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

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

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

 موجز تنفيذي  

 مقدم من السودان  

وصوووّدقت    1997كانول األول/  يسووومبأل   4وّقعت حكومة السوووو ال عات اقيا حة حاأل األل اي     -1
، قودي السووووووووووووووو ال  ا وا  ل مود ود  2013آذار/موار    23   و . 2003قشووووووووووووووأل ن األول/   و أل   13عايهوا     

لاودول  . ووا ق االج موا  الاوالوش عشووووووووووووووأل 2019نحسووووووووووووووال/  أل و   1إلت   5المحود  لوب وموجول الموا     األجو 
األ ألاف واإلجما  عات الطال. وقدي السوووووووووووو ال  ا ا  وانحا  لاحةوووووووووووول عات   أل  قمد د قبا   ر    ووووووووووونوا   

األ ألاف عات    السووووواو  عشوووووأل لادول(. ووا ق االج ما   2023نحسوووووال/  أل     1  -  2019نحسوووووال/  أل    1)
   ال ال مد د الاان .

وا وووووووووووووو نوا ا  إلت قحايو   حوانوا  جهو  المسووووووووووووووت وال طهيأل العوار وة، والموار  الم واحوة وال ودر  عات   -2
األمنحة، والسوووووحاب والبيصة الةوووووعبين، واألاما  االق ةوووووا ية    الباد، و ال شووووواور م     واألوضوووووا ال طهيأل،  

 مكن من إ مال إاالة   ل السووووو ال لن   قبين وا وووو جن    صووووحام المةوووواحة    اإلجألاعا  الم عا ة واألل اي،  
 . 2023   األل اي المضا   لأل ألا  المسعاة وحاول نحسال/  أل   

(  2027نحسووووووووال/  أل      1 -  2023نحسووووووووال/  أل     1و طال السووووووووو ال  ر    وووووووونوا  إضووووووووا حة ) -3
 ال  كمال إاالة األل اي المضا   لأل ألا  واالم اال لالقيا حة. 

( وصوووف ميةوووّ  لطبحعة ومدد ال حدد  2018لسوووو ال )وقد ور     الطال السوووا ق القد قدمب ا -4
 األصا  القد  واجهب الباد. 

وكوانوت المنوا ق الماوووة وواألل واي والم يعألا  من ماايوا  الحألم     ودايوة الطاول الاوان  الوقد   -5
)  ي (.  ( ق      وال    النيو  األارب وجنوم كأل  وال وبألم كأل  وال  2019نحسووووووووووووووال/  أل و     1قودموب السوووووووووووووو ال ) 

منط ة مؤكد  الاطور     53 م ار مأل عة، قضوووووووو     19  285  410منط ة خطأل  مسوووووووواح ها    98ال اوث يشووووووووم    وكال 
 م ألا  مأل عا .    16  866  480منط ة يش  ب    خطورقها مساح ها    45م ألا  مأل عا ، و   2  418  930مساح ها  
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(،   ألج  2021ألول/ يسوووووومبأل  كانول ا   31  -   2019نحسووووووال/  أل      1وخالل   أل   ال ال مد د السووووووا ق )  -6
م ألا  مأل عا ،    7  926  644منط ة ماووة واألل اي المضووووا   لأل ألا  مسوووواح ها اإلجمالحة    19معموعب    السووووو ال عما 
م ألا  مأل عا .    960  989م ألا  مأل عا  ق  إل اؤها من خالل المست بيأل ال  ن  وق  قطهيأل   6  965  655وما    ذلك  

 ل ما  مضا ا  لأل ألا . 60لقلك، حد  السو ال و مأل   ون حعة 

كانون    31 –  2019نيســان/ريريل  1: المناطق المفـر عنها، واألجهزة المدمرة  ســب الســنة،  1الجدول    
 2021األول/ديسمبر 

 السنة

الومونوووووووا وق  عووووووود   
الوووووووموووووووعوووووووألوف  و 
المشووووووو  ب     نها  
قح ود عات  ل اي  

 مضا   لأل ألا  
المنط ة الما ا   

 )واألم ار المأل عة( 
المنط ة الم اةة  
 )واألم ار المأل عة( 

المنط ة المطهأل   
 )واألم ار المأل عة( 

إجمال  المنط ة  
الميألج عنها  

 )واألم ار المأل عة( 

األلووووو ووووووواي   عووووووود  
المضا   لأل ألا   

أل ال      جّم 

2019 5 357 127 6 0 035 577 392 704 6 1 

2020 9 0 0 799 353 799 353 42 

2021 5 298 838 0 155 30 453 868 17 

 60 7  926  644 960  989 0 6 965  655 19 المجموع

الووووقخووووا أل الم يعأل    -7 ذلووووك مهوووواي ال اا  من  ومن خالل عماحووووا  المسووووووووووووووت وال طهيأل، ومووووا    
، وإاالة األل اي المضووا   لأل ألا  واألل اي المضووا   لادواوا /األل اي المضووا   لامألك ا ،    جمح  الموضووةحة

  وب    منط وة يجشوووووووووووووو 441، عوال  السووووووووووووووو ال   ار ور الامس نحواع جنوم كأل  وال والنيو  األارب وواليوا   
 م ألا  مأل عا .  4 199 673منط ة مؤكد  الاطور  ق ط   665م ألا  مأل عا  و 5 595 483خطورقها ق ط  

وم  قحسووون الوضووو  األمن ، قمكن السوووو ال  يضوووا  من إجألاع عماحا  مسوووت إضوووا حة    وال    الني    -8
،   ووووويأل   2021ول/ يسووووومبأل كانول األ   31إلت    2019نحسوووووال/  أل     1األارب وجنوم كأل  ال. و   الي أل  من  

 م ألا  مأل عا .   3  117  930منط ة مزروعة واألل اي المضا   لأل ألا  مساح ها    27عماحا  المست عن قسعي   

 2021: مستوى التلوث باأللغام المضادة لألفراد المسجل  سب الوالية، 2الجدول   

 الوالية 

  المعألوف عد  المنا ق  
اح واؤهووووا عات  ل وووواي  

 مضا   لأل ألا 

مسوووووووووووووووووواحووووووة الوموونوطو ووووووة  
المعألوف اح واؤهوووا عات  
 ل ووواي مضوووووووووووووووا   لأل ألا   

 )واألم ار المأل عة( 

عوووووود  الوووومووونووووووا وووق  
الووومشووووووووووووووو ووو ووووووب  ووو   
اح وا هووا عات  ل واي  

 مضا   لأل ألا  

إجمال  مسوووووووووووووواحة  
المنط وة المشووووووووووووو  وب 
اح وا هووووووا عات      
  ل اي مضا   لأل ألا  

عووووووود    إجوووووووومووووووووالوووووووو  
المنوووووا ق المعألوف  
 و المشووووو  ب     نها  
قح ود عات  ل وووووواي  

 مضا   لأل ألا   

إجمووووووال  مسووووووووووووووووواحوووووة  
المنط وووووة المعألوف  و  
المشوووووووووووو  ووووووب     نهووووووا  
قووحوو ووود عوواووت  لوو وووووواي  
مضووووووووووووووووووا   لوووووووأل ووووووألا   

 )واألم ار المأل عة( 

 1 068 236 13 117 962 8 950 274 5 نهأل الني  األارب 

 12 185 613 86 9 822 666 30 2 362 947 56 جنوم كأل  ال 

 21 991 3 21 991 3 0 0 بألم كأل  ال 

 13 275 840 102 9 962 619 41 3 313 221 61 المجموع 
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وواصوووووووووووووواوت الحكوموة السووووووووووووووو انحوة قمو و   نشووووووووووووووطوة اإلجألاعا  الم عا وة وواألل واي خالل   أل   ال   -9
ذلووووك إاالووووة األل وووواي والم يعألا  من ماايووووا  الحألم إلت جووووانوووول  جور العمووووال. و     ال موووود وووود، ومووووا    

 . (1) والر  مأل ك  500 000،  ا ت األموال الحكومحة السنو ة 2021-2019 الي أل 

 : التمويل السنوي الذي تم الحصول عليه خالل فترة التمديد الحالية )بالدوالر األمريكي(3الجدول   

 2022 2021 2020 2019 موار  ال مو  

 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000  كومة السودان

دائرة األمم المتحدة لإلجراءات  
 2 902 000 7 529 000 5 230 145 4 978 160 م المتعلقة باأللغا

 3 402 000 8 029 000 7 230 145 6 978 160 المجموع الكلي

خالل   أل   5هناك عد  من العق ا  العماحة ال    عاقت و اع السووووو ال وال زاماقب وموجل الما    و  -10
 :، وه ال مد د الحالحة

 ؛عدي كياية ال مو   ) ( 

 ؛النزاعا  المساحة ) ين الق ا  ( )م( 

 ؛حالة الال ا  والالحألم )ج( 

 ؛مس و ا  قاوث جد د  ) ( 

 ؛جم  المعاوما ال حديا  المواجهة     )هو( 

 ؛ن   معدا  إاالة األل اي وعدي كيا  ها )و( 

 ؛ األل اي/الم يعألا  من ماايا  الحألم المد ونة    األعماب والمح و ا  المعدنحة لا أل ة  )ا(  

  شهأل من مو   األمطار.  4إلت  3العوام  المناخحة والاألوف العو ة، وما    ذلك  )ح( 

وال  زال وجو  الووقخووا أل الم يعأل ، ومووا    ذلووك األل وواي المضوووووووووووووووا   لأل ألا  واألل وواي المضوووووووووووووووا     -11
لادواوا /األل اي المضوا   لامألك ا  والم يعألا  من ماايا  الحألم،   سوبل    و حا  وإصواوا ، ال  وحما 

لمحاحة الم ضووألر      صوويوف المدنيين، ومن  يه  الألجال والنسوواع واأل يال الق ن يةحشووول    المع معا  ا
و   المنا ق المعاور  لها. و اإلضووووووووا ة إلت ذلك، قحألي القخا أل الم يعأل  النا  من األراضوووووووو  ال   يمكن 
ا وووو ادامها ا وووو اداما  من عا . و ع مد معا  السووووو انيين الق ن يةحشووووول    الواليا  الم ضووووألر  من القخا أل  

وواليا   ار ور الامس وشووووووووووك    ووووووووووا وووووووووو  عات  الم يعأل     جنوم كأل  ال والني  األارب وبألم كأل  ال  
شوعور وانعداي  الالزراعة والاألو  الحيوانحة كو وياة ر حسوحة ل وليد الدخ . وقسوبل ال اوث والقخا أل الم يعأل     

- األمن، وقأخأل عماحا  السووووووووالي، وإعاقة  نشووووووووطة ال نمحة لسوووووووونوا ، كما قسووووووووبل    مةوووووووواعل اج ما حة
 ل. اق ةا ية و يصحة شد د  لشعل السو ا

  

  2019هو نيس المبا  الووقد كووال قبوو  عوواي  ل     يأل مبا  اشوووووووووووووو ألاك الحكومووة    اإلجألاعا  الم عا ووة ووواألل وواي وووالعماووة المحاحووة؛   (1)
والدوالر األمأل ك  وشووووووووك     ة المبا انايضووووووووت  حم    د  ،انايضووووووووت   حمة العماة المحاحة  وألل  ؛ والر  مأل ك   2  000  000 عا ل  و 

   والر  مأل ك . 500 000 والر  مأل ك  إلت  2 000 000 بيأل من 
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منط ووة خطأل     102 حمووا معموعووب    5و  ماوو  ال حوودد الووقد  واجهووب السووووووووووووووو ال وموجوول المووا     -11
م ألا    3  313  221منط ة مؤكد  الاطور  مسوووواح ها  61م ألا  مأل عا ، وما    ذلك    13 275  840مسوووواح ها  

 م ألا  مأل عا .  9 962 619منط ة يجش  ب    خطورقها مساح ها  41مأل عا  و

من بيأل الممكن الوصووووووووووووووول إلت  جزاع من وال    النيو  األارب وجنوم كأل  وال؛ ولكن،  وال  زال  -12
  :م ارنة وي أل   ال ال مد د السا ق، ق  الوصول إلت مز د من المنا ق وما    ذلك

والية الني  األارب: محاي ا  ولو و او، و جزاع ر حسووووحة من محاحة  حسووووال و  األ من نةووووف محاحة  -13
 الكألمك ق أل  ا .

والية جنوم كأل  ال: يمكن الوصوووووول إلت المنا ق ال أل  ة من خو المواجهة    كا وقا  والدلن    •
 ورشا  والدالم  وهبياة والأل ف الشألق  و  و كألشوال وقاو د.

وال يمكن حالحا  الوصوووووووول إلت المنا ق الااضوووووووعة لسوووووووحطأل  العها  الياعاة بيأل الحكومحة ال     •
اقيا حة جو ا لاسوالي     جزاع من وال    الني  األارب وجنوم كأل  ال.  قزال بيأل موقعة عات   ال

د  خطو لمعالعة مشكاة األل اي هناك ومعأل   م  ح الاألوف  قلك. اوم  ذلك،  جع 

وال يمكن حالحا  الوصووووووووول إلت المنا ق الااضووووووووعة لسووووووووحطأل  العها  الياعاة بيأل الحكومحة ال     -14
و ا لاسالي     جزاع من وال    الني  األارب وجنوم كأل  ال. وم  ذلك،  قزال بيأل موقعة عات اقيا حة ج ال

د  خطو لمعالعة مشكاة األل اي هناك ومعأل   م  ح الاألوف  قلك.ا جع 

2021كانون األول/ديسمبر  31: مستوى التلوث المتبقي: األلغام المضادة لألفراد في 4الجدول   
(2) 

 الوالية 

الووووووموووووونووووووا ووووووق   عوووووود  
احو وواؤهووووووا  الوموعوألوف  

عات  ل واي مضووووووووووووا    
 لأل ألا  

الومونوطو ووووووة   مسووووووووووووووووواحووووووة 
المعألوف اح واؤهووا عات  
 ل ووواي مضووووووووووووووا   لأل ألا   

 )واألم ار المأل عة( 

عوووووود  الوووومووونووووووا وووق  
الووومشووووووووووووووو ووو ووووووب  ووو   
اح وا هووا عات  ل واي  

 مضا   لأل ألا  

إجمووال  مسوووووووووووووواحووة  
المنط وة المشووووووووووووو  وب 
اح وا هووووووا عات      
  ل اي مضا   لأل ألا  

عووووووود    إجوووووووومووووووووالوووووووو  
المنوووووا ق المعألوف  

و المشووووو  ب     نها    
قح ود عات  ل وووووواي  

 مضا   لأل ألا   

إجموووووال  مسوووووووووووووووواحووووة  
المنط وووة المعألوف  و  
المشوووووووووووو  وووووب     نهوووووا  
عوواووت  لو وووووواي   قووحوو ووود 
مضووووووووووووووووووا   لوووووأل وووووألا   

 )واألم ار المأل عة( 

 1 068 236 13 117 962 8 950 274 5 نهأل الني  األارب 

 12 185 613 86 9 822 666 30 2 362 947 56 جنوم كأل  ال

 21 991 3 21 991 3 0 0 بألم كأل  ال

 13 275 840 102 9 962 619 41 3 313 221 61 المجموع

 .  2027نحسال/  أل      1إلت    2023نحسال/  أل      1و طال السو ال قمد دا  لمد   ر    نوا ، من   - 15

وقوأخوق المود  المطاو وة    االع  وار الحواجوة إلت إجألاع مسووووووووووووووت    وال    النيو  األارب وجنوم   -16
و   هقا الةود ، وضو  السوو ال    األمن     قاك األما ن.الوضو    أل  ال ومنط ة  ار ور و  ي  م  قحسون  

 خطة عم  ميةاة.

ذلك،  يواص  السو ال    عات  بيأل  ل قنييق المست قد  ؤوأل عات خو األ ا     السو ال. و ناع   -17
   االج ماعا  بيأل  7إخطار الدول األ ألاف  وووووووووووووونو ا ، من خالل ق ار ألق و حاناقب الم دمة وموجل الما    

  

المدرج    2021كانول األول/ يسووووووومبأل   31هقا العدول ال اوث الم     من األل اي المضوووووووا   لأل ألا  من  داية البألنام  ح ت   يعكس (2)
 ق الشا عة    وال    جنوم كأل  ال والني  األارب. عزع من ق دي   ال ال مد د الاالش. وهو ياهأل  وضوح المنا 
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) ( ال  يألا     األمن وال  يألا     الوصووووووووووووول إلت    :الأل وووووووووووومحة والأل وووووووووووومحة لالقيا حة،  حما   عاق وما  ا 
حوا  المسووووووووووووووت، وموا    ذلوك نواق  المسووووووووووووووت و وألق عات  المنوا ق الما وموة )م( ال  ودي المحألا    قنييوق عما

 ال حدد الم        السو ال؛ )ج(  ه  المعال  المحدوة السنو ة، وما    ذلك األولو ا . 

وقد وضووووووووو  السوووووووووو ال خطة عم  من مألحا ين لا ةووووووووودد لا حدد الم     القد  واجهب وموجل  -18
عت خطة العم  ا و نا ا  إلت الدرا وا  اال و  ةوا حة عن قأويأل األل اي األرضوحة ال    جأل ت  5 الما   . ووجضو 

وجهو  المسووووت المسوووو مأل  المبقولة    المنا ق ال   يمكن الوصووووول إليها وال      2009-2002خالل الي أل   
إلت إل وواع    . ومن الم وق   ل  ؤ د الوصووووووووووووووول إلت المنووا ق الم  قحووة2021و  2018 جأل ووت  ين عووام   

 منا ق الدرا ا  اال   ةا حة عن قأويأل األل اي األرضحة  ضال  عن قحد د منا ق خطأل  جد د . 

قحت والية الحكومة    ةجمح  المنا ق الاطأل  ال   يمكن الوصوووووووووول إليها الواقع 1ق ط  المألحاة   •
من   (، وما    ذلك المنا ق العد د  ال   ق  قحد دها2025-2023 و الااضووووووووعة لسووووووووحطألقها )

  المست. خالل  نشطة

ال اوث الم        قوواعوود  البحووانووا  الووقد ال يمكن معووالع ووب حووالحووا  ولكن من   2ق ط  المألحاووة   •
  .2027-2025أل  ي الم ألر إاال ب خالل ال

 (2027-2023: جميع معالم اإلفراـ عن األراضي النطرة  سب السنة، )5الجدول   

 السنة 

 اإل ألاج عنها المنط ة ال    ي     الاطأل 

المنا ق المش  ب  
 خطورقها     

المنا ق مؤكد   
 المعمو   الاطور  

المنا ق ال   ق  إل اؤها عن  
  أل ق المست بيأل الين  

المنا ق المطهأل  عن  
  أل ق المست ال  ن  

إجمال  المنا ق ال    
  ي   اإل ألاج عنها 

2023-2022 56 59 115 412,3 248 3 281,7 970 3 694 218 7 

2024-2023 61 44 105 465,5 288 3 235,6 019 4 701 307 7 

2025-2024 32 13 45 927,9 407 3 245,2 165 4 173 573 7 

2026-2025 10 47 57 708,7 565 3 088,4 358 4 797 923 7 

2027-2026 10 19 29 053,5 301 1 176,5 590 1 230 891 2 

 32 914 595 18 103 027 14 811 568 351 182 169 المجموع
       

جمح   نوا  ال اوث والقخا أل الم يعأل ، وما    ذلك األل اي المضوا   لأل ألا  واألل اي    5و بين العدول   -19
المضوا   لادواوا  والم يعألا  من ماايا  الحألم والناأل إلت قأويألها المشو ألك عات السوكال الم ضوألر ن، ومن  

عات إاالة األل اي    حسووووووووووو والمع معا  المحاحة. وعات الألب  من ال ألكيز الأل    يه  العا دول والمشوووووووووووأل ول  اخاحا  
والم يعألا  من ماايا    المضووووووووووا   لأل ألا ،  ألل إاالة األل اي المضووووووووووا   لادواوا /األل اي المضووووووووووا   لامألك ا  

  ن    الناأل  حب خالل   أل  ال مد د لأل  ام ال الحة:ا  الحألم  مأل وال  األهمحة  يض

 ؛ معا  المحاحةالالجصول والمشأل ول  اخاحا  العا دول إلت الباد والمع ‘1’

يح اج العا دول من إويو حا وجنوم السو ال إلت  ب  كسل الألاب والمساعد  اإلنسانحة  ‘2’
 ؛ها وسبل وجو  القخا أل الم يعأل وصول ال   ال يمكن

يسوووو  أل العا دول مؤق ا     منا ق  خألد، مما قسووووبل    مشووووا   ق عاق وماكحة األراضوووو ،   ‘ 3’ 
الووقخوا أل   ووواإلجألاعا  الم عا ووة ووواألل وواي إلاالووة  وه    حاول وشووووووووووووو ف عن الوودع  الاووا 

 ؛المةحشحة ط ه نشالم يعأل  من مع معاقه  المحاحة و راضيه  ال  صناف ححاقه  و 
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ال يمكن الوصوووووووول إلت المنا ق الماووة واألل اي المضوووووووا   لأل ألا     معا  المحاحا    ‘4’
 ؛الم ضألر  من الحألم وسبل قاوث الطألب/الممألا 

  شهأل ك  عاي.  5إلت  3 ال مو ما  ممطألا  مدقب من يةحش السو  ‘5’

ولال و عاوة لعمح  المنا ق الماووة والقخا أل الم يعأل  ذا  األولو ة العالحة، وضو  السوو ال خطة   -20
العموو  هووقق حيووش  ووووووووووووووي   اإل ألاج عن المنووا ق الماووووة ووواألل وواي المضوووووووووووووووا   لأل ألا  واألل وواي المضوووووووووووووووا    

مألك وا  والمنوا ق الماوووة ووالم يعألا  من ماايوا  الحألم  وال مود   اول  لاودوواووا /األل واي المضوووووووووووووووا   لا
 . 5ال مد د وموجل الما   

و ع زي البألنام  السووووووو ان  لتجألاعا  الم عا ة واألل اي إجألاع ق يح  ومسووووووت م عم ين لوضوووووو  خو   -21
   ا  لا دخال  الم عا ة وال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل . 

و وووحشوووم  ق يح  ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل  مشووواورا   و ووو  نطاقا  م   صوووحام المةووواحة   -22
وما    ذلك واار  ال عاح  وواار  الةوووووحة وجمةحة الهالل األحمأل السوووووو ان  ومناما  اإلجألاعا     ،المعنيين

الم عا ة واألل اي واليونحسووووف والمع معا  المحاحة الم ضووووألر  من القخا أل الم يعأل . و ووووحشووووم  ال  يح   يضوووا   
الم يعأل  والموا  اإلعالمحة    ا ووووووووو عألاضوووووووووا  لتجألاعا  والمنهعحا  الحالحة الم عا ة وال و حة وماا أل القخا أل 

وال اقحفحة واالقةوووووووووالحة الم عا ة وال و حة والماا أل، وقحايال  لبحانا  اإلصووووووووواوا  عات مأل السووووووووونين، و ور  
ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل     الحد من الحوا ث وقعز ز السوووووووووواوك المن  اخ  المع معا  المحاحة  

لماا أل. و ووووحشووووم   يضووووا  حا ا  عم  ق نحة وشووووأل ن ا   ال  يح   الم ضووووألر  والمدار  ال   قا ت ال و حة وا
لامألكز ال وم  لمكا حة األل اي، ومناما  ال و حة وماا أل القخا أل    الم دمة  وخار ة الطأل ق وال وصووووووووحا 

 الم يعأل ، و صحام المةاحة المعنيين. 

 وحشوم  قوصوحا   كما  ال  و وحشوم  ال  يح   يضوا  قحايال  شوامال  لد نامحا  الةوألا      وحاب السوو  -23
ومنهعحا  ل دخال  ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل  المألا حة لانزاعا  ال     عين القحاي  ها. و اإلضوووا ة  
إلت ذلك،  حشم  قحايال  وقوصحا  إل ماج ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل     قطاعا  العم  اإلنسان   

من خالل ا وووووووووووووو شووووووووووووووار  من قبو  خبألاع ال و حوة وماوا أل    والحموايوة والةووووووووووووووحوة وال عاح . و ووووووووووووووحجعألد ال  يح 
 الم يعأل .  القخا أل 

و ووووحجعألد ق يح  الح حاجا  ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل  وقحد د المعموعة المعألضووووة لااطأل من   - 24
خالل ر ووووو  خألا و المع م  المحا  وإشوووووألاك النسووووواع والألجال واأل يال    ك  مع م  محا  مسووووو هدف قب   دع  

ل و حوة وماوا أل الوقخوا أل الم يعأل . و وووووووووووووي    وقل جهو  ال و حوة وماوا أل الوقخوا أل الم يعأل  وطأل  وة مناموة قودخو  ا 
قناحمووا  جيوودا  ومنهعحووة قسووووووووووووو نوود إلت خطووة م طور  قووأخووق    االع  ووار قووأويأل ال و حووة وووالماووا أل عات المعموعووة  

وعمال اإلباوة اإلنسووووانحة   لها   ور  المعا المع معا  المحاحة  المعألضووووة لااطأل    المع معا  المحاحة الم ضووووألر  و 
وعامة النا  الق ن يةحشووووول    واليا  السووووو ال الم ضووووألر . وقد وضوووو  البألنام  السووووو ان  لتجألاعا  الم عا ة  
وواألل واي معوا يأل و نحوة ل اطحو ال و حوة وماوا أل الوقخوا أل الم يعأل  وقحود ود  ولو واقهوا. وقوضووووووووووووو  خطوة العمو  وموا  

 ألجت الألجو  إلت  ال ال مد د لاحةووووووول  و   . 24واإلجألاع   32- 28جألاعا   واإل  و وووووواو    ماشووووووت م  خطة عم  
 الم يعأل .  عات الميزانحة الميةاة وقدرا  ال و حة وماا أل القخا أل 

ه  العمةحوة السوووووووووووووو انحوة لمحوار وة  ، ، ح  وت والووة كحوانوا  و نحوة 2021ح ت عواي  2019ومن عواي   - 25
نامة الوحدا  الو نحة لمكا حة األل اي ن ا   جيد  من حيش  األل اي األرضووووووحة ومنامة  د المسوووووواعد  العالمحة وم 

  اإل ألاج عن المنا ق الماووة والقخا أل الم يعأل  وقو يأل ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل  ومسوووووووووواعد  الضووووووووووحايا. 
ولضوووووووومال جو   النواق ،  جألد المألكز ال وم  لمكا حة األل اي ا ارا  من امة لاميدال لألصوووووووود ضوووووووومال العو  ،  

 ورصد من المس شار ن ال  نيين السو انيين ال اوعين لدا أل  األم  الم حد  لتجألاعا  الم عا ة واألل اي.    دع  
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  و وجوووود حووووالحووووا  والوووووة م عوووواقوووود ن  وليين ه  شووووووووووووووألكووووة  ووووووووووووووحياين باو ووووال والمعاس الوووودانمألك  -26
لالجصين/المعموعوة الودانمألكحووة إلاالوة األل وواي المع موود حود اووا . وقود ق  اع مووا  راوطووة المسووووووووووووووواعود  واإلبواووة، 

ل  قكن قعموو  خالل   ولكنهووال نييووق ال و حووة وماووا أل الووقخووا أل الم يعأل  ومسووووووووووووووواعوود  الضووووووووووووووحووايووا،  ،الحوواوووال
 وسبل ال  يألا  السحا حة    الباد. 2021 عاي

ل السووووووووووووووو ال ووأد مناموا  بيأل حكومحوة  ولحوة مه موة وواإلجألاعا   و واإلضووووووووووووووا وة إلت ذلوك،  ألحو -27
 .5الم عا ة واألل اي لنشأل  صولها    السو ال ومساعد  السو ال    الو اع وال زاماقب وموجل الما   

ل والكام  خالل   أل   -28 و سووووووو ند قوا   األصوووووووول إلت ال درا  الالامة إلاالة األل اي لك  قعم  وقجمو 
 نَشأل األصول ال الحة:و  ج  ال مد د.

  أل  ال محكانحكحال لدع  اليألب م عد   المهاي عات قطهيأل الطألب/الممألا . •

من  خةووووووووووووا ي  إاالة األل اي يسوووووووووووو طح  ك  منه  القحاي وعماحا     8 وووووووووووو ة   ألقة م عد   المهاي ) •
 وكالم الكشف عن األل اي حسل االق ضاع(. الطألب/الممألا ، مدعومول وآال  إاالة األل اي

( م  إمكانحة ضووو   أل  ين  أل قمن  خةوووا ي  إاالة األل اي لك     4 أل  ا  لال ووو عاوة السوووأل عة )  12 •
 من   ألقة اال  عاوة السأل عة ل كو ن  أل ق م عد  المهاي إضا   عند الحاجة.

 ال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل  ) عضاع اليأل ق من اإلناث والقكور(.  ة ألق  أل  ا  من  15 •

 مويل السنوي الالزم لدعم رنشطة اإلجراءات المتعلقة باأللغام، )بالدوالر األمريكي(: الت 6الجدول   

   النشاط 

 المعمو   2027 2026 2025 2024 2023 2022 السنة 

اإل ألاج عن  
 32  605  000 1  150  000 3  555  000 6  975  000 6  975  000 6  975  000 6  975  000 األراض  

ال و حة وماا أل  
 8  965  000 475  000 140  000 2  075  000 2  075  000 2  125  000 2  075  000 الم يعأل  القخا أل  

 3  126  790 500  000 500  000 525  990 534  960 565  460 500  380 مساعد  الضحايا 

 280  000 0 20  000 50  000 50  000 80  000 80  000  ناع ال درا  

 930  000 0 50  000 50  000 50  000 100  000 680  000 المعدا  

ال نسيق، إ ار   
 16  000  000 1  400  000 2  600  000 3  000  000 3  000  000 3  000  000 3  000  000 العو  ، الدعو  

 61  906  790 3  525  000 6  865  000 12  675  990 12  684  960 12  845  460 13  312  402 المجموع 

األراضو ، والمسوت/ال اا  من القخا أل الم يعأل ،  و و  ط  األموال المطاو ة   وا وا  اإل ألاج عن   -29
،  وال و حة وماا أل القخا أل الم يعأل ، ومسواعد  الضوحايا، وجهو  الدعو ، وإ ار  نو حة اإلجألاعا  الم عا ة واألل اي 

 و ناع ال درا  الو نحة، والمعدا ، وقنسيق قطا  اإلجألاعا  الم عا ة واألل اي    السو ال.

ال ل طهيأل المنا ق الماووة إلت ا  ألاض  ل الوض  األمن     جمح  الواليا   وقس ند خطة السو  -30
   ذلك الني  األارب وجنوم كأل  ال وبألم كأل  ال وواليا   ار ور الامس  وووووووووي   قحسوووووووووينب،   الامال، وما

و ووووي أقت وصووووول  ألب إاالة األل اي إلت مز د من المنا ق لمد  د العول لامع معا  المحاحة الم ضووووألر  من 
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لقخا أل الم يعأل  والمنا ق الاطأل . و ع زي السوووو ال إجألاع مسوووت لعمح  المنا ق ال    مكن الوصوووول إليها  ا
حد اا ، و معأل  االن هاع من الدرا ووة اال وو  ةووا حة ومعأل ة نطاب مشووكاة القخا أل الم يعأل ،  ووح وي السووو ال  

كن إ خالها عات الاطة ال شووووووووووووو ياحة  وأل الغ الدول األ ألاف والنطاب المحد ث لامشوووووووووووووكاة وال  ييألا  ال   يم
كمنا ق يجشووووووو َ ب     نها خطأل    الم عد   السووووووونوا . و ي ألض البألنام   ل وعط المنا ق المسوووووووعاة  ووووووواو ا  

 وووو جا ت، و ووووي   قحد د وعط المنا ق اإلضووووا حة ومسووووحها، خاصووووة    المنا ق ال   ل      مسووووحها وعد  
المنا ق اإلضووا حة وإل اع المنا ق المسووعاة واليع   . و وويؤوأل مسووت 2016-2011النزا  المسووات    الي أل   

 و   هقا الةد ،  ح دي السو ال خطة العم  المحدوة لاي أل  الم  قحة من  ال ال مد د.  ؛عات خطة العم 

و شوووووك  ال مو   مأل   خألد شوووووابال  ر حسوووووحا ، وقسووووو ند خطة العم  الم عد   السووووونوا  إلت ا  ألاض   -31
 ام . قو يأل ال مو   الكا   لابألن

و ي ألض البألنام   ل السوووووووو ال، م  قحسووووووون الوصوووووووول إلت منا  ب الماووة الم  قحة، و ه  نطاب   -32
المشوكاة، وقوا أل الموار  المطاو ة،  وحم اك مقحا وا  واضوحا  و  ح ا  ل دراقب واح حاجاقب. و هقق الطأل  ة، قجشوع   

م  السوووووووو ال لمعأل ة الكحفحة ال   يمكنها   المناما  بيأل الحكومحة الدولحة والشوووووووألكا  ال عار ة عات العم 
  ل قساه   ها مساهمة إيعا حة    العهو  الشاماة الألامحة إلت قطهيأل المنا ق الماووة واألل اي األرضحة. 

وعات الألب  من  ل األجواع الم يا اة السووووووووا د  كانت ناجمة   ووووووووا ووووووووا  عن ر   الع و ا  وقألحيل  -33
ف لب هو  ل السوووو ال،    حال ا ووو مأل  خالل   أل   ال  السوووو ال  دخول المناما  الدولحة ،  ألل ما  جؤ وووَ

 ال مد د ظألوف مماواة ل اك المبينة    الي ألا  الساو ة،  حكول عاحب  ل يس عد لن حعة مماواة.

وخالل   أل  ال مد د الحالحة،  وأل عد  من العوام  عات إنعاا  نشوووووووووطة إاالة األل اي الماطو لها،   -34
يكول لهوقق العوامو  نيس ال وأويألا  عات ق ودي العماحوا       أل  ال مود ود الم باوة. والماوا أل   ومن المألجت  ل

 ال   يجح َم  مواجه ها ه  كما  ا :

 ؛الوض  السحا   واالق ةا د ) ( 

 ؛األمن )م( 

 ؛ال مو   والدع  المال  الدول  والدع  من حكومة السو ال )ج( 

 ؛الط س ) ( 

 ال ضار س. )هو( 
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