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 االجتماع العشرون 
 2022الثاني/نوفمبر تشرين  25-21جنيف، 

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

  5 طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادة  
 من االتفاقية

 موجز تنفيذي  

 مقدم من أفغانستان  

  آذار/   1ودخلت افاقاة ف حيز النقاذ بالنتمةف ىلياا غع   2002انضممت فغاانتمناإ ىلا افاقاة ف غع عا    -1
   2003فيلول/سممممممممبنمبا   1. وقدمت فغاانتممممممممناإ غع افافا الألممممممممقاق ف األولع  ال   قدمن  غع 2003  مارس 

روعف باأللاا  المضادة  معلومات عن المناطق المألممولف ووفيناا فو الااعمعف لتم هاااا النع فعان فناا مز 
من افاقاة ف  اعادت فغاانتممممناإ  غع ا ا ال ممممدد  وندميا  5لألغااد فو ُفألممممنة  غع فناا . لو. ووغفام للمادة  

فو عمماإ ادميا جم   األلاا  المضمادة لألغااد الموجودة غع ا ا المناطق غع فقاو وقت مم،ن  ول ن غع 
 .2013آذار/مارس  1موعد فق اا 

المناطق باأللاا  المضمممادة لألغااد غع فغاانتمممناإ نن قف للعفود الامتمممف الماعممم ف من    و.اإ الوث -2
الحاو والنزاع غع فغاانتمناإ. وحنا قب  دخول افاقاة ف حيز النقاذ  ما غنتت فغاانتمناإ اعم  علا معالقف  

 ا ا اإلرث المنااب عن النزاع بالنعاوإ م  عدد من فصحاو الم لحف. 

طلةام    2012آذار/مارس   29قم النحد  ال   اواجا  فغاانتممممناإ  غ ناا قدمت غع ول ن  نظاام لح -3
حفالم    3  847لنمممديممد الموعممد النامما ع األولع الامما  وامما. وغع امم ا الوقممت  فُولتب فإ النحممد  المنةفع او  

حفالم من األلاممما  المضممممممممممممممممادة    1  266.يلومناام مابعمممام  و  289,4األلاممما  المضمممممممممممممممممادة لألغااد ااهع   من
منهفممممف ملومممممف بمنققاات فخاف من مالقممممات الحاو    155.يلومناام مابعممممام  و  264,95 ااهع دبممممابمممماتللمممم

.يلومناام مابعام. وفواز الهلب . لو الحاجف ىلا ىجااء مزفد من المتمممممممممممممم  للح ممممممممممممممول علا    41,91 ااهع
وعممممممممموت بألممممممممملإ النلوث. وُقب  الهلب غع افجنماع الرانع عألممممممممما للدول األطاان وُحدد موعد ناا ع جديد  

 .2023آذار/مارس  1 غع

.انوإ    31لد  حنا   .اإ الب2021غع عا     7وغع آخا افافا قدمن  فغاانتممممممممممناإ بموجب المادة   -4
منهفمممف معاوغمممف بممماحنوا اممما علا فلاممما  مضممممممممممممممممادة لألغااد يبلب    2  073  فضممممممممممممممم  2020األول/دفتمممممممممممممممبا  
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ــر   ــة  ظـ ــدول األطرا  في اتفا يـ ــاع الـ اجتمـ
نتــــاـ ونقــــــــل األلغــــــــام   استعمــــال وتنزين ـو

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام
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منهفف فألممممنة  غع احنوا اا    189مناام مابعام اسممممننادام ىلا فدلف مةا مممماة  و  148 455  471متمممماحناا   مقموع
ام اسمممننادام ىلا فدلف  يا مةا ممماة.  مناام مابع  38 852  031علا فلاا  مضمممادة لألغااد يبلب مقموع متممماحناا  

 وعالوة علا ذلو  ادعو الحاجف ىلا ىجااء مت  ىعاغع للح ول علا صورة .املف عن النحد  المنةفع. 

ومن المام ىوااز فإ لا ا النلوث فماام ىنتمممان ام واجنما  ا واقن مممادفام خهياام علا سممم،اإ فغاانتمممناإ.   -5
قارو الالزمف واضممممممم عددام من فصممممممحاو الم مممممملحف لمواجاف ا ا  وعلا الا م من فإ فغاانتممممممناإ لدياا الن

النحد   غ ناا سمممممممممنحنام ىلا اسمممممممممنماار دعم المقنم  الدولع لاا من فج  النقات غع انقي  عمل ف المتممممممممم   
 والنهايا غع المناطق المنضارة المنةق ف.

لنحد   ومما يؤسممممممممأ ل  فإ فغاانتممممممممناإ ف اتممممممممنه   افدفم طلب امديد ينضمممممممممن معلومات عن ا -6
المنةفع وخهف عم  مق ممممملف للن مممممد  لا ا النحد  نظاام للوعممممم  المعفد علا فر  الواق  واألزمف الحال ف  

 غع ا ا البلد. 

لممدة عمامين من   5وغع ام ا ال مممممممممممممممدد  افمد  فغامانتممممممممممممممنماإ طلةمام لنممديمد النزامماااما بموجمب الممادة   -7
صممممممممممممممحماو الم مممممممممممممملحمف لنفمدفم طلب    واع ملنزممف بمالعمم  م  ف2025ىلا آذار/ممارس    2023آذار/ممارس  

 . 2024آذار/مارس  31مق   للنمديد بحلول 

والاا  الا  تممممممممممممممع من طلممب النمممديممد امم ا او اوغيا وقممت ىعممممممممممممممماغع لزفممادة اهور الحممالممف غع  -8
فغامانتممممممممممممممنماإ  بمما غع ذلمو ىاماحمف مزفمد من الوقمت لقام ال  ا مف النع سممممممممممممممينهور واما قهماع ىزالمف األلاما  غع 

 الناايةات المؤست ف واسنماار الدعم من المانحين. حيثفغاانتناإ من 
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