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 عشر السادس االجتماع
 2٠1٧كانون األول/ديسمرب   21-18 ،فيينا
 من جدول األعمال املؤقت  13 البند

 ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

 ،راوسويس  ،وكوستاريكا ،)شيلي ٥املادة تنفيذ استنتاجات اللجنة بشأن   
 وزامبيا(

 إضافة  

 ٥ املادة تنفيذ بشأن استنتاجات  

 موريتانيا  
 التقدم احملرز يف التنفيذ -أوالا  

 ألغاماااا   حتتاااو  منطقااا ، 34 وجاااود عااان األمااا  ابدئ يف موريتانياااا أبلغااات ،2٠٠1 عاااا  يف 
 ماا ا   8٧ ٧25 ٠٠٠  اإلمجالياا مساااحتها تبلاا  األلغااا ، تلاا  احتوائهااا يف يشااتب  أو لألفاا اد مضاااد 
 تطهار عمليا  إىل حتتاج اليت طقاملنا عدد ُعّدل مجعتها، اليت اإلضافي  املعلومات إىلا  واستناد م بعا .

 وعاجلاات .عااا  م ب ماا ا   9٠ ٠1٧ ٠26 لتصااب  املناااطق هاا   مساااح  ُعااّدلت كمااا  منطقاا ، 56 إىل
 56ناااطق البااال  عااددها مجيااا امل ،2٠٠1 عااا  يف إليهااا ابلنسااب  االتفاقياا  نفااا  بااد  مناا  موريتانيااا،

  بعا  أيضا .م ا  م 22 9٠5 26٠م ا  م بعا ، وعاجلت  6٧ 111 ٧66منطق ، فطه ت منها 
مشار   ،2٠21كانون الثاين/ينااي    1طلب متديد حىت  قدمت موريتانيا ،2٠15ويف عا   

  اد يف املناااطقد  لألفا  املضااإىل أن الشاء  الوحياد الا    ااول دون قادر ا علامج تادمر مجيااا األلغاا
لواقعاا  علااامج أللغااا  ااامللغوماا  اضاضااع  لواليتهااا أو ساايط  ا هااو أاااا تناان أن الت صااينات وحقااول 
ريتانيا . ويف اضء املو طول احلدود ما الص  ا  الغ بي  قد تكون يف بعض احلاالت موجود  علمج األر 

 ،شاااتب  فيهااااالياااات مسااا  للمنااااطق املعم أجااا ت موريتانيااااا 2٠1٧وبدايااا  عاااا   2٠16اايااا  عاااا  
 ي . املوريتان تقا داخل األراضء أباا تستطيا اآلن أن تؤكد أن املناطق املعني  وأبلغت
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 توخي الوضوح فيما يتعلق ابلتحدي املتبقي -اثنياا  
أن  ،بعااد الت اا إلت اإلدارياا  وإجاا ا  عمليااات املساا  التقااي تباا ، أبلغاات موريتانيااا أبناا  

حتتاااو  علااامج ألغاااا  مضااااد  لألفااا اد وألغاااا  مضااااد   الفقااا ا  يف منطقااا  عااا  بنتيلاااء منطقااا  ساااب  
ماااا  م بااااا. وخلصاااات الل ناااا  إىل أن  1 ٠٠٠ ٠٠٠تبلاااا  مساااااح  املنطقاااا  املعنياااا  و  للاااادابابت.

 موريتانيا كانت علمج درج  عالي  من الوضوح بشأن مواقا املنطق .

 اخلطط الو نية لعمليات التطهري واملسح -اثلثاا  
يف  قااادرت موريتانياااا أن املنطقااا  لكااان أن يعلااان عااان أااااا أ اااب ت طااااه   مااان األلغاااا  

 385 ٠٠٠ شاا يط  تااوف  التموياال. وأفااادت موريتانيااا أن احلكوماا  املوريتانياا  قااد ك ساات 2٠1٧ عااا 
لتغطياا  تكاااليي ا يلاا  الوطنياا   2٠1٧-2٠16الااوالإلت املت ااد  يف الفاا    دوالر ماان دوالرات

عن اجلهود اليت تب  ا موريتانيا  وخلصت الل ن  إىل أن توفر أحدث املعلومات .غا ملكاف   األل
 سيكون موضا ت حيب.  5جلما األموال الالزم  إلمتا  تنفي  املاد  

 التنفيذ عملية وسرعة فعالية -رابعاا  
 مفّصاااال   و ااافا   ،2٠15 عاااا  بااا  تقااادمت الااا   التمدياااد طلاااب يف موريتانياااا، قاااّدمت 

ا  سااااليب الااايت تتبعهاااا يف اإلفااا اج عااان األراضاااء، وأشاااارت إىل أن تلااا  األسااااليب  ااا   وفقااالأل
للمعاير الوطني  لألعمال املتعلق  ابأللغا  اليت تتماشمج ما معاير األمم املت د  الدوليا  لألعماال 

 املتعلق  ابأللغا  ولكن بعد تكييفها مبا يناسب السياق احمللء يف موريتانيا.

  فعماط املنفذة وفقاا للخطط الواردة يف  لبات التمديد والقرارات املتخذة بشأهناا -خامساا  
أشااارت الل ناا  إىل أن االجتماااب ال ابااا عشاا  للاادول األطاا اا عاالجتماااب ال ابااا عشاا   

تقااادع معلوماااات مساااتكمل  فيماااا يتعلاااق اباللت اماااات الااايت  للااادول األطااا ااإ طلاااب إىل موريتانياااا
التمديااد، مبااا يف  لاا  معلومااات عاان احلااوارات الاايت جاا ت مااا أ اا ا   تعهاادت  ااا يف طلااب

والتقاد  احملا ز يف اكتساا  املعلوماات بشاأن املوقاا احملادد لل ادود الشامالي  يف  ،املصل   املعني 
لقا ارات ا  وضا خطط ملعاجل  املناطق احملادد . وخلصات الل نا  إىل أن موريتانياا قاد تصا فت وفقا

  للدول األط اا. االجتماب ال ابا عش 

 احلد من خطر افلغام -سادساا  
فيهااااا وجاااود لأللغاااا  املضااااد  لألفااا اد قااااد  أشاااارت موريتانياااا إىل أن املنطقااا  الااايت يعااا ا 

 تق يا ا   موريتانياا قادمتو حتا ي ات ابللغتا  الع بيا  والف نساي .  وضاعت فيهاا حيث حددت معاملها
اد السااكان عان املناااطق الايت يعاا ا أااا حتتااو  إبعا أجاال مان اختاا  ا الايت اإلجاا ا ات عان مفصاال  

 التوعياا  الااربام  هاا   وتشاامل علاامج ألغااا  مضاااد  لألفاا اد أو يشااتب  ابحتوائهااا علاامج هاا   األلغااا .
 نساااا  عضااويتها يف تشااامل الاايت ،اجملتمعااء االتصاااال وأف قاا  املاادار  إىل املوجهااا  األلغااا  مب اااط 
لتقاادع باا ام   الاايت تقااو  باا إلر  البلاادات والقاا   ابنتنااا  احلكومياا  غاار احمللياا  واملننمااات ،ورجاااال  

 التوعي  مب اط  األلغا . 
    


