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االجتماع الثامن عشر

جنيف 20-16 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5

2020

حتليللا الطلللب املق ل ادل مللن النيد للر لتمديللد الجللا ا للدد
اللغال املضادة لألفراد وفقاً للمادة  5من االتفاقية
مقدل من اللدنة املعنية بتنفيذ املادة ( 5زامبيا و ندا والنرويج

مللا ت للدم

والنمسا)*

ص ّدق النيجر على االتفاقية يف  23آذار/مارس  .1999ودخلت االتفاقيةة ييةا النفةاذ سلن ةبة
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لةةيف يف  1أيلول/سةبربم  .1999وأبلةةا النيجةةرت يف ت ريةةر ال ةةفا ية األود الة قدمةةيف يف  12أيلول/سةبربم 2002ت
عن مناطق خاضعة لواليربيف أو سيطرتيف ي رببيف يف أهنا حتربو على ألغام مضادة لأل رادت ول لك هو ملام
مبعاجلة ةةة ا ة ة املنة ةةاطق ل ة ةةول  1أيلول/س ة ةبربم  .2009ويف  5يايران/يونية ةةيف 2008ت أعلة ةةن النيج ة ةةرت يف
اجربمةا اللجنةة الداةمةة املعنيةة ة الةة األلغةامت أنةيف قةادرت سالسةربناد ات املعلومةاا ا ضةا ية الة عةتت
على أتكيد أنيف مل يعد ي رببيف يف وجود ألغام مضادة لأل راد.
ويف يايران/يونييف 2011ت بعد ان ضاء املوعد النهةاة األصةل ادةدد للنيجةر مبوجةد املةادة 5ت
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اكرب ةةا النيجةةر منط ةةة وايةةدة خاضةةعة لواليربةةيف أو سةةيطرتيف مةةن املعةةروا أهنةةا حتربةةو علةةى ألغةةام مضةةادة
لأل راد ومخس مناطق ي ربب يف يف أهنا حتربو على ألغام مضادة لأل رادت واو ما أبلا عنيف النيجةر يف ت ريةر
ال ةفا ية الة قدمةيف يف  15ت ةرين الينةاو/نو م  .2012ومنة ذلةك ا،ةةدت قةدم النيجةر طلبةاا ديةةد
ات االجربما الينالث ع ر للةدول األطةراا يف عةام 2013ت واالجربمةا الرابةع ع ةر للةدول األطةراا يف
ع ةةام 2015ت واالجربمة ةةا ا ة ةةامس ع ة ةةر للة ةةدول األطة ةراا يف عة ةةام  .2016ووا ة ةةت اجربماعة ةةاا الة ةةدول
األط ةراا كةةة مةةرة س ةةا علةةى طلةةد الربمديةةد امل ةةدم مةةن النيجةةر .وكةةان طلةةد الربمديةةد ال ة قدمةةيف
النيجةةر ووا ةةق عليةةيف االجربمةةا ا ةةامس ع ةةر للةةدول األط ةراا ملةةدة مخةةس سةةنواا ات ايةةة  31كةةانون
األول/دي م .2020
وعنة ةةد املوا ة ةةة علة ةةى طلة ةةد النيجة ةةر يف عة ةةام 2016ت الية ةةج االجربمة ةةا ا ة ةةامس ع ة ةةر للة ةةدول
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األط ةراا أن النيج ةةر اا ة ع ةةددا م ةةن الرب ةةداب ،لربنفي ة الرباامات ةةيفت مب ةةا يف ذل ةةك م ةةن خ ة ل جه ةةود الربطه ةة،
وامل ح  ،الرب ين وامل ح الرب ين ال أدا ات ا الة االشرببا بوجود ألغام يف مخس مناطق سبق ا ب غ

__________

*

قدم ا ا الرب رير بعد املوعد النهاة ب بد ظروا خارجة عن ارادة اجلهة ال قدمربيف.
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عةةن االش ةرببا يف أهنةةا حتربةةو علةةى ألغةةام .واليةةج االجربمةةا ا ةةامس ع ةةر للةةدول األط ةراا ك ة لك أن
الطلد مل يربضمن خطة عمة سنوية مفصلة للربطه ،تفض ات اكمال العمليةة وتربضةمن معةاي ،ل يةاس
الرب دم ادر ت مما سي اعد النيجر و يع الدول األطراا على ت ييم الرب ةدم ادةر يف الربنفية خة ل ة ة
الربمديد .واليج االجربما ا امس ع ر للدول األطراا أيضا أن ا س اطاا ال هرية وال نوية ميكن
أن تدعم جهود النيجر يف تعبئة املوارد املالية والرب نيةت وأن النيجر قد جيد نف يفت نربيجة ل لكت يف وضع
ميكنيف من املض قدما يف الربنفي ب رعة أكة مةن الوقةت املطلةويف .ويف اة ا الصةددت اليةج االجربمةا
أن االتفاقيةةة سرب ةربفيد مةةن ت ةةد ،النيجةةرت لةةول  30ني ةةان/أبرية 2017ت خطةةة عمةةة من تةةة تربضةةمن
قاةمة جبميع املناطق املعرو ة أو امل رببيف سيربواةهةا علةى ألغةام مضةادة لأل ةراد واسة اطاا شةهرية وسةنوية
للمناطق ال سيربم الربعامة معها خ ل ة الربمديد.
واليةةج االجربمةةا ا ةةامس ع ةةر للةةدول األط ةراا ك ة لك أن االتفاقيةةة سرب ةربفيد مةةن اب ة غ
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النيجةةر س ةةنو ع ةةن ’ ‘1الرب ةةدم اد ةةر سلن ةةبة لألن ةةطة املدرج ةةة يف خط ةةة عمله ةةا للف ة ة 2020-2016ت
’ ‘2الربغ ة،اا يف ا،ال ةةة األمني ةةة وكيفي ةةة أتري ةة ،ا ة الربغي ة،اا اجي ةةاس أو س ةةلبا عل ةةى الربنفي ة ت ’ ‘3اجله ةةود
املب ولةةة  ،ةةد الةةدعم املةةاد والرب ةةين ال ة م لربنفي ة خطةةة العمةةةت ’ ‘4امل ةةاعدة املاليةةة والرب نيةةة ا ارجيةةة
امل دمة ض عن املوارد ال تو راا يكومة النيجر لدعم الربنفي .
ويف  28أ ر/مةةايو 2020ت قةةدم النيجةةر ات اللجنةةة املعنيةةة بربنفي ة املةةادة  5طلبةةا لربمديةةد املوعةةد
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النهةةاة ادةةدد لةةيف يف  1كةةانون األول/دي ةةم  .2020ويطلةةد النيجة ر الربمديةةد ملةةدة  3سةةنواا ي ة 31
كةانون األول/دي ةةم  .2024ويف  29و /يوليةةيف 2020ت وجهةت اللجنةةة ات النيجةةر رسةالة تطلةةد يهةةا
مايدا من املعلوماا .ومل ي دم النيجر أ معلوماا اضا ية ردا على أسئلة اللجنة.
وي  ،الطلدت شأنيف شأن الطلباا ال اب ةت ات أن النيجر الربمست يف أع ايف الربغي،اا ال
-6
ط ةرأا عل ةةى الوض ةةع األم ةةين بع ةةد الن ةاا يف ا ةةال البل ةةد واأل م ةةة الليبي ةةةت ايف ةةاد بعين ةةة ت ي ةةيم يف ع ةةام 2011
ك فت عن وجود ي ة ألغةام يف اجلةاء ال ةماد مةن منط ةة أ ةاديات يف م اطعةة بيلمةات يف مركةا مادمةا
حتدي ةةد يف األص ةةة
الع ةةكر  .وي ةة ،الطل ةةد ك ة لك ات أن قم ةةو م ةةاية ي ةةة األلغ ةةام ال ة
يبلا  2 400م مربع .وي  ،الطلد أيضا ات أن بعينة الرب ييم لعام  2011يددا مخةس منةاطق أخةر
ي رببيف يف ايربواةها علةى ألغةام مضةادة لأل ةرادت يف بلمةا أيضةات يف منط ةة أ ةاديات وأن يجمهةا ا ةاد
ة ،معةروا .ومنة ذلةك ا،ةدت أشةةار النيجةر ات أن عمليةاا امل ةةح الة أجريةت يف أ ر/مةةايو 2014
أ الةةت االش ةرببا بوجةةود ألغةةام مضةةادة لأل ةراد يف املنةةاطق ا مةةس ال ة سةةبق ا ب ة غ عةةن االش ةرببا أبهنةةا
حتربو على ألغام مضادة لأل راد.
وي  ،الطلد ات تن يح امل اية امل درة للمنط ة األصلية خ ل اجراء عملياا امل ح الرب نية
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و  ،الرب نية يف عام  2014لربصة ات  39 304أمربار مربعةت واكرب اا منط ة اضةا ية حتربةو علةى ألغةام
مضادة لأل راد وألغام مضادة للدسسا ت ةدر م ةايربها بةة  196 253مة ا مربعةا .وي ة ،الطلةد كة لكت
شة ةةأنيف شة ةةأن الطلبة ةةاا ال ة ةةاب ةت ات أن املنة ةةاطق املعنية ةةة اضة ةةع لع مة ةةاا يطية ةةة ولرصة ةةد مركة ةةا مراقبة ةةة
ع كر .
وي  ،الطلد ات أن النيجر اا الربداب ،الربالية يف اطار الربتض ،للعمة املربب ة الة يربعةد
-8
ال يام بيف( :أ) تدريد أخصاةي األلغام واعادة تدريبهمت (يف) ان اء وااتية  60قمعا ألخصاةي ا الة
األلغ ةةامت (م) م ةةاوة الدول ةةة يف اللجن ةةة الوطني ةةة جلم ةةع األس ةةلتة ةة ،امل ةةروعة ومراقبربه ةةات (د) تة ةوا ر
مركباا ا الة األلغام لعملياا ا الة األلغامت (ه) توا ر املوارد املالية ملعداا ا الة األلغام.
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وي ةة ،الطلةةد ات ن ةةر أكينةةر مةةن  60أخصةةاةيا الةةة األلغةةام ممةةولد مةةن مياانيةةة الدولةةة من ة
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ت ةرين الين ةةاو/نو م  .2014ونربيج ةةة ل ة لكت تطه ةة ،منط ةةة م ةةايربها  39 304أمرب ةةار مربع ةةة تطه ة،ا
ك ةةام  .وس ةلذّمت ا ة املنط ةةة ات و ارة ال ةةد ا ت مم ةةا م ةةح بربوس ةةيع مرك ةةا مادم ةةا الع ةةكر ات كربيب ةةة.
وسملينةةت خة ل اة الفة ة تطهةة 18 483 ،مة ا مربعةةا مةةن املنط ةةة الة تبلةةا م ةةايربها  196 243مة ا
مربعا .وخ ل العملياا ال جرا بد يايران/يونييف  2019وآذار/مارس 2020ت اكرب اا وتدم323 ،
لغمةا .واليتةةت اللجنةة أويةةة قيةام النيجةةر برب ةةد ،الرب ةارير بطري ةةة ترب ةق مةةع املعةاي ،الدوليةةة ل جةراءاا
املربعل ةةة سأللغ ةةامت وذل ةةك برب ةةد ،معلوم ةةاا ع ةةن الرب ةةدم اد ةةر و ةةا للمنهجي ةةة امل ةرب دمة ل ةرام ع ةةن
األراض (أ ا لغاء من خ ل امل ح  ،الرب ينت أو الرب ليص من خ ل امل ح الرب ينت أو الربطه ،من
خ ة ل ا ال ةةة) .واليت ةةت اللجن ةةة أوي ةةة أن ي ةةدم النيج ةةر معلوم ةةاا ع ةةن املنهجي ةةاا واملع ةةاي ،الوطني ةةة
امل ةرب دمة يف العمليةةاا الة نفة ا ية اعنت وكة لك عةةن مةةد تطةةابق املعةةاي ،الوطنيةةة مةةع أيةةد
املعاي ،الدولية ل جراءاا املربعل ة سأللغام.
 -10وي  ،الطلةد ات أن م ةاية  177 760مة ا مربعةا مل يةربم تطه،اةا بعةد .واليتةت اللجنةة أن
نط ةةاق الربت ةةد املربب ة ميك ةةن عرض ةةيف ب ةةكة أوض ةةح ان كان ةةت املعلوم ةةاا امل دم ةةة م ةةن النيج ةةر مص ةةنفة
ي د "املناطق امل ةرببيف يف خطوراةا" و"املنةاطق املؤكةدة ا طةورة" وكة لك ي ةد نةو الربلةو ت بطري ةة
ترب ق مع املعاي ،الدولية لألعمال املربعل ة سأللغام.
 -11وي  ،الطلد ات أن هورية النيجر تعاو منة شةباف /اير  2007مةن انعةدام األمةن ب ةبد
أعمةةال اعةةة بوك ةةو ي ةرام أو تنتةةيم الدول ةةة ا س ة مية يف ةةريف أ ري يةةا وأن ذلةةك ت ةةبد يف عةةدد م ةةن
ا،واد وأاثر خماوا من وجود ألغام أرضية وذخاةر يريف مربفجرة وأجهةاة مربفجةرة مرةلةة .واليتةت
اللجن ةةة أوي ةةة أن يطب ةةق النيج ةةر ي ةةع األيك ةةام وااللرباام ةةاا مبوج ةةد االتفاقي ةةة عل ةةى ي ةةع أن ةوا األلغ ةةام
املضةةادة لأل ةرادت ومنهةةا األلغةةام املضةةادة لأل ةراد ذاا الطةةابع املرةةةةت مبةةا يف ذلةةك أرينةةاء امل ةةح والربطهةة،
تنفي ا للمادة 5ت وأن ي دم النيجر معلوماا مصنفة ي د نو األلغام عند ا ب غ امربينةاال اللرباامةاا
املادة .7
 -12واليت ةةت اللجن ةةة أن الطل ةةدت ش ةةأنيف ش ةةأن الطلب ةةاا ال ةةاب ةت ال يربض ةةمن أ معلوم ةةاا ع ةةن
اعاثر ا ن ةةانية واالجربماعي ةةة واالقربص ةةادية والبيئي ةةة امل تب ةةة عل ةةى الطل ةةد .واليت ةةت اللجن ةةة أيض ةةا ع ةةدم
وجة ةةود معلومة ةةاا يف الطلة ةةد عة ةةن عة ةةدد ضة ةةتا األلغة ةةام املضة ةةادة لأل ة ةراد منة ة ة ة ة الربمدية ةةد األخة ةة،ة.
واليتةةت اللجنةةة أويةةة ابة غ النيجةةر عةةن أريةةر الربلةةو املربب ة  .وأشةةارا اللجنةةة كة لك ات أويةةة ت ةةد،
مفصلة و ددة الربكاليا ومربعددة ال نواا للربوعية خبطر األلغةام وا،ةد منةيف يف اعربمعةاا
النيجر خطة َّ
ادلية املربضررة.
 -13ويربضمن الطلد خطة عمة للف ة  .2024-2020وحتدد خطة العمة األن طة ال ادا ات
تطه ،املناطق امللغومة الواقعةة يف مركةا مادمةا الع ةكر وامكانيةة اكرب ةاا منةاطق أخةر م ةرببيف يهةا.
وت مة خطة العمة أيضا أن طة لربعايا قدراا اللجنة الوطنية جلمع األسلتة ة ،امل ةروعة ومراقبربهةا.
وتبة ّةد خطةةة العمةةة أن اللجنةةة الوطنيةةة جلمةةع األسةةلتة ةة ،امل ةةروعة ومراقبربهةةا سرب ة ت مةةن مياانيربهةةا
ا اصة ةةةت يف عة ةةام 2020ت أدواا سة ة األلغة ةةام ووضة ةةع الع مة ةةاا عليهة ةةات ضة ة عة ةةن معة ةةداا ا الربهة ةةا.
وسةةيجر يف عةةام  2020تةةدريد  50أخصةةاةيا يف ا الةةة األلغةةامت وسةةيجر العمةةة الفعل ة الةةة األلغةةام
خ ة ل الف ة ة  .2024-2020واليت ةةت اللجن ةةة أن الطل ةةد ال يربض ةةمن أ معلوم ةةاا ع ةةن أري ةةر االقربن ةةاء
امل ح ملعداا اضا ية على العمة ال ت وم بيف أ رقة ا الة األلغام.
 -14واليتةةت اللجنةةة أويةةة ت يةةيم الرب ةةدم ادةةر يف تنفي ة املةةادة 5ت اال أهنةةا اليتةةت عةةدم وجةةود
معةةاي ،مرجعي ةةة سةةنوية يف خط ةةة العمةةة ال ة قةةدمها النيج ةةر يف طلبةةيف .واليت ةةت اللجنةةة أوي ةةة أن ي ةةدم
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النيجةةر اس ة اطاا سةةنوية ب ةةأن ن ةواتت امل ةةح والربطهةة ،و ةةا ملنهجيةةة ا ةرام عةةن األراض ة امل ةرب دمة
(ا لغ ةةاء أو الرب ل ةةيص أو الربطه ةة .)،واليت ةةت اللجن ةةة ك ة لك أن خط ةةة العم ةةة ميك ةةن أن تك َّم ةة ةدرام
قاةمةةة جبميةةع املنةةاطق املعرو ةةة وامل ةرببيف سيربواةهةةا علةةى ألغةةام مضةةادة لأل ةرادت واسة اطاا ب ةةأن املنةةاطق
وامل ةةاية الة ة سة ةيربم معاجلربهة ةةا ومة ة وعل ةةى ية ةةد مة ةةن سة ةيربم ذلة ةةك .واليتة ةةت اللجن ةةة أن خطة ةةة العمة ةةة
سرب ةربفيد مةةن ادرام معلومةةاا عةةن املوارد/ال ةةدراا املربايةةة ياليةةات ضة عةةن املوارد/ال ةةدراا ا ضةةا ية
ال مة كمال عملية الربدم ،لول املوعد النهاة  .وسرب ربفيد خطة العمة أيضا مةن ادرام معلومةاا
عةةن املنهجيةةاا واملعةةاي ،امل ةةرر تطبي هةةا .واليتةةت اللجنةةة أن خطةةة العمةةة سرب ةربفيد أيضةةا مةةن ادرام
معلوماا عن ال تيباا املرب ة ل دراا وطنية م ربدامة ملعاجلة املناطق امللغومة  ،املعرو ة يف ال ابقت
مبا يف ذلك املنةاطق امللغومةة يةديينا ع ةد اكمةال عمليةة الربةدم .،واليتةت اللجنةة كة لك أويةة ت ةد،
النيجر معلوماا عن كيفيةة مراعةاة جهوداةا درام خمربلةا ايربياجةاا ووجهةاا نتةر الن ةاء والفربيةاا
والفربيان وااليربياجاا وا اا املربنوعة لل كان يف اعربمعاا ادلية املربضررة.
 -15وي ةة ،الطل ةةد ات امل ةةاطر الربالي ةةة ال ة ق ةةد ت ةؤرير عل ةةى تنفي ة ا ط ةةة( :أ) اجلغرا ي ةةا واملن ةةا يف
املنةاطق الواقعةة يف بيئةةة صةتراوية صةعبة (ا،ةرارة ال ةديدة والرمةال املربن لةةة)ت (يف) الربمويةةت (م) انعةةدام
األمةةن (الربهديةةداا ا راابيةةة داخةةة النيجةةر وعلةةى ا،ةةدود بةةد النيجةةر وبلةةدان أخةةر ) .وي ةة ،الطلةةد
ك لك ات أن النيجر أن أ ري ا أمنيا معا ا ألخصاةي ا الة األلغام وأنيف ي عى ات ا،صول على تعاون
ال ةةكان ادلي ةةد .واليت ةةت اللجن ةةة أن م ةةن املفي ةةد أن ي ةةدم النيج ةةر معلوم ةةاا ع ةةن جه ةةود الرامي ةةة ات
الرب في ةةا م ةةن ي ةةدة امل ةةاطر وض ةةمان امكاني ةةة اج ةراء العملي ةةاا بطري ةةة م ةربدامة .ويف ا ة ا الص ةةددت
اليتةت اللجنةة أن مةةن املفيةد للنيجةةر وجلميةع الةةدول األطةراا أن يواصةةة النيجةر ت ةةد ،معلومةاا عةةن
الربغة ة،اا يف ا،الة ةةة األمنية ةةة وعة ةةن كيفية ةةة أترية ةة ،اة ة الربغة ة،اا اجية ةةاس أو سة ةةلبا علة ةةى الربنفية ة ت وذلة ةةك يف
اجربماعاا ما بد الدوراا واجربماعاا الدول األطراا واملؤ راا االسربعراضية.
 -16وي ة ةة ،الطلة ةةد ات أن املياانية ةةة ا الية ةةة طة ةةة العمة ةةة تبلة ةةا  1 143 750دوالرا مة ةةن دوالراا
الةوال ا املربتةدة (دوالر) .وي ة ،الطلةةد أيضةا ات أن النيجةر سي ةاام بن ةةبة  50يف املاةةة مةن تكلفةةة
خطة العمة من خ ل م اواا ماليةة وعينيةةت مةع كةون م ةاوربيف املاليةة امل يةة تبلةا  400 000دوالر
وم اوة عينية .ومن بدء عملياا ا الة األلغام يف ت رين الينةاو/نو م 2014ت الةت امل ةاوة الوطنيةة
مةةا يلة ( :أ) تةةو  ،أ رقةةة ا الةةة األلغةةام وخ ااةةات (يف) األمةةن أل رقةةة ا الةةة األلغةةامت (م) مركبةةاا الةةدعمت
(د) الة ةةدعم اللوج ة ة  .وي ة ةة ،الطلة ةةد أيضة ةةا ات أن الة ةةدعم امل ة ةةدم مة ةةن ال ة ةةركاء اليننة ةةاةيد واملربعة ةةدد
األطراا سيكون ذا قيمة .وي  ،الطلد ات ضرورة تعبئة مبلا  743 750دوالرا اضا يا .وي  ،الطلد
ك لك ات أن النيجةر اجةة ات معةداا للتمايةة ال صةية ومعةداا للك ةا .وي ة ،الطلةد أيضةا
ات أن النيجر ال ميكنيف ضمان تطه ،مادما دون دعم من ال ركاء.
 -17واليت ةةت اللجن ةةة أن م ةةن ا جي ةةان أن ي ةةهم النيج ةةر يف وي ةةة خط ةةة عملة يف وأن اريب ةةاا امللكي ةةة
الوطنية هب الطري ة ميكن أن ي اعد على تي ة ،جهةود تعبئةة املةوارد .بيةد أن اللجنةة اليتةت أن الطلةد
ال يربضةةمن أ معلومةةاا عةةن اجلهةةود ال ةةاب ة أو امل بلةةة لربعبئةةة امل ةوارد املاليةةة ال مةةة لربنفية خطةةة العمةةة.
واليتت اللجنة أن الطلةد سي ةربفيد مةن املعلومةاا املربعل ةة جبهةود النيجةر للوصةول ات ال ةركاء واعربمةع
ال ةةدود م ةةن أج ةةة ا،ص ةةول عل ةةى ال ةةدعم يف معاجل ةةة الربل ةةو املربب ة  .واليت ةةت اللجن ةةة ك ة لك أن الطل ةةد
سي ربفيد من خطة واضتة لربعبئة املوارد ت لط الضوء على ايربياجاا وريغراا ددة يف خطة العمة.
 -18وبع ةةد أن اليت ةةت اللجن ةةة أن خط ةةة العم ةةة ال ة ق ةةدمها النيج ةةر ال تربض ةةمن ط ةةاا رةي ةةية
س ةةنويةت طلبة ةةت الي ةةيف أن ي ة ةةدم خطة ةةة عم ةةة مفصة ةةلة َّدري ةةة تربضة ةةمن طة ةةاا رةي ةةية سة ةةنوية لة ةةول 30
ني ان/أبرية  2021وتغط الف ة املربب ية امل مولة سلربمديد .وأشارا اللجنة ات أن خطط العمةة اة
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ينبغ ة أن تربضةةمن قاةمةةة ّدريةةة جبميةةع املنةةاطق املعةةروا أو امل ةرببيف أبهنةةا حتربةةو ألغامةةا مضةةادة لأل ةرادت
سسرب دام مصطلتاا مرب ة مع املعاي ،الدولية ل جراءاا املربعل ة سأللغامت واس اطاا سنوية ب أن
املناطق ال سربعاجل خ ل الف ة املربب ية امل مولة سلطلد وم ةاية اة املنةاطقت واملنتمةة الة سةربربوت
ذلكت ت ابلها مياانية مفصلة ومن تة ت ربند ات م ربو ا وية جديدة.
 -19واليتةةت اللجنةةة كة لك أن االتفاقيةةة سرب ةربفيد مةةن الرب ةةارير ال ةةنوية الة ي ةةدمها النيجةةر ات
الدول األطراا ب أن ما يل :
الرب ة ةةدم ادة ةةر يمة ةةا يربعلة ةةق ساللرباامة ةةاا الة ةواردة يف خطة ةةة عمة ةةة النيجة ةةر خة ة ل ة ة ة
(أ)
الربمدية ةةدت مة ةةع ت ة ةةد ،معلومة ةةاا بطري ة ةةة ترب ة ةةق مة ةةع املعة ةةاي ،الدولية ةةة ل جة ةراءاا املربعل ة ةةة سأللغة ةةام عة ةةن
الربتد ا املربب يةت وتصنيفها ي د "املناطق امل رببيف يف خطوراا" و"املناطق املؤكدة ا طورة" ويجمها
الن ة ت وك ة لك ي ةةد نةةو الربلةةو ت وا ب ة غ عةةن الرب ةةدم ادةةر و ةةا ملنهجيةةة ا ةرام عةةن األراض ة
املطهرة من
امل رب دمة (أ امللغاة من خ ل امل ح  ،الرب ينت أو امل لَّصة من خ ل امل ح الرب ينت أو َّ
خ ل ا الة)؛
(يف) ادطاا الرةي ية املعدَّلةت مبةا يف ذلةك معلومةاا عةن عةدد املنةاطق وم ةاية املنةاطق
امللغومة ال يربعد معاجلربها سنو والكيفية ال ي ّذددا هبا األولو ا؛
(م) الرب دم يف ال يةود األمنيةة املفروضةة علةى الوصةول واعاثر ا جيابيةة أو ال ةلبية ادربملةة
يما يربعلق ةعادة م ح املناطق امللغومة وتطه،اا؛
املعلومة ةةاا املربعل ة ةةة بكيفية ةةة مراعة ةةاة جهة ةةود الربنفية ة ل يربياجة ةةاا ووجهة ةةاا النتة ةةر
(د)
امل ربلفةة للن ةاء والفربيةاا والفربيةان والرجةال وااليربياجةاا وا ة اا املربنوعةة للنةاس يف اعربمعةاا ادليةةة
املربضررة؛
(اة) امل ربجداا املربعل ة بوضع وتنفي خطة مفصلة و ددة الربكاليا ومربعددة ال نواا
للربوعية ةةة مب ة ةةاطر األلغة ةةام يف سة ةةياقاا ة ةةددة وا،ة ةةد منهة ةةا يف اعربمعة ةةاا ادلية ةةة املربضة ةةررةت مبة ةةا يف ذلة ةةك
املعلوماا املربعل ة سملنهجياا املرببعة والربتد ا املواجهة والنرباةت اد ةت مع معلوماا مصنفة د
النو االجربماع والعمر؛
الرب ةةدم ادةةر يف اجلهةةود املب ولةةة لبنةةاء قةةدراا وطنيةةة م ةربدامة للربعامةةة مةةع املنةةاطق
(و)
امللغومة  ،املعرو ة ساب ات مبا يف ذلك املناطق امللغومة يديينا املكرب فة بعد اكمال عملية الربدم،؛
جهة ةةود تعبئة ةةة املة ةوارد والربموية ةةة ا ة ةةارج الة ة يربل ة ةةا النيجة ةةر واملة ةوارد الة ة تو راة ةةا
()
يكومربةةيف دعمةةا جلهةةود الربنفية ت مبةةا يف ذلةةك اجلهةةود الراميةةة ات تي ةة ،عمليةةاا املنتمةةاا الدوليةةة الةةة
األلغام و/أو ال دراا ادليةت والنرباةت ال تفض اليها ا اجلهود.
 -20وأش ةةارا اللجن ةةة ات أن م ةةن امله ةةم أن ي ةةدم النيج ةةر ت ةةارير ات ال ةةدول األط ةراا عل ةةى النت ةةو
امل ار الييف أع ت ومن املهم س ضا ة ات ذلك اط الدول األطراا سنربتام على الربطوراا األخر
ذاا الص ةةلة املربعل ةةة بربنفي ة للم ةةادة  5خ ة ل الف ة ة امل ةةمولة سلطل ةةد وااللرباام ةةاا األخ ةةر املعلن ةةة يف
الطل ةةدت وذل ةةك أرين ةةاء االجربماع ةةاا املع ةةودة ب ةةد ال ةةدوراات واجربماع ةةاا ال ةةدول األط ةراات وامل ةةؤ راا
االسربعراضيةت وك لك من خ ل ت اريراا امل دمة مبوجد املادة  7سالسربناد ات دلية اعداد الرب ارير.
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