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

 من جدول األعمال المؤقت  12البند 

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  

لطللب المقلدم من واوادول لتملدالد ااجل  المحلدد تاملا  تلدمير اال لام  ل تحليل   
 من االتفاقية 5المضادة لألفراد وفقًا للمادة 

  )بلجيكا، وسري النكا، والعراق، وفرنسا( 5قدمته اللجنة المعنية بتنفيذ المادة   

. ورخ ت افاقاة ف حيز النقاذ بالنسدد ف 1999ن سدداأبريل     29صدددتقت واداروع ع ا افاقاة ف     -1
. وري غدت واداروع     ارل ل الشددددددددددددددقداد دف األول  ال   قدمتد  1999دبل  راتاشددددددددددددددل ن األولب  1إلاداروع    

لدفيتها رو لس طلاها احتد   رو ُيشت      احتدائها  ع ا      عن مناطق خاضعف2000آذاعبماعس    29   
رلغام مضدددددددارد لو لار. ووانت واداروع م زمف يتدميل رو ضدددددددماأ ادميل جم د األلغام المضدددددددارد لو لار    

واداروع  ألأ  . و 2009اشددددددددل ن األولبراتدبل    1المناطق الم غدمف الخاضددددددددعف لدفيتها رو لسدددددددد طلاها بح دل 
ولا عئ س    2008آذاعبماعس    31اسدددددتط د الب ام ي لو بح دل المدعد المحدر   رد قدمت    رنها لن  اعترد  

افجتمدا  الادامن ل ددول األطلال ط  دام لتمدديدد األجد  المحددر لهدا. وط بدت واداروع امدديدد األجد  مددد  مدان  
 ديد.. ووا ق افجتما  الاامن باإلجما  ع ا ط ب التم2017اشل ن األولبراتدبل  1سندات حتا 

  قدمت واداروع ولا عئ س افجتما  الخامس عشددل ل دول  2016اشددل ن الاان بند مبل   28و     -2
. ورشدددددددداعت    ط بها ولا رأ  2017اشددددددددل ن األولبراتدبل    1األطلال ط  ام آخل لتمديد األج  المحدر    

  16   وقد     الظلل اللئ سدددددددددددددد  الددد   رعددداف عم  دددف التطهيل خول  تلد التمدددديدددد األولا  د الزلزال الددد
. ورشداعت    ط بها و لو ولا وعوأ حالف الطداع  والتعبةف الدطن ف  و د وضدد روق   2016ن سداأبريل    

اطدع عم  دات واالدف األلغدام لوضلاإل اإلنسددددددددددددددان دف    ذلدو العدام. وط بدت واداروع امدديدد األجد  مددد  و دف 
مس عشددددددل ل دول األطلال باإلجما   . ووا ق افجتما  الخا2017واندأ األولبريسددددددمبل   31رشددددددهل حتا 

 ع ا ط ب التمديد.

ولدد  مدا ردف افجتمدا  الخدامس عشددددددددددددددل ل ددول األطلال ع ا ط دب التمدديدد  ريلا    قلاع  رأ   -3
واداروع اصددددددددددددددل دت بحلمدف يتردديمهدا مع دمدات عن الظلول افسددددددددددددددتاندائ دف وضيل المتدقعدف الت  حدالدت روأ  

ديمهدا ط  دام لتمدديدد األجد  حتا ا را ممتا دف لواقداة دف وارددم ط  دام  احتلامهدا المدعدد النهدائ  المحددر لهدا وبترد
ألطلال ولا  ال تمديد و رام لإلجلاءات الت  حدراها الدول األطلال. ورشدددددداع افجتما  الخامس عشددددددل ل دول  

يرتضدددددددد  ارديت الط  ات قب  اسددددددددعف رشددددددددهل من انعرار افجتما  ال   ينظل  يها    العم  فرأ حسددددددددن سدددددددديل 
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يتسددددددددددددددنتا وعدار اح ي  ل ط ب ومجلاء حداع قائت ع ا التعاوأ يين الدولف مردمف الط ب وال  نف المعن ف   لك 
رديت  ولا رأ اأخل واداروع    ا  دول األطلال)ال  نف(. ورشددددددداع افجتما  الخامس عشدددددددل ل  5يتنقي  المارد  

الط ب ألسد ا  قا لد ف يسدمل ل  نف بافضدطو  يدفيتها د ما يتع ق يتح ي  الط ب. وباإلضدا ف ولا ذلو   
افجتما  الخامس عشدددددددددددددل ل دول األطلال ولا واداروع رأ اردم  و رام لإلجلاءات المرلعد  ط  ام مقصدددددددددددددوم  ط ب  
 ء حداع قائت ع ا التعاوأ بشأن .  حتا يتسنا لها ول دول األطلال وجلا2017آذاعبماعس  31بح دل  

ط  ددام لتمددديددد    5  قدددمددت واداروع ولا ال  نددف المعن ددف يتنقيدد  المددارد  2017آذاعبمدداعس   31و     -4
بدت  وت  2017حز لاأبيدن دد    30. و    2017ودداندأ األولبريسددددددددددددددمبل    1المدعددد النهددائ  المحدددر لهددا     

داروع  وادضد حات وضداد ف بشدأأ م افت عئ سد ف    ط بها. وقدمت واواداروع لط ب مع دمات  ال  نف ولا  
.  2017ري دلبسدددددبتمبل   9ومز دام من التدضددددد حات      2017آ برضسدددددطس   2عرام ع ا رسدددددة ف ال  نف     

. ووا ق افجتما   2022واندأ األولبريسدددددددمبل   31وط بت واداروع امديد األج  مدد خمس سدددددددندات حتا 
 السارس عشل ل دول األطلال باإلجما  ع ا ط ب التمديد.

سدددددارس عشدددددل ل دول األطلال ع ا ط ب التمديد  اسدددددتحسدددددن اسدددددتملاع ولد  مدا رف افجتما  ال -5
واداروع    وحلاا التردم  عضت عدم و ائها بافلتزام اللئ سددددددددددددد  ال   قطعت  ع ا نقسدددددددددددددها    ط ب التمديد  

  1األول  ال   قدمت   ع ا النحد الداعر    قلاعات افجتما  التاسددددددد ل دول األطلال  باامام التنقي  بح دل  
. ورشددداع افجتما  السدددارس عشدددل ل دول األطلال و لو ولا رأ واداروع اتدقد  2017ألولبراتدبل  اشدددل ن ا

رأ احتاج ولا حدال  خمس سددددندات إلامام عم  ف مسددددل المناطق المشددددت      رنها خطلد واطهيل المناطق  
األطلال  المؤود رنها خطلد واسددددد  ت األعاضددددد  الت  جل  اطهيل ا. وفحا افجتما  السدددددارس عشدددددل ل دول  

ا لو ر م ف رأ اكق  واداروع وضددد واطبيق رن د المعاييل والسدد اسددات والمنه  ات لإل لاج عن األعاضد    
اماشدددددد ام مد المعاييل الدول ف لإلجلاءات المتع رف باأللغام  من رج  التنقي  الكام  والسددددددل د له ا ال انب من 

د واداروعل ع ا مداصددد ف سدددعيها ولا احسدددين إل لاج عن األعاضددد  واأايد  لاألسددداليب الترن ف   افاقاة ف  وشددد إ
 اطهيل ا  و د ما يملن رأ يقض  ولا و ائها بالتزامااها خول  تلد امن ف رقصل.

  قددمدت واداروع ولا ال  ندف ط  دام لتمدديدد المدعدد النهدائ  المحددر لهدا  2022آذاعبمداعس   31و    -6
لط دب  بدت ال  ندف ولا واداروع  وت  2022  حز لاأبيدن د 15. و   2022وداندأ األولبريسددددددددددددددمبل   31    

  قدمت  2022آ برضسددددطس   17مع دمات وادضدددد حات وضدددداد ف بشددددأأ م افت عئ سدددد ف    ط بها. و    
واداروع نسددددددخف منرحف من ط ب التمديد يتضددددددمن بع  اللرور ع ا رسددددددة ف ال  نف. وط بت واداروع امديد  

. وفحظت ال  نف رأ واداروع قدمت الط ب  2025واندأ األولبريسمبل   31األج  مدد خمس سندات حتا  
و رام لإلجلاءات الت  حدراها الدول األطلال ورخ ت    حداع قائت ع ا التعاوأ مد ال  نف بشدددأأ المسدددائ   

 المتص ف بط ب التمديد.

واشدددددددددددددديل واداروع    ط بهددا ولا رأ التحددد  المت ر  لددد  ارددديت ط ددب التمددديددد األخيل شددددددددددددددمدد   -7
منطرف م غدمف    مراطعت   امدعا اشدينتشديب  ومدعونا سدانت اضد    64تل ملبد    م 142  000مسداحت   ما

لغمام مضدددددددددددارام لو لار. واشددددددددددديل واداروع      3  975ع رنها احتد  ع ا  ردإ )الكي دمتل الملبد    ايد ناا(  يُ 
  37  756,79  منطرف م غدمف اب غ مسدددداحتها   11عم  ات شددددم ت    2019- 2017ط بها ولا رنها نق ت خول القتلد  

متلام ملبعددام     16  966,50  متلام ملبعددام منهددا وجل  اطهيل   20  790,29متلام ملبعددام  رُلغيددت عم  ددف اطهيل  
يضام  ر واشديل واداروع    قطد من ال خائل ضيل المنق لد.  رلغام مضدارد لو لار ورعبد   309و د ما ر ضدا ولا ادميل 

 ات    الكي دمتل الملبد    ايد ناا بافشدددتلاع مد ييلو.     ط بها ولا رنها رن زت ين اح خول  تلد التمديد عم  
  اوفحظت ال  نف رأ واداروع قدمت مع دمات عن التردم المحلا    المسدددددألف مصدددددنإقف حسدددددب المناطق الم غ 

ترن  والمناطق المطهلد   المسل  الع ا    مساحتها يناءم   فص ر إ مترن  والمناطق الالمسل ضيل  اطهيل ا يناءم ع ا ال
واداروعل ع ا مداصد ف ارديت المع دمات ع ا   ا النحد. والحب ال  نف و لو باسدتملاع التعاوأ  ال  نف  واشد د  

 يين واداروع وبيلو لتطهيل ما ا را من المناطق الم د ف باأللغام ع ا حدور ما المشتلوف.
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   عريها  وامام التنقي  خول  تلد التمديد  واشدددددددددددديل واداروع    ط بها ولا رأ العام  ال   رعاف    -8
واألامف المال ف    19- د وعارد اخصددد ل المداعر لمعال ف حالف الطداع  الصدددح ف الناجمف عن جائحف ود يد

انقيدد  ر  عم  ددف إلاالددف األلغددام   2021-2020الوحرددف. واشدددددددددددددديل    ط بهددا ولا رندد  لت ي ل خول القتلد  
والتزام واداروع بداسددددددددددددددتةندال  19-ندف التدأخل النداجت عن جدائحدف ود يددلوضلاإل اإلنسددددددددددددددان دف. وفحظدت ال  

 .5عم  ااها ل د اء    رقل  وقت مملن بالتزامها المت ر  بمدجب المارد 

منطرف م غدمف    مراطعف  امدعا    53واشدددددديل واداروع    ط بها ولا رأ التحد  المت ر  يشددددددم    -9
ع رنها احتد  ع ا ما م مدع   متلام ملبعام   40  056اشدددددينتشددددديب  اب غ مسددددداحتها  لغمام مضدددددارام    2  941يردإ

منطرف يشدددددددت      رنها   26متلام ملبعام و 32  535منطرف مؤود رنها خطلد اب غ مسددددددداحتها    27لو لار  منها  
متلام ملبعام. وفحظت ال  نف رأ واداروع قدمت مع دمات عن التحد  المت ر     7  521خطلد اب غ مسددددداحتها  
طق المؤود رنها خطلد والمناطق المشدددددددت      رنها خطلد  وح ت و  منها  واشددددددد د مصدددددددنقفم حسدددددددب المنا

 واداروعل ع ا مداص ف ارديت مع دمات عن التحد  المت ر  ع ا   ا النحد.

ع    ط بها ولا رأ ِلما ا را من الت دث باأللغام ر لام اجتماع ام و راد ام واقتصدددددددداريام  و واشدددددددديل وادار -10
ذلو ارييد اقاع  جماعات األسدددددددل الت  اعتارت التعام  مد بعضدددددددها عبل المناطق  ع ا السدددددددلاأ  بما    

خول  تلد التمديد المط د  من شددددددأن  رأ يسددددددا ت   5. وفحظت ال  نف رأ وامام انقي  المارد  باأللغام  الم د ف
افقتصدددددددددددداريف    المناطق المتأ لد   -  ولا حد وبيل    احسددددددددددددين سددددددددددددومف ال شددددددددددددل والظلول افجتماع ف

 واداروع.   

واشدددديل واداروع    ط بها ولا رأ حموت التدع ف بمخاطل األلغام اصددددمإت اسددددتنارام ولا رعاسددددات   -11
وملا اح ي  سدد دع السددلاأ    المناطق المتأ لد باأللغام  وا ل  بال غف اإلسدد ان ف ولغف الشددداع  واهدل ولا  

عف عسددددددددائ  التدع ف بمخاطل األلغام    ادع ب قارد الم تمعات المح  ف )النرابات والمدعسدددددددددأ( ع ا وشددددددددا
م تمعدااهت المح  دف. واشدددددددددددددديل واداروع    ط بهدا ولا رأ حموت التدع دف بمخداطل األلغدام وصدددددددددددددد دت    

شدددددددددددخل. واشددددددددددديل    ط بها ريضدددددددددددام ولا رأ التدع ف    300ولا ما م مدع  حدال     2019-2017 القتلد
نر  ال شدددددددل   ووااعد الد ا   ووااعد الصدددددددحف   بمخاطل األلغام جلت بمشددددددداعوف وااعد الشدددددددؤوأ الخاعج ف والت

ووااعد التع  ت  ووااعد البيةدف  ووااعد الشددددددددددددددؤوأ الحلدم دف  وو داندات ماد  رائلد األمن المتكدامد   والصدددددددددددددد يدب  
األحمل  والدائلد الدطن ف إلراعد المخاطل وحافت الطداع . واشدددددددديل واداروع    ط بها ولا رن  لت ا ل ر   

وفحظت ال  نف ر م ف مداصددد ف واداروع انقي    .2021-2020األلغام خول القتلد  حموت ل تدع ف بمخاطل 
يلامج التدع ف بمخاطل األلغام    الم تمعات المح  ف المتأ لد باأللغام  مد ضدماأ رأ اكدأ محدرد السد اف  

بهت. وفحظت  واأخ     افعت اع ال عد ال نسدددددددددان  واند  احت اجات ر لار الم تمعات المح  ف المتأ لد وا اع 
 ال  نف و لو ر م ف ويوغ واداروع عن المنه  ات المستخدمف      ا الصدر.

ودداندأ    31وومددا ُرشدددددددددددددديل ولا ذلددو  ط بددت واداروع امددديددد األجدد  مدددد  وث سددددددددددددددندات  حتا   -12
من   تهاجمعت   . واشددددديل ولا رنها ط بت     المدد الزمن ف اسدددددتنارام ولا المع دمات ال2025األولبريسدددددمبل  

ل المسددددددددل ضيل الترن  لما ا را من المناطق  بما    ذلو اضدددددددداع سددددددددها ورحدالها ال د ف وعدم وملان ف  خو
   ط بها ريضددددام ولا رأ اري ت ما ا را من المناطق يشدددديل ولا رأ واالف  واداروع  الدصدددددل وليها يلام. واشدددديل  

ما ير ل بردع رابل مسددددددددددددتد    األلغام يدو ام    الطل رف الدحيدد الم ديف ل تصددددددددددددد  ل تحد  المت ر   و د
التردددم الدد   يملن وحلاا . واشدددددددددددددديل    ط بهددا ودد لددو ولا رأ خطو اإلن دداا قددد اتددأ ل بعدددد عدامدد   منهدا  

المنداطق  و)ج( نرل اله دااد  األسددددددددددددددداسدددددددددددددد دف ل نرد   اضددددددددددددددداع س اغيل األحدال ال د دف  و) ( وعدعد  )ر(
  19-ضدددددداد ف  و)و( احتمال وهدع ود يدوافاصددددددافت  و)ر( ر ل الكداعث الطب ) ف  و)ي( احديد مناطق و

 وضيل ذلو من حافت الطداع  الصح ف.



APLC/MSP.20/2022/WP.9 

GE.22-14994 4 

واشدددددددددددددديل واداروع    ط بهدا ولا رأ اإلن دااات السددددددددددددددند دف ال داعاد الت  يتعين احب رهدا خول  تلد  -13
متلام ملبعام ي ب معال تها      10 056منطرف م غدمف مسدددددددداحتها   17ما م مدع  اطهيل التمديد  اشددددددددم   

؛ و مان   2023متل ملبد ين غ  معال تها    عام    10  000واسدددد مناطق م غدمف مسددداحتها ؛  2022عام  
منطردف م غدمدف    19؛ و2024رمتداع ملبعدف ي دب معدال تهدا    عدام   10 004منداطق م غدمدف مسددددددددددددددداحتهدا 

واشددددديل واداروع    ط بها ولا رأ العم  ات    .2025متلام ملبعام ين غ  معال تها    عام   9  966مسددددداحتها  
     وطاع سددددددددددددددت بعاات ولا الميداأ مدد سددددددددددددددتف رشددددددددددددددهل و  عام )من حز لاأبيدن   ولا واندأ  نقإ سددددددددددددددتُ 

 األولبريسمبل(.

المشت      رنها خطلد ضيل رة رف ورأ وجلاء    26  وبعدما فحظت ال  نف رأ وحدا  ات المناطق الد -14
الدقت  وتبت ولا واداروع لط ب مع دمات وضددددداد ف عن خطف مقصددددد ف    مسدددددل لتحديد ا سددددد سدددددتغلف بع 

لمسددددددددددل المناطق المت ب ف وعن جدول امن  لتحديد مدقعها يدقف. وعرت واداروع باإلشدددددددددداعد ولا رنها اخطو  
ل مناطق المشدددت      رنها خطلد وقدمت جدوفم يتضدددمن    2024و  2023إلجلاء مسدددل ضيل ارن     عام   

معدال دف     المنداطق. وفحظدت ال  ندف ر م دف رأ اكق   رأ اسددددددددددددددتغلقهدا  ف الت  اتدقد اقداصدددددددددددددديد  المددد الزمن د
واداروع انقي  جهدر المسدددددددددددل و رام ل معاييل الدول ف لإلجلاءات المتع رف باأللغام ورأ اداصددددددددددد  السدددددددددددع  ولا  

اها خول  احسدين ارن ات اإل لاج عن األعاضد  واأايد اطهيل ا  و د ما يملن رأ يقضد  ولا و ائها بالتزاما
  تلد امن ف رقصل.

وفحظت ال  نف رأ واداروع قدمت ارديلات لما ين غ  معال ت  سددددددددددددند ام من المناطق والمسدددددددددددداحف   -15
  ن اا .إلالم غدمف إلن اا يلنام ها  واشددددددددد عها ع ا مداصددددددددد ف اإليوغ عن التعديوت الملح  ف اللئ سددددددددد ف  

رأ رحلاا  من اردم    التنقي  وملا ارديل ا رن   وفحظت ال  نف ريضددددددددددام رأ واداروع  بالنظل ولا ما سددددددددددبق 
يملن معال ف المناطق المشددددت      رنها خطلد من خول اإللغاء والتر  ل و رام ل معاييل الدول ف لإلجلاءات  
المتع رف باأللغام  قد ا د نقسدددددددددها    وضدددددددددد يملنها د   المضددددددددد  قدمام يدايلد رسدددددددددل  بلايل من ا و الت   

يد األج  وبطل رف راال  عال ف من حيث التك قف. وفحظت ال  نف ر م ف رأ اسددددددددددتخدم اقتلحتها    ط ب امد
مسدددددددددتد  عال من الارف عن المناطق  بواداروع الم مدعف الكام ف من األسددددددددداليب العم  ف لإل لاج بسدددددددددلعف و 

ا    المشدددددددت      رنها احتد  ع ا رلغام مضدددددددارد لو لار. ورضدددددددا ت ال  نف رأ ة ام واداروع ي لو قد يقيد 
راها    ط بها.   ضماأ التصد  بأسل  ما يملن لآل اع اإلنسان ف وافجتماع ف وافقتصاريف الخطيلد الت  حدت

منطرف م غدمف   94واشدددددديل واداروع    ط بها ولا رن  يخضددددددد لعم  ف ملاة ف ال درد ما م مدع   -16
نت اضد  وباسدددددددددددتا ا  و امدعا  متلام ملبعام ارد    مراطعات مدعونا سدددددددددددا  220  524,95مسددددددددددداحتها اإلجمال ف  

وبالنظل ولا رأ بع  المناطق المشددددداع ولا رنها اخضدددددد لعم  ف ملاة ف ال درد عدل ت      اشدددددينتشددددديب .
مع دمددات عن سددددددددددددددبددب التددأخل    اإل لاج عنهدا  وليهددا ط ددب  ت   رددد وتبددت ال  نددف ولا واداروع ل2022 عددام

لد التمديد المط د . واشددددددديل واداروع    واشددددددد عها ع ا ارديت جدول امن  واضدددددددل لإل لاج عنها خول  ت
البلنامج الشددددام     2013-2000ط بها ولا رن  واأ يردم بعم  ف ملاة ف جدرد المناطق المطهلد خول القتلد 

  ولت اكتم       2013لإلجلاءات المتع رف باأللغام التابد لمنظمف الدول األمل ل ف ولا رأ انسحب    عام  
اعت واداروع ولا رن  ي ب وجلاء ملاة ف ال درد بغ ف وامام جم د ملاح  عم  ف  العم  ف بسدبب انسدحاب . ورشد

واالف األلغام لوضلاإل اإلنسددددددان ف. وشدددددددرت واداروع و لو ع ا رأ ما اتميز ب  ضابف األمااوأ افسددددددتدائ ف  
روع لت اردم  والمداعر الوامف ل تنقي . وفحظت ال  نف رأ وادا  المدد الزمن فمن ضطاء ن اا  واضدددددداع س يز د  

خطف مقص ف لعم  ات ملاة ف ال درد المع رف وريلات ر م ف رأ اردم واداروع    رقل  وقت مملن خطف من 
  ا الربي  اتضددددمن الملاح  اللئ سدددد ف السددددند ف والمنه  ف الت  يتعين اا اعها  والميزان ف المخصددددصددددف لتنقي   

  واداروع اسددددددددددددددتخددام راال األسدددددددددددددداليدب وقداءد  عم  دات ملاة دف ال درد. وفحظدت ال  ندف ود لدو ر م دف رأ اكقد
 و عال ف  اماش ام مد المعاييل الدول ف لإلجلاءات المتع رف باأللغام  إلامام عم  ات ملاة ف ال درد.
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واشددددددددددددديل واداروع    ط بهددا ولا رأ المندداطق رُعطيددت األولد ددف    المعددال ددف ا عددام أل ل األلغددام ع ا   - 17
المح  ف من المناطق الم غدمف. واشدددديل ولا رأ   ا النهج يسددددمل لها باعارد    السددددلاأ  وف سدددد ما قل  الم تمعات 

األعاضددد  ولا الم تمعات المح  ف المتأ لد وبت سددديل وملان ف احريق انم ف الب د افجتماع ف وافقتصددداريف. وفحظت  
 الم غدمف ع ا السلاأ. ال  نف ر م ف رأ اداص  واداروع اري ت الحالف واحديد رولد ات عم ها ا عام أل ل المناطق  

واشدديل واداروع    ط بها ولا رن  سدد  ل  خول  تلد التمديد وضددد عومات مؤقتف ورائمف يهدل مند   - 18
وقد  الحدارث. واشديل ولا رأ     العم  ف سدتُنقإ  و رام ل معاييل الدول ف لإلجلاءات المتع رف باأللغام. ووتبت ال  نف  

ف بشدددددددأأ وجدر خطف مقصددددددد ف ومحدرد التكال و ومتعدرد السدددددددندات ل تدع ف  ولا واداروع لط ب مع دمات وضددددددداد  
   سددد اقات محدرد    الم تمعات المح  ف المتأ لد. وعرت واداروع باإلشددداعد ولا رنها    ا بمخاطل األلغام والحد منه 

ف التزام  سددددددددتداصدددددددد  سددددددددند ام انقي  حمواها ل تدع ف بمخاطل األلغام ع ا النحد المبين    الط ب. وفحظت ال  ن 
 واداروع يتنقي      الحموت وستلحب يترديت خطف مقص ف ومحدرد التكال و خاصف بقتلد التمديد. 

واردم واداروع    ط بها مع دمات عن المداعر المؤسدددددددددددسددددددددددد ف وال شدددددددددددل ف والماريف المتاحف وقائمف   -19
   :  ومنها ما ي2025-2022باإلجلاءات اإلضاد ف الت  س  ل  ااخاذ ا خول القتلد 

 شلاء مدار ومعدات ارن ف جديدد لتنقي  عم  ات واالف األلغام لوضلاإل اإلنسان ف؛ )ر( 

 ادع ب المدوقين المعنيين ع ا ارن ات واالف األلغام واستخدام المعدات ال ديدد؛ ) ( 

مداصددددددددد ف افجتماعات مد الهيةات الدطن ف المعن ف بااالف األلغام لوضلاإل اإلنسدددددددددان ف  )ج( 
 ييلو.   

"ادادبااسد " التابعف لقي ق المهندسدين      68واشديل واداروع    ط بها ولا رأ الكتي ف الهندسد ف   -20
ال  ش    الهيةف الدطن ف ذات الردعد المسدددددددددددتدامف الت  يملنها معال ف ر  مناطق لت اكن معلو ف من قب  

ف اضدددت متخصدددصدددات    واالف األلغام  ُاكتشددد  بعد وامام التنقي . واشددديل    ط بها و لو ولا رأ     الكتي 
مدعبات ع ا عم  ات واالف األلغام لوضلاإل اإلنسدددددان ف. واشددددديل و لو ولا رأ ادع ب المتخصدددددصدددددات    
واالف األلغام لوضلاإل اإلنسدددان ف يتدق  ع ا اعيين مدوقات من قب  اإلراعد العامف ل مداعر ال شدددل ف التابعف  

وع لديها قدعد وطن ف مسددددددددددددددتدامف    م ال واالف األلغام. وفحظت  ل  ش واداروع. وفحظت ال  نف رأ وادار
ال  نف و لو المع دمات المردمف بشددددأأ ند  ال نس ور م ف رأ اردم واداروع مع دمات وضدددداد ف مقصدددد ف عن 
 ا ف ف اخط طها لتعم ت ملاعاد المنظدع ال نسان  والتند     يلنامج واداروع لإلجلاءات المتع رف باأللغام.

شدددديل واداروع    ط بها ولا رنها وا رت ع ا مشددددلو  بعنداأ "اإل لاج عن األعاضدددد  المعلول  وا -21
رنها متأ لد باأللغام البل ف رو ال خائل ضيل المنق لد ع ا الحدور المشدددتلوف يين واداروع وبيلو" سدددينقإ  خول  

  40 056تشدددديب  ومسدددداحتها  لمعال ف المنطرف المت ب ف الداقعف    مراطعف  امدعا اشددددين  2025-2022القتلد  
روفعام من روفعات الدفيات المتحدد. واشددددددددديل  9  449  519,80متلام ملبعام  وُخصدددددددددل لتنقي   ما م مدع  

لملاة ف جدرد ما ا را من المناطق الت  سدبق اطهيل ا   واداروع    ط بها و لو ولا رن  لت ُالصدد اعتمارات
لددعت الددول  مط د  إلامدام  د   العم  دف. ورقلت ال  ندف بردد    ميزان دف المشددددددددددددددلو  والميزان دف العدامدف  ورأ ا

التزام حلدمف واداروع الدطن ف يبلنام ها إلاالف األلغام من خول الميزان ف المخصدددددددددصدددددددددف وو لو من خول  
اخصددددد ل المدوقين والمداعر األخل  لتنقي  رنشدددددطف واالف األلغام. وفحظت ال  نف و لو الحاجف ولا الدعت  

ام عم  ف ملاة ف ال درد  ورشدداعت ولا ر م ف رأ اضددد واداروع خطف لتعبةف المداعر لدعت التنقي    الدول  إلام
 يدسائ  منها افستقارد من النهج المصمت و ق ما ارتض   و  حالف ع ا حدد.

وفحظت ال  نف رأ الط ب يتضمن مع دمات رخل  ذات ص ف قد اكدأ مقيدد ل دول األطلال     -22
النظل د    بما    ذلو صددددددددددع وخلائو ومع دمات بشدددددددددأأ منه  ات اإل لاج عن األعاضددددددددد   اري ت الط ب و 

 وخطف عم  مل رف.
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ورحاطت ال  نف ع مام بالمع دمات المردمف    الط ب المنرل عرام ع ا رسدددددددددة تها. ورشددددددددداعت ال  نف       - 23
دمات ال ديدد المسدددتمدد من عم  ات  معلإل ا ويل ا بأأ انقي  خطف واداروع الدطن ف إلاالف األلغام سددديتأ ل بالمع  

التطهيل والمسدددل ال اع ف وو لو بعدام  الخطل المحدرد    الط ب  ولا رأ افاقاة ف سدددتسدددتقيد من ارديت واداروع  
  خطف عم  مقصدددد ف محد ف ل قتلد المت ب ف المشددددمدلف بط ب التمديد.  2024ن سدددداأبريل     30ولا ال  نف  بح دل  

العم      ين غ  رأ اتضدددددددمن مع دمات عن التردم المحلا  وقائمف محد ف ب م د    ورشددددددداعت ال  نف ولا رأ خطف 
لمناطق  عدر ا المناطق المعلول رنها احتد  ع ا رلغام مضددددددددددددارد لو لار رو المشددددددددددددت      رنها و لو  وارديلات ل 

 ص ف منرحف. خول القتلد المت ب ف المشمدلف بط ب التمديد  وميزان ف مق سند ام  المساحف الت  ستعالج  ح ت و 

وفحظددت ال  نددف رأ الخطددف الت  قدددمتهددا واداروع قدداي ددف ل تطبيق و ملن عصدددددددددددددددد ددا جيدددام  وابين  -24
يدضددددح العدام  الت  يملن رأ اؤ ل    وايلد التنقي . وفحظت ال  نف ريضدددام رأ الخطو اتدق  ع ا نتائج 

ر  رشددداعت ال  نف ولا رأ الدول  جهدر المسدددل وو لو ع ا التحديات الت  اداجهها واداروع. و     ا الصدددد
 ن ساأبريل   من و  عام  عما ي  : 30األطلال ستستقيد من ارديت واداروع اراع ل سند ف وليها  بح دل 

بافلتزامات الداعرد    خطف عم  واداروع  ونتائج جهدر المسل  الد اء   التردم المحلا    '1'
ت المتع رددف بدداأللغددام وو رددام  والتطهيل  ع ا نحد يتسددددددددددددددق مد المعدداييل الدددول ددف لإلجلاءا

المسدددددددل ضيل    يناءم ع ال منه  ف المسدددددددتخدمف لإل لاج عن األعاضددددددد  )ر  الم غا اطهيل ا  
 المسل الترن   والمطهلد من خول عم  ف التطهيل(؛  يناءم ع االترن   والمر صف مساحتها  

دح  ر ل نتائج المسددددددددددل والتظهيل ومع دمات محد ف عن و و يملن رأ يغيل ازايد الدضددددددددد '2'
 اري ت واداروع احد  التنقي  المت ر  واإلطاع الزمن  ل تنقي ؛

التحدددد  المت ر  ع ا نحد يتسددددددددددددددق مد المعددداييل الددددول دددف لإلجلاءات المتع ردددف بددداأللغددام   '3'
 وبحسب المناطق المشت      رنها خطلد والمناطق المؤود رنها خطلد وح ت و  منها؛

لف  بما    ذلو   '4' مع دمات عن عدر المناطق والمسددددداحف الم غدمف  الملاح  اللئ سددددد ف المعدإ
رت يها األولد ات؛  الت  يتعين معال تها يدو ام والك ف ف الت  حدِت

التردم المحلا والمنه  ات المسدددددددتخدمف والملاح  السدددددددند ف اللئ سددددددد ف والتكال و المتدقعف   '5'
نها ولا  لعم  ات ملاة ف ال درد والتردم المحلا    اسدددد  ت األعاضدددد  الت  سددددبق اإل لاج ع

 الم تمعات المح  ف المتأ لد باأللغام فستخدامها ألضلاإل ونتاج ف؛

 ددف عن انقيدد  جهدر التدع ددف بمخدداطل األلغددام والحددد منهددا    الم تمعددات  مع دمددات محدددإ  '6'
المح  ف المتأ لد  بما    ذلو مع دمات عن المنه  ات المسددتخدمف والتحديات المطلوحف  

 الند  افجتماع  والسن؛والنتائج المحلاد  مصنقف بحسب 

جهدر اعبةف المداعر والتمد   الخاعج  ال   ا رت  واداروع  والمداعر الت  ات حها حلدمتها   '7'
 لدعت جهدر التنقي ؛

مع دمددات عن و ف ددف ملاعدداد جهدر التنقيدد  مخت  ل احت دداجددات وعل  النسددددددددددددددداء والقت ددات   '8'
 .الم تمعات المح  ف المتأ لد وا اعبهت روالقت اأ واللجال واحت اجات ر لا

و ضددددددددددددددوم عن ر م دف اردديت واداروع ارداع ل ولا الددول األطلال ع ا نحد مدا ُرشدددددددددددددديل ول د  رعو     -25
فحظت ال  نف ر م ف رأ ُاط د واداروع الدول األطلال بانتظام ع ا التطدعات األخل  ذات الصدددددددددددددد ف د ما 

افلتزامدات األخل  المرددمدف    الط دب   و دائهدا بدلمشددددددددددددددمدلدف بدالط دب و خول القتلد ا 5يتع ق يتنقيد  دا المدارد  
وذلو ر ناء افجتماعات المنعردد يين الدوعات  واجتماعات الدول األطلال  والمؤاملات افسدتعلاضد ف  ومن  

 .باستخدام رلي  وعدار التراع ل  7خول التراع ل المردمف بمدجب المارد 
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