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 عشر السادس االجتماع
 2017 ديسمرب/األول كانون  21-18 فيينا،
 املؤقت األعمال جدول من 13 البند
 5 املادة مبوجب املقدمة الطلبات يف النظر

 تـدمر السـتمما  النهـاي  املوعـد لتمديـد اتيلنـد من املقدم الطلـب حتليل  
 االتفاقية من 5 ابملادة عملا  لألفراد املضادة األلغام

 (وكوستاريما وشيل ، وسويسرا، زامبيا،) 5 املادة بتنفيذ املعنية اللجنة من مقدَّم  
 اة يفاقيدد  ودخدددت. 1998 شددنين اليندداف/نوفمرب  27صدددقت ليدنددد عدددا اة يفاقيدد     -1

 قدمتدد  الدد   األويل  الشدديفافي  قنيددن و . 1999 مددايو/أاير 1   ليدنددد إىل ابلنسددب  النيفددا  حيدد 
يتهددا وة حتددت واقعدد ال ابملنددا   األخدد   هدد   أبدغددت ،1999 نوفمرب/اليندداف  شددنين 10   ليدنددد

. ا حتتدو  عديهداب    أهنالقضائي  أو حتت سيطنهتا اليت حتتو  عدا ألغام مضاد  لألفناد، أو ُيشت
 اقعدد الو  املنددا     هابتدددم    كيفدددت أو لألفددناد املضدداد  األلغددام مجيدد   دددم  إىل ليدنددد واضددطن 

 مددن ليدنددد  هنددا دا  واعتقددا. 2009 مددايو/أاير 1 حبدددول سدديطنهتا حتددت أو القضددائي  وةيتهددا تحتدد
إىل رئدي   2008أبنيل /نيسدان 3 ستطي  الوفاء هب ا اةلت ام حبدول املوعد احملدد، قدمت    لن

 ،2008 أبنيل/نيسدان 1٤ و اةجتماع الينامن لددول األ دنا   دبدا  بتمديدد املوعدد احملددد  دا. 
ضددافي  بشدد ن  وضدديتا  إو  معدومددا  ليدنددد إىل األ ددنا  لددددول الينددامن اةجتمدداع رئددي   ددد 

 .2008 أغسدط /بآ 7   الدنئي  أسدلد  عددا ردهدا ليدندد وقددمتاجملاة  النئيسي  لطدبها ه ا. 
 وواف . 2018 نوفمرب/اليناف  شنين 1 غاي  إىل سنوا  9,5 ملد   ا احملدد املوعد متديد و دبت

 .التمديد  د  عدا ابإلمجاع األ نا  لددول التاس  اةجتماع
، ةحدددي حينهدددا أن 2008ولدددم موافقددد  اةجتمددداع التاسدد  عددددا هددد ا الطددد    عدددام  -2

زايد  كبددد     األمدددوال ا كوميددد  امل   ددد   سدددنوا  املق حددد  فددد    موحددد  و تطدددد  9.5 فددد  
لدتنيفي ، وا  ول عدا دعد  خدارجع عددا مسدتوم أكدرب بعشدن مدنا  عددا األقدل مقارند  بت نبد  

 املتوقد  مدن أن كد ل   التاسد  اةجتمداع و كَّدنليدند األخ     جمدال ا  دول عددا هد ا الددع . 
 الظنو  جتاوز بغي  ليدند وضعت  ال  " األلغام حقول حتديد إجناء"  ني  عن كب    قدم إحناز
تد ري  األلغدام األرضدي    ل اةستق دائي  الدراسد  هبدا أعاقدت الديت الطنيق  مينل عمدياهتا،  عوق اليت

 ليدند جهود التنيفي . 
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 5، قدددمت ليدندددد  دبددا  إىل رئدددي  الد ندد  املعنيددد  بتنيفيدد  املددداد  2017آ ار/مددار   30و   -3
. 2018 شدنين الينداف/نوفمرب  1متديدد املوعدد النهدائع الد   كدان  دددا   دا    )الد ن ( التمست فيد 

 ددد  رئددي  الد ندد  إىل ليدنددد معدومددا  و وضدديتا  إضددافي  بشدد ن  ،2017 يونيدد /ح ينان 30  و 
 يتضدمن لدتمديددا  منقتدا   دبد ليدندد قددمت ،2017 سدبتمرب/أيدول 8 و اجملاة  النئيسي  لدطدد . 

 31 غايددد  إىل أ  سددنوا ، 5 ملددد ا  متديددد ليدنددد و دبدددت. الددنئي  أسددلد  عدددا ردا   إضددافي  معدومددا 
 .2023 أكتوبن/األول  شنين

 15٤ 83٦ 328ليدند عاجلت خالل فد   التمديدد األوىل مدا جمموعد   ويش  الطد  إىل أن -٤
 13 10٤ 889وخيفضددت مددا جمموعدد   ا ،منبعددا  مدد   125 23٦ 339وألغددت مددا جمموعدد   ا ،منبعددا  مدد  
ددددن  مددددا جمموعدددد   ا ،منبعددددا  مدددد    عاجلددددت أهنددددا إىل الطددددد  ويشدددد  ا .منبعددددا  مدددد   9 7٤5 819و هَّ
 ويشدد عدن  نيد  "املسددث" أرينداء املشددنوع الت دني . ا  إضددافيا  منبعدا  مدد   ٦ 7٤9 281 جمموعد  مدا

. العمديدد  هد   خدالل نهتداودم لألفدناد مضداد  ألغدام 1٦ ٤10 عدن كشديفت  ليدندد أن إىل الطدد 
 مسداح  اجملتمعيد  واملشدارك  املسدث جهدود  نيد  عدن حددد  ليدندد أن إىل كد ل   الطدد  ويش 
مددن منطقدد  مدغومدد  م  كددن معنوفدد  مددن قبددل. وخ ددمت  مدد  منبدد  ٤9 091 500  بددد  إضددافي 

 . بياانهتا قاعد    خط  بسب  ةح  وقت  ا  منبعا  م   23٤ 257ليدند ما جمموع  
منه يتهددا الدديت كانددت  ن دد   ويشدد  الطددد  إىل أن ليدنددد عدددفلت خددالل فدد   التمديددد -5

بشكل كب  عدا عمديا  التطه  وبددأ  العمدل هنه يدا   تدت  دا  لغداء املندا   املشدبوه  
(، واملسددث 2008-2007بكددل ريقدد    وقددت أق ددن، مينددل إجددناء حتديددد مواقدد  حقددول األلغددام )

 .2011ن   نيفي   من  عام غ  التقين ال   جي
ويشددد  الطدددد  إىل أن ليدندددد نيفددد  ، ابلتنسدددي  مددد  املنظمددد  الننوجييددد  لدمسددداعد  الشدددعبي ،  -٦

إلعددداد  مسددددث بعدددل املندددا   الدددديت يشدددتب    أهندددا مدوريدددد ، واعتُدددرب أن  قددددين الدراسدددد  ا  جتنيبيدددا  مشدددنوع
ويشددد   .فيددد ا  ا   كدددان مبالغددد( ملددددم  ددددوا هددد   املنددد2001-2000اةستق دددائي  لتددد ري  األلغدددام )

الطددد  إىل أن ليدنددد اسددتطاعت   اجملدداة  الدديت عدهددا املشددنوع أن ايفددل ح دد  منا قهددا ا طددن  
 الت د  لتع ي  منها  اول    ليدند، أن إىل  املائ    بعل ا اة . ويش  الطد   90نسبت   ها

  .املتبقي  املشبوه  املنا   ليشمل الت ني  املشنوع ه ا نطاق  وسي  ستواصل املتبقع، لدتتد 
بدرجدد   ،وةحظددت الد ندد  ابر يدداي أن ليدنددد  سددت دم مجيدد  األسددالي  العمديدد  ل فددنا  -7

عالي  من الينق ، عن املنا   اليت ُيشتب    احتوائها عدا ألغام مضاد  لألفناد، و ل  وفقا  ملعداي  
. و شد   الد ند  ليدندد عددا مواصدد  سدعيها إىل حتسد  األم  املتتدد  لألعمدال املتعدقد  ابأللغدام

 قنيددا  اإلفددنا  عددن األراضددع، األمددن الدد   قددد ييفضددع إىل وفدداء ليدنددد ابلت اماهتددا   فدد   زمنيدد  
  تطداب  بطنيقد   قددم مدن حققدت ها ليدند إبالغ أمهي  الد ن  ةحظت ال دد، ه ا و أق ن. 

 كددان  إ ا مددا  ُبدد  ُم ددنَّيف  معدومددا  بتقدددم و لدد  ابأللغددام، املتعدقدد  لألعمددال الدوليدد  املعدداي  مدد 
  ني  التطه  أو املسث التقين أو املسث غ  التقين. عن مت قد األراضع عن اإلفنا 

 عدددددا يعكدددد  ابأللغددددام املتعدقدددد  لدعمديددددا  التايدنددددد  املنكدددد  أن إىل كدددد ل   الطددددد  ويشدددد  -8
 املتعدقد  لألعمدال األخد   ال ديغ  مد  يتماشدا هدا ابأللغدام، املتعدقد  ل جدناءا  الو ني  املعاي  حتديث
لد ن  أمهيد  أن  كيفدل ليدندد،   أقدنب وقدت أبكدن،  ن أهد  معداي  اإلفدنا  عدن ا وةحظت. ابأللغام

األراضع والسياسا  واملنه يا  اليت  تماشدا مد  املعداي  الدوليد  لألعمدال املتعدقد  ابأللغدام، موجدود  
 من خط  عمل مابو و.  9ل جناء ا  ابلكامل وبسنع     نيفي  ه ا اجلان  من اة يفاقي  وفق و ُطب 
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عدا  ع ي  نظدام إدارهتدا لدمعدومدا   2015ويش  الطد  إىل أن ليدند  عمل من  عام  -9
مدن خددالل بندداء قدددرا  فنيدد  إدار  املعدومددا  والددنظ  والعمديددا  بغيدد  إلحدد  امل يددد مددن املعدومددا  

ن ليدنددد أ الد ندد  وةحظددتقيقدد  بشدد ن عمددديت املسددث والتطهدد  الدديت يتعدد  مجعهددا وعنضددها. الد
أشددار  إىل ال ددعواب  الدديت واجهتهددا عنددد وضدد  قاعددد  بياانهتددا، و اصدد   ددد  املن بطدد  بت ددني  

 ألغددنا  اجلددود  العاليدد  البيدداان  أمهيدد  إىل الد ندد  وأشددار التقدددم السدداب  حسدد  كددل  افظدد . 
نددد ليد وشدد عت اة يفاقيدد ، مددن 7 لدمدداد ا  وفقدد اإلبددالغ أغددنا  عددن فضددال   التشددغيل،و  الت طددي 

 عدا مواصد  جهودها   جمال  ع ي  قدرا  إدار  بياانهتا ونظمها.
مندددددددددا   مدغومددددددددد   بدددددددددد   305 بيتعدددددددددد   ويشددددددددد  الطدددددددددد  إىل أن التتدددددددددد  املتبقدددددددددع -10

 افظد . ويشد   13مقا عد  و   30يتع  معاجلتهدا   ا  منبعا  م   ٤22 ٦05 172 مساحتها
ا  منبعددا  مدد   358 890 132منطقدد  مسدداحتها  2٤٤   الطددد  إىل أن التتددد  املتبقددع يتمينددل

 7 افظ  متامخ  لينالري  بدددان ُ  دن   هندا مندا    نسدي  ةحد م و تضدمن هد   املندا    12  
منطقدد   2٤يامنددار، وأمتددار منبعدد  عدددا ا دددود بدد  ليدنددد وم 32 90٦ ٦07 منددا   مسدداحتها

منطقددد   213عددددا ا ددددود بددد  ليدندددد ومجهوريددد  ةو، وا  منبعدددا  مددد   ٦9 581 893 مسددداحتها
ا  أيضدد الطددد  ويشدد عدددا ا دددود التايدنديدد  الكمبوديدد . ا  منبعددا  مدد   25٦ 320 ٦32 مسدداحتها

 مسدددث يددد بعمد لدتع يدددل اجملددداور  الينالريددد  البدددددان مجيددد  مددد  كينددد   عدددن  عمدددل سدددو  ليدنددد أن إىل
 . و نسيمها ا دود
 الطد  إىل أن العوامل التالي  كانت هيناب  ظنو  معوفق : ويش  -11

 اةستق ددائي  الدراسدد    الددوارد التتددد  ح دد   قدددين   واملبالغدد  الدقدد ، انعدددام 
  األرضي م األلغام ألرين

  دود الربي  م  البددان اجملاور معدم استكمال مسث و نسي  ا 
 ند ا دودي منا   ليدم  ول عدا األمني  املسائل 
  العميق م واةحندارا  الوعن  األراضع مينل البيلي ، الظنو 
 ابأللغدددام، املتعدقددد  ل جدددناءا  امل   ددد  املي انيددد   دوديددد  بسدددب  املاليددد  القيدددود 

 ا ارجعم الدع  و دودي 
   مسارهام عن املوارد حولت اليت املتوقع  غ  الطارئ ا اة 
 السياسع اةستقنار عدم . 

 الوصول دون حتول أو  قيد املنيف ن  غ  وال خائن األرضي  األلغام أن إىل الطد  ويش  -12
 أن حيدث - وامليدا  واملناعدع، ال راعي ، واألراضع الغااب ، - األربع  النئيسي  املوارد است دام إىل

ألن الن اعدا  املسددت  دار    ا  نظدن مدن وجدود األلغدام ا  األكينن  ضدنر  املوارد هع ا نجي  املنا  
 فوائدد،  دا كاندت  األلغدام إلزال  املب ول  اجلهود أن إىل الطد  ويش منا   حنجي  عدا ا دود. 

 عبددددور نقطدددد  إقامدددد  بغيدددد  ُ هددددن  الدددديت ليدنددددد شددددنق   سددددورين  افظدددد    منطقدددد   لدددد    هددددا
ي  عدرب ا ددود، مدا يسدمث لدسدكان احملديد  وكمبوداي ألغنا  الت ار  وال ف ليدند ب  اس ا ي ي 

 إىلا  أيضد أفضدت ابأللغدام املتعدقد  اإلنساني  األنشط  أن إىل ك ل   الطد  ويش  ا .بعبورها يومي
 2017 عددام   ضددتااي 5 إىل 2010 عددام   ضددتي  23 مددن الضددتااي مددن املن يفدد  العدددد اخنيفددا 
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خددالل فددد    5(. وةحظددت الد ندد  أن مددن شددد ن اسددتكمال  نيفيدد  املدداد  2017 يوليدد /متوز إىل)
 التمديد املطدوب  أن يسه  بشكل كب     ع ي  سالم  األش اص واألوضداع اةجتماعيد  واةقت دادي 

   ليدند.
. 2023يونيد  /ح ينان 1 غايد  إىل أ  سدنوا ، 5 ملدد ا  متديدد لينددد  طدد   ُكدن، ملدا ووفقا   -13

 التايدند  املنك  قدرا   ل    ها ا ال، واق  اةعتبار   أخ  األمن ه ا أن إىل الطد  ويش 
 الوكداة  خمتد   ل    ها امل دت ، أصتاب مجي  م  التشاور إىل وا اج  األلغام، ملكافت 
 ميندل اآلليد  الدبدوماسدي ،يدا  املمكند  اآلل مجي  واست دام اجملاور ، والبددان احملدي  واجملتمعا  ا كومي 

 لدمساعد  عدا إزال  األلغام. 
 :منحدت    املتبقع  دوريها  عاجل سو  ليدند أن إىل الطد  ويش  -1٤

  شدنين 31   لتايدندد احملددد النهدائع املوعدد حبددول إجنازهدا املقنر من: 1 املنحد  
 ٦3 79٦ 0٤0منطقدد  خطددن  مسدداحتها  ٦1هعاجلدد   و لدد  ،2018 أكتددوبن/األول
 خدداللا  أيضدد سددتبدأ ليدنددد أن إىل الطددد  ويشدد   سددب   افظددا . ا  منبعددا  مدد  
 هددد   اسدددتمنار سددالم  لضدددمان( التمديددد فددد  ) الينانيدد  لدمنحدددد  ابلتتضدد  املنحدددد  هدد  

ألوىل عدددا ا املنحددد  بتنيفيدد  املتعدقدد  النئيسددي  اإلجنددازا  الطددد  ويتضددمن. املنحددد 
، 2017سددت ن  معاجلتهددا   عدددام ا  منبعدددا  مدد   3٤ 7٤٤ 589النتددو التددايل: 

 م2018ست ن  معاجلتها   عام ا  منبعا  م   29 051 ٤51ومساح  
  شدددنين 31 إىل 2018 نوفمرب/اليندداف  شدددنين 1 مددن اليفددد      ُنيفدد : 2 املنحددد  

 هد   أن إىل الطدد  ويشد   ال سدي . مندا  مدن و تد ل  ،2023 أكتوبن/األول
ا  مددد   358 809 132 قددددرها البدددال  املتبقيددد  املسددداح  معاجلددد  ستشدددهد املنحدددد 
 النتدددو عددددا الينانيددد  املنحدددد  لتنيفيددد  النئيسدددي  اإلجندددازا  الطدددد  ويتضدددمن ا .منبعددد
 ومسدداح  ،2019 عددام   سددتعاجلا  منبعددا  مدد   72 11٦ ٤82 مسدداح : التددايل
 73 233 510، ومساح  2020  عام ستعاجل ا  منبعا  م   72 0٦2 020
ستعاجل ا  منبعا  م   7٤ 53٦ 729، ومساح  2021ستعاجل   عام ا  منبعا  م  

 .2023ستعاجل   عام ا  منبعا  م   ٦٦ 8٦0 391ومساح   2022  عام 
ليدنددددد أن  كددددون   توقدددد  الت ددددني ، املشددددنوع نتددددائ  إىل ابلنظددددن أندددد  إىل الطددددد  ويشدددد  -15
 املائ  من املنا   اليت أعيد مسدتها مندا   مدوريد ، مدا يعدين أند  غكدن إلغداء أكيندن   13,5 نسب 
 املشدنوع نتدائ  كاندت  إ ا أند  إىل كد ل   الطدد  ويشد   املائ  من املنا   املشبوه .  8٦,5من 

  ال سددددي ، فدددد ن منددددا  مددددن  بقددددا مددددا مجيدددد    الددددو ين ال ددددعيد عدددددا و ُبقددددت دقيقدددد  الت ددددني 
 وأشدددار فقددد  هدددع الدديت سدددتبقا لدمسدددث التقدددين والتطهددد . ا  منبعدددا  مددد   ٤8 ٤39 232 مسدداح 
 فدد   أرينداء عمدياهتدا اسدتكمال عدددا قدادر  ليدندد أن ضدمان   التقددين غد  املسدث أمهيد  إىل الد ند 
غكددن إلغااهددا،  الدديت املسدداح  مددن الددنغ  عدددا أندد  كدد ل   الد ندد  وةحظددت. النهددائع املوعددد متديددد

مددد  منبددد  عدددن  نيددد  املسدددث  9 ٦90 000 ددد ال حباجددد  إىل معاجلددد  مدددا متوسدددط   فددد ن ليدندددد ة
 الد ند   كدون املعد،، وهبد ا .التقين والتطه ، وه ا مستوم أعدا مدن التقددم الد   حققتد  سدنواي  

 . إجناز  لكيفال  الربانم   وسي  أمهي  ةحظت قد
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 الد ددان مددن عدددد خددالل مددن اجملدداور  البددددان مدد   تباحددث ليدنددد أن إىل الطددد  ويشدد  -1٦
: فلت  إىل املنا   ه   قسمت ليدند أن إىل الطد  ويش . ال سي  منا   معاجل  بغي  امل تديف 

د لتمهيددد آليدددا  حتتدددا  الددديت املعقدددد  املندددا  ( 2)و ا ،فدددور  إليهدددا الددددخول غكدددن الددديت املندددا  ( 1)
 مد  ا دوديد  املندا    لد    هدا األوىل، ابليفل  سيبدأ العمل أن إىل الطد  ويش الطني  إليها. 

  شددوهبا وة( الربيدد  ا دددود مددن املائدد    9٦) فعددال   ُر ددت الدديت الشددعبي  الدغقنا يدد  ةو مجهوريدد 
  ال سدددي  عمديددد ألن ةحقددد  مناحدددل   كمبدددوداي  مددد  مندددا   األرجدددث عددددا  تبعهدددا أمنيددد ، شدددواغل

 ابلتشاور اليناني  اليفل  حتديد ينبغع حيث العمل يستمن سو  وعندئ واملباحينا  ة   ال جاري . 
 .املنا   ه   ملعاجل  اآلليا  أنس  است دام   النظن بغي  ال د   ا  الوكاة  مجي  م 
 2 املنحددد    سددُتعاجل الدديت لألراضددع األولويدد   ددويل سددو  ليدنددد أن إىلا  أيضدد الطددد  ويشدد  -17
 :التايل النتو عدا األولواي   ن ي    عوامل مخس  مناعا  م 

  اإلفنا م بعد التنمي  إمكاني  
  د  اجملتم  احملدع الدخولم  
 احملدي م السكان من القنب  
  و البيلي م والتتداي  التضاري 
 اإلقديمي م األمني  الشواغل 

 قدددم  ابل ليدنددداي   ٤٤3 ٤1٦ 989 بددد   1ويشدد  الطددد  إىل أن املي انيدد  املقدددر  لدمنحددد   -18
 25 500 000 ابإلضددداف  إىل مبدددد  ابل ليدندددداي   379 ٦20 9٤9التايدنديددد  منهدددا مبدددد  ا كومددد  

اب  ليدندددد   23 000 000اب  ليدندددد  حشدددد   املنظمددد  الننوجييددد  لدمسددداعد  الشدددعبي ، ومبدددد  
 2ألحتدد  اجلمعيدد  التايدنديدد  لعمددال إزالدد  األلغددام. ويشدد  الطددد  إىل أن املي انيدد  املقدددر  لدمنحددد  

ابل  1 00٦ 101 183 سدداه  ا كومدد  فيهددا هبددد   ،ابل ليدنددداي   1 208 ٦01 183ددد   ب
 اب  ليدند  حشدهتا املنظم  الننوجيي  لدمساعد  الشدعبي ، 70 000 000إضاف  إىل مبد   ليدنداي  
 وةحظددتاب  ليدنددد  ألحتدد  اجلمعيدد  التايدنديدد  لعمددال إزالدد  األلغددام.  57 500 000ومبددد  
 . ليدند  د    املقدم  العام  املي اني    الوارد  األرقام  ا   يفييفا   باين هناك أن  الد ن
جلند  و نيد  ل جدناءا   2017ويشد  الطدد  كد ل  إىل أن ليدندد أنشد     أاير/مدايو  -19

 مجي  األرصد املتعدق  ابأللغام ينأسها رئي  وزراء ليدند  ُع، بتع ي   وجيها  السياس  العام ، وحشد 
 أمهيد  إىل الد ند  وأشدار الالزم  لتسني  اجلهود املب ول  لتقوي  وفاء ليدند ابلت اماهتا هوج  اة يفاقيد . 

 . أبكن وقت أقنب   اة يفاقي  هوج  ابلت اماهتا الوفاء بغي  لتايدند السياسع اةلت ام
 األعمدددال وحدددا  مددد  ونابلتعددا األنشددط  هبددد   ستضددطد  ليدندددد أن إىل الطددد  ويشدد  -20

لدمسدداعد  الشددعبي ، واجلمعيدد  التايدنديدد   الننوجييدد  املنظمدد  مددن وبدددع  ابأللغددام، املتعدقدد  اإلنسدداني 
 ال سددي  منددا   معاجلدد  هبددا غكددن الدديت الطنيقدد  عددن أمينددد  إىل الطددد  ويشدد لعمددال إزالدد  األلغددام. 

 يشدارك ا دوديد  املنا     مش ك  عمديا  خالل من  ل    ها اجملاور ، البددان م  ابلتعاون
واز  مدد  بعضدهما الدبعل لكدن كددل   أراضدي  عددا  ددول ابلتد يعمدالن األلغددام إلزالد  فنيقدان فيهدا

الشني  ا دود ، ويتبادةن املعدوما  وا ربا  عرب أمان  مش ك  لتيس  التواصل ب  اجلدانب . 
 أفنقدد  مددن فددنيق  بدد  الت نبدد  سددبيل عدددا ك مشدد   عمديددا   نيفيدد  أن إىل كدد ل   الطددد  ويشدد 
كون هينابدد  بدايدد   يبدد ، و لدد  ألن هدد   املنظمدد   عمددل سددي الشددعبي  لدمسدداعد  الننوجييدد  املنظمدد 
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 إىلا  أيضدد الطددد  ويشدد العديددد مددن البددددان الدديت  ددا مشدداكل مشدداهب  ملشددكد  األلغددام   ليدنددد.   
 و وسددي  موظيفيهددا،  شددكيل إعدداد   لدد    هددا ا طدد ، لتنيفيدد  ليدنددد اادد هتا الدديت األخددنم التددداب 
 ست دام أسالي  عمل أكينن كيفاء ، ها    ل  بدء عمل أفنق  املسدثوا التقين، غ  املسث أفنق 

قبددل عمددل أفنقدد  إزالدد  األلغددام، و وسددي  قدددراهتا املدنيدد  إلزالدد  األلغددام، هددا    لدد  العمددل بطنيقدد  
 وأشددار يدد  لعمدال إزالدد  األلغددام، واملنظمدد  الننوجييد  لدمسدداعد  الشددعبي . أوريد  مدد  اجلمعيدد  التايدند

 أمهي  التعاون بد  البدددان اجملداور  والشدنكاء اآلخدنين مدن أجدل إجيداد حددول  سدمث بتنيفيد  إىل الد ن 
 قددراهتا  وسدي  خيدار ليدندد استكشدا  أمهيد  كد ل   الد ند  وةحظت  أقنب وقت أبكن.  5املاد  

  ام.األلغ إلزال  املدني  قدراهتا  وسي  إىل النامي  جهودها سيما ة األلغام، إزال  جمال  
ويشدد  الطددد  إىل جهددود أخددنم بدد لتها ليدنددد لدددع  امل يددد مددن التعدداون الدددويل، هددا    -21

 لدد  عدددا ال ددعيدين اليننددائع واإلقديمددع، وإىل  عاوهنددا مدد  ا يلدد  الكمبوديدد  ل جددناءا  املتعدقدد  
غام ومساعد  الضتااي، ووكاة  أخنم مينل املنكد  الكمبدود  ل جدناءا  املتعدقد  ابأللغدام، ابألل

و لد  مددن أجددل مناقشدد  العمديددا  املشدد ك ، وإنشدداء فنيدد  اإلجددناءا  اإلنسدداني  املتعدقدد  ابأللغددام 
واملتيف نا  بغي   ع ي  التعاون فيما ب  البددان األعضاء   جمال التعا  من آاثر القنابل واأللغام 

اليت خديفتها ا نوب والن اعا . ويش  الطد  ك ل  إىل جهود املنك  التايدند  ملكافت  األلغدام 
 لالمتياز   جمال اإلجناءا  املتعدق  ابأللغام. ا  لت بث رابط  أم  جنوب شنق آسيا منك  

  اإل دار  جيدااب  أو إا  إىل العديد من العوامل اليت غكن أن  دؤرين سددبا  ويش  الطد  أيض -22
عدن عوامدل أخدنم  قد   ال مين لدطد ، ها    ل : نتائ  عمدي  مسدث ا ددود و نسديمها، فضدال  

خددار  سدديطن  األ ددنا  املعنيدد ، مينددل الكددوارا الطبيعيدد ، و نددوع التضدداري ، والتقدبددا  السياسددي ، 
 وةحظدت ارئد . وايفيضا  املي اني  النئيسي  بسدب  ا اجد  إىل إعداد  ا ديم األمدوال ب دور  

 .1دم خط  عمل  دري  إىل الدول األ نا  بعد استكمال املنحد  بتق ليدند الت ام الد ن 
 التقدين غد  املسدث جمدايل   والددع  القددرا  ببنداء سد ح  ليدند أن إىل الطد  ويش  -23

 وأشددار . الطددنق جلميدد  ال ددا   املنكبددا  مينددل املعدددا  عددن فضددال   املتيف ددن ، الدد خائن وإبطددال
 عت م استكشا   كنولوجيا  جديد  مينل الطائنا  بال  يار أو النوبدول   أهنا إىلا  أيض ليدند

 كد ل   الطدد  ويشد لدمساعد  عدا مسث املنا   القنيب  من ا دود الديت ي دع  الوصدول إليهدا. 
 . ابأللغام املتعدق  األعمال دع  أنواع من نوع    و نح   قبل   ال ة ليدند أن إىل
 هدددد ا  قيدددي    األ دددنا  لدددددول ميفيدددد   كدددون قدددد أخدددنم معدومدددا  الطدددد  ويتضدددمن -2٤

 والتضداري ، املتبقيد ، املدغوم  املنا   عن املعدوما  من امل يد  قدم  ل    ها في ، والنظن الطد 
  بقدا مدا هعاجل  املتعد  التتد  ونطاق  بيع  عن الوضوي منا  م يد  تيث اليت ال ور إىل إضاف 
 ملنا   املدوري  ابأللغام املضاد  لألفناد   ليدند.ا من
 بنتدددائ   تددد رين قدددد ليدندددد   األلغدددام إلزالددد  الو نيددد  ا طددد   نيفيددد  أن إىل الد نددد  وأشدددار  -25

 عمددل خطدد  بتقدددم ليدنددد ابلتدد اما  عدمدد وأحا ددت أخددنم، وبعوامددل ا دددود و نسددي  مسددث عمديدد 
 30أن اة يفاقي  ستستيفيد من  قدم ليدند إىل الد ن ، حبدول  وةحظت ،1 املنحد  بنهاي   دري 

، خطددد  عمدددل  يف ددديدي   دريددد  ملدددا  بقدددا مدددن اليفددد   الددديت يغطيهدددا التمديدددد. 2019نيسدددان/أبنيل 
 املندا   مجيد   شدمل  دريد  قائمد   تضدمن أن ينبغدع هد   العمل خط  أنا  أيض الد ن  وةحظت
 احتوائهددا عدددا ألغددام مضدداد  لألفددناد، و وقعددا  سددنوي   تعددد    يشددتب  الدديت أو ابحتوائهددا املعنوفدد 

ابملندددا  ، ومدددا هدددع املنطقددد  الددديت سدددت ن  معاجلتهدددا خدددالل اليفددد   املتبقيددد  الددديت يغطيهدددا الطدددد ، 
 واملنظم  اليت ستتعهد ب ل ، و يفاصيل املي اني  املنقت .
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ند قابد  لدنصد، و بد  بوضدوي العوامدل ليد من املقدم  ا ط  أن أيضا   الد ن  وةحظت -2٦
 بشد ن ميفاوضدا  إجدناء عددا  توقد  ا طد  أنا  أيضد الد ند  وةحظدتاليت قدد  دؤرين   و د   التنيفيد . 

  قددين، غدد  مسددث و طبيدد  األلغددام، إزالدد  بددنانم  و وسددي  ا ،ةحقدد  نسدديمها سددي ن  الدديت املنددا  
مجيدد  األسددالي  العمديدد  ل فددنا ، بدرجدد   ت دامةسدد  اولدد    الت ددني  املشددنوع نطدداق و وسددي 

لدمعدداي  ا  عاليدد  مددن الينقدد ، عددن املنددا   الدديت يشددتب    احتوائهددا عدددا ألغددام مضدداد  لألفددناد، وفقدد
 اة يفاقيد  أن الد ند  ةحظدت السدياق، هد ا و الدولي  ملكافت  األلغام، والتعاون واملساعد  الدولي . 

نيسددان/أبنيل، إىل الدددول األ ددنا   30ليدنددد سددنواي ، حبدددول   قدددمها الدديت التقددارين مددن ستسددتيفيد
 بش ن ما يدع:

 خطد  مدن 2 واملنحد  1 املنحد    املدرج  ابةلت اما  يتعد  فيما احملنز التقدم (أ) 
 ليدندم  د    الوارد  العمل

خطد  عمدل  مدن 1 املنحد  خالل بُ لت ال   اجلهود عن مستتدري  معدوما  (ب) 
مدددن هددد   ا طددد ، هدددا    لددد  نتدددائ  امليفاوضدددا  بغيددد  معاجلددد   2ليدندددد بغيددد  التتضددد  لدمنحدددد  

 منا   ال سي م
نتائ  جهود املسث وكي  لدتوضيتا  اإلضافي  أن  غ ف فه  ليدند لتتداي   ) ( 

 التنيفي  املتبقي م
لو نيدد  ل جددناءا  ملعدداي  اا حتددديث   احملددنز التقدددم عددن مسددتتدري  معدومددا  (د) 

املتعدق  ابأللغام لتتماشدا مد  ال ديغ  األخد   لدمعداي  الدوليد  لألعمدال املتعدقد  ابأللغدام، ونتدائ  
 ه   اجلهودم

 ليدندد حكوم  ألحتها اليت واملوارد املقدم ا ارجع والتمويل املوارد  عبل  جهود (هد) 
ب ولدد  لتيسدد  عمديددا  املنظمددا  الدوليدد  ن خددالل اجلهددود املمدد  لدد    هددا التنيفيدد ، جهددود لدددع 

 إلزال  األلغام، و وسي  القدرا  احملدي ، ونتائ  ه   اجلهودم
 استكشددددا  أجددددل مددددن ليدنددددد  بدددد  ا الدددديت اجلهددددود عددددن مسددددتتدري  معدومددددا  (و) 

 ددع  الوصددول ي الدديت ا دددود مددن القنيبدد  املنددا   مسددث عدددا لدمسدداعد  اجلديددد  التكنولوجيددا 
 ه   اجلهودمإليها، ونتائ  

 مسدتمن  حتسدينا  إلدخدال ليدندد بد لتها الديت اجلهود عن مستتدري  معدوما  (ز) 
 معدومدا  وعدن  جتميد  أجدل مدن وعمدياهتدا نظمها وعدا املعدوما ، إلدار  فنيقها قدرا  عدا
 .والتطه  املسث عن أدق
 ليدندد  قدارين إىل الددول األ دنا  عددا النتدو املشدار إليد   قددم أمهيد  الد ند  وةحظدت -27

 5أعال ، وأمهي  إ الع الدول األ نا  ابنتظام عدا التطورا  األخنم  ا  ال د  بتنيفي  املداد  
خالل اليفد   املشدمول  ابلطدد ، واةلت امدا  األخدنم املعدند    الطدد    اةجتماعدا  املعقدود  

 ول األ دنا ، واملدؤمتنا  اةستعناضدي ، ومدن خدالل  قارينهدا  ا  ال دد ب  الدورا ، واجتمداع الدد
 و ل  ابةستناد إىل دليل إعداد التقارين. 7ابملاد  

    


