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 االجتماع العشرون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 25-21جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت10البند  

 النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
والت خياااة لماااااار املةاااا  والحااا  منهاااا  الممة ماااة  المنااااال    تطهير 

 5االستنتاجات والت صيات المتعمقة ب الية المجنة المعنية بتنفيذ المادة 

 2022-2023التنفيذ لمفترة أنشطة وأول يات   

  5المجنة المعنية بتنفيذ المادة   
 * بمجيكا )الرئاسة(، وسري النكا، والعراق، وفرنسا

 أنشطة المجنة -أوالا  

  لمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتأل ا تأل عمج تا ت  تتتتتتتتتتتتتت را   2022كتانو  الثتاني/انتاار   13اجتمعتت الجننتأل ألول مرف في  -1
 لالجتماع العشرين لجدول األطراف.

 ، وزعت الجننأل رسائل عجى الدول األطراف التاليأل:2022كانو  األول/ديسمبر  21وفي  -2

األرجنت ن، وأفغانستتتتتتتتتا ، و ووادور، وتااجند، والستتتتتتتتودا ، و تتتتتتتتر يا و  نيا    – ثماني دول أطراف   )أ(  
د  ل تا مواع تد ن تائيتأل في عتا     – بيستتتتتتتتتتتتتاو، واليمن   دد ويتع ن عج  تا من ث  تدتدي  طجت     5بموجت  المتادف    2023التي حتد
 التي أرست ا الدول األطراف؛    5، لتذك رها بعمجيأل طج  التمداد بموج  المادف  2022آذار/مارس    31لتمدادها ب جول  

التي   -تشتتتتتتاد، وجنوب الستتتتتتودا ، و تتتتتتر يا، وكرواتيا، وكمبوديا   -امس دول أطراف   )ب( 
ثأل في عا  وا  من المدرر أ  تدد  ا ط ع لجدرارا  التي   ، وأ  تدد  معجوما  إضتتاةيأل وفدا  2022مل م دَّ

 ؛اتخذت ا الدول األطراف بشأ  طجبات ا لجتمداد

الجتتا  كتا  من المدرر أ  تدتدمتا ا ط عمتل م تدثأل   -إث و يتا والنينر   -دولتتا  طرفتا   )ج( 
 لجدرارا  التي اتخذت ا الدول األطراف بشأ  طجبات ا التمداد. وفدا   2021في عا  

، شتاركت الجننأل، م  الرئيس والجنا  2022واالل الفترف الممتدف من شتبا//فبراار إلى أيار/مااو  -3
م  التتدول األطراف التتتاليتتأل: األرد ، و ووادور،   ثنتتائيتتا    اجتمتتاعتتا    25ى التتتابعتتأل لالتفتتاييتتأل، في  الثالث األار 

  

 قدددِّمت هذه الوثيدأل بعد الموعد الن ائي لظروف اارجأل عن إرادف الن أل التي قدمت ا. *
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وأو ندا، و وروندي، والبوستتتتتتنأل وال رستتتتتتا، و  رو، وتااجند، وتركيا، وتشتتتتتتاد، وجم وريأل ال ونغو الديمدراطيأل،  
مال، وطاجيكستتتتتتا ، وجنوب الستتتتتودا ، وزمبابوي، وستتتتتري نن ا، والستتتتتنغال، والستتتتتودا ، و تتتتتر يا، وال تتتتتو 

بيستاو، وكرواتيا، وكمبوديا، وموزامب ،، ونين ريا، ونيكارا وا، واليمن، لمناقشتأل التدد  الذي أحرزت   - و  نيا
وانلتزاما  ذا  ال تتتتتتتتتتتتجأل في إطار المنان    5والت ديا  التي تواج  ا في تنف ذ التزامات ا بموج  المادف 

ولى التي تست يف ف  ا الرئاسأل والجنا  اجتماعا  ثنائيأل مشتركأل المواضيعيأل لالتفاييأل. وهذه هي المرف األ
 لدع  ج ود الرئاسأل الراميأل إلى تعزيز التنس ، ب ن جمي  ال ياول التي أنشأت ا الدول األطراف.

، شتتتتاركت الجننأل، م  الرئيس والجنا  الثالث األارى التابعأل لالتفاييأل،  2022آذار/مارس  10وفي   - 4
نيستتتتتتتتتتتتتتا /أبريتل لتدتتدي    30ك ر التدول األطراف بتأهميتتأل التد تتد بتالموعتد الن تتائي الم تتدد في  في حجدتتأل عمتتل لتتتذ 

ولتشتتتتتنيع ا عجى إدراج معجوما  كميأل ونوفيأل مف تتتتتجأل عن تنف ذ التزامات ا    7التدارير الستتتتتنويأل بموج  المادف 
الدول   العمل أي تا    بما اتماشتى م  دل ل اببال  والتزاما  ا أل عمل أوستجو. وشتندعت حجدأل   5بموج  المادف 

األطراف عجى زيادف اببال  عن المن نيا  المستتتتتتخدمأل في أنشتتتتت أل ابفراج عن األراضتتتتتي والتوفيأل بمخاطر  
 األلغا  وال د من ا، وعن ال يفيأل التي تراعي ب ا هذه المن نيا  مسألتي نوع الننس والتنوع. 

واألع اء السابد ن لجننأل المعنيأل  م  الرؤساء ، عدد  الجننأل اجتماعا  2022أيار/مااو  20وفي   -5
و شتتتأ  أي ت ديا  مرتب أل بالعمجيأل.   5لتجدي تعجيدات   بشتتتأ  عمجيأل طج  التمداد بموج  المادف  5بالمادف 

وما دعت الجننأل ال مجأل الدوليأل ل ظر األلغا  األرضتتتتيأل إلى تددي  تعجيدات ا وتوضتتتتيا ايراء التي أدلت ب ا 
 ل األطراف ةيما اتعج، بعمجيأل طج  التمداد التي أرست ا الدول األطراف. في انجتماع التاس  عشر لجدو 

واالل الن تتتتتل األول من العا ، عمجت الجننأل م  الرئاستتتتتأل والجننأل المعنيأل بانمتثال الدائ  عجى  -6
التعتاو  من أجتل حتر إريتريتا، التي ن تمتثتل حتاليتا  لالتفتاييتأل، إلى بتذل الن ود الالزمتأل في هتذا ال تتتتتتتتتتتتتتدد. 

، ونيابأل عن الرئيس ولنا  انتفاييأل، التدى مبعوث ااص لالتفاييأل،  تتتتتتاح   2022نيستتتتتتا /أبريل   6 فيو 
الستتتتتمو المج ي األم ر مرعد رعد زيد ال ستتتتت ن، إلى جان  ممثل وحدف دع  التنف ذ، بستتتتتعادف الستتتتت د أمانويل 

ك لمناقشتتتتتتأل حالأل عد  انمتثال. جورج و، الدائ  بأعمال البعثأل الدائمأل بريتريا لدى األم  المت دف في ن ويور 
واالل انجتماع، أشتتتار المبعوث الخاص وممثل وحدف دع  التنف ذ إلى قرار انجتماع التاستتت  عشتتترف لجدول  

 األطراف وسج ا ال وء عجى الدع  المتاح بريتريا لتناوز المأزق ال الي.

، اجتمعت الجننأل م  الممثل الدائ  ألفغانستتتتتتتا  لدى األم  المت دف في 2022أيار/مااو    23وفي  -7
جنيف لمناقشأل المسائل المتعجدأل بتددي  أفغانستا  طج  التمداد ولتددي  الدع  لجبعثأل الدائمأل ألفغانستا  لدى  

 األم  المت دف في جنيف. 

 المسائل المرتب أل ب ج  التمداد.  ، اجتمعت الجننأل م  األرجنت ن لمناقشأل 2022حزيرا /اوني     23وفي   - 8

واالل اجتماعا  ما ب ن الدورا ، نظمت الجننأل، بانشتتتتتتتتتتتراك م  الجننأل المعنيأل بتعزيز التعاو   -9
ناجاا قددد  ف  ا مف و  اول    2025والمستتتتتتتتتتتاعدف، حجدأل ندال بعنوا  اول الن ود ال تتتتتتتتتتتروريأل من أجل عا   

ضتتتتتتتتتتتت  في إطار المعاا   ر الدوليأل لإلجراءا  المتعجدأل باأللغا ، وعمجيأل ت بيد  في  الن ود المعدولألا، الذي ود
إطتتار انتفتتاييتتأل. وتم ور  المنتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتا  حول ال يفيتتأل األمثتتل التي يمكن أ  ت فتتل ب تتا التتدول األطراف  

 .5المت ررف من األلغا  وجود العنا ر الرئيسيأل لدع  التنف ذ الفعال والناج  لجمادف 

، ستتتتتتتتتتتتتتتافر رئيس الجننتتأل إلى تتتااجنتتد لالجتمتتاع بوزارف  2022اوليتت   تموز/  6إلى    4وفي الفترف من   -10
اارجيأل تااجند والستج ا  الوطنيأل لإلجراءا  المتعجدأل باأللغا  والمركز التااجندي لإلجراءا  المتعجدأل باأللغا  
ا لمناقشتأل التدد  الم رز في معالنأل ما تبدى من مناط، مجغومأل. واالل الزيارف، زار رئيس الجننأل من دأل ست 

وتااو الواقعتأل عجى ال تدود م  كمبوديتا وتجدى لم تأل عتامتأل مف تتتتتتتتتتتتتتجتأل عن الت تدي التذي ن تزال تواج ت  تتااجنتد  
 والن ود التي تبذل ا ب دف الت دي ل . 
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 5و تتذلتتت الجننتتأل ج ودا  ل تتتتتتتتتتتتتتمتتا  التنف تتذ الفعتتال والنتتاج  لعمجيتتأل طجتت  التمتتداتتد بموجتت  المتتادف   -11
  دد:أرست ا الدول األطراف. وفي هذا ال وما

 31( وابووادور )2022آذار/متتتارس    25بعتتتد تجدي طجبتتتا  التمتتتداتتتد من األرجنت ن ) )أ( 
( والستتتودا  2022آذار/مارس  18( و تتتر يا )2022نيستتتا /أبريل   22( و  نيا بيستتتاو )2022آذار/مارس 

(، توا تتتتتتتتتجت  2022آذار/مارس  29( واليمن )2022آذار/مارس  31( وتااالند )2022نيستتتتتتتتتا /أبريل   1)
 لجعمجيأل التي أرست ا الدول األطراف؛ ننأل م  المنظما  الخب رف ل ج  مداالت ا بشأ  هذه ال جبا  وفدا  الج

، أرستتتتتتتتتتتجت الجننأل رستتتتتتتتتتتالأل إلى جمي  الدول األطراف ببال  ا  2022أيار/مااو    1في  )ب( 
 باستال  طجبا  التمداد المددمأل؛

الدوليأل ل ظر األلغا  األرضتتيأل، ومركز جنيف  بف تتل مستتاهما  الخبراء الواردف من ال مجأل   )ج(  
الدولي بزالأل األلغا  لأل راض ابنسانيأل، و ندوق هالو ترست، واستعراض ابجراءا  المتعجدأل باأللغا ، باشر  

  15م  التتدول األطراف ال تتالبتتأل من االل اجتمتتاعتتا  ثنتتائيتتأل ومن االل رستتتتتتتتتتتتتتالتتأل مؤراتتأل    تعتتاونيتتا    الجننتتأل حوارا  
 ت ج  ف  ا معجوما  وتوضي ا  إضاةيأل بشأ  المعجوما  المددمأل في ال ج ؛   2022حزيرا /اوني   

في أعدتاب تجدي معجومتا  إضتتتتتتتتتتتتتتاةيتأل/طجبتا  مند تأل من التدول األطراف ال تالبتأل، أن تت  )د( 
 الجننأل ت ج ج ا لج جبا  المددمأل من الدول األطراف.

عجى تدتدي  مالحظتا  أوليتأل   وفي الفترف التي ستتتتتتتتتتتتتتبدتت اجتمتاعتا  متا ب ن التدورا ، عمجتت الجننتأل -12
بانستتتناد إلى معجوما  الدول األطراف. وقدمت الجننأل مالحظا  بشتتأ  الدول األطراف التاليأل التي قدمت  

قبتل اجتمتاعتا  متا ب ن التدورا ، وهي: األرجنت ن، و ووادور، وأنغون، والبوستتتتتتتتتتتتتتنتأل   7تدتارير بموجت  المتادف  
ال ونغو الديمدراطيأل، وجنوب الستتتودا ، وزمبابوي، والستتتنغال،    وال رستتتا، و  رو، وتااجند، وتركيا، وجم وريأل

بيستتتتتتاو، وقبرص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا،   -والستتتتتتودا ، و تتتتتتر يا، وطاجيكستتتتتتتا ، والعراق، و  نيا  
. واستتتتتتتتتتتند  من نيأل إعداد المالحظا  األوليأل إلى ونيأل الجننأل المتمثجأل في استتتتتتتتتتتعراض ( 1) والنينر، واليمن

، وأاذ  بع ن انعتبار ونات ا المتمثجأل في استتتتتتتتتعراض المعجوما  5ذا  ال تتتتتتتتجأل بتنف ذ المادف  المعجوما 
ذا  ال تتتجأل المددمأل من الدول األطراف بشتتتأ  تنف ذ انلتزاما  الواردف في ا أل عمل أوستتتجو، بما في ذلا 

 رف.انعتبارا  المتعجدأل بنوع الننس وانحتياجا  المتنوعأل لجمنتمعا  الم جيأل المت ر 

وعمجتت الجننتأل كتذلتا عجى دع  التدول األطراف في ت  تتتتتتتتتتتتتت رات تا نجتمتاعتا  متا ب ن التدورا ،  -13
 ب رق من ا تددي  التوجي  بشأ  العروض والنماذج لجمساعدف في تددي  طجبا  التمداد.  

 في العا  المدبل، أرسجت الجننأل رسالأل إلى: 5وقبل الموعد الن ائي الم دد بموج  المادف  -14

دد ل تتتا موعتتتد ن تتتائي بموجتتت  المتتتادف    –أوكرانيتتتا    -دولتتتأل طرف واحتتتدف   ()أ  في    5التي حتتتد
، لتتذك رهتا بعمجيتأل طجت   2023آذار/متارس   31ويتع ن عج  تا من ث  تدتدي  طجت  التمتداتد ب جول  2023 عتا 

 التي أرست ا الدول األطراف وتددي  أي مساعدف في هذا ال دد؛ 5التمداد بموج  المادف 

إث و يا، والبوستتتتتنأل وال رستتتتتا، وتركيا، وجم وريأل ال ونغو الديمدراطيأل،   - طرفا    دولأل 11 )ب( 
التي من المدرر أ  تدد   -والستتتنغال، وال تتتومال، وطاجيكستتتتا ، والعراق، وكولومبيا، وموريتانيا، ونين ريا  

 .ل جبا  التمداد المدبولأل سابدا   وفدا   2023ا ط عمل م دثأل في عا  

ا م  الرئيس ل تتتتتتتتما  إرستتتتتتتتال رستتتتتتتتائل إلى الدول األطراف التي ل  تبج  عن وعمجت الجننأل كذل -15
 لجدول األطراف. 20، لت  يا هذا الوض ، ح ثما أمكن، قبل انجتماع 5التدد  الم رز في تنف ذ المادف 

  

(1) https://www.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/documents/. 

https://www.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/documents/
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 أول يات التنفيذ  -ثانياا  

 5اتعج، بتنف تذ التزامتا  المتادف   ترحت  الجننتأل بتاستتتتتتتتتتتتتتتمرار حوار التعتاو  م  التدول األطراف ةيمتا -16
عجى مدار الستتتتنأل، من االل تبادل الرستتتتائل وعدد انجتماعا  الثنائيأل. وتجتز  الجننأل بوع اء األولويأل ل ذا 

تدارير  5  بموج  المادف ل تتتتتما  أ  تدد  جمي  الدول األطراف التي لدا ا التزاما 2023ال وار في عا  
 .7عاليأل النودف بموج  المادف 

قتتد تفتتاعجتتت م  دعوف   2022أاجول/ستتتتتتتتتتتتتبتمبر    1ونحظتتت الجننتتأل بدج، بتتال  أ  إريتريتتا ل  ت ن حتى   - 17
وتددي     5انجتماع التاستتتتتتت  عشتتتتتتتر إل  ا المشتتتتتتتاركأل دو  تأا ر في حوار التعاو  م  الجننأل المعنيأل بتنف ذ المادف  

ل ي انظر ةي  انجتماع العشتتتتترو  لجدول األطراف وفدا    2022آذار/مارس    31طج  تمداد في موعد ن اتناوز  
ل األطراف. وعجى الر   من الن ود المبذولأل من الجننأل، والرؤستتتتتتاء  لجعمجيأل التي وضتتتتتتع ا انجتماع الستتتتتتاب  لجدو 

الستتتتتتتابد ن وال ال  ن لالتفاييأل، ووحدف دع  التنف ذ وأحد المبعوث ن الخا تتتتتتت ن لالتفاييأل،  تتتتتتتاح  الستتتتتتتمو المج ي  
.  لجتمتداتد  ، طجبتا  2022 أاجول/ستتتتتتتتتتتتتبتمبر   1األم ر مرعتد رعتد زيتد ال ستتتتتتتتتتتتت ن، ل  ت ن إريتريتا قتد قتدمتت، إلى حتدود 

 دع  الن ود التي ابذل ا الرئيس و ريتريا لتناوز المأزق ال الي.   5وستوا ل الجننأل المعنيأل بتنف ذ المادف 

وةيمتتا اتعج، بونيتتأل الجننتتأل المتمثجتتأل في إعتتداد ت ج تتل ل تتل طجتت  لتمتتداتتد الموعتتد الن تتائي بموجتت    -18
المؤتمرا  انستتتعراضتتيأل ستتتوا تتل    وتدديم  إلى الدول األطراف قبل اجتماعا  الدول األطراف أو 5المادف 

الجننأل إع اء األولويأل لعمج ا الرامي إلى دع  الدول األطراف عجى التد د بالعمجيأل التي وضتتتتتتتتتتتع ا انجتماع 
الستاب  لجدول األطراف وتو تيا  انجتماع الثاني عشتر لجدول األطراف، ب يأل ضتما  إمكانيأل ت د، الن   

ي إلى استمرار تددي  طجبا  تمداد عاليأل النودف. وتدعو الجننأل جمي  التعاوني المتواى من العمجيأل بما اؤد
التدول األطراف التي تدتد  طجبتا  ل ي انظر ةيت  انجتمتاع ال تادي والعشتتتتتتتتتتتتتترو  لجتدول األطراف إلى أ  تدتد  

 .2023آذار/مارس  31طجب ا في موعد أق اه 

راف/المؤتمرا  انستتتتعراضتتتيأل بشتتتأ  وستتتتع ي الجننأل األولويأل لمتابعأل قرارا  اجتماع الدول األط -19
طجتت  التمتتداتتد بمتتا في ذلتتا تدتتدي  التتدع  لجتتدول األطراف التي من المدرر أ  تدتتد  ا ط عمتتل م تتدثتتأل في  

لجدول األطراف التي لدا ا التزاما  معجدأل ناشتتتتتت أل عن  اا تتتتتتا    اهتماما   . وستتتتتتتولي الجننأل أي تتتتتتا  2023 عا 
 مدررا  اجتماعا  الدول األطراف/المؤتمرا  انستعراضيأل بشأ  طجبا  التمداد.  

، ستتتتتباشتتتتر الجننأل انستتتتتعدادا   2023ولالستتتتتفادف من انخفاض عدد ال جبا  المدرر تدديم ا في عا   - 20
من االل العمتل م  الستتتتتتتتتتتتتج تا    2024دي  طجبتا  تمتداتد في عتا   لتدع  التدول األطراف التي قتد اتع ن عج  تا تدت 

 . 2024آذار/مارس    31الوطنيأل والمنظما  التي تدع  ج ودها ل ما  تددي  طجبا  عاليأل النودف ب جول  

وستتتتتتوا تتتتتل الجننأل عمج ا م  الدول األطراف ل تتتتتما  أ  تظل تداريرها وطجبا  التمداد بموج   -21
لتي قد عت في المؤتمر انستتتتتتعراضتتتتتي الراب  باعتماد ا أل عمل أوستتتتتجو. وفي تعكس انلتزاما  ا 7المادف 

  2022في عا    7هذا ال تتتتتدد، ستتتتتتوا تتتتتل الجننأل دع  الدول األطراف التي ل  تدد  تداريرها بموج  المادف 
 لجقيا  بذلا في أقرب وقت ممكن.

ف التي تف د التدارير بأن ا مجوثأل  إلى إع اء األولويأل لجمناقشتتتتتتتتا  م  الدول األطرا   وستتتتتتتتت دف الجننأل أي تتتتتتتتا   - 22
 باأللغا  الم ادف لألفراد ال دويأل ال ن  من أجل موا جأل بناء الوعي ب رورف معالنأل هذا التجوث في إطار انتفاييأل. 

وستتتتتتتتتتتتوا تتتتتتتتتتتل الجننأل كذلا انستتتتتتتتتتتتفادف من مدرر منجس انت اد األورو ي دعما  لتنف ذ النوان    -23
و وزالأل األلغا  في ا أل عمل أوستتتتتتتجو، ب رق من ا اقتراح إجراء حوارا   المتعجدأل بالدراستتتتتتتأل انستتتتتتتتد تتتتتتتائيأل 

 وطنيأل و قجيميأل لتنف ذها.
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