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 االجتماع الثامن عشر

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

                                                         طلببب يديببد ااجبب  امببدد مريمبباغ تببدما االألبباد املقببادة ل فببراد  فقببا    
 من االتفاقية 5للمادة 

 موجز  

 مقدد من النيجر  

،  1999 مةار  آذار/ 23غةا  املاةادل لراةراد   صادقت مجهورية النيجر على اتفاقيةة ظرةر األل -1
مةةن افتفاقيةةةة، تةةاع يرب ةة  علةةةى    5ومبوجةةةمل املةةادل    . 1999أيلول/سةةبربم     1ودخلةةت افتفاقيةةة ظيةةةذ النفةةاذ    
، وجةود ألغةا  ماةادل لراةراد   املنةاشا امللةار  ليهةا،  2009أيلول/سبربم     1النيجر أع يؤتد أو ينفي، حبلول  

 وأع يدمر مجيع األلغا  املاادل لراراد   ظال ثبوت وجودها.  

، ت يش مجهورية النيجر ظالة من ان دا  األمن بسبمل أعمال ال نف 2007ومنذ شباط/ا اير  -2
ألغةا  تسةببت   عرقلةة تن ة                                                            اليت ترتكبهةا  ظةدا اكرتةات املسةلنة مةن أعمةال عنةف، وال رعةت خ  ةا

 ىل وقةو  ظةوادع عديةدل مردهةا األلغةا                                                            السكاع احمللي  واللرتاء اإلمنائي . وقد أد ا هذا النةذا  أياةا  
                                                              ، ابت مةةن البةة مل علةةى الوتةةافت اإلنسةةانية أياةةا  الربن ةة   ىل من  ةةة ديفةةا                          املاةةادل للمرتبةةات. ومةةؤخرا  

ب واألجهةةذل املرةلةةة بسةةبمل أعمةةال مجاعةةة بوتةةو ظةةرا                                         خواةةا  مةةن األلغةةا  واملربفجةةرات مةةن  لفةةات اكةةر 
 تنريم الدولة اإلس مية   غرب أاري يا.  أو

الةةذن نلةةمل بةة  ال ةةوات اككوميةةة وظرتةةات  (1995-1991)و  أع ةةاب النةةذا  املسةةل  األول  -3
مسةةةلنة غةةةي ظكوميةةةة، وبغيةةةة اكفةةةاش علةةةى السةةة  ، أنلةةةب النيجةةةر، علةةةى غةةةرار سةةةائر بلةةةداع ا ماعةةةة 
افقرببادية لدول غرب أاري يا، اللجنة الوشنية  مةع ومراقبةة األسةلنة غةي امللةروعة )اللجنةة(، مبوجةمل 

وت مةةة  اللجنةةةة تمرتةةةذ لربنسةةةيا تنفيةةةذ  .1994نوام  /تلةةةرين ال ةةةاي PRN   28/185-94املرسةةةو  رقةةةم 
افتفاقيةةات وافتفاقةةات وامل اهةةدات اإلقليميةةة والدوليةةة املرب ل ةةة ابألسةةلنة واملوق ةةة واملبةةاد  عليهةةا مةةن 
                                                                                   النيجةةر. وهةةي مؤسسةةة ملةةلتة بةة  الةةوالارات، ترببةةع للمكربةةمل املةةدي لةةرئين ا مهوريةةة وتربكةةو ع مةةن  ةةو 

                                                                        جةمل مرسةو  ويربوال عةوع  ىل ل  لةي الةوالارات امل نيةة ابملسةائ  األمنيةة، وقةوات الةداا                         أرب   عاوا  ع ي نوا مبو 
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واألمةةةةن، واملن  ةةةةة ال بليةةةةة الرب ليديةةةةة، وا هةةةةات الفاعلةةةةة   اكربمةةةةع املةةةةدي )املنرمةةةةات غةةةةي اككوميةةةةة 
 والراب ات ال املة   ميداع الس   والربنمية(. 

لرغراض اإلنسانية بدعم مةن قةوات الةداا  واألمةن    وقد أنلبت اللجنة خلية إلالالة األلغا  -4
 النيجر واملدني  املسربخدم     شار أعمال الربنريف و الالة األلغا .

، أواةةةد النيجةةةر ب  ةةةة ت يةةةيم ع ةةةمل تغةةةي الو ةةةع األمةةة  ب ةةةد النةةةذا     ةةةال الةةةب د  2011و  عةةةا    -5
ات مس  ت   وغي ت   وجود ظ   ألغةا  ماةاد  ، أتدت عملي 2014واندف  األالمة الليبية. و  أاير/مايو  

  ايل من  ة أغاديذ، مب اش ة بيلما )ديرتو(، عند  يم ماداما ال سكرن املرب د .    ID51لراراد من شراال  

 ، 2015تةانوع األول/ديسةم     31                                                    و  ظ  هذا الو ةع، شلةمل النيجةر دديةدا  ملةدل سةنرب ، أن ظة    -6
ا شلةةةةمل الربمديةةةةد هةةةةذا  الالةةةةة األلغةةةةا    من  ةةةةة لربةةةةدمي هةةةةذ، األلغةةةةا ، وظريةةةة  شلبةةةة                                                           ابملواا ةةةةة. وت لةةةة 

تلةف   2014مل مربع. غي أع املس  الرب   الذن أجنذ، املخرببوع النيجريوع   عا   2 400 مساظربها
                                                         أمربار مرب ة، ومن  ة ملغومة أخرا حماذية حتربون ألغاما   ربل ة  39 304وجود من  ة ملغومة مساظربها 

             ملا  مرب ا . 196 243لراراد وأخرا ماادل للدابابت( مساظربها ظوايل )واظدل ماادل 

 تةةةانوع األول/  31، شلةةةمل النيجةةةر دديةةةدا   ةةةاايا ملةةةدل  ةةةن سةةةنوات، ظةةة  2015و  عةةةا   -7
أمربةةةار  39 304، وقةةةد وواةةا علةةةى شلبةة  بغةةةرض ت هةةي املن  ةةةة امللغومةةة البةةةال  مسةةاظربها 2020ديسةةم  

 .        مرب ا        ملا   196 243مرب ة، واملن  ة امللغومة احملاذية مل سكر ماداما البال  مساظربها 

، أبمةةةوال ظكوميةةةة 2014وخةةة ل اةةةلل الربمديةةةد، نلةةةر النيجةةةر بدايةةةة مةةةن تلةةةرين ال ةةةاي/نوام   -8
أخبةةائي   هةةذا اكةةال، وهةةو مةةا  ةة  برب هةةةي  60                              الالةةة األلغةةا  يربةةبل ف مةةن أت ةةر مةةن خاصةةة، اري ةةا إل

. وقةةد أارجةةت اللجنةةة عةةن هةةذ،       تليةةا                            أمربةةار مرب ةةة منهةةا ت هةةيا   39 304املن  ةةة األوىل البةةال  مسةةاظربها 
 84ة املن  ة لوالارل الداا  وهو ما    بربوسيع م سكر ماداما ليبب  تربيبة )تربيبة األسلنة املخربل ةة الة 

 196 243  املن  ةةة احملاذيةةة البةةال  مسةةاظربها          مرب  ةةا        مةةلا   18 483                         . تمةةا ش هةة رت مسةةاظة قةةدرها (مبادامةةا
، 2020 ىل آذار/مةةةةار   2019. وخةةةة ل ال مليةةةات الةةةةيت جةةةةرت   الفةةةلل مةةةةن ظذيراع/يونيةةةة         مرب ةةةةا        مةةةلا  

        لغما .  323              اترب لف ود م ر 

هةا و الالةة األلغةا  منهةا، اسةربفاد النيجةر مةن ةربةة وايما يرب لا ابإلاراج عن األرا ي ب ةد ت هي  -9
بلداع أخةرا    شةار أنلة ة الرب ةاوع وتبةادل امل لومةات، تمةا اسةربفاد علةى وجة  اعبةو  مةن امل ةايي 

 الدولية والوشنية لإلجراءات املرب ل ة ابأللغا . 

وشبي ةة الرظلةة بة   وابلنرر  ىل امللةات  املناخيةة م ة  ال واصةف الرمليةة واكةر اللةديد والة د، -10
                                                                                         نيةةامي ومادامةةا الةةيت تسةةربوجمل مراا ةةة عسةةكرية أسةةبوعية، وعةةد  امةةرب ك اللجنةةة املةةوارد الكاايةةة، ت راجةةع 
                                                                                      مةةةردود عمليةةةات  الالةةةة األلغةةةةا  تراج ةةةا  تبةةةيا . تمةةةةا أنةةة    ت ةةةد   أن مسةةةةاعدل أو  عانةةةة أبن شةةةك  مةةةةن 

 األشكال خ ل هذ، ال مليات من قب  شرتاء النيجر.  

تةانوع   31ذلك، وابلنرر  ىل ظجم الربلوع اكايل، ف يسرب يع النيجر الواةاء ابلربذاماتة  قبة  وت -11
                                                                   و ةةذا السةةبمل أعةةد  النيجةةر شلبةةا  لربمديةةد األجةة  ملةةدل أربةةع سةةنوات   ةةااية، أن  .2020ديسةةم  األول/

 ، من أج  تدمي هذ، األلغا  املاادل لراراد.2024تانوع األول/ديسم    31  ىل

. وت ةةع املن  ةةة امللغومةةة  ةةايل        مرب ةةا        مةةلا   177 760املسةةاظة املربب يةةة الةةيت يرب ةة  ت هيهةةا  وتبلةة  -12
                                                                                      من  ةةةة أغةةةاديذ، وحتديةةةدا    م اش ةةةة بيلمةةةا )بةةةديرتو(، عنةةةد م سةةةكر تربيبةةةة األسةةةلنة املخربل ةةةة ملادامةةةا. 

 وحتاط املساظة أبس ك شائكة وختاع ملراقبة ظرا  اتب   للكربيبة. 
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 مةةة  الةةذن مةةةا الال يرب ةة  ال يةةةا  بةة ، اختةةةذ النيجةةر اع ةةةوات الرباليةةة  )أ( تةةةدريمل               واسةةرب دادا  لل -13
مذية  ألغةا  وتوايهةا   60و عادل تدريمل مذيلي األلغةا   و)ب(  نلةاء وموعةة عملياتيةة تاةم أت ةر مةن 

  و)ج( مسامهة الدولة   اللجنة  و)د( تواي الدولة )عن شريا اللجنة( مرتبات ل مليةات  الالةة األلغةا 
 و)هة( تواي الدولة م دات إلالالة األلغا . 

. والنربةةةائمل املربوق ةةةة هةةةي  2024-2020وقةةةد و ةةة ت خ ةةةة عمةةة  لرب هةةةي من  ةةةة مادامةةةا للفةةةلل  -14
ت هي املناشا امللوثة أو املذروعة ابأللغةا     ةيم مةداما ال سةكرن وحتديةد ابقةي املنةاشا  ‘1‘يلي   تما

ت ذيذ قدرات اللجنة ورصد اإلجراءات املربخذل وت ييمها. وتنص اع ة  ‘2‘امللربب    اظربوائها ألغاما، و
                                            ، أع ت ربة ، علةى ظسةاخا خةا ، م ةد ات مسة  وت لةيم 2020على أن  يرب   على اللجنةة، حبلةول عةا  

مذية  ألغةا    ةااي  قبة  نلةرهم   امليةداع    50ووسم، وأع تةذود مذيلةي األلغةا  مب ةدات، وأع تةدرب 
 . 2024-2020الفلل 

دوفر  400 000                        دوفر، تةةوا ر منهةةا اللجنةةة  1 143 750ويبلةة   مجةةايل ميذانيةةة األنلةة ة امل ةةررل  -15
دوفر. ولةدا  743 750سنوات،   انربرار تةواي املبلة  املربب ةي وقةدر،  4من امليذانية الوشنية على مدا 

  املائةةة مةةن  50وعينيةةة تغ ةةي النيجةةر، رغةةم  مكااتةة  البسةةي ة، اإلرادل السياسةةية لرب ةةدة مسةةامهة ماليةةة 
تكلفة ال اممل. وايما يلي مسامهات دولة النيجر، عةن شريةا اللجنةة، منةذ بدايةة عمليةات  الالةة األلغةا  

تةواي اةةر   الالةة األلغةةا  و اتظةة خ لةةا، وحتمة  تكةةاليف مذيلةي األلغةةا ،  :2014  تلةرين ال ةةاي/نوام  
                                                         كماية مذيلي األلغا  نرةرا   ىل ان ةدا  األمةن   البلةد، ومرتبةات وتواي الربجهيذات ال المة لل م ، وارقة 

                                                     للدعم، اا   عن الدعم اللوجسيت تلما تاع مرباظا  ولكنا .

                                                                                   وسيكوع الدعم امل د   من اللرتاء ال نائي  أو مرب ةد دن األشةراه هامةا  للنيجةر لاةماع تنفيةذ  -16
                                         تربسةةةم خةةةا املن  ةةةة، ف بةةةد أياةةةا  مةةةن تةةةواي أجهةةةذل  مةةةن افتفاقيةةةة. وابلنرةةةر  ىل البةةة وابت الةةةيت 5املةةةادل 

 تكنولوجية مرب ورل من قبي  أدوات اكماية والكلف واألجهذل املربنرتة. 

وف تةةذال اللجنةةة تبنةةل عةةن الربمويةة  لربنفيةةذ خ ةةة عملهةةا املرب ل ةةة  الالةةة األلغةةا  مبادامةةا، لكةةن  -17
رب هةةي مادامةةا مةن األلغةةا . وابإل ةةااة النيجةر ف يسةةرب يع، مةةن دوع دعةم شةةرتائ ، ت ةةدة أن  ةماات ب

 ىل ذلةةك، ت ةةع من  ةةةة تنفيةةذ امللةةةرو    املنةةاشا اكدوديةةةة مةةع النيجةةةر ذات البي ةةة امل اديةةةة، سةةواء مةةةن 
 ظيل تااريسها أو و  ها األم .  

ورغم ت  ذلك، اإع ن ص املوارد هو عام  اع ر الوظيةد الةذن ي ةو  ابلدرجةة األوىل ظسةن  -18
وتربم ةة  ار ةةية اع ةةر األخةةرا   ان ةةدا  األمةةن بسةةبمل الربهديةةدات اإلرهابيةةة   البلةةد  تنفيةةذ األنلةة ة.

وعلةةةى اكةةةدود مةةةع ب ةةةا البلةةةداع اكةةةاورل. وايمةةةا يرب لةةةا ب امةةة  ان ةةةدا  األمةةةن الةةةذن ف  كةةةن الربنبةةةؤ بةةة  
ة  الالة                                                                                     أظياا ، اختذت اللجنة اإلجراءات املناسبة للند من  عن شريا نلر اريا أم  م ذ ال يواتمل عملي

 األلغا  ألغراض  نسانية، والس ي  ىل الرب اوع مع السكاع احمللي .

    


