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 االجتماع الثامن عشر 

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليللا الطلللب املقللدال مللن النيدلللر لتمديللد الجللا ا للدد   مللا  تلللدم    
 من االتفاقية 5اللغال املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 *(زامبيا و ندا والنرويج والنمسا ) 5مقدل من اللدنة املعنية بتنفيذ املادة   
ودخلت االتفاقيةة ييةا النفةاذ سلن ةبة  .1999آذار/مارس  23صّدق النيجر على االتفاقية يف  -1

 ت 2002أيلول/سةةبربم     12وأبلةةا النيجةةرت يف ت ريةةر ال ةةفا ية األود الةة   قدمةةيف يف    . 1999أيلول/سةةبربم     1لةةيف يف  
ملام  وسيطرتيف ي رببيف يف أهنا حتربو  على ألغام مضادة لأل رادت ول لك  هعن مناطق خاضعة لواليربيف أو  
ت أعلةةةةن النيجةةةةةرت يف 2008يايران/يونيةةةةيف  5ويف  .2009أيلول/سةةةةبربم   1مبعاجلةةةةة اةةةة   املنةةةةاطق  لةةةةةول 

عةتت  اجربمةا  اللجنةة الداةمةة املعنيةة ة الةة األلغةامت أنةيف قةادرت سالسةربناد ات املعلومةاا ا ضةا ية الة    
  رببيف يف وجود ألغام مضادة لأل راد. يعد يعلى أتكيد أنيف مل 

ت 5ت بعد ان ضاء املوعد النهةاة  األصةل  ادةدد للنيجةر مبوجةد املةادة 2011ويف يايران/يونييف  -2
اكرب ةةا النيجةةر منط ةةة وايةةدة خاضةةعة لواليربةةيف أو سةةيطرتيف مةةن املعةةروا أهنةةا حتربةةو  علةةى ألغةةام مضةةادة 

يف يف أهنا حتربو  على ألغام مضادة لأل رادت واو ما أبلا عنيف النيجةر يف ت ريةر لأل راد ومخس مناطق ي ربب
ومنة  ذلةك ا،ةةدت قةدم النيجةر طلبةاا  ديةةد  .2012ت ةةرين الينةاو/نو م   15ال ةفا ية الة   قدمةيف يف 

ت واالجربمةا  الرابةع ع ةر للةدول األطةراا يف 2013ات االجربما  الينالث ع ر للةدول األطةراا يف عةام 
ووا  ةةةةت اجربماعةةةةاا الةةةةدول  .2016ت واالجربمةةةةا  ا ةةةةامس ع ةةةةر للةةةةدول األطةةةةراا يف عةةةةام 2015عةةةام 

األطةةراا كةةة مةةرة س  ةةا  علةةى طلةةد الربمديةةد امل ةةدم مةةن النيجةةر. وكةةان طلةةد الربمديةةد الةة   قدمةةيف 
كةةانون   31النيجةةر ووا ةةق عليةةيف االجربمةةا  ا ةةامس ع ةةر للةةدول األطةةراا ملةةدة مخةةس سةةنواا ات  ايةةة 

  .2020  األول/دي م

ت اليةةةةج االجربمةةةةا  ا ةةةةامس ع ةةةةر للةةةةدول 2016وعنةةةةد املوا  ةةةةة علةةةةى طلةةةةد النيجةةةةر يف عةةةةام  -3
األطةةةراا أن النيجةةةر ااةةة  عةةةددا  مةةةن الربةةةداب، لربنفيةةة  الربااماتةةةيفت مبةةةا يف ذلةةةك مةةةن خةةة ل جهةةةود الربطهةةة، 
وامل ح  ، الرب ين وامل ح الرب ين ال  أدا ات ا الة االشرببا  بوجود ألغام يف مخس مناطق سبق ا ب غ 

__________ 

 ق دم ا ا الرب رير بعد املوعد النهاة  ب بد ظروا خارجة عن ارادة اجلهة ال  قدمربيف. *

 
 APLC/MSP.18/2020/WP.11 

اجتملللاع اللللدو  ال للراف يف اتفاقيلللة  ظلللر 
لاج ونقلوإنتلللل  زين ا  وتلللل لاستعملللل  لال للللل ا اللغللللل

 املضادة لألفراد وتدم  تلك اللغال

  
 

2 October 2020 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.18/2020/WP.11 

GE.20-12898 2 

. واليةةج االجربمةةا  ا ةةامس ع ةةر للةةدول األطةةراا كةة لك أن عةةن االشةةرببا  يف أهنةةا حتربةةو  علةةى ألغةةام
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 

ال هرية وال نوية ميكن  ا س اطاا  ا امس ع ر للدول األطراا أيضا  أن الربمديد. واليج االجربما 
د نف يفت نربيجة ل لكت يف وضع جيأن تدعم جهود النيجر يف تعبئة املوارد املالية والرب نيةت وأن النيجر قد 

ميكنيف من املض  قدما  يف الربنفي  ب رعة أكة  مةن الوقةت املطلةويف. ويف اة ا الصةددت اليةج االجربمةا  
ت خطةةة عمةةة من تةةة تربضةةمن 2017ني ةةان/أبرية  30أن االتفاقيةةة سرب ةةربفيد مةةن ت ةةد، النيجةةرت  لةةول 

شةهرية وسةنوية  واسة اطااقاةمة جبميع املناطق املعرو ة أو امل رببيف سيربواةهةا علةى ألغةام مضةادة لأل ةراد 
  للمناطق ال  سيربم الربعامة معها خ ل   ة الربمديد.

س ع ةةر للةةدول األطةةراا كةة لك أن االتفاقيةةة سرب ةةربفيد مةةن ابةة غ واليةةج االجربمةةا  ا ةةام -4
ت 2020-2016الرب ةةةدم ادةةةر  سلن ةةبة لألن ةةةطة املدرجةةةة يف خطةةةة عملهةةةا للفةةة ة  ‘1’النيجةةر سةةةنو   عةةةن 

اجلهةةةود  ‘3’الربغةةة،اا يف ا،الةةةة األمنيةةةة وكيفيةةةة أتريةةة، اةةة   الربغيةةة،اا اجيةةةاس  أو سةةةلبا  علةةةى الربنفيةةة ت  ‘2’
امل ةةاعدة املاليةةة والرب نيةةة ا ارجيةةة  ‘4’املب ولةةة ، ةةد الةةدعم املةةاد والرب ةةين الةة  م لربنفيةة  خطةةة العمةةةت 
 امل دمة  ض   عن املوارد ال  تو راا يكومة النيجر لدعم الربنفي . 

املوعةةد  طلبةةا  لربمديةةد 5ت قةةدم النيجةةر ات اللجنةةة املعنيةةة بربنفيةة  املةةادة 2020أ ر/مةةايو  28ويف  -5
  31سةةنواا يةة   3الربمديةةد ملةةدة  رنيجةة الطلةةد يو  .2020كةةانون األول/دي ةةم    1النهةةاة  ادةةدد لةةيف يف 

ت وجهةت اللجنةةة ات النيجةةر رسةالة تطلةةد  يهةةا 2020 و /يوليةةيف  29ويف  .2024كةانون األول/دي ةةم  
 للجنة. مايدا  من املعلوماا. ومل ي دم النيجر أ  معلوماا اضا ية ردا  على أسئلة ا

ت يف أع ايف الربغي،اا ال  الربمسوي ، الطلدت شأنيف شأن الطلباا ال اب ةت ات أن النيجر  -6
  2011طةةرأا علةةةى الوضةةةع األمةةةين بعةةةد النةةةاا  يف اةةةال البلةةةد واأل مةةةة الليبيةةةةت ايفةةةاد بعينةةةة ت يةةةيم يف عةةةام 

يلمةات يف مركةا مادمةا ك فت عن وجود ي ة ألغةام يف اجلةاء ال ةماد مةن منط ةة أ ةاديات يف م اطعةة ب
الع ةةةكر . وي ةةة، الطلةةةد كةةة لك ات أن قمةةةو  م ةةةاية ي ةةةة األلغةةةام الةةة     حتديةةةد  يف األصةةةة 

يددا مخةس منةاطق أخةر   2011م  مربع. وي ، الطلد أيضا  ات أن بعينة الرب ييم لعام  2 400 يبلا
أ ةاديات وأن يجمهةا ا  ةاد  ي رببيف يف ايربواةها علةى ألغةام مضةادة لأل ةرادت يف بلمةا أيضةا ت يف منط ةة

 2014 ة، معةروا. ومنةة  ذلةك ا،ةدت أشةةار النيجةر ات أن عمليةاا امل ةةح الة  أجريةت يف أ ر/مةةايو 
هنةةا أبوجةةود ألغةةام مضةةادة لأل ةةراد يف املنةةاطق ا مةةس الةة  سةةبق ا بةة غ عةةن االشةةرببا  بأ الةةت االشةةرببا  

 حتربو  على ألغام مضادة لأل راد. 

الرب نية ات تن يح امل اية امل درة للمنط ة األصلية خ ل اجراء عملياا امل ح وي ، الطلد   -7
أمربار مربعةت واكرب اا منط ة اضةا ية حتربةو  علةى ألغةام  39 304لربصة ات  2014و ، الرب نية يف عام 

ة   مة ا  مربعةا . وي ة، الطلةد كة لكت 196 253مضادة لأل راد وألغام مضادة للدسسا ت ةدر م ةايربها بة
شةةةةأنيف شةةةةأن الطلبةةةةاا ال ةةةةاب ةت ات أن املنةةةةاطق املعنيةةةةة اضةةةةع لع مةةةةاا  يطيةةةةة ولرصةةةةد مركةةةةا مراقبةةةةة 

 ع كر .

وي ، الطلد ات أن النيجر اا  الربداب، الربالية يف اطار الربتض، للعمة املربب ة  الة   يربعةد  -8
قمعا  ألخصاةي  ا الة  60 ال يام بيف: )أ( تدريد أخصاةي  األلغام واعادة تدريبهمت )يف( ان اء وااتية

األلغةةةامت )م( م ةةةاوة الدولةةةة يف اللجنةةةة الوطنيةةةة جلمةةةع األسةةةلتة  ةةة، امل ةةةروعة ومراقبربهةةةات )د( تةةةوا ر 
 مركباا ا الة األلغام لعملياا ا الة األلغامت )ه( توا ر املوارد املالية ملعداا ا الة األلغام. 
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 الةةة األلغةةام ممةةولد مةةن مياانيةةة الدولةةة منةة  أخصةةاةيا    60وي ةة، الطلةةد ات ن ةةر أكينةةر مةةن  -9
أمربةةةار مربعةةةة تطهةةة،ا    39 304ونربيجةةةة لةةة لكت   تطهةةة، منط ةةةة م ةةةايربها  .2014ت ةةةرين الينةةةاو/نو م  

لّذمت اةةة   املنط ةةةة ات و ارة الةةةد ا ت ممةةةا مةةةح بربوسةةةيع مركةةةا مادمةةةا الع ةةةكر  ات كربيبةةةة.  كةةةام  . وسةةة 
مةة ا   196 243مةة ا  مربعةةا  مةةن املنط ةةة الةة  تبلةةا م ةةايربها  18 483وسملينةةت   خةة ل اةة   الفةة ة تطهةة، 

 323ت   اكرب اا وتدم،  2020مارس  وآذار/   2019ن/يونييف  يايرا مربعا . وخ ل العملياا ال  جرا بد  
لغمةا . واليتةةت اللجنةة أويةةة قيةام النيجةةر برب ةةد، الرب ةارير بطري ةةة ترب ةق مةةع املعةاي، الدوليةةة ل جةةراءاا 
املربعل ةةةة سأللغةةةامت وذلةةةك برب ةةةد، معلومةةةاا عةةةن الرب ةةةدم ادةةةر  و  ةةةا  للمنهجيةةةة امل ةةةرب دمة ل  ةةةرام عةةةن 

من خ ل امل ح  ، الرب ينت أو الرب ليص من خ ل امل ح الرب ينت أو الربطه، من األراض  )أ  ا لغاء  
واليتةةةت اللجنةةةة أويةةةة أن ي ةةةدم النيجةةةر معلومةةةاا عةةةن املنهجيةةةاا واملعةةةاي، الوطنيةةةة  الةةةة(. ا خةةة ل 

امل ةةرب دمة يف العمليةةاا الةة  ن فةة ا يةة  اعنت وكةة لك عةةن مةةد  تطةةابق املعةةاي، الوطنيةةة مةةع أيةةد  
 ، الدولية ل جراءاا املربعل ة سأللغام. املعاي

مة ا  مربعةا  مل يةربم تطه،اةا بعةد. واليتةت اللجنةة أن  177 760وي ، الطلةد ات أن م ةاية  -10
نطةةةاق الربتةةةد  املربب ةةة  ميكةةةن عرضةةةيف ب ةةةكة أوضةةةح ان كانةةةت املعلومةةةاا امل دمةةةة مةةةن النيجةةةر مصةةةنفة 

ؤكةدة ا طةورة" وكة لك ي ةد نةو  الربلةو ت بطري ةة ي د "املناطق امل ةرببيف يف خطوراةا" و"املنةاطق امل
 ترب ق مع املعاي، الدولية لألعمال املربعل ة سأللغام. 

مةن انعةدام األمةن ب ةبد  2007وي ، الطلد ات أن  هورية النيجر تعاو منة  شةباف/  اير  -11
د يف عةةدد مةةةن أعمةةال  اعةةة بوكةةةو يةةرام أو تنتةةيم الدولةةةة ا سةة مية يف  ةةةريف أ ري يةةا وأن ذلةةك ت ةةةب

ا،واد  وأاثر خماوا من وجود ألغام أرضية وذخاةر يريف مربفجرة وأجهةاة مربفجةرة مرةلةة. واليتةت 
اللجنةةةة أويةةةة أن يطبةةةق النيجةةةر  يةةةع األيكةةةام وااللرباامةةةاا مبوجةةةد االتفاقيةةةة علةةةى  يةةةع أنةةةوا  األلغةةةام 

ت مبةةا يف ذلةةك أرينةةاء امل ةةح والربطهةة، املضةةادة لأل ةةرادت ومنهةةا األلغةةام املضةةادة لأل ةةراد ذاا الطةةابع املرةةةة
ت وأن ي دم النيجر معلوماا مصنفة ي د نو  األلغام عند ا ب غ امربينةاال  اللرباامةاا 5تنفي ا  للمادة 

 .7املادة 

واليتةةةت اللجنةةةة أن الطلةةةدت شةةةأنيف شةةةأن الطلبةةةاا ال ةةةاب ةت ال يربضةةةمن أ  معلومةةةاا عةةةن  -12
والبيئيةةةة امل تبةةةة علةةةى الطلةةةد. واليتةةةت اللجنةةةة أيضةةةا  عةةةدم  اعاثر ا ن ةةةانية واالجربماعيةةةة واالقربصةةةادية

وجةةةةود معلومةةةةاا يف الطلةةةةد عةةةةن عةةةةدد ضةةةةتا  األلغةةةةام املضةةةةادة لأل ةةةةراد منةةةة   ةةةة ة الربمديةةةةد األخةةةة،ة. 
واليتةةت اللجنةةة أويةةة ابةة غ النيجةةر عةةن أريةةر الربلةةو  املربب ةة . وأشةةارا اللجنةةة كةة لك ات أويةةة ت ةةد، 

الربكاليا ومربعددة ال نواا للربوعية خبطر األلغةام وا،ةد منةيف يف اعربمعةاا النيجر خطة مفصَّلة و ددة 
 ادلية املربضررة. 

وحتدد خطة العمة األن طة ال  ادا ات   .2024-2020ويربضمن الطلد خطة عمة للف ة   -13
يهةا. تطه، املناطق امللغومة الواقعةة يف مركةا مادمةا الع ةكر  وامكانيةة اكرب ةاا منةاطق أخةر  م ةرببيف  

وت مة خطة العمة أيضا  أن طة لربعايا قدراا اللجنة الوطنية جلمع األسلتة  ة، امل ةروعة ومراقبربهةا. 
وتبةةّد خطةةة العمةةة أن اللجنةةة الوطنيةةة جلمةةع األسةةلتة  ةة، امل ةةروعة ومراقبربهةةا سرب ةة  ت مةةن مياانيربهةةا 

عةةةةن معةةةةداا ا الربهةةةةا. ت أدواا سةةةة  األلغةةةةام ووضةةةةع الع مةةةةاا عليهةةةةات  ضةةةة   2020ا اصةةةةةت يف عةةةةام 
أخصةةاةيا  يف ا الةةة األلغةةامت وسةةيجر  العمةةة الفعلةة    الةةة األلغةةام  50تةةدريد  2020وسةةيجر  يف عةةام 

واليتةةةت اللجنةةةة أن الطلةةةد ال يربضةةةمن أ  معلومةةةاا عةةةن أريةةةر االقربنةةةاء  .2024-2020خةةة ل الفةةة ة 
 امل  ح ملعداا اضا ية على العمة ال   ت وم بيف أ رقة ا الة األلغام.

ت اال أهنةةا اليتةةت عةةدم وجةةود 5واليتةةت اللجنةةة أويةةة ت يةةيم الرب ةةدم ادةةر  يف تنفيةة  املةةادة  -14
معةةاي، مرجعيةةةة سةةنوية يف خطةةةة العمةةة الةةة  قةةدمها النيجةةةر يف طلبةةيف. واليتةةةت اللجنةةة أويةةةة أن ي ةةةدم 
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مل ةةرب دمة النيجةةر اسةة اطاا سةةنوية ب ةةأن نةةواتت امل ةةح والربطهةة، و  ةةا  ملنهجيةةة ا  ةةرام عةةن األراضةة  ا
ة ةدرام  )ا لغةةةاء أو الرب لةةةيص أو الربطهةةة،(. واليتةةةت اللجنةةةة كةةة لك أن خطةةةة العمةةةة ميكةةةن أن ت كمةةةَّ
قاةمةةة جبميةةع املنةةاطق املعرو ةةة وامل ةةرببيف سيربواةهةةا علةةى ألغةةام مضةةادة لأل ةةرادت واسةة اطاا ب ةةأن املنةةاطق 

جنةةةة أن خطةةةةة العمةةةةة وامل ةةةاية الةةةة  سةةةيربم معاجلربهةةةةا ومةةةة  وعلةةةى يةةةةد مةةةةن سةةةيربم ذلةةةةك. واليتةةةةت الل
سرب ةةربفيد مةةن ادرام معلومةةاا عةةن املوارد/ال ةةدراا املربايةةة ياليةةا ت  ضةة  عةةن املوارد/ال ةةدراا ا ضةةا ية 

كمال عملية الربدم،  لول املوعد النهاة . وسرب ربفيد خطة العمة أيضا  مةن ادرام معلومةاا   ال  مة 
أن خطةةة العمةةة سرب ةةربفيد أيضةةا  مةةن ادرام عةةن املنهجيةةاا واملعةةاي، امل ةةرر تطبي هةةا. واليتةةت اللجنةةة 

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، 

جهوداةا  درام خمربلةا ايربياجةاا ووجهةاا نتةر الن ةاء والفربيةاا  النيجر معلوماا عن كيفيةة مراعةاة
  والفربيان وااليربياجاا وا  اا املربنوعة لل كان يف اعربمعاا ادلية املربضررة.

وي ةةة، الطلةةةد ات امل ةةةاطر الرباليةةةة الةةة  قةةةد تةةةؤرير علةةةى تنفيةةة  ا طةةةة: )أ( اجلغرا يةةةا واملنةةةا  يف  -15
ية صةعبة )ا،ةةرارة ال ةديدة والرمةال املربن لةةة(ت )يف( الربمويةةت )م( انعةةدام املنةاطق الواقعةة يف بيئةةة صةتراو 

األمةةن )الربهديةةداا ا راابيةةة داخةةة النيجةةر وعلةةى ا،ةةدود بةةد النيجةةر وبلةةدان أخةةر (. وي ةة، الطلةةد  
 عى ات ا،صول على تعاون يك لك ات أن النيجر أن أ  ري ا  أمنيا  معا ا  ألخصاةي  ا الة األلغام وأنيف  

 ةةةدم النيجةةةر معلومةةةاا عةةةن جهةةةود  الراميةةةة ات يل ةةةكان ادليةةةد. واليتةةةت اللجنةةةة أن مةةةن املفيةةةد أن ا
الرب فيةةةا مةةةن يةةةدة امل ةةةاطر وضةةةمان امكانيةةةة اجةةةراء العمليةةةاا بطري ةةةة م ةةةربدامة. ويف اةةة ا الصةةةددت 
 اليتةت اللجنةة أن مةةن املفيةد للنيجةةر وجلميةع الةةدول األطةراا أن يواصةةة النيجةر ت ةةد، معلومةاا عةةن
الربغةةةة،اا يف ا،الةةةةة األمنيةةةةة وعةةةةن كيفيةةةةة أتريةةةة، اةةةة   الربغةةةة،اا اجيةةةةاس  أو سةةةةلبا  علةةةةى الربنفيةةةة ت وذلةةةةك يف 

 اجربماعاا ما بد الدوراا واجربماعاا الدول األطراا واملؤ راا االسربعراضية.

دوالرا  مةةةةن دوالراا  1 143 750وي ةةةة، الطلةةةةد ات أن املياانيةةةةة ا  اليةةةةة  طةةةةة العمةةةةة تبلةةةةا  -16
يف املاةةة مةن تكلفةةة  50لةوال ا املربتةدة )دوالر(. وي ة، الطلةةد أيضةا  ات أن النيجةر سي ةاام بن ةةبة ا

دوالر  400 000خطة العمة من خ ل م اواا ماليةة وعينيةةت مةع كةون م ةاوربيف املاليةة امل  يةة تبلةا 
الةت امل ةاوة الوطنيةة  ت2014وم اوة عينية. ومن  بدء عملياا ا الة األلغام يف ت رين الينةاو/نو م  

مةةا يلةة : )أ( تةةو ، أ رقةةة ا الةةة األلغةةام وخ ااةةات )يف( األمةةن أل رقةةة ا الةةة األلغةةامت )م( مركبةةاا الةةدعمت 
الةةةةدعم اللوج ةةةة . وي ةةةة، الطلةةةةد أيضةةةةا  ات أن الةةةةدعم امل ةةةةدم مةةةةن ال ةةةةركاء اليننةةةةاةيد واملربعةةةةدد   )د(

وي ، الطلد   دوالرا  اضا يا . 743 750عبئة مبلا األطراا سيكون ذا قيمة. وي ، الطلد ات ضرورة ت
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. 

يف وأن اريبةةةاا امللكيةةةة  واليتةةةت اللجنةةةة أن مةةةن ا جيةةةان أن ي ةةةهم النيجةةةر يف  ويةةةة خطةةةة عملةةة  -17
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 املةةوارد املاليةةة ال  مةةة لربنفيةة  خطةةة العمةةة.  

املربعل ةة جبهةود النيجةر للوصةول ات ال ةركاء واعربمةع  واليتت اللجنة أن الطلةد سي ةربفيد مةن املعلومةاا  
الةةةدود مةةةن أجةةةة ا،صةةةول علةةةى الةةةدعم يف معاجلةةةة الربلةةةو  املربب ةةة . واليتةةةت اللجنةةةة كةةة لك أن الطلةةةد  
 سي ربفيد من خطة واضتة لربعبئة املوارد ت لط الضوء على ايربياجاا وريغراا  ددة يف خطة العمة.  

لعمةةةة الةةة  قةةةدمها النيجةةةر ال تربضةةةمن  طةةةاا رةي ةةةية وبعةةةد أن اليتةةةت اللجنةةةة أن خطةةةة ا -18
ريةةةة تربضةةةةمن  طةةةةاا رةي ةةةية سةةةةنوية  لةةةةول   30سةةةنويةت طلبةةةةت اليةةةيف أن ي ةةةةدم خطةةةةة عمةةةة مفصةةةةلة  دَّ

وتغط  الف ة املربب ية امل مولة سلربمديد. وأشارا اللجنة ات أن خطط العمةة اة    2021ني ان/أبرية 
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نةةاطق املعةةروا أو امل ةةرببيف أبهنةةا حتربةةو  ألغامةةا  مضةةادة لأل ةةرادت ينبغةة  أن تربضةةمن قاةمةةة  ّدريةةة جبميةةع امل
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 

 ابلها مياانية مفصلة ومن تة ت ربند ات م ربو ا  وية جديدة. ذلكت ت 

واليتةةت اللجنةةة كةة لك أن االتفاقيةةة سرب ةةربفيد مةةن الرب ةةارير ال ةةنوية الةة  ي ةةدمها النيجةةر ات  -19
 الدول األطراا ب أن ما يل :

الرب ةةةةدم ادةةةةر   يمةةةةا يربعلةةةةق ساللرباامةةةةاا الةةةةواردة يف خطةةةةة عمةةةةة النيجةةةةر خةةةة ل  ةةةة ة  )أ( 
الربمديةةةةدت مةةةةع ت ةةةةد، معلومةةةةاا بطري ةةةةة ترب ةةةةق مةةةةع املعةةةةاي، الدوليةةةةة ل جةةةةراءاا املربعل ةةةةة سأللغةةةةام عةةةةن 
الربتد ا املربب يةت وتصنيفها ي د "املناطق امل رببيف يف خطوراا" و"املناطق املؤكدة ا طورة" ويجمها 

عةةن األراضةة   م ةةرا الن ةة ت وكةة لك ي ةةد نةةو  الربلةةو ت وا بةة غ عةةن الرب ةةدم ادةةر  و  ةةا  ملنهجيةةة ا 
امل رب دمة )أ  امللغاة من خ ل امل ح  ، الرب ينت أو امل لَّصة من خ ل امل ح الرب ينت أو املطهَّرة من 

 ؛ الة(ا خ ل 

لةت مبةا يف ذلةك معلومةاا عةن عةدد املنةاطق وم ةاية املنةاطق  )يف(  ادطاا الرةي ية املعدَّ
 ال  يدّذدا هبا األولو ا؛ امللغومة ال  يربعد معاجلربها سنو   والكيفية

علةى الوصةول واعاثر ا جيابيةة أو ال ةلبية ادربملةة املفروضةة الرب دم يف ال يةود األمنيةة  )م( 
  يما يربعلق ةعادة م ح املناطق امللغومة وتطه،اا؛ 

املعلومةةةةاا املربعل ةةةةة بكيفيةةةةة مراعةةةةاة جهةةةةود الربنفيةةةة  ل يربياجةةةةاا ووجهةةةةاا النتةةةةر  )د( 
الفربيةاا والفربيةان والرجةال وااليربياجةاا وا ة اا املربنوعةة للنةاس يف اعربمعةاا ادليةةة امل ربلفةة للن ةاء و 

 املربضررة؛

امل ربجداا املربعل ة بوضع وتنفي  خطة مفصلة و ددة الربكاليا ومربعددة ال نواا  )اة( 
 ذلةةةةك للربوعيةةةةة مب ةةةةاطر األلغةةةةام يف سةةةةياقاا  ةةةةددة وا،ةةةةد منهةةةةا يف اعربمعةةةةاا ادليةةةةة املربضةةةةررةت مبةةةةا يف

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 ةةربدامة للربعامةةة مةةع املنةةاطق  )و( 
 ق امللغومة يديينا  املكرب فة بعد اكمال عملية الربدم،؛امللغومة  ، املعرو ة ساب ا ت مبا يف ذلك املناط

جهةةةةود تعبئةةةةة املةةةةوارد والربمويةةةةة ا ةةةةارج  الةةةة   يربل ةةةةا  النيجةةةةر واملةةةةوارد الةةةة  تو راةةةةا  ) ( 
يكومربةةيف دعمةةا  جلهةةود الربنفيةة ت مبةةا يف ذلةةك اجلهةةود الراميةةة ات تي ةة، عمليةةاا املنتمةةاا الدوليةةة   الةةة 

 والنرباةت ال  تفض  اليها ا   اجلهود. األلغام و/أو ال دراا ادليةت

وأشةةةارا اللجنةةةة ات أن مةةةن املهةةةم أن ي ةةةدم النيجةةةر ت ةةةارير ات الةةةدول األطةةةراا علةةةى النتةةةو  -20
امل ار الييف أع  ت ومن املهم س ضا ة ات ذلك اط   الدول األطراا سنربتام على الربطوراا األخر  

الفةةة ة امل ةةةمولة سلطلةةةد وااللرباامةةةاا األخةةةر  املعلنةةةة يف  خةةة ل 5ذاا الصةةةلة املربعل ةةةة بربنفيةةة   للمةةةادة 
الطلةةةدت وذلةةةك أرينةةةاء االجربماعةةةاا املع ةةةودة بةةةد الةةةدوراات واجربماعةةةاا الةةةدول األطةةةراات واملةةةؤ راا 

 سالسربناد ات دلية اعداد الرب ارير. 7االسربعراضيةت وك لك من خ ل ت اريراا امل دمة مبوجد املادة 

    


