
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.07-63428    040907    040907 

 الثامن الجتماعا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٨البحر امليت، 

 من جدول األعمال املؤقت) د(١١البند 
 استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

 الضحايامساعدة 

 اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة
 لألفراد، وتدمري تلك األلغام

 منوذج معلومايت مقترح ملساعدة الدول األطراف
 ٥يف طلب متديد مبوجب املادة 

 مقدم من اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها
 على إزالتهاوالتكنولوجيات املتعلقة بالعمل 

، فإن استخدام هذا    ٤-٥بغـض النظر عن املعلومات اإللزامية الواردة يف املادة           
 .النموذج املعلومايت لإلبالغ عن هذه املعلومات ومعلومات إضافية منشودة هو أمر طوعي

 _________________________________________ :الدولة الطرف

 _________________________________________ :جهة االتصال
 )كترويناالسم، املنظمة، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، عنوان الربيد اإلل( 

 معلومات أساسية

بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف " من كل دولة طرف القيام       ١-٥تتطلـب املـادة      
املناطق امللغومة  املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك عشر سنوات 

 الذي ينص ٣-٥ويتصل هبذه الفقرة احلكم الوارد يف املادة ". الدولة الطرفمن بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل تلك 
إذا اعتقدت الدولة الطرف أهنا لن تكون قادرة على تدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد                 "على أنه   

 األطراف أو من مؤمتر  يف حدود تلك الفترة الزمنية، جاز هلا أن تطلب من اجتماع للدول١املشار إليها يف الفقرة 
ومتضي ".  سنوات ١٠استعراض متديد املوعد األخري احملدد إلمتام تدمري تلك األلغام املضادة لألفراد، لفترة أقصاها              

                                                      

 .فنيةأُعيد إصدارها ألسباب  ∗
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وقد أُعد منوذج املعلومات التايل ملساعدة الدول    .  لتبني ما الذي ينبغي أن يتضمنه كل طلب        ٤-٥بعد ذلك املادة    
أساس طوعي يف تقدمي املعلومات ذات الصلة يف طلبها اخلاص بتمديد املوعد النهائي األطراف على استخدامه على 

 .احملدد هلا

 موجـز

وُيقتَرح أن يبني املوجز مساحة األراضي اليت       . يرجى إدراج شرح موجز ملضمون طلب التمديد املقترح       ( 
 متبقية، والفترة الزمنية التقريبية اليت مت تطهريهـا مـن األلغـام حـىت اآلن، واملساحات املتضررة اليت ُيقَدَّر أهنا       

، وسرد ألسباب َتَعذُّر إجناز العمل يف غضون ٥ستستغرقها عملية إجناز الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
 ).الفترة الزمنية احملددة، وبيان متوسط اإلنتاجية حىت اآلن، فضالً عن بيان معدالت اإلنتاجية املتوقعة مستقبالً

 

 

 

 

 مالحظات إضافية
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 مدة التمديد املقترحة: النموذج ألف

 .مدة التمديد املقترحة... على أن يتضمن كل طلب ) أ(٤-٥تنص املادة 

 تاريخ بدء النفاذ 

 التاريخ بعد عشر سنوات من بدء النفاذ 

 تاريخ االنتهاء املقترح لفترة التمديد 

لفترة التمديد املطلوبة، مبا يف ذلك تفاصيل عن الكيفية يـرجى إرفـاق اخلطة الوطنية إلزالة األلغام      
وينـبغي أن يشـمل ذلك تفاصيل عن        . �١املـتوقع هبـا أن يـتحقق الـتقدم املقـدر يف اجلـدول دال                

الوكاالت املسؤولة عن إعداد اخلطة الوطنية إلزالة األلغام واملوافقة عليها وتنفيذها، والقوات اليت /املؤسسات
 .ه القوات، واملقاييس السنوية للتقدمستنشر، وتكاليف هذ
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 شرح تفصيلي ألسباب التمديد املقترح: النموذج باء
 التحضري لألعمال وحالة األعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام `١`

ضري لألعمال وحالة اإلعمال املنجزة يف إطار الربامج       على أن يتضمن كل طلب شرحاً مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا فيها التح             `١`)ب(٤-٥تنص املادة   
 .الوطنية إلزالة األلغام

 التحضري لألعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام :١-اجلدول باء
  مضادة لألفراد موضوعة فيها أن ألغاماًمن املعروف/ من املعروفكانحتديد املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت  

 ٤- إىل باء  ١-قـد ترغـب الدول األطراف، وخاصة الدولة اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغومة، يف إدراج املعلومات املفصلة املطلوبة يف اجلداول باء                       :مالحظة
 .املناطق امللغومةوقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني . وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد

جمموع املساحة املشمولة بوالية    
الدولـة الطـرف أو اخلاضعة      

 من املعروف   كانلسيطرهتا اليت   
 أن ألغاماً مضادة    من املعروف  -

 )٣(موقع املنطقة )٤(لألفراد موضوعة فيها

التاريخ الذي ُحددت فيه املنطقة     
باعتـبارها مـنطقة كان من       
املعـروف أن ألغامـاً مضادة      

  موضوعة فيهالألفراد

الوسـائل املسـتخدمة لتحديد     
وتسجيل هذه املنطقة باعتبارها    
مـنطقة كان من املعروف أن      
ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة    

 )٢(فيها

اسـم املـنطقة املشمولة بوالية      
الدولــة الطــرف أو اخلاضــعة 
ــيت كــان مــن  لســيطرهتا ال

من املعروف أن ألغاماً    /املعـروف 
  )١(مضادة لألفراد موضوعة فيها

     
     
     

     :اجملموع
     
 :مالحظات    

                                                      

 .من املعروف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها/ينبغي إضافة صف جديد لكل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خاضعة لسيطرهتا كان من املعروف )١(
 .خدام اخلرائط املوجودة، وما إىل ذلكميكن أن تشمل الوسائل، على سبيل املثال، أعمال املسح العامة، وأعمال مسح تأثري األلغام الربية، واملسح التقين، واست )٢(
 .ينبغي اإلشارة إىل اإلحداثيات اجلغرافية، إذا كانت معروفة )٣(
 .ميكن عرض ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، وما إىل ذلك )٤(
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حالة األعمال املنجزة بغية تدمري أو ضمان تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا  :٢-اجلدول باء
  موضوعة فيها أن ألغاماً مضادة لألفرادكان من املعروفاليت 

 ٤- إىل باء  ١-قـد ترغـب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغومة، يف إدراج املعلومات التفصيلية املطلوبة يف اجلداول باء                       :مالحظة
 .وقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغومة. وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطب التمديد

عدد الذخائر املتفجرة األخرى 
 )٨(اليت مت تدمريها

عـدد األلغام املضادة لألفراد     
 اليت مت تدمريها

الوسائل املستخدمة لتدمري أو    
ضـمان تدمـري مجيع األلغام      
املوضـوعة املضادة لألفراد،    

 )٧(وضمان النوعية

جمموع املساحة اليت قامت فيها     
الطرف بتدمري أو ضمان     الدولة

األلغام املضادة  تدمـري مجـيع     
 )٦(لألفراد املوجودة فيها

اسـم املـنطقة املشمولة بوالية       
الدولــة الطــرف أو اخلاضــعة 
لســيطرهتا الــيت كــان مــن 

 من املعروف أن ألغاماً /املعـروف 
 )٥( فيهامضادة لألفراد موضوعة

     
     
     

  :اجملموع  :اجملموع :اجملموع
     

 
 :مالحظات    

________________ 
 .١-ينبغي إدراج صف لكل منطقة مدرجة يف اجلدول باء )٥(
 .١-وينبغي استخدام نفس النوع من التحديد املستخدم يف اجلدول باء. ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلتكارات املربعة، إخل )٦(
 .ن منطقة معينة واخلطوات املتخذة لضمان النوعيةميكن أن يشمل ذلك وصفاً للمعايري املستخدمة يف إزالة األلغام م )٧(
يف حـني أن مـن الواضح أن االتفاقية ال تنطبق إال على األلغام املضادة لألفراد، فقد ترغب الدول األطراف يف تقدمي معلومات عن الذخائر األخرى                           )٨(

 .املكتشفة واملدمَّرة كجزء من اجملهود الوطين إلزالة األلغام
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من العمـل املتـبقي لتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت                        :٣-اجلدول باء
 أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهااملعروف 

 ٤- إىل باء  ١-مة يف إدراج املعلومات املفصلة املطلوبة يف اجلداول باء        قد ترغب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغو             :مالحظة
 . وقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغومة. وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد

الـتاريخ التقديري لتدمري أو     
ضـمان تدمـري مجيع األلغام      
املضـادة لألفـراد املوجودة     

 حةداخل هذه املسا

املسـاحة الـيت ما زال من       
املعـروف أن ألغاماً مضادة     

 ومل جيرلألفراد موضوعة فيها 
وضع عالمات حول حدودها 
اخلارجية ورصدها ومحايتها   
بسـياج أو بوسائل أخرى     
تكفـل االسـتبعاد الفعلي     

 للمدنيني من دخوهلا

املسـاحة الـيت مـا زال من        
املعـروف أن ألغامـاً مضادة      

واليت لألفـراد موضوعة فيها     
 وضع عالمات حول    جـرى 

حدودهـا اخلارجـية وجرى     
رصـدها ومحايتها بسياج أو     
ــمان  ــرى لض ــائل أخ بوس
االستبعاد الفعلي للمدنيني من    

 دخوهلا

املساحة اليت ما زال جيب فيها      
على الدولة الطرف أن تقوم     
بتدمري أو ضمان تدمري مجيع     
ــراد  ــام املضــادة لألف األلغ

 )١٠(املوجودة فيها

ة املشمولة بوالية   اسـم املنطق  
الدولـة الطرف أو اخلاضعة     
لسـيطرهتا الـيت كـان من       

مـن املعروف أن    /املعـروف 
ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة 

 )٩(فيها

     
     
     
  اجملموع اجملموع اجملموع 
     
 :مالحظات    

 
________________ 

 . مل جير فيها تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد١ �دول باء مدرجة يف اجل) مساحة(ينبغي إدراج صف لكل منطقة  )٩( 
 .وينبغي استخدام نفس النوع من التحديد املستخدم يف اجلداول السابقة. ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل )١٠( 



 A
PLC

/M
SP.8/2007/3* 

P
age 7 

  يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهاُيشتبهخلاضعة لسيطرهتا اليت املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو ا :٤-اجلدول باء
قـد ترغب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق اليت ُيشتبه يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها، يف إدراج املعلومات التفصيلية                           :مالحظة

  .وقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغومة.  وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد٤- إىل باء١-املطلوبة يف اجلداول باء

التاريخ املقدر لتحديد ما 
إذا كانت مناطق ملغومة 
توجـد فعالً يف املنطقة     
املشـمولة بوالية الدولة    
الطــرف أو اخلاضــعة 
لسيطرهتا اليت يشتبه يف    

اد أن ألغاماً مضادة لألفر   
 موضوعة فيها

املسـاحة املقـدرة اليت     
ُيشتبه أن ألغاماً مضادة    
لألفـراد موضوعة فيها    

 وضع عالمات   ومل جيـر  
حول حدودها اخلارجية   
ــتها  ــدها ومحاي ورص
بسياج أو بوسائل أخرى 
لضمان االستبعاد الفعلي   

 )١٤(للمدنيني من دخوهلا

املساحة اليت يشتبه يف أن 
ألغامـاً مضادة لألفراد    

وجرى فيها  موضـوعة   
وضـع عالمات حول    
ــية  ــا اخلارج حدوده
ــتها  ــدها ومحاي ورص
بسياج أو بوسائل أخرى 
لضمان االستبعاد الفعلي   

 )١٣(للمدنيني من دخوهلا

أسـاس االشتباه يف أن     
املـنطقة قد حتتوي على     

 ألغام مضادة لألفراد

احلجـم املقدر للمنطقة    
املشـمولة بوالية الدولة    
الطــرف أو اخلاضــعة 

ليت ُيشتبه يف   لسيطرهتا ا 
أن ألغاماً مضادة لألفراد    

 )١٢(موضوعة فيها

اسـم املنطقة املشمولة    
بواليـة الدولة الطرف أو     
اخلاضـعة لسـيطرهتا اليت     
ُيشتبه يف أن ألغاماً مضادة     

 )١١(لألفراد موضوعة فيها

      

      

  :اجملموع  :اجملموع :اجملموع 
     
 :مالحظات    

 
________________ 

 . يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهاُيشتبهينبغي إدراج صف لكل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خاضعة لسيطرهتا  )١١(
 .ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل )١٢(
 . املربعة، إخلميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات )١٣(
 .ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل )١٤(
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 هيكل التخطيط الوطين وهيكل العمل على إزالة األلغام: ٥-اجلدول باء

املهمة املوكلة إىل املنظمة 
 أو املسؤولية املنوطة هبا

الوزارة أو السلطة 
 عدد املوظفني التغري املتوقع الوطنية املسؤولة

تاريخ اإلنشاء والتسليم 
من سلطة األمم املتحدة 

 )إذا انطبق ذلك(

نـوع هيكل التخطيط    
وهيكل العمل على إزالة    

 األلغام

      

      

      

      

      

 .يرجى بيان املخطط التنظيمي هليكل التخطيط وهيكل العمل على إزالة األلغام
 .الذي أنشئ مبوجبه هيكل التخطيط وهيكل العمل على إزالة األلغامرقم التشريع /يرجى بيان عنوان

 :مالحظات    
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 الوسائل املالية والتقنية املتاحة للدولة الطرف من أجل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد `٢` 

ذلك الوسائل املالية والتقنية املتاحة للدولة الطرف من أجل تدمري مجيع  على أن يتضمن كل طلب شرحاً مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا يف `٢`)ب (٤-٥تنص املادة 
 ).يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا(األلغام املضادة لألفراد 

 لوطنية إلزالة األلغام بغية إجناز األعمال يف إطار الربامج اأتيحت منذ بدء النفاذالوسائل املالية والتقنية اليت : ١-٦-اجلدول باء

 )١٥(:السنة          

 املوارد املالية اليت أتاحتها الدولة الطرف          

 املوارد املالية اليت أتاحتها جهات فاعلة أخرى غري الدولة الطرف          

 :اجملاميع          
     

 
 :مالحظات، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة لتعبئة املوارد

 

 ــــــــــــــ
 .ينبغي إدراج عمود لكل سنة ابتداء من السنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف حىت السنة احلالية )١٥(
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 شمولة بطلب التمديدأثناء الفترة املأو املتاحة إلجناز األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام /املوارد املالية املطلوبة و: ٢-٦-اجلدول باء

حيق لكل دولة طرف، يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية، أن تلتمس وتتلقى املساعدة من الدول األطراف األخرى، مىت أمكن ذلك ويف " على أنه ١-٦تنص املادة 
 ".اعدة بتوفريها من أجل إزالة األلغام واألنشطة املتصلة بذلكتقوم كل دولة تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املس" على أنه ٤-٦وتنص املادة ". حدود اإلمكان

 السنة            

 جمموع االحتياجات املالية املتوقعة            

 االلتزام املايل للدولة الطرف            

 االحتياجات من املوارد املالية مؤسسات مالية دولية            

 ملوارد املالية من جهات فاعلة خارجية أخرىاالحتياجات من ا            
     

 
 :مالحظات
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املتعلقة بإزالة األلغام، وحسب االقتضاء، اخلربة الفنية الوطنية يف جمال إبطال الذخائر املتفجرة،             ) مىت انطبق ذلك  (اخلـربة الفنـية الوطنية والدولية        :٣-٦-اجلدول باء
 اص بالدولة الطرف من أجل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد منذ بدء النفاذواملستخدمة يف برنامج إزالة األلغام اخل

 معلومات تكميلية
التشغيلية، (حالـة الِفرق    
 )غري التشغيلية

أعداد ِفرق إزالة األلغام 
 اسم منظمة إزالة األلغام نوع منظمة إزالة األلغام عدد املنظمات وحجمها ونوعها

      
      
   :جملموعا :اجملموع  

 
 :مالحظات

املتعلقة بإزالة األلغام، وحسب االقتضاء، اخلربة الفنية الوطنية يف جمال إبطال الذخائر املتفجرة، واملتوقع ) مىت انطبق ذلك(اخلربة الفنية الوطنية والدولية  :٤-٦-اجلدول باء
 أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديداستخدامها يف برنامج إزالة األلغام 

 معلومات تكميلية
التشغيلية، (حالـة الِفرق    
 )غري التشغيلية

أعـداد ِفرق إزالة األلغام     
 اسم منظمة إزالة األلغام نوع منظمة إزالة األلغام عدد املنظمات وحجمها ونوعها

      
      
   :اجملموع :اجملموع  

 
 :مالحظات، مبا يف ذلك حاالت الزيادة أو النقصان
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املوظفون الدوليون ذوو اخلربة الفنية يف جمال إبطال الذخائر املتفجرة، املتعاقَد معهم لالضطالع بأعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام أثناء                      :٥-٦-اجلدول باء
 الفترة املشمولة بطلب التمديد

 معلومات تكميلية
التشغيلية، (حالـة الِفرق    
 )غري التشغيلية

أعداد ِفرق التخلص من 
 اسم املنظمة نوع املنظمة أعداد املنظمات ائر املتفجرةالذخ

      

      

   :اجملموع :اجملموع  

 

 :مالحظات
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 معدات إزالة األلغام املوجودة يف املخزون لدعم األعمال املضطلع هبا يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديد: ٧-اجلدول باء

 معلومات تكميلية
النسـبة املئوية هلذه األجهزة الصاحلة للخدمة       

 ومدة صالحيتها املتبقية
جممـوع عـدد أجهزة     

 الكشف
نوع أجهزة الكشف   

 احملتفظ هبا
املـنظمة املسـؤولة عن     

 تاريخ االحتياز املخزون
      
      
    :اجملموع :اجملموع 

  الصاحلة للخدمةالنسبة املئوية هلذه األجهزة معلومات تكميلية
عـدد أجهـزة احلماية     

 الشخصية
نـوع أجهزة احلماية    
 الشخصية احملتفظ هبا

املـنظمة املسـؤولة عن     
 تاريخ االحتياز املخزون

      
      
    :اجملموع :اجملموع 

 عدد املشغلني معلومات تكميلية

النسـبة املئوية هلذه    
ــاحلة  ــدات الص املع

 اأعداد املعدات احملتفظ هب للخدمة
نـــوع املعـــدات 
 امليكانيكية احملتفظ هبا

املـنظمة املسـؤولة عن     
 تاريخ االحتياز املخزون

       
       
    :اجملموع :اجملموع :اجملموع 

 مسات أعمار الكالب معلومات تكميلية
عــدد فــرق الكــالب 

 اجلاري تدريبها
عـدد فرق الكالب    

 العاملة
املـنظمة املسـؤولة عن     

 تيازتاريخ االح املخزون

      

      

   :اجملموع :اجملموع  

 
 :مالحظات
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 الظروف اليت تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة `٣` 

 . مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومةشرح مفصل ألسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك الظروف اليت عوَّقت أو قد تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري

 الظروف املعوِّقة: ٨-اجلدول باء

النطاق األصلي للتحدي؛ وعدم السيطرة على املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف؛ والعوامل البيئية؛ والعوامل املناخية؛ والعوامل اجلغرافية؛                 : هـذه الظرف قد تشمل    
 املعتادة؛ ومقدار املوارد املالية اليت أتاحتها الدولة الطرف؛ ومقدار املوارد املالية اليت أتاحتها جهات فاعلة أخرى غري الدولة الطرف استجابةً لنداءات والتحديات التقنية غري

 .موجهة من الدولة الطرف؛ والقيام يف الوقت املناسب بإنشاء الربامج الوطنية إلزالة األلغام

ودها أن يعرقل هذا الظرف     الدرجة اليت ميكن يف حد    
قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة        

 لألفراد يف املناطق امللغومة
التعلـيق على الظرف، مبا يف ذلك ما إذا كان سابقاً أو            

 الظرف راهناً أو متوقعاً

   

   

   

   

   

   
     

 
 :مالحظات
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 تماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترحاآلثار اإلنسانية واالج:  النموذج جيم

 .على أن يتضمن كل طلب شرحاً لآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترح) ج (٤-٥تنص املادة 

  الضحايا-اآلثار اإلنسانية : ١-اجلدول جيم

 .يرجى بيان جنس الضحايا وأعمارهم يف حال معرفة ذلك. عل ألغام مضادة لألفرادعدد األفراد الذين أصيبوا أو قُتلوا بف: هذه البيانات قد تشمل
 )١٦(:السنة         

 املدنيون الذين أصيبوا         
 املدنيون الذين قُتلوا         
 العسكريون الذين أصيبوا         
 العسكريون الذين قُتلوا         
 اجملموع         

     
 :مالحظات

  الالجئون والنازحون-اآلثار اإلنسانية : ٢-اجلدول جيم

العدد املقدَّر لالجئني والنازحني الذين تتأثر عودهتم بفعل وجود أو االشتباه بوجود مناطق خاضعة لوالية الدولة الطرف أو لسيطرهتا من املعروف : هذه البيانات قد تشمل
 .ضوعة فيهاأو من املشتبه فيه أن ألغاماً مضادة لألفراد مو

 الالجئون النازحون اجملموع
   

     
 :مالحظات

 

 ــــــــــــــ
 .ينبغي إدراج عمود لكل سنة ابتداء من السنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف حىت السنة احلالية )١٦(
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 اآلثار االجتماعية واالقتصادية: ٣-اجلدول جيم

 . املقدر لألشخاص واجملتمعات املتأثرين حالياً؛ والتكلفة االقتصادية املقدرة املرتبطة بفقدان األرض املنتجة؛ والتأثري الواقع على األهداف اإلمنائية الوطنيةالعدد: هذه قد تشمل

 األثر التقدير أساس هذا التقدير معلومات تكميلية
    
    
    

     
 

 :مالحظات

 ئيةاآلثار البي: ٤-اجلدول جيم

 املنطقة امللغومة األثر معلومات تكميلية
   
   

     
 

 :مالحظات
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 أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح:  النموذج دال

 .على أن يتضمن كل طلب متديد أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح) د(٤-٥تنص املادة 

نطقة املشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري تطهريها من األلغام عن طريق املسح التقين وإزالة األلغام؛ وخطة سنوية للمناطق                خطة سنوية للم  : وهـذه املعلومات قد تشمل    
الفعلي امللغومـة وللمناطق اليت ُيشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري وضع عالمات على حدودها اخلارجية ورصدها ومحايتها بسياج أو بوسائل أخرى لضمان االستبعاد                        

للمدنيني من دخوهلا إىل أن يتم تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة فيها؛ وخطة سنوية لألراضي املنتجة اليت سيجري تطهريها من األلغام؛ والفوائد االقتصادية املقدرة                      
 .ناطق املعنيةاملرتبطة بتطهري األرض املنتجة من األلغام؛ والعدد املُقدر للمجتمعات اليت ستظل متأثرة بامل

 التقدم املتوقع إحرازه خالل الفترة املشمولة بالتمديد املقترح: ١-اجلدول دال

 )١٧(السنة             
             
             
             

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 

 

 ــــــــــــــــ
 .ُيدرج عمود لكل سنة مشمولة بالتمديد املقترح )١٧(


