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 االجتماع العشرون 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25-21جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت  12البند 

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

تملددلد المو لد النيلالي المحلدد  تملار تلدمير    بيسللللللللللاو - غينيلاتحليل  لللب    
 من االتفاقية 5األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادة 

 والعراق وفرنسا(  النكا سري )بلجيكا و  5للجنة المعنية بتنفيذ المادة  مقدم من ا  

. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في  2001أيار/مايو   22على االتفاقية في    بيسدداو - غينياصدددقت   -1
، في تقرير الشفافية األولي الذي بيساو - غينيا. وقدمت  2001تشرين الثاني/نوفمبر   1في   بيساو - غينيا
  سدددددددددديورت ا وت توي،  أو  ، معلومات عن المناطق التي تخضدددددددددد  لواليت ا2002حزيران/يونيه   19ي قدمته ف
ضددددمان تدمير جمي   أو  ملزمة بتدمير بيسدددداو - غينياُيشددددتيه في احتوا  ا، على ألماا مضدددداد. ل فراد. و  أو

تشددددرين  1ا ب لول الخاضددددعة لسدددديورت  أو  األلماا المضدددداد. ل فراد في المناطق الملمومة المشددددمولة بواليت ا
الادددداريددددة قددددد تتمخ  عن ددددا   بيسددددددددددددددددداو - غينيددددارأت   ولمددددا  .2011الثدددداني/نوفمبر   أن أعمددددال المسدددددددددددددد  

قدددددمددددت، في   لن  توحي بددددالن االمتثددددال اللتزام ددددا ب لول ذلدددد  التدددداري  جددددديددددد. معلومددددات  8يكون ممكندددداد، 
الن ا ي الم دد ل ا.  ، طلياد إلى ر يس المؤتمر االسددددددددتعراضددددددددي الثاني لتمديد الموعد2010أيلول/سددددددددبتمبر  

ووافق االجتماع العاشدددددددددددر للدول األطرال بالجماع على طلب ا ومدد الموعد الن ا ي لفتر. شددددددددددد رين تنت ي 
  .2012كانون الثاني/يناير   1 في

االجتماع الثاني عشددددددددددددر للدول    بيسدددددددددددداو - غينيا، أبلمت 2012كانون األول/ديسددددددددددددمبر  5وفي  -2
كددانون    1من االتفددداقيدددة قبدددم األجددم الم ددددد ل دددا، و و    5جددا المددداد.  األطرال بددالن دددا أوفددت بددالتزام دددا بمو 

، طلياد إلى 2021آب/أغسددددددددددددوس    11، في بيسدددددددددددداو - غينياوقت الحق، قدمت   وفي .2012الثاني/يناير  
 بيسدددداو - غينيا)"اللانة"( لتمديد الموعد الن ا ي الم دد ل ا. وبين الولا أن  5اللانة المعنية بتنفيذ الماد. 

تمديد الموعد الن ا ي   بيسدددددددددداو - غينياتكن معروفة من قبم. وطلبت   ولم  اطق ُزرعت باأللماااكتشددددددددددفت من 
. ووافق االجتمداع التداسدددددددددددددد  عشددددددددددددددر للددول األطرال )االجتمداع 2022ديسددددددددددددددمبر  /األولكدانون    31حتى  
 عشر( على طلا التمديد بالجماع. التاس 

 ره أن من المؤسدددددددددددددد  أن تكتشدددددددددددددد  وفي سدددددددددددددديددال الموافقددة على الولددا، بي ن االجتمدداع في قرا -3
تكن   لم من االتفداقيدة، منداطق ملمومدة 5، بعدد أن أعلندت وفدا  دا بدالتزامدات دا بموجدا المداد.  بيسدددددددددددددداو - غينيدا

بقرار االجتماع  بيسددددددداو - غينياسددددددديورت ا، لكن االجتماع رحا بتقيد   أو  معروفة من قبم في نوال واليت ا

 
APLC/MSP.20/2022/WP.10 

اجتملللاع اللللدور األلرا  في اتفا يلللة  ظلللر 
استعملللار وتينين وتنتلللاق ونقلللللل  األلغللللللام 

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

22 September 2022 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.20/2022/WP.10 

GE.22-14995 2 

لدى الموافقة على  ،اد ة  ذه ال االت. ونوه االجتماع أيضدددددد الثاني عشددددددر للدول األطرال بشددددددالن كي ية معالا
تولا سدددددددددددوى الفتر. الزمنية التزمة لام  وتقييم البيانات المتعلقة بالتلو   ال  بيسددددددددددداو - غينياالولا، بالن  

باأللماا األرضدددية وغير ا من المعلومات ذات ال دددلة بعية وضددد  خوة اسدددتشدددرافية  ادفة اسدددتناداد إلى  ذه 
أن أنشددددوة المسدددد  تالخذ في   بيسدددداو - غينيا ذا ال دددددد، الحج االجتماع أ مية أن تكفم  وفي المعلومات.

ال سددددددددددديان أفضدددددددددددم الممارسدددددددددددات بوريقة تتسدددددددددددق م  المعايير الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا. والحج  
يتضدددددددددددمن خوواد    2022آذار/مارس  31بتقديم طلا الحق ب لول   بيسددددددددددداو - غينيااالجتماع كذل  التزاا 

  .5ستند إلى ف م أوض  لمدى الت دي، وت دد بدقة أكبر الوقت التزا لكمال تنفيذ الماد. ت 

لتمديد الموعد الن ا ي الم دد  اد إلى اللانة طلي  بيسددداو  -  غينيا ، قدمت  2022نيسدددان/أبريم   22وفي   -4
 بيسدددددددداو -  غينيا ، كتبت اللانة إلى  2022حزيران/يونيه    15 وفي  . 2022كانون األول/ديسددددددددمبر    31ل ا في  

، قدمت  2022آب/أغسددددوس   4 وفي   بشددددالن المااالت الر يسددددية للولا.  اد تولا معلومات إضددددافية وتوضددددي  
 بيسدددددددداو -  غينيا توضددددددددي ات إضددددددددافية إلى اللانة رداد على األسدددددددد لة التي طرحت ا. وطلبت   بيسدددددددداو  -  غينيا 
قدمت الولا   بيسدددددداو  -  غينيا . والحظت اللانة أن 2024كانون األول/ديسددددددمبر   31حتى   اد شدددددد ر   24 التمديد 
للعملية التي أنشددددددددددالت ا الدول األطرال ودخلت في حوار تعاوني م  اللانة بشددددددددددالن المسددددددددددا م المت ددددددددددلة  اد وفق 

 التمديد.  بولا 

وكما  و ال ال بالنسددددددددددية للولا السددددددددددابق، يشددددددددددير الولا إلى أنه نتياة للت  يقات التي أجرت ا  -5
، و ي منظمة وطنية غير حكومية، ومن ختل تقارير السكان، بيساو - غينيامنظمة المعونة النسانية في  

شددددددتيه في أن ا منوقة ي  43و  ،اد مربع اد متر  1  093 840تم ت ديد تسدددددد  مناطق خور. مؤكد. تبلت مسدددددداحت ا  
  ، اد مربع اد متر  402  304خور. في منوقة غير معروفة، وخمس م اا تو ير ميادين معارك تبلت مسددددددددداحت ا 

إلى أنه على الرغم من المعلومات المتاحة، فإن  اد وثت  م اا إزالة موضددددلية ل لماا. ويشددددير الولا أيضدددد 
ن اية منتظمة وأن ثمة حاجة إلى إجرا   يتي  م لم 2014 عاا التقييم الذي أجرته منظمة المعونة النسددددانية

مسدددد  وطني قا م على األدلة يتوافق م  المعايير الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا. ويشددددير الولا كذل  
 إلى النتا ج. اد إلى أن األرقاا ال الية سُتعّدل استناد

ة م  المعايير الدولية  أبلمت عن الت ديات المتي ية بوريقة متسددق  بيسدداو  -  غينيا والحظت اللانة أن  -6
تقديم معلومات عن الت ديات   بيسدددددددددداو  -  غينيا ل جرا ات المتعلقة باأللماا، وتشددددددددددير إلى أ مية أن تواصددددددددددم 

المتي ية، م دددددددددددنفة حسدددددددددددا "المناطق التي ُيشدددددددددددتيه في خوورت ا" و"المناطق التي تالكدت خوورت ا" وحام ا  
باالضددددوتع بالنشددددوة    بيسدددداو  -  غينيا   بالتزاا  كذل  اد النسددددبي، وكذل  حسددددا نوع التلو . وأحاطت اللانة علم 

م  المعايير الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا لت ديد مسددددددداحة المناطق الملمومة بدقة، قدر    اد مسددددددد ، تمشدددددددي 
 األدلة.  المكان، وال ياا، في أقرب وقت ممكن، بوض  خط أساس دقيق للتلو  باأللماا يقوا على 

سددقووا ضدد ايا ل لماا   اد شددخ دد   40أشددار الولا السددابق إلى أن   ويشددير الولا إلى أنه في حين -7
وغير دا من الدذخدا ر المتفار. مندذ إعتن اكمدال عمليدة إزالدة األلمداا، فقدد تبين عقدا جم  المعلومدات المتداحة  

  49وأربعة رجال، و  ،اد صدددددددبي   19)امرأ. واحد.، و  اد شدددددددخ ددددددد  73أودت ب يا.   اد حادث  13 واسدددددددتعراضددددددد ا وقوع
ة(. ويشدير الولا إلى أنه سديتم ت ديد أولويات األنشدوة للوصدول إلى أق دى قدر من ال وي  ما ول  اد شدخ د 

تولا   بيسددددداو - غينياالكفا . من حيث المخاطر وسدددددتمة السدددددكان والكفا . التشدددددميلية. وكتبت اللانة إلى 
 أي ُيار   لم بالشددددار. إلى أنه بيسدددداو - غينياواالقت ددددادي. وردت معلومات إضددددافية عن األثر االجتماعي 

القت دددادي للتلو  باأللماا، وأشدددارت إلى مسددد  عن تالثير األلماا ا - يت قيق حديث بشدددالن األثر االجتماع
في الما ة من الماتمعات الم لية المتضدددددرر. من األلماا األرضدددددية  81أبرز أن   2008 عاا  األرضدددددية في

مير. النوال من أجم  والمتفارات من مخلفات ال رب  ي "قرى صددددددددددددمير. ال ام تعتمد على الزراعة ال دددددددددددد 
أن  ناك أدلة من المسدددددد  تشددددددير  إال ،اد اليقا . وعلى الرغم من أن النوال العاا للتلو  واألثر ]كان[ م دود



APLC/MSP.20/2022/WP.10 

3 GE.22-14995 

لى األراضدددددي الزرا ية  إ - اد الخوير. حالي  أو لمسدددددت يلةا -  لإلى أن إزالة األلماا سدددددت سدددددن إمكانية الوصدددددو 
إلى أنه من المتوق  أن  اد أيضدددددد  بيسدددددداو - غينيات  يقرب من ن دددددد   ذه الماتمعات". وأشددددددار  لما والمراعي

الفر   إلى  المتضددددددددددددددررين  السددددددددددددددكددددددان  وصددددددددددددددول  إعدددددداقددددددة  في  المتفار.  والددددددذخددددددا ر  األلمدددددداا  تسددددددددددددددتمر 
كذل  رداد بينت فيه أن المعايير   بيسددددددددداو - غينياالفردية والاما ية. وأرسدددددددددلت    االقت دددددددددادية - االجتما ية
األولويات التي سددتوضدد  )ومن بين ا إغتل الورل إلى سددتدمج في عملية ت ديد  االقت ددادية - االجتما ية

األراضددي ال ددال ة للزراعة( لتسددترشدداد ب ا في تخ دديو الموارد وت ديد أولويات ج ود المسدد  والتو ير. 
القت ددادي ل لماا سددتدمج ا  - يكذل  إلى أن المعلومات المتعلقة باألثر االجتماع بيسدداو - غينياوأشددارت  
 س  غير التقنية وتقييم األثر بعد التو ير.في استبيانات الم اد أيض

والحظت اللانة تقديم معلومات عن ضدددددد ايا األلماا، م ددددددنفةد حسددددددا نوع الانس والعمر، و ي  -8
على تقديم معلومات إضافية عن الض ايا ت نف م بين جرحى وقتلى. وتشا  اللانة   بيساو - غينياتشا   
القت دادي للتلو  باأللماا. والحظت اللانة  ا  - ياالجتماععلى مواصدلة البت  عن األثر   بيسداو - غينيا
القت دادي  ا  - ياالسدتناد في ت ديد األولويات إلى ف م األثر االجتماع بيسداو - غينياأ مية أن تكفم  اد أيضد 

 5للتلو  لضددددددددمان تخ دددددددديو الموارد على الن و األنسددددددددا. والحظت اللانة كذل  أن إكمال تنفيذ الماد. 
المولوب من شدددددددددالنه أن يسددددددددد م إسددددددددد اماد كبيراد في ت سدددددددددين سدددددددددتمة اليشدددددددددر والظرول  ختل فتر. التمديد  

 .بيساو - غينيافي المناطق المتالثر. من  االقت ادية - االجتما ية

 أنشدددددددددالت، في مول  بيسددددددددداو - غينيافي الولا السدددددددددابق، إلى أن حكومة  كما  ويشدددددددددير الولا، -9
غراض إنسددددددددددددددانيدة إلى جداندا المركز الوطني لتنسدددددددددددددديق ، برنداماداد وطنيداد ألعمدال إزالدة األلمداا أل2001 عداا

)المركز(، المكل  بتخويط وتنسدددددددددددددديق جمي  الجرا ات    بيسدددددددددددددداو - غينيداالجرا ات المتعلقدة بداأللمداا في  
المتعلقة باأللماا وب شدددد الموارد التزمة لتنفيذ البرنامج الوطني ل جرا ات المتعلقة باأللماا. ويشدددير الولا  

يؤثر على جمي   ممددا  سدددددددددددددديمددا من ددا نقو التمويددم، ال  من الت ددديددات،  اد واجدده عددددكددذلدد  إلى أن المركز ي 
 مااالت التنفيذ.

 ويشددددددير الولا إلى أنه ختل فتر. التمديد السددددددابقة، عمم المركز م  العديد من الا ات المعنية، -10
لماا المضددددداد.  في ا منظمة  الو ترسدددددت، ومنظمة المعونة النسدددددانية، ووحد. دعم تنفيذ اتفاقية حظر األ بما

ل فراد، والفريق االسدددددتشددددداري المعني باأللماا، وأنه بعد إجرا  حوار م  الشدددددركا  في وضددددد  طلا التمديد،  
ُحدد عدد من أوجه الق ددددور المت ددددلة بقدر. المركز على الوفا  بواليته وعلى وضدددد  األسدددداس لخوة العمم 

 ذل ا المركز لقامة شراكة م  الخبرا  الدوليين.الخاصة بفتر. التمديد. والحظت اللانة أ مية الا ود التي يب 

.  2024كانون األول/ديسدددددددددمبر  31حتى  اد شددددددددد ر   24التمديد   بيسددددددددداو - غينياوكما ُذكر، طلبت   -11
 ويشير الولا إلى مراحم النااز السنوية التالية التي يتعين ت  يق ا ختل فتر. التمديد:

ير وطنية تتماشدددددددى م  المعايير  : وضددددددد  نظاا لدار. المعلومات، ووضددددددد  معاي 2022 )أ( 
الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا، والت ضددددددير لمسدددددد  غير تقني، والت ضددددددير ل نشددددددوة التقنية )المسدددددد  

والتو ير(، واسددددددت نال أنشددددددوة التو ية بمخاطر الذخا ر المتفار. وال د من ا،    ،اد التقني، وتعليم ال دود مادي 
 ؛2022/2024وجم  األموال للفتر. 

: تنفيدددذ المسدددددددددددددد  غير التقني على المسددددددددددددددتوى الوطني، وتنفيدددذ م ددداا التو ير 2023 )ب( 
وتنفيذ أنشددددددددوة التو ية بمخاطر الذخا ر المتفار.، وتعزيز قدرات    ،اد الموضددددددددعي الوار ة وتعليم ال دود مادي 

 المركز والمتع دين الوطنيين، وت ديد استراتياية إدار. المخاطر المتي ية؛
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لتو ير، ومواصددددددددددددلة م اا التو ير الموضددددددددددددلية الوار ة وتعليم  : بد  عمليات ا2024 )ج( 
ومواصددددددددددددددلدة أنشددددددددددددددودة التو يدة بمخداطر الدذخدا ر المتفار.، ومواصددددددددددددددلدة تعزيز قددرات المركز  ،اد ال ددود مداديد 

 والمتع دين الوطنيين، ومواصلة ت ديد استراتياية إدار. المخاطر المتي ية.

عوى األولوية للوصددددول إلى أق ددددى قدر من الكفا . ويشددددير الولا إلى أن الم اا واألنشددددوة سددددتُ  -12
بمواج ة المخاطر وضددددددمان سددددددتمة السددددددكان وت قيق الكفا . التشددددددميلية، وسددددددتؤطر بإدار. قوية    يتعلق فيما

للاود.، وبالرصددددد والتقييم وبنظم معلومات تسددددتند إلى االعتمادات وضددددمان الاود. ومراقية الاود.. ويشددددير 
تعتزا إنشدددددا  ثت  قواعد عملياتية، واحد. في كم مقاطعة م  مراعا.  بيسددددداو - غينياإلى أن  اد الولا أيضددددد 

الوقت التزا لتنتقال بالمركيات بين مقاطعة وأخرى والعمم في المناطق النا ية. ويشدددددددير الولا كذل  إلى 
ج عن سدددتواصدددم البت  عن المناطق الخور. والتقدا الم رز والت ديات المتعلقة بالفرا بيسددداو - غينياأن 

من االتفاقية. والحظت اللانة أ مية أن تقدا  7لتلتزامات المن دددددددددددددو  علي ا في الماد.  اد األراضدددددددددددددي وفق
معلومات عن التقدا الم رز تكون م دددنفة ب سدددا المناطق الملما. على ضدددو  مسددد  غير  بيسددداو - غينيا

 تقني، والمناطق التي ُقل ت من ختل مس  تقني.

تضدددمن خوة عمم مف دددلة ومراحم إنااز سدددنوية و ي تسدددلم بال مية والحظت اللانة أن الولا ي  -13
لبنا  قدرت ا على معالاة التلو  المعرول باأللماا وتكوين ف م واضددددد   بيسددددداو - غينياالا ود التي تبذل ا  

لوض   بيساو - غينيال ذا التلو  من ختل ج ود المس . والحظت اللانة كذل  أ مية الا ود التي تبذل ا  
القددر. على معدالادة أي   بيسدددددددددددددداو - غينيدالدار. المخداطر المتي يدة لضددددددددددددددمدان أن تكون لددى   اسددددددددددددددتراتيايدة

الوفدا  بدالتزامدات دا    بيسدددددددددددددداو - غينيداتكن معروفدة في السددددددددددددددابق وتم ت دديدد دا بعدد إعتن   لم ملمومدة منداطق
  .5الماد.  بموجا

عوبة الوصددددول إلى في ذل  )أ( صدددد  بما  ويشددددير الولا إلى الت ديدات التي قد تؤثر على الخوة، -14
الميدان )ختل موسددم األموار، على سددبيم المثال(، )ب( نقو التمويم، )ج( المعلومات الخاط ة المتعلقة 

)د( التندافس على التمويدم   ،بدالمتفارات من مخلفدات ال رب  يتعلق فيمدابداالحتيداجدات المتي يدة، وخداصدددددددددددددددة 
وغير المكتملة والمفقود.، )و( عدا االسدتقرار  الم دود في جمي  أن ا  المنوقة، )ه( البيانات غير المتسدقة  

السدددددياسدددددي، )ز( التميير الم تمم في إدار. ومو.في المركز. ويشدددددير الولا كذل  إلى أن تمويم األنشدددددوة  
، وعلى  ذا 2023-2022شددرم مسددبق لتنفيذ أنشددوة الفتر.   2022 عاا الت ضدديرية في الن دد  الثاني من

 لسرعة إلى ال  ول على مساعد. دولية بشالن  ذه المساللة.على وجه ا بيساو - غينياالن و، تسعى 

لولا معلومات مسدتكملة عن التقدا الم رز في تنفيذ األنشدوة   بيسداو - غينياوكتبت اللانة إلى  -15
بالشددار. إلى أن تقدماد ُأحرز منذ تقديم طلا   بيسدداو - غينيا. وردت 2022 عاا  المقرر االضددوتع ب ا في
تقتضدددديه كم حالة على  ما  في ذل  المشدددداركة في الن ج الم ددددمم وفق بما  2022م  التمديد في نيسددددان/أبري 

حد. )الن ج الفردي( ختل اجتماعات االتفاقية بين الدورات والتواصدددددم م  العديد من أصددددد اب الم دددددل ة  
كذل  إلى أن التعاون م  الفريق  بيسدددداو - غينيا. وأشددددارت بيسدددداو - غينياالذين أعربوا عن ا تمام م بدعم 

 بيسداو - غينياتشداري المعني باأللماا مسدتمر وأن الفريق ح دم على بع  التمويم من النرويج لدعم االسد 
كذل  إلى أن   بيسدداو - غينيا. وأشددارت 2022 عاا  التي سددتسدد م في التقدا الم رز في الن دد  الثاني من

.  2024-2022  مسددددددددددددددتوى التمويددم ال ددالي أدنى من الميزانيددة التقددديريددة المقترحددة في طلددا التمددديددد للفتر.
سدديكون  ناك تالثير على   2022 عاا كذل  أنه إذا تالثرت األنشددوة المخوط ل ا في بيسدداو - غينياوأفادت  

 بيسداو - غينياورحبت باسدتفاد.   بيسداو - غينيابالا ود التي تبذل ا   اد المراحم التحقة. وأحاطت اللانة علم
 من الن ج الفردي لنشر ت ديات ا وخوو ا الخاصة بالتنفيذ.

تنوي، في جمي  مراحم برناما ا، تعزيز إدماج المنظور   بيسددددددداو - غينياويشدددددددير الولا إلى أن  -16
الانسدددددددداني والتنوع. ويشددددددددير الولا إلى أن المركز سدددددددديولا من المتع دين مراعا. نوع الانس والتنوع عند 
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لكي ية التي تخوط  تولا معلومات إضدافية عن ا بيسداو - غينياإنشدا  فرق م التشدميلية. وكتبت اللانة إلى 
في ذل  في إشددددراك المسددددتفيدين   بما  ب ا ال ي ة الوطنية لمكاف ة األلماا لدماج المنظور الانسدددداني والتنوع،

بالشددددددددار. إلى أن ا تعتزا   بيسدددددددداو - غينيايتااوز التو.يف في المركز. وردت  بما وت قيق أثر للمشددددددددروع،
لكفالة مراعا. احتياجات ومنظورات جمي  الف ات في  توسدددددددددي  نوال إدماج نوع الانس والتنوع في برناما ا  

جمي  المراحم، وت دددميم المعايير واالسدددتراتياية الوطنية وخوط العمم واألنشدددوة ب يث تراعي الفوارل بين 
إلى أن ا سدددتي ث عن شدددري  لجرا  ت ليم للمسدددا م الانسدددانية   بيسددداو - غينياالانسدددين والتنوع. وأشدددارت 
لتقدديم توصدددددددددددددديدات ملموسددددددددددددددة ب ددل تعزيز النظر   2023 عداا  الرب  األول منوالتنوع في موعدد أق دددددددددددددداه 

المسدددددا م الانسدددددانية والتنوع في البرماة والتنفيذ وضدددددمان رصدددددد ا وتقييم ا بشدددددكم صددددد ي . وأشدددددارت  في
إلى أن أحد األ دال الر يسددددددية من ذل   و تكوين ف م لمختل  الف ات التي سددددددينظر في ا  بيسدددددداو - غينيا

 تم  الم لي، وكي ية الوصدددددددددول إلي ا، وكي ية تالثر ا بشدددددددددكم مختل  بالذخا ر المتفار.،على مسدددددددددتوى الما
 ي العواقدا اليادابيدة والسددددددددددددددلبيدة ألنشددددددددددددددودة الجرا ات المتعلقدة بداأللمداا التي يمكن أن تترتدا علي دا.   ومدا

ت المختلفددة بكفددالددة أن تراعي ج ود التنفيددذ االحتيدداجددات والمنظورا  بيسددددددددددددددداو - ينيدداغوالحظددت اللانددة التزاا  
للنسددددددددا  والفتيات والفتيان والرجال واحتياجات وخبرات الناس في الماتمعات الم لية المتضددددددددرر.. والحظت  

 تقارير عن  ذه الا ود.  بيساو - غينياكذل  أ مية تقديم  

، توق  تمويم أنشوة الجرا ات  2012 عاا  ويشير الولا إلى أنه بعد العتن عن الكمال في -17
أللمدداا من الا ددات المعنيددة الدددوليددة. ويشددددددددددددددير الولددا إلى أن ال كومددة توفر، منددذ ذلدد  الوقددت،  المتعلقددة بددا
دوالر أمريكي للمركز كدددم سددددددددددددددندددة. ويشددددددددددددددير الولدددا إلى أن تنفيدددذ خودددة العمدددم يكل    40  000 حوالي
دوالر أمريكي و ي تتضدمن ميزانية مف دلة للتنفيذ. ويشدير الولا كذل  إلى أن  ناك   5 688  000 حوالي
إلى تالمين مسددددداعد. دولية كبير. لتنفيذ الخوة وأن أي تالخير في تلقي  ذه المسددددداعد. سددددديؤخر التنفيذ    حاجة
يتماشى م  نتا ج   بما تخض  للتعديم  2024 لعاا  لذل . ويشير الولا كذل  إلى أن الميزانية المتوقعة  اد وفق

لزالة األلماا. والحظت اللانة    ببرناما ا  بيسدددددداو - غينياالمسدددددد  غير التقني. وأقرت اللانة بالتزاا حكومة 
 كذل  ال اجة إلى زياد. الدعم الوطني والدولي لتنفيذ خوة العمم.

كبير. لزياد. مسدددددا مة ال كومة في الوفا  بالتزامات  اد ويشدددددير الولا إلى أن المركز سددددديبذل ج ود -18
أ( تعزيز الشددددددراكات  في ذل  عن طريق ) بما  واجتذاب التمويم الخارجي، 5بموجا الماد.  بيسدددددداو - غينيا

 ،بيسدددددددددددددداو – غينيا)ب( زياد. وعي وا تماا الماتم  الدولي بال الة في   ،م  الشددددددددددددددركا  الوطنيين والدوليين
)د( إعاد. تنشددددديط المالس الوطني لزالة األلماا   ،زياد. ثقة المان ين في نو ية وفعالية التدخم المزم  )ج(

ات الدولية والمنظمات غير ال كومية الوطنية والدولية. ل غراض النسدددددددددددددانية الذي يام  الوزارات والمنظم
ويشددددددددددير الولا كذل  إلى أن المركز سدددددددددديقدا معلومات مسددددددددددتكملة كم ثتثة أشدددددددددد ر إلى الا ات المعنية 

 الخارجية الر يسية بشالن التقدا الم رز والت ديات التي تواجه خوة العمم.

ضددددددافية عن الا ود المبذولة للوصددددددول إلى تولا معلومات إ بيسدددددداو - غينياوكتبت اللانة إلى  -19
بدالقول إن المركز   بيسدددددددددددددداو - غينيداالا دات المدان دة وكدذلد  إلى المنظمدات لددعم تنفيدذ خودة العمدم. وردت 

سددددددددديتلقى، كاز  من ج ود تووير قدراته، مسددددددددداعد. من الفريق االسدددددددددتشددددددددداري المعني باأللماا في وضددددددددد  
لمعنية الر يسدية داخم البلد وعلى المسدتوى القليمي لت قيق اسدتراتياية لتعب ة الموارد تشدمم ت ديد الا ات ا

كذل  أن المركز  بيسددداو - غينياال ضدددور اليارز وتوفير التمويم واالضدددوتع بالنشدددوة المناصدددر.. وأبرزت  
يعتزا على ال ددعيد الوطني العمم بشددكم اسددتياقي م  وزار. الدفاع والدعو. إلى زياد. مسددا مة ال كومة في  

في المددا ددة من الميزانيددة السددددددددددددددنويددة   25يقددم عن   ال  مددا  ت المتعلقددة بدداأللمدداا، ب دددل تمويددةقودداع الجرا ا
كذل  إلى أن ا ت دل   بيسددداو - غينيا. وتشدددير  بيسددداو - غينياالمقترحة في طلا التمديد من جانا حكومة 
المضددددددددددداد.  األلماا   بيسددددددددددداو بدعم من وحد. دعم تنفيذ اتفاقية حظرإلى تنظيم حلقة عمم لتعب ة الموارد في  



APLC/MSP.20/2022/WP.10 

GE.22-14995 6 

ل فراد وتالمين الدعم من منظمات مثم مركز جنيف الدولي لزالة األلماا ل غراض النسدددانية وغير ا لدعم 
 بيساو - غينيالتعب ة الموارد وتشا    بيساو - غينياج ود ا في ماال بنا  القدرات. وترحا اللانة با ود 
 على مواصلة البت  عن التقدا الم رز في  ذا ال دد.

بالمعلومات المقدمة في الولا وتل  المقدمة في الردود على أسددددددددددددد لة اللانة.   اد وأحاطت اللانة علم  -20
سدديتالثر بمسددتوى التمويم الوطني  بيسدداو  -  غينيا وأشددارت اللانة إلى أن تنفيذ الخوة الوطنية لزالة األلماا في  

م الخور الم دد. في الولا،  عن عوام   والدولي، والمعلومات الاديد. المسدددددتمد. من عمليات المسددددد ، فضدددددتد 
بمارد   2024 آذار/مارس   31بتقديم طلا تمديد الحق إلى اللانة ب لول   بيسددددداو  -  غينيا وأشدددددارت إلى التزاا 

أوضددد  لمدى الت دي. والحظت اللانة أن الولا التحق ينيمي أن يتضدددمن، في جملة أمور،   اد أن تكوِّن ف م 
ا مة م دثة تشددددددددددمم جمي  المناطق المعروفة باحتوا  ا  خوة عمم تتضددددددددددمن معلومات عن التقدا الم رز، وق 

المشدددتيه في احتوا  ا إيا ا، وتوقعات سدددنوية بشدددالن المناطق التي سدددتعالج ختل   أو   على ألماا مضددداد. ل فراد 
الفتر. المتي يدة المشدددددددددددددمولة بالولدا ومسددددددددددددداحة  ذه المنداطق، وخووداد للتو يدة بمخداطر األلمداا وال دد من دا في  

 وميزانية مف لة منق ة. سياقات م دد.، 

قابلة للتوبيق ويمكن رصدددد ا جيداد، وتبين    بيسددداو - غينياوالحظت كذل  أن الخوة التي قدمت ا  -21
أن الخوط تتوق  على  اد بوضددددددددددددددو  العوامدم التي يمكن أن تؤثر في وتير. التنفيدذ. والحظدت اللاندة أيضدددددددددددددد 

  . بيسدددداو - غينياديات التي تواج  ا  عن الت  مسددددتوى الدعم الدولي وحسددددن توقيته، ونتا ج المسدددد ، فضددددتد 
تقارير سدددنوية إلى   بيسددداو - غينيا ذا ال ددددد، الحظت اللانة أن الدول األطرال سدددتسدددتفيد من تقديم   وفي

 يلي: ما نيسان/أبريم، بشالن 30الدول األطرال، ب لول 

 ، ونتا جبيساو - غينيابااللتزامات الوارد. في خوة عمم  يتعلق فيمامدى التقدا الم رز  '1'
المسدد  وج ود التو ير على ن و يتسددق م  المعايير الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا  
وطيقاد للمن اية المسدددددتخدمة ل فراج عن األراضدددددي )أي األلماا الملما. بواسدددددوة المسددددد  

 التو ير بواسوة الزالة(؛ أو التقليو بواسوة المس  التقني، أو  غير التقني،

و ير وكيف يمكن أن يؤدي الوضدددو  الضدددافي الذي تم ال  دددول  أثر نتا ج المسددد  والت  '2'
 لت دي التنفيذ المتيقي والطار الزمني للتنفيذ؛ بيساو - غينياعليه إلى تميير تقييم  

الت دي المتيقي بوريقة تتسدددق م  المعايير الدولية ل جرا ات المتعلقة باأللماا وت دددنيفه   '3'
 لمناطق الخور. المؤكد. ومساحة كم من ا؛حسا المناطق الخور. المشتيه في ا وا

المعلومددات المتعلقددة بددالتقدددا الم رز في بنددا  قدددرات المركز واالتاددار غير المشددددددددددددددروع  '4'
في ذل  إنشددددددددا  نظاا لدار. المعلومات، ووضدددددددد  معايير وطنية  بما  باأللماا في أفري يا،

المتعلقدة بداأللمداا، واألعمدال   للمعدايير الددوليدة ل جرا ات  اد ل جرا ات المتعلقدة بداأللمداا وفقد 
 الت ضيرية ألنشوة المس  والتو ير؛

لدة، '5' في ذلد  معلومدات عن عددد المنداطق الملمومدة والمسدددددددددددددداحدة   بمدا مراحدم الناداز المعدد 
 والكي ية التي حدِّدت ب ا األولويات؛  اد التي يتعين معالات ا يدوي 

و يدة بخور األلمداا وال دد منده في معلومدات م دّدثدة عن الا ود المبدذولدة لتنفيدذ خودة الت  '6'
في ذل  تقديم معلومات عن المن ايات المسدددتخدمة،  بما  الماتمعات الم لية المتضدددرر.،

والت ددديددات الموروحددة، والنتددا ج الم ققددة، على أن ُت ددددددددددددددن   المعلومددات حسدددددددددددددددا نوع  
 والسن؛ الانس
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والموارد التي توفر دا  سدددددددددددددداوبي  - غينيداج ود تعب دة الموارد والتمويدم الخدارجي الدذي تتلقداه   '7'
 حكومت ا لدعم ج ود التنفيذ؛

والمنظورات   '8' االحتيددددددداجدددددددات  التنفيدددددددذ  ج ود  ب دددددددا  تراعي  التي  الكي يدددددددة  عن  معلومدددددددات 
للنسدددددددددددددددا  والفتيدات والفتيدان والرجدال واحتيداجدات وخبرات النداس في الماتمعدات  المختلفدة

 الم لية المتضرر..

، إضدافةد إلى إبت  الدول األطرال على الن و بيسداو - غينياوأشدارت اللانة إلى أ مية أن تعمم  -22
 5المدذكور أعته، على إطتع الددول األطرال بدانتظداا على التوورات األخرى ذات ال ددددددددددددددلدة بتنفيدذ المداد. 

ذل  أثنا  االجتماعات  ختل الفتر. المشددددددمولة بالولا، فضددددددتد عن سددددددا ر االلتزامات المعلنة في الولا، و 
المنعقد. بين الدورات، واجتماعات الدول األطرال، والمؤتمرات االسددددتعراضددددية، ومن ختل تقارير ا المقدمة  

 باستخداا دليم إعداد التقارير. 7بموجا الماد. 
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