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 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٩-٢٦ ،أوسلو
 املؤقت األعمال جدول من 11 البند
  5 املادة ألحكام وفقا   األطراف الدول من املقدمة التقارير يف النظر

 تللدمر إلكمللال احملللدد األجلل  لتمديللد كمبللودا  مللن املقللدم الطللل  حتليلل   
 االتفاقية من 5 للمادة وفقا   لألفراد املضادة األلغام

 دا(وهولن والنمسا، وكولومبيا، كندا،) 5 املادة بتنفيذ املعنية اللجنة من مقدم  
 حيدددد  االتفاقيدددد  و خلددددت .1999 مت ز/ي ليدددد  28 يف االتفاقيدددد  علدددد  كمبدددد  ا  صددددد قت -1

 بشدد   األويل تق ي هددا يف كمبدد  ا   وقدددمت .2٠٠٠ الثاين/يندداي  كددان    1 يف الدد ابلنسددب  النفددا 
 ل اليتهددددددا ختضدددددد  الددددددي املنددددددا   عددددددن معل مددددددا   2٠٠٠ ي نيدددددد ح ي ا / 26 املددددددؤ   الشددددددفا ي  

 كمبد  ا  علد  ل امدا   وكدا  لأل د ا . مضدا   ألغدا  عل  احت ائها  يف ُيشتب  أو  ت يوحت سيط هتا أو
 اخلاضدددع  امللغ مددد  املندددا   يف امل جددد    لأل ددد ا  املضدددا   األلغدددا  مجيددد  تددددمر تكفددد  أو تددددم  أ 

 القيدا  تسدتطي  لدن أهندا تد   كاندت  وملدا .2٠1٠ الثاين/ينداي  كان    1 حبل ل سيط هتا أو ل اليتها
 االجتمدددا   ئدددي  إىل  لبدددا   2٠٠9 مددداي أا / 11 يف قددددمت  قدددد احملدددد   امل عدددد حبلددد ل لكبددد 

 املدؤمت  ووا   .2٠2٠ الثاين/يناي  كان    1 حىت لا احملد  األج  لتمديد األ  اف للدول التاس 
 الطلب. عل  ا ابإلمج الثاين االستع اضي

 االستع اضدددي املدددؤمت  أعددد    2٠٠9 عدددا  يف كمبددد  ا   لدددب علددد  امل ا قددد  معددد   ويف -2
 االتفاقيد   نفدا  بدد  مدن تق يبدا   سدن ا  عشد  بعدد تدتمكن  مل الطد ف الدولد  أل  أسف  عن الثاين
 احلدال هد  مثلمدا الطد ف  الدولد  تلتد   أ  هد  اإلجيداي الشي  أ  إال إجنازه  تبق  ما ت ضيح من

  2٠12 عدددا  بنهايددد   ث  تدددامل املقا عدددا  مجيددد  يف “أساسدددي مسدددح” إبجددد ا  لكمبددد  ا  ابلنسدددب 
 اسدتددا و  األ د اف  الددول إىل منقحد  عمد  خطد  وتقددم حتددا  مدن تبقد  مدا ت ضيح وزا  

 يف أتخددد  امللغ مددد  املندددا   لتطهدددر م حدددد  و نيددد  عمددد  خطددد  ل ضددد  تدددد جييا   أوضدددح معل مدددا 
  لك. بعد هاقيحوتن قد اهتا و  األلغا  إزال  ميدا  يف العامل  اجلها  خمتلف مها ا  االعتبا 

ا   لبدد ٥ املددا   بتنفيدد  املعنيدد  اللجندد  إىل كمبدد  ا  قدددمت  2٠19 آ ا /مددا   2٧ ويف -٣
 وجهددت  2٠19 ح ي ا /ي نيدد  1٤ ويف .2٠2٠ الثاين/يندداي  كددان    1 يف احملددد  األجدد  لتمديددد
 التمديدددد.  لدددب بشددد   إضدددا ي  ومعل مدددا  ت ضددديحا   يهدددا تطلدددب كمبددد  ا  إىل  سدددال  اللجنددد 
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 األسدلل  عل    ا   اللجن  إىل إضا ي  ت ضيحا  كمب  ا  قدمت  2٠19 آ /أغسط  28 ويف
 واخن  دت املناسدب  ال قدت يف  لبهدا قددمت كمبد  ا  أ  اب تيدا  اللجند  والحظت   حتها. الي
  شه ا   11و سن ا  مخ  لفرت  احملد  األج  متديد   اكمب  و لبت اللجن . م  تعاوين ح ا  يف

 .2٠٠٥ رب يسم/األول كان    ٣1 يف تنتهي
 عددددن اإل دددد ا  مددددن األوىل التمديددددد  ددددرت  خدددد ل متكنددددت كمبدددد  ا  أ  إىل الطلددددب ويشددددر -٤

 املسدداح  مددن املائدد  يف 12٣) امللغ مدد  األ اضددي مددنا  م بعددا  مددرت  ٥٧٧ 1٧1 9٣2 تبلدد  مسدداح 
 عدن (1)(1-)جدي ا  م بعدا  مدرت  1٧٥ ٠8٤ ٥٣٠ مسداحتها منطقد  إلغدا   لدك يف مبدا املستهد  ( 

 عددن (2-)جددي ا  م بعددا  مددرت  1٠9 9٧٠ 68٠ قددد ها مسدداح  وتقلددي  تقدد  ال غددر سددحامل   يدد 
 أسدف  مما ( ٣-)جي ا  م بعا  مرت  292 116 ٧22 مساحتها منطق  وتطهر تق  ال سحامل   ي 
 املضددددا   األلغددددا  مددددن 1 ٥6٠و لأل دددد ا   املضددددا   األلغددددا  مددددن 1٠1 ٤2٤ وتدددددمر حتديددددد عدددن

 ق يددد  9٤6 إعددد   إىل اجلهددد   هددد ه وأ   املنفجددد  . غدددر الددد خائ  مدددن ٧٣ 2٣1و للدددداباب  
 تقددد  مددن أح زتدد  عمددا اإلبدد   يف كمبدد  ا  مضددي أمهيدد  إىل اللجندد  وأشددا   األلغددا . مددن خاليدد 
 مصددنف  معل مددا  بتدد  ر و لددك ابأللغددا   املتعلقدد  جدد ا ا لإل الدوليدد  املعدداير مدد  تتسدد  بط يقدد 
 املسددح ب اسددط  مسدداحتها املقلصدد  واملنددا   التقدد   غددر املسددح   يدد  عددن امللغددا  املنددا   حبسددب
 التطهر.   ي  عن ع جلت الي واملنا   التق  

 سديأسا مسدح عمليد  األوليد  التمديدد  درت  خد ل أجد   كمبد  ا  أ  إىل الطلدب ويشر -٥
 1٥ ٣٠٤ األساسدي املسدح وحدد  .(2)مقا عد  122 هد  املسدتهدف العدد  كدا   وقد مقا ع  12٤ يف
 خد  املسدح وحدد ا   م بعدا  مدرت  1 ٣٧٧ 1٧2 ٥٤8 مسداحتها تبلد  خطد   أهندا يف مشتب  ق منط

  يهددددا تطلددددب كمبدددد  ا  إىل  سددددال  اللجندددد  ووجهددددت لكمبدددد  ا. املتبقددددي للتحدددددي جديددددد أسددددا 
 التقددددي ا  مدددن زا  ممدددا األساسدددي  املسدددح أثندددا  حتديدددده مت الددد ي لددد  الت مدددد  بشددد  ا  ت ضددديح
 م اقبددد  عمليدددا  عدددن معل مدددا ا  أيضددد اللجنددد  و لبدددت األول. ديددددتمال  لدددب يف املبينددد  األصدددلي 
 ب صدفها األ اضدي تصدنيف يف األ لد  إىل يسدتند هند  اتبدا  لكفالد  القائمد  اجل    وضما  الن عي 
 ابأللغدددا  املتعلقددد  لإلجددد ا ا  1٤ املعيدددا  إ  قائلددد  كمبددد  ا  و     خط  هتدددا. يف مشدددتب  مندددا  

 إزالد  جمدال يف  العاملد اجلهدا  مجيد  علد  وينطبد  االساسدي  حسدامل أنشط  مجي  لت جي  يستدد 
 وإ ا    كمبددددد  ا  يف ابأللغددددا  املتعلقدددد   ااإلجدددد ا  هيلددددد  أ  إىل مشددددر  كمبدددد  ا  و    األلغددددا .

 كلفدددت  قدددد ابأللغدددا   املتعلقددد   ااإلجددد ا  بيدددا   قاعدددد  ووحدددد     اجلددد    صدددد   يددد و   تنظدددي ال
 أنشددط  تفتددي  عمليددا  بدد ا   اجلدد    إ ا     يدد  وُكلددف  هددا ي املشددك   املضددلعا  ابسددتع ا 

__________ 

 وعدا   األلغدا  من خل ها التق  غر املسح وأكدا  سابق  يها يشتب  كا   ؤها/استعا هتا:إلغا مت منا   :1-جي  (1)
 تل ثهدددا علدد   ليددد  وجدد   أو حددد ا   وقدد    و  األقددد  علدد  مددد ا  ثدد   ح ثهدددا ومت اإلنتدداجي االسددتددا  إىل

 التقد  غدر املسح وأكد “اب ” أو “ألف” الفلتني يف اخلط    ي  عن الساب  يف تسجيلها مت منا  و  ابأللغا .
 يف اإلنسدداني  لألغد ا  األلغدا  إزالد  معددا  نشد  يف النظد  بغديين وال واو  امل  د  يف املفصدل  املعداير تسدت يف أهندا
 أو ملغ مد   أهندا عل ا  سابق سجلت منا   وهي التق  املسح   ي  عن قُدل صت منا   :2-جي  املنا  . ه ه
   يد  عدنا   مسيد تطهرهدا مت مندا   :٣-جدي  واضدح. خطد  وجد   عدد  تقد ال املسح وبني   ملغ م  أهنا يف يشتب 
 ال  ني . املعاير تست يف األلغا  إلزال  معتمد  جها 

 مقا عددد . 122 عدددد ها البدددال  املسدددتهد   املقا عدددا  مدددن 12٤ مسدددح األساسدددي املسدددح مشددد و  خددد ل مدددن مت (2)
 و صدد  أوشدد وف مقا عدد  مددن بيددت بدد ي مقا عدد  صدد   اإل ا ي  التقسددي  لعمليدد  نتيجدد  مقددا عتني إضددا   ومتددت

 . وسي م ن  مقا ع  من كري   وكا  مقا ع 
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 تصدنيف يف األ لد  إىل يسدتند هند  اتبا  كمب  ا  تكف  أ  أمهي  اللجن  وأب ز  األساسي . املسح
 ابأللغا . املتعلق  لإلج ا ا  الدولي  املعاير و   اخلط    مؤكد  أو  يها مشتب  أهنا عل  املنا  

  دددرت  أثندددا  املعيقددد  الظددد وف مدددن كمبددد  ا  اعتربتددد  مدددا وهددد  يلدددي  مدددا إىل الطلدددب ويشدددر -6
 األلغددددا   إلزالدددد  املتاحدددد  واملنهجيددددا  التكن ل جيددددا  ) ( التلدددد    حجدددد  )أ( األوىل: التمديددددد

 املدصص  امل ا   ) ( املالي   واحلا ظ  لكمب  ا االقتصا ي ل ض لا  نظ   املاحنني أم ال ت ا   ) (
 عددد  )ه(  نيددا  أول يدد   ا   يهددا مشددتب  منددا   ت ضدديح مددن بدددال   العليددا  األول يدد  ا  للمنددا  
 واملتطلبددددددا   األولدددددد ا  تضدددددا   )ز( إليهددددددا  ال صددددد ل يصددددددعب مندددددا   )و( دو  احلدددددد ت سدددددي 
 البيا  . يف االخت ف ) (
 تبلدددد   يهددددا مشددددتب  خطدددد   منطقدددد  9 8٠٤ البددددال  املتبقددددي التحدددددي إىل الطلددددب يشددددرو  -٧

  إىل  سددددال  اللجندددد  ووجهددددت مقا عدددد . 2٤ يف وتقدددد ا   م بعددددا  مددددرت  89٠ ٤٣٧ 2٣6 مسدددداحتها
 الدوليددد  املعددداير مددد  يتفددد  حنددد  علددد  كمبددد  ا  يف املتبقدددي التحددددي تفصدددي   يهدددا تطلدددب كمبددد  ا
 املؤكدددد . اخلطددد   واملندددا   خطددد   أهندددا يف املشدددتب  املندددا   حيددد  مدددن ابأللغدددا   املتعلقددد  لألعمدددال
 مندد  نفدد  قددد األساسددي املسددح ال ا  نظدد   صددي اتف تقدددم مددن مكنتتدد مل إهنددا قائلدد  كمبدد  ا  و   
 االلغدددا  ت كيددد  بكثا ددد  تتسددد  )مندددا   1-ألدددف ؛التدددايل التصدددنيف نظدددا  ابسدددتددا  2٠٠9 عدددا 

 وااللغدددا  لأل ددد ا  املضدددا   االلغدددا  مدددن خلدددي  علددد   يحتتددد )مندددا   2-ألدددف ( لأل ددد ا  املضدددا  
 مضدددا   ألغدددا  وجددد   خطددد  او متنددداث   ألغدددا  علددد  حتتددد ي مندددا  ) ٤-ألدددف للدددداباب (  املضددا  
  قيددا  أمهيدد  اللجندد  وأبدد ز  (.مندد  التحقدد  ميكددن الغددا  خطدد  هبددا ي لدد )منددا   2-واب  لأل دد ا ( 
 لإلجدد ا ا  الدوليدد  للمعددايرا  و قدد مفصدد  حندد  علدد  املتبقددي التحدددي عددن تقددا ي  بتقدددم كمبدد  ا
 املتبقي. ابلتحدي عل تي  يما ال ض   ضما  أج  من ابأللغا  املتعلق 

 اقتصدا ي  - واجتماعيد  إنسداني  آاث  لدا ت ال ال   ا لأل املضا   االلغا  أ  إىل الطلب ويشر -8
 األ اضددي إىل اآلمددن ال صدد ل تع قدد  احلدد   فددا خمل مددن واملتفجدد ا  األلغددا  تدد ال وال كمبدد  ا.  يف

  يهددا مبددا ال  نيدد   التنميدد  مشددا ي  أ  امددك  واألسدد ا . والغددااب  املائيدد  واملدد ا   واملسدداكن ال  اعيدد 
 عدن اال د ا    يد  عدن م م ند  تكد   أ  ينبغي والط    ال ي ومشا ي  الكه مائي  الطاق  حمطا 
 امليدانيدد  امل اقبدد  عمليددا   دد   احلدد ا    أعدددا  فضددتاخن حددني ويف تنفيدد ها. بددد  قبدد  اال اضددي

 التطهر. عملي  وأثنا  قب  أ اضيه  إىل ال ص ل يف خما   ي اجه   زال ا ما امل ا عني أ  إىل تشر
 أ  ميكددددن املطل بدددد  التمديددددد  ددددرت  خدددد ل ٥ املددددا   لتنفيدددد  اجلا يدددد  اجلهدددد   أ  اللجندددد  والحظددددت

 االقتصدددا ي  - االجتماعيددد  والظددد وف البشددد ي  السددد م  حتسدددني يف هامددد  إضدددا ي  مسدددامه  تقدددد 
 كمب  ا. يف
 كان    ٣1 )حىتا  شه   11و سن ا  ٥ لفرت  دمديالت كمب  ا   لبت  قد ل حظ  وكما -9

 اإل دا  يفا  سدلبي أوا  إجيابيد تدؤث  أ  ميكدن ع ام  عد  إىل الطلب ويشر .2٠2٥ األول/ يسمرب
 املسددددح اسددددتكمال إىل احلاجدددد  ) ( املتبقددددي  التلدددد   حجدددد  )أ(  لددددك: يف مبددددا للطلددددب  الدددد م 

 إىل احلاجدد  ) (  2٠2٠ عددا  لحبلدد  ا  ج ئيدد مسحها/ُمسددحت يددت  مل مقا عدد  ٧٣ يف األساسددي
 الشدد اكا  اسددتم ا  ت قدد  ) ( األقدد   علدد  ألغددا  إزالدد  اختصاصددي 2 ٠٠٠ حبدد ايل القددد   زا  

 املددد ا   زا   ت قدد  مددد  اإلمنائيدد  ال كددداال و  والدوليدد  ال  نيددد  احلك ميدد  غدددر املنظمددا  مددد  احلاليدد 
 مشدتب  منطقد  12 ٠٠٠ لدد لنسدب اب التحقد  وإعدا   سحامل إعا   )ه(  2٠12 عا  حبل ل املالي 
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 خطدد  وضدد  علدد  واتيلنددد كمبدد  ا  بددني االتفددا  )و( األساسددي  املسددح خدد ل حتديدددها مت  يهددا
 ت سيمها. يت  مل الي احلدو ي  نا  امل من ابلق   لأل  ا  املضا   األلغا  م  للتعام  عم 
 عمددد   طددخ وضددد  مدد   2٠2٥-2٠19 للفددرت  ومي انيددد  عمدد  خطددد  الطلددب ويتضددمن -1٠

 كمبددد  ا  اسدددرتاتيجي  إىل تسدددتند (2٠21-2٠19) للفدددرت  سدددن ا  ثددد   مددددهتا حاليددد  إ شدددا ي 
  أ  ىلإ اإل شددددا ي  العمدددد  خطدددد  وتشددددر (.2٠2٥-2٠18) ابأللغددددا  املتعلقدددد  لألعمددددال ال  نيدددد 
 سن ا   م ب  مرت 11٠ ٠٠٠ ٠٠٠و 2٠19 عا  يف م ب  مرت 8٤ 2٥٠ ٠٠٠ ستعاجل كمب  ا

 .2٠2٥-2٠2٣ الفرت  يف سن ا    م بع أمتا  1٤6 ٥٤6 8٠9و 2٠21و 2٠2٠ عامي يف
 املقا عددا  يف األساسددي املسددح أنشددط  إجندداز املت قدد  مددن أ  إىل كدد لك  العمدد  خطدد  وتشددر -11
 منطقدد  12 ٠٠٠ بدد يتعلد   يمدا التحقد  وإعدا   املسددح إعدا   مد   2٠2٠ عدا  حبلد ل املتبقيد  ٧٣ الدد

 كمبدددد  ا  أ  إىل العمدددد  خطدددد  وتشددددر األساسددددي. املسددددح ا أثندددد حتديدددددها مت  يهددددا مشددددتب  خطدددد  
 .2٠21 عدددا  هنايددد  حبلددد ل األلغدددا  مدددن خاليددد  ق يددد  ٥٠٠ إعددد   األنشدددط   ههددد مدددن تسدددتهدف
 اإلنسددداني  اجلهددد   مدددن عقددددين حددد ايل بعدددد تدددتمكن  مل كمبددد  ا  أل  أسدددفها عدددن اللجنددد  وأع بدددت
 هد  اإلجيداي واألمد   قي   بشك  ت اجه   يال املتبقي التحدي مع    من األلغا   إلزال  املكثف 

 ت ضدديح أجدد  مددن األساسددي املسددح عمليددا  علدد  األخددر  اللمسددا   وضدد ت اصدد  كمبدد  ا  أ 
 واتبدا  اجلهد  ه ا بت جي  كمب  ا  يف ال  ني  السلط  قيا  أمهي  ك لك  اللجن  والحظت ال ض .
 التحددي وضد   إىل األساسدي سدحامل يفضدي أ  وأمهيد  املعنيدني  مجيد  جاندب مدن م حدد    يقد 
 .٥ املا   نظ  م من كمب  ا  ت اجه  ال ي املتبقي
 املتعلد  الددف عدن املعل مدا  مدنا  م يدد  يها تطلب كمب  ا  إىل  سال  اللجن  ووجهت -12

 حتديدددد لضدددما  القائمددد  واآلليدددا  2٠21 عدددا  حبلددد ل ابأللغدددا  متددد ث   ق يددد  ٥٠٠ عدددن ابإل ددد ا 
 االقتصا ي . - االجتماعي  الناحي  من كبر  أث  لا الي امللغ م  املنا   يف املعدا  نش  أول ا 

 حجدد  )أ( تشددم : ق يدد  ٥٠٠ واسددتهداف لتحديددد املسددتددم  املعدداير إ  قائلدد  كمبدد  ا   و    
 الدددد ين للسددددكا  املل يدددد  النسددددب  ) (  السددددكا   ()  ابأللغددددا  االصددددااب  عددددد  ) ( التلدددد   
  ق . يف يعيش  

  بدددني فدددا االت هددد  كمبددد  ا  عمددد  خلطددد  ال ئيسدددي  العناصددد  أحدددد أ  إىل الطلدددب ويشدددر -1٣
 الددي احلدددو  منددا   مددن ابلقدد    دد ا لأل املضددا   لغددا ابأل التلدد   معاجلدد  علدد  واتيلنددد كمبدد  ا

 االتفددا  عددن إضددا ي  معل مددا   يهددا تطلددب كمبدد  ا  إىل  سددال  اللجندد  ووجهددت ت سدديمها. يددت  مل
 عمليدددا  أي عدددن ومعل مدددا  املعنيددد   ال  نيددد  اليلدددا   لدددك يف مبدددا واتيلندددد  كمبددد  ا  بدددني املدددرب 

  بدني لحددو ل العامد  لجند ال أب  كمبد  ا  و     املت قعد . السدن ي  اإلجندازا  وعدن خمططد  مشرتك 
 أ  علدد  2٠1٧ آ ا /مددا   ٣٠ يف املعقدد   عشدد  الثدداين اجتماعهددا يف اتفقددت واتيلنددد كمبدد  ا

 اتيلنددد وواجبددا  حبقدد   املسددا   و  احلدددو  منددا   مددن الق يبدد  األلغددا   إزالدد عمليددا  مجيدد  تددت 
 عمليدددا   إ قائلددد  كددد لك  كمبددد  ا  و     الددددويل. القدددان   مب جدددب الربيددد  احلددددو  يف وكمبددد  ا
        الثدددددداين/ كدددددان    يف الصدددددا   ٥٣  قدددددد  احلك مددددد  قددددد ا  يف حمددددددد   احلدو يددددد  املندددددا   يف التطهدددددر

 مددد  تتشددداو  أ  ابأللغدددا  املتعلقددد  لإلجددد ا ا  الكمب  يددد  يلددد ال مدددن يطلدددب الددد ي 2٠19 ينددداي 
 احلدو ي . املنا   يف اجلي  هبا يضطل  الي األلغا  إزال  جدو  بش   الكمب  ي امللكي  اجلي

 علدد  حتتدد ي أهنددا يف يشددتب  الددي املنددا   وم كدد  م قدد  بشدد   ال ضدد   زا   أ  اللجندد  والحظددت
 اللجند  والحظدت اجلميد . مصدلح  يف يكد   قدد التايلنديد  - الكمب  يد  احلددو    ل عل  ألغا 



APLC/CONF/2019/WP.12 

5 GE.19-16722 

 معل مدددددا  كمبددددد  ا  قددددددمت إ ا تسدددددتفيد أ  ميكدددددن األ ددددد اف الددددددول ومجيددددد  كمبددددد  ا  أ ا  أيضددددد
 األ  اف. الدول اجتماعا  ويف الدو ا  بني ما اجتما  يف املسائ  ه ه عن مستكمل 

 يصدد  مددا تدد  ر علدد ا  قددا     يكدد   قددد الكمبدد  ي امللكددي اجلددي  أ  إىل الطلددب ويشددر -1٤
 ووجهددت ابأللغددا . املتعلقدد  لإلجدد ا ا  الكمبدد  ي  م للددرب  ألغددا  إزالدد  اختصاصددي 2 ٠٠٠ إىل

 االتفددا   هدد ا يف احملدد ز التقددد  عددن املعل مددا  مددنا  م يددد  يهددا تطلددب كمبدد  ا  إىل  سددال  اللجندد 
 اجلدددي  أ  قددد   ونشددد وجتهيددد  وتدددد يب لتعيدددني زمنيددد  وجدددداول مفصدددل  خطددد  وضددد   لدددك يف مبدددا

  و     العمد . هد ا لت جيد  ابأللغا  املتعلق  ج ا ا لإل الكمب  ي  املعاير استددا  عل  والت كيد
 الكمبدد  ي امللكددي واجلددي  ابأللغددا  املتعلقدد  لإلجدد ا ا  الكمب  يدد  اليلدد  أ  إىل مشددر  كمبدد  ا
 لإلجدد ا ا  الكمب  يدد  راملعدداي اجلددي  أ  قدد  تتبدد  أ  اشددرتا  تشددم  تفدداه  مدد ك   مشدد و  وضددعا
 التاب  اجل    إ ا     ي  قب  من اجل    وم اقب  اجل    لضما  خاضع  تك   وأ  ابأللغا  املتعلق 
 مدد ك   تقاسدد  جدد   أندد  كدد لك  كمبدد  ا  وأبدد ز  ابأللغددا . املتعلقدد  لإلجدد ا ا  الكمب  يدد  للهيلدد 
 هد ا يف احملد ز ابلتقد  األ  اف ولالد اجتماعا  ستبل  كمب  ا  وأ  استع اضها  لغ   التفاه 
 ال امي  اجله   يف احمل ز التقد  عن تقا ي  تقدم كمب  ا  ت اص  أ  أمهي  جن الل والحظت اجلهد.

 ابألجددد  وال  ددا  السدددن ي  العمدد  خطدد  تنفيددد  علدد  القددد   يف التغيدددرا  وأثدد  القددد ا  زا   إىل
 .٥ املا   مب جب لكمب  ا احملد 
 خطدد  يف اجلنسدداين  املنظدد   م اعددا  تعمددي  تنفيدد  ست اصدد  كمبدد  ا  أ  إىل لددبالط ويشددر -1٥

 تطلب كمب  ا  إىل  سال  اللجن  ووجهت .(2٠22-2٠18) للفرت  ابأللغا  املتعلق  اإلج ا ا 
 مدن واحدد  كد   إ دا  يف اجلنسني بني لت از ا تحقي ل ال اهن ال ض  عن املعل ما  منا  م يد  يها
 امل معدد  العمليدد  يف از التدد   هدد ا حتقيدد  م اعددا  يدد كيف  عددنو  األلغددا   إزالدد  الجمدد يف عاملدد ال ا هدداجل

 كمبدد  ا  و     امللكددي. الكمبدد  ي اجلددي    يدد  عددن األلغددا  إزالدد  يياختصاصدد مددن امل يددد لتعيددني
 عدن التمديدد  لطلدب 2٠و 19 و18 امل  قدا  يف اجلدن   ن   حسب مفصل  معل ما  قدمبت

 الكمب  يدد  اليلدد  إ  قائلدد  أضددا ت كمددا  األلغددا . إزالدد  جمددال يف تعمدد  الددي اجلهددا  مدد  العدداملني
 أجد  مدن اجلنساين املنظ   م اعا  تعمي  بش   م جعي  قائم  وضعت ابأللغا  املتعلق  لإلج ا ا 

 أ  قد  يف اجلنسني بني الت از  تع ي  بكيفي  يتعل   يما األلغا  إزال  جمال يف العامل  اجلها  إ شا 
 اللجندد  وت حددب األلغددا . إزالد  ياختصاصددي مددن امل يدد ت ظيددف لددد   لدك يف مبددا والتطهددر  املسدح

 عدددن تقدددا ي  تقددددم كمبددد  ا  م اصدددل  أمهيددد  والحظدددت كمبددد  ا  مدددن الددد ا    اإلضدددا ي  ابملعل مدددا 
 اجلنساين. املنظ   م اعا  لتعمي  خطتها تنفي  ضما  إىل ال امي  جه  ها

  وال ا  مدددن مليددد   16٥.٣ جمم عددد  مدددا إىل سدددتحتا   اكمبددد    أ  إىل الطلدددب ويشدددر -16
  الطلدب وي ضح التمديد.  رت  خ ل ٥ املا   بتنفي  املتصل  لألنشط  األم يكي  املتحد  ال الا 
 الثابتد  املدصصدا  تشدم  ابلطلدب  م  قد  امل ا    لتعبل  اسرتاتيجي  وضعت كمب  ا  أ  ك لك
  لقطددددا  العامدددد  واال ا   اال اضددددي عددددن اال دددد ا  ألنشددددط  لكمبدددد  ا امللكيدددد  احلك مدددد  مددددن املقدمدددد 

 املائدد  يف 1٠ نسددبتها مسددامه  تقددد  كمددا  االسددترا   ضدد ائب تشددم   ابأللغددا  املتعلقدد  اإلجدد ا ا 
 املائددددد  يف 1٠ نسدددددبتها نقديددددد  ومسدددددامه  جديدددددد   مسدددددامها  أي مقابددددد  نقديددددد ( و/أو )عينيددددد 

 املقدمد  ال  نيد  املسامها  أ  اللجن  والحظت .“نتائ  حتقي  أج  من األلغا  إزال  مش و ” لد
 الطلب. يف املبين  ابلط يق  ابلت اماهتا ال  ا  عل  ستساعد ٥ املا   لتنفي  كمب  ا  من
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 كمبدد  ا  خطدد  عددن إضددا ي  معل مددا   يهددا تطلددب كمبدد  ا  إىل  سددال  اللجندد  ووجهددت -1٧
 واملؤسسدا   الصدنا ي  خد ل من ربعا الت مج  أو اخلاص القطا  من التم ي /االستثما  لتعبل 
 ال ئيسديني املصدلح  أصدحا  بني االهتما  ت ليد يف للمساعد  اتصاال  خط  وض   لك يف مبا

 ستسدددتهدف املددد ا   تعبلددد  اسدددرتاتيجي  إ  قائلددد  كمبددد  ا  و     والددددويل. الددد    الصدددعيدين علددد 
 مت سد . إىل بسدي  من ابأللغا  ل ثهات يرتاو  الي امللغ م  املنا   تطهر لدع  متعد   قطاعا 
 اللجند  مدن بددع  ال ابد   ياالستع اض املؤمت  هام  عل  ستستضيف هناإ ك لك  اكمب    وقالت
 املدداحنني  جمتمدد  بددني اجلمدد  هد دد  الف  يدد  ابلددنه  يتعلدد  حددداث   واملسدداعد   التعدداو  بتع يدد  املعنيدد 

  لددددرب م  احلددددايل ال ضدددد  ملناقشدددد   يقليمدددداال والتعدددداو  اجلندددد   بلدددددا  بددددني  يمددددا التعدددداو  وشدددد كا 
 .ال    كمب  ا

 الددي الكيفيدد  عددن املعل مددا  مددنا  م يددد  يهددا تطلددب كمبدد  ا  إىل  سددال  اللجندد  ووجهددت -18
 وخطد  االنتهدا   بعدد املتبقدي للتلد   التصددي أجد  مدن التنظيميد  قد اهتا بنا  كمب  ا  هبا تعت  

 و     .للمدد ظفني السدد ي  التسدد يح علدد  املرتتبدد  السددلبي  االاث  مددن للتدفيددف امل ضدد ع  الطدد ا  
 2٠2٥ عدا  بعدد املتبقيد  للتهديددا  التصددي علد  ال  نيد  القدد   تطد ي  إ  قائلد  ابلتفصي  كمب  ا

 (.2٠2٥-2٠18) ابأللغددددددا  املتعلقدددددد  لإلجدددددد ا ا  احلاليدددددد  ال  نيدددددد  االسددددددرتاتيجي  يف أُ    قددددددد
  2٠2٥  عددا هدددف بتحقيدد  الكمبدد  ي امللكددي اجلددي  اللتدد ا ا  نظدد   أندد  إىلا  أيضدد كمبدد  ا  وأشددا  

  وقالددت متبقيدد . هتديدددا  ألي ابلتصدددي املعنيدد  ال  نيدد  اجلهدد  هدد  اجلددي  يكدد   أ  املدد جح  مددن
 امللكيددد  احلك مددد  مدددن الددددع  سدددتلتم  ابأللغدددا  املتعلقددد  لإلجددد ا ا  الكمب  يددد  اليلددد  إ  كددد لك
 من غرها أو الكمب  ي  امللكي  املسلح  الق ا  يف أللغا ا إزال  يياختصاص الستيعا  لكمب  ا
 خرباهت . من تستفيد أ  ميكن الي املؤسسا 

 مفيددد  تكدد   قددد صددل   ا  أخدد   معل مددا  يتضددمن الطلددب أ  إىل اللجندد  وأشددا   -19
 اآلاث  عددن التفاصددي  مددن امل يددد تدد  ر  لددك يف مبددا  يدد   والنظدد  الطلددب تقيددي  يف األ دد اف للدددول

 تدددابرالو  األ ضددي  األلغددا  ضددحااب املتعلقدد  مددا واملعل   املتبقددي  للتلدد   واالقتصددا ي  الجتماعيدد ا
 وحتديدد التدطدي  عدن إضدا ي  تفاصدي  تد  رو  للحد ا    لتصدديل كمبد  ا  حك مد  اخت هتا الي

 املتعلقد   قد امل   واجلدداول واخلد ائ  األلغا   إزال  جمال يف احلالي  القد   عن ومعل ما  األول ا  
 وتنميددد  األلغدددا   إزالددد  بعدددد والنتدددائ  األوىل  التمديدددد  دددرت  خددد ل معاجلتهدددا متدددت الدددي ابأل اضدددي
 امل  قدددا  علدد  ل  دد    بدد  وصدد   تدد  ر عددن  ضدد    املتبقيدد   املاليدد  واالعتبددا ا  القددد ا  
 ابلطلب. املتعلق  الصل   ا  وال اثئ 

 سدددددن ا  ثددددد   مددددددهتا إ شدددددا ي  عمددددد  خطددددد  يتضدددددمن الطلدددددب أ  إىل اإلشدددددا   ومددددد  -2٠
 ابملعل مدددددا  سددددتت ث  األلغددددا  إلزالددددد  ال  نيدددد  كمبدددد  ا  خطددددد  تنفيدددد  وأ  2٠21-2٠19 للفددددرت 

 املسدددح أنشدددط  نتدددائ  وأثددد  احلدو يددد   املندددا   يف والتطهدددر ابملسدددح املتعلقددد  واالتفاقدددا  اجلديدددد 
 12 ٠٠٠ مسدددح إعدددا   طددد وخ  2٠2٠ عدددا  حبلددد ل مقا عددد  ٧٣ يف إجنازهدددا املت قددد  األساسدددي

 املتمثد  كمبد  ا  هددف عن  ض    األساسي  املسح أثنا  حتديدها مت خط   أهنا يف مشتب  منطق 
 أ  اللجنددددددددد  الحظدددددددددت  2٠21 عدددددددددا  حبلددددددددد ل األلغدددددددددا  مدددددددددن خاليددددددددد  ق يددددددددد  ٥٠٠ إعددددددددد   يف

 1٥ حبلددد ل اللجنددد  إىل ومسدددتكمل  مفصدددل  عمددد  خطددد  كمبددد  ا  تقددددم مدددن ستسدددتفيد االتفاقيددد 
 وأشدددا   ابلتمديدددد. املشدددم ل  املتبقيددد  للفدددرت  2٠2٤ ب ي نيسدددا /أ ٣٠و 2٠22 ط آ /أغسددد
 املندددا   مجيددد  تشدددم  حمدثددد  قائمددد  تتضدددمن أ  ينبغدددي هددد ه العمددد  خطددد  أ  إىل أيضدددا   اللجنددد 
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 ابسدددددتددا  كدددد لك   أهنددددا يف يشدددددتب  الددددي أو لأل دددد ا  مضدددددا   ألغددددا  علدددد  حتتددددد ي أهنددددا املعدددد وف
 عدن سدن ي  ت قعدا  إىل إضدا      ابأللغدا  تعلقد امل لألعمال الدولي  املعاير م  متسق  مصطلحا 

 الدي واملنظمد  ابلطلدب  املشم ل  املتبقي  الفرت  خ ل سن  ك   يف ستعاجل الي واملساحا  املنا  
 .ل لك مقابل  منقح  مفصل  مي اني  م  ب لك  ستضطل 

 علددددددد  الددددددد  و  يف مث لدددددددبالط يف املقدمددددددد  املعل مدددددددا  أ  اب تيدددددددا  اللجنددددددد  والحظدددددددت -21
 قابلددد  كمبددد  ا  قددددمتها الدددي اخلطددد  أ  أيضدددا   والحظدددت وواضدددح . وكاملددد  شدددامل  اللجنددد  أسدددلل 

 التنفيدددد . وتددددر  يف تددددؤث  أ  ميكددددن الددددي الع امدددد  ب ضدددد   وتبددددني جيدددددا    صدددددها وميكددددن للتطبيدددد 
 مدن كبدر    خمصصدا تد  ر علد  يت قدف جناحهدا وأ   م ح  اخلط  أ  إىل أيضا   اللجن  وأشا  
 االتفاقيدد  أ  اللجندد  الحظددت  الصددد  هدد ا ويف املسددتق . الدددويل التم يدد  وعلدد  الدولدد  مي انيددا 
 نيسا /أب ي   ٣٠ حبل ل األ  اف الدول إىل سن ي بشك  تقا ي ها كمب  ا  تقدم من ستستفيد

 يلي: ما بش  
 ٧٣ دالددددد املقا عدددددا  يف االساسدددددي  املسدددددح أنشدددددط  يف احملددددد ز السدددددن ي التقدددددد  )أ( 
 املندا   حتديدد  لدك يف مبدا  ابأللغدا  املتعلقد  لإلج ا ا  الدولي  املعاير م  تتس  بط يق  املتبقي  
 كمب  ا؛  عم  خط  يف املبني النح  عل  السن ي  االهداف عل  وأث ها اجلديد   امللغ م 

 للمسدح السدن ي  كمبد  ا  خطد  يف الد ا    اباللت امدا  يتعلد   يمدا  زاحمل التقد  ) ( 
 تطهرهدا مت أو قُدل صدت الدي أو امللغدا  املندا   حسدب مفصدل  التمديدد  درت  خد ل التطهر وخط 
 كمب  ا؛  عم  خط  يف املبني النح  عل  السن ي  االهداف عل  وأث ها

  بدني لحددو ل العامد  لجند ال ِقبد  مدن إب ام  امل م  االتفا  تنفي  يف احمل ز التقد  ) ( 
 يف لأل دددددد ا  املضددددددا  ابأللغددددددا  للتلدددددد   التصدددددددي إىل ال اميدددددد  اخلطدددددد  شدددددد  ب واتيلنددددددد كمبدددددد  ا

 ؛ي احلدو  نا  امل
 والتطهددر املسدح أ  قدد  يف اجلنسدني بددني التد از  بتحقيدد  املتعلقد  املعل مددا  آخد  ) ( 

 لتد ظيفه  الد م  واجلدول االلغا   م يلي من 2 ٠٠٠ بنش  الكمب  ي  املسلح  الق ا  قيا  عند
 ش ه ؛ون وتد يبه 
 مي انيد  من املتاح  امل ا    لك يف مبا امل ا    تعبل  جه   بش   املعل ما  آخ  )هد( 

  التنفي ؛ جه   لدع  والدويل ال    والتم ي  الكمب  ي  الدول 
 ابأللغدددا   املتعلقددد  لإلجددد ا ا  كمبددد  ا  بددد  م  هيكددد  بشددد   املعل مدددا  آخددد  )و( 

 املتبقددي للتلدد   لتصدددياب املتعلقدد  املؤسسددي  والقددد ا   واجلديددد القائمدد  املنظمددا   لددك يف مبددا
  االنتها . بعد
 إليدد  املشددا  النحدد  علدد  األ دد اف الدددول إىل تقددا ي  كمبدد  ا  تقدددم أمهيدد  إىل وابإلضددا   -22

  ا  األخدد   التطدد  ا  علدد  ابنتظددا  األ دد اف الدددول  دد  إ أمهيدد  إىل اللجندد  أشددا   أعدد ه 
 الطلددب  يف الدد ا    األخدد   وااللت امددا  ابلطلددب  املشددم ل  الفددرت  خدد ل ٥ املددا   بتنفيدد  الصددل 
 واملدددددؤمت ا  األ ددددد اف  الددددددول واجتمدددددا  الددددددو ا   بدددددني املعقددددد    االجتماعدددددا  خددددد ل و لدددددك

  اإلب  .  لي  ابستددا  املعد   ٧ ابملا   الصل   ا  تقا ي ها خ ل ومن االستع اضي  
    


