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طلببب يديببد ااج ب امببدد مريمبباغ تببدما االألبباد املقببادة ل ف براد فقببا
للمادة  5من االتفاقية
موجز
مقدد من النيجر
صادقت مجهورية النيجر على اتفاقيةة ظرةر األلغةا املاةادل لراةراد  23آذار/مةار ،1999
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ودخلةةت افتفاقيةةة ظي ةةذ النفةةاذ  1أيلول/س ةبربم  .1999ومبوج ةةمل املةةادل  5مةةن افتفاقي ةةة ،تةةاع يرب ة عل ةةى
النيجر أع يؤتد أو ينفي ،حبلول  1أيلول/سبربم  ،2009وجةود ألغةا ماةادل لراةراد املنةاشا امللةار ليهةا،
وأع يدمر مجيع األلغا املاادل لراراد ظال ثبوت وجودها.
ومنذ شباط/ا اير  ، 2007ت يش مجهورية النيجر ظالة من ان دا األمن بسبمل أعمال ال نف
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اليت ترتكبهةا ظةدا اكرتةات املسةلنة مةن أعمةال عنةف ،والرعةت خ ةا ألغةا تسةببت عرقلةة تن ة
السكاع احمللي واللرتاء اإلمنائي  .وقد أدا هذا النةذا أياةا ىل وقةو ظةوادع عديةدل مردهةا األلغةا
املاةةادل للمرتبةةات .ومةةؤخرا ،ابت مةةن البة مل علةةى الوتةةافت اإلنسةةانية أياةةا الربن ة ىل من ةةة ديفةةا
خواةةا مةةن األلغةةا واملربفج ةرات مةةن لفةةات اكةةرب واألجهةةذل املرةلةةة بسةةبمل أعمةةال مجاعةةة بوتةةو ظ ةرا
أو تنريم الدولة اإلس مية غرب أاري يا.
و أع ةةاب النةذا املسةةل األول ( )1995-1991الةةذن نلةةمل بة ال ةوات اككوميةةة وظرتةةات
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مس ةةلنة غ ةةي ظكومي ةةة ،وبغي ةةة اكف ةةاش عل ةةى الس ة  ،أنل ةةب النيج ةةر ،عل ةةى غ ةرار س ةةائر بل ةةداع ا ماع ةةة
افقرببادية لدول غرب أاري يا ،اللجنة الوشنية مةع ومراقبةة األسةلنة غةي امللةروعة (اللجنةة) ،مبوجةمل
املرس ةةو رق ةةم  28 94-185/PRNتلة ةرين ال ةةاي/نوام  .1994وت مة ة اللجن ةةة تمرت ةةذ لربنس ةةيا تنفي ةةذ
افتفاقيةةات وافتفاقةةات وامل اهةةدات اإلقليميةةة والدوليةةة املرب ل ةةة ابألسةةلنة واملوق ةةة واملبةةاد عليهةةا مةةن
النيجةةر .وهةةي مؤسسةةة ملةةلتة بة الةوالارات ،ترببةةع للمكربةةمل املةةدي لةرئين ا مهوريةةة وتربكةةوع مةةن ةةو
أرب عاوا عينوا مبوجةمل مرسةو ويربوالعةوع ىل ل لةي الةوالارات امل نيةة ابملسةائ األمنيةة ،وقةوات الةداا

)GE.20-11800(A



APLC/MSP.18/2020/WP.3

واألمة ةةن ،واملن ة ةةة ال بلية ةةة الرب ليدية ةةة ،وا هة ةةات الفاعلة ةةة
والراب ات ال املة ميداع الس والربنمية).

اكربمة ةةع املة ةةدي (املنرمة ةةات غة ةةي اككومية ةةة

وقد أنلبت اللجنة خلية إلالالة األلغا لرغراض اإلنسانية بدعم مةن قةوات الةداا واألمةن
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شار أعمال الربنريف و الالة األلغا .
النيجر واملدني املسربخدم
ةةال ال ةةب د
و ع ةةا  ،2011أوا ةةد النيج ةةر ب ةةة ت ي ةةيم ع ةةمل تغ ةةي الو ةةع األم ة ب ةةد النة ةذا
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واندف األالمة الليبية .و أاير/مايو  ،2014أتدت عمليات مس ت وغي ت وجود ظ ألغةا ماةاد
لراراد من شراال  ID51ايل من ة أغاديذ ،مب اش ة بيلما (ديرتو) ،عند يم ماداما ال سكرن املرب د .
و ظ هذا الو ةع ،شلةمل النيجةر دديةدا ملةدل سةنرب  ،أن ظة  31تةانوع األول/ديسةم
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لربة ةةدمي هة ةةذ ،األلغة ةةا  ،وظرية ة شلبة ة ابملواا ة ةةة .وت لة ةا شلة ةةمل الربمدية ةةد هة ةةذا الالة ةةة األلغة ةةا من ة ةةة
مساظربها  2 400مل مربع .غي أع املس الرب الذن أجنذ ،املخرببوع النيجريوع عا  2014تلةف
وجود من ة ملغومة مساظربها  39 304أمربار مرب ة ،ومن ة ملغومة أخرا حماذية حتربون ألغاما ربل ة
(واظدل ماادل لراراد وأخرا ماادل للدابابت) مساظربها ظوايل  196 243ملا مرب ا.

،2015

و ع ةةا  ،2015شل ةةمل النيج ةةر ددي ةةدا ةةاايا مل ةةدل ةةن س ةةنوات ،ظة ة  31ت ةةانوع األول/
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ديسةةم  ، 2020وق ةةد وواةةا عل ةةى شلب ة بغ ةةرض ت هةةي املن ةةة امللغومةةة الب ةةال مسةةاظربها  39 304أمرب ةةار
مرب ة ،واملن ة امللغومة احملاذية مل سكر ماداما البال مساظربها  196 243ملا مرب ا.
وخ ة ل ا ةةلل الربمدي ةةد ،نل ةةر النيج ةةر بداي ةةة م ةةن تل ةرين ال ةةاي/نوام  ،2014أبم ةوال ظكومي ةةة
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خاصةةة ،اري ةةا إلالالةةة األلغةةا يربةةبلف مةةن أت ةةر مةةن  60أخبةةائي هةةذا اكةةال ،وهةةو مةةا ة برب ه ةةي
املن ةةة األوىل البةةال مسةةاظربها  39 304أمربةةار مرب ةةة منهةةا ت ه ةيا تليةةا .وقةةد أارجةةت اللجنةةة عةةن هةةذ،
بربوسيع م سكر ماداما ليبب تربيبة (تربيبة األسلنة املخربل ةة الة ة 84
املن ة لوالارل الداا وهو ما
مبادامةةا) .تمةةا شهةرت مسةةاظة قةةدرها  18 483م ةلا مرب ةةا املن ةةة احملاذيةةة البةةال مسةةاظربها 196 243
مة ةلا مرب ة ةةا .وخة ة ل ال ملي ةةات الة ةةيت جة ةةرت الف ةةلل مة ةةن ظذيراع/يونية ة  2019ىل آذار/مة ةةار ،2020
اتربلف ودمر  323لغما.
وايما يرب لا ابإلاراج عن األرا ي ب ةد ت هيهةا و الالةة األلغةا منهةا ،اسةربفاد النيجةر مةن ةربةة
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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 .
 -10وابلنرر ىل امللةات املناخيةة م ة ال واصةف الرمليةة واكةر اللةديد والة د ،وشبي ةة الرظلةة بة
نيةةامي ومادامةةا الةةيت تس ةربوجمل مراا ةةة عسةةكرية أسةةبوعية ،وعةةد ام ةرب ك اللجنةةة امل ةوارد الكاايةةة ،تراجةةع
م ةةردود عملي ةةات الال ةةة األلغة ةةا تراج ةةا تبة ةيا .تمة ةةا أنة ة ت ةةد أن مسة ةةاعدل أو عان ةةة أبن ش ةةك مة ةةن
األشكال خ ل هذ ،ال مليات من قب شرتاء النيجر.
 -11وت ذلك ،وابلنرر ىل ظجم الربلوع اكايل ،ف يسرب يع النيجر الواةاء ابلربذاماتة قبة  31تةانوع
األول/ديسةةم  .2020و ةةذا السةةبمل أعةةد النيجةةر شلبةةا لربمديةةد األج ة ملةةدل أربةةع سةةنوات ةةااية ،أن
ىل  31تانوع األول/ديسم  ،2024من أج تدمي هذ ،األلغا املاادل لراراد.
 -12وتبلة املسةةاظة املربب يةةة الةةيت يرب ة ت هيهةةا  177 760مةلا مرب ةةا .وت ةةع املن ةةة امللغومةةة ةةايل
من ةةة أغ ةةاديذ ،وحتدي ةةدا م اش ةةة بيلم ةةا (ب ةةديرتو) ،عن ةةد م س ةةكر تربيب ةةة األس ةةلنة املخربل ةةة ملادام ةةا.
وحتاط املساظة أبس ك شائكة وختاع ملراقبة ظرا اتب للكربيبة.
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 -13واس ةرب دادا لل م ة الةةذن م ةةا الال يرب ة ال ي ةةا ب ة  ،اخت ةةذ النيجةةر اع ةوات الرباليةةة (أ) ت ةةدريمل
و عادل تدريمل مذيلي األلغةا و(ب) نلةاء وموعةة عملياتيةة تاةم أت ةر مةن  60مذية ألغةا وتوايهةا
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 .
 -14وق ةةد و ة ت خ ةةة عم ة لرب ه ةةي من ةةة مادام ةةا للف ةةلل  .2024-2020والنرب ةةائمل املربوق ةةة ه ةةي
ةيم مةداما ال سةكرن وحتديةد ابقةي املنةاشا
تما يلي ‘ ‘1ت هي املناشا امللوثة أو املذروعة ابأللغةا
امللربب اظربوائها ألغاما ،و‘ ‘2ت ذيذ قدرات اللجنة ورصد اإلجراءات املربخذل وت ييمها .وتنص اع ة
على أن يرب على اللجنةة ،حبلةول عةا  ،2020أع ت ربة  ،علةى ظسةاخا خةا  ،م ةدات مسة وت لةيم
ووسم ،وأع تةذود مذيلةي األلغةا مب ةدات ،وأع تةدرب  50مذية ألغةا ةااي قبة نلةرهم امليةداع
الفلل .2024-2020
 -15ويبل ة مجةةايل ميذانيةةة األنل ة ة امل ةةررل  1 143 750دوفر ،تةةوار منهةةا اللجنةةة  400 000دوفر
من امليذانية الوشنية على مدا  4سنوات ،انربرار تةواي املبلة املربب ةي وقةدر 743 750 ،دوفر .ولةدا
النيجةةر ،رغةةم مكااتة البسةةي ة ،اإلرادل السياسةةية لرب ةةدة مسةةامهة ماليةةة وعينيةةة تغ ةةي  50املائةةة مةةن
تكلفة ال اممل .وايما يلي مسامهات دولة النيجر ،عةن شريةا اللجنةة ،منةذ بدايةة عمليةات الالةة األلغةا
تلةرين ال ةةاي/نوام  :2014تةواي اةةر الالةة األلغةةا و اتظةة خ لةةا ،وحتمة تكةةاليف مذيلةي األلغةةا ،
وتواي الربجهيذات ال المة لل م  ،وارقة كماية مذيلي األلغا نرةرا ىل ان ةدا األمةن البلةد ،ومرتبةات
للدعم ،اا عن الدعم اللوجسيت تلما تاع مرباظا ولكنا.
 -16وسيكوع الدعم امل د من اللرتاء ال نائي أو مرب ةددن األشةراه هامةا للنيجةر لاةماع تنفيةذ
امل ةةادل  5م ةةن افتفاقي ةةة .وابلنر ةةر ىل الب ة وابت ال ةةيت تربس ةةم خ ةةا املن ةةة ،ف ب ةةد أيا ةةا م ةةن ت ةةواي أجه ةةذل
تكنولوجية مرب ورل من قبي أدوات اكماية والكلف واألجهذل املربنرتة.
 -17وف تةذال اللجنةةة تبنةةل عةةن الربموية لربنفيةةذ خ ةةة عملهةةا املرب ل ةةة الالةةة األلغةةا مبادامةةا ،لكةةن
النيجةر ف يسةرب يع ،مةةن دوع دعةم شةةرتائ  ،ت ةةدة أن ةماات برب هةةي مادامةةا مةن األلغةةا  .وابإل ةةااة
ىل ذلةةك ،ت ةةع من ةةة تنفيةةذ املل ةةرو املنةةاشا اكدودي ةةة مةةع النيج ةةر ذات البي ةةة امل ادي ةةة ،س ةواء م ةةن
ظيل تااريسها أو و ها األم .
 -18ورغم ت ذلك ،اإع ن ص املوارد هو عام اع ر الوظيةد الةذن ي ةو ابلدرجةة األوىل ظسةن
تنفيةةذ األنل ة ة .وتربم ة ار ةةية اع ةةر األخةةرا ان ةةدا األمةةن بسةةبمل الربهديةةدات اإلرهابيةةة البلةةد
وعل ةةى اك ةةدود م ةةع ب ةةا البل ةةداع اك ةةاورل .وايم ةةا يرب ل ةةا ب ام ة ان ةةدا األم ةةن ال ةةذن ف ك ةةن الربنب ةةؤ ب ة
أظياا ،اختذت اللجنة اإلجراءات املناسبة للند من عن شريا نلر اريا أم م ذال يواتمل عملية الالة
األلغا ألغراض نسانية ،والس ي ىل الرب اوع مع السكاع احمللي .
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