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

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

ًفقا  للمادة     5                                                                     طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضااااادة لدفراد 
 من االتفاقية

 تنفيذيموجز   

 مقدم من تركيا  

                                                                                ز رعت األلغام األرضييييييضا المألييييييا ت ليارا  اط لراضا عد  فيل الطدو  واط مناف  مطد ت  ار   -1
. وايا  الغر  منايا ليز ز نمن الطيدو  ايءجراء نمنط 1998إل  عيام    1955الطيدو   لل التررت من عيام  

  اعد الييييير اإضييااط  لل بة ا الطرا ال ار ت. وديد ليييي نات الار  الماضييطا اا  الغر  مناا ليز ز الاي 
 المنظمات اإلرهابضا االنتصالضا.  ضدنثناء الطرا 

  األمنطا اكريييبت الواي  الرامضا إل  نزا اليييلح ولطد دمنظير انرااء الطرا ال ار ت ولغ ر ال عند  و  -2
يالمط. واط هذا اليييييييضاقا ليقد اسيييييير دام األلغام النطاق  الاألسييييييدطا ولداب ر بناء الألاا واألمن نهمضا عد  

 باإلضااا إل  ل فضض األسدطا الراد ديا.  ااألرضضا المألا ت ليارا 

  17ليلغام األرضيييييضا المأليييييا ت ليارا ا اعرمدت لراضا اط ومع لنامط الشييييييير الدولط المناهض  -3
لمدت ثلث سييييييييينيات لومضع عمدضات ناا األلغام المأليييييييييا ت ليارا .              ا رضار ا         وقتا    1996كاني  الألانط/ نا ر  

.  2002 ااني  الألانط/ نا ر  17لمد ده إل  نجا غ ر ميم  اط  لم  ومد  اليقد اال رضاري مرل ن بيد ذلك و 
ا نصيييييييييدرت الايات المييييييييييدطا الرراضا نوامر بالطظر التيال السييييييييير دام  1998الألانط/ نا ر    ااني    26واط 

 رى  لف الطدو ا مما ن ى إل  بدء ننشيطا  األمناف   ال طا لرطا ر   تووضيي  ااأللغام المأليا ت ليارا 
 إزالا األلغام.

سيييييير دام وونرا  وناا وعاب ال اذ قرار بالطصيييييييل عد  االعرراف الدولط بيزم لراضا عد  إلغاء ا -4
اط         الباا    هنشيير لم  األلغام المألييا ت ليارا ا صييدر قاني  بشييو  المياااا عد  الرصييد   عد  التاوضا نولاوا و 

  2003ن ديل/سييبرمبر   25. وسييدمت لراضا صييك انألييماماا اط  2003آذار/مارس  15الور دت الرسييمضا اط  
 1  من           اعر يارا  لمنبألايا عن االلتياوضيا ايدوليا فرف إل  األم ن الييام ليمم المرطيدتا واضييييييييييييييطدييت بيالرزاميالايا ا

 . 2004آذار/مارس 
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ومنييذ ذليك الط نا لدرزم لراضييا الرزاميا ايامل بيااللتيياوضييا وليييييييييييييييي  جياهيدت لدياياء بيالرزاميالاييا. واط   -5
 4مل  ن لغم م زو ا ااسريات الرزاماا بميجب الما ت  3  بيالطا نعدنت لراضا اسركمال لدم ر  2011 عام

من االلتاوضا. ب د  5بميجب الما ت  االيااء بالرزامال ا امن نجاوضا. ووضيييت مشييار ع إلزالا األلغام من االلت
ا. ومد  الميعد الناائط  بدو هعد  ماردا من   بدثتننه لم  ريييين إبراز لادم مر  بييييبب الرطيرات الرط 

 . 2022آذار/مارس  1 إل  2014آذار/مارس  1المطد  اط 

 برز لادم اط مواالت عد دت مناا ما  دط:           األولضاا ن   و لل اررت الرمد د -6

.  6586 بميجب الااني    2015سيييييييي  المراز الرراط لاجراءات المريداا باأللغام اط عام     ن   )ن(  
بيد لطب   نظام الطيم   2018لميز/ يلضه    9اط    703بالمرسييييييييييييييم الرشييييييييييييير يط رقم   6586لغط الااني  رقم       ثم ن  

ا ب ز 6586ا وهط مطاباا لار  ا لدااني   1من المرسيييييييييم الرئاسييييييييط رقم    342    دت الما ت و الرئاسييييييييط الود د. 
. ودييذل المراز الرراط لاجراءات المريداييا بيياأللغييام جاي ا اب رت ون ار  2018لميز/ يلضييه    10الرنت ييذ اط  

 هس ر نعمال. وال زال المراز اط فير ليز ز قدرله الدا دضا لألما  2015لادما اط لطي ن قدرله منذ عام  
اط وضييييع سييييضاسييييا اإلجراءات المريداا باأللغام  مطيري بصيييييرت اامدا وميييييرداما. و ألييييطدع المراز بدور  

المراز لنت يذ إجراءات لرمط إل  إزاليا األلغيام و/نو اليذ يائر غ ر المنتورت ليغرا     ونوايا إل ولنت يذهيا.  
  :عد  سب ا المألال ال الطصراإلنيانضا  ا ا بدو  جماير ا لراضا. ولشما و ائته وسدطاله وميؤولضالها 

 المريداا باأللغاما  لاجراءاتصضاغا ولنت ذ ال طا اليفنضا  •

 إعدا  ونشر الميا  ر اليفنضا إلزالا األلغاما  •

 م ا رات لطي ن المياعدت المادما لدألطاياا  •

 إنشاء ولشغ ا نظام إل ارت الميديمات ذات الصدا باإلجراءات المريداا باأللغاما  •

 إنشاء نظام لومع ولطد ا البضاناتا   •

 لنت ذ النظم اللزما لأل ط الوي ت لرشما اعرما  الواات اليامدا اط موال إزالا األلغام.  •

وغ رها من ننشيييييطا   ا لكألتت عمدضات إزالا األلغام2015وعاب إنشييييياء المراز اط عام   )ا( 
إزاليا األلغيام. ومنيذ فديب  مويال اإلجراءات المريدايا بياأللغياما وزا ت إل  بيد اب ر النريائي الرط لطاايت اط  

مد ي  مرر مردعا   27منيياف  مدغمييا لبدا مييييييييييييييييابراييا    109مييا موميعييه    لطا رالرمييد ييد اليييييييييييييييياب ا لم  
من األجازت المرتورت األ رى.   1  729ليارا  و        مألييييييييا ا         لغما   119  361لطد د ولدم ر ما موميعه  جرى و 

 5اط سييييييضاق الرزامالاا بميجب الما ت  لطا رهانما إجمالط ميييييييابا المنطاا المر ةضا الرط  ري ن عد  لراضا  
 ؛مد ي  مرر مردع 145مد ي  مرر مردع إل   172ا ااد لم ل فضألاا من 2021-2014 لل التررت 

ريدااا بما اط ذلك سيييييييييييضاسيييييييييييا اإلارا  عن وصيييييييييييدرت الميا  ر اليفنضا لاجراءات الم ) ( 
  5لاجراءات المريداا باأللغام و          وفنضا            معضارا   44شييييير ما موميعه       . ون  2019األراضيييييطا اط فييييي ا /ابرا ر  

 ؛إجراءات لشغ ا ميبدت

وبدت عيييير ا إلزالا األلغام اط   24واعرمد المراز الرراط لاجراءات المريداا باأللغام  ) ( 
ارق عيييييير ا  8إنشيييياء واعرما     2019زالا األلغاما لم اط عام امن نجا ز ا ت ميدل . و 2017لميز/ يلضه  

        ار اا   40ا وسييي ز ا  اليد  إل                      إلزالا األلغام  دو ا          ار اا   32إضيييا ضا إلزالا األلغام. و يجد اط اليقت الطالط 
 ضا إلزالا األلغام آلضات إضييا 6. وسييردعم األارقا الييييير ا إلزالا األلغام بييييييييييييييييي 2021بطديل منرصييد عام 
 ؛والا لكشد األلغام

. 2018اط عام   (V.6.00)وننشيييييييييير نظام إ ارت ميديمات اإلجراءات المريداا باأللغام   )هي( 
وهي ييما بياما فاقره وليير دمه جمضع الواات اليامدا اط موال إزالا األلغام اط لراضا. ولم فيراء جمضع 
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لم دان  ن ولمار المراز الرراط لاجراءات المريداا باأللغام.  ن وات وميينات النظام ولييييييييدضماا لدمشيييييييغد ن ا
  و رأليييمن النظام جمضع البضانات المطدثا عن بايل األلغام وضيييطايا األلغام و يييير دم اط إعدا  جمضع الراار ر

 ؛واليثائ ا بما اط ذلك نظام الميديمات الوغرا ضا

ضات إزالا األلغام والردر ب اليييييري ما لييير دم نلغام/ميا  لدر ب وهمضا اط عمد          وغال ا   )و( 
                                                                                            اط لراضيا. ومع ذليكا هنياا بياجيا نيألييييييييييييييا  إل  االبرتياا بييد  مطيدو  من األلغيام لدريدر يب التييال. و يرزم  

 لغم.  3 000المراز ل فضض عد  األلغام المطرتظ باا ألغرا  الردر ب إل  ما موميعه 

لبدا    3  834يشييييييييييييييمييييا    2021آذار/مييييارس    31والرطييييدي المر اط بر    -7 منطاييييا  طرت مؤاييييدت 
 نمرار مرديا.  145 733 105 ميابراا

ونعيييد ميييد ر المراز الرراط لاجراءات المريدايييا بييياأللغيييام ر طيييا اليميييا االسييييييييييييييررالضوضيييا األول   -8
هذه ال طا ال مييييضا لنمضا الادرات    ولشيييمار ووقع عد اا.  2025-2020لاجراءات المريداا باأللغام لدتررت 

يعضا تا وليا ر الر اليفنضاا وميي  ولطا ر المناف  المدغيما والمناف  الرط لطريي عد  ذ ائر غ ر منتور 
 ب طر األلغاما ولاديم المياعدت لألطايا األلغام. 

واسيرنا ا إل  فدب الرمد د اليياب ا اء  الميعد الناائط الذي قطيره لراضا لرنت ذ الرزامالاا بميجب   -9
  د . ومع ذلكا وديد مرور س ع سنيات عد  بدء الرنت ذ عاب لاديم فدب الرمد  2022آذار/مارس    1هي    5الما ت 

 بطديل الميعد الناائط. 5لرمين لراضا من اإلعل  عن إلمام الرزامالاا بميجب الما ت  موالمياااا عدضها ل

 والظروف الرط لي   قدرت لراضا عد  لدم ر جمضع األلغام المألا ت ليارا  اط المناف  المدغيما هط: - 10

عا نلغام مأليييييا ت ليارا   قامت لراضا اط إفار سيييييضاسيييييالاا الدااعضا اط ذلك اليقت بزرا  )ن( 
من نجا ليز ز نمن بدو ها مع نرم نضا وو را  واليراق وسيييير اا واذلك بيل المنشيييست اليييييير ا اط سيييضاق  
برداا ضد منظما إرهابضا انتصالضا. وداإلضااا إل  األلغام الرط زرعراا قيات األمنا هناا منظما إرهابضا 

ذلك األلغام المرلودا المألييييييا ت ليارا  )األجازت المرتورت  انتصييييييالضا نيألييييييا اانت لييييييير دم األلغاما بما اط 
 ؛                                                                           المرلودا الرط لنتور بتيا الألطضا(ا مما يويا عمدضا إزالا األلغام نكألر ليا دا  

إضييااا إل  الرطديات الطبيغرا ضاا ال سييضما اط الشييرق واط المنطاا الونيدضا الشييروضاا  )ا( 
نفيييييييييار   6نو  5لييييييييييم  بءجراء عمدضات إزالا األلغام إال لمدت  ال                                     اء  األبيال الوي ا غ ر الملئما نيأليييييييييا  

 ؛الينا اط

اسييييييرمرار الراد د اإلرهابط  أل ر مشيييييياكا نمنضا اط مناف  مي نا اط موال إزالا األلغام  ) ( 
 ؛ليغرا  اإلنيانضا

األراضييييط المدغيما المديثا ب اايا ميدنضا )قذائد اارغا وذ ائر وفييييظايا وما إل  ذلك(  ) ( 
عمدضات ميااطا اإلرهااا لاا نثر سيييييييدبط عد  عمدضا اإلارا  عن األراضيييييييط  ضما  ريد  بميدل اليما بيد  

 ؛ال يمط لمز دط األلغام

عدم االسيييييييرارار عد  فيل الطدو  مع بددا  مألا سيييييييير ا واليراق يييق إبراز لادم اط   )هي( 
 ل زمنضا إلزالا األلغام. اإلارا  عن األراضط و ويا من الصيب وضع مشار ع في دا األجا نو جداو 

 فترة التمديد المقتر ة  

ا لطديب لراضيا لميد يد اررت الرنت يذ واالسيييييييييييييريرا  لميدت ثلث  5من نجيا الياياء بيالرزاميالايا بميجيب الميا ت   - 11
. ولرمافييي  اررت  2025ااني  األول/ يييييمبر    31وبر     2022آذار/مارس    1سييينيات وليييييا نفيييارا ابرداء من 

وليييييا نفيييار مع فدب الدول األفراف الطصييييل عد  رالتررت الزمنضا اللزما ااط لومع البضانات  الأللث سييينيات 
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ولاد ر الرار خ  ضما  ريد  برطا ر الرديث باأللغام األرضييييضاا وغ ر ذلك من الميديمات ذات الصييييدا ب ضا وضييييع 
ليييييييييييرند إل  اام           ن  ططا                                                                            طا لطدعضا ذات مغزى اسييييييييييرنا ا  إل  هذه الميديماترا ثم لاديم فدب لمد د  رألييييييييييم 
 .  5واض  لطوم الرطدي و طد  بادر نكبر من الدقا اليقت اللزم السركمال لنت ذ الما ت  

  :و لل اررت الأللث سنيات هذها ليرزم لراضا -12

 ؛ 5إجراء مي  غ ر لانط لدمنطاا المر ةضا الرط  ري ن ميالوراا اط سضاق الما ت  )ن( 

 األلغام؛  مياصدا جاي ها إلزالا  )ا( 

 إعدا  فدب ناائط لدرنت ذ.   ) ( 

ًل    (2025-2022)  ىاألنشطة التي سيجري االضطالع بها خالل فترة التمديد األ

سييييييرياصييييييا لراضا لنت ذ المربدا الألالألا من مشييييييروا إزالا األلغام عد  الطدو  الشييييييروضا عن فر     -13
عد  فيل الطييدو  الشييييييييييييييروضييا )ماييافيييات نر اهييا  واييارس ووغييد ر ونغري(  وذلييك  ا  2021الرييياقييد اط عييام  

 :مامصك المريد  براديم المياعدت الياباا للنألالباسر دام األميال الرط س رم ليا رها اط إفار 

( وسييييركي  المنطاا عد  فيل         مرديا         مررا   4 242 577باا نلغام ) 96 سييييضوري لطا ر •
ال ط الطدو ي )ماافيات نر اها  واارس ووغد ر ونغري( اط الشييرق  الضا من األلغاما 

 باسرألناء ماافيا اا . 

وا إزالا  نكما برنامي األمم المرطدت اإلنمائط عمدضا المناقصيييا لدمربدا الألالألا من برنامي مشييير  •
ا ومن المارر ن  لبدن ننشيطا  2020لشير ن األول/نكريدر    3األلغام عد  الطدو  الشيروضاا اط  

 لأللثا مياسم إلزالا األلغام.  2021إزالا األلغام والمي  غ ر الرانط اط بز را / ينضه  

إضييييييييييييااا إل  ذلكا فدبت لراضا ل صييييييييييييضي نميال من االلطا  األورودط من نجا لنت ذ   •
صيييييييييك الميييييييييياعدت اليييييييييياباا    إفارالا األلغام )ماافيرا اا  وهياري( اط مشيييييييييروع ن إلز 

 (. 2027-2021للنألمام )

وداإلضييااا إل  المربدا الألالألا من مشييروا إزالا األلغام عد  الطدو  الشييروضاا سييرايم وزارت الدااا  -14
مطااظا مار  ن   اط  2023و  2021اليفنط برنت ذ مشييييييييييييروا آ ر إلزالا األلغام بطر اا لياقديا ب ن عامط 

ادف إل  مل  ن  يرو لاذا المشييييييييروا الذي    3الياقيا عد  الطدو  اليييييييييير ا. و صييييييييصييييييييت وزارت الدااا 
 مرر مردع.   1 058 000منطاا مدغيما لبدا ميابراا  27 لطا ر

لورى اط إفار   ن غط ن  منطاا مدغيما لميييييييي  غ ر لانط )كماما ن رى   3  834وسييييييير أليييييييع  -15
لطد د مطضط المناف  المدغيما بدقا  من نجا  مشيروا إزالا األلغام عد  الطدو  الشيروضا( المربدا الألالألا من  

 مد ي   يرو اط هذا النشا .  2 121اط جمضع ماافيات البدد المروثرت باأللغام. وسرياهم لراضا بمبدا  

.           ابا نيأليا  وعلوت عد  ذلكا سيرييرمر ننشيطا إزالا األلغام باسير دام اااا الميدات اليييير ا المر  -16
       مررا   5  418 669منطاا مدغيما لبدا ميييييييييابراا  60 لطا روسييييييييرريل  اليبدات الييييييييييير ا إلزالا األلغام 

 40اط اليقيت الراهن( إل  ميا موميعيه          ار ايا    32. وليرزم لراضيا ز يا ت عيد  نارقيا إزاليا األلغيام  يدو يا )       مردييا  
 . 2021من الدرا( اط عام  8من الايات البر ا و 32ار اا )

مطدضيا ووفنضيا إلزاليا األلغياما ومن   نجازت  6فييييييييييييييراء وا ر يار    2020كميا نكمديت لراضيا اط عيام   -17
 . 2021المارر ليز ياا اط عام 
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ب ن وزارت اليداياا واإل ارت اليياميا   2019لشيييييييييييييير ن الأليانط/نيامبر    29واط إفيار اليايد الميقع اط   -18
مد المراز الرراط لاجراءات المريداا باأللغام لمشييييرر ات المصيييينع اليييييييري وو ارت بي  بناء اليييييتنا اعر 

الرط لم لصييييييييييييينضياا ألول مرت بيسيييييييييييييائا مطدضا ووفنضا.  (MEMATT)األجازت المضيانضيضا إلزالا األلغام 
لشيييير ن    30-13كمدت ا ر ارات األجازت من ب ث األ اء والصييييمي  والابيل اط مااللضا وااسيييي ري ب ن        واسيييير  

  15044اق المبرم  لل بداييا عمييا الدونييا األورودضييا لدماييا ض ا اليثضاييا  لللتيي         وااييا    2020األول/نكريدر  
 را ر ار ولا ضم آلضات إزالا األلغامر. 

ونجرى المراز الرراط لاجراءات المريداييا بيياأللغييام لطد ل من  لل قيياعييدت بضييانييالييه وبييد  جمضع  -19
عط  المراز نولي ا لاذه المناف   ماافيا. ون   42مطااظا و 15الارى الميرضيا ل طر الرديث باأللغام اط  

يفنضيا لدريعضيا ب طر األلغيامر اوزء من  طره  ال طيا  الواايا لبضيانيات الألييييييييييييييطياييا وعي  نريائوايا اط إعيدا  ر
(. ولشييرما هذه ال طا عد  ثلثا ميييارات  2025-2020االسييررالضوضا اليفنضا ليعمال المريداا باأللغام )

 :2023-2021ت ييرزم لنت ذها بصيرت مرزامنا  لل الترر 

سيييييضورى الميييييي  غ ر الرانط لومضع بايل األلغام اط لراضا اط إفار المربدا الألالألا من  •
. وسييييييييرايم نارقا  2023و 2021مشييييييييروا إزالا األلغام عد  الطدو  الشييييييييروضا ب ن عامط 

المييييييييييييييي  غ ر الرانط بييالريعضييا ب طر األلغييام بييالارا من منيياف  بايل األلغييام  لل  
 عمدضات ننشطا المي . 

ز الرراط لاجراءات المريداييا بيياأللغييام لشييييييييييييييوضع المنظمييات غ ر الطييمضييا  ييرزم المرا •
المطدضا عد  بدء ننشطا الريعضا ب طر األلغام عن فر   لنظضم بداات عما ولدر  ات. 
  وسرياعد هذه األنشطا عد  لطي ر الادرات اليفنضا عن فر   المنظمات غ ر الطييمضاا

 لا األلغام عد  الطدو  الشروضا. وسردعماا المربدا الألالألا من مشروا إزا

ا وهي يغطط 2020ليوضع بروليايل الريعضييا ب طر األلغييام مع الييدرا الرراط اط عييام   •
قر يا. وسيييييييييييييي يار المراز الرراط لاجراءات المريدايا   899مايافييا و  42مطيااظيا و  15

 باأللغام لدر ب المدرد ن ألارا  الدرا اط موال الريعضا ب طر األلغام ورصييييييد ننشييييييطرام
 . 2023-2021 لل التررت 

وبييما لراضا هط المميل الرئضيييييييييييييط ليعمال المريداا باأللغام. وقدمت الطييما الميار  واألارا    -20
اللزم ن ليمدضييات المراز الرراط لاجراءات المريداييا بيياأللغيياما والترق الييييييييييييييييير ييا وارق الييدرا الرط لنتييذ  

   إزالا الذ ائر غ ر المنتورت عد  رنسييياس الطدبرا اما لادم عمدضات اإلجراءات المريداا باأللغاما ولصيييار 
ا وااات وزارت الدااا اليفنط عد  ل صيييضي مبدا إضيييااط سييينيي 2020الدعم لأليييطايا األلغام. واط عام 

 .  2025- 2020ل رت لراضا لدم زانضا اليفنضا الم صصا إلزالا األلغام السر داماا  لل التررت   53  217  000قدره  

 ار اإلنيانضا واالجرماعضا واالقرصا يا والب ئضا لتررت الرمد د األول  هط:واآلث  21

 المناف  المدغيما عد  فيل الطدو  باا ميييابات فيياسيييا من األراضييط الصييالطا لدزراعا  •
 الرط ال يمين اسر داماا بالضا اط ننشطا لردضا الميافط والزراعا. 

ت الرطا ر الرط لمت عد  إضييييييييااا إل  منع وقيا إصييييييييابات نو و ضاتا سييييييييمطت عمدضا •
اطاراتا ومراكز بدو يا إضييييييييييييا ضاا  الومراضاا ومططات  المططات  الفيل الطدو  بتر   

 لدور ات الييير ا. اوفرق 

ار  الطرق لددور ات ولشييييي  د نبرا  مراو ا وجدرا   رسيييييانضا وما إل  ذلكا ابد ا بد ث   •
 لطدو . ارت  اإلوونيانط لدمناف  المدغيماا  دعم سضاسا لراضا المركامدا 
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