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

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

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

 موجز تنفيذي  

 مقدم من إكوادور  

  بدأت إكوادور عملية إزالة األلغام لألغراض اإلنساااااانية في المناحد الةدود ة مو بقرو عتو ال و يو -1
و ، ال ي وضعت حدًا للخالفات الةدود ة م1998تشرين األول/أك وبر   28على اتفاقات برازيليا للسالم في 

 هذا البلد.

، وقَّعت إكوادور على اتفا ية حظر اسااا عمال وتخ ين وان ا  1997كانون األول/د سااامبر  4وفي  -2
  ، 1999نيساان/أبريل    29ونتل األلغام المضااد  لألفراد، وتدمقر تل  األلغام ااتتفا ية،، ال ي دادقت علق ا في  

 .1999تشرين األول/أك وبر  1ودخلت حق  النفاذ في 

  ، أنشاا ت دولة إكوادور، تعبقرًا عن إرادت ا السااياسااية إلزالة األلغام المضاااد  1999أيلول/سااب مبر  وفي   -3
لألفراد ن ائيًا من أراضق ا، مرك  إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية في إكوادور، وهو هقئة وحنية تضم وزار   

.  زار  الدفاع الوحني، وهقئة ال ندساة العسايرية الشاؤون الخارجية وال نتل الششار) ارئيساًا،، ووزار  ال اةة العامة، وو 
  "كوتوباكسااااي" الوحد  المسااااؤولة عن تن قر المناحد   68 وفي الوقت الراهن، تشاااايل ك قشة ال ندسااااة العساااايرية ال 

الملوثة باأللغام المضااااااد  لألفراد، وعن تدمقر وتعنقل األج    الم فلر  ال ي تشااااايل خنرًا في جميو أنةا  
 اإلقليم الوحني.

في متاحعات إيل أورو،   2000ويلر) تنفقذ عمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسااااااااانية منذ عام  -4
 ولوخا، ومورونا سان ياغو، وباس اثا، وثامورا تشقن شقبي.

، حلشااًا ل مااديااد األجاال 2008، من اتتفااا يااة، قاادماات إكوادور، في سذار/مااار   1ا5ووفتااًا للماااد    -5
  ل عملية إزالة األلغام لألغراض اإلنسااااانية. ومهدد هذا األجل ح ى تشاااارين األول/ المةدد في ثماني ساااانوات إلكما 

 .2017أك وبر  

 
APLC/MSP.20/2022/WP.4 

اجتمااااع الااادول األطرا  في اتفا ياااة  ظااار 
استعماااال وتيز ن وتـتااااق وـقاااااال األلغااااااام 

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

5 September 2022 

Arabic 

Original: Spanish 



APLC/MSP.20/2022/WP.4 

GE.22-13833 2 

، 2022، قدمت إكوادور حلشًا ل مديد األجل ح ى كانون األول/د سااااااااامبر 2017وفي سذار/مار    -6
  نا، في الف ر جرت الموافتة عليه خالل اتج ماع الساااد  عشاار للدول األحرا  في اتتفا ية الذ) عهتد في فقق 

 .2017كانون األول/د سمبر  21إلى  18من 

، وفااً  بااتل  اماات ال ي تع ادت ب اا بموجاو اتتفاا ياة، 2019و  2018ونفاذت إكوادور في عاامي   -7
أنشاانة إزالة األلغام لألغراض اإلنسااانية في إقليم ا على النةو المتررك ول ن ا لم تنفذ عمليات إزالة األلغام 

  ألزمة المالية الم رتشة علق اوا   19- ، ألن حالة النوارئ ال ااةية الناجمة عن كوفقد 2021و   2020عامي في 
تا إلى ت خر في تنفقذ الخنة األدلية.  أدَّ

مننتااة خنر  بااان ظااار اإلفرا     53وح ى اآلن، ت ت ال توجااد على حول الةاادود البريااة مو بقرو   -8
لغمًا مضاااااادًا لألفراد. وأجرت   2  941م رًا مربعًا، حقث ي عقن تدمقر   40  056,00عن ا، تعادل مسااااااح  ا 

 مخ لف الدراساااات غقر ال تنية في مناحت ا ال ي ت ت ال بان ظار ال ن قر، حقث خل ااات إلى أن هذ  إكوادور  
 العملية ت نلو ثالث سنوات بالنظر إلى ما يلي:

تتو المنااحد ال ي ت ت ال بان ظاار ال ن قر في متااحعاة ثامورا تشااااااااااااااقن شااااااااااااااقبي، قناع   اأ، 
نشاتي م نوع وكثيف ومنةدرات وود ان وعر ك وي اااااال  كورديقرا ديل كوندور، وهي مننتة جبلية ذات غنا 

م ر فوق مساا وس ساانب الشةرك وت ساام أحوال ا اللوية ب ساااق   2  400علو المرتفعات في هذا التناع إلى 
  درجة مئويةك وي سام مناخ ا بالرحوبة  35و   12األمنار على مدار السانة تتريشًاك وت راو  درجة الةرار  ب ا بقن  

شااااار  على وجه الخ ااااوه إلى أنه ت  مين الودااااول إلق ا إت جوًا، مما  ه ااااعو تنفقذ  الدائمة. وتلدر اإل
 كعمليات إزالة األلغام

ال تنية الوحقد  الممين اساااااااااا خدام ا في عمليات إزالة األلغام المدرجة في حلو ال مديد   اب، 
ر  تنفقذها. وفي السااااااااانوات إزالة األلغام يدويًا نظرًا لألساااااااااشاب المشاااااااااار إلق ا ساااااااااابتًا، وهو ما يشن  وتق  هي

  ،DOKING-MV4كانت هذ  ال تنية تهسااا خدم إلى جانو تتنية إزالة األلغام سليًا باسااا خدام روبوت  ،الساااابتة
  وهو ما سااااااعد في تن قر عدد أكبر من األم ار وتدمقر عدد أكبر من األلغام. غقر أنه، بسااااابو حبيعة المننتة 

  ية ذات المنةدرات والود ان الوعر ،،  ساااااااا ةقل حاليًا اساااااااا خدام تتنية لنشاتي ال ثيف، وال ضاااااااااري  اللبل االغنا  ا 
 ل ةتقد ن ائج أفضل في عملية تن قر هذ  المناحد. إضافية

مننتاة خنر ، تعاادل    94وبااإلضاااااااااااااااافاة إلى ذلا ، ت ي ال ي عقن إجرا  عملياة مرا شاة اللود  في   -9
 سان ياغو، وباس اثا، وثامورا تشقن شقبي.م رًا مربعًا، تتو في متاحعات مورونا  220 524,95مساح  ا 

وبالنظر إلى ما ساااااابد ذكر ، والى التقود المفروضااااااة في المق انية على تنفقذ عمليات إزالة األلغام  -10
والى حبيعة ال ضااري  الغابوية المعتد ،  19-في إكوادور بسابو حالة النوارئ ال اةية الناجمة عن كوفقد

في المنااحد المترر تن قرهاا، فال  مين إلكوادور إكماال عملياة إزالاة األلغاام واألحوال اللوياة غقر المالئماة 
 .2022كانون األول/د سمبر  31المضاد  لألفراد كليًا في إقليم ا قبل 

 551  741,56ح ى اآلن، اساااااا ناعت إكوادور اإلفرا  عن    2000ومنذ بدا ة العمليات في عام   -11
 ذخقر  غقر منفلر . 35لغمًا مضادًا للدبابات و 74 لألفراد ولغمًا مضاداً  12 193م رًا مربعًا وتدمقر  

، الل ود الالزمااة 2022-2018وبعااد الموافتااة على حلااو ال مااديااد، بااذلاات إكوادور، خالل الف ر    -12
 ألغام مضاد  لألفراد.   309م رًا مربعًا ودمرت    37  756,79للوفا  بال  امات ا بموجو اتتفا ية، حقث أفرجت عن  

 ألحيام اتتفاق الوزار) المبرم بقن وزار  الشاااااااااااؤون الخارجية وال نتل الششااااااااااار) ووزار  الدفاع ووفتاً  -13
وحد  إداااادار شااااواهد إزالة األلغام لألغراض اإلنسااااانية، وهي هقئة  2018الوحني، أهنشاااائت أ ضااااًا في عام 

خلوها من األلغام.  ميلفة بإجرا  عمليات مرا شة اللود  في األراضاااي ال ي جرس تن قرها قبل تساااليم شاااواهد
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وفي العااام ذاتااه، أجرت هااذ  الوحااد  عمليااة مرا شااة اللود  الااداخليااة وعمليااة مرا شااة اللود  الخااارجيااة في  
 المناحد المفر  عن ا في متاحع ْي إيل أورو ولوخا، وخل ت إلى الن ائج ال الية:

فيمااااا ي علد بمرا شااااة اللود   6  427,00متاااااحعااااة إياااال أورو،   ‘1’  الااااداخليااااة،    م رًا مربعااااًا 
 م رًا مربعًا فيما ي علد بمرا شة اللود  الخارجيةك 2 174,00و

 8  051,00م رًا مربعااًا فيمااا ي علد بمرا شااة اللود  الااداخليااة، و   7  963,00متاااحعااة لوخااا،   ‘2’ 
 م رًا مربعًا فيما ي علد بمرا شة اللود  الخارجية.

 2018اإلنساااااااااانية ال ي نهفذت في عامي وتلدر اإلشاااااااااار  إلى أن عمليات إزالة األلغام لألغراض   -14
  مهولت من موارد الدولة اساااا نادًا إلى مشااااروع "اإلفرا  عن األراضااااي الملوثة باأللغام األرضااااية المعروفة   2019و

  ، اق هنعت مشالغ من المق انية 2021و   2020ح ى اآلن على الةدود المشاااااا ركة بقن إكوادور وبقرو". وفي عامي 
  رد المالية لعملية مواج ة حالة النوارئ ال ااااااةية العالمية ال ي أثرت إلى حد كبقرالوحنية بساااااابو توجيه الموا 

 على إكوادور.

  ، 2022ومن المترر اسااا ئنا  عمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنساااانية في إكوادور في ح يران/يونيه   -15
رضية أو األج    الم فلر   حقث وافتت دولة إكوادور على مشروع "اإلفرا  عن األراضي الملوثة باأللغام األ

الخنقر  المعروفة ح ى اآلن على الةدود المشااااا ركة بقن إكوادور وبقرو"، الذ)  عني األولوية ل خ اااااي   
 إلكمال ج   من هذ  األنشنة، على النةو المف ل أدنا : 2025موارد من المق انية ح ى عام  

 الملموع، بدوترات الوت ات الم ةد  العام
2022 041,00 448 2 
2023 079,06 353 2 
2024 109,68 307 2 
2025 290,06 341 2 

 9 449 519,80 المجموع

غقر أن إكوادور لم تهلر بعده عمليات مرا شة اللود  في المناحد المن ر  غقر المشامولة بمشاروع  -16
  ى اآلن على الةدود "اإلفرا  عن األراضااي الملوثة باأللغام األرضااية أو األج    الم فلر  الخنقر  المعروفة ح 

المشااا ركة بقن إكوادور وبقرو"، ألن ا تة ا  إلى ال مويل من المل مو الدولي إلكمال هذ  العملية. وفي هذا 
ال اادد، ساا هنفَّذ أ ضااًا أنشاانة إزالة األلغام لألغراض اإلنسااانية بدعم من برنامج العمل الشااامل إلزالة األلغام 

 األمرييية، بملرد ال و يو على اتفاق لل عاون والمساعد  ال تنية. المضاد  لألفراد ال ابو لمنظمة الدول

وخالل العامقن الماضااااااااققن، كثفت إكوادور ج ودها للة ااااااااول على المساااااااااعد  الدولية من أجل  -17
إكماال عملياة إزالاة األلغاام لألغراض اإلنساااااااااااااااانياة في إقليم اا. وفي هاذا ال ااااااااااااااادد، دعات إكوادور البلادان 

في مخ لف المةافل العالمية واإلقليمية ال ي شااااااااااركت فق ا، إلى دعم هذ  العملية وفتًا والمنظمات المانةة،  
 ألحيام اتتفا ية.

وفيماا ي علد باال عااون بقن إكوادور وبقرو في مقادان إزالاة األلغاام لألغراض اإلنسااااااااااااااانياة، وكمثاال  -18
زالة األلغام عملية إزالة األلغام المضاد   على أحد أهم تدابقر بنا  الثتة بقن البلدين، أكملت الوحد  الثنائية إل

 19  561,39لألفراد في مننتة ال قلوم ر المربو في تقوينثا ال ابعة إلكوادور. وفي هذا الساااااااياق، أهفر  عن 
لغمًا مضاادًا لألفراد. وباإلضاافة إلى ذل ، نهظمت عد  دورات ثنائية في ملال إزالة   852م رًا مربعًا، ودهمر 
 اإلنسانية. األلغام لألغراض
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في غااااباااات األماااازون   2022وتتو المنااااحد الخنر  المترر تن قرهاااا اب ااادا  من ح يران/يونياااه   -19
المنقر  في متاحعة ثامورا تشااااااااقن شااااااااقبي. وهذ  مناحد دااااااااتشة المسااااااااال  ذات غنا  نشاتي م نوع وكثيف 

ر. وت  مين  م ر فوق مسااااااااا وس سااااااااانب الشة  2 400ومنةدرات وود ان وعر ، وي ااااااااال علو مرتفعات ا إلى 
الودول إلق ا إت جوًا، مما ي يد ت لفة عملية ال ن قر ويعوق ا إلى حد كبقر. وتشيل األحوال اللوية عاماًل 

درجااة مئويااة،    35و  12سخر  عوق إكمااال العمليااات المترر ك فااالمنااا  م نوع، إذ ت راو  درجااات الةرار  بقن  
تتريشًا. واساااااا نادًا إلى ال لارب السااااااابتة، ت  مين،   وتساااااا مر الرحوبة وال ساااااااقنات المنرية على مدار العام

 في المائة من العمليات المترر . 45بسبو هذ  العوامل، إكمال سوس 

وترد فيما يلي تفاداااااقل عن مناحد خنر  بان ظار ال ن قر تتو في متاحعة ثامورا تشاااااقن شاااااقبي،   -20
 على الةدود البرية المش ركة بقن إكوادور وبقرو:

 مننتةك 53 مناحد الخنر :عدد ال '1'

 م رًا مربعًاك 40 056,00 مساحة األراضي المترر اإلفرا  عن ا: '2'

 .لغمًا مضادًا لألفراد 2941 عدد األلغام المترر تدمقرها: '3'

 اوفتًا للسلالت الةالية،.

  ووضاعت إكوادور خنة مف الة لرداد المناحد الم ش ية وجدوًت زمنيًا ل ةديد موقع ا بدقة من خالل  -21
ل ةديد معالم المناحد المشاااا شه   2024و 2023إجرا  دراسااااات غقر تتنية وعمليات اساااا نالاية في عامي 

 من ا بدقة ل ن قرها. 26في أن ا خنر . ومن الم وقو تةديد موقو 

 خالل إجرا  دراسات غقر تتنية  الخنة المف لة لردد المناحد الم ش ية واللدول ال مني ل ةديد موقع ا بدقة من 
 2024-2023 ،ديد معالم المناحد المش شه في أن ا خنر ةوعمليات اس نالاية ل 

 رم  ال د  العام ال رتقو

المساحة المترر 
عااناا اااااااا   اإلفاارا  

 بالم ر المربو

األلغام المضااد  لألفراد  
 المترر تدمقرها

  سب/ 
 أغسن 

 أيلول/ 
 سب مبر

  تشااارين األول/
 أك وبر

  تشااارين الثاني/
 نوفمبر

1 

2023 

Obst_C-26 180 17     

2 Obst_D-20 3 200.00 177     

3 Obst_D-22 525 44     

4 Obst_D-24 75 14     

5 Obst_D-25 260 68     

6 Obst_D-43 150 15     

7 Obst_C-25 135 15     

8 Obst_C-28 9 3     

  353 534.00 4 المجموع الفرعي

9 

2024 

Obst_C-1 69 10     

10 Obst_C-2 45 10     

11 Obst_C-3 28 14     

12 Obst_C-4 60 19     

13 Obst_C-5 90 10     

14 Obst_C-6 165 38     

15 Obst_C-7 400 40     

16 Obst_C-8 12 5     

17 Obst_C-9 90 120     

18 Obst_C-23 80 20     

19 Obst_C-27 18 15     
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 خالل إجرا  دراسات غقر تتنية  الخنة المف لة لردد المناحد الم ش ية واللدول ال مني ل ةديد موقع ا بدقة من 
 2024-2023 ،ديد معالم المناحد المش شه في أن ا خنر ةوعمليات اس نالاية ل 

 رم  ال د  العام ال رتقو

المساحة المترر 
عااناا اااااااا   اإلفاارا  

 بالم ر المربو

األلغام المضااد  لألفراد  
 المترر تدمقرها

  سب/ 
 أغسن 

 أيلول/ 
 سب مبر

  تشااارين األول/
 أك وبر

  تشااارين الثاني/
 نوفمبر

20 Obst_C-12 600 40     

21 Obst_C-13 600 43     

22 Obst_D-19 500 81     

23 Obst_D-23 90 4     

24 Obst_D-40 100 8     

25 Obst_D-41 30 10     

26 Obst_D-42 10 3     

  490 987.00 2 المجموع الفرعي

 843 521.00 7 جموعالم

 شه وفي هذا السياق، حددت إكوادور على النةو ال الي المناحد المؤكد أن ا خنر  والمناحد المش -22
م رًا مربعًا،  لو تن قرها بال امل،  32 535,00مننتة مؤكد أن ا خنر ، مسااااااااااااح  ا   27في أن ا خنر :  

  م رًا مربعًا، يه وقو اإلفرا  عن ا من خالل إجرا ات  7  521,00مننتة مشااا شه في أن ا خنر ، مسااااح  ا   26و
 باأللغام. اإللغا  أو ال تلي  المةدد  في المعايقر الدولية لإلجرا ات الم علتة

وت ي ال ينشغي إلكوادور إجرا  عمليات مرا شة اللود  في المناحد ال الية قبل إدااااادار السااااالنات   -23
 المخ  ة شواهد خلوها من األلغام:

 ك م رًا مربعاً   220  524,94مننتة خنر ، مساح  ا اإلجمالية    94متاحعة مورونا سان ياغو،   ‘1’ 

 ك م رًا مربعاً   41 186,00مناحد خنر ، مساح  ا اإلجمالية    متاحعة ثامورا تشقن شقبي، ثماني  ‘2’ 

 م ر مربو. 1 000,00متاحعة باس اثا، مننتة خنر  واحد ، مساح  ا  ‘3’ 

وتلدر اإلشااااااااااااار  إلى أنه ينشغي إجرا  عملية مرا شة اللود  في المناحد ال ي نهفذت فق ا عمليات  -24
سااااانة، ومن شااااا ن ال غقرات النبيتية في الغنا  النشاتي  12إزالة األلغام لألغراض اإلنساااااانية منذ أكثر من 

وال ضاااااااااااااري  ال ي تةدث عادً  في غابات األمازون المنقر  أن تعوق هذ  العملية كثقرًا، وأن ت يد إلى حد  
كبقر الوقت المنلوب والموارد الالزمة. وتولى برنامج العمل الشاااااااااامل إلزالة األلغام المضااااااااااد  لألفراد، منذ 

، مساااااااااؤولية إجرا  عملية مرا شة اللود  في المناحد المن ر ،  2013 ى مغادرته إكوادور في عام  ح  2000عام 
 ولم  ي مل تنفقذ هذ  العملية، وت ي ال معلتًا.

ال ي تتو في متاااحعااة مورونااا ساااااااااااااااان ياااغو، وال ي تبلغ    94 واك ملاات عمليااة تن قر المناااحد ال -25
لى عمليااة مرا شااة اللود  لإلفرا  عن ااا وتسااااااااااااااليم ااا إلى م رًا مربعااًا وتة ااا  إ  220  525,00مسااااااااااااااااح  ااا  

أم ار مربو  262 710,00مناحد مسااح  ا   103المل معات المةلية. غقر أن الرقم اإلجمالي المةدد في 
 شااااامل مناحد في ثامورا تشاااااقن شاااااقبي لم  ي مل تن قرهاك وبتشار  أخرس، ينشغي إجرا  عملية مرا شة اللود   

 جميو مراحل عملية إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.في هذ  المناحد إلكمال 

من اتتفاا ياة، إلى الادول األحرا  أن   5ول ال هاذ  األسااااااااااااااشااب، تنلاو إكوادور، بموجاو المااد    -26
توافد على تمديد الم لة المةدد  ل ا ثالث سااااااانوات أخرس إلكمال عملية إزالة األلغام المضااااااااد  لألفراد في  

في اتع شار الموارد الوحنية المردااود ، وت ساايما المخ اا ااة لمشااروع اإلفرا     إقليم ا. ويضااو هذا النلو
عن األراضااااااي الملوثة باأللغام ال ي تتو على الةدود المشاااااا ركة بقن إكوادور وبقروك وأ) مساااااااعدات  مين  

نية  الة اول علق ا في إحار اتتفاق مو منظمة الدول األمرييية أو المنظمات الدولية األخرس والخنة الوح
 .2025-2022إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية للف ر  
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 (1)المرفق 

 عملية إصدار شواهد خلو األراضي من األلغام  
يل م إجرا  عملية مرا شة اللود  في جميو المناحد الملوثة باأللغام ال ي أفرجت عن ا الساااااااااالنات   -27

  األراضاااااااي من األلغام، ويعني ذل  زياد  إلدااااااادار شاااااااواهد خلو هذ 2000الوحنية إلزالة األلغام منذ عام 
 الموارد الششرية والمالية واللوجس ية.

 وت ي ال ينشغي إجرا  عملية مرا شة اللود  في متاحع ي مورونا سااااان ياغو وباساااا اثا، ثم في متاحعة -28
 ثامورا تشقن شقبي، بعد إكمال عملية تن قر مناحت ا الخنر .

ديد إجرا ات إدادار شاواهد تساليم األراضاي الواقعة في متاحع ي ويلر) على ال اعقد الوحني تة -29
.  أورو، ال ي أدادرت وحد  إدادار شاواهد إزالة األلغام لألغراض اإلنساانية شاواهد خلوها من األلغام لوخا وايل 

 .2022ومن الم وقو إكمال هذ  العملية في الن ف الثاني من عام 

 رب الةدود، سااااايلر) مومفون مؤهلون ومدربون الدراساااااات ول ةديد موقو ومسااااااحة المناحد الخنر  ق  -30
  ال تنية وغقر ال تنية ذات ال ااااالة اسااااا نادًا إلى سااااالالت المناحد الخنر  الملغومة في البلد. وسااااا هسااااا خدم معدات 

 لردد المناحد الملغومة قبل بد  العمليات. ع رية

م رًا  40  056,00تن قر مساحة  وتهدِر  إكوادور في حلو ال مديد تتديرات تشقر إلى أنه سيلر)  -31
  ، وفتاًا للخناة الوحنياة إلزالة 2025كانون األول/د سااااااااااااامبر    31إلى   2022مربعاًا من األلغاام، في الف ر  من عام 
 .2025-2022األلغام لألغراض اإلنسانية للف ر  

 (2)المرفق 

لألفراد: إزالة األلغام سااااااا هسااااااا خدم ال تنيات ال الية لإلفرا  عن المناحد الملوثة باأللغام المضااااااااد   -32
 يدويًا "م يل واحد لأللغام في كل شااري "ك واساا خدام ال الب المدربة على كشااف األلغام اوهي تتنية مساا خدمة 
في عملياااات مرا شاااة اللود  في المنااااحد المن ر ، مماااا  ع ز الثتاااة في أناااه اتإشعااات جميو إجرا ات إزالاااة  

دًا إلى اإلجرا ات المةدد  في دلقل إجرا ات إزالة األلغام لألغراض  األلغام،ك وازالة األلغام مييانيييًا، اسااااا نا
 بقرو الثنائي إلجرا ات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. - اإلنسانية في إكوادور، وكذل  في دلقل إكوادور

وتشااااااااااقر إكوادور إلى أن ا ساااااااااا خ اااااااااا  المق انية الالزمة إلكمال عملية إزالة األلغام لألغراض   -33
ية في متاحعة ثامورا تشااقن شااقبي، في إحار مشااروع "اإلفرا  عن األراضااي الملوثة باأللغام األرضااية  اإلنسااان 

أو األج    الم فلر  الخنر  المعروفة ح ى اآلن على الةدود المشااااااا ركة بقن إكوادور وبقرو"، المترر تنفقذ  
 .2025-2022خالل الف ر  

 (3)المرفق 

 يذ اليطة خالل الفترة المحددةعوامل اليطر التي  د تؤثر في تنف  
  ، قد تؤد) إلى تفاقم الوضااو ال ااةي واتق  اااد)19- م ور م ةورات جديد  من كوفقد  ‘1’ 

 كفي البلد أو إلى حاتت حوارئ دةية أخرس 

. وتتو إكوادور 2016نيسااااااااااااااان/أبريال   16ال وارث النبيتياة مثال ال ل ال الاذ) وقو في  ‘2’ 
 كفي مننتة زل الية عالية الخنور 

 كاألحوال اللوية السقئة ال ي تشيل سمة منا  الغابات المنقر  ‘3’ 
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دااعوبة الودااول إلى المناحد الخنر  الم ش ية، ال ي ت ساام بغنا  نشاتي م نوع وكثيف   ‘4’ 
  ك م ر فوق مس وس سنب الشةر   2  400ومنةدرات وود ان وعر ، وي ل علو مرتفعات ا إلى  

 كوت  مين الودول إلق ا إت جوًا، مما ي يد ت لفة العمليات ويعوق ا إلى حد كبقر

 كم ور مناحد خنر  غقر مسللة خالل عملية إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ‘5’ 

د ‘6’   كموقع ا اللغرافي بدقة، مما قد يؤخر الودول إلق ا وجود مناحد خنر  لم  ةدَّ

 األحداث الدولية ال ي ل ا تداايات عالمية. ‘7’ 

وي نلاو تنفقاذ عملياات إزالاة األلغاام لألغراض اإلنساااااااااااااااانياة زيااد  ال م الم اا  لم يلي األلغاام من  -34
  ة الشاخ اية، ألن المعدات المسا خدمة المعدات العالية اللود  الم ود  ب حدث الوساائل ال  نولوجية لضامان الوقا  

حاليًا في المننتة ت دهور بسااااارعة أكبر، بسااااابو ِقدم ا واسااااا خدام ا الدائم في الظرو  المناخية واللغرافية  
 لغابات األمازون المنقر .

 ولذل ، ت ع د إكوادور بما يلي: -35

 كاق نا  معدات جديد  للوقا ة الشخ ية ‘1’ 

 كأحدث حراز للشةث وال شفاق نا  معدات خادة من  ‘2’ 

تةسااااااااقن م ارات م يلي األلغام من خالل ال دريو على اساااااااا خدام ال تنيات والوسااااااااائل  ‘3’ 
 اللديد  إلزالة األلغام. ال  نولوجية
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