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 االجتماع العشرون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت  12البند 

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  

تحليل  الطللب المقلدن من تلا لنلد لتملد لد احجل  المحلدد يرملال تلدمير احل لان    
 من االتفاقية 5المضادة لألفراد وفقًا للمادة 

 (بلجيكا، وسري النكا، والعراق، وفرنسا) 5قدمته اللجنة المعنية بتنفيذ المادة   

ت اة فا    حيز النفاذ  . ودخى1998 شددددددثان الوام رم  مبث    27صدددددددقت  الىند عىا اة فا        -1
 شددددددددثان    10. وقدمت  الىند،     قثاث الشددددددددفاي   األول  ال ف قدمي      1999أياررمال     1بالنسددددددددن  ليالىند     

ُيشددين   ، معى مات عن المناطق المشددم ل  ال ةلي ا أو الضاةددع  لسدد وث  ا و أي ف، أو1999  الوام رم  مبث 
عىا  الىند أن  دمث أو  ضددددمن  دميث جم ل األلغام  ًا  لأل ثاد. وكان لزام   أم ا مزروع  باأللغام المضدددداد   

. ولما كامت  الىند  2009أياررمال     1المضددداد  لأل ثاد    المناطق الضاةدددع  ل ةلي ا أو اددد وث  ا بأى ل 
  2008م سددددددددددددددانرأالثاد    3 ثى أم دا لن  و ن قدادر  عىا الا دام الد لدو بأى ل اليداراك المد ك ر،  قدد قددمدت    
،  2008م سدددددددددانرأالثا     14طىنًا إلا رئ س اةجيماع الوامن لىدول األطثاف ليمدلد األج  المأدد ل ا. و    

إلا  الىند طىب ي    قديم معى مات إةدددددداي   ول ان الملاةت الثئ سدددددد    ًا  وج  رئ س اةجيماع الوامن خواب
وطىبت  الىند  مدلد األج     .2008آبرأغسدوس    7المشدم ل  بالوىب. وردت  الىند عىا أادةى  الثئ س    

. وا فق اةجيماع الياادددددددددل لىدول  2018 شدددددددددثان الوام رم  مبث    1ادددددددددن ات وم ددددددددد  حيا  9المأدد لمد   
 األطثاف باإلجماع عىا الم ا ق  عىا الوىب.

الىلندد "   )" 5، قددمدت  دالىنددد إلا رئ س الىلندد  المعن دد  الينفيدد  المدداد   2017آذاررمدار     30و    -2
، وجد  2017حزاثانرل م د    30. و   2018 شددددددددددددددثان الودام رم  مبث    1جد  المأددد ل دا    طىندًا ليمددلدد األ

إلا  الىند يوىب ي   المزاد من المعى مات ول ان الملاةت الثئ س   المشم ل  بالوىب.  ًا  رئ س الىلن  خواب
، قدمت  الىند إلا الىلن  طىب  مدلد منقأًا ليضدددددددمن معى مات إةددددددداي   ردًا  2017ألى لرادددددددبيمبث   8و    

. وا فق  2023 شددثان األولرأوي لث    31اددن ات إةدداي  ، حيا  5عىا أاددةى  الىلن . وطىبت  الىند إم ال ا  
 اةجيماع الساد  عشث لىدول األطثاف باإلجماع عىا الم ا ق  عىا الوىب.

عشددث لىدول األطثاف    قثارأ أن  الىند    اةجيماع السدداد و   ادد اا الم ا ق  عىا الوىب، أود   -3
ل عمى    ، بإوماالياادل لىدول األطثافلم  يمكن من ال  اء باليزام ا الثئ سد ، المسدل     قثارات اةجيماع  

، وه  األجد  المأددد ل دا، غيث أم دا أحثقت  قددمدًا مأم دًا واليزمدت الزاداد  قددرا  ا  2018الينفيد  بأى ل عدام  
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و   ادددددددددددددد دداا    و عزاز ج  دهددا من أجدد    م حلم اليأدددف المينق  وال  دداء بدداليزامددا  ددا خدل  يث  اليمدددلددد.
ف ك لو أن  الىند  ي قل أن  أياج إلا  الم ا ق  عىا الوىب، ةحظ اةجيماع السددددداد  عشدددددث لىدول األطثا

لمسددددددددد  المناطق الي  ُيشدددددددددين     أم ا خوث  و و يث المناطق الي   بيت خو ر  ا.  ًا خمس ادددددددددن ات  قثان
األطثاف إلا أن  نفي  خو   الىند ال طن   إلقال  األلغام قد ليأ ث   السددددددداد  عشدددددددث لىدولوأشدددددددار اةجيماع  

 دود البثا .بالمس  المنيظث ووةل عدمات عىا الأ

  31ليمددلدد األجد  المأددد ل دا، وه  ًا  ، قددمدت  دالىندد إلا الىلند  طىند2022آذاررمدار    31و    -4
إلا  دالىندد  وىدب ي د  ًا  ، وج دت الىلند  خودابد2022حزاثانرل م د    15. و   2023 شددددددددددددددثان األولرأوي لث  

، قدمت  الىند  2022آبرأغسدوس   11معى مات إةداي   ول ان الملاةت الثئ سد   المشدم ل  بالوىب. و    
عىا أادددددددددةىي ا. وقد طىبت  الىند إم ال ا مد   دش ادددددددددن ات وشددددددددد ثان ًا  ردًا  إةددددددددداي ًا إلا الىلن    ةددددددددد أ

لىعمى   الي   ًا  أن  الىند قدمت الوىب و ق. وةحظت الىلن   2026كام ن األولرديسمبث   31إةا يين، حيا  
 أمشأ  ا الدول األطثاف ودخىت    ح ار  عاوم  مل الىلن  بشأن المسائ  المي ى  بوىب اليمدلد.

  360  001  368وافيد الوىب بأن اليأدف المينق  كان يشددددم ، عندما قدمت  الىند طىب اليمدلد الوام ،   - 5
ًا  ميث   323  032  899مقداطعد . وافيدد الوىدب بدأن  يث  اليمددلدد شددددددددددددد ددت معداللد  مدا ملم عد     11 قل     ًا  مثلعدًا  ميث 

لىمثكنات  ًا  مضدددددددددددادًا  لغم  285و  من األلغام المضددددددددددداد  لأل ثادًا  لغم 40  014مما أدى إلا  دميث  ًا،  مثلع 
المنفلث  وإعدن مقاطعات شدددددددد اما ماف وماف ه ما ادددددددد ن و شدددددددد مف ن    قوع  من ال خائث غيث  1  689و

أخثى من ًا  مثلعًا ميث   2 342  320و شددددددددامواال رف "خال   من األلغام". واشدددددددديث الوىب ك لو إلا اويشدددددددداف  
ومعدداللي ددا خدل هدد أ الفيث . وةحظددت الىلندد  أن  ددالىنددد قدددمدت  المندداطق المى  دد  بدداأللغددام خدل العمى ددات،  

معى مات عن اليقدم المأثق    المسددددددأل  م ددددددنف  حسددددددب المناطق المىغا  ال ااددددددو  المسدددددد  غيث اليقن ،  
والمناطق المقى د  مسداحي ا ال اادو  المسد  اليقن ، والمناطق المو ث ، وشدلعت  الىند عىا م اصدى   قديم  

 اق . الوث  المعى مات ال  أ

وافيدد الوىدب بدأن  دالىندد أعودت األول اد  خدل  يث  اليمددلدد لىل  د الثام د  إلا  عزاز اليعداون مل   -6
البىدان الملاور  عن طثاق أطث شدددددددددديا من أج    سدددددددددديث ال صدددددددددد ل إلا المناطق ال اقع  بمأاذا  الأدود،  

د ملأدت    اإل ثاج عن جم ل ادددددددددددددد مدا إلا المنداطق الي  ليعين  عى م حددودهدا. وافيدد الوىدب بدأن  دالىند وة
   معدداللدد  ًا  المندداطق المى  دد  بدداأللغددام عىا ط ل الأدددود المميددد  الين  ددالىنددد وم دداممددار، وأحثقت  قدددمدد

المنداطق المى  د  بداأللغدام عىا ط ل الأددود الين  دالىندد وجم  راد  ةو الدديمقثاط د  الشددددددددددددددعب د . وافيدد الوىب  
د وكمب ديا يشددددددددددددددم  غالب   المناطق المى    المينا   وأم  كان  و لو بأن اليى ش عىا ط ل الأدود الين  الىن
و ثحدب الىلند  بدالل  د الي   بد ل دا  دالىندد لىيعداون مل جيثام دا  من أوبث اليأدديدات خدل المثاحد  الن دائ د .
 لضمان ال  اء باليزاما  ا بم جب اة فا   .

 ل الأددددود المميدددد  الين  دددالىندددد  ليعزاز اليعددداون عىا طًا  وافيدددد الوىدددب بدددأن  دددالىندددد  بددد ل ج  د -7
وكمب ديا، بما    ذلو من خدل مضيى  األطث الونائ   القائم ، ومن ا الىلن  المشديثك  الين  الىند وكمب ديا  
المعن   اليعى م الأدود البثا ، والىلن  المشدددددددددددديثك  لىيعاون الونائ ، والىلن  العام  المعن   بالأدود الين  الىند  

ىددب بددأن الىلندد  العددامدد  المعن دد  بددالأدددود الين  ددالىنددد وكمب ديددا يمودد  إطددار اليعدداون  وافيددد الو   وكمب ديددا.
العسدكثف ال ف  يعاون  الىند وكمب ديا من خدل     ملال إقال  األلغام ألغثا  إمسدام  ، حيا ا فقيا عىا  

أق ا  ددالىندد  أن "جم ل عمى ددات إقالدد  األلغددام عىا ط ل المندداطق الأدددوديدد  الين  ددالىنددد وكمب ديددا ة  ضدد  ب
إلا  ًا  وافيد الوىب ك لو بأن  الىند اددددددددعت أيضدددددددد  وكمب ديا الميعىق  بالأدود البثا  بم جب القام ن الدول ".

 عزاز دور كدددد  من مثكز آادددددددددددددد ددددان اإلقى م  لاجثاءات الميعىقدددد  بدددداأللغددددام واإلطددددار الميعدددددد األطثاف  
باةليزامات، وة ادددددددد ما    المناطق ال اقع      مسدددددددداعد  الدول األطثاف    اة فا    عىا ال  اء   لد فا   

 عىا ط ل الأدود.



APLC/MSP.20/2022/WP.13 

3 GE.22-14999 

وافيددد الوىددب بددأن المثكز اليددالىندددف لاجثاءات الميعىقدد  بدداأللغددام أجثى،    الفيث  المميددد  من   -8
لىيعاون    ملال إقال  األلغام عىا ط ل الأدود  ًا  مم ذج ًا  ، "مشددددثوع2020آذاررمار  إلا م سددددانرأالثا  

مب ديا" باليعاون مل المثكز الومب دف لاجثاءات الميعىق  باأللغام، وه  مشدددددددثوع مف  بعد قثار الين  الىند وك
.  2018آذاررمار     21صدددددددر عن اةجيماع الوالا عشددددددث لىلن  المعن   بالأدود الين  الىند وكمب ديا    

ميث مثلل    95  000وافيد الوىب بأن ه ا المشثوع النم ذج  أ ضا إلا اإل ثاج عن مساح  الىا ملم ع ا 
بأن  الىند   دف إلا ااددديضدام ه ا "المشدددثوع النم ذج " لىيأفيز ًا  وافيد الوىب أيضددد     مقاطع  ادددا كال .

إلا  الىند  وىب ي   معى مات  ًا  عىا مشدارال دعم عمى ات إقال  األلغام    المسديقب . ووج ت الىلن  خواب
ب ق ا عىا خو  العم  ال ارد     طىب  عما اادددددددددددديضى ددددددددددددي  من درو      نفي  ه ا المشددددددددددددثوع يمكن  و

لىمشددددددارال المقبى  وه  منبث هام لىيعاون.  ًا  اليمدلد. وردت  الىند بالق ل إن المشددددددثوع النم ذج  يقدم مم ذج
وذكثت  الىند أن المشدددثوع أ ال لىمثكز اليالىندف لاجثاءات الميعىق  باأللغام والمثكز الومب دف لاجثاءات  

 ادل المعى مات باايمثار بشأن العمى ات، وولد اليفاهم الين ما والوق  الين  الىند وكمب ديا. الميعىق  باأللغام  ن

وافيد الوىب بأن الثمامج  الىند أقام عدقات ميين  مل مسيضدم  األراة  الثئ سيين    المناطق   -9
وافيد الوىب    ثع  .الميضدثر ، والسدكان المأىيين، والسدىوات المأى   عىا مسدي ى المقاطع  والمقاطعات الف

بأن مشدددددددددارك  المليمعات المأى   ه أ ادددددددددامدت العمى ات    جم ل المثاح ، مما ادددددددددم  لىمثكز اليالىندف  
وافيد الوىب ك لو    لاجثاءات الميعىق  باأللغام بلمل معى مات أووث دق  من السددددددىوات المأى   والسددددددكان.

دت شددددددددامى  مل المليمل المأى     جم ل بأم  خدل دراادددددددد  خل األاددددددددا  لىيى ش باأللغام، أجثات مقاال
المناطق، ااددددددددددديشددددددددددديثت  ي ا النسددددددددددداء والفي ات والفي ان والثجال من جم ل الفةات السدددددددددددكن  ، بما    ذلو  
ملم عات األقى ات. وافيد الوىب ك لو بأن المشددددارك  المأى  ، وة ادددد ما عىا مسددددي ى المقاطعات الفثع    

وةحظت الىلن  أهم   أن   اصد     المثاح  الثئ سد   لعمى   اإل ثاج عن األراةد .   ًا  والقثى، ملسدد   مام
   حسنام ا مضيى  احي اجات و لارب السكان     الىند إدماج و عم م مثاعا  اةعينارات اللنسام   وأن  ضل

إلا أهم        المليمعات المأى   الميضددثر  عند الثمل  اإلجثاءات الميعىق  باأللغام. وأشددارت الىلن  ك لو
 أن  قدم  الىند  قاراث عن ه أ الل  د.

من أمشدددددددددو  الي ع   بمضاطث األلغام  ًا  مشددددددددداط 442وافيد الوىب بأن  يث  اليمدلد شددددددددد دت  نفي    -10
بوثا من ا  نظ م حمدت إعدم )مو  الم ثجامات المأى  ،  ًا،  مشدددددددددددددارك  69  938اادددددددددددددي د ت ما ملم ع   

واليعى م واليدراب، ومسدددددج شدددددنكات مل المليمعات المأى   من أج     ومعار  المعاالد، و عال ات لألطفال ،
ااددديدام  عمى   الي ع   بضوث األلغام، مل اليثكيز ال ج  خال عىا إي دددال رادددائ  الي ع   بضوث األلغام  
منداشددددددددددددددث  إلا السددددددددددددددكدان المأىيين. وافيدد الوىدب بدأن عمى دات الي ع د  بضوث األلغدام  عثقىدت خدل جدائأد  

الدلى  لىا ام ال  أ العمى ات، بما    ًا ضدم المثكز اليالىندف لاجثاءات الميعىق  باأللغام م ل، وااي19-و  يد
ذلو دمج أمشدددددددددو  الي ع   بضوث األلغام    عم  الميو عين ال دددددددددأيين    القثى ال لن يق م ن الزاارات  

د الوىب ك لو  . وافي19-منيظم  لألادث من أج  إجثاء  أ صدات صدأ   و  ع   السدكان المأىيين بك  يد
 دااليث وقائ   مو  وةددددددددل ة يات  أ لثا     المناطق الضوث  الىغات مضيىف ،  ًا  بأن  الىند  سدددددددديضدم أيضدددددددد

ادددددددددددددد مدا اليدالىندديد  واةموىيزاد  ولغد  البىدد الملداور القثادب من  ىدو المنداطق، بمدا    ذلدو الىغد  الومب دي    وة
 نفي  الثامج الي ع   بضوث األلغام    أواددددددددددددددا     والدوا . وأشددددددددددددددارت الىلن  إلا أهم   أن   اصدددددددددددددد   الىند

المليمعات المأى   الميضدددددددثر  من األلغام مل ةدددددددمان أن  و ن ه أ البثامج مأدد  السددددددد اا وأن  أخ     
المليمعددددات   احي دددداجددددات و لددددارب النددددا      اللنس ومضيى   الميعىقدددد  الن ع  الأسددددددددددددددنددددان المسددددددددددددددددددائدددد  

   أن  قدم  الىند  قاراث عن المن ل ات المسددددددددددديضدم   الميضدددددددددددثر . وأشدددددددددددارت الىلن  ك لو إلا أهم المأى  
 ه ا ال دد.   
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وافيدد الوىدب بدأن المثكز اليدالىنددف لاجثاءات الميعىقد  بداأللغدام عزق، خدل  يث  اليمددلدد، مظدام    -11
إلدار  المعى مدات من أجد  قاداد  الوفداء      نفيد  عمى دات إقالد  األلغدام، بمدا    ذلدو عن طثاق  عزاز قددر   
 ثاق إدار  المعى مدات، ومظم إدار  المعى مدات، و  حيدد عمى دات جمل الب دامدات الي   لثا دا جم ل ال حددات  
المعن   بأعمال إقال  األلغام ألغثا  إمسددددددددددددام  . وافيد الوىب بأن ه أ اليأسددددددددددددينات أدت إلا دعم األ ثق   

أللغام من معى مات د  ق     العمى ا    من خدل ةدددددمان الأ ددددد ل عىا ما لىزم لعمى ات المسددددد  وإقال  ا
ال قت المنااددددب. وافيد الوىب ك لو بأن الب امات ال ارد     السددددأاب  الداخى   لىمثكز اليالىندف لاجثاءات  
الميعىق  باأللغام  يضدددددمن  فاصدددددي  عن المناطق الي  ُيشدددددين     أم ا خوث  والمناطق الي   بيت خو ر  ا  

ألرةدددددددددددددد د  ولدإمكدان ال حددات المعن د  بدأعمدال إقالد  األلغدام ألغثا      مضيى  المنداطق المى  د  بداأللغدام ا
إمسددددددددام   أن  نأا عن الب امات أ ناء وج دها    مناطق مائ   باادددددددديضدام ه ا ف ا النقال  وأج ز  الومبي  ث  
المأم ل. وافيدد الوىدب كد لدو بدأن ذلدو قدد مكن أصددددددددددددددأداب القثار    المثكز اليدالىنددف لاجثاءات الميعىق   

ام من ا ضداذ قثارات قدائمد  عىا األدلد  ود  قد  و   ال قدت المنداادددددددددددددددب النداء عىا معى مدات أووث دقد  بداأللغد
ومسي  ا . وأشارت الىلن  إلا أهم   الل  د الي   ب ل ا  الىند ليأسين عمى   إدار  المعى مات لزااد  الوفاء   

 والفعال   ي ما  ب ل  من ج  د    ملال الينفي . 

ن المثكز اليالىندف لاجثاءات الميعىق  باأللغام يسيضدم مظام المعى مات اللغثاي    وافيد الوىب بأ -12
  ليضزان ما لىزم من إح ددداءات مسددديقا  من جم ل العمى ات. وافيد  Arc GISليغو   اةاددديودع الل ف )

  يأي ف عىا عثو  مثئ   ليضدددددداراس المناطق الي  يشددددددين     أم ا  Arc GISالوىب ك لو بأن مظام )
وث  والمنداطق الي   بيدت خو ر  دا ممدا لي   ألصددددددددددددددأداب القثار إمكدام د  رغاد  م قل المنداطق المىغ مد   خ

إلا ال امات مثئ   واسددددددم  لىميع دلن اليضو ل العمى ات عىا مأ  ًا  بسدددددد  ل  و أىي  ال ةددددددل العام اادددددديناد
خدل  وبيق     عددال. و ثحددب الىلددان بددالل  د الي   بدد ل ددا  ددالىنددد ليأسددددددددددددددين  عددال دد  وكفدداء  المسدددددددددددددد  من

 المبيوث . اليون ل ج ا

وافيدد الوىدب بدأن الع امد  اليدال د  كدامدت،    رأف  دالىندد، من الظثوف المت قد  خدل  يث  اليمددلدد   -13
،  19-الوددام دد  ليددالىندددت )أ  ار فدداع مسددددددددددددددي ى اليى ش ووع ر  اليضدددددددددددددددداراس اللغثاي دد ، )ب  جددائأدد  ك  يددد

وأ داد الوىدب كد لدو بدأن المثكز اليدالىندف    ىا ط ل الأددود.ال صدددددددددددددد ل إلا المنداطق المى  د  بداأللغدام ع )ج 
لاجثاءات الميعىقد  باأللغدام قام بعدد  مأداوةت لى صدددددددددددددد ل إلا المنداطق ال اقعد  عىا الأددود و شدددددددددددددد  ذلو  

بعدها  عىيق عمى ات إقال  األلغام    مقاطعات أول ن را شدددا ام  واددد  ادددا كيت واددد ران ول رف رام    قثر 
 و ثات لمنل أف ا ء   م.واا كال  

ًا،  مثلعدًا  ميث   36 968  469وافيددد الوىددب بددأن اليأدددف المينق  ليمودد     وج د مسددددددددددددددداحدد   بىا   -14
من ًا  مثلعًا  ميث  19  665  722و من المناطق الي  يشددددددددين     أم ا خوث ًا مثلعًا  ميث   2 988  878  شددددددددم 

من ه ا الملم ع  قل    ًا  مثلعًا ميث   14  313 869بأن  ًا  المناطق الي   بيت خو ر  ا. وافيد الوىب أيضدددد
إلا  دالىندد  وىدب ي د  معى مدات إةدددددددددددددداي د  عن ًا المنداطق الي  ليعين  عى م حددودهدا. ووج دت الىلند  خودابد

مدا إذا كدامدت هد أ المنداطق يشدددددددددددددديند     أم دا خوث  أو منداطق  ًا  المنداطق الي  ليعين  عى م حددودهدا، و أددلدد
  14 313  869المناطق الي  ليعين  عى م حدودها النالغ    إن مسددددددددداح  بيت خو ر  ا. وردت  الىند بالق ل  

ًا  ميث  3  715  677من المناطق الي  يشدددددددين     أم ا خوث  وًا  مثلعًا  ميث  10  598  192 شدددددددم  ًا مثلعًا  ميث 
من المنداطق الي   بيدت خو ر  دا. وةحظدت الىلند  أن  دالىندد قددمدت معى مدات عن اليأددف المينق   ًا مثلعد
المسددددأل  م ددددنف  حسددددب المناطق الي   بيت خو ر  ا والمناطق الي  ُيشددددين     أم ا خوث ، وحلم ك     

 من ه أ المناطق، وه   شلل  الىند عىا م اصى   قديم المعى مات عن اليأدف المينق  عىا ه ا النأ .

واةقي دددددددددادف.    عىا المسدددددددددي اين اةجيماع ًا  وافيد الوىب بأن اليى ش المينق  ة لزال يضى  أ ث  -15
وافيد الوىب بأن األلغام األرةدد   ة  زال  ؤدف إلا ال  ا  واإلصدداب      الىند، إذ أدت إلا و ا  شددض ددين 
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ًا  . وافيد الوىب أيض 2021مي ل  ح ادش األلغام األرة   الي  وقعت    عام  ًا وإصاب   سع  عشث شض 
النادر. وافيد الوىب بأم  بات من ال اة ،  بأن معظم الضأايا هم من ال  ادلن المأىيين وجامع  الفوث  

   المددائدد  من عمى ددات إقالدد  األلغددام، أن المندداطق الضددال دد  من األلغددام قددد غيثت    98بعددد إومددال أووث من  
ة يقي دددددث عىا السددددددم  ال  يشدددددم  الن    بالمليمعات  ًا شدددددك  الأ ا  الي م   لىمليمعات المأى    غييث 

  5والينم   الثاف   والي اصدددددددد . وةحظت الىلن  أن اادددددددديومال  نفي  الماد   المأى      ملاةت مو  الزراع   
خدل  يث  اليمدلد الموى ل  لنو ف عىا إمكام    قديم مسدددداهم  كبيث      أسددددين ادددددم  النشددددث والظثوف  

 اةجيماع   واةقي ادي      الىند.

  كام ن األولر 31حيا    وطىبت  الىند، كما ذكث،  مدلد األج  لمد   دش اددددددددددددددن ات وشدددددددددددددد ثان، -16
. وافيد الوىب بأن المد  الزمن   الموى ل   أخ     اةعينار اليأديات الي    اج  الينفي   2026ديسددددددددددددددمبث 

الناجم  عن وع ر  اليضدددددداراس وار فاع مسددددددي ى اليى ش. وافيد الوىب ك لو بأن  يث  اليمدلد الموى ل   أخ   
   المددائدد  من اليأدددف المينق      38,72ا، وه   مودد      اةعينددار المندداطق الي  ليعين  عى م حدددودهدد

عىا اإل ثاج  ًا  دالىنددد. وافيددد الوىددب بدأن المثكز اليددالىندددف لاجثاءات الميعىقدد  بداأللغددام لي قل أن يك ن قدادر 
   2023 شددددددددددددددثان األولرأوي لث   31عن جم ل المنداطق المى  د  بداأللغدام بأى ل م دايد   يث  اليمددلدد الودام  )

شددددددددددك  ال صدددددددددد ل إلا جم ل المناطق المى    باأللغام عائقًا. وافيد الوىب ك لو بأن المثكز  شددددددددددثاو  أة ي
بال صددددددد ل إلا  عىق   بالنظث إلا ااددددددديمثار القضدددددددايا الميًا،  اليالىندف لاجثاءات الميعىق  باأللغام أجثى  قي م

ف ليالىند  قديم طىب  المناطق الي  ليعين  عى م حدودها حيا اآلن، وخثج بااددددددينياج مفادأ أم  من الضددددددثور 
 . 5لى  اء باليزاما  ا بم جب الماد     2026 الا لمد   دش ان ات وش ثان حيا كام ن األولرديسمبث   د  مدل 

وايضددمن الوىب خو  عم  لفيث  اليمدلد مل  أدلد مثاح  اددن ا  إلومال اليزامات  الىند بم جب  -17
ميث مثلل بأى ل م دايد  مدد  الوىدب الودام  الد ف قددمي    22 654  600بمدا    ذلدو خود  لمعداللد     5المداد   

اطق الي   بيت من المنًا  مثلعًا  ميث  8  598  192بما    ذلو  ،   2023 شدددددددددددثان األولرأوي لث    31 الىند، )
     خو ر  دا ال اقعد     "منداطق يمكن معداللي دا". و شدددددددددددددديث خود  العمد  إلا أن اليأددف المينق  الميمود 

 ت   ه  كاليال     مناطق ليعين  عى م حدودها لننغ  معاللي  عىا  دش مثاح  ًا  مثلع ًا  ميث   14  313  869وج د  

لننغ  معالل     :2024 شددددددثان األولرأوي لث    -   2023 شددددددثان الوام رم  مبث   -  1المثحى    •
 اا كيت.  مقاطعات، وه  اا كال ،  ثات، ال رف رام، ا ران وا    5    ًا  مثلع ًا  ميث   5  328  050

  لننغ  معالل    :2025 شددددددثان األولرأوي لث    -   2024 شددددددثان الوام رم  مبث   -  2المثحى    •
مقاطعات، وه  ادددددا كال ،  ثات، اددددد ران، اددددد  ادددددا كيت،   5   ًا  مثلع ًا ميث  5  149 998

 وأول ن را شا ام .  

  لننغ  معالل    :2026كام ن األولرديسدددددمبث   -   2025 شدددددثان الوام رم  مبث   -  3المثحى    •
 وا  اا كيت. ،  ثات، مقاطعات، وه  اا كال  3   ًا مثلعًا ميث  3  563  339

مسددددددددددددددداحد  اإلجمدال د  الي  ليعين معداللي دا خدل  يث  وةحظدت الىلند  وج د  ندالن طف ي الين ال -18
   مثلعدداً ًا  ميث   14  041  387اليمدددلددد عىا النأ  ال ارد    خودد  عمدد   ددالىنددد المك مدد  من  دش مثاحدد  )

  .مثلعاً ًا ميث  14 313 869واليأدف المينق  ال ف أود    الىند    المناطق الي  ليعين  عى م حدودها )

لم اصدددى  "المشدددثوع النم ذج  لىيعاون    ملال إقال  األلغام عىا  ًا  العم  اقيثاحو يضدددمن خو   -19
ط ل الأدود الين  الىند وكمب ديا". وانيظث ه ا المشثوع ا فاا المثكز اليالىندف لاجثاءات الميعىق  باأللغام  

عدامد  المعن د  بدالأددود  والمثكز الومب دف لاجثاءات الميعىقد  بداأللغدام عىا منداطق مضيدار  وإقثار الىلند  ال
الين  الىند وكمب ديا. وةحظت الىلن  أهم   المشددثوع النم ذج  لم اصددى   عزاز اليعاون الين  الىند وكمب ديا  
ي مددا ليعىق بعمى ددات إقالدد  األلغددام، وقددالددت إم ددا   د الأ دددددددددددددد ل عىا مزاددد من المعى مددات عن الضو ات  

 . المزمع  واللدول الزمن  ل دور اإلقثار والم ا ق 
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و يدددأل  خوددد  العمددد  من أرلل خو ات إل ددداحددد  إمكدددام ددد  إقالددد  األلغدددام عىا ط ل الأددددود   -20
‘ الينسددددددددديق مل كمب ديا عىا المسدددددددددي اين المأى  أو الينفي ف من خدل مكيب  1’  ، الومب دي   – اليالىندي   

ىلن  العام  المعن    ‘ ال3’الومب دي ، و -‘ الىلن  الأدودي  اإلقى م   اليالىندي   2’ نسددددديق شدددددؤون الأدود، و
‘ الىلن  المشدددددددددددديثك  الين  الىند وكمب ديا المعن   اليثادددددددددددد م الأدود البثا .  4’بالأدود الين  الىند وكمب ديا، و

وافيد الوىب بأن اليعاون الين  الىند وكمب ديا بشددددأن إقال  األلغام ألغثا  إمسددددام      المناطق الي  ليعين 
ف ضد  وأن يأظا باليشدل ل    إطار ك  من الىلن  الأدودي    عى م حدودها يلب أن يضضدل لمناقشد  مسدي

الومب دي  والىلن  العام  المعن   بالأدود الين  الىند وكمب ديا، وأن الىلن  المشدددددددددددددديثك    -  اليالىندي  اإلقى م  
ميعدد  ًا  إطار ًا  لىيعاون الونائ  الين  الىند وكمب ديا اددددددددددددديق م مقام آل   دعم. و يضدددددددددددددمن خو  العم  أيضددددددددددددد

 اددات ليعزاز العدقددات الونددائ دد  والميعدددد  األطثاف خدل مددد  خودد  العمدد  الود  دد ، بمددا    ذلدو  المسددددددددددددددي
‘  عزاز 3’‘ إمشدداء إطار ميعدد األطثاف، و2’‘  عزاز اليعاون الدول  عىا جم ل المسددي اات،  1’ى ت  ل ما

  معى مات مسددديومى  عن ميائج أمشدددو مشدددارك  المليمل المأى . وةحظت الىلن  أهم   أن  قدم  الىند باميظام  
 الينسيق و نفي  اإلطار الميعدد المسي اات لدعم األمشو  المشيثك  إلقال  األلغام.

وافيد الوىب بأن  الىند وةددددددددعت خو  ط ارق لىمناطق الي  لم ليم  و يثها بعد، واشددددددددم  ذلو    -21
م عات السدكام  ، )ب  م اصدى  اليثكيز  )أ  وةدل ة يات  أ لثا  من األلغام المضداد  لأل ثاد ليأ لث المل

عىا الي ع   بضوث األلغام، )ج  إمشددددداء ممثات آمن  لىدوراات، )د  م اصدددددى  اةليزام بمسددددداعد  الضدددددأايا،  
)ه  اةليزام بعقد ح ارات مل البىدان الملاور . ووج ت الىلن  خوابا إلا  الىند  وىب ي   قااد    ةدددددددددددد    

لضو   شددددددم  المناطق الي  ليعين  عى م حدودها ورأو ما إذا كامت خو  خو  الو ارق وما إذا كامت ه أ ا
الو ارق قد أدرجت    المناقشدددددددددات مل كمب ديا وامكن أن لنظث  ي ا لىا ام بأمشدددددددددو  مشددددددددديثك . وةحظت  
الىلن  أن  الىند لم ُ ضددددددددددملذن الثد ال ف قدمي  ل ا أف معى مات إةدددددددددداي  ، وقالت إم ا   د الأ دددددددددد ل عىا  

 ى  من الدول  عن الل  د الي   ب ل ا    ه ا ال دد. معى مات مف 

و شددددددددم  خو  العم  م اصددددددددى  اليثكيز عىا الي ع   بضوث األلغام واادددددددديضدام الد يات اليأ لثا .   -22
إلا  الىند  وىب ي    قديم معى مات إةددداي   عن خول عم  وميزام   مف دددى  ومأدد   ًا  ووج ت الىلن  خواب

ت لىي ع   بضوث األلغام والأد من ا  ثاع  السددددن وم ع اللنس واإلعاق  واةحي اجات  اليوال ي وميعدد  السددددن ا 
النأا  ًا  واليلارب المين ع  لىسكان    المليمعات المأى   الميضثر ، و ؤكد ي   أن الوىب ا ف يأظا أيض

ىند    ردها أن  م ج مشدددددديثي لينفي  ج  د الي ع   بضوث األلغام والأد من ا    المناطق الأدودي . وذكثت  ال
بداأللغدام يعو    جي دات لود  وحدد     الميعىقد مثكز الي ع د  بضوث األلغدام اليدابل لىمثكز اليدالىنددف لاجثاءات  

من ال حدات المعن   بأعمال إقال  األلغام ألغثا  إمسددددددام      الداي  ك  اددددددن  مال  ، وأن ك  وحد   أدد ل ا  
ناء شدددددددددنك   ضدددددددددم السدددددددددىوات ذات ال دددددددددى ، بما    ذلو  وج ات معين  مث ين    السدددددددددن  ال دف اليعاون ول

واددددائل اإلعدم اليقىيدي   ًا  الميو ع ن ال ددددأي ن    القثى وقاد  المليمعات المأى   ال لن يسدددديضدم ن أيضدددد
وواائ  الي اص  اةجيماع  كقن ات لد  ال بشأن قضايا مضاطث األلغام. وةحظت الىلن  أن  الىند أدرجت  

وه   شدددددددددددددلل  الىند عىا  قديم معى مات مسددددددددددددديومى     2023-2022األلغام لىفيث   خو  عم  لىي ع   بضوث  
اددددددددن ا  عن ه أ الضو . وأشددددددددارت الىلن  إلا أهم   أن   اصدددددددد   الىند  نفي  الثامج الي ع   بضوث األلغام     
  أواددددا  المليمعات المأى   الميضددددثر  من األلغام مل ةددددمان أن  و ن ه أ البثامج مأدد  السدددد اا وأن  أخ 
   الأسدددددددددددددندان المسددددددددددددددائد  الميعىقد  الن ع اللنس ومضيى  احي داجدات و لدارب الندا     المليمعدات المأى د   
 الميضثر . وأشارت الىلن  ك لو إلا أهم   أن  قدم  الىند  قاراث عن المن ل ات المسيضدم     ه ا ال دد.

لىند ليعم م مثاعا  المنظ ر  إلا  الىند  وىب ي   معى مات إةددددداي   عن خول  ا ًا  ووج ت الىلن  خواب  -23
اللنسدددددددددددددام  والين ع    الثمامج اإلجثاءات الميعىق  باأللغام ال ف وةدددددددددددددعي . وذكثت  الىند    ردها أم ا  ؤاد  

من أهدداف الينم د  المسددددددددددددديددامد  وأن  عزاز  عم م مثاعدا  المنظ ر اللنسددددددددددددددام  مددرج    اإلجثاءات    5#  ال ددف 
  لب د  م فف  المثكز اليدالىنددف لاجثاءات الميعىقد  بداأللغدام هم من الد ك ر، الميعىقد  بداأللغدام. وذكثت  دالىندد أن غدا 
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     المائ  من م فف  المثكز هم من اإلماش الد   يعمىن    ملال السددد اادددات واليضو ل،  ضددددً   20غيث أن  
لا إدماج       سددددددددددديث العمى ات العام . وأشدددددددددددارت  الىند ك لو إ ًا  هام ًا  عن م ام الينسددددددددددديق، وأن المثأ   ؤدف دور 

  المنظ ر اللنسدام     الي ع   بضوث األلغام وإشدثاي عدد كبيث من الميو عات ال دأ ات    القثى والمعىمات. 
وةحظت الىلن  أهم   أن   اصددددددددددددد   الىند  قديم  قاراث عن ك ف   مثاعا  ج  د الينفي  لمضيى  اةحي اجات  

 اليلارب المضيىف  لىسكان    المليمعات المأى  .والثغى لىنساء والفي ات والفي ان والثجال ولدحي اجات و 

إلا  الىند  وىب ي    قديم معى مات إةاي   عن الناء قدر  وطن   مسيدام   ًا  ووج ت الىلن  خواب -24
الي   ًا عىا معداللد  المنداطق المىغ مد  الي  لم  ون معثو د  من قبد ، بمدا    ذلدو المنداطق المىغ مد  حددلود

اليو يث. وذكثت  ددالىنددد    ردهددا أن المثكز اليددالىندددف لاجثاءات الميعىقد   اويشددددددددددددددفددت بعددد إومددال عمى دد   
المثكز إلا مثكز لىيدراب عىا إقال  األلغام، من أج   قااددم درالي  الفن      عمى ات   باأللغام لن ف  أ ا 

ًا  قىص، رهن األلغام بملثد أن   دددن   الىند "خال   من األلغام". وأشدددارت  الىند إلا أن حلم المثكز اددد ف يُ 
بالأال ، وأن الم ففين اددددددد أا ظ ن عىا الشدددددددنكات الي  أقام ها مل ال كاةت ذات ال دددددددى     البىد، مو  

وقالت الىلن  إم ا   د الأ دددددددددد ل عىا    ةويشدددددددددداف ألغام جدلد .ًا الل ش وشددددددددددثط  حث  الأدود،  أسددددددددددن
 ام .معى مات إةاي   من  الىند عن ج  دها الثام   إلا  و اث قدر  وطن   مسيد

با ًا    1  250  404  162وافيد الوىب بأن وقار  الد اع خ ددد دددت خدل  يث  اليمدلد السدددابق  ما ملم ع    - 25
اليزامدات الددولد  خدل  يث  اليمددلدد. وافيدد الوىدب بدأن أغىب د  م ارد  م اد  عمى دات أعمدال إقالد      دالىندديدًا لينفيد  

األلغام ألغثا  إمسددددام       الىند    ثها الأك م  المىو   اليالىندي ، ومل ذلو،  إن  الىند   اصدددد  اليعاون  
دعم إلا  الىند    عمى ا  ا ه أ. واشددددددددددددديث  ال ًا  مل حك مات ال ابان والنثواج وال ةيات الميأد ، الي   قدم أيضددددددددددددد

  19- الوىدب كد لدو إلا  ىق  دعم دول  من ال دابدان والنثواج وال ةيدات الميأدد . وافيدد الوىدب بدأن  دأ يث جدائأد  ك  يدد 
 أدت إلا امضفا  الدعم المال  المقدم من الشثكاء الدوليين مما أ ث عىا العمى ات اللارا  وص ام  المعدات. 

ىب بأن الأك م  المىو   اليالىندي  مىيزم  بم اصددددددددددددى  دعم العمى ات الي  لنف ها المثكز  وافيد الو -26
اليدالىنددف لاجثاءات الميعىقد  بداأللغدام    ملدال أعمدال إقالد  األلغدام ألغثا  إمسددددددددددددددام د  خدل  يث  اليمددلد  

  191 250 000، 2024  لعدام  5 465 947بدات  دالىنددف ) 178 250 000الموى لد  بميزام د   قددر ب 
  6 730 858بدات  دالىنددف ) 219 500 000، و2025دوةر أمثاك   لعدام   5  864  586بدات  دالىنددف )

  5,5بأن الأك م  النثوال   ادددددديقدم ميزام   اددددددن ا  قدرها  ًا  . وافيد الوىب أيضدددددد2026دوةر أمثاك   لعام  
لا  دالىندد  وىدب ي د    ةدددددددددددددد    إًا مىي ن كثومد  مثوال د  خدل  يث  اليمددلدد الموى لد . ووج دت الىلند  خودابد

م دددددددددادر اليم ا  أووث، وة اددددددددد ما ما إذا كامت  الىند  ي قل حدوش  ل       م ا  العمى ات ورأو شدددددددددثاء  
المعدات. وةحظت الىلن  أن  الىند أدرجت    المعى مات اإلةدددددددددداي   الي  قدمي ا ميزام   اددددددددددن ا   قدلثا   

وى لد ، وقدالدت الىلند  إم دا   د الأ دددددددددددددد ل بداميظدام عىا  ةددددددددددددددثوراد  لينفيد  العمى دات خدل  يث  اليمددلدد الم
معى مدات مسدددددددددددددديومىد  عن ج  د  عبةد  الم ارد واليم اد  الضدارج  الد ف  يىقداأ  دالىندد، بمدا    ذلدو عن أف  
 ل ات مي قعد     اليم اد . وم هدت الىلند  بداليزام  دالىندد الوبيث البثمدامل دا إلقالد  األلغدام من خدل الميزام د   

و من خدل  ض ددددددددد ص الم ففين والم ارد األخثى لدةدددددددددودع بأمشدددددددددو  إقال  األلغام.  المثصددددددددد د  وك ل
 وةحظت الىلن  ك لو أهم   الدعم الدول  لل  د  الىند.

و   معث  اإلشددار  إلا أن  نفي  خو   الىند ال طن   إلقال  األلغام قد ليأ ث النيائج ادديث أمشددو    -27
عن   د المسددي اات لدعم األمشددو  المشدديثك  إلقال  األلغام،  ضدددً  نسدديق شددؤون الأدود و نفي  اإلطار الميعد

 قى ص اليم ا  المأيم ، ةحظت الىلن  أن  قديم  الىند خو  عم  مف دددددددددددى  ومسددددددددددديومى  إلا الىلن  عن 
لد فا   . وةحظت  ًا  اددددددد ف يك ن مفيد  ،2024م سدددددددانرأالثا    30الفيث  المينا   المشدددددددم ل  باليمدلد بأى ل  

العمد  هد أ لننغ  أن  يضددددددددددددددمن قدائمد  مأدد د  بلم ل المنداطق المعثوف أم دا  أي ف عىا    الىلند  أن خود 
ألغام مضدداد  لأل ثاد أو الي  يشددين     أم ا ك لو، و  قعات اددن ا  عن المناطق والمسدداحات الي  ادديعالج  

 ى  منقأ .   ك  ان  خدل الفيث  المينا   المشم ل  بالوىب، والمنظم  الي  ايي لا ذلو، وميزام   مف 
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وةحظت الىلن  أن الضو  الي  قدمي ا  الىند قاالى  لىيوبيق وامكن رصدددددها جيدًا، و بين ال ةدددد ل   -28
الع امد  الي  يمكن أن  ؤ ث     قددم الينفيد . وةحظدت الىلند  أن الضود   ي ق  عىا مي لد  المفداوةددددددددددددددات  

ةحظت الىلن  أن اة فا       بشددددددددددأن ال صدددددددددد ل إلا المناطق الي  ليعين  عى م حدودها. و   ه ا ال دددددددددددد،
 م سانرأالثا  بشأن ما لى ت 30ايسيفيد من  قديم  الىند  قاراث ان ا  إلا الدول األطثاف بأى ل 

دى اليقدم    ملال اإل ثاج عن األراةددددددددددد  اميواًة لدليزامات ال ارد     خو  عم  م ‘1’
معاليث الدول     الىند و مار ج  د المسدددددددد  واليو يث، م ددددددددنلف  عىا مأ  ليسددددددددق مل ال

لاجثاءات الميعىقدد  بدداأللغددام طنقددًا لىمن ل دد  المسدددددددددددددديضدددمدد  لا ثاج عن األراةدددددددددددددد   
األراةددددد  المىغا  ال اادددددو  المسددددد  غيث اليقن ، أو المقى ددددد  مسددددداحي ا ال اادددددو   )أف

 المس  اليقن ، أو المو ث  ال ااو  عمى ات اليو يث  

والمعى مات المسددديومى  عن ك ف   الأ ددد ل عىا مزاد  ميائج عمى ات المسددد  واليو يث   ‘2’
 من ال ة ل الي  قد  غيث  قي م  الىند ليأدف الينفي  المينق  واإلطار الزمن  لىينفي  

ل ، بما    ذلو معى مات عن عدد المناطق ومسدددداح  المناطق   ‘3’ المثاح  الثئ سدددد   المعد 
دت ال ا األول اات والو ف   الًا المىغ م  الي  ليعين معاللي ا لدوا  ي  حدلذ

معى مات مسددددددديومى  عن "المشدددددددثوع اليلثاب  )المقيثل  لىيعاون    ملال إقال  األلغام   ‘4’
عىا ط ل الأددود الين  دالىندد وكمب ديدا"، بمدا    ذلدو معى مدات عن الضو ات المي قعد  

 والم ا ق   واللدول الزمن  لاقثار 

 يق عىا الأدود و نفي  اإلطار الميعدد المسي اات معى مات مسيومى  عن ميائج أمشو  الينس  ‘5’
 لدعم األمشو  المشيثك  إلقال  األلغام. 

معى مات مسددددددددددددديومى  عن  نفي  ج  د الي ع   بضوث األلغام والأد من     المليمعات   ‘6’
 الميضددددددددددثر ، بما    ذلو معى مات عن المن ل ات المسدددددددددديضدم  واليأديات القائم  والنيائج 

 ن ي المعى مات حسب م ع اللنس والسنل المأقق ، مل   

ج  د  عبةد  الم ارد واليم اد  الضدارج  الد ف  يىقداأ  دالىندد والم ارد الي     ثهدا حك مي دا  ‘7’
 لدعم ج  د الينفي ، بما    ذلو  غثات اليم ا  المي قع  

ء والفي ات  معى مات عن الو ف   الي  ُ ثاع  ال ا ج  د الينفي  مضيى  احي اجات وآراء النسدددددا  ‘8’
 والفي ان والثجال،  ضًد عن احي اجات و لارب السكان    المليمعات المأى   الميضثر . 

ولاإلةدددددددددددددا   إلا أهم    قديم  الىند  قاراث إلا الدول األطثاف عىا النأ  المشدددددددددددددار إل   أعدأ،   -29
  5ت ال دى  الينفي  الماد   أشدارت الىلن  إلا أهم   إطدع الدول األطثاف باميظام عىا اليو رات األخثى ذا

خدل الفيث  المشدددددددددم ل  بالوىب، واةليزامات األخثى المعىن     الوىب، وذلو خدل اةجيماعات المعق د   
الين الدورات، واجيماعات الدول األطثاف، والمؤ مثات اةاددددددددديعثاةددددددددد  ، ومن خدل  قاراثها ذات ال دددددددددى   

 المعدل  باايضدام دلي  اإلالدغ. 7بالماد  
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