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

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

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

 تنفيذي موجز  

 صربيا  من  مقدم  

 وإنلاج وتخزين اسددددل مال حظ  اتفاق ة على السددددا  ة  األسدددد د والجبل صدددد   ا اتحاد دولة  صدددددقت 1
 1  في االتفاق ة  نفاذ و دأ .2003  أيل ل/سددددبلمب  18  في األلغام  تلك  وتدمي   لألف اد، المضدددداد  األلغام ون ل

  دولة  ميثاق من 60 للماد  وف ا   صدددد   ا لجمه رية  النسدددد ة االتفاق ة  اسددددلم ار  تَ ّ ر وقد  .2004 آذار/مارس
  االتفاق ة.  م جب  اللزاماتها  بلنفيذ  كامل   اللزاما   مللزمة   اوص    االتحاد.

 تمديد على الم اف ة على صدد   ا جمه رية حصددلت  األط اف، للدول  عشدد  السددا   االجلماع وفي -2
   . 2023 آذار/مارس   1 حلى   سن ات   أر    لمد    االتفاق ة   من  5 الماد     م جب    اللزاماتها   لل فاء  المحدد   األجل 

 في  تبلغ  األلغام المل ثة  المساحة كانت  األط اف، للدول  عش  السا    االجلماع  ان  اد  تاريخ  وفي -3
 على  تحل ي   أنها  في ُيشددددددددل    منط ة 12  ت    حيث  ب يان فاتس، بلدية في  م   ا   ا  مل   2 354  540 المجم ع

 لألف اد. مضاد  ألغام

 623  020 قدرها  مسدددداحة تطهي  أعمال وُأكملت  مشدددداري   خمسددددة  ُنفذت ،2018 عام في '1'
 من كل قدملها تب عات  من  مشددداري  أر  ة  تم يل  وج ى   ب يان فاتس. بلدية في  م   ا   مل ا  

  لل زيز  الدولي  االسددلاماني  الصددندوق   ب اسددطة  ك ريا  وجمه رية  األم يك ة الملحد  ال اليات
 تب عات  إليها  ُأضد فت  واحد لمشد وع مال ة  م ارد صد   ا جمه رية وأتاحت ال شد ي، األمن
 الدولي  االسددلاماني  الصددندوق   ب اسددطة  ك ريا  وجمه رية  األم يك ة الملحد  ال اليات قدملها
   ال ش ي. األمن  لل زيز

 ثلثددة  صدددددددددددددد   ددا  جمه ريددة  في   دداأللغددام  المل ل ددة  اإلج اءات  م كز  نفددذ،  2019  عددام  وفي '2'
  م   دة.   أملدار 606 210 بلغدت  إجمدال دة  مسدددددددددددددداحدة في  ب يدان فداتس،  بلدديدة في  مشدددددددددددددداري 
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 قدملها تب عات  إليها أضددددددددددد فت  واحد  لمشددددددددددد وع مال ة م ارد  الصددددددددددد   ة  الحك مة وأتاحت
 األمن  لل زيز الدولي  االسدددددددلاماني الصدددددددندوق   ب اسدددددددطة  ك ريا  وجمه رية الملحد  ال اليات

  ب اسددددددددددددطة الملحد ، ال اليات من  بدعم واحد، مشدددددددددددد وع تم يل  ال ا ان وت لت ال شدددددددددددد ي.
  الشددد كة  م لل   واحد مشددد وع  وهناك  ال شددد ي. األمن  لل زيز الدولي  االسدددلاماني  الصدددندوق 
 بلغ اد. الكه  اء، ن ل نظام ص انة قسم "،Elektromreža Srbije" المساهمة

 جمه ريددة  في   دداأللغددام  المل ل ددة  اإلج اءات  لم كز  واحددد  مشدددددددددددددد وع  ُنفددذ،  2020  عددام  في '3'
 وأتاحت  .م   ا   مل ا   269  280 بلغت إجمال ة  مسدددداحة  في  ب يان فاتس، بلدية في  صدددد   ا

  ب اسدددددددطة الملحد  ال اليات قدملها تب عات  إليها أضددددددد فت مال ة م ارد  الصددددددد   ة  الحك مة
 ال ش ي.  األمن  لل زيز الدولي االسلاماني الصندوق 

 294  230 بلغت إجمال ة  مسدددداحة  على األلغام  إلزالة واحد مشدددد وع نفذ ،2021 عام في '4'
 ال اليات قدملها تب عات  إليها أضدددد فت مال ة م ارد  الصدددد   ة  الحك مة ووف ت  .م   ا   مل ا  

 ال ش ي. األمن لل زيز الدولي االسلاماني الصندوق  ب اسطة  ك ريا وجمه رية الملحد 

 2018 آذار/مارس في كذلك أنها في يُشل   أو لألف اد المضاد   األلغام مزروعة أنها ي  ف اللي المناطق عن لمحة

 ال  ية  البلدية 

  ي  ف  اللي   المنداطق   عدد 
  دددداأللغددددام   مزروعددددة   أنهددددا 

 لألف اد  المضاد  

  اللي   المنددداطق   عددددد 
  أنهدددددا   في   يُشدددددددددددددل ددددد  
  ددددداأللغدددددام   مزروعدددددة 
 لألف اد  المضاد  

  اللي   للمنداطق   الكلي   ال ددد 
 مدددزروعدددددددة   أندددهدددددددا   يددد ددد ف 
 لألف اد   المضدددددددداد    األلغام 

 كذلك  أنها   في  يُشل     أو 

  اللي   المناطق   عدد 
  أندددددددهدددددددا   يددددددد ددددددد ف 
  ددداأللغدددام   مزروعدددة 

 لألف اد  المضددددددددددداد  
 الم   ة(   ) األملار 

  اللي   المندددددداطق   عدددددددد 
  أندهدددددددا   فدي   يُشدددددددددددددلد ددددددد  
   ددددددداأللدغدددددددام   مدزروعدددددددة 

 لددألفدد اد   الددمضددددددددددددددددددداد  
 الم   ة(   ) األملار 

  للمندددددداطق   الكلي   ال دددددددد 
  أندددددهدددددددا   يددددد ددددد ف   الدددددلدددددي 

   ددددددداأللدددددغدددددددام   مدددددزروعدددددددة 
  أو   لألف اد   المضدددددددددددددددددداد  

 كدذلدك  أنهدا  في   يُشدددددددددددددل د  
 الم   ة(   ) األملار 

 ب يان فاك

 575 020 575 020  3 3  ب تشي رافن 

 1 181 820 1 181 820  5 5  ك نك لج

 248 000 248 000  1 1  دو  وسين

 145 100 145 100  1 1  أورديفاك

 73 200 73 200  1 1  ل تشان

 131 400 131 400  1 1  ت ريجا

 2 354 540 2 354 540  12 12  6  المجموع   

 إلى   أدى  ممددا  م   ددا    مل ا    1  792  740  مجم عدد   مددا  تطهي   ج ى   الحددال ددة،  اللمددديددد  فل    وخلل -4
  اإلزالة. ب اسطة ملفج   ذخي   قط ة 2 952و لألف اد مضادا   لغما   61  تدمي 

 وإلى   مسددددددددجلة  غي   األلغام المل ثة المناطق أن إلى  النظ   يدويا   األلغام  إزالة صدددددددد   ا وتفضددددددددل -5
 المناخ ة. الظ وف

 أعله  المذك ر   المناطق  م ظم  أن  صددددددددددد   ا جمه رية في  األلغام المل ل ة  اإلج اءات  م كز وي ى  -6
  في  اللال ة  األسددداليب اسدددلخدام  يمكن أن   بيد األلغام.  كشددد  كلب أو  اآلالت فيها تسدددلخدم  أن ُيسدددلحسدددن ال

  األلغام: مزروعة أنها في يشل   اللي المناطق عن لإلف اج  ص   ا

 الل ني؛  غي  المسح '1'

 الل ني؛ المسح '2'

 األلغام؛ إزالة '3'
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 لأللغام؛  الفني الكسح '4'

 الكلب.  اسلخدام األلغام إزالة '5'

 2023-2018 الفترة في الرئيسية المراحل تحقيق نحو التقدم  

 الم احل ال ئ س ة المل ق ة  
منط ددددة خددددال ددددة  

   من األلغام
 م   ( )مل   

 المناطق الملغا  
 )مل  م   ( 

المسددداحة اإلجمال ة  
الدمدفد ج  لدلدمدنددددددداطدق 

 عنها )مل  م   ( 

األلدغدددددددام   عددددددددد 
المضاد  لألف اد  

 اللي دم ت

الدددددددمددددددد اد   عددددددددد 
الملفج   األخ ى  

 اللي دم ت

الدددمدددنددددددداطدددق   حدددجدددم 
الخط  /المشددددددددددددددل ددد   
في أنها خط   اللي  

 إزالة األلغام المسح السنة اكلُشفت حديثا
2018  000 649 020 623  020 623 29 347 1  
2019  400 462 210 606  210 606 22 15  
2020  880 467 280 269  280 269 1 586 1  
2021  240 269 230 294  230 294 9 4  
2022  400 291       
2023  620 214       

  2 952 61 1 792 740  1 792 740 2 354 540  المجموع

 طلبلها  اللي سددددددددن ات  األر    مهلة  الل يد من  صدددددددد   ا  تمكن دون   عائ ا   اللال ة  الظ وف  وقفت وقد -7
 األول: اللمديد طلب في

 المسجلة؛ غي   األلغام المل ثة المناطق )أ( 

 األول/  تشدد ين  في  ب يان فاك  في حديثا   اكُلشددفت  اللي ملغ مة أنها في المشددل    المناطق )ب( 
 ؛2021 وآب/أغسطس 2019  أكل   

 المناخ ة؛ الظ وف )ج( 

 األلغام؛   غي  اللل ث )د( 

 .19-ك فيد أزمة )هد( 

  ب يان فاتس.  بلدية على شدددددددددددددديدا   واقلصددددددددددددداديا   اجلماع ا    أث ا     األلغام تل ث من  ت  ى ما  خل  وقد -8
 الناس.  سددددددلمة  على  األلغام المل ثة  المناطق  وتؤث   صدددددد   ا.  في  نم ا   البلديات  أقل من  البلدية هذه  وت لب 
 تشدددددكل  أنشدددددطة  وهي  الفط ،  وقط   الماشددددد ة  ت   ة وتط ي  للغا ات  اآلمن  االسدددددلغلل ي  ق  األلغام  ف ج د

 ذلك، إلى  و اإلضدددددافة  أكث .  إف ارهم إلى األلغام  تؤدي و ذلك،  المحليين، للسدددددكان  ال ئ سدددددي  الدخل  مصددددددر
 الح ائق. مخاط  دادوتز   البياة، وتلض ر الب ية الم اصلت ح كة تل طل

 تحل ي   أنها في يشدددددددددل    مناطق ثلث  صددددددددد   ا جمه رية في  هناك كان ،2022  آذار/مارس وفي -9
 بلدديدة في  م     مل  561  800 اإلجمدال دة  مسدددددددددددددداحلهدا  تبلغ لألف اد المضدددددددددددددداد   األلغدام  من مجم عدات  على

 الب انات ولكن ب يان فاك بلدية في ملغ مة أنها في يشل   مناطق  اكلشفت  ذلك،  إلى  و اإلضافة  ب يان فاتس.
 الطلب. هذا كلا ة وقت حلى ملاحة تكن لم حديثا   المكلشفة المناطق تل ث بنطاق المل ل ة

 والهددف كبي    5 المداد    م جدب   داالللزامدات  ال فداء مجدال  في  كبي    إنجدازات اآلن حلى تح  دت  وقدد -10
 عددا    ت اج  ص   ا جمه رية أن غي   قصي  ، زمن ة  فل   غض ن   في المل ق ة   االللزامات  ال فاء  ه  المنش د

 على  يل ين ذلك، على  وعلو  المضدددددددم نة. المال ة   الم ارد  اللنبؤ إمكان ة عدم  سددددددد ما وال  الصددددددد   ات، من
 ال ن  دية  الذخائ  المل ثة المناطق وتطهي  األلغام  إزالة على  ال قت، نفس في ت مل أن  صددددددددد   ا جمه رية
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 كبي    م ارد إلى  ال صد ل  أيضدا   ت  ق   ألنها  المنفج  ،  غي   الذخائ   من وغي ها الج ية  الصد اريخ -  وال نابل
 اللحل ة. البن ة  ومشاري   اللنم ة وتح يق

  عدم   سد ما   وال   المسدللة،   هذه   عليها   تنط ي   اللي   الج انب   جم     اعل ارها   في   صد   ا   جمه رية   تضد    وإذ  -11
  تمديد   تطلب فإنها  خصددائ ،  من    تلسددم  وما تطهي ها  يل ين اللي  المل ق ة  والمنط ة المال ة،  الم ارد كفاية

  (.2024  األول/ديسددددمب    كان ن   31 -   2023 آذار/مارس  1)   شدددده ا    21 لمد    5 الماد     م جب  المحدد   األجل 
  ت ني  غي    مسدح خللها  ت  م أن  لصد   ا  يمكن  واقع ة مد   هي  شده ا   21 ال الغة المد  هذه أن  صد   ا وت ى 
  ،2024 آذار/مارس 30   حل ل هادف  اسدددددلشددددد افي  طلب  لل ديم اللزمة الم ل مات  وجم   ب يان فاتس لبلدية

  االتفاق ة. من 5 الماد   م جب  اللزاماتها لل فاء ص   ا سلل  ها اللي الط ي ة تحدد عمل خطة ذلك في   ما

 المناطق جم   للطهي  جهدها قصددددددددارى  صدددددددد   ا سددددددددلبذل الطلب، بهذا المشددددددددم لة الفل    وخلل -12
  ال طن ددة  المددال ددة  الم ارد  تددلمين  ج ى   وقددد  م   .  مل   561  800  تبلغ  وهي  خط رتهددا،  ثبلددت  اللي  الم  وفددة
 .2022 عام في األلغام إزالة ل مل ات والدول ة

 15  إلى   تحلاج   أن   صد   ا   تل ق    ، حديثا    اكلشدفت   اللي   ملغ مة   أنها   في   المشدل      المناطق   يل لق   وف ما  -13
 عمل  خطة وضدددد   أجل  من الب انات  جم   وتحليل  الل ني، غي  المسددددح وإنجاز المسددددح،  أف قة  لل يين  شدددده ا  

  وجم    ب يان فاك  بلدية   في   الل ني  غي   المسدح   إلنجاز   اللزمة  المد    سد ى   تطلب   ال   صد   ا   فإن   ولذلك،  اسدلشد اف ة. 
  . 2024  آذار/مارس   30  في   ُي دم   سد ف   الحق   طلب   إطار   في   إلنجازه   عمل   خطة   ل ضد    الضد ورية   الم ل مات 

 م  اللزم ال قت وم دار  منط ة كل  وحجم  المناطق عدد  الدقة من أكب     در تحدد أن ه  ذلك من والهدف
 ال المي  الهدف يزال وال .5 الماد    م جب  صدددددددد   ا  اللزامات  تنفيذ إكمال  أجل  من  مفصددددددددلة ميزان ة وضدددددددد 
 عينيها. نصب ص   ا تض   هدفا   2025 عام  حل ل األلغام من خال عالم إيجاد في الملمثل

 2022  آذار/مارس  في كذلك  أنها  في  يُشل    أو  لألف اد  المضاد    األلغام مزروعة  أنها  ي  ف  اللي  المناطق عن  لمحة

 ال  ية البلدية

  المنددددددداطق   عددددددددد
  أنهدددا  ي  ف  اللي

   داأللغدام   مزروعدة
 لألف اد  المضاد 

  المنددددداطق   عددددددد
 في  يُشددددددل    اللي

 مزروعددددددة  أنهددددددا
   دددددددددددداأللددددددددددددغددددددددددددام 

 لألف اد  المضاد 

  للمنداطق   الكلي  ال ددد
  أندددهدددددددا   يددد ددد ف  الدددلدددي

   دددددداأللغددددددام   مزروعددددددة
 أو  لألف اد  المضدددددددددداد 

 كذلك  أنها  في  يُشل  

  الدمدنددددددداطدق  عددددددددد
  أنهدددددا  ي  ف  اللي

   دداأللغددام   مزروعددة
 لألف اد  المضاد 

 م   (   )مل 

  اللي   المندداطق  عدددد
  أنهددددا   في  يُشددددددددددددددل دددد 
   ددددداأللغدددددام   مزروعدددددة
 لألف اد  المضاد 

 م   (   )مل 

  اللي  للمناطق  الكلي ال دد
 مدددزروعدددددددة   أندددهدددددددا  يددد ددد ف
  لألف اد   المضددددددداد    األلغام

 كذلك  أنها في  يُشل    أو
 م   (   )مل 

 ب يان فاك

 *390 300 *390 300  1 1  ب تشي  رافن 

 143 500 143 500  1 1  ك نك لج

 28 000 28 000  1 1  دو  وسين

 *561 800   3 3  3 المجموع

 رافن   ق ى   تخضد   سد ف  ب يان فاتس. بلدية  تشدمل  م    مل   561 800  مسداحة :2022 عام في -14
  للمسح. ب يان فاتس بلدية سلخض  :2023-2022 الفل   وفي للم الجة،  ودو  وسين وجي رديفاتش  ب تشي

 غي  المسددددح يسدددداعد سدددد ف ،حديثا   اكلشددددفت اللي  خط   أنها في المشددددل     المناطق يل لق  وف ما -15
 جم   مهددام  من  واسدددددددددددددد ددة  ومجم عددة  الملدداحددة،  الب ددانددات  وتحليددل  المكلب ددة،  الل ي مددات  ذلددك  في   مددا  الل ني،

 وتحديد وجم ها إليها  وال صددد ل الح ب  مخلفات  من  والملفج ات األلغام  اكلشددداف على  وتحليلها، الم ل مات
  األراضددددددددددددددي،   دإلغداء المل ل دة  ال  ارات اتخداذ عمل دات  لددعم  منهدا، تخل  اللي  األمداكن وكدذلدك  وج دهدا،  أمداكن

 وتطهي ها.  وت ل صها
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 (2025-2022) بويانوفاك بلدية في األراضي عن اإلفرا  العمل: خطة  

 ال  ية البلدية السنة: 

  المشدددددل     للمنط ة  الم در   المسددددداحة
  سددددددددددلخضدددددددددد    اللي ملغ مة  أنها  في

 وق مل *  اللم يل  مصدر م   (   )مل   الل ني/اللطهي   للمسح
     2022 

 ب يان فاك

  بددددددد تشددددددددددددددددددددي،  رافدددددددنددددددد 
  561 800 دو  وسين  ك نك لج، 

  الددددددول دددددة   واللب عدددددات  ي رو(   260  000)   ال طن دددددة  الميزان دددددة
  الدولي   االسددددددددلاماني  الصددددددددندوق   ب اسددددددددطة  الم دمة  المضددددددددافة

 ي رو(  500 000)   ال ش ي  األمن  لل زيز
2023

  الدول ة   واللب عات  ي رو(   260  000)  ال طن ة  الميزان ة   السددددنة:   في  والل ي م  للمسح  تخض  والل ي م  للمسح  تخض  ( 1) 
  لل زيز  الدولي   االسددلاماني   الصددندوق   ب اسددطة   الم دمة   المضددافة 

 ي رو(  500 000)   أخ ى   تم يل مصادر  أو  ال ش ي   األمن
 والل ي م  للمسح  تخض  والل ي م  للمسح  تخض  2024
 والل ي م  للمسح  تخض  والل ي م  للمسح  تخض  2025

  *561 800  المجم ع 

  ب اسدددطة  م دمة  مضدددافة  دول ة  تب عات +  ي رو 1 040  000
  مصددادر  أو   ال شدد ي  األمن   لل زي    الدولي   االسددلاماني   الصددندوق 

 ي رو 2 000 000  أخ ى   تم يل

 من  م دمة أم اال    مؤقت  شدددددددددددددكل  صددددددددددددد   ا جمه رية في  األلغام المل ل ة  اإلج اءات  م كز وأتاح -16
 يضددم أل اني وف يق صدد  ي )ف يق مخللطين مسددح  ف ي ي    سدد ضددم  الل ني، غي  للمسددح مشدد وع لبدء  المانحين

احي ن(،  منهما كل   اإلج اءات م كز  وسديل لى  المطل  ة.   المهام للق ام  وج  أكمل على ويجهزان  سديدر ان  مسدا
  المحل ة. السلطات م   الل اون  ورصدها األنشطة هذه على اإلش اف ص   ا جمه رية في   األلغام المل ل ة

 ح ج ة،  ح ائق  فيها  اندل ت مناطق على  وسدي كز  واحد  سدنة إلى  تصدل مد   المشد وع وسد سدلغ ق  -17
 ب يان فاك في األخ ى   المناطق جم   أيضدددا    سددد شدددمل المشددد وع  ولكن  انفجارات، دوي   فيها يسدددم  أن  ويمكن
 المسدح  مشداري  سدُلط ر الفل  ، هذه  وخلل األلغام.  وج د على أخ ى   مؤشد ات عن فيها  ُيبلغ  أن  يمكن  حيث

  للل ي م. خض ت اللي للمناطق  النس ة األراضي عن اإلف اج  مشاري  عن فضل    الل ني،

 اللال ة:  المساحات  سيبدأ الذي  الل ني غي  للمسح  ب يان فاتس بلدية أنحاء جم   وسلخض  -18

 لمش وع  الشمال ة  الحدود  على دي ردج فاتش ق ية  منط ة  في  وت   ،م   ا   مل ا    1  777  367 '1'
 لم ق   الل ني المسدددح  ومشددد وع  0240/20 رقم  الشدددمال ة"،  "ب يان فاتس لم ق   الل ني المسدددح

 .4/17-0193 رقم الشمال ة"، "ب يان فاتس

 الجن   ددة  الحدددود  على  وك نك لي  ت ن فدداك  فيل كي  ق يلي  بين  وت    ،م   ددا    مل ا    156  125 '2'
 الن ل  خط -  "ك نك لج لمشد وع الشدمال ة والحدود  ،0134/12 رقم "1 ب دو "ت ريجا  لمشد وع

 .0240/21 رقم "،2و 1

  ودو  وسددين،   ك نك لج  ق يلي  بين  ك نك لج، ق ية  منط ة في وت    ،م   ا   مل ا   1  317 575 '3'
 .0209/18 رقم سينجي يت" "ك نك لج لمش وع الشمال ة الحدود على

 لمشد وع  الشدمال ة الحدود على  دو  وسدين،  و  ل كان ق يلي  بين  وت    ،م   ا   مل ا    830 383 '4'
 الغ   ة الحدود وعلى ،0245/21 رقم  "1  "دو  وسددين ومشدد وع 0199/18 رقم "دو  وسددين"

  

  و اإلضدافة   . 2025-2023 للفل   لصد   ا  الملاحة  األم ال  شدلن  المحلملين المانحين  من  تلكيد ي د لم  الل  ي ،  هذا  كلا ة  وقت حلى (1)
  2  000  000  ح الي  إلى  سدلحلاج  أنها  إلى  صد   ا ت دي ات تشدي  ي رو(، 1  040  000)  ال طن ة  الميزان ة من  المللت ة  األم ال  إلى

 الدوليين. المانحين من  ي رو
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  األلغام"،  خط  على  تنط ي  اللي األراضددددي عن  لإلف اج الملكامل "النهج  لمشدددد وع والشدددد ق ة
 .0179/15 رقم

  المحلي  الط يق على  نسالس،  ق ية  غ ب  في  نسالس، ق ية  في  وت    ،م   ا    مل ا    286  193 '5'
   ف  ان. ق ية إلى المؤدي

 عن   اإلف اج  صددد   ا  وت لزم  .م   ا   مل ا   4 367 643  مسدددحها  يل ين اللي  المسددداحات حجم وي در -19
  اللال ة: األراضي عن اإلف اج منهج ات خلل من اإلجمال ة المساحة

 م   ا   مل ا   2 367 643 إلغاء   :الل ني  غي  المسح '1'

 م    مل  1 500 000  ت ل    الل ني: المسح '2'

 م   ؛ مل  500 000 إلغاء  اللطهي : '3'

 المشاريع تنفيذ عمل خطة   

  المل ق ددة   الزمن ددة  المددد 
 المسح  ومنط ة  الملض رون   السكان المشاري   للنفيذ  المل ق ة  النلائج  /   األنشطة المشاري   للنفيذ

  جديد   مشدددددداري   ووضدددددد   المسددددددح،   أنشددددددطة  خلل من  والخط    المل ثة  المناطق  تحديد شه ا   12   
 من   الملفج ات  وإزالدة  األلغدام،   وإزالدة  الل ني،   )المسددددددددددددددح  ال دائمدة  المشددددددددددددددداري   وتحدديدث
  خط    شدددددددددددلن  السدددددددددددكان  وتثق ف  دائمة،   حدودية  علمات  ووضددددددددددد   الح ب،   مخلفات

 الح ب(   مخلفات من  الملفج ات
  المسدددددددددلهدفة   السدددددددددكان ة  الفاات  على  الح ب  مخلفات من  والملفج ات  األلغام أث   ت ي م

 الملض ر ؛ 

  آمنددة  ت لب   واللي  كددذلددك  أنهددا  ثبددت  أو  مل ثددة  أنهددا  في  يشددددددددددددددل دد   اللي  المندداطق  تحددديددد
 االسلخدام/اإللغاء؛   لم اصلة

  عليها  وضدددددددد ت  واللي  كذلك  أنها  ثبت  أو  مل ثة  أنها  في  يشددددددددل    اللي  المناطق  تحديد
 واألل ان ة؛   الص   ة   اللغلين  حدودية  علمات

 للمسح؛   خض ت  اللي  المساحة  حجم
 الملض ر ؛   المحل ة  المجلم ات من  أف اد  م   م ابلت  إج اء

  مخاط  على  والمنط ي  اآلمن  السددددددددددل ك  على  إلطلعهم  السددددددددددكان  إلى رسددددددددددائل  ن ل
 الح ب؛   مخلفات من  الملفج ات  من  وغي ها   األلغام  م ت طة

  في   دداأللغددام  المل ل ددة  اإلج اءات  م كز  وضدددددددددددددد   المجم ددة،   الب ددانددات  إلى  واسددددددددددددددلنددادا  
 من   الملفج ات  إزالة  أو  األلغام  إزالة  أو  الل ني  المسح  إلج اء  مشاري   ص   ا  جمه رية
 الح ب.   مخلفات

  كيل مل ا   461  تبلغ  مسددددددددداحة  البلدية  تضدددددددددم
 . م   ا  
 نسمة 38 300

 ق ية 59
 محل ة جماعة 30

  غي  المسددددددددح  بها  سدددددددديبدأ  اللي  المسدددددددداحات
   الل ني: 

 م   ا    مل ا   4 367 643  إلغاء

 صددددد   ا  جمه رية في  األلغام المل ل ة  اإلج اءات  م كز  وضددددد   الذي الجديد، الم سددددد م وسددددديدعم -20
 الكفاء  من  ممكن  قدر   لكب   المل  ي اللحدي  م اجهة إلى ال ام ة  صدددد   ا جه د  الداخل ة،  وزار   م    الل اون 
 اللالي: النح  على والف ال ة

 السابق؛ الم س م في م  فا   يكن لم الذي األراضي، عن اإلف اج مفه م إدخال '1'

 األلغام؛ إزالة عمل ات  وت ي م رصد  وتحسين ت س ط '2'

 وطن ة. م ايي  وض  ر ض و  ط ح '3'
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ن   المش وع، هذا ُينجز  وعندما -21   ص ر   ص   ا جمه رية في  األلغام المل ل ة  اإلج اءات  م كز  سُ ك ِّ
  األجل  للمديد  طل ا   ،2024 آذار/مارس  30  حل ل  سددل دم،  صدد   ا أن  ي ني مما اللل ث،  حالة  عن  واضددحة
 غض ن   في  5 الماد    م جب   اللزاماتها  لل فاء  محدثة عمل  خطة ذلك  في  ما  ،5 الماد    م جب لها  المحدد

 الطلب. في المذك ر  المل ق ة الفل  

  ق ية. 59 وعددها ب يان فاتس، بلدية ق ى  جم   في األلغام  خط  الل ع ة أنشطة أيضا    وسُلنفذ -22

 والفاة   الل ل م.  وزار  م    الل اون   ب يان فاتس مدارس في األلغام   خط   الل ع ة  أنشدددددددددطة  وسدددددددددلنفذ -23
 م كز وسددددديل لى وال جال. النسددددداء وكذلك وفل ان، وفل ات أطفال  الضدددددع فة، السدددددكان ة الفاة هي  المسدددددلهدفة
   خط  الل ع ة  أنشدددددددددطة  تنفيذ الل ني  غي  المسدددددددددح  وف ق   صددددددددد   ا جمه رية  في   األلغام المل ل ة  اإلج اءات

  في   األلغام المل ل ة  اإلج اءات  م كز  وضد   الذي  الل ني  غي  المسدح  مشد وع من  اللم يل وسدي ف  األلغام.
   ص   ا. جمه رية

  اللشدداور المجلم ي واالتصددال  المسددح  أنشددطة وتج ي  الجنسددين.  بين  المسدداوا   ملمسددكة وصدد   ا -24
 النسدداء بين عمل على الحصدد ل  ف ص في تكافؤ  هناك ذلك، إلى  و اإلضددافة  واألطفال.  وال جال  النسدداء م 

 جمه ريدة  في   داأللغددام  المل ل ددة اإلج اءات  م كز  ويخطط  واللطهي .  المسددددددددددددددح مجددال  في  المؤهلين  وال جدال
  ب يان فاتس،   في  حديثا    المكلشدددددفة   األلغام المل ثة  المناطق  في  األلغام   خط   للل ع ة مشددددد وع  للنفيذ  صددددد   ا

 س اء. حد على وال جال للنساء هائلة عمل ف ص سي ف  مش وع وه 

  تلمين  إلى  صددددد   ا جمه رية سدددددلسددددد ى  البلد،  في الصددددد ب  االقلصدددددادي ال ضددددد   من ال غم وعلى -25
 األمن  لل زيز الدولي  االسدددددلاماني  الصدددددندوق  إلى مشددددداري   ت ديم ط يق عن إما األلغام  إلزالة  اللزم اللم يل

 المشدددددداري . للنفيذ اللزمة األم ال لل في  أخ ى  أجنب ة مانحة جهات دعم  حشددددددد أو  تم يلها  وطلب ال شدددددد ي 
  اإلج اءات م كز عمل اسدددددددلم ار دعم في الصددددددد   ة  الدولة ميزان ة  من المللت ة المال ة  الم ارد وسدددددددلسدددددددلخدم

 واللدفاة(  والم اه  )الكه  اء اللشددددغيل،  وتكال ف الم ظفين،  م ت ات أي  صدددد يا، جمه رية  في   األلغام المل ل ة
  م ظفي  على  الللمين وتكال ف  الم ك ات، وصددددد انة ال ق د،  وتكال ف االسدددددلهلك ة والم اد المكاتب  وتكال ف

 أنها ثبت اللي الم اق  األلغام/تطهي   إلزالة  المناس ة  المشاري  مهام وإعداد المسح  أنشطة عن  فضل   الم كز
  وإج اءات  المشداري  مهام  تنفيذ  وملا  ة المنفج  ، غي  الذخائ  من  وغي ها ال ن  دية والذخائ    األلغام مل ثة

  األلغام. إزالة مجال في الج د  وم اق ة الج د  ضمان

 فل    طيلة األلغام  إزالة ل مل ات األم ال تخصدد    في  الصدد   ة  الحك مة  تسددلم  أن المل ق   ومن -26
  سدددددددددديل ين  (،يورو 1 040  000) ال طن ة الميزان ة  من المللت ة األم ال إلى  و اإلضددددددددددافة  المطل  ة.  اللمديد
 الدوليين. المانحين من يورو 2 000 000 بنح  ي در مبلغ على الحص ل  تلمين

 وسددددُلنفذ   م   (  مل   561 800) الم  وفة  للمناطق الفني والمسددددح اللطهي  مشدددداري   وضدددد ت وقد -27
 من م دمة تب عات إليها تضدداف اللزمة المال ة الم ارد  صدد   ا ت ف  أن  على  2022 عام في  المشدداري  هذه

 ال ش ي.  األمن لل زيز الدولي االسلاماني الصندوق  ب اسطة ك ريا وجمه رية  األم يك ة الملحد  ال اليات

 وسددددينفذ   ،حديثا    اكلشددددفت اللي  خط   أنها في  المشددددل    للمناطق  الل ني  غي  المسددددح  مشدددد وع  وأعد -28
 ،حدال دا    صدددددددددددددد   دا  جمه ريدة  في   داأللغدام  المل ل دة اإلج اءات  م كز  ويج ي  ،2023-2022  في  المشدددددددددددددد وع
  مانحين  على لل ث ر  األم يك ة  والسدددفار  ال شددد ي  األمن  لل زيز الدولي االسدددلاماني  الصدددندوق   م   مفاوضدددات

 اللزمة. األم ال  ي دم ن 

 المناطق  في   األراضي   عن   لإلف اج   2025- 2022  للفل     اللزمة   المال ة  الم ارد  تلمين  يل ين   يزال   وال  -29
 1  040 000 )ح الي ي رو 3 040 000  ح الي ت در وهي  ،حديثا    اكلشددددفت  اللي  خط    أنها  في المشددددل  
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  االسدلاماني  الصدندوق   ب اسدطة م دمة تب عات من  ي رو 2  000 000  وح الي ال طن ة، الصدناديق من  ي رو
 الملاحة(. األخ ى  اللم يل ومصادر  ال ش ي  األمن  لل زيز الدولي

 اللي  اللحديات ل  ض ملم سددددة  خط ات السددددا  ة الفل   في  صدددد   ا  اتخذت   اللم يل، يل لق  وف ما -30
 م كز  وع د  الم نيين.  المصددددلحة  أصددددحاب من  وغي ها  المحلملة المانحة البلدان على  واحل اجاتها  ت ل ضددددها
 المدانحدة الددول  من  ال دديدد سددددددددددددددفدارات  ممثلي  م   الثندائ دة  االجلمداعدات من  ال دديدد   داأللغدام  المل ل دة  اإلج اءات

   ك ريا. وجمه رية وال ا ان الملحد  ال اليات من تب عات على الحص ل  عن أسف  مما

 من  اللم يل   مشدددددكلة ال عي  وزياد   المحلملة المانحة   الجهات االتصدددددال  الم كز هذا وسدددددي اصدددددل -31
  في اللطهي   عمل ات للم يل المحل ة  والسددددلطات ال امة والمؤسددددسددددات  الحك م ة  السددددلطات دعم حشددددد  خلل

   بها.  م ني ن  هم اللي المل ثة المناطق

 ب ع ر  تلسددددددددم جبل ة مناطق هي صدددددددد   ا في ملغ مة أنها في المشددددددددل   المل ق ة  المناطق وم ظم -32
  وقبل المناطق، هذه إلى المؤدية  الط ق  إلى  ال صددددددد ل  يل ذر ما  وغال ا    الن اتي.  الغطاء وكثافة اللضددددددداريس

 الح اجز. إلزالة والم ك ات الحف  آل ات الص   ة المسلحة ال  ات تسلخدم األلغام، إزالة عمل ات بدء

 تخصددددد   م اصدددددلة  الحك مة من  صددددد   ا جمه رية في  األلغام المل ل ة  اإلج اءات م كز  وطلب -33
 زمام الصددددددد   ة الحك مة  أخذت وال امة،  االقلصدددددددادية  الحالة من ال غم وعلى اللال ة. السدددددددن ات  في األم ال
  مشددكلة  حل أن  بيد األلغام.  إزالة ل مل ات  اسددلم ار مال ة م ارد تخصدد    خلل من  المشددكلة  لحل الم ادر 

 دولي. دعم إلى يحلاج عامة  صفة األلغام إزالة

  للنفيذ  ال طني اللم يل  تدفق واسددددددددددددلم   لألف اد، المضدددددددددددداد  األلغام  إلزالة الدولي  اللم يل  أت ح وإذا -34
  حل ل  قبل اللطهي   عمل ات  إكمال  صد   ا  ت لزم اإلنجاز،  قبل ملغ مة  إضداف ة  مناطق تكلشد  ولم  الب نامج

 المسدح  خلل  من والل ل   اإللغاء مثل  ط ائق  اسدلخدام وذلك ط يل،  ب قت 2025 عام  في المحدد  األجل
 االقلضاء(. )عند  لأللغام الفني والكسح ،يدويا   األلغام وإزالة  والل ني،  الل ني غي 

 عن   فضددددددددل   ملغ مة،  مناطق ت جد الذاتي،  الحكم  الململ   وميل ه ا  ك سدددددددد ف   إقل م في :مالحظة -35
 لألمم  اللدا    األمن  مجلس     ار  وعمل  "  المسددددددددددددددلح.  النزاع    دد    يدت  اللي  ال ن  ديدة   دال ندابدل  مل ثدة  منداطق
  أف اد من عل   ملفق ل دد  االنسدددحاب    د يسدددمح أن المل خى من (،6  البند  الثاني، )الم فق  1244 الملحد 

 األلغام  ح  ل على حدودية علمات  وضددددددددددد  ذلك في   ما م ينة، ب ظائ  للق ام  ال  د   صددددددددددد   ا جمه رية
 األمم   ثة اخلصددددددددددددداص من المسدددددددددددددللة هذه  ت  ى  ينفذ، لم  الثاني  الم فق  من  الحكم  هذا أن  و ما وتطهي ها.

 ."1244 لل  ار وف ا   ك س ف  في المؤقلة لإلدار  الملحد 
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