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 العراق  
 التقدم احملرز يف التنفي  -أسالا  

بتطهري  اً،مربعاً مت  ٦92 825 28، ما جمموعه 2٠1٦أفاد العراق أبنه عاجل، يف عام  -1
ومنغاطق ملوثغة  اً،مربعغاً مغت  13 ٧53 ٠٧5مناطق ملوثة ابأللغام املضادة لألفراد تبلغ  مسغاهتها 

ومنغاطق ملوثغة أبلغغام مضغادة للغدابابت اً مربعغاً مغت  1٤ 23٧ 3٤٦أبلغام خمتلطة تبل  مساهتها 
األجهغةة من  ٤2 393وأبل  العراق عن تدمري ما جمموعه  اً.مربعاً مت  835 2٧٠تبل  مساهتها

 املتفجرة يف إطار هذه اجلهود. 
ورأت اللجنغغغغغة أن املعلومغغغغغات الغغغغغمي قغغغغغدمها العغغغغغراق م غغغغغن أن ت و  غغغغغ  أك غغغغغر اب غغغغغت دام  -2

مصغغغغطلحات تتسغغغغق مغغغغو املعغغغغايري الدوليغغغغة لألعمغغغغال املتعلذغغغغة ابأللغغغغغام. ورأت اللجنغغغغة كغغغغذل  أن 
مجيغو الغدول الغمي تعمغل  ابإلم ان عرض التذدم احملرز يف التنفيذ بش ل أو   إذا ما ا ت دمت

املصطلحات الواردة يف املعايري الدوليغة املتعلذغة  5على تنفيذ االلتةامات املنصوص عليها يف املادة 
ابأللغغغغام أب غغغلوب يتسغغغق مغغغو هغغغذه املعغغغايري. وأةغغغارت اللجنغغغة إق أ يغغغة أن يوا غغغل العغغغراق تذغغغد  

عنهغا بوا غطة التطهغري أو اإللغغا  معلومات عن التذدم احملرز ت ون مصنفة حبسغ  املنغاطق املفغر  
 أو التذليص.

 توضيح التحدي املتبقي -اثنياا  
رأت اللجنغغة أن العغغراق أعطغغى  غغورة وا غغحة عغغن التحغغده املتبذغغم بتذدمغغه قا مغغة  ميغغو  -3

املنغغاطق املتبذيغغة الغغمي يعغغرب أو يشغغتبه يف أىغغا اتغغوه علغغى ألغغغام مضغغادة لألفغغراد، وتضغغم  الذا مغغة 
كغغل منطذغغة وأنغغواا األلغغغام املضغغادة لألفغغراد وعغغددها، عنغغد تغغوافر هغغذه البيغغا ت، تذغغديرات ملسغغاهة  

 إ افة إق معلومات عن املوقو اجلغرايف ل ل منطذة. 
                  منطذغغغغغغغغغغغغغغغة هطغغغغغغغغغغغغغغغغرة تبلغغغغغغغغغغغغغغغ  مسغغغغغغغغغغغغغغغغاهتها يف  3 55٤وأفغغغغغغغغغغغغغغغاد العغغغغغغغغغغغغغغغراق أبن هنغغغغغغغغغغغغغغغغا   -٤

 2 89٧وتضغغه هغغذه املنغغاطق  ال تغغةال اتغا  للمعاجلغغة. اً،مربعغغاً مغغت  1 195 5٦5 ٧32اجملمغوا 
منطذغغغغة مشغغغغتبه  ٦5٧واً مربعغغغغاً مغغغغت  9٦3 55٦ ٤22منطذغغغغة مؤكغغغغدة الطغغغغورة تبلغغغغ  مسغغغغاهتها 

أمتار مربعة. ورأت اللجنة أن إبم غان العغراق، يف  232 ٠٠9 31٠هطورهتا تبل  مساهتها  يف
د  عغغن التحغغده املتبذغغم مغغن هغغ ل تذغغاً ظغغل أنشغغطة املسغغ  اجلاريغغة، إعطغغا   غغورة أك غغر و غغوه

معلومغغات ت غغون أك غغر دقرغغة، قغغدر اإلم غغان، عغغن عغغدد ومسغغاهة املنغغاطق الغغمي تتطلغغ  املعاجلغغة يف 
 .5 ياق االلتةامات املنصوص عليها يف املادة 

 اخلطط الو نية للتطهري ساملسح -اثلثاا  
ل غغغغم ينظغغغغر فيغغغغه االجتمغغغغاا  2٠1٧الهظغغغغت اللجنغغغغة أن العغغغغراق قغغغغدم طلغغغغ   ديغغغغد يف  -5

األطراب. و غم ن العغراق طلبغه هطغة عمغل للتطهغري تسغتغرق عشغر  غنوات السادس عشر للدول 
( ووكالغة كرد غتان العغراق إلزالغة األلغغام DMA(، وقدمت دا رة ةؤون األلغغام )2٠18-2٠2٧)
(IKMAA هطغغغغة عمغغغغل مفصغغغغلة للفغغغغتة )تسغغغغتند إق الذغغغغدرات اتاليغغغغة املتاهغغغغة.  2٠19-2٠18

 عن جهود املس  غري التذين.اً ك ر اديدورأت اللجنة أن من احملبذ تذد  معلومات أ
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 التنفي  الفعاط سالسر ع -را عاا  
الهظت اللجنة أن العراق أبل  عن تطبيق املعايري اتالية لإلفرا  عن األرا م من أجغل  -٦

 زايدة فعالية و رعة التنفيذ. 

 احلد من خما ر افلغام -خامساا  
قدرم العراق تذريراً مفصً  عغن اإلجغرا ات الغمي ااغذها إلبعغاد السغ ان فعليغاً عغن املنغاطق  -٧

الغغمي ي عغغرب أو ي شغغتبه يف أىغغا اتغغوه علغغى ألغغغام مضغغادة لألفغغراد، بطغغرق منهغغا تنفيغغذ بغغرام  ت ذيفيغغة 
اً صغة  ٤٠ ٠29 ا غتفادة عن العراق وأبل بشأن خماطر األلغام وتوفري التدري  يف هذا اجملال. 

 يف اجملموا من برام  التوعية خبطر األلغام ه ل الفتة املشمولة ابلتذرير.

 عما   
 التقدم احملرز يف التنفي   

أبلغت عمان عن عدم وجود مناطق مؤكدة الطورة يف عمان. وأفادت عمان كغذل  أبنغه  -8
علغى مغدا العشغرين  على الرغه من عدم اإلب غ عن أه هوادث  مجة عن األلغام املضادة لألفراد

 نة املا ية، فإن هنغا  بعغا املنغاطق الغمي يشغتبه يف هطورهتغا نتيجغة أنشغطة املتمغردين يف  غتينيات 
و غغغبعينيات الذغغغرن املا غغغم. وأةغغغارت عمغغغان إق أن هغغغذه املنغغغاطق الغغغمي يشغغغتبه يف هطورهتغغغا يصغغغع  

وب تعغغد هطغغة الو غغول إليهغغا ل نهغغا م عل مغغة ومسغغيجة. وأبلغغغت عمغغان كغغذل  عغغن تشغغ يل جلنغغة  غغ
للتطهغغغري. وأفغغغادت عمغغغان أبن املنغغغاطق الغغغمي يشغغغتبه يف هطورهتغغغا تذغغغو يف  افظغغغة ظفغغغار وأبن منطذغغغة 

 ، بفضل بعا الدعه الذه هصلت عليه. 2٠1٦ رفيت قد أزيلت منها األلغام، يف عام 
ورأت اللجنغة أن مغن احملبغذ تذغد  مةيغد مغن املعلومغات عغن اديغد املنغاطق الغمي يشغتبه يف  -9

رهتغغغا وموقعهغغغا علغغغى وجغغغه الدقغغغة وكغغغذل  عغغغن نتغغغا   أنشغغغطة املسغغغ  والتطهغغغري. ورأت اللجنغغغة  هطو 
تذغغد  معلومغغات إ غغافية عغغن اجلهغغود الراميغغة إق اديغغد ومعاجلغغة هغغذه  أيضغغاً كغغذل  أن مغغن احملبغغذ 

، مبغغا يف ذلغغ  هطغغة عمغغل 2٠25ةغغباف/فرباير  1املنغغاطق قبغغل املوعغغد النهغغا م احملغغدد لعمغغان يف 
 راهل الر يسية.ادد فيها امل

 جنوب السودا   
 التقدم احملرز يف التنفي  -أسالا  

مغغغغغغت مربغغغغغغغو،  1٧ 1٦٦ 3٠2، أبلغغغغغغ  جنغغغغغغغوب السغغغغغغودان عغغغغغغن إلغغغغغغغغا  2٠1٦يف عغغغغغغام  -1٠
يف إطغغغار معاجلغغغة مغغغا اً مربعغغغاً مغغغت  1٠ 538 ٠٧٦وتطهغغغري اً مربعغغغاً مغغغت  ٧1 399هغغغوا   وتذلغغغيص
اً مضغغغغاداً لغمغغغغ 585فغغغغد مر ر يف هغغغغذه العمليغغغغة مغغغغا جمموعغغغغه  اً،مربعغغغغاً مغغغغت  2٧ ٧٧5 ٧٧٧جمموعغغغغه 
ذهغغرية مغغن  2٠1 589ذهغغرية غغغري منفجغغرة و 2٠ 19٠لغغغه مضغغاد للغغدابابت و 2٠٠لألفغغراد، و

 ذها ر األ لحة الصغرية. 
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ورأت اللجنة أن من املهه ابلنسبة جلنغوب السغودان أن يوا غل تغوفري معلومغات عغن التذغدم  -11
املسغغاهة امللغغغاة عغغن طريغغق املسغغ  غغغري التذغغين، واملسغغاهة املذلصغغة عغغن  احملغغرز، ت غغون مصغغنفة حبسغغ 

 طريق املس  التذين واملساهة املفر  عنها عن طريق التطهري.

 توضيح التحدي املتبقي -اثنياا  
رأت اللجنغغغة أن جنغغغوب السغغغودان أعطغغغى  غغغورة وا غغغحة عغغغن التحغغغده املتبذغغغم بتذدمغغغه  -12

ىغا اتغوه علغى ألغغام مضغادة لألفغراد ومعلومغاتو عغن املوقغو قا مة مبا تبذى مغن منغاطق يشغتبه يف أ
اجلغغغرايف ملعظغغه املنغغاطق مبغغا يف ذلغغ  عغغن طريغغق إرفغغاق هغغرا ن بتذريغغره. وأفغغاد جنغغوب السغغودان أبنغغه  

منطذغغة يشغغتبه يف أىغغا اتغغوه علغغى  23٦، معاجلغغة 2٠1٦كغغان ال يغغةال يتعغغ ، هغغا ىايغغة عغغام 
مغتاً مربعغاً. ورأت اللجنغة أن  ٧8٦ 9٠٤ 8٠جمموعهغا  ألغام مضادة لألفغراد تتغدة علغى مسغاهة

هات بشغأن املنغاطق املؤكغدة الطغورة الغمي   تغرد بشغ ل مفصغل يف اجلغداول يضغاإمن احملبغذ تذغد  
 2٤8وبشأن التفاوت ب  عدد املناطق املبل  عنها والمي ال يةال يتع  معاجلتهغا والبغال  جمموعهغا 

 منطذة. 23٦والبال  عددها  1دول رقه منطذة، واملناطق املسجلة يف اجل
بلغ   2٠15والهظت اللجنة أن املساهة املتبذية المي كان يتع  معاجلتهغا يف ىايغة عغام  -13

 2٧ ٧٧5 ٧٧٧مساهة بلغغت  2٠1٦بينما عوجلت يف عام  اً،مربعاً مت  98 ٤٠3 ٠22جمموعها 
 لذه أبل  عنه جنوب السودان.ورأت أن من احملبذ تو ي  هجه التحده املتبذم ا اً،مربعاً مت 
ورأت اللجنغغة أن ابإلم غغان، يف ظغغل أنشغغطة املسغغ  اجلاريغغة، إعطغغا   غغورة أو غغ  عغغن هجغغه  -1٤

التحده املتبذم من ه ل تذد  معلومغات أك غر دقغة عغن عغدد ومسغاهة املنغاطق الغمي تتطلغ  املعاجلغة 
 .5يف  ياق االلتةامات املنصوص عليها يف املادة 

 لو نية للتطهري ساملسحاخلطط ا -اثلثاا  
أفغغاد جنغغوب السغغودان أبن النغغةاا جعغغل مغغن الصغغع  علغغى أفرقغغة العمغغل يف جمغغال إزالغغة األلغغغام  -15

الو غغغول إق بعغغغا املنغغغاطق إلجغغغرا  عمليغغغات املسغغغ  والتطهغغغري يف املنغغغاطق املشغغغتبه يف هطورهتغغغا. وأفغغغاد 
ا  مسغغغغ  يف املنغغغغاطق جنغغغغوب السغغغغودان أبن اتاجغغغغة تسغغغغتدعم، يف هغغغغال اسغغغغن الو غغغغو األمغغغغين، إجغغغغر 

املتضغغغررة مغغغن النغغغةاا للتحذغغغق مغغغن هالغغغة تلغغغ  املنغغغاطق. ورأت اللجنغغغة أن مغغغن احملبغغغذ تذغغغد  معلومغغغغات 
 مست ملة بشأن اجلهود الرامية إق إجرا  املس  وما أ فرت عنه من نتا  .

ويفيغغد جنغغوب السغغودان أبن ذلغغ    منغغو مغغن إلغغغا  منغغاطق أو إعطا هغغا األولويغغة يف عمليغغات  -1٦
 التطهري، وذل  عن طريق جهود املس  التذين وغري التذين. 

 التنفي  الفعاط سالسر ع -را عاا  
، الهظت اللجنة أن جنوب السودان أفاد أبن مجيو املساعم الرامية إق 2٠1٦يف عام  -1٧

سغتند إق مو املعايري واملبادئ التوجيهية التذنية الوطنية الغمي تاً اإلفرا  عن األرا م قد ب ذلت  شي
أهدث املعايري الدولية لألعمال املتعلذة ابأللغام. وأفاد جنوب السودان كذل  أبن انتهغا  املسغ  
ي تبغغو مباةغغرة إمغغا إبلغغغا  املنطذغغة عغغن طريغغق املسغغ  غغغري التذغغين أو إعطا هغغا األولويغغة ألغغغراض املسغغ  

 التذين والتطهري.
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 احلد من خما ر افلغام -خامساا  
نوب السودان قد أبل  ابلتفصيل عن اإلجرا ات المي ااذها يف  غبيل رأت اللجنة أن ج -18

الت ذيف الفعال للمدني  عن طريق برام  للتوعية خبطر األلغغام منا غبة مل تلغف األعمغار ومراعيغة 
والعا غغغدين اً األةغغغ اص املشغغغردين داهليغغغاً ل عتبغغغارات اجلنسغغغانية، وهغغغم بغغغرام  تسغغغتهدب اديغغغد

بتدا ية. وأفاد أبن مو وا التوعية خبطر األلغام مدر  يف املنغاه  الوطنيغة واألطفال يف املدارس اال
مغن اً ة صغ 385 283، أبل  جنوب السودان عن ا غتفادة 2٠1٦للتعليه االبتدا م. ويف عام 
 برام  التوعية خبطر األلغام. 

 السودا   
 التقدم احملرز يف التنفي  -أسالا  

اً مغت  ٤ 885 ٧25تبلغ  مسغاهتها  2٠1٦يف عغام منطذة  13 أفاد السودان أبنه عاجل -19
يعغغغرب أو يشغغغتبه يف أىغغغا اتغغغوه علغغغى ألغغغغام مضغغغادة لألفغغغراد، مبغغغا يف ذلغغغ  معاجلغغغة منغغغاطق اً مربعغغغ

 2 33٧ 9٤5عغن طريغق التطهغري، وتذلغيص منغاطق مسغاهتها متغار مربعغة أ 1 ٠٤٤ 1٠٤مساهتها 
ألغغام  1٠5فغدمر ر يف هغذه العمليغة  اً،بعغمر اً مغت  1 5٠3 ٦٧٦وإلغا  مناطق مسغاهتها اً مربعاً مت 

 من الذها ر غري املنفجرة.  8 851للدابابت واً مضاداً لغم 2٤مضادة لألفراد، و
ورأت اللجنغغة أن املعلومغغات الغغمي قغغدرمها السغغودان بشغغأن التذغغدم احملغغرز يف التنفيغغذ تسغغم   -2٠

طلغغغ  التمديغغغد الغغغذه قدمغغغه  إبجغغرا  مذارنغغغة مغغغو املعلومغغغات الغغغمي قغغغدمها يف السغغغابق، وال  غغغيما يف
. ورأت اللجنغغغة كغغغذل  أن هغغغذه املعلومغغغغات وردت مصغغغنفة بشغغغ ل ينسغغغجه مغغغغو 2٠13عغغغام  يف

 التو يات السابذة المي أقرهتا الدول األطراب.

 توضيح التحدي املتبقي -اثنياا  
هلصغغغت اللجنغغغة إق أن السغغغودان أعطغغغى  غغغورة غايغغغة يف الو غغغو  عغغغن التحغغغده املتبذغغغم  -21

 ميو املناطق املتبذية المي يعرب أو يشتبه يف أىا اتوه على ألغام مضادة لألفراد،  بتذدمه قا مة
مبغغغا يف ذلغغغ  املسغغغاهة املذغغغد رة ل غغغل منطذغغغة ومعلومغغغات عغغغن املوقغغغو اجلغغغغرايف ل غغغل منطذغغغة. وأفغغغاد 

اً مغغغت  19 13٧ 285بلغغغت  السغغودان أبن املسغغاهة اإلمجاليغغغة لألرا غغم الغغغمي ال تغغةال   غغل اغغغدايً 
منطذة يعغرب أىغا اتغوه علغى ألغغام مضغادة لألفغراد  55. ومشل ذل  2٠1٦يف ىاية عام  اً مربع

منطذة يشتبه يف أىغا اتغوه علغى ألغغام  ٤٤متاً مربعاً، و 23٧ ٦٠٤ 2تبل  مساهتها اإلمجالية 
 متاً مربعاً.  ٠٤ 533 1٦مضادة لألفراد تبل  مساهتها اإلمجالية 

منطذغة، وهغو  1٠2املنغاطق الغمي ينبغغم معاجلتهغا ارتفغو مغن  وأةارت اللجنة إق أن عدد -22
منطذغة لوجغوب أهغذ األهطغار اجلديغدة واملسغ   112إق  اً،العدد الذه أبل  عنغه السغودان  غابذ

والهظغت اللجنغة أن جهغود السغودان الراميغة إق تنفيغذ املغادة 5 اجلديد اجلاره للمناطق الطغرة. 
ال تشغغ ل إال جغغة اً مغغن جممغغوا اجلهغغود الغغمي تتطلبهغغا معاجلغغة املتفجغغرات الطغغرة يف البلغغد. ورأت 
اللجنغغة أن ابإلم غغان، يف ظغغل أنشغغطة املسغغ  اجلاريغغة، إعطغغا   غغورة أو غغ  عغغن التحغغده املتبذغغم 
أمغغام السغغودان مغغن هغغ ل تذغغد  معلومغغات أك غغر دقرغغة عغغن عغغدد ومسغغاهة املنغغاطق الغغمي ه غغددت 

 بفضل جهود إعادة املس  اجلارية. 
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 اخلطط الو نية للتطهري ساملسح -اا اثلث 
، هطًة 2٠13أةارت اللجنة إق أن السودان  م ن طل  التمديد الذه قدمه يف عام  -23

وتوقعات لعدد ومساهة املناطق المي  ي فر  عنها كل  نة  2٠15-2٠13مفصلة تغطم الفتة 
لنهغغغا م احملغغغدد للسغغغودان إل غغغام التنفيغغغذ حبلغغغول املوعغغغد ااً ،  هيغغغد2٠19إق  2٠13يف الفغغغتة مغغغن 

لعدد املنغاطق اً منذح . وقدم السودان هطة عمل  دثة تتضمن بيا ً 2٠19نيسان/أبريل  1 وهو
منطذغغة  ٤3. ومغغن بينهغغا 2٠19إق  2٠1٦الغغمي يعتغغةم معاجلتهغغا يف كغغل واليغغة هغغ ل الفغغتة مغغن 

اً مت  ٦ 385 382منطذة مساهتها  35؛ و2٠1٦يف عام اً مربعاً مت  ٧ 32٤ 853مساهتها 
 1٠؛ و2٠18يف عغام اً مربعغاً مغت  5 ٠85 21٧منطذة مسغاهتها  2٤؛ و2٠1٧يف عام اً مربع

  (.2٠19نيسان/أبريل  1)ها اتريخ  2٠19يف عام اً مربعاً مت  2 118 8٤٠مناطق مساهتها 
وأفاد السودان أبن الطة الواردة يف طل  التمديد تستند إق افتاض هغدوث اسغن يف  -2٤

إق أتمغغ  األمغغوال  أيضغغاً األمنيغغة يف مجيغغو املنغغاطق امللوثغغة ابأللغغغام. و غغت ون هنغغا  هاجغغة  اتالغغة
ال زمغغة إلزالغغة املتفجغغرات مغغن خملفغغات اتغغرب مغغن أجغغل تنفيغغذ األنشغغطة الرب جميغغة. وأفغغاد السغغودان 
أبن العوامغغغل األهغغغرا الغغغمي قغغغد تعيغغغق التنفيغغغذ تشغغغمل النةاعغغغات، وك غغغرة تنذغغغل السغغغ ان، واكتشغغغاب 

 اطر إ افية، وارتفاا نسبة املعادن يف التبة، ومو ه األمطار. خم
، لتنفيغذ 2٠1٦يف الوالايت الشرقية، هغ ل عغام اً وأفاد السودان أبن اجملال كان مفتوه -25

عمليغغات إزالغغغة األلغغغغام، يف هغغ  أن انعغغغدام األمغغغن هغغد  مغغغن إم انيغغغة الو غغول إق واليغغغمي جنغغغوب  
 عمليات التطهري واملس .كردفان والنيل األزرق لتنفيذ 

وقغدم السغغودان معلومغغات  دثغغة عغغن املراهغغل الر يسغية املذغغررة إل غغام التنفيغغذ والغغمي  غغتعاجل  -2٦
 .2٠19منغغغاطق يف عغغغام  1٠؛ و2٠18منطذغغغة يف عغغغام  2٧؛ و2٠1٧منطذغغغة يف عغغغام  ٦3ه هلغغغا 

 تبارهغا مغن املنغاطقوالهظت اللجنة وجغود تفغاوت بسغين يف عغدد املنغاطق الغمي أبلغ  عنهغا السغودان ابع
 المي ال تةال تتطل  املعاجلة.

 التنفي  الفعاط سالسر ع -را عاا  
، ةغغغرهاً لأل غغغالي  2٠13قغغغدرم السغغغودان، يف طلغغغ  التمديغغغد الغغغذه تذغغغدم بغغغه يف عغغغام  -2٧

املتبعة لإلفغرا  عغن األرا غم مشغرياً إق أن عمليغات اإلفغرا  قغره وفذغاً للمعغايري الدوليغة لألعمغال 
ابأللغام الغمي و غعتها األمغه املتحغدة، ومبير نغاً املعيغار املعتمغد إللغغا  أراض معينغة عغن طريغق املتعلذة 

تفا غيل إ غافية عغن عملياتغه يف  2٠15املس  التذين وغري التذين. وقدرم السودان يف تذريغره لعغام 
لمعغغايري لاً جمغال اإلفغرا  عغن األرا غم. ورأت اللجنغة أن السغودان، الغذه أفغاد أبنغه اغره ا تعرا غ

يف املسغتذبل الذريغغ ، علغى تذغد  مةيغد مغن املعلومغات عغغن اً التذنيغة الوطنيغة، م غن أن يصغب  قغادر 
تطبيغغغق أنسغغغ  املعغغغايري والسيا غغغات واملنهجيغغغات املتعلذغغغة ابإلفغغغرا  عغغغن األرا غغغم عمغغغً  ابإلجغغغرا  

 من هطة عمل مابوتو. 9 رقه
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 بات التمد د سالقرارات املتخ ة  ش هناافعماط املنف ة سفقاا للخطط الواردة يف  ل -خامساا  
أةغغارت اللجنغغة إق أن االجتمغغاا ال الغغد عشغغر للغغدول األطغغراب كغغان قغغد طلغغ  إق السغغودان  -28

أن يذغغدم معلومغغات  دثغغة بشغغأن جمموعغغة مغغن االلتةامغغات الغغمي تعهغغد  غغا واألهغغداب املرهليغغة الغغواردة يف 
 طل  التمديد الذه قدمه. 

دان قد أبل  عن كل مسألة من هغذه املسغا ل ابلتفصغيل. وأةغارت ورأت اللجنة أن السو  -29
اللجنغغة إق أن السغغودان أفغغاد، فيمغغا يتعلغغق ابملعلومغغات املذدمغغة عغغن جهغغود املسغغ  واتالغغة األمنيغغة، 
أبن اتالغغة األمنيغغة يف الغغوالايت الشغغرقية تسغغم  بعمليغغات إزالغغة األلغغغام، يف هغغ  أن انعغغدام األمغغن 

ل إق واليغغغغمي جنغغغغوب كردفغغغغان والنيغغغغل األزرق لتنفيغغغغذ عمليغغغغات التطهغغغغري هغغغغد  مغغغغن إم انيغغغغة الو غغغغو 
أن السغودان أفغاد أبن  أيضغاً واملسغ . وفيمغا يتعلغق ابملعلومغات الا غة ابلتمويغل، الهظغت اللجنغة 

مغغغن اً دوالر  5 985 582، علغغغى دعغغغه بذيمغغغة 2٠1٦بر جمغغغه مل افحغغغة األلغغغغام هصغغغل، يف عغغغام 
مببلغ  قغغدره مليغو  دوالر لغغدفو  أيضغغاً ودان دعمغت الغرب م  جهغات ماةغة خمتلفغغة وأن ه ومغة السغغ

رواتغغ  مغغوظفم املركغغة الذغغومم مل افحغغة األلغغغام والت غغاليف التشغغغيلية هلغغذا املركغغة. وأفغغاد السغغودان  
 من م ي  دوالر.  ٤,٤بلغت قيمته  2٠1٦كذل  أبن نذص التمويل يف عام 

ي غن  بيغا ت مسغتمرة ل غن إ غاز هغذا العمغل  أبن جهود تنذية قاعدة ال أيضاً وأفاد السودان  -3٠
. ورأت اللجنغغة أن تغغوفري معلومغغات  دثغغة يف هغغذا اجملغغال أمغغر  بغغذ  ابلنظغغر إق أ يغغة 2٠1٦عغغام اً ت نغغ

 التحذق من أن الرب م  الوطين يستند إق معلومات وا حة و دثة عن هالة العمليات.
تيسغغري عمليغغات املنظمغغات الدوليغغة إلزالغغة وأبلغغ  السغغودان كغغذل  عغغن جهغغوده الراميغغة إق  -31

 األلغام وتعةية الذدرات احمللية إلزالة األلغام، وعن نتيجة هذه اجلهود.

 احلد من خما ر افلغام -سادساا  
مغغن املنغغاطق اً أبلغغ  السغغودان عغغن األعمغغال الغغمي ا غغطلو  غغا مغغن أجغغل إبعغغاد السغغ ان فعليغغ -32

المي يعرب أو يشتبه يف أىا اتوه على ألغام مضادة لألفراد، بطرق منها و و ع مات لتحديد 
 املناطق الطرة. 

 اليمن  
 التقدم احملرز يف التنفي  -أسالا  

، مغن 2٠1٧إق آذار/مغارس  2٠1٦أفاد اليمن أبنه   غن، يف الفغتة مغن نيسغان/أبريل  -33
منطذغغغة مشغغغتبه يف هطورهتغغغا. فنفغغغذ عمليغغغات مسغغغ  وتطهغغغري أدت إق  13٠معاجلغغغة مغغغا جمموعغغغه 

لألفغغراد اً مضغغاداً لغمغغ 1٤ 39٧وأ غغفر ذلغغ  عغغن تغغدمري  اً.مربعغغاً مغغت  ٤ ٧٠3 2٧9 اإلفغغرا  عغغن
 1 ٦2٤، من معاجلة 1999للدابابت. وأفاد اليمن أبنه   ن، منذ عام اً مضاداً لغم 11 ٤5٧و

  اً.مربعاً مت  1 21٧ 3٤5 ٠٦1اإلمجالية  منطذة مشتبه يف هطورهتا تبل  مساهتها
ورأت اللجنغغغة أن إبم غغغان الغغغيمن أن يعغغغرض التذغغغدم احملغغغرز يف التنفيغغغذ بشغغغ ل أو غغغ  إذا  -3٤

ا غغت دم املصغغطلحات الغغواردة يف املعغغايري الدوليغغة لألعمغغال املتعلذغغة ابأللغغغام أب غغلوب يتسغغق مغغو 
 احملغغرز التذغغدم عغغناً و غغوه أك غغر  غغورة  إعطغغا م نغغه الغغيمن أن أيضغغاً  اللجنغغة ورأتهغغذه املعغغايري. 

 .األطراب للدول عشر الرابو االجتماا اعتمده الذه اإلب غ دليل اب ت دام
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 توضيح التحدي املتبقي -اثنياا  
رأت اللجنغغة أن الغغيمن أعطغغى  غغورة وا غغحة عغغن التحغغده املتبذغغم بتذغغد  جغغدول مغغوجة  -35

 افظغة، مبغا يف ذلغ  املسغاهة املذغدرة ل غل  18ل ل ما تبذى من مناطق مشتبه يف هطورهتغا، يف 
وأفاد اليمن أبن عدد املناطق المي  كانت ال تةال تتطل  املعاجلة ها ىاية عام 2٠1٦، منطذة. 

 بل  5٦9 منطذة مشتبه يف هطورهتا  تد على مساهة إمجالية قدرها 3٠٦ ٤8٠ 323 أمتار مربعة.
اً ورأت اللجنة أن إبم ان اليمن، يف ظل أنشطة املس  اجلارية، إعطا   غورة أك غر و غوه -3٦

 ب  ري عن التحده املتبذم بتذد  معلومات أك ر دقة عن عدد املناطق ومساهتها.

 طهري ساملسحاخلطط الو نية للت -اثلثاا  
أفغاد الغغيمن أبن التعغغاون بغ  الغغرب م  الغغوطين للتعامغل مغغو األلغغغام وبغر م  األمغغه املتحغغدة  -3٧

علغغى بنغغا  قغغدرات الغغرب م  الغغوطين يف اً اإلمنغغا م قغغد تعغغة ز وأبن بغغر م  األمغغه املتحغغدة يعمغغل هاليغغ
ة اإلمنا م  يتوق إدارة الرب م  أن بر م  األمه املتحد أيضاً اجملال  اإلداره والتذين. وذكر اليمن 

الوطين بش ل مباةر. وأفاد الغيمن كغذل  أبن الغرب م  الغوطين للتعامغل مغو األلغغام  غيعمل، مغن 
هغغ ل الغغدعه املذغغدم مغغن بغغر م  األمغغه املتحغغدة اإلمنغغا م، مغغو املنظمغغات غغغري ات وميغغة يف بعغغا 

اجههغغغغا الغغغغيمن تتطلغغغغ  التعغغغغاون بغغغغ  األنشغغغغطة املتعلذغغغغة ابأللغغغغغام ألن التحغغغغدايت اجلديغغغغدة الغغغغمي يو 
 الرب م  الوطين للتعامل مو األلغام/بر م  األمه املتحدة اإلمنا م واملنظمات غري ات ومية.

 وأفغغاد الغغيمن أبن ات ومغغة اليمنيغغة و غغعت، بغغدعه مغغن بغغر م  األمغغه املتحغغدة اإلمنغغا م، هطغغة -38
 .2٠15ب وبغدأت تنفيغذها يف نيسغان/أبريل طوارئ تتعلق إبزالغة األلغغام واملتفجغرات مغن خملفغات اتغر 

لطغغة الطغغوارئ الغغمي و غغعتها اً وأفغغاد الغغيمن أبنغغه غغغري  بنيغغة الغغرب م  الغغوطين للتعامغغل مغغو األلغغغام وفذغغ
 ات ومة بدعه من بر م  األمه املتحدة اإلمنا م.

 2٠1٧وأفاد الغيمن أبنغه يعتغةم إجغرا  مسغ  جديغد للمحافظغات ال مغا  عشغرة يف الفغتة مغن  -39
اً مربعغاً مغت  ٤3 ٦٤٦ ٤٦٦منطذغة تبلغو مسغاهتها اإلمجاليغة  ٧3 دب اإلفغرا  عغن  2٠2٠إق 
 ،2٠18مغغت مربغغغو يف عغغغام  51 581 ٧٠٠منطذغغغة تبلغغ  مسغغغاهتها اإلمجاليغغغة  112، و2٠1٧عغغام 

منطذغغة  22٧، و2٠19يف عغغام اً مربعغغاً مغغت  ٦5 358 99٠منطذغغة مسغغاهتها اإلمجاليغغة  15٧و
 . وأبلغغ  الغغيمن عغغن اهتمغغال الع غغور2٠2٠يف عغغام اً مربعغغاً مغغت  1٦2 893 15٠اإلمجاليغغة مسغغاهتها 

 على أماكن ملوثة أهرا.
ورأت اللجنة أن من احملبذ تذد  مةيد مغن املعلومغات تتغي  فهغه كيفيغة تنفيغذ هغذه الطغة  -٤٠

 الطموهة. 

 التنفي  الفعاط سالسر ع -را عاا  
 ،نغغه يسغغت دم املسغغ  التذغغين، وأ غغلوب إزالغغة األلغغغام يغغدوايً أب 2٠1٧أفغغاد الغغيمن يف عغغام  -٤1

وك ب كشف األلغام يف جهوده الرامية إق مواجهة التحدايت املتعلذة بتلوث األرا م ابأللغام. 
للمعغغايري الدوليغغة واليمنيغغة. وأفغغاد الغغيمن كغغذل  اً إق أن هغغذه اجلهغغود تنفغغذ وفذغغ أيضغغاً وأةغغار الغغيمن 

وة األ ا ية األوق لتحديد مواقو هذول األلغام والتحذغق منهغا، ور غه أبن املس  التذين هو الط
هرا ن املناطق امللوثة ابأللغام، وعمليغات التطهغري يف هذغول األلغغام الصغغرية، ابإل غافة إق أفرقغة 

 املس  المي تسفر أعماهلا عن تذليص مساهات كبرية وإلغا  أهرا. 
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مغغن هطغغة عمغغل مغغابوتو، علغغغى  9جغغرا  رقغغه مغغو اإلاً ورأت اللجنغغة أن اتغغرص، انسغغجام -٤2
و غغو وتطبيغغق املعغغايري والسيا غغات واملنهجيغغات األوثغغق  غغلة ابإلفغغرا  عغغن األرا غغم، وفذغغاً ملعغغايري 
األمغغه املتحغغدة الدوليغغة لألعمغغال املتعلذغغة ابأللغغغام، مغغن أجغغل التنفيغغذ ال امغغل والسغغريو ل تفاقيغغة، 

و يف هذا السياق، رأت اللجنة أن من احملبذ تذد  معلومغات م ن أن يعود ابلفا دة على اليمن. 
عن عمليات التحس  المي ا طلو  ا اليمن لضمان التنفيذ الفعال والسريو وفذاً لإلجرا  رقه 9 

 من هطة عمل مابوتو. 

افعمتتتاط املنفتتت ة سفقتتتاا للخطتتتط التتتواردة يف  لبتتتات التمد تتتد سالقتتترارات املتختتت ة  -خامساا  
  ش هنا

إق أن املؤ ر اال تعرا م ال الغد طلغ  إق الغيمن، لغدا املوافذغة علغى طلغ   أةارت اللجنة -٤3
التمديغغغد، تذغغغد  معلومغغغات عغغغن اجلهغغغود املبذولغغغة لتنويغغغو التمويغغغل الغغغذه يغطغغغم ت غغغاليف تنفيغغغذ الطغغغن 
 الوطنيغغة اليمنيغغة املتعلذغغة ابملسغغ  والتطهغغري، الغغمي تتماةغغى مغغو املعغغايري الدوليغغة لألعمغغال املتعلذغغة ابأللغغغام،

علغى التنفيغذ. ورأت اللجنغغة أن  ،والتغغريات يف اتالغة األمنيغغة وكيفيغة أتثغري هغغذه التغغريات،  غلباً أو إاغغاابً 
 من احملبذ تذد  معلومات  دثة اب تمرار عن التذدم الذه أهرزه اليمن بشأن هذه املسا ل.

 طغغ اإبيغغد ورأت اللجنغغة أن الغغيمن يوا غغل الوفغغا  اباللتغغةام الغغذه قطعغغه يف طلغغ  التمد -٤٤
 .2٠15الدول األطراب اب تمرار على التذدم احملرز، وتذدمه هطة عمل  دثة يف عام 

 احلد من خما ر افلغام -سادساا  
  نيسغغان/ 1أفغغاد الغغيمن أبن أنشغغطة التوعيغغة مب غغاطر األلغغغام ا غغتمرت، هغغ ل الفغغتة مغغن  -٤5

ب وهجغغغغة وعمغغغغران ، يف تسغغغغو  افظغغغغات )إب ومغغغغأر 2٠1٧آذار/مغغغغارس  31إق  2٠1٦أبريغغغغل 
وأبغ  واتديغدة وتغغ  وعغدن و غغنعا ( ابلتعغاون مغغو اليونيسغيف. وأبلغغ  الغيمن عغغن الذيغام بغغةايرات 

أن غغى  1٠٤ 811بيغغنهه اً ة صغغ 22٠ 332مشلغغت يف اجملمغغوا اً قريغغة وموقعغغ ٦٧٤ميدانيغغة إق 
 .ذكراً  115 521و

    


