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 االجتماع العشرون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 12البند 

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

تحليل  الطللب اللقد هلدملو ال لللللللللودان لتملدئلد المودلد الن لا ي المحلدد   ملا     
 من االتفاقية 5تدمير األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادة 

 )بلجيكا، وسرد النكا، والعراق، وفرن ا( 5بتنفيق المادة هدمتو اللجنة المعنية   

، وعخالت اقتةافي  حيز النةاذ بالنددد    2003تشددرين األول/توبو ر    13صددد ا الدددوعاى عالت اقتةافي  في   - 1
تشددددددددرين    1. وت الغ الدددددددددوعاى في تفرير الشددددددددةادي  األولي ال   قدم  في  2004نيددددددددداى/ت ري     1إلت الدددددددددوعاى في  

ُيشدددب   في تنأا   عن مناطق خاضدددل  لوقابأا تو رددديترتأا تلبو  عالت تلااة مألددداعأ ل فراع تو   2004ر  توبو  / األول 
 بدمير تو ضددددددماى تدمير جميا األلااة المألدددددداعأ ل فراع في المناطق المالاوم     تلبو  عاليأا. وكاى الدددددددوعاى مالزما  

واى الددددوعاى يلبفد تن  لن يددددبتيا   ولما   . 2014نيدددداى/ت ري     1المشدددمول   وقابأا تو العاضدددل  لدددديترتأا بلالول  
ة إلت اجبماع الدول األطراف الثالث عشر في عاة   طال ا  لبمداد الموعد النأائي    2013ذلك بلالول الموعد الملدع، قد 

 . ووافق اقجبماع الثالث عشر عالت ه ا التالب باإلجماع. 2019نيداى/ت ري     1 ددت رنوات حبت  

)"الالنن "(   5دة الدددددددددددددددوعاى إلت رئيي الالنن  الملني   بنةي  الماعأ  ، ق2018آذار/مارس   28وفي   -2
، كببدت الالنند  إلت  2018حزيراى/اونيد    4. وفي 2019نيدددددددددددددددداى/ت ريد     1طال دا  لبمددادد األجد  الملددع في 

، قدة  2018آب/تغدددددددددتي    17الدددددددددوعاى تتالب مزيدا  من البوضدددددددديلات والملالومات بشدددددددد ى البمداد. وفي 
. وتشددارت الالنن  إلت تى الدددوعاى قدة طال   في الوقت المنارددب، وعخ  في منفلا    الدددوعاى إلت الالنن  طال ا  

. ووافق  2023نيدددددددداى/ت ري    1  حبت  حوار تلاوني ما الالنن . وطالب الددددددددوعاى البمداد تر ا ردددددددنوات، ت
 اقجبماع الدابا عشر عالت ه ا التالب باإلجماع.

ع اقجبماع الددابا عشدر في قرارى عالت تى الددوعاى، رغ  عدة   -3 وفي ردياا الموافف  عالت التالب، شدد 
الت النلو  ، ع2019تمكن  من الوفاء بالبزام  األرددددداردددددي بفنناب البنةي  بلالول الموعد النأائي الملدع في عاة  

المدددن  في قرارات اقجبماع الثالث عشددر لالدول األطراف، قد تحرب تفدما  جدارا  بالثناء والبزة  بلزيز الفدرات  
الوطني ، و مألددددددددداعة  جأوعى الرامي  إلت إبال  جميا المعاطر المددددددددددنال  في قاعدأ البيانات، و فجراء مدددددددددد   

لمؤكدأ العتورأ وتتأيرها؛ وقحظ اقجبماع الددددددابا  لالمناطق المشدددددب   في ختورتأا من تج  تلداد المناطق ا
تى الددددوعاى ابوقا احبياج  إلت نلو تر ا ردددنوات لمدددد  المناطق المشدددب   في ختورتأا وتتأير    عشدددر تيألدددا  

  المناطق المؤكدأ العتورأ، وقحظ تى تنةي  خت  الدوعاى الوطني  إلبال  األلااة قد اب ثر بالوضا األمني.
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، قدة الددددددددددددوعاى إلت الالنن  طال ا  لبمداد الموعد النأائي الملدع لأا  2022 ري   نيدددددددددددداى/ت 1وفي   -4
، كببت الالنن  إلت الددددددددددددوعاى تتالب ملالومات  2022حزيراى/اوني     15. وفي 2023نيدددددددددددداى/ت ري     1 في

، قدة  2022آب/تغدددددددتي    25بشدددددد ى المناقت الرئيدددددددي  البي ابناولأا التالب. وفي   إضددددددادي  وتوضدددددديلا  
تمداد منفلا  ابألددمن بلا الرعوع عالت تردداال  الالنن . وطالب الدددوعاى البمداد تر ا رددنوات،    الدددوعاى طالب

لاللمالي  البي وضددلبأا الدول    . وقحظت الالنن  تى الدددوعاى قدة التالب وففا  2027نيددداى/ت ري    1ت  حبت 
 األطراف، وعخ  في حوار تلاوني ما الالنن  بش ى المدائ  المبصال  بتالب البمداد.

ة الدددددددددددددددوعاى طالددب البمددداددد الثدداني، كدداى البلددد  المب في الد     -5 وجدداء في التالددب تندد ، عندددمددا قددد 
منتف    53تمبار مر ل ، بما فيأا  19  285 410منتف  خترأ تبالغ مدددددداحبأا    98ابمث   في وجوع   اواجأ 

منتفددد  مشددددددددددددددب ددد  في ختورتأدددا تبالغ    45و  مر لدددا    مبرا    2  418  930مؤكددددأ العتورأ تبالغ مدددددددددددددددددداحبأدددا  
 في وقابي الني  األبرا وجنوب كرعفاى. مر لا   مبرا   16 866 480 داحبأام

منتفدد  مالاومدد  تبالغ    19ويشددددددددددددددير التالددب إلت تى الدددددددددددددددوعاى قدداة خ ل فبرأ البمددداددد بملددالندد    -6
، ومناطق  مر لا    مبرا   6  965  655، شددمالت مناطق مالااأ تبالغ مددداحبأا مر لا    مبرا   7  926 644 مددداحبأا

من األلااة المألاعأ    لاما    60، وقد تع ت ه ى اللمالي  إلت تدمير مر لا    مبرا    960  989حبأا  متأرأ تبالغ مدا
قتل  من ذخائر األرددددددددالل  الصددددددددايرأ،    4 222  677من األلااة المألدددددددداعأ لالدبابات، و  لاما    78ل فراع، و

قتل  من ال خائر غير المنةنرأ. ويشددددددددير التالب إلت تن  خ ل فبرأ البمداد تُعالن تى مدان  ت و    70  944و
ن الوضا األمني في بلا   ورشوق في جنوب كرعفاى "خالي  من األلااة". ويشير التالب ك لك إلت تى تلد 

احت الكشدددددددد   مناطق الني  األبرا وجنوب كرعفاى قد ردددددددددم  لالددددددددددوعاى بفجراء مزيد من المددددددددددو  البي تت
 .مر لا   مبرا   3 117 930منتف  مالاوم  تبالغ مداحبأا  27 عن

ة ملالومات عن البفدة الملرب في المد ل  مصنَّة  حدب المناطق   -7 وقحظت الالنن  تى الدوعاى قد 
المالااأ  وارددت  المددد  غير البفني والمناطق المفالصدد  مددداحبأا  وارددت  المددد  البفني والمناطق المتأرأ،  

الدددددددوعاى عالت مواصددددددال  تفدي  الملالومات عالت ه ا النلو. وقحظت الالنن  ك لك تى النأوع البي  وتشددددددنا  
ليدددددت رددددو  جزء من منم  النأوع ال بم  لالبصددددد  ألختار المبةنرات،   5اب لأا الدددددوعاى لبنةي  الماعأ  

 البالوث.ومن ه ا المنتالق، تشارت إلت تهمي  اربمرار الدوعاى في تفدي  ملالومات مصنة  حدب نوع 

 ويشير التالب إلت عدأ جأوع   لأا الدوعاى لبلزيز قدرات  منأا: -8

النأوع الرامي  إلت تلدددددين إعارأ الملالومات من خ ل مواصددددال  تنةي  تنشددددت  "تصدددد ي   )ت( 
البيددانددات"، والنبينددُ  المبوقلدد  من عماليدد  تصدددددددددددددد يدد  البيددانددات هي تى تفالَّ  إلت تعنت حددد الةرا  ين حن  

 رأ واللن  اإلجمالي لالمناطق العترأ الماالف ؛المناطق المتأ  

اردددددددددددبلراي اقردددددددددددبراتيني  الوطني  لاجراءات المبلالف  باأللااة من تج  مواءمبأا ما  )ب( 
الةبرأ اللالي  لتالب البمداد، وذلك بالبشددداور ما تصدددلاب المصدددالل  الملنيين باإلجراءات المبلالف  باأللااة،  

 ؛2023ر والموافف  عاليأا بلالول ش اط/فبراا

إلت تحدددث    تنقي  وتلددداددث الملددااير الوطنيدد  لاجراءات المبلالفدد  بدداأللادداة ارددددددددددددددبندداعا   )ج( 
 الملااير الدولي  لاجراءات المبلالف  باأللااة؛

وضددددددددا خمي وثائق لالددددددددديارددددددددات اللام  بما فيأا الددددددددديارددددددددات المبلالف  باإلفراج عن  )ع( 
 ننداني  والبنوع، ومنا اقربا ل واقنبأاك الننديين.األراضي، والنوعأ، واإلعارأ البياي ، والمدائ  ال

وقحظت الالنن  تهمي  المدداعي البي اب لأا الددوعاى لبلزيز جأوعى البنةي ي  ووضدا اردبراتينيات   -9
وطني  ملدددو   البكاليف وملدعأ بمنيا  من تج  الوفاء باقلبزامات المنصددوي عاليأا في اقتةافي  وتنةي ها  
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عأ والندول  في تقرب وقت ممك ن، ورح بت باللصددددددددددددددول عالت مزيد من الملالومات بشدددددددددددددد ى العتوات الملد 
 الزمني الملد  لوضا اقربراتيني  والموافف  عاليأا.

وكببت الالنن  إلت الددددددددددددوعاى تتالب ملالومات إضدددددددددددادي  عن كي ي  مراعات  المنظور النندددددددددددداني   -10
األلااة وفي ريارات اإلجراءات المبلالف  باأللااة.  ومنظور البنوع في الملااير الوطني  لاجراءات المبلالف  ب

ورع  الدددوعاى مشدديرا  إلت تن  جر  وضددا وسقرار رددياردد  مبلالف  بالشددؤوى الننددداني  والبنوع خ ل فبرأ طالب  
البمداد اللالي تشدم  البويي  بمعاطر ال خائر المبةنرأ، وسجراء المددو ، وسبال  األلااة ومدداعدأ الألدلايا،  

  مراعددداأ اقعب دددارات النندددددددددددددددددانيددد  واعب دددارات البنوع في نمددداذج الملدددااير الوطنيددد  النددددادددأ  وسلت تنددد  تنر 
لاجراءات المبلالف  باأللااة، وفي اردددددددبمارات إعارأ الملالومات، وفي إجراءات البشددددددداي  الموحدأ لاجراءات  

    النوعأ تراعي تيألددددا  إى اقرددددبمارات الموحدأ لرصددددد مراف   قائ     المبلالف  باأللااة. وتجاب الدددددوعاى تيألددددا  
المنظور الننددددددددداني ومنظور البنوع لألددددددددماى رصددددددددد النأوع المب ول  في ه ا الصدددددددددع واإل    عنأا. ورع  

إن  تجريت في الفتاع عورات تدريبي  وسحاطات إع مي  من تج  اإل    عن تهمي    قائ     الددددددددوعاى تيألدددددددا  
المبلالف  باأللااة. وتشدددددددددددددارت الالنن  إلت تهمي  فياة  اقعب ارات النندددددددددددددداني  واعب ارات البنوع في اإلجراءات  

الدددوعاى بمراعاأ معبال  احبياجات ور   النددداء والةبيات والةبياى والرجال واحبياجات وتنارب الدددكاى في 
 المنبملات الملالي  المبألررأ في جأوعى البنةي ي .

)ت( عدة    :ثناء فبرأ البمدادويشدددددددددددير التالب إلت تى الددددددددددددوعاى ار  اللوام  البالي  كلوام  م يف  ت -11
وةاي  البموي  المبوافر للماليات نزع األلااة، و)ب( النزاعات المدددددددددالل  ) ين الق ائ (، و)ج( حال  ال رددددددددال   
وال حرب، و)ع( مدددددددددبويات البالوث الندادأ، و)ي( البلديات البي تليق جما الملالومات، و)و( عدة توافر 

ابأددا، و)ب( األلادداة المدددفوندد  في األعمدداا/المبةنرات من معالةددات  الملدددات ال بمدد  لنزع األلادداة وعدددة كةددا
 اللرب والملبويات الملدني  لالبر  ، و) ( اللوام  المناخي . 

ويوض  التالب تى األلااة المألاعأ ل فراع ما بالت تدةر عن آثار إنداني  واجبمايي  واقبصاعي    -12
ل من ال شدددر  وردددب  ال ي ،    البنمي  المددددبدام ، وتشدددك  تأدادا  وردددياردددي  في الددددوعاى تلول عوى تلفيق 

  2023-2018من الةبرأ    وتكوى بمثاب  عق   رئيدددي  تماة  ناء الددد ة. ويشددير التالب ك لك إلت تن  اعب ارا  
ن   ما منموع    امرتأ )قب  فباأ واحدأ   11( و23فباأ )قب  رددددت فبيات وجر    29إصدددداب  بما فيأا    171رددددُ

وتشدددددددددارت الالنن     (.34)قب  تر ل  فبياى وجر    رج     38( و74فبت وجر    19فبت )قب   93و(  10وجر   
إلت تن  جر  تفدي  ملالومات عن اإلصابات مصنَّة  حدب النوع اقجبماعي واللمر، وتشنا الدوعاى عالت  

أ البمددادد  خ ل فبر  5مواصددددددددددددددالد  توفير الملالومدات عالت هد ا النلو. وقحظدت الالنند  تى إومدال تنةيد  المداعأ  
اققبصددداعي    -المتالوب من شددد ن  تى يددددأ  إردددأاما  كبيرا  في تلددددين رددد م  ال شدددر والظروف اقجبمايي   

 في المناطق المب ثرأ في الدوعاى. 

 وجوع مناطق في وقابي الني  األبرا وجنوب كرعفاى ما بال ابل  ر الوصدول    ويفر  التالب تيألددا   -13
  2019يمكن في الوقت نةددددددد  الوصددددددول إلت المزيد من المناطق من  عاة  إليأا، ولكن  يشددددددير إلت تن  بات  

ع، في  بةل  البايرات الددددياردددي  البي شدددأدها الددددوعاى وملاعثات جو ا. ويشدددير التالب إلت تى الددددوعاى حد 
  مب قيا   من المناطق العتيرأ البي تشدددك   تلديا    102المناطق البي يمكن الوصدددول إليأا، وجوع ما منموع   

منتفددد  مؤكددددأ العتورأ تبالغ    61، بمدددا فيأدددا  مر لدددا    مبرا    13  275  840والبي تبالغ مدددددددددددددددددداحبأدددا  تمدددامددد   
  مبرا   9  962  619منتف  مشدددددددددب   في ختورتأا تبالغ مدددددددددداحبأا   41و  مر لا   مبرا    3  313 221 مدددددددددداحبأا

المندداطق  ، وهي تفا في وقيددات النيدد  األبرا وجنوب كرعفدداى وغرب كرعفدداى. وجدداء في التالددب تى مر لددا  
العاضدددددددل  لدددددددديترأ جأات فاعال  من غير الدول ل  توقا بلد عالت اتةاا جو ا ابل  ر حبت ا ى الوصدددددددول  
إليأا ألردددد اب تمني ، وتن  جر  إعداع ختع لملالن  مشددددكال  األلااة حالما تدددددم  الظروف   لك. وقحظت  

ا  عالت تصدددددددنيةأا حددددددددب  الالنن  تى الددددددددوعاى قدة ملالومات عن البلد  المب في في ه ى المدددددددد ل  حارصددددددد
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ا الدددددددددوعاى عالت   المناطق المؤكدأ العتورأ والمناطق المشددددددددب   في ختورتأا، وحن  ك  منأا، وهي تشددددددددن 
مواصدددددددددال  تفدي  الملالومات عن البلد  المب في عالت ه ا النلو. وقحظت الالنن  تى الوصدددددددددول إلت وقابي  

ن الوضددددددددا األمني، ف عن البفدة الملرب في عمالي    ألدددددددد   الني  األبرا وجنوب كرعفاى ابوق  عالت تلددددددددد 
 الد ة، وترح ب بالملالومات المدبوفاأ البي يفد مأا الدوعاى بانبظاة في ه ا الصدع.

(. ويوضددد   2027نيدددداى/ت ري    1، طالب الددددوعاى البمداد تر ا ردددنوات )حبت وكما تشدددير ردددابفا   -14
مدددددددددددددددو  ونزع األلاداة من وقابي الني   التالدب تى الوقدت الد   ُطالدب يد خد  في اقعب دار اللداجد  إلت إجراء ال

األبرا وجنوب كرعفاى، وتى نبائج المدددو  قد تؤثر عالت خع األردداس في الدددوعاى. ويشددير التالب إلت تى  
  7الدددددوعاى ردددديواصدددد  إبفاء الدول األطراف عالت عال  بمنريات األمور في البفارير المفدم  بموجب الماعأ  

)ت( البايرات    :الملفوعأ في إطار اقتةافي  ديما ابلالق بما االيوخ ل اقجبماعات غير الررددددددمي  والررددددددمي  
في الوضدددا األمني وفي إمكاني  الوصدددول إلت المناطق المالاوم ، و)ب( البفدة الملرب في إجراء المددددو ،  
ل ،   بما في ذلك نواتج المددددددو  وتثرها عالت البلد  المب في تماة الددددددوعاى، و)ج( الملتات الرئيددددددي  الملد 

 ا األولويات. بما فيأ

ويشددير التالب إلت تى الدددوعاى ردديأدف في فبرأ الدددنبين ونصدد  الدددن  األولت إلت اقنبأاء من   -15
ملالي  )قري  تالو   تنشدت  المددو  في جميا المناطق البي يمكن الوصدول إليأا وردُينر  لأ ا الاري مددوحا  

رأ ويلظت بالدع  المتالوب من الدول األعألدددداء    األخر (. وَيةبري التالب تى الدددددوعاى لدي  الفدرات المفر 
. ويشددير التالب إلت  2027والنأات المانل  حبت ابمكن البرنامج من الوفاء بالبزامات  بلالول نيددداى/ت ري   

تى ث ث  كيانات وطني ، هي النم ي  الددددوعاني  لملار   األلااة األرضدددي ، ومنظم  اد المدددداعدأ اللالمي ،  
  األلااة والبنمي  تفوة ب نشددت  إلبال  األلااة والبويي  بالمعاطر ومددداعدأ  ومنظم  الوحدات الوطني  لمكافل

الألدلايا، و اإلضداف  إلت ذلك، ارحب الددوعاى ب   منظمات عولي  مأبم  باألعمال المبلالف  باأللااة تلبزة  
 . 5نشر تصولأا في الدوعاى ومداعدأ الدوعاى في الوفاء بالبزامات  بموجب الماعأ 

(،  2023نيدددددددداى/ت ري    1لتالب إلت تن  خ ل الةبرأ المب قي  من طالب البمداد اللالي )ويشدددددددير ا -16
في مدانبي ت يي ولفاوأ )غرب كرعفاى( ومدان  فيددداى  5اأدف الدددوعاى إلت إومال البزامات  بموجب الماعأ  

المتالو      )النيد  األبرا(، ومدداند  ت و جبيأد  )جنوب كرعفداى(. ويبألددددددددددددددمن التالدب ختد  عمد  لةبرأ البمددادد
 تنفد  عالت مرحالبين هما:

يألددددا الدددددوعاى تفدارات بشدددد ى ملالن  البالوث المب في في   :(2025-2023)  1المرحال    •
 مدانبي باو والكرمك )وقي  الني  األبرا( ومدان  رشاع )وقي  جنوب كرعفاى(.

  في  يألدددا الددددوعاى تفدارات بشددد ى ملالن  البالوث المب في، بما   :( 2027- 2025)   2المرحال    •
   ذلك في مدى كاعقالي والدلنج وتالوع  )وقي  جنوب كرعفاى( وجب  مرأ )إقالي  عارفور(. 

نشددر  1ويشددير التالب إلت تن ، بالنظر إلت الوضددا األمني الراهن، يلبزة الدددوعاى خ ل المرحال    -17
خمددددد  تفرق  ملني  بالمدددددو  غير البفني  توك  إليأا مأم  إجراء مدددددو  ملالي  )قري  تالو األخر ( ومدددددو  

. ويشددددددددير التالب  شددددددددأرا   18في جنوب كرعفاى والني  األبرا في غألددددددددوى    ملاليا   منبملا    187جدادأ في 
أ ح  إلت تن ، اردددددبناعا    تيألدددددا   وردددددُبلري عالت   2لالمرحال     اليا  إلت نبين  المددددددو ، ردددددبنفَّ  خت  اللم  الملدَّ

عن خت  عمال     الدول األطراف. وقحظت الالنن  تهمي  فياة الددددددددددوعاى  بفدي  ملالومات مددددددددددبكمال  ردددددددددنويا  
ل  فألدددددددد     ارددددددددبناعا   عن البايرات البي تترت عالت    إلت تعل  جدادأ، و اإل    عن الملتات الرئيدددددددددي  الملدَّ

اطق المالاومد . وقحظدت الالنند  كد لدك تهميد  تى يفدد ة  الوضددددددددددددددا األمني وعالت إمكدانيد  الوصددددددددددددددول إلت المند
 الدوعاى ملالومات مدبكمال  عن نبائج النأوع المب ول  إلجراء المدو . 
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ويشددددددير التالب إلت تى الدددددددوعاى يلبزة ملالن  ك   البالوث باأللااة األرضددددددي  خ ل فبرأ البمداد،   -18
  مبرا   1  320  689ختورتأا تبالغ مدداحبأا  يشدم  تددا مناطق مؤكدأ العتورأ ورد ا مناطق مشدب   في بما

منتفدد  مشددددددددددددددب دد  في ختورتأددا تبالغ    27منتفدد  مؤكدددأ العتوأ و  11، و2023-2022في عددامي    مر لددا  
منتف  مؤكدأ العتورأ وخمي مناطق    22، و2024-2023في عامي    مر لا    مبرا   5  259  895مدددددداحبأا 

منتف  مؤكدأ    19، و2025-2024في عامي    مر لا   مبرا    5  273 220مشدب   في ختورتأا تبالغ مدداحبأا  
  .2026- 2025في عامي    مر لا    مبرا    1  422  036العتورأ ومنتفباى مشدددددب   في ختورتأما تبالغ مدددددداحبأا  

إلت تى الدددوعاى وضددا خت  طوار  في حال عدة البمك ن من الوصددول إلت المناطق    ويشددير التالب تيألددا  
ر اللبداع ال بة لملدالند  جميا المنداطق المالوثد  بدالد خدائر المبةنرأ  المالاومد  المب قيد  تن   عالت إعداعأ نشدددددددددددددد

بالبزاة الددوعاى    البي يمكن الوصدول إليأا والبلام  ما المنبملات الملالي  المبألدررأ. وتحاطت الالنن  عالما  
بفط ع الدول األطراف بانبظاة عالت آخر المدددددددددددبندات ديما ابلالق ب   تتورات تع  الوضددددددددددا األمني،  

إلت المنبملات الملالي  المبألددددددددررأ، ونبائج المدددددددددو ، والبايرات في نتاا المشدددددددداو  المبلالف     والوصددددددددول
 بال خائر المبةنرأ.

في المائ  من جميا   50و  30ويشدددددددددددددير التالب إلت تى الددددددددددددددوعاى ابوقا تى ُاالات ما ابراو   ين  -19
ث  تى ُتالات وتُفالَّ   المناطق المشددددددددب   في ختورتأا، كما ابوقا  ناء  عالت مشدددددددداريا الملااير الوطن ي  الملدَّ

ث  لاجراءات   المزيد من ه ى المناطق. وتشددددارت الالنن  إلت تهمي  فياة الدددددوعاى  وضددددا ملااير وطني  ملدَّ
المبلالفد  بداأللاداة تبةق ما تحددث الملدااير الددوليد  لاجراءات المبلالفد  بداأللاداة، ممدا قدد يةألددددددددددددددي إلت تنةيد  

الزمني  المتالو   وتوثر فلالي  من حيث البكالة . وتشدددددددددارت الالنن  إلت تى  تردددددددددرع بكثير مما توحي ب  الةبرأ  
اضددددت ع الدددددوعاى   لك يمكن تى يةيدى في كةال  البصددددد  ب رددددرع ما يمكن لالثار اإلنددددداني  واقجبمايي   

 واققبصاعي  العتيرأ البي توضلأا الدوعاى في طال  . 

مبةنرأ، بمددا فيأددا ختع إلجراء تفييمددات ما  ويبألدددددددددددددمن التالدب ختدد  لالبوييدد  بمعدداطر الدد خدائر ال -20
تصددددلاب المصددددالل ، ولألددددماى ات اع منأنيات ملدعأ الدددددياا وسعماج البويي  بمعاطر ال خائر المبةنرأ في  
قتاعات تخر . وكببت الالنن  إلت الدددددددوعاى لبتالب ملالومات إضددددددادي  عن اإلعماج الةلالي/الممكن ألنشدددددت   

النأوع اإلنددداني  واإلنمائي  وجأوع اللماي  والبثقيف عالت نتاا تورددا،  البويي  بمعاطر ال خائر المبةنرأ في  
  وعن كيف تى "البفيي  واقرددبفصدداء الملم فين الراميين إلت وضددا خع تردداس وخارط  طريق ردديشددم ى تلالي   

لالبيانات المبلالف  باإلصدددددددددددددابات، وملالومات عن توصيف ملال   معب  بالنزاعات لألدددددددددددددماى تى تراعي ختع  
وقدائمد  بدالمعداطر    معداطر الد خدائر المبةنرأ صروف النزاع وتق تلر ي المنبملدات الملاليد  لالعتر، البوييد  ب

إلت تن  جر     واقفبراضدددات ديما يع  تنةي  تنشدددت  البويي  بمعاطر ال خائر المبةنرأ". ورع  الددددوعاى مشددديرا  
ل حبياجات، ورردددددد  خرائع    وضددددددا م يار وطني جداد لالبويي  بمعاطر ال خائر المبةنرأ، يشددددددم  إجراء تفيي   

المنبملات الملالي ، وتلداد وارددددبأداف الةاات الملرضدددد  لالعتر لألددددماى تى تكوى البويي  بمعاطر ال خائر  
اراعي النوع اقجبماعي واللمر   المبةنرأ مصدددددمم  خصددددديصدددددا  بما اناردددددب البأداد ال   اواجأ  الددددددكاى و ما

الةاددات الددددددددددددددكددانيدد ، وسلت تى المنظمددات الدددوليدد  والملاليدد  الملنيدد   واإلعدداقدد  واقحبيدداجددات المبنوعدد  لمعبال   
إى تنشدت  البويي     قائ     باإلجراءات المبلالف  باأللااة قد ُعر  ت عالت جميا ه ى المبتال ات. ورع  الددوعاى تيألدا  

ملنددت في المندداهج الدددرارددددددددددددديدد ، وردددددددددددددينر  تدددريددب مدددر ل ي الملالمين وتفر  اع  بمعدداطر الدد خددائر المبةنرأ قددد ُتع 
المنبملدات الملاليد  في المنداطق المبألدددددددددددددررأ من وقابي النيد  األبرا وجنوب كرعفداى وسقالي  عارفور من تج   

إى هناك    قائ     بياعأ نشدددددددر الملرف   ين الددددددددكاى المقيمين بالفرب من المناطق المالوث . ورع  الددددددددوعاى تيألدددددددا  
مبةنرأ في قتاع الصددددل ، وقتاعات  قائم  إلضددددةاء طابا مؤردددددددددي عالت البويي  بمعاطر ال خائر ال  ختتا  

اللم  اإلنددداني واللماي  والبنمي ، ومنظمات المنبما المدني، وجم ي  الأ ل األحمر الدددوعاني، والمنصددات  
اإلع مي  البي تشدددددددددددددم  البث اإلذاعي والبالةزيوني، وإلنشددددددددددددداء شددددددددددددد كات مبتوعين عاخ  المنبملات الملالي   

ي  عماليات البويي  بمعاطر األلااة لألدددددددماى فلاليبأا في إذكاء  المبألدددددددررأ، وسن  ردددددددينر  بانبظاة رصدددددددد وتفي
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الوعي وتشدددددنيا الددددددالوك ا من  ين الددددددكاى الملرضدددددين لالعتر. وتشدددددارت الالنن  إلت تهمي  توفير الددددددوعاى  
ملالومددددات ملدددددثدددد  منبظمدددد  عن  رامندددد  الراميدددد  إلت البوييددد  بمعدددداطر األلادددداة وغيرهددددا من  رامج البوييددد   

، بما في ذلك المنأنيات المدددددددددددددبعدم  والبلديات المتروح   7رير المفدَّم  بموجب الماعأ  بالمعاطر، في البفا 
 والنبائج البي تلففت، ما ملالومات مصنة  حدب النوع اقجبماعي واللمر.

وكببدت الالنند  إلت الدددددددددددددددوعاى كي اوافيأدا بدعخر الملالومدات المبلالفد  بدالنأوع البي ابد لأدا قتعداذ   -21
ء قددرأ وطنيد  مدددددددددددددددبددامد  لملدالند  المنداطق المالاومد  البي ل  تكن ملروفد  من قبد ، تددا ير ترمي إلت  ندا

فيأا المناطق المالاوم  حداثا  البي اوُبشةت بلد إومال تدمير األلااة. ورع الدوعاى مشيرا  إلت تن  يلبزة،   بما
ء قدرأ مدددددددددبدام  عاخ   في المركز اإلقاليمي لالبدريب عالت اإلجراءات المبلالف  باأللااة،  نا باعب ارى عألددددددددوا  

هيكد  المركز الفومي لمكدافلد  األلاداة/وبارأ الددفداع لالبصددددددددددددددد  لالبالوث النداج  عن الد خدائر المبةنرأ بلدد تى  
إى عمالي  إيناع خع رددددداخن معصددددد     قائ     . ورع  الددددددوعاى تيألدددددا  5تعالن وفاءى بالبزامات  بموجب الماعأ  

وسى رق  الأات  اوبَّع عالت المنبملات الملالي  المبألررأ    لاجراءات المبلالف  باأللااة ينر  تنةي ها بالةل ،
م ن اقرددددددبراتينيات   وضددددددمن مواع البويي  بالمعاطر. وتشددددددارت الالنن  إلت تهمي  فياة الدددددددوعاى بكةال  َتألددددددَ
وختع اللم  الوطني  إلومال تدمير األلااة ترتي ات بشدددددددددد ى ارددددددددددبدام  الفدرات الوطني ، وترح ب  بالفي ت   

 ا الصدع بصورأ منبظم .مدبندات في ه 

وقحظت الالنن  تى التالب ابألمن ملالومات تخر  ذات صال  قد تكوى مةيدأ لالدول األطراف في  -22
وتةاصدددددددي  إضدددددددادي  عن ا ثار اقجبمايي  واققبصددددددداعي  لالبالوث    تفيي  التالب والنظر دي ، تشدددددددم  صدددددددورا  

ال  لك  وقي .المب في، وملالومات عن منأنيات اإلفراج عن األراضي، وختع عم  ر  نوي  مةص 

لبنةي  خت  عمال ، وتى    تمريكيا    عوقرا    61 906  790ويوضدددد  التالب تى الدددددوعاى ردددديلباج إلت   -23
عوقر تمريكي. وكببت الالنن  إلت الددددددوعاى    500 000مدددددداهم  ردددددنوي  قدرها    حكوم  الددددددوعاى تفدة حاليا  

إلت تن  رينر   وي  ال بة. ورع  الدوعاى مشيرا  لتالب ملالومات إضادي  عما تلبزة الدوعاى فلال  لبلبا  البم
ومن توبيلأا عالت الدول األطراف،    2023اقنبأاء من وضدددددددددا اردددددددددبراتيني  لبلبا  الموارع في آذار/مارس  

وربأدف اقربراتيني  إلت ما االي: )ت( بياعأ تبرعات المانلين اللاليين، و)ب( اقتصال بمانلين إضافيين  
لمنتفد ، و)ج( بيداعأ عددع الببرعدات ومصدددددددددددددداعرهدا وطرائق تفدديمأدا، و)ع( بيداعأ  عالت مدددددددددددددددبو  اللدال  وفي ا

المدددداهم  الوطني . وقحظت الالنن  تى خت  الددددوعاى تلبمد عالت النأوع البي اب لأا لبلبا  الموارع، وعالت  
ى لدع   الزياعأ المددددددددددددددبمرأ في البموي  الدولي ال   ابالفاى، وعالت بياعأ الموارع البي توفرها حكوم  الددددددددددددددوعا

جأوع البنةيد ، بمدا في ذلدك من خ ل النأوع الراميد  إلت تيدددددددددددددددير عماليدات المنظمدات الددوليد  لنزع األلااة.  
 وتعر ت عن ترحيبأا ب ى تبالفت من الدوعاى، بصورأ منبظم ، ملالومات مدبندأ في ه ا الصدع.

ولي  ووطني  كبيرأ وفي رددددددددددياا الب كير ب ى تنةي  خت  عم  الدددددددددددوعاى يلبمد عالت تلبا  موارع ع -24
وعالت إمكاني  الوصددول إلت المناطق المالاوم ، تشددارت الالنن  إلت تى اقتةافي  رددبدددبةيد من تفدي  الدددوعاى  

خت  عم  مةصدددددددال  ملدث  لالةبرأ المب قي  المشدددددددمول  بالبمداد.    2025نيدددددددداى/ت ري    30إلت الالنن  بلالول  
ومات عن البفدة الملرب وقائم  ملدث  تشدددددم  وقحظت الالنن  تى خت  اللم  ه ى ان اي تى تبألدددددمن ملال

جميا المناطق الملروف  باحبوائأا عالت تلااة مألدددددددداعأ ل فراع تو المشددددددددب   في احبوائأا إياها، وسرددددددددفاطات  
رددددددددنوي  تبلالق بالمناطق الملني ، وما هي المنتف  البي رددددددددبلاَلج خ ل الةبرأ المب قي  المشددددددددمول  بالتالب،  

 اة، وميزاني  مةصال  منفل .وخت  لالبويي  بمعاطر األلا

وقحظدت الالنند  تى الملالومات المفددم  في التالب، وفي وقدت قحق رعا  عالت ترددددددددددددداالد  الالنن ، هي   -25
ملالومات شامال  وكامال  وواضل . وقحظت الالنن  تى العت  البي قد مأا الدوعاى قا ال  لالبتبيق والرصد وتبي ن  

إلت تى ننا  العت  رهٌن    تفدة في البنةي . وتشددددددددارت الالنن  تيألددددددددا   وضددددددددو  اللوام  البي قد تؤثر في إحراب  
بفمكاني  الوصددددول إلت المناطق المالوث  المب قي ، وهو ما ابوق  عالت تلدددددن الوضددددا األمني وسحراب تفدة في  
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اللوار الددددياردددي، وضدددرورأ وجوع تموي  وطني مددددبفر وحشدددد موارع عولي ، والبلاوى ما تصدددلاب المصدددالل   
الدولي، وتأيا   يا  مواتي  لالمنظمات المشدارك  في األنشدت  المبلالف  باأللااة. وفي ه ا الددياا،  عالت الصدليد  

 قحظت الالنن  تى من مصالل  اقتةافي  تى يفدة الدوعاى تفاريَرى رنويا  إلت الدول األطراف بش ى ما االي:

الدددددددددددددددوعاى، ونبددائج  مددد  البفدددة الملرب ديمددا ابلالق بدداقلبزامددات الوارعأ في ختدد  عمدد    '1'
المدو  وجأوع البتأير عالت نلو ابدق ما الملااير الدولي  لاجراءات المبلالف  باأللااة  
وط فا  لالمنأني  المدددبعدم  لافراج عن األراضددي )ت  األراضددي المالااأ  وارددت  المددد   
غير البفني، تو المفالَّصددددددد   واردددددددت  المدددددددد  البفني، تو المتأَّرأ  واردددددددت  اإلبال (، ومن  

 خ ل تصنيف ه ى النبائج حدب نوع البالوث ال   ينر  البصد  ل ؛

تثر نبائج المدد  والبتأير، وكي ي  إردأاة بياعأ الوضدو  في تاي ر تفيي  الددوعاى لالبلد    '2'
 المب في في منال البنةي  ولالندول الزمني العاي بلمالي  البنةي ؛

ءات المبلالف  باأللااة، ما  البلد  المب في عالت نلو ابدددددددددددددددق ما الملااير الدولي  لاجرا '3'
تصددددددنيف الملالومات حدددددددب المناطق المشددددددب   في ختورتأا والمناطق المؤكدأ العتورأ  

 وحن  ك   منأا، وك لك حدب نوع تالوثأا؛

ل ، بما في ذلك ملالومات عن عدع المناطق ومددددداح  المناطق   '4' الملتات الرئيدددددي  الملدَّ
عت  أا األولويات؛ المالاوم  البي ابلين ملالنبأا ادويا  والكي ي   البي حد ل

البفدة الملرب في وضدددا وسقرار اردددبراتيني  وطني  ملددددو   البكاليف وملدعأ بمنيا ، من  '5'
خ ل إجراء مشداورات تشدم  الندداء والةبيات والةبياى والرجال، وتفدي  ملالومات مددبوفاأ 

 عن الندول الزمني وعمالي  إقرار اربراتينيبأا الوطني  في ه ا الصدع؛

ث  رنويا  عن تاير الوضا األمني وكي ي  ت ثيرى إينابا  تو رال ا  في البنةي ؛ملال '6'  ومات ملد 

ثد  عن النأوع المبد ولد  لبنةيد  ختد  البوييد  بعتر األلاداة واللدد مند  في  '7' ملالومدات ملدد 
المنبملات الملالي  المبألدددررأ، بما في ذلك تفدي  ملالومات عن المنأنيات المددددبعدم ،  

 ، والنبدائج الملففد ، عالت تى ُتصددددددددددددددنَّ  الملالومدات حددددددددددددددددب النوع  والبلدديدات المتروحد
 اقجبماعي واللمر؛ 

جأوع تلبا  الموارع والبموي  العارجي ال   تالفاى الدددددوعاى، والموارع البي تبيلأا حكومب   '8'
 ععما  لنأوع البنةي ؛ 

ك  ملالومات ملدث  عن هيك   رنامج الدددددددددددددددوعاى لاجراءات المبلالف  باأللااة، بما في ذل  '9'
 الفدرات البنظيمي  والمؤردي  الفائم  والندادأ لالبصد  لالبالوث المب في بلد اإلومال. 

ملالومددات عن كي يدد  مراعدداأ جأوع البنةيدد  معبال  احبيدداجددات ور   الندددددددددددددددداء والةبيددات   '10'
 والةبياى والرجال واحبياجات وتنارب الدكاى في المنبملات الملالي  المبألررأ.

ة الددوعاى تفارير إلت الدول األطراف عالت النلو المشدار  وتشدارت الالنن  إلت تى من  -26 المأ  تى يفد 
إليد  تع ى، ومن المأ  بداإلضدددددددددددددددافد  إلت ذلدك إط ع الددول األطراف بدانبظداة عالت البتورات األخر  ذات  

ها الماعأ   خ ل الةبرأ المشدددددددددمول  بالتالب واقلبزامات األخر  الملالن  في التالب،   5الصدددددددددال  المبلالف   بنةي ل
ذلك تثناء اقجبماعات الملفوعأ  ين الدورات، واجبماعات الدول األطراف، ومؤتمرات اقردبلراي، وك لك  و 

 باقربناع إلت علي  إعداع البفارير. 7 وارت  تفاريرها المفدم  بموجب الماعأ 
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