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

 من جدول األعمال المؤقت 12البند  

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

 5                                                                        طلب تمديد الموعد النهائي إلكمال تدمير األلغام المضاااادة لافراد وفقا  للمادة   
 من االتفاقية

 موجز تنفيذي  

 بيساو -مقدم من غينيا    

. وأبتات في 2001بيسدددداو عتف اتةاحير األر األلاام الم دددداد  ل فراد في عام  -صدددددقت ا نيا   -1
                                                                                               تقرير الشدةايير األولي الي  قدمه  عن وجود مناق  مشدمولر بوتهه ا أو ضاةدسر رديارت ا ف سر  أو ف شده    

  بيسددددداو بهدم ر أو ةدددددما    - ا  من اتتةاحير، تس دت ا ني   5                                                  في أن ا مزروعر بألاام م ددددداد  ل فراد. ووفقا  لتماد  
تدم ر جميع األلاام الم داد  ل فراد الموجود  في المناق  المتاومر في أقر  وقت ممنن، ولنن في موعد 

 5.  وتم تمدهد الموعد الن ائي المحدد لا نيا بيسددددداو بموجا الماد  2011تشدددددرين الثاني/نوفمبر   1أقصدددددا   
  بيساو   - ، أعتنت ا نيا  2012الساشر لتدول األقرا . وفي عام   في اتجهماع   2012الثاني/هناهر  كانو   1إلف  

 من اتتةاحير.  5أن ا أوفت بالهزامات ا بموجا الماد  

وما هدعو ل ردددددددب أ  ا بوا عن اواد  جدهد  ل لاام الم ددددددداد  ل فراد اردددددددهمر عقا إعو   -2
 -، أبتاددت ا نيددا  2021يرا /هونيدد   الوفدداب بدداتلهزامددات. وضول اتجهمدداعددات المسقود  ب ن الدددورات في از 

                                                                                              بيسددددداو عن ا هشدددددا  مناق  متاومر لم تنن مسروفر من قبع، وقدمت بسد للم قت ا  لهمدهد الموعد الن ائي  
 1                                                                                              زالر األلاام. وق بع قتا الهمدهد في اتجهماع الهاردع عشدر لتدول األقرا  وا دد موعد ن ائي جدهد في  

 .2022 انو  األول/دفسمبر 

أهدا  قتا الهمدهد في تسبئر الموارد الوزمر لهنة ي أنشدددار المسدددو ال دددرورير لتحصدددول   وتمثتت -3
                                                                                        عتف ف م أ ثر وةددواا  لمدا الهحد  الي  تارا  األلاام األرةددير ووةددع ضار عمع قائمر عتف األدلر.  

ص                                                                                        ومما هؤرددددددددددب ل  أ  الهقدم المحرز ضول فهر  قتا الهمدهد كا  محدودا  ويسزا للم أرددددددددددارددددددددددا  إلف نق
الموارد المالير. ولنن، بة دع المسداهمر الحنومير الداعمر لسمع المركز الوقني لهنسد   ا جرابات المهستقر 

، تمنن المركز من الدضول في اوار مع أصحا  المصتحر الوقن  ن والدول  ن، بيساو -ا نيا  باأللاام في 
 الي:مما أدا إلف تحدهد ضمسر عناصر رئيسير تشنع أراس قتا الهمدهد الح

 
 APLC/MSP.20/2022/WP.2 

حظاااار  اجتماااااع الاااادول األطرات في اتفا يااااة 
اتاااااـ واقاااااااا    األلغااااااااام  استعمااااال وتنزون ـو
 المضادة لافراد وتدمير تلك األلغام

26 August 2022 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.20/2022/WP.2 

GE.22-13230 2 

بيسدددددداو.   -ت هزال هناك تتو  وارددددددع النااخ باليضائر المنة ر  في جميع أنحاب ا نيا   أ() 
 ؛وهيا الهتو  مسرو  جزئيا فقط، ا ث لم ههم تق يم  قط بشنع من  ي

                                                                             ت توجد االيا  القدر  عتف ترردددددديم ادود اله دهد الي  تشددددددنت  اليضائر المهة ر  ووةددددددع   () 
 ؛عومات عتي  وإزاله 

 ؛ت هوجد نألام مستومات وظيةي مهاح لدعم أنشار ا جرابات المهستقر باأللاام (ج) 

ت توجد مساه ر وقنير لهأق ر وتحسدددددددد ن رددددددددومر أنشددددددددار ا جرابات المهستقر باأللاام  د() 
 ؛وجودت ا وكةابت ا

                                               هناك رنا  مسرةو  االيا  لخار اليضائر المهة ر . هد() 

                                                           ادر اداليدا  عن مددا الهتو  المه قي، ادددت المنألمدر ا ر الحنوميدر وييمدا ههست  بدالمستومدات المهدا -4
  1  093  840                                                  بيسدددداو" تسددددع مناق  ضار  مؤكد  ت قد ر مسددددااه ا بحوالي   - الوقنير "المسونر ا نسددددانير في ا نيا  

مناقر فشدده   في أن ا ضار ، وضمم مناق  قهال، وثوثر مواقع لتم ام الألريير   43                      مهرا  مربسا ، ف ددو  عن 
)لم ههم تا  رها في غيا  الموارد(. وتنهشدددددر هي  المناق  الخار  في جميع أنحاب ا قتيم ويشددددده   في أن ا 

  مناق  الخار  متوثر باأللاام األرةددددددير والمهة رات من مختةات الحر . ب د أ  ال  ود المبيولر لهحدهد هي  ال 
لم تاب  تقنيدات المسددددددددددددددو عتف النحو المسهر  ب  في أاد  المسداه ر الدوليدر لبجرابات المهستقدر باأللادام، 

 ور هوجا إعاد  مسح ا. 

من ضول آليات ا بوا ا ر الررمير.   2012ةحير مني عام   73            اادثا  شمع   13              وقد أ بت غ عن  -5
اني لتهتو ، والساب الي  ت تزال اليضائر المهة ر  تشدددددددنت  عتف                                     ويشدددددددنع للم دل و  قويا  عتف األثر ا نسددددددد 

                                                                        بيساو، والحاجر إلف إجراب مزيد من المسو لة م مدا الهحد  ف ما  أ ثر دقر.  -رنا  ا نيا  

                                                                                       واردهنادا  إلف هي  النهائ،، ضتصدت الت نر إلف ةدرور  إجراب مسدو وقني باردهخدام عمتير لبفراج   -6
ألدلر وتمهثع لتمساه ر الدولير لبجرابات المهستقر باأللاام. وتهمثع أهدا  المسدو عن األراةدي قائمر عتف ا

 الوقني ييما هتي:

                                                                              الهحق   في قبيسر الهتو  ومدا  وتحدهد للم كميا  عتف المسددهوا الوقني، بما في للم  أ() 
 ؛من ضار عمع أورتو( 18تحس ن بيانات المناق  الخار  المسروفر بالةسع )ا جراب رقم 

                                                                       وةدع ضط أرداس لمواصدتر رصدد ج ود المسدو والها  ر، ف دو  عن اليضائر المهة ر     () 
 ؛                                                                   المهروكر واليضائر ا ر المنة ر  الهي تتو  البتد أف ا  عتف نااخ وارع

بيسداو لتسدسي إلف تحق      -   وةدع ضاط عمع قائمر عتف األدلر وتق يم الموارد الوزمر لا نيا  ج() 
 ؛ من ضار عمع أورتو(.   19)ا جراب رقم  2025 من األلاام األرةير بحتول عام                          هد  أ  تنو  بتدا  ضاليا  

،  جمع المستومات الوزمر لدعم إنشددداب قدر  وقنير مسدددهدامر لتبيام، بسد الوفاب باتلهزامات  د() 
 بمسال ر أ  مناق  متاومر لم تنن مسروفر من قبع. 

كانو     31          شدددد را  اهف  24                                                              وبالنألر إلف الوةددددع الحالي، تاتا انومر ا نيا بيسدددداو تمدهدا  مدت   -7
                                                                    شدد را  وقها  كاييا   ن اب المسددو، وإجراب تحت ع لموقع الهتو  المه قي 24. وردد هيو قتا  2024دفسددمبر األول/

مةصددتر مبنير عتف هه ددمن ضار   2024آلار/مارس   31                                            ومدا  وقبيسه ، وأض را  وةددع وتقدفم قتا بحتول 
 . 5أدلر متمورر لتوفاب بالهزامات الماد  

 بيساو إلف تحق   األهدا  الرئيسير الهالير ضول فهر  الهمدهد لمد  رنه ن:  -وت د  ا نيا   -8

 ؛إن از المسو ا ر الهقني عتف الصس د الوقني أ() 
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 ؛تسزيز النألام الوقني  دار  المستومات  () 

 ؛ير بمخاقر اليضائر المهة ر تنة ي أنشار الهوع ج() 

 ؛تنة ي م ام الها  ر الألريير في ااتت الاوارئ  د() 

 ؛تنة ي المسو الهقني والشروع في الها  ر هد() 

 ؛إعداد ارهراتي ير لمسال ر المخاقر المه بير و() 

 جمع األموال. ز() 

. وردديحدد هيا المسددو مدا  2023ومن المقرر إجراب المسددو الوقني ا ر الهقني عتف مدار عام   -9
                                                                         بيسدددددداو وقبيسه . وردددددده  را م ام الهوعير بمخاقر اليضائر المهة ر  ووةددددددع السومات  -الهتو  في ا نيا  

  ، رددهسددهمر القدر  عتف ال حث والها  ر وردد هم2024وم ام ظريير بالهواز  مع المسددو ا ر الهقني. وفي عام 
                                          توريس ا ارهنادا  إلف نهائ، المسو الوقني. 

                                                                                              ورددي سهب ر المشدداتو  الوقن و  لبجرابات المهستقر باأللاام موارد لات أولوير لقدر  تشددا تير مسددهدامر -10
بيسدددددددددداو أثناب قتا الهمدهد وبسد .    -قادر  عتف مواصددددددددددتر اتردددددددددده ابر لتهتو  باليضائر المهة ر  في ا نيا  

 إزالر األلاام. بيساو مشاع وقني رئيسي في م ال  -ومنألمر المسونر ا نسانير في ا نيا  

اتقهصدداد  لتهتو ،  -                                                               وعتف الصددس د الوقني، لم ف ر أ  تحق   مؤضرا  بشددأ  األثر اتجهماعي -11
. ومن المهوقع أ  فسددددهمر أثر 2008ولنن أجريت درارددددر ارددددهقصددددائير عن تأث ر األلاام األرةددددير في عام 

ه دددررين إلف الةرال اتجهماعير                                                                 بسض الهتو  الي  لم فنن مسروفا  من قبع في إعاقر وصدددول السدددنا  الم
 واتقهصادفر الةردفر وال ماعير.

اقهصدددددادفر مسدددددهقتر كخط أرددددداس   - بيسددددداو إجراب دراردددددر اردددددهقصدددددائير اجهماعير  - وت تسهزم ا نيا   - 12
اتقهصدادفر في عمتير تحدهد األولويات الهي   -                                                        ألنشداه ا. وبدت  من للم، رده دم ، بسض المساه ر اتجهماعير 

                                                                                       ا )مثو  انسددددددداد األراةددددددي الصددددددالحر لتزراعر( لهحدهد الوج ر الهي هن اي أ  تيها إل  ا الموارد  ردددددد هم تاويره 
                                                                                                المخصددددصددددر لسمتير ا فراج عن األراةددددي أوت . ويمنن أ  تنو  البيانات الوزمر لهوف ر هي  المستومات جزبا   

سد   ا جرابات المهستقر باأللاام من اردهبيانات المسدو الهقني. وبا ةدافر إلف للم، رد دم، المركز الوقني لهن 
 بيساو في مساه ر  الوقنير بسض المهات ات المهستقر بهق يم األثر بسد الها  ر.    -   في ا نيا 

بيسدداو إدماج النوع اتجهماعي والهنوع عتف نااخ وارددع في برنام  ا، مع مراعا    -وتسهزم ا نيا   -13
وتصدددددددددددميم المساه ر واتردددددددددددهراتي ير الوقنير وضاط    ااهياجات ومنألورات جميع الةئات في جميع المرااع،

بيسدداو عن شددريم  جراب تحت ع   -  السمع واألنشددار بح ث تراعي النوع اتجهماعي والهنوع. وردده حث ا نيا
لهقدفم توصدددددددديات متمورددددددددر لهسزيز   2023لتنوع اتجهماعي والهنوع في موعد أقصددددددددا  الربع األول من عام 

 ي والهنوع في البرم ر والهنة ي وةما  رصدها وتق يم ا بشنع صحيو. النألر في جوانا النوع اتجهماع

وبالنألر إلف النقص الحالي في الموارد في البتد، رددددددددددد  حث المركز الوقني لهنسددددددددددد   ا جرابات   -14
عن دعم ومسددداهمر أصدددحا  المصدددتحر الدول  ن لهسزيز الموارد المالير   بيسددداو -ا نيا  المهستقر باأللاام في  

في إجرابات ا لمنافحر األلاام األرةدددير والمهة رات من مختةات   بيسددداو -ا نيا  الهقنير وا جرائير لوالمادفر و 
الحر . ورددددينو  ال د  الرئيسددددي هو تدريا القدرات الوقنير وتوج   ا وإرشددددادها. وإ  كانت هي  القدرات  

   ا جرابات المهستقدر الوقنيدر ا ر كداييدر بدالنألر إلف مددا السمدع وتسق دد ، فمنن لتمركز الوقني لهنسدددددددددددددد 
أ  هتهمم الهنة ي الهشدددا تي من المنألمات ا ر الحنومير الدولير المهخصدددصدددر   بيسددداو -ا نيا  باأللاام في 

 في ا جرابات المهستقر باأللاام.  
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ا ر أ  ضار السمع هي  ته ددمن بسض الشددروم المسدد قر الرئيسددير الهي ههس ن الوفاب ب ا بحتول   -15
والهي رهنو  اارمر له  ئر ب ئر    2022كانو  األول/دفسمبر  31ن افر فهر  الهمدهد الحالير الهي تنه ي في 

                     توثيقا  ج دا . وتشددددددمع  تمن نير تدعم عمتير  قوخ األراةددددددي لات نوعير وفسالر وقائمر عتف األدلر وموثقر
 هي  الشروم ما هتي:  

 ؛وةع نألام  دار  المستومات أ() 

 ؛وةع مساه ر وقنير تهماشف مع المساه ر الدولير لبجرابات المهستقر باأللاام  () 

 ؛ إعداد الموارد الوزمر  جراب مسو وقني ا ر تقني وأنشار اتتصال الم همعير لات الصتر  )ج(  

 ؛رد لتم ام الألريير والمسواات الهقنير ووةع السومات والها  رإعداد الموا د() 

 ؛ارهئنا  أنشار الهوعير بمخاقر اليضائر المهة ر  هد() 

 )هي  األنشار ا ر ممولر اهف اآل (. 2024-2022جمع األموال لتةهر   و() 

تنتةر تنة ي الخار                                                                        وقد أ ض ي ت المسدائع الميكور  أعو  في الحسد ا  لدا وةدع ضار السمع. وتبتغ  -16
.  2024-2022دوتر من دوترات الوتفددات المهحددد  لتةهر     5  688  000في قتددا الهمدددهددد مددا م موعدد   

بيسددددداو عتف وج     -والسدددددنوات الهالير. وردددددهحهاج ا نيا   2022واهف اآل ، ت هزال النث ر ا ر ممول لسام 
مدهد، مع تسبئر الموارد الوقنير في الوقت  اتردددددهس ال إلف تسبئر الدعم الدولي لتخار المقهرار في قتا اله 

ر هسبا في تأضر   2022بيساو أ  وجود ف و  جزئير أو تأض ر في الهمويع في عام  -نةس . وتدرك ا نيا  
                                                   ضار السمع المقهرار في قتا الهمدهد هيا وفقا  ليلم. 

تواصدددددع اتردددددهثمار   بيسددددداو بتد محدود الموارد المالير، فو  انومه ا  -وعتف الرام من أ  ا نيا   -17
في قادداع ا جرابات المهستقددر بدداأللاددام بددالحةددام عتف عمددع المركز الوقني لهنسدددددددددددددد   ا جرابات المهستقددر 

دوتر من دوترات الوتفدات  40  000                                 من ضول مسدددددددددددددداهمه دا بمدا ف قدد ر بنحو   بيسدددددددددددددداو  -ا نيدا  بداأللادام في  
بدالنألر إلف الم زانيدر الماتوبدر لخادر السمدع                                                         المهحدد  رددددددددددددددنويدا  في الم داني وتنداليف الهشددددددددددددددا دع والمرت دات. و 

إلف وزار  الدفاع    بيسددددددداو -ا نيا  الوقنير، رددددددديقدم المركز الوقني لهنسددددددد   ا جرابات المهستقر باأللاام في 
                                                                                                   م زانير منقحر ته من الحاجر إلف أ  أفراد إةاف  ن أو مسدات أو تناليف تشا ع لهمول ا الدولر. وري ات ا  

 بيساو تحمت ا.  -أ  فساهم في رد الثارات في الهمويع الهي لم تسهاع انومر ا نيا إلف الم همع الدولي 

بيساو.  -، لم فقدم المانحو  الدعم لقااع ا جرابات المهستقر باأللاام في ا نيا  2012ومني عام  -18
 2000في عام  بيسداو   - ا نيا                                                                              والمسدات الهي ز و  د ب ا المركز الوقني لهنسد   ا جرابات المهستقر باأللاام في  

                بيساو تق يما   - أص حت اآل  مه اوز . وري ر  المركز الوقني لهنس   ا جرابات المهستقر باأللاام في ا نيا  
   ي. ويهاتا المركز الوقني لهنسدد   ا جرابات المهستقر                                                    شددامو  لمسدات  والمسدات الهي هن اي شددرالها لدعم الهنة 

، كأولوير من األولويات، تسزيز قدرات  )المسدات أو القوا السامتر أو الم ارات  بيسددددددددددداو -ا نيا  باأللاام في 
                                                                      أو ا جرابات أو األموال(، بحثا  عن اترهدامر واتمهثال لتمساه ر الدولير. 

تسبئر الموارد رددددينو  الهق د المسددددهمر بأف ددددع المماررددددات الدولير   وتسهقد ا نيا بيسدددداو أ  مةهاح -19
 والهواصع المةهوح والشةا  مع الم همع الدولي.

                                      ادثا  لتن ، الةرد  عتف هامش اجهماعات   بيسداو -ا نيا  ، نألمت  2022ازيرا /هوني     22وفي  -20
 -لمسونر ا نسددددانير في ا نيا  ما ب ن الدورات في جنيف بمسدددداهمات من المنألمر ا ر الحنومير الوقنير "ا

بيسددددداو" والمنألمر ا ر الحنومير الدولير "الةري  اتردددددهشدددددار  المسني باأللاام". وعقا هيا الحد ، اتصدددددع  
                       عدد  من أصددحا  المصددتحر   بيسدداو -ا نيا  بمدهر المركز الوقني لهنسدد   ا جرابات المهستقر باأللاام في  

بيسدددددددددداو  -بيسدددددددددداو. وتسهزم ا نيا   -المهستقر باأللاام في ا نيا  اليهن أعربوا عن اههمام م بدعم ا جرابات  
                                                                                                   تقدفم مستومات محد ثر كع ثوثر أش ر ألصحا  المصتحر الخارج  ن الرئيس  ن بشأ  الهقدم المحرز والهحدفات 

 الهي تواج  ضار السمع المقدمر في قتا الهمدهد. 
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  شار  المسني باأللاام" لدعم برنام، ا جرابات وبة ع تمويع قدمه  النروي، إلف منألمر "الةري  اتره  -21
، ههوقع المركز الوقني لهنسد   ا جرابات  2022                            بيسداو اعه ارا  من آ /أاسدام   - المهستقر باأللاام في ا نيا  
  ييما ههست  بالخار المقهرار   2022بيساو إن ازات ج د  في ال زب الثاني من عام    - المهستقر باأللاام في ا نيا  

 مدهد:في قتا اله 

من بدا  األولويدر، وةددددددددددددددع المسداه ر الوقنيدر ال دالادر األهميدر )اتعهمداد، وا فراج عن  أ() 
 األراةي، والمسو ا ر الهقني، والمسو الهقني، والهختص من اليضائر المهة ر (. 

تق يم أف ددددع الخيارات المهاار لتمركز الوقني لهنسدددد   ا جرابات المهستقر باأللاام في    () 
 عتف نألام منارا ومسهدام  دار  المستومات.  لتحصول بيساو  -ا نيا  

تحدهد الشدددددددددددددركاب الوقن  ن والسمع مس م لبناب مواردهم وقدرات م اهف ههمننوا من البدب  ج() 
في البيام بسمتيات ا جرابات المهستقر باأللاام )الهوعير بمخاقر اليضائر المهة ر ، والمسددددددددددددددو ا ر الهقني،  

 .2023د الها  ر( في عام والمسو الهقني، وتق يم األثر بس

 ، كا  مسددددهوا الهمويع أدنف بنث ر من الم زانير الهقدهرير المقهرار2022                       واعه ارا  من آ /أاسددددام   -22
. ول يا السدددددبا، فسدددددسف المركز الوقني لهنسددددد   ا جرابات المهستقر 2024-2022في قتا الهمدهد لتةهر  

د المالير أو الهقنير أو المادفر لبرنام، ا جرابات المهستقر إلف تسزيز تسبئر الموار  بيسداو -ا نيا  باأللاام في 
باأللاام، عتف الصدس دهن الوقني والدولي عتف السدواب. ورديقوم المركز الوقني لهنسد   ا جرابات المهستقر 

، بدعم من الةري  اتردهشدار  المسني باأللاام، بوةدع اردهراتي ير وقنير وإقتيمير بيسداو -ا نيا  باأللاام في 
 لهسبئر الموارد من أجع وةوح الرلير والهمويع والدعو .

  بيسدداو   - وعتف الصددس د الوقني، ه د  المركز الوقني لهنسدد   ا جرابات المهستقر باأللاام في ا نيا   -23
 إلف ما هتي:

الهساو  بشدددددددنع ارددددددده اقي مع وزار  الدفاع، وتقدفم البرنام، الوقني لبجرابات المهستقر  أ() 
 لم زانير والهحدفات لات الصتر؛، واباأللاام

الدددعو  إلف زيدداد  مسددددددددددددددداهمددر الحنومددر في قادداع ا جرابات المهستقددر بدداأللاددام ب ددد    () 
في المائر من الم زانير السددددددددنوير المقهرار في قتا الهمدهد الهي رددددددددهاا  ا  25تخصدددددددديص ما ت فقع عن 

 ؛                                            بيساو، ارهنادا  إلف افهراض اترهقرار السياري -انومر ا نيا  

إجراب مسددددو ضاال بأصددددحا  المصددددتحر لت  ات الةاعتر في م ال الهنمير والمنألمات   ج() 
 الدولير لتهساو  مس م وتحدهد أوج  الهآزر المحهمتر. 

 وعتف الصدددددددددددس دهن ا قتيمي والدولي، ه د  المركز الوقني لهنسددددددددددد   ا جرابات المهستقر باأللاام في  -24
 بيساو إلف ما هتي:  -  ا نيا

 ؛2022تنأليم اتقر عمع لهسبئر الموارد في بيساو في ال زب الثاني من عام  )أ( 

  الحصدددددددول عتف دعم مركز جنيف الدولي في الم اتت الرئيسدددددددير مثع الحوكمر و/أو إدار    () 
 المخاقر و/أو إدار  ال ود  و/أو إدار  المستومات؛

ا جرابات المهستقر باأللاام لهشددد يع مواصدددتر وتاوير اتتصدددال والهنسددد   مع مشددداتي  ج() 
 جمع األموال وتوج    ودعم .
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