام    المنا   اآلمن .ل    بخ   األ
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 :2027تشرين األون/ كتوبر  1إلى  2022تشرين األون/ كتوبر  1                                    المر لة الثانية: ت نفذ في الفترة من   

ًل المأللماإ وضمممممماب الجلدل  1: '1المجلب   • '  نفيذ المسمممممل غي  2'' ملاصمممممل   أز ز تدا
تلا  لقيت ون ا ا المشمممم وع                                                            ال قن     المنا   ال    مجن اللصمممملل تلييا حال ا  اومممم نادا  

مسمممممممل غي  ال'  نسمممممممي  3'ال ج  ب  للمسمممممممل غي  ال قن  الذي يج ي    الم حل  األولا، 
 قن  علا الاأيد الل ن  )م  تف ذ اةع إاً لجمن واللصلل تلا المنا   الملغلم ( ال

 إلا يقاا حد ممجن. و من يج    دفد م  ط المنا   الملغلم  لدق  

ًاضممم  وال ل    ب  اإ  اج عن                                      و  ضممممن ال لب ي ضممما  خ   م  امل  ألنشممم     -14 األلغام، بما     خ   األ
ًاإ  ال ال    المسممممل عمل اإ ذل   ًاضمممم  وال ل    ب  اإ  اج عن علا جياإ ال نفيذ الشمممم  ج  ، وقد ،  األلغام    خ األ

 اللصلل تلييا.   مجن   ملاق          حال ا   تلا جانب نش اا

ًوممماإ  -15 ًف والملاقف والمما و شمممي  ال لب تلا يب ينشممم   ال ل    بخ   األلغام  سممم  شمممد بمسمممل المأا
اإ  اج                                                                         ، ويب ينشم   ال ل    بخ   األلغام، ال   ليا وم اق م دد، ي دمجت ضممن ينشم    2018والسمللا لأام 

ًاضمممم  ال    ضمممم ل  ليا جي  عن اإ ال نفيذ الشمممم  ج . و  حب اللجن  ل ل ي  مأللماإ عن ينشمممم   ال ل     األ
             مامممم  خامم امما  و علا يومماو  قي ل اةح  اجاإ، اذه بخ   األلغام    الامملمال، و لضمم  خ ط لل ل    

لل امممممممممممممدي للخ   الذي فلاجيه السمممممممممممممجاب، و  اع  النلع اةج ماع  والأم ، و أخذ    اةع إاً اةح  اجاإ  
ًل. وةحظت اللجن  يام   اوممممممممم م اً الاممممممممملمال والخب اإ ا لم نلع  للسمممممممممجاب    المج مأاإ الم ل   الم ضممممممممم 

اللصممملل ب  يو  امممأ   المنا   ال    سمممي    ،الشممم  ج     اوممم  شممماف ومممب  مب   ل ل ل    السمممجابالجياإ  و 
 بخ   األلغام، و قد ل مأللماإ عن ال قدم الم  ل    اذا الادد.  ،تلييا

                                        خ   عمله وممنل ا ، وينه وضمم  خ   عم  منق   ومم أم  علا  نق ل  و شممي  ال لب تلا يب الامملمال   -16
ًجيا  و شي  ال لب تلا يب   قي   .7    ق   ه بملجب المادل   2023ن سابريل       30                             للم حل  ال ان  ، ف د

' ال مل  . و  حب اللجن  3'' ال نسممي  واإن اج  ، 2'' األمن، 1من األخ اً واة   اضمماإ ال ال  : 'الخ   ف ضمم 
بالم اح                                               عمله الل ن   اوم نادا  تلا يدل  جدفدل، واإل                ومنل ا خ    ه بال زام الاملمال، و أ  ف بأام     دف  

ً  ه   . 7بملجب المادل المقدم  المأدل      قا

ًد األجنب  . وةحظت اللجن    -17 ًل الم فج اإ  أ مد علا الملا و شي  ال لب تلا يب اليي   الالمال   إدا
ًل الم فج اإ ق دم  ًل األمن الداخل ،                                                                  يب مق  ح الميزان   المأ مدل لليي   الالمال   إدا                   لق  يب   ظا و  تلا ولا

المأللماإ، بما    ذل  الجدول الزمن   المز د من من  ، ويب ال لب ومممممممممممم سمممممممممممم فيد  2022بالملا ق  ب للل عام  
ًل الم فج اإ، والملا ق  علا مخاممممممامممممماإ      الم لق  للملا ق  المؤوممممممسمممممم  ال وممممممم   علا اليي   الامممممملمال   إدا

  الميزان   الل ن  . وةحظت اللجن  يب اة فا    وممم سممم فيد من  قد ل الاممملمال المز د من المأللماإ عن جيلده
الل ن   علا يعلا مسممم لى، بما    ذل  من      ال أيد بال زاماإ مال   وغي اا  ال ام   تلا تثإاإ مسمممؤولي ه

 من اةل زاماإ بال نفيذ.

ًجمت    خ م  ال نم م  الل ن م  الامممممممممممممملممال م   -18                                                                                      و شممممممممممممممي  ال لمب تلا يب اإج اذاإ الم ألقم  بماأللغمام ي د
ًحبت اللجن  ل قد ل الاممممممملم2017-2020) ً   عن الجيلد ال   فبذليا لضمممممممماب تدماج اإج اذاإ  (. و ال  قا

الم ألق  باأللغام    خ  ه اإنما    الل ن  ، وةحظت يام    أز ز الشمممممم ا اإ واةومممممم جاباإ الم  امل  لين الدوا    
   وحقلق اإنساب. المأن   باإج اذاإ الم ألق  باأللغام والدوا   المأن   بالمسا   اإنسان  ، و ناذ الس م، وال نم  

ًج  لضماب ال نفيذ    وق ه،  مجن للالمال   -19 يب                                                                                         وةحظت اللجن  ينه نظ ا  ألام   الدعل الل ن  والخا
ًا اللجن  ي ضمما  يب الامملمال ومملط  الم ألق  ل من  أز ز اومم  ا  جي ه  سمم فيد   ًد. و   اذا الاممدد،  د                                                                  أب   الملا

ًه م  الجياإ الل ن                                                                                               الضمممملذ علا يب ضممممأف ال نسممممي  كاب ظ  ا  م  قا ، و شممممج  الامممملمال علا  أز ز حلا
وإنشممممممممماذ منب  و ن  مناومممممممممب لل لاً المن ظل  ،  دي  نيا  والدول   صممممممممماحإ  المامممممممممل  ، بما    ذل  با إاع
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ًد،  لين جم   الجياإ صمممممماحإ  الماممممممل  . و  حب اللجن  بال زام الامممممملمال للضمممممم  خ   و ن   ل أب   الملا
بال أاوب م  الجياإ صمممماحإ  الماممممل      مجال اإج اذاإ الم ألق  باأللغام    الامممملمال، وال زام ال جلم  

                                                                       شممغيل   ل فاصممي  يوومم  وم ددل ال  ال ا   ضمممن مسمم ا  ا   اضمم ا  ومسمم ا  غي  والبلداب المان   ل قد ل خ    
  قن     الم حل  ال ان   من خ   الأم . 

واللجن ، تذ  ذك  بأب  نفيذ الخ   الل ن   الاممممممممممملمال   إلال  األلغام قد ف أث  باوممممممممممم م اً الاممممممممممم اع،   -20
، علييما  د    ان ظماً ملا قم  ميزان م  المدولم وم مدود م  اللصمممممممممممممملل تلا المنما   الملغلمم ، و خامممممممممممممم   الملاً 

، وإذ   حظ ال زام الالمال ل قد ل خ    19-والمس ل اإ ال ال   لل مل   الدول ، واو م اً  أثي  جا    كل يد
ث  ب للل نيا   الم حل  األولا، ةحظت يب اة فا    وممممممممم سممممممممم فيد من  قد ل الاممممممممملمال تلا اللجن ،          عم  م د  

ث  ومفامممممممل  وم ددل ال  ال ا لجنشممممممم                                  ، خ   عم  م أددل السمممممممنلاإ م د  2023     ن سمممممممابريل  30ب للل 
ًج     الم حل    ث  اذه، بما    ذل                                                          من خ   الأم . وةحظت اللجن  ي ضمممممممما  يام   خ   الأم  الم د   2المد

 يمًل منيا:

 نفيذ المسمممممممممممممل غي  ال قن  الل ن ، بما    ذل  ل  ال ا م ددل الخ   عم  مفامممممممممممممل    '1'
مأللماإ عن األصمممممممملل الم اح  إج اذ اذا المسممممممممل و  ال فه، والمنا   ال   ومممممممميللييا 

 المسل األولل   

                                                                               قا م  بجم   المنا   ال    مجن اللصمممممممملل تلييا، ال     أ ف يو   شمممممممم إه    ينيا   لي   '2'
                                                                                يلغاما  مضممممممادل لج  اد، والم اح  السممممممنل   للمنا   ال   ومممممم أالا وممممممنل ا ، وك       دفد 

 ألولل اإ للف  ل الم إق   المشملل  بال لب ا

م أددل السممممممممنلاإ مفاممممممممل  وم ددل ال  ال ا لل ل    بخ   األلغام وال د منيا      خ   '3'
ًل،  ض   عن  ل ي  اع ماداإ إ و ن   مس دام    ًاإقد   اح                                                      المج مأاإ الم ل   الم ض 

ًل علا  نفيذ ل اما ال ل    وال د من خ   األلغام    حال ا  شمممماف منا   ملغلم   قاد
 لل   ن مأ و   من قب .

وةحظت اللجن  يب ال لب ف ضممممممممممممممن مأللماإ مفيدل يخ ى من شمممممممممممممأنيا يب  فيد الدول األ  اف عند   -21
، واآلثاً اةج ما     5 نفيذ المادل مجال  النظ      لإا يا، بما  ييا  فاصمممي  تضممما    عن ال قدم الم  ل    

ًضم  ، والجيلد ا لمبذول  لضمماب تبأاد المدنيين  واةق اماد   لل للث الم إق ، ومأللماإ عن ضم ا ا األلغام األ
ًاإ   ًاضممممممم ،  ضممممممم   عن الامممممممًل   اإ  اج عنعن المنا   الملغلم ، ومأللماإ عن المسمممممممل ال ال ، وقد                       األ

 والخ ا ط والجداول. 

ً  اح يب المأللماإ المقدم     ال لب و   ال دود ةحقا  علا يوممم ل  اللجن  شمممامل    -22                                                                                             وةحظت اللجن  با
وةحظت اللجن  يب الخ    ملح  ويب نجاحيا  سمم ند تلا تومميام كبي  من المج م  الدول ، وكامل  وواضمم  .  

ال نسممممممممي . وم  ذل ، تج اذاإ و  سممممممممن ال ال  األمن   ال اان ، واللصمممممممملل تلا المنا   الملغلم ، و  سممممممممين 
ًصممممممداا جيدا ، و بين لل  ضمممممملح الألام                                                                                     ةحظت اللجن  يب الخ   ال   قد ميا الامممممملمال قالل  لل  بي  و مجن 

ال    مجن يب  ؤث      قدم ال نفيذ. و   اذا الس اق، ةحظت اللجن  يب اة فا    و س فيد من  قد ل الالمال  
ً    30ب للل  تلا الدول األ  اف   :عن األمًل ال ال  ونل   ن سابريل   ،  قا

ًدل    خ م  عمم  الامممممممممممممملممال، بمما    ذلم  ال قمدم  )ي(  ال قمدم الم  ل   مما ف أل  بماةل زامماإ اللا
  2و  1الم  ل     نفيذ الم حل ين 

ًاضم  ب   ق    سم  م  المأافي  الدول   لاج اذاإ الم ألق    اإ  اج عن ن ا ا المسمل وجيلد   )ط(   األ
ًاضممممم  )يي  ا  اج عن ل  مسممممم خدم                                            باأللغام، وال قدم الم  ل و قا  للمنيج   ال  ًاضممممم  اإ  اج عن األ باوممممم خدام    األ

ًاض    المسل غي  ال قن ، يو  قل   مساح يا باو خدام المسل ال قن ، يو   بإلال  األلغام(    اإ  اج عن األ
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                                                                   عن ك     تومممممميام ل ادل اللضمممممملح     غي    قي ل الامممممملمال لل  دي الم إق   مأللماإ م دث    )ج( 
ًل"  المجال ال نفيذ  وإ اح  مأللماإ عن ال  د اإ الم إق  ، و اممممممممن فيا حسممممممممب "المنا        مشممممممممبلا  الخ ل
ًل" و  دفد حجميا النسب ،  ض   عن   دفد نلع  للثياال"المنا    يو                                                                مؤكدل الخ ل

، بما    ذل  مأللماإ عن عدد ومسممممممممماح  المنا   الملغلم  ال   ف أين            ل  ومممممممممنل ا               اح  المأد  الم  )د(  
                                                    مأالج يا ونل ا  وال      ال   حد  دإ ليا األولل اإ  

ث  عن الجيلد ال   فبذليا الامممممممممممملمال ل  بي  جم   يحجام اة فا    وال زاما يا               مأللماإ م د   )ام( 
باةل زاماإ     ذ  ل لج  اد، بما    ذل   امن ا األلغام عند اإل   و ا  ما ف أل  باأللغام اليدو   الامن  المضماد

  7المنال  علييا    المادل 

ث  عن الجيلد ال   فبذليا الامممملمال للملا ق  علا المأافي  الل ن   لاج اذاإ               مأللماإ م د   )و( 
    لاج اذاإ الم ألق  باأللغام                                                      ، بما    ذل  مأللماإ م د ث  و قا  آلخ  المأافي  الدول  الم ألق  باأللغام

ًل المأللممماإ بممما  جفمم  يب ومممممممممممممم ممم   ثمم  عن جيلد  أز ز               مأللممماإ م ممد   )ل(  النظممام الل ن  إدا
ث  عن جيلد " نظ ا                                                      ث  علا الامممممممأيد الل ن  عن حال  ال نفيذ، ومأللماإ م د                           ف ضممممممممن ل اناإ د  ق  وم د  

 قاعدل الب اناإ" 

ً   علا اللضممممممم  األمن  وال      ال    ؤث  ليا اذه ال غي اإ  أثي ا  ت جال ا  يو ال غي اإ   )ح(          وممممممملب ا                                                                                   ال ا
 علا  نفيذ اةل زاماإ  

ل ل    بخ    ل ث  عن وضمم  و نفيذ خ   م أددل السممنلاإ مفاممل  وم ددل ال  ال ا            لماإ م د  مأل  )ط(  
  ، بما    ذل   قد ل مأللماإ عن المنيج ماإ     وممممممممممممم اقاإ م ددل    المج مأاإ الم ل وال د من خ  اا  األلغام  

 المس خدم ، وال  د اإ، والن ا ا ال     ققت، علا يب  انف المأللماإ حسب النلع اةج ماع  والسن  

ث  عن إل ج  ل ناما الاممممملمال لاج اذاإ الم ألق  باأللغام، بما    ذل  الملا ق               مأللماإ م د   )ي( 
ًاإ ال نظ م   والمؤومممممممسممممممما    الجدفدل الم ألق  بال امممممممدي  علا ميزان   اليي   الاممممممملمال   إ  ًل الم فج اإ، والقد دا

  الم إق  بأد ان ياذ الب ناما  لل للث 

ًد الم ماحم  دعمما    )ا(  ًج  المذي  لق مه حجلمم  الامممممممممممممملممال والملا ًد وال مل م  الخما                                                                                      جيلد  أب م  الملا
ًاإ اليي   ا ًل الم فج اإ، و أز ز ال أاوب م  لل نفيذ، بما    ذل  الجيلد ال ام   تلا   سمممممي  قد لاممممملمال   إدا

ًاإ الم ل  .  و  سي  عمل اإالجياإ الش  ج ،   المنظماإ الدول   المأن   بإلال  األلغام والقد

ً   تلا الدول األ  اف علا الن ل المشمممممممممماً تل ه  -23 وةحظت اللجن ، تضمممممممممما   تلا  قد ل الامممممممممملمال  قا
ًاإ األخ ى ذاإ الاممممممممل  الم ألق  ل نفيذ  يحجام يع ه، يب من الميل ت  ع الدول األ  اف بان ظام علا ال  ل

لمب، وذلم  يثنماذ اةج مماعماإ خ ل الف  ل المشمممممممممممممممللم  بمال لمب، واةل زامماإ األخ ى المألنم     ال   5الممادل  
ً  اا المقدم   ًاإ، واج ماعاإ الدول األ  اف، ومؤ م اإ اةوممممممم أ اا، وكذل  للاوممممممم    قا المأقلدل لين الدو

ً  . 7بملجب المادل   باةو ناد تلا دلي  تعداد ال قا
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