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 االجتماع التاسع عشر

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

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

تحليل  الطللب المقلدن من تر بلا بشلللللللللعد تملدالد الموعلد الن لا ي   ملا  تلدمير    
 *من االتفاقبة 5للمادة  األلغان المضادة لألفراد وفقا  

 )بلجبكا وزامببا وسري النكا والنرويج( 5المادة  مقدن من اللجنة المعنبة بتنفيذ    

وبدأ ن اذ اي  ا ت  بالنسممممممممم   ل االتا   . 2003أيلول/سمممممممممب مبا   25انضممممممممممت  االتا قلة اي  ا ت       -1
  امممممممممممممما ن األول/  1أبلغمت  االتما     يا ا الامممممممممممممم مامتم  األول  الم   قمدم م      و  . 2004آذار/ممار   1   

ها أو ستطا ها  ح و  علة ألغام مضادة لأل ااد أو ُيا       أنها عن مناطق خاضع  لويي    2004 أك وبا
 ح و  عليهما. والمانمت  االتما ملبمم  ب مدميا أو بت مالم   مدميا جمتا األلغمام المضمممممممممممممممادة لأل ااد    المنماطق  

، ونظاًا  2013آذار/مار    28و    . 2014آذار/مار    1الملغم  الخاضمممع  لويي ها أو لسمممتطا ها بحلول 
يع يماداما أنهما لن   متن من المتمام بم لمل بحلول ال مار و المم الور، قمدممت  االتما قلة ر تل ايج مما  ال مان  

. ووا ق ايج ما  ال الث عاما للدول األطاا   طل ا ب مديد الموعد النها   المحدد لها  عاما للدول األطاا 
 .2022ر  آذار/ما 1علة طلب ال مديد ل االتا ل  اة قدراا ثمان  سنوات، ح ة 

وعنممد الموا يمم  علة طلممب  االتمما، يحع ايج ممما  ال ممالممث عامممممممممممممما أ   علة الا   من عممدم  ن يمم    -2
عملتات واسممممممممممع  النطال امال  األلغام من  بدف ن اذ اي  ا ت ،  يد أبدت  االتا ال بامها الواضمممممممممم  عن طا ق  

 1ل بامممما هممما    النهمممايممم  بحلول  طلمممب ال ممممديمممد الممم    يمممدممممت بممم  لبمممدف عملتمممات قمالممم  األلغمممام وايم  مممال ي
و   ا ا الستال، أشار ايج ما  ال الث عاا قلة أن     ظّل ااساا     قنااف ايئ   . 2022آذار/مار  

وطنت  لمتا ح  األلغام وماالب وطن  لإلجاافات الم علي  باأللغام،  يد  جد  االتا ن سممممممها    وضمممممما يمّتنها  
  . 2022ر  آذار/ما 1من قكمال عملت  ال ن ي  قبل 

، قمدممت  االتما، يع يماداما أنهما لن   متن من  مدميا أو ال مالم   مدميا 2021آذار/ممار     26و     -3
جمتا األلغام المضممممادة لأل ااد    المناطق الملغم  الخاضممممع  لويي ها أو لسممممتطا ها بحلول الموعد النها   

  /حب اا  25ب مممديممد الموعممد النهمما   الممم الور. و      5المحممدد لهمما، طل ممًا قلة اللجنمم  المعنتمم  ب ن يمم  المممادة  
، وّجهت اللجن  رسمممممال  قلة  االتا للحلمممممول علة معلومات قضمممممامت     ا ا اللمممممدد. وقدمت  2021 يونت 

ويحظت اللجن  بار تاح أ   االتا قدمت طلبها    الوقت المناسمممب   . 2021آب/أ سمممطل   17       االتا رداً 
  

 الوثتي     وقت م أخا لظاو  خارج  عن قرادة الجه  الميدم  لها.ُقدمت ا ه  *

 
APLC/MSP.19/2021/WP.12 

اجتملللاع اللللدو  األ را  في اتفا يلللة  ظلللر 
استعملللا  وتينين وتنتلللاق ونقلللللل  األلغللللللان 

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغان

 

5 October 2021 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.19/2021/WP.12 

GE.21-14109 2 

 31و سمممممممع  أشمممممممها، ح ة   ما اللجن . و طلب  االتا  مديدا ل  اة قدراا ثالث سمممممممنوات   عاونتاً  وأقامت حواراً 
 .2025كانو  األول/ديسمبا 

الماالب ال اال  لإلجاافات الم علي  باأللغام.   2015و امممميا الطلب قلة أ   االتا أناممممأت    عام   -4
كما ياممممميا الطلب قلة أن  من  قناممممماف ا ا الماالب،  عبمت عملت  اا ااي عن األراضممممم  وأنامممممط  ضمممممما  

قلة أنمم  خالل   اة طلممب ال مممديممد السمممممممممممممممابيمم ،  مممت معممالجمم  ممما   الجودة ومااقب همما. و امممممممممممممميا الطلممب المم لممل
،  مابعاً  م ااً  22 391 861، بإلغاف مابعاً  م ااً   27 126 823مناطق ملغم   بلغ مسمممماح ها   110 مجموع 

من   119  361، مممما أدإ قلة  ممدميا  مابعمماً   م ااً   4  002  399، و طهيا  مابعمماً   م ااً   732  563و يلتص  
ممادة من الم خما ا الم  جاة. و احمب اللجنم  بمتمام  االتما بماابال  عن   1  729األلغمام المضمممممممممممممممادة لأل ااد و  

ال يمدم المحام علة نحو ي سممممممممممممممق ما المعماييا المدولتم  لإلجاافات الم عليم  بماأللغمام، و اممممممممممممممجا  االتما علة 
لمسمم خدم  يأ  قلغاااا عن طا ق  مواصممل  اابال  عن ال يدم المحام و يا لمنهجت  اا ااي عن األراضمم  ا

المسممممممم   يا ال ين ، أو  يلتلمممممممها عن طا ق المسممممممم  ال ين ، أو معالج ها عن طا ق ال طهيا . ويحظت  
اللجن  أيضمًا أ   االتا  سم خدم المجموع  المامل  من األسماليب الم وا اة ا اح  قعادة األراضم  قلة السمتا  

سممممعيها قلة  حسممممين  ينتات اا ااي عن األراضمممم  ال   من بطا ي  آمن ، وا   اممممجا  االتا علة مواصممممل  
 شأنها أ   ؤد  قلة و اف  االتا بال بامها    أقاب وقت ممتن. 

ث  باأللغام اليدو    -5 ووجهت اللجن  رسمممممممال  قلة  االتا لإلشمممممممارة قلة أامت   تام الدول األطاا  الملو 
من ال  اصمممممميل عن النطال ال يديا   طلبت مب داً اللممممممنا المضممممممادة لأل ااد ب طبيق جمتا أحتام اي  ا ت ، و 

  معنت لل لوث وخط  ال لمممممممممد  لل لوث الناج  عن األلغام اليدو   اللمممممممممنا. ورد ت  االتا بيولها ق  األ اق  ال
ال ابع  لليوات المسممممملح  ال االت ،  سمممممه  قبطال ال خا ا الم  جاة، /بمتا ح  األجهبة الم  جاة اليدو   اللمممممنا

المدنيين وأ ااد األمن عن طا ق  حديد مواقا األلغام اليدو   اللمنا المضمادة لأل ااد لال      ال ال  سمالم  
من خط  عمل أوسممممملو. وأشمممممارت   21ما ااجااف   ُيع يد أ  جماع  قراابت  قد وضمممممع هال، و دميااا،  مامممممتاً 

    يار ااا الميدم   قلة أنها  بّلغ سمممممممممنو ا عن ا ه األلغام اليدو   اللمممممممممنا المضمممممممممادة لأل ااد     االتا أيضممممممممماً 
وأشممممممممممممارت اللجن  قلة أامت  اسمممممممممممم ماار  االتا    ال ال   طبيق جمتا األحتام وايل بامات    . 7بموجب المادة 

بمي ضممممممممممة اي  ا ت  متما ي علق بال لوث وبجمتا األنوا  األخاإ من األلغام المضممممممممممادة لأل ااد، بما    ذلل 
، و لممممممممنتم المعلومات الم وا اة حسممممممممب أنوا  األلغام لدإ  5للمادة   أثناف أناممممممممط  المسمممممممم  وال طهيا  ن ي اً 

 .7اابال  عن الو اف بايل بامات المنلوص عليها    المادة 

  ، وضمممممممممعت  االتا الم علي  باأللغام  و اممممممممميا الطلب قلة أن  من  قناممممممممماف الماالب ال اال  لإلجاافات -6
الدولت  لإلجاافات الم علي  باأللغام.    المعاييا الوطنت  ذات اللممممممممل  وتجاافات  ن ي ي    ماممممممممة ما المعاييا

و امممممممميا الطلب أيضممممممممًا قلة أ  دا اة قدارة الجودة    الماالب الم الور مسممممممممؤول  عن ماا    وضممممممممما  جودة  
العملتات، بسمبل منها ال ال  ام  ال جمتا أنامط  ااجاافات الم علي  باأللغام للمعاييا الوطنت  ذات اللمل .  

و يا  وطنت  لإلجاافات الم علي  باأللغامم ل  االتا مواصمل   حديث المعاييا الوأشمارت اللجن  قلة أامت  أ    
ما ال حديات الجديدة، وال ال  اسممممممممم خدام أ ضمممممممممل الممارسمممممممممات   ، و ميت هاالمسممممممممم جدة عاييا الدولت آلخا الم

 لضما  أ  ي   ال ن ي  بت افة و عالت .

همت اللجنم  رسممممممممممممممالم  قلة  االتما طل مًا لمعلوممات عن جه -7 ود ماا  م  الجودة    المنماطق الملغمم   ووج 
ال اال  لإلجاافات الم علي  باأللغام، وقبل    ال   عالج ها وحدات قمال  األلغام العسمممممممتا   قبل قناممممممماف الماالب

وتجاافات ضمممما  الجودة ومااقب ها. وأشمممارت  االتا      وطنت  لإلجاافات الم علي  باأللغامالمعاييا  وضممما ال
/ دمياأل لأللغام   ااوح بين  رّداا قلة أ  ا ه المناط        95و   90ق الملغم  قد جاإ  طهيااا بمعديت الامممممممممملأل

  . 2023و  2021الما  ، وأ  من الميار مسمم  ا ه المناطق    نطال مامماو  المسمم   يا ال ين  بين عام  
 اذه.و ايا الطلب ال لل قلة أ  الماالب ال اال  ستيوم بعد قجااف المس  ب ييت  مسار العمل ال   ي عين ا خ
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، ُأنائ نظام قدارة المعلومات الخاص بااجاافات الم علي   2018كما يايا الطلب قلة أن     عام   - 8
باأللغام، واو يعمل بتامل طاق   و سممممممم خدم  جمتا م عّهد  خدمات قمال  األلغام     االتا، و  ضممممممممن جمتا 

لة أامت  أ   م ل  االتا اسممم دام  قجاافات  المعلومات الحدي   عن الماحل  ال   بلغها ال ن ي . وأشمممارت اللجن  ق 
  لمت  و ن ي  نظام قدارة المعلومات ومااعاة ضاورة  وا ا البتانات وتدار ها و حليلها بعد اانجام. 

ال مديد    اةخالل  وراف قبطاف ال يدم   ،   رأ   االتا ت،الان العوامل ال الت  ال   و ايا الطلب قلة   -9
  ؛وال أخياات    قنامممممممما     الماالب ال اال  لإلجاافات الم علي  باأللغامل االتا: يأ  عدم وجود    ة الممنوح األول

 ويي   ناوب الموظ ين العاملين    الماالب ؛الوطن  لمممعيدقجااف مسممم   يا  ين  علة ال  ضممماورةيب  و 
  يأ  الل سن ين قلة ثالث سنوات .  ال اال 

ااد ي  بال  خّلل آثارًا اج ماعت  واق لممممممادي  البياة، و امممممميا الطلب قلة أ  األلغام المضممممممادة لأل  -10
جل وقو  ما  وأن  علة الا   من اينخ اض ال در ج     عدد ضممحايا األلغام من  بدف ن اذ اي  ا ت ،  يد سممُ

يبين مدنيين وعسمتا ين  ضمحايا لأللغام المضمادة لأل ااد من  آخا   اة  مديد، حيث    شمخلماً   519مجموع  
آخاو  بجااح. وأشمارت  االتا قلة أ  لجمتا ااصمابات   430من اؤيف الضمحايا وُأصميب  شمخلماً  89ُق ل  

م  جاة يدو   اللمممممنا  ن جا   لأل ااد يأجهبةنجمت عن ألغام يدو   اللمممممنا مضمممممادة    ال       حديداا  يا  اً 
  عن ضحايا ب عل الضحايا ، مرعها  نظت  قرااب ل. و ايا الطلب قلة أن  ل  يبدأ جما المعلومات الملن 

جل ما مجموع    األلغام قي من  قنامماف الماالب ال اال  ضممحت  من  213لإلجاافات الم علي  باأللغام، وأن  سممُ
  3 ، واماأة يجا ح  ، و ق يالً  30و جا حاً  152ي رجال   182، بما    ذلل 2016من  عام  ضمممممممممممحايا األلغام

ق لة . و احمب اللجنم  بمتمام  االتما ب يمدي  معلوممات عن   10و  جا حماً   17ي   صممممممممممممممبتماً   27  تمات يق يالت ، و
ضمممحايا األلغام ملمممن   حسمممب النو  ايج ماع  والسمممّن، وا   امممجا  االتا علة مواصمممل  جما المعلومات 

 واابال  عنها علة ا ا النحو.

رًا علة و اميا الطلب قلة أ  األلغام المضمادة لأل ااد ُ خّلل، قضما ً  قلة ااصمابات والومتات، آثا -11
 طو ا البنتم  ال ح تم  والبراعم ، و منا الوصممممممممممممممول قلة األمماكن أل ااض ايسمممممممممممممم خمدام األكماديم  من قبيمل  
األعمال األثا  ، و منا اليوات البا   ال االت  من  سمممممممممممييا دور ات    جمتا المناطق علة طول الحدود أو 

 5مات المنلممممممممممموص عليها    المادة قناممممممممممماف نظام حديث لماا    الحدود. ويحظت اللجن  أ   ن ي  ايل با
خالل   اة ال مديد المطلوب  يمتن أ  يسمه  قسمهاما البياا     حسمين السمالم  ال اما   والظاو  ايج ماعت   

 وايق لادي      االتا.

و امممممممميا الطلب قلة أن  ر    تام األ ااد العسممممممممتا ين بوضمممممممما خاا ي للمناطق الملغم      االتا،   -12
و سممممممممميتجها، ومااقب ها باسممممممممم ماار،  إ  ا ه المناطق ي  بال  عّاض المدنيين ل هديد    و سمممممممممجيلها، و علتمها،

طفتم. و اممممممممميا الطلب أيضممممممممما قلة أ   االتا  ب ل جهودا ل حييق اد  لعدم وجود ضمممممممممحايا لأللغامل عن 
ن طا ق جهود ال وعت  بخطا األلغام ال    امّجا علة  غييا السمملوي بين المواطنين الممتمين علة مياب  م

 الماالب ال اال  لإلجاافات الم علي  باأللغام ، نّظ 2019المناطق الملغم . و اممممممميا الطلب قلة أن     عام  
  225اماأة، و  20رجال، و 4ي  مواطناً  388عدة دورات لل وعت  بخطا األلغام، وقد شمممماري  يها ما مجموع   

والحد من     سمممممممممتال   طا األلغامال وعت  بخ   اة . ويحظت اللجن  أامت  ب ل  االتا جهود  139، وصمممممممممبتاً 
محدد، وا  جهود ملمممم  خلممتلمما لمواجه  ال هديد ال   ي عاض ل  السممتا ، وُ ااع  النو  ايج ماع  
والسممممممّن وااعاق ، و أخ  مخ لل اح تاجات و جارب السممممممتا     المج معات المحلت  الم أثاة    الحسمممممم ا  

أامت  اسمم ماار  االتا    اابال  عن ال يدم المحام     لخط  عمل أوسمملو. وأشممارت اللجن  ال لل قلة  و ياً 
 ا ا اللدد. 
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منطي   أكدت  3 834و سمممممممممممملي الطلب الضمممممممممممموف علة أ  ال حد  الم  ي  يامممممممممممممل ما مجموع    -13
من   855  782أم ممار مابعمم . و ح و  امم ه المنمماطق علة    145  733  105خطور همما، و بلغ مسممممممممممممممماح همما  

 األلغام المضادة لأل ااد والمضادة للدبابات المومع  علة النحو ال ال :

 المتا 

عدد المناطق المعاو   
ألغمممممممام   علة  اح واااممممممما 

 مضادة لأل ااد

مسمممممممماح  المناطق المعاو  اح واااا 
علة ألغام مضمممممممممادة لأل ااد يباألم ار 

 المابع  

 عدد األلغام المضادة لأل ااد/ المضادة للدبابات

 مضادة للدبابات مضادة لأل ااد

أخممماإ   ممممنممممممماطمممق 
  869’33 012’568’2 920  يا الحدود

  275’20 077’097’1 43 الحدود األرمينت 

  115’116 039’098’15 471 الحدود ااياانت 

  917’78 935’842’2 874 الحدود العاا ت 

 615’194 990’411 042’127’124 526’1 الحدود السور  

 615’194 166’691 105’733’145 834’3 المجمو :

عن ال حمديمات الم  متم  بطا يم  م سمممممممممممممميم  ما المعماييا المدولتم    و احمب اللجنم  بمتمام  االتما بماابال  -14
لإلجاافات الم علي  باأللغام، و اممممممممميا قلة أامت  أ   واصمممممممممل  االتا  يدي  معلومات عن ال حديات الم  مت ، 

لالمناطق ال   ُيامممممم       خطور هال ولالمناطق ال    أكدت خطور هال وحجمها النسممممممب ، ملممممممن   حسممممممب  
 وال لل حسب نو  ال لوث.

 50لئن الا  لدإ  االتا سمممممجالت عن المنطي  الملغم ،  يد    علة مدإ  و اممممميا الطلب قلة أن  -15
م  منطي   اصمممل  أوسممما قاعلة طول الحدود و وسمممتعها اعامًا اسممم بدال بعل العالمات/األسمممتج    70قلة  

نطاقا با جاه المناطق العستا  . و ايا الطلب قلة أ  ذلل قد أدإ قلة الم الغ      يديا مساح  المناطق  
جلمت    قماعمدة البتمانمات الوطنتم  لإلجاافات الم عليم  بماأللغمام، وي سممممممممممممممتمما    المنماطق   الملغمم  ال   سممممممممممممممُ

     40قلة   25 اة ال مديد األولة، ُألغ  ما يياب من الحدودي . الما يسمملي الطلب الضمموف علة أن  خالل  
الما   من المناطق. ويحظت اللجن  أامت  جهود المسمم  الاامت  قلة  حديد المحتي الدقيق للمناطق الملغم  
ووضممممممما خي أسممممممما  دقيق، قا   علة األدل ، لل لوث. ويحظت اللجن  أامت  اسممممممم ماار  االتا    اسممممممم خدام  

 . بت افة و عالت  5ل  أ  ي    ن ي  ال باما ها بموجب المادة أ ضل الممارسات لم ا

الانو     31وطلبت  االتا، علة النحو المامار قلت ،  مديدًا ل  اة ثالث سمنوات و سمع  أشمها، ح ة  -16
و اممممممميا الطلب قلة أن  بعد ا ه ال  اة األولت  لل ن ي ، سممممممم سممممممم عاض  االتا مجمو   . 2025األول/ديسممممممممبا 

خط  يسم ممال ال باما ها  2025آذار/مار    31لم  مت  ال   ل   عاَلج، ث  سم يدم بحلول المناطق الملغم  ا
 .5بموجب المادة 

من أجمل  ن يم  ثالثم   2025-2021و  ضمممممممممممممممن الطلمب   ماصمممممممممممممميمل خطم  العممل والميبانتم  لل  اة   -17
  :ماار ا ر تست 

الماحلم     -ل االتما  ماا  م  الحمدود علة الحمدود الامممممممممممممما تم   علة  يمدرة  القمالم  األلغمام وم مادة   •
 96و  وقا  االتما معمالجم  مما مجموعم   . 2023-2021  خالل ال  اة  ال   سمممممممممممممم ن م   ال مال م 

أ   ح و  علة ما يياب  ح مل ُ و م ا مابا   3 609 000 بلغ مسممممممممماح ها    منطي  ملغم
الماحل  األولة من   لأل ااد. و اممممممممممممميا الطلب قلة أ  ن ا ج مضممممممممممممماداً   لغماً  79 198من 

المسممممم  ال ين .    عن طا ق    الما   60 المسممممماح  بنحو  يلتصالماممممماو  أسممممم ات عن   
ما بانامج األم  الم حدة    عن طا ق م عاقدأل قلة أ  األناممط  سمم ن    أيضمماً و امميا الطلب  

 اانما   امال  األلغام. 
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مسمممم    او يامممممل، و 2023-2021خالل ال  اة  ن   ال   سممممي   مامممماو  المسمممم   يا ال ين  •
لماالب ال اال   . و امممممممممممممميا الطلممب قلة أ  قدارة المسمممممممممممممم  ال ممابعمم  ل منطيمم  ملغممم   3  834

موارد الماالب، اسممممم خدام منطي  ملغم  ب  332سممممم يوم بمسممممم    لإلجاافات الم علي  باأللغام
طا ي  ال عاقد ب منطي    3 502مسممممممممم  المناطق الملغم  الم  مت  ال الغ عدداا   جا  وسمممممممممت 

أدت قلة  أخياا المضمطلا بها  اميا الطلب قلة أ  أنامط  المسم   يا ال ين ال جار . و  
   الما   من المناطق الملغم . و سممممممممممملي الطلب الضممممممممممموف ال لل  40قلغاف ما يياب من 

 .أ  ُ ولة لها األولو   ال   ي عين حا ظاتعلة الم

و اميا  . 2023-2021  خالل ال  اة  ال   سمين     ماماو  قمال  األلغام    محا ظ  ماردين •
و همد  قلة   للمنماقلمممممممممممممم  او أول مامممممممممممممماو   طاح  الحتوم  ال االتم  الطلمب قلة أ  ا ا

 بلغ مسممماح ها حوال  مليو  م ا مابا. و اممميا الطلب قلة أ    منطي  ملغم 27معالج   
 ش اط/ باايا. 1  من اع  اراً  س بدأعملت  المناقل  

 لل ن ي ، و امممميا قلة أ   ذات األولو  المسمممم و ات األربع   مخ لل و  ضمممممن الطلب معلومات عن -18
آ  معمًا بيتم   لبتم  م طل مات الحتومم   األولو م        ذات مسمممممممممممممم و ماتال االتما اليمدرة علة معمالجم  جمتا   لمدإ

وال ال  سمممممممممالم  المواطنين. و  ضممممممممممن الطلب أيضممممممممما معلومات م لمممممممممل  عن عوامل اي  ااض والمخاطا  
، واألمن، وال عاو  ما الامممممممماالاف، 19-اار  اض قيود م لممممممممل  بجا ح  الو يدالمح مل ، بما    ذلل اسمممممممم م

 و خلتص ال مو ل الوطن  والدول . 

و اممميا الطلب أيضمممًا قلة أ  خط  العمل سمممو   خضممما للاصمممد وال نمت  باسممم ماار بال نسممميق ما  -19
للجنم  بمال بام  االتما بت مالم  اي حماد األوروب ، وبانمامج األم  الم حمدة اانمما  ، وميا  تمادة الجتر. و احمب ا

 اسمممم ماار رصممممد و نمت  خط  عملها، و احب بمتامها ب و يا معلومات مسمممم ممل  عن مااحل ال ن ي  اسمممم ناداً 
، بممما    ذلممل 7قلة أدلمم  جممديممدة، وبممإبال همما عن ال عممديالت الماحلتمم      يممار اامما الميممدممم  بموجممب المممادة  

لملغم  ال   ي عين معالج ها سمممممنو ا، والمتفت  ال   ي   بها المعلومات عن عدد المناطق ومسممممماح  المنطي  ا
 حديد األولو ات. و احب اللجن  ال لل بمواصمممممل   يدي  معلومات مسممممم ممل  عن الحال  األمنت  علة الحدود  

 ما العاال وسور ا وعن ن ا ج العملتات    ا ه المنطي .  

ووج هت اللجن  رسمممال  قلة  االتا طل ًا لمب د من المعلومات عن األنامممط  ال   سممم جا     قطار   -20
المامار ا ال   يدعمها اي حاد األوروب     محا ظ   وا  واتار . وطلبت اللجن ، علة وج  الخلموص،  

لموا ي  علت ، معلومات عن األنامط  ال   سم جا     قطار الماماو  وعن الجدول البمن  له ا الماماو  وا
وال لل عن األثا الناج  عن المامممممممماو  علة خط  عمل  االتا. ورد ت  االتا بيولها ق  طلبها األول  الموج   

   محما ظم    2025و 2023قلة اي حماد األوروب  للموا يم  علة مامممممممممممممماو أل امالم  األلغمام ميار بين عمام   
وأشممممممممارت  االتا قلة أن   . 2022او آذار/مار      االتا   5وا  قد ُر ل أل  الموعد النها   ل ن ي  المادة 

م طلب آخا قلة اي حاد األوروب  باأ  المااو .  بعد قبول طلب ال مديد ال اال ، ستيد 

ووج هت اللجن  رسمممممممال  طل ًا للحلمممممممول علة معلومات عن أنامممممممط  المسممممممم   يا ال ين  الميارة،  -21
مخ لل اح تماجمات وآراف النسمممممممممممممماف وال  تمات وال  تما   سممممممممممممممتمما عن الجهود ال    بم لهما  االتما لم مالم  مااعماة  وي

والاجال. ورد ت  االتا بيولها ق  أ اق  المسمممممممممممم   يا ال ين   لي ت  در  ًا    مجال ال وعت  بمخاطا ال خا ا 
الم  جاة لنيل رسا ل باأ  ال لوث، وال ال  السلوي المأمو  بين الستا  يالنساف واألط ال والاجال  الممتمين  

منطي . وأشمارت  االتا أيضمًا قلة أ  المواد الم علي  بنيل  3 834ن المناطق الملغم  ال الغ عدداا  بالياب م
ممت ل ئات محددة يالنسمماف وال  تات  يلممعب الوصممول قليها بسممبب األعاا    رسمما ل السمملوي المأمو  قد صممُ

، و اجا  االتا علة مواصل   ايج ماعت  وايخ ال ات ال يامت . و احب اللجن  بالمعلومات ال   قدم ها  االتا
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ك ال  مااعاة مخ لل اح تاجات وآراف النسممممممممممماف وال  تات وال  تا  والاجال، واابال  عن جمتا مجايت  ن ي   
 د.ه ه الجهو ب  الم علي ال يار ا   ايس ماار     يدي و اي  ا ت  

عن طا ق قاعدة  أجاإ  حليالً  لإلجاافات الم علي  باأللغام  ال اال  و امممميا الطلب قلة أ  الماالب -22
منطيمم ، وأولة الماالب   42محمما ظمم  و  15قا م  معاضممممممممممممممم  للخطا       899بتممانما م  وخلص قلة أ  انمماي  

األولو   له ه المناطق، و يًا لبتانات الضمممحايا،    قعداد لالخط  الوطنت  لل وعت  بخطا األلغامل    سمممتال 
و امممممميا الطلب قلة أ  ا ا   . 2025-2020باأللغام لل  اة خط   ايسمممممم اا تجت  الوطنت  لإلجاافات الم علي  

المسمممممممممم   يا ال ين  جهود ال وعت  بخطا    يامممممممممممل المسمممممممممم   يا ال ين  لمناطق األلغام    ظل ب ل أ اق 
األلغام    جوار المناطق الملغم . و امممممميا الطلب ال لل قلة أ   االتا سمممممم اممممممّجا المنظمات  يا الحتومت  

عت  بخطا األلغام عن طا ق  نظت  حليات عمل، وأ  ا ه األناممط  سمم سمماعد المحلت  علة بدف أناممط  ال و 
علة  نمت  اليدرات الوطنت  بواسمط  المنظمات  يا الحتومت . و احب اللجن  ب و يا معلومات عن لالخط   
م   الوطنت  لل وعت  بخطا األلغامل     االتا، الما  احب بوضمما ا ه الخط  بناًف علة  ييت  لالح تاجات صممُ

لمتلما لمواجه  ال هديد ال   ي عاض ل  السمتا ،    ظل مااعاة النو  ايج ماع  والسمّن، وأخ  مخ لل  خ
اح تاجات و جارب السممتا     المج معات المحلت  الم أثاة    الحسمم ا . و احب اللجن  ال لل بجهود  االتا 

 األلغام. الاامت  قلة ال ال   نمت  اليدرات الوطنت  المس دام     مجال ال وعت  بخطا

  104  803  19,259ي طلب من  االتا ما مجموع   2025- 2020و امممممممممميا الطلب قلة أ  قنجام خط    - 23
ل    الميام األول من  ااجاافات الم علي  باأللغام يورو. و ايا الطلب قلة أ  حتوم   االتا ال    و ا   مو 

يم  بماأللغمام، واأل اقم  العسممممممممممممممتا م  وأ اقم   مما يلبم من موارد وأ ااد لعملتمات الماالب ال اال  لإلجاافات الم عل
الدري ال    ن م  عملتمات ااجاافات الم عليم  باأللغمام وتمال  ال خا ا  يا المن جاة بنماًف علة لالطلمبل، و يمدم 
الدع  قلة ضممممممحايا األلغام. و امممممميا الطلب قلة أ  ال مو ل ال    يدم  ومارة الد ا  الوطن  سممممممتتم ل بدع  

اي حاد األوروب . و امميا الطلب أيضممًا قلة أ   اص جما األموال من الملممادر  قضمما   ميدم عن طا ق
و احب    . 5الوطنت  والدولت  علة السممممممواف سمممممم م ل عوامل حاسممممممم     أناممممممط   االتا الميبل  بموجب المادة 

 اللجن  بالمسمممممممممم وإ العال  من المسممممممممممؤولت  الوطنت  ال   أبد    االتا عن طا ق ااعال  عن ال بامات مالت 
وال بامات أخاإ م علي  بال ن ي . وأشممممارت اللجن  أيضممممًا قلة أن ، بالنظا قلة أامت  الدع  الوطن  والخارج   

 لم ال  ال ن ي     الوقت المناسب، من شأ   االتا أ   س  يد من اير ياف باس اا تجي ها ل عبئ  الموارد.

، وعن 2023-2021 ن يم  لل  اة  وتذ  امممممممممممممميا اللجنم  قلة أ   االتما قمدممت معلوممات عن مااحمل ال -24
اي  ااضمممات والمخاطا المعلن  بامممأ  ال ن ي  ومخ لل المامممار ا ال   سممم ن   بواسمممط  م عاقد  قمال  األلغام، 
وضاورة ال ال   يدي  قجاافات المناقل  وال عاقد    الوقت المناسب، والحاج  قلة ضما  ال مو ل المس يا، 

،  ه   الحع أ  اي  ا ت  سمممم سمممم  يد  19-ال    طاحها جا ح  الو يد   ضممممال عن  ناولها ال حديات المسمممم ماة
ب يدي  خط  عمل م لممل  ومسمم ممل  قلة اللجن  عن ال  اة ، 2023نتسمما /أبا ل   30من  تام  االتا، بحلول 

ثم  بجمتا  الم  متم  المامممممممممممممممولم  بمال ممديمد. وأكمدت اللجنم  أ  خطم  العممل ين غ  أ   ح و  علة قما مم  محمد 
المنماطق المعاو م  بمأنهما  ح و  علة ألغمام مضممممممممممممممادة لأل ااد أو المامممممممممممممم  م     اح وا هما علة ام ه األلغمام، 
و وقعات سممنو    بين المناطق ال   سمم    معالج ها والجه  ال   سمم يوم ب لل خالل ال  اة الم  مت  المامممول  

ين غ  أ  ي ضمممممممممن خط     علة أ  الطلب بالطلب، وميبانت  م لممممممممل  ومسمممممممم ممل . وشممممممممددت اللجن  أيضمممممممماً 
  .لل وعت  بخطا األلغام والحد من  مس ممل  ومحددة الستال

ويحظمت اللجنم  بمار تماح أ  المعلوممات الميمدمم     الطلمب، و   وقمت يحق ردًا علة أسممممممممممممممئلم   -25
اللجن ، ا  معلومات شممممممامل  والامل  وواضممممممح . ويحظت اللجن  أيضممممممًا أ  الخط  ال   قدم ها  االتا قابل   

طبيق و متن رصمداا جيدًا، و بين بوضموح العوامل ال   يمتن أ   ؤثا    و ياة ال ن ي . ويحظت اللجن   لل  
 ك لل أ  الخط  م لل  ومحددة ال مل   وم عددة السنوات. 
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قلة الدول    و   ا ا اللممدد، أشممارت اللجن  قلة أ  اي  ا ت  سمم سمم  يد من  تام  االتا ب يدي   يار ا -26
 نتسا /أبا ل من الل سن ، عما يل : 30 األطاا ، بحلول

ال يممدم المحام بامممممممممممممممأ  ايل بامممات الواردة    خطمم  عمممل  االتمما، بممما    ذلممل ال يممدم  يأ  
المحام    قجاافات المناقلمم  وال عاقد ما شمماالاف ال ن ي  اجااف عملتات المسمم  وال طهيا، ون ا ج الجهود 

لإلجاافات الم علي  باأللغام، ون ا ج    ا المعاييا الدولت المب ول  أل ااض المسممممم  وال طهيا بطا ي    سمممممق م
 ؛ال وعت  بخطا األلغام والحد من جهود 

معلومات مسممم ممل  عن المتفت  ال   يمتن بها أ  يؤد  الوضممموح ااضممما   قلة  غييا   يب  
   ييت   االتا ل حديات ال ن ي  الم  مت ؛

ل ، بما    ذلل معلومات عن  يي   عدد المناطق الملغم  ومسمممممممممممممماح  المنطي   المااحل المعد 
 الملغم  ال     عين معالج ها سنو ًا، والمتفت  ال   ُحّددت بها األولو ات؛

معلوممات عن المتفتم  ال   ُ ااع  بهما جهود ال ن يم  مخ لل اح تماجمات وآراف النسممممممممممممممماف  يد  
 ؛ المج معات المحلت  الم أثاةوال  تات وال  تا  والاجال،  ضاًل عن مخ لل اح تاجات و جارب الستا     

   المج معات  ال وعت  بخطا األلغام والحد من معلومات مسممممممممممممم ممل  عن  ن ي  جهود   يه  
الم أثاة، بما    ذلل معلومات عن المنهجتات المسم خدم  وال حديات اليا م  والن ا ج المحيي ، ما  لمنتم  

 المعلومات حسب النو  ايج ماع  والسّن؛

جهود  عبئم  الموارد، وال مو مل الخمارج  الم     ليماه  االتما والموارد ال     تحهما حتوم هما   يو  
 لدع  جهود ال ن ي ؛

ال غياات الطمار م  علة الحمالم  األمنتم  والمتفتم  ال    ؤثا بهما ام ه ال غياات، قيجمابتمًا أو  يم  
 سلبتًا،    ال ن ي .

وأشممممممممممممارت اللجن  قلة أامت  أ   عمل  االتا، قضمممممممممممما ً  قلة  يدي   يار ا قلة الدول األطاا  علة  -27
ال طورات األخاإ ذات اللمممممممممممممملم      ن يم     النحو المم الور أعاله، علة قطال  المدول األطاا  بمان ظمام علة

عن سمممممممممممما ا ايل بامات المعلن     الطلب، وذلل أثناف  خالل ال  اة المامممممممممممممول  بالطلب،  ضممممممممممممالً  5المادة 
ايج ماعات المنعيدة بين الدورات، واج ماعات الدول األطاا ، والمؤ ماات ايسممممممممممم عااضمممممممممممت ، ومن خالل  

  دام دليل قعداد ال يار ا.باس خ 7 يار ااا الميدم  بموجب المادة 
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