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 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩-٢٦، أوسلو
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

حتليل الطلـب املقدم من طاجيكستان لتمديـد املودـد النئـاالس كسـتكمال   
 من اكتفاقية 5تدمري األلغام املضادة لألفراد دماًل ابملادة 

 )كندا، وكولومبيا، والنمسا، وهولندا( 5مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   
. ودخفدددت 1999  شددد ان األولتوبىددد    12صدددد قت ياجتاندددىاا عفدددة ا   اقتددد     -1

. وو فغددت ياجتانددىاا  2٠٠٠ نتنددااتو  ا  1ا   اقتدد  زتددن الن دداب  لننددب  لناجتانددىاا   
  عدددن مندددايل اليددد  ل  اى دددا 2٠٠3 شدددباربت راا  3   املدددؤ      ق ا هدددا األوش  شدددفا الشددد ا ت

ياجتانىاا مفنم  بانت ستن هتا حتى ي  وو ُاشىبه   ازى ائ ا  عفة ولغام ميادة لأل  اد. و  وو
 ىدددددم  وو  ددددماا  دددددم  ملتدددد  األلغددددام امليددددادة لأل دددد اد   املنددددايل املفغ مدددد  املشددددم ل     اى ددددا 

 نىنت   . واعىقاداً من ياجتانىاا أبهنا لن2٠1٠نتنااتو  ا   1اخلا ع  لنتن هتا حبف ل  وو
إىل  ئدت  ا جىمدا   2٠٠9 آبا تمدا   31ال  اء هبذا ا لىنام حبفد ل امل عدد ادددد  قددمت   

. ووا ددل 2٠2٠ نتنددااتو  ا  1الىاسدد  لفدددول األيدد اً يفبدداً  ىمداددد امل عددد اددددد  ددا إىل  اادد  
  إلملا  عفة النفب.  املؤمت  ا سىع ا ي الثاين

 ن ددذ وادد  ونشددن  إلألالدد  األلغددام مل ىل وندده وإا إ  عنددد م ا قىدده عفددة النفددب  ووشددا  املددؤمت  -2
مت إزد األ  قددم ببد   قدد زىت  عد م و  وبث  من و    سن ات عفة دخ ل ا   اقت  زتدن الن داب  

املند.. بمدا  زدمل املدؤمت  مدن خد ل األ ا دي عدن  اإل  اجمنذ بلك احلني  و  ستما عن ي ال 
قا فد  لفىنبتدل  تمدا ادن ا نىدني مدن املندايل الدث س لناجتاندىاا  اخلن  املقدم   وإا بانتوا 

الددي اعددً  وو اشددىبه   وهنددا من وعدد   أللغددام امليددادة لأل دد اد   دد زي ا  اء املىبااندد   شددفا مددد  
ام أبا ياجتانددىاا قددد فددد ن ندد ا   و دد  إماانتدد  اسددى دام األصدد ل املتاانتاتدد  إلألالدد  األلغدد

س   مما   زي  ه ال رتة النمنت  املنف   . ووشا  املؤمت     هدذا و  الىن تذ اً ميان ا من امليي قدم
النددتا   إىل وا القتددام  دددذلك مياددن وا ا تددد ياجتاندددىاا   ب الدد  الى دددي أبسددد   مددا ميادددن 

 ا ياجتانىاا   يفب ا.  تنى ع تب  الي لآلاث  اإلننانت  وا جىماعت  وا قى ادا  ال

 
 APLC/CONF/2019/WP.9 

املــر ر اكستعرا ــس الرابــل للــدول األطــراف يف 
اتفاقيــــة حظــــر اســــتعمال ووــــ ين و نتــــا  ونقــــل 

 األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  30 September 2019 

Arabic 

Original: English 



APLC/CONF/2019/WP.9 

GE.19-16719 2 

 ٥  قددددمت ياجتاندددىاا إىل الفعنددد  املعنتددد   ىن تدددذ املدددادة 2٠19آبا تمدددا    31و   -3
بىبدددت    2٠19زنا ااتا نتددده  14. و  2٠2٠ نتندددااتو  ا  1يفبددداً لىمدادددد األجددد  ادددددد   

  يفددب الىمداددد. الفعندد  إىل ياجتانددىاا  نفددب    ددتيات إ ددا ت   شددفا معف مددات قدددمى ا 
إ دددددا ت   داً عفدددددة معف مدددددات   قددددددمت ياجتاندددددىاا إىل الفعنددددد  2٠19آبتو ندددددن   3و  

وسئفى ا. ووشا ت الفعن     تاح إىل وا ياجتانىاا قدمت يفب ا   ال قدت املناسدب ودخفدت 
وشدددد     8ل ددددرتة ندددد  سددددن ات واً   زدددد ا   عدددداوين مدددد  الفعندددد . ويفبددددت ياجتانددددىاا متداددددد

 .2٠2٥األولتدانمر بان ا   31 زىت
 ياجتاندىاا   ج  سدى2٠18واش  النفب إىل ونه خ ل  رتة الىمداد زىت هناا  عدام  -4

  املائدد  مددن املنددى دً    124)اً  م  عدداً مددرت  1٧ ٥٦٥ ٦39ى ا زمننقدد  مفغ مدد  منددا 24٦ عددن
اً م  عددد اً مدددرت  4 ٠٥3 982عدددن ي ادددل املنددد.  ددد  الىقددد   و تدددتلغوُ اً م  عددداً مدددرت  3 ٥92 449من دددا 

ومىدا  م  عد  ع  دت  ىن  هدا. و   9 919 2٠8ف ت منازى ا عدن ي ادل املند. الىقد   وقُ 
قنعد  بخد ة  د   1 319  ولأل  اداً مياداً لغم ٥8 99٧هذه العمفت   بش ت ياجتانىاا 

ياجتاندددىاا   اصدددف بدددن مدددن العبددد ات املى عددد ة. ووشدددا ت الفعنددد  إىل و تددد  م  19.4من عددد ة  و
 دن   ن  قدم  ن اق   ىنل م  املعاا  الدولت  لألعمال املىعفق   أللغام  ماإل  غ عما وز أل ه م

منددازى ا   اسددن  املندد.  تف ددوقُ   عددن ي اددل املندد.  دد  الىقدد  تددتلغزنددب ب هنددا واملنددايل 
 وع  ت عن ي ال الىن  .   الىق 

 1٠ 48٥ 81٥خدد ل  ددرتة الىمداددد األوىل  ياجتانددىاا بشدد ت  واشدد  النفددب إىل وا  -٥
مددددن اً ا دادددددة. وبىبددددت الفعندددد  إىل ياجتانددددىاا  نفددددب مناددددداملفغ مدددد  مددددن املنددددايل اً م  عدددداً مددددرت 

املعف مددات عددن الات تدد  الددي جدد   هبددا بشدد  منددايل إ ددا ت  مشددىبه   خن  هتددا ومددا إبا بانددت 
 ى ق  ابىشا ات إ ا ت    املنىقب . و دت ياجتانىاا  إلشا ة إىل وا الىقتدت  املاىدا األوش 

ي وجدد ي عفددة سددع ت زقدد ل األلغددام الدد ا د مددن زا مدد  ياجتانددىاا    داادد  الىمداددد الددذ
 ي األوش قف  مدن  قددا  مندى   الىفد س. ووشدا ت ياجتاندىاا إىل وا م بدن ياجتاندىاا الد  

املىعفقدددد   أللغددددام   اى قدددد  احل دددد ل عفددددة وي سددددع ت إ ددددا ت  حلقدددد ل األلغددددام  ووا عمددددال لأل
 عىدددر بامفددد . وو ددد ألت الفعنددد  و تددد  وا انبغددي وا دمددد  إىل الددددول األيددد اً الىقدددا ات احلالتددد  املق

 ا ددد  ياجتاندددىاا ا بدددا  هندددأل اندددىند إىل األدلددد      دددنت  األ ا دددي عفدددة وهندددا مشدددىبه  ت دددا 
 .املعاا  الدولت  لألعمال املىعفق   أللغاممؤبدة اخلن  ة و ل  وو
معتق  خد ل اً    وي ياجتانىاا  ظ و  واش  النفب إىل الع ام  الىالت  الي بانت  -٦

نيى ددددا( )و  الىيدددا ا  ا بفتدددد   و)ب  ال  ددد  األمدددد  عفدددة احلدددددود  دددرتة الىمداددددد األوىل الدددي مُ 
الناجتات  األ غانتد   و)ج  ددوداد  النا دذة امل  تد  لفعمد    ا    اعدات العالتد   و)د  انىقدال 

م عفدددة جدددن  هن اددد   و)و  بشددد  مننقددد  إ دددا ت   األلغدددام  و)م  م قددد  املندددايل املن وعددد   أللغدددا
 احلت اانت. سى دام س ء وداء نظ  الاش   و)أل 

إننددددددانت  ًا واشدددددد  النفددددددب إىل وا األلغددددددام امليددددددادة لأل دددددد اد    ددددددنال حتدددددددس آاث   -٧
  املائدددد  مددددن  ٧٠ننددددم  ) 4٥٦ ٧9٠  ياجتانددددىاا  واقددددد  وا  اقى ددددادا  - واجىماعتدددد 

مندددايل مىيددد  ة مدددن األلغدددام. و  ادددنال وجددد د األلغدددام امليدددادة لأل ددد اد الننددداء واألي دددال  اعتشددد ا   
ا سددىثما ات   نمتدد  الن اعد  والبتئد  ونددد مدنومدام واملى عد ات مدن فف ددات احلد ب اشدا  ع اقتدد  ببد ة 

خدد ل  ددرتة  ٥  قنددا  الىعدددان والبددت الىيىتدد . ووشددا ت الفعندد  إىل وا الىقدددم اددد أل    ن تددذ املددادة 
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اإلس ام منا   ببد ة   حتندني سد م  البشد  والظد ًو  تانن ي عفة إمااان  املنف   دالىمدا
 ا جىماعت  ا قى ادا    ياجتانىاا.

عفدة  مننقد  خند ة متىدد 249واش  النفدب إىل ونده   ادنال هندا  حتدد اىمثد   تمدا  م عده  -8
 ٧ 9٠٧ 21٠  اىزمننقدد  مؤبدددة اخلندد  ة منددا 1٥4ومىددا  م  عدد    يدد   12 ٠98 21٠ مندداز 

مددددددددرت م  دددددددد .  4 191 ٠٠٠ مننقدددددددد  اشددددددددىبه   خن  هتددددددددا  ندددددددداز  قددددددددد ها 9٥ومىددددددددا  م  عدددددددد   و
بدان ا   31وشد    زدىت  8ل درتة ند  سدن ات واً ياجتاندىاا  بمدا سدبقت اإلشدا ة  متدادد ويفبت

إىل وا هندددددددددا  و  عددددددددد  عناصددددددددد  وساسدددددددددت    خنددددددددد   . واشددددددددد  النفدددددددددب2٠2٥األولتداندددددددددمر 
  2٠19ايل املشدددىبه  ت ددا   املننقددد  ال سدددنة حبفددد ل هنااددد  عدددام منددد.  متددد  املنددد ‘1’ عمف ددا(

‘ 3’  و2٠23معا   ملت  املنايل املع و   وو املشىبه  ت ا   املننق  ال سنة حبف ل عام  ‘2’و
مننقددد  مشددىبه   خن  هتدددا مىبقتددد  عفددة احلددددود الناجتاتدد  األ غانتددد  حبفددد ل  41 لددد إجندداأل منددد.

ملندايل املع و د  وو املشدىبه  ت دا   احلددود الناجتاتد  األ غانتد  معا   ملت  ا‘ 4’  و2٠23 عام
 . 2٠2٥حبف ل عام 

 19٥و شدددددددد  خندددددددد  العمدددددددد  إىل وا ياجتانددددددددىاا سددددددددىعا  خدددددددد ل  ددددددددرتة الىمداددددددددد  -9
مننقددددد  مؤبددددددة اخلنددددد  ة  1٥4ومىدددددا  م  عددددد    يددددد   8 848 21٠مفغ مددددد  مندددددازى ا  مننقددددد 

 941 ٠٠٠شددىبه   خن  هتددا مندددازى ا ممننقدد   41ومىددا  م  عدد  و ٧ 9٠٧ 21٠منددازى ا 
اً م  عدددددداً مددددددرت  1 388 819مددددددرت م  دددددد . و شدددددد  خندددددد  العمدددددد  إىل وا ياجتانددددددىاا سددددددىعا   

  2٠22عدددام اً م  عددداً مدددرت  1 284 ٦٥٥  و2٠21عدددام اً م  عددداً مدددرت  1 218 ٧22  و2٠2٠ عدددام
 1 1٧٠ ٠٠٠  و2٠24عدام اً م  عداً مدرت  1 138 919  و2٠23عام اً م  عاً مرت  1 2٧٧ ٦٦٦و
 . 2٠2٥عام اً م  عاً مرت 
عفددة اإليددا   وو إجيددا ً اً واشدد  النفددب إىل العداددد مددن الع امدد  الددي مياددن وا  ددؤ   سددفب -1٠

و)ب  معدددد ت الىن ددد  املى قعددد ؛  ؛الدددنم  لفنفدددب  من دددا مدددا افدددي( )و  نندددب الىن ددد  املى قعددد 
 ؛ألوأل اتددددد ا -و)د  إماانتددددد  ال صددددد ل إىل احلددددددود الناجتاتددددد   ؛و)ج  حتدادددددد وولددددد  ت امل دددددام

 و)و  نش  وص ل متاانتات .  ؛قد اتالأل دة  و)م 
ندى تد مدن خند  عمد  وبثد  اوبىبت الفعن  إىل ياجتانىاا  بني وا النفب ميان وا  -11

 ىيمن   اصت  إ ا ت  عدن نشد  القدد ات املىازد  لفمند. والىن د   وه اد  األ  قد  الدي     ت ً 
الددي سىنددى دم   معا دد  هددذه املنددايل. و دت   إىل جانددب املن عتددات نشدد ها و  قتددت سىنشدد 

ودنددات وساسدت  لفىن دد     ددرتة  سددن  ً اً ياجتاندىاا ر  ددا  خندد  عمد  م  ددف    يدد  مندي
الىمداددد  مشدد ة إىل أل دة القددد ة املندديت  مددن    دد  إىل نندد  و  قدد . ووشددا ت ياجتانددىاا بددذلك 

مقايعددات  9مددرت م  دد     941 ٠٠٠منددازى ا  هتددا    خنمشددىبه   مننقدد   41إىل خنى ددا ملندد. 
مددرت  24٠ ٠٠٠منددازى ا  هتددا    خنمشددىبه   منددايل  9  مدد    قدد  مندد. 2٠21حبفدد ل هناادد  عددام 

منددايل  8  و2٠2٠ عدداممددرت م  دد   ٥11 ٠٠٠ى ا زمننقدد  خندد ة منددا 24  و2٠19م  دد  عددام 
ف  . ووشدددا ت خنددد  العمددد  امل  ددد2٠21مدددرت م  ددد  عدددام  19٠ ٠٠٠ا مندددازى ا هتددد    خنمشدددىبه   

 مقايعددات سددتعاد 8  اً م  عدداً مددرت  2 ٧٧٠ ٥٥٧ مننقدد  مؤبدددة اخلندد  ة مندازى ا 3٠وايدا إىل وا 
اً مددرت  1٧8 338 منددازى امنددايل مؤبدددة اخلندد  ة  1٠   يدد  2٠23منددي ا حبفدد ل هناادد  عددام 

  2٠2٠عددددام  مددددرت م  دددد  32٠ ٠٠٠منددددايل مؤبدددددة اخلندددد  ة منددددازى ا  ٥  و2٠19عددددام اً م  عدددد
مندددايل مؤبددددة  ٧  و2٠21مدددرت م  ددد  عدددام  114 8٠٠ة مندددازى ا مندددايل مؤبددددة اخلنددد    ٧و
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 ٥38 ٥٠٠  ومننق  وازدة منازى ا 2٠22عام اً م  عاً مرت  1 ٦18 919اخلن  ة منازى ا 
 .2٠23مرت م    عام 

ووشا ت ياجتانىاا بذلك    دها عفة الفعن  إىل وا مد ا د إلجد اء املند ح سىنشد   -12
معتد  عدن املندايل املفغ مد . وسدفنت الفعند  اليد ء عفدة و تد  فيد ادس  وو لىقدا ا   ىلاسىعا   

مددن وجدد  حتنددني  ع ادد  ادددددات الدقتقدد  ىقدد   ن تددذ ياجتانددىاا ونشددن  املندد.  دد  الىقدد  وال
وإا باا من املؤسد    لفمنايل املفغ م   وبذا م اصف  عمفتات الىن  . ووشا ت الفعن  إىل ونه

ن مدددن ا  ددد د املاث ددد  إلألالددد  األلغدددام أل ددد ا  إنندددانت  إىل ا ىقدددا  ياجتاندددىاا  عدددد ق ا ددد  عقددددا
دقتل لفىيدي الذي    نال   اج ه   إنه من اإلجيايب وهنا  نعة إلبمال عمفتات املن.  دادحت

  هبدددً و دد  خندد  عمدد   ىنفدد  إىل األمددام و دادد  أخددذ   ا عىبددا  و دد  2٠23حبفدد ل عددام 
 داد.ما  بقة من  رتة يفب الىم تن. املنىائأل 
  املائدد   2٠-1٥و شد  خند  العمد  إىل وا ياجتاندىاا زدددت ازىمدال وا  اد ا  -13

مما  بقة من املنايل املف    مناسدب  لألصد ل املتاانتاتد . وبىبدت الفعند  إىل ياجتاندىاا  نفدب 
خن  م  ف   شفا نش  األص ل املتاانتات    ا   بلك امل اقد  الدي سىنشد   ت دا و  قد  الىن د  

  إلألالدد  اتدد. و دت ياجتانددىاا  إلشددا ة إىل وا    دد  وصدد ل متاانتاهنشدد   تاانتاتدد  و  قتددتامل
 نبب ش ا   ومنت . ووشا ت ياجتانىاا بدذلك  2٠14األلغام مل  نش  لن ء احلمل منذ عام 

 1 398 813 دإىل مند. ماىدا   دإا اد  ازىمدال   وا  اد ا منداز   قدد   داً إىل ونه اسىناد
مقايعددات مناسددب  لألصدد ل املتاانتاتدد  إلألالدد  األلغددام ووا ياجتانددىاا بف ددت  ٥  اً م  عدداً مددرت 

ال  ال العام  الىق  املعد   لعمفتدات رجد اء د اسد  جددو   شدفا إعدادة  نشدت  األصد ل  عفدة 
وا  ىقاس  النىائأل   املؤمت  ا سىع ا ي ال ا  . و زبت الفعن   لىنام ياجتانىاا رعداد  ق اد  

تتمه لألصد ل املتاانتاتد   وسدفنت اليد ء عفدة و تد  اسدى دام ياجتاندىاا ملتد  عن نىائأل  ق
  ووا ياجتاندىاا ٥األسالتب املىاز  من وج  الىن تذ الاام  والعاج   لىنام ا   جب املدادة 

  الىن تذ  ن ع  وبر مما   زي  ه ال درتة النمنتد  اً قد فد ن ن ا   و   ميان ا من امليي قدم
عفددة و تدد  م اصددف  ياجتانددىاا اإل دد غ عددن الىقدددم  بددذلكوسددفنت الفعندد  اليدد ء   املنف  دد .

 اد أل   ا   د ال امت  إىل اسى دام األص ل املتاانتات    خن  عمف ا النن ا .
 9٠واشددددد  النفدددددب إىل وا ياجتاندددددىاا سدددددىيىاج إىل ميددددداع   قدددددد هتا احلالتددددد  مدددددن  -14
. وبىبدت الفعند  إىل 2٠2٥ا عندد امل عدد الن دائي لعدام إلألال  األلغدام لىاد  اً اخى اصت 18٠ إىل

مدددددن املعف مدددددات عدددددن ا ددددددول الدددددنم  لى ظتددددد  و دددددد اب وف تدددددن اً ياجتاندددددىاا  نفدددددب منادددددد
من املعف مات عن امل ا د والرت تبات الىنظتمت  ال ألمد  اً اخى اصتي إألال  األلغام اإل ا تني  ومناد

والىند   اسرتا تعت  ياجتانىاا لفمنائ  ا ننانت  والات ت  الي سىدع  هبا هذه ا   د وهداً 
املىعفقدددد   أللغددددام. و دت ياجتاندددددىاا أبندددده سددددىفنم معددددددات  مثدددد  امل ببددددات  ووج دددددنة  عمددددال  األ

. دو   8٠٠ ٠٠٠الاشدد  قبدد   ددد اب و  قدد  إألالدد  األلغددام ا دادددة ونشدد ها   ىاددالت   قددد   بفددن 
مدذب ة م اهتمتد  خد ل مناسدب  ياجتاندىاا  ووشا ت ياجتانىاا بذلك إىل ونده جد    قاسد 
نظمدت عفدة هدامال ا جىماعدات املعقد دة الدي  شفا هنع ا امل م  زندب ازىتاجاهتدا ال  داد  

  حتددددد املددد ا د ال ألمددد  لددددع  و  قددد  إ دددا ت  إلألالددد  األلغدددام. و دت 2٠19 عدددام  تمدددا  دددني دو ات
ة الى األا  ني ا ننني داخ  ياجتانىاا بذلك وهنا سىنعة  وإا باا من ال عب احل اظ عف

األ  ق  العنا ا  إلألال  األلغام  إىل احل  ل عفة م ا ق  احلا م  عفة مناد مدن  دد اب املد وة   
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وإش اب ا  ته. ووشا ت الفعن  إىل الدع  الق ي مدن احلا مد   اإل  اج عن األ ا يدع  عمفتات 
 اصدف  ياجتاندىاا  قددق  قدا ا  عدن غدام وإىل و تد  مل تما اىعفدل  ى ظتد  اخى اصدتي إألالد  األ

 ج  دها ال امت  إىل  ماا  ن تذ خنى ا لىعمت  م اعاة املنظ   ا نناين. 
مددرت م  دد  قددد اسددىبعدت مددن  3 2٥٠ ٠٠٠واشدد  النفددب إىل وا مندداز   قددد   نيدد   -1٥

نفددب  إىل م قدد  املنددايل املف  دد  عفددة احلدددود الناجتاتدد  األوأل اتدد . واشدد  الاً خندد  العمدد  اسددىناد
بددذلك إىل احلاجدد  إىل ا  ددا   ددني زادد مي ياجتانددىاا وووأل انددىاا مددن وجدد  معا دد  املنددايل 
املفغ مددد  ال اقعددد   لقددد ب مدددن احلددددود  ووا  نددد  مشدددرتب  سدددىد   زقددد ل األلغدددام هدددذه وسىيددد  

مددن املعف مددات عددن الفعندد  اً ألمدد  لىن  هددا. وبىبددت الفعندد  إىل ياجتانددىاا  نفدب مناددد جددو ً 
الىقدددددم اددددد أل  ددددني زادددد مي ياجتانددددىاا و  ددددا   بلددددك الاتدددداانت ال ينتدددد  املعنتدددد   املشددددرتب   

وووأل اندددىاا  شدددفا إألالددد  األلغدددام   دددا   بلدددك ادندددات األساسدددت  واخلنددد ات ال ئتندددت  وامل عدددد 
الددنم . و دت ياجتانددىاا أبا وألا ة اخلا جتدد  قددد ُبف ددت  بدددء م او ددات مدد  ووأل انددىاا  مدد  

املىعفقدد   أللغدددام واألعيدداء املعنتدددني مددن الفعنددد  عمددال لأل ي  جتانددىاا الدددا  ددا   ددني م بدددن يا
املعنتددد   ىن تدددذ القدددان ا الددددوش اإلننددداين عفدددة إجددد اء منددد. ووش عفدددة يددد ل احلددددود الناجتاتددد  
األوأل اتدددد . و دت ياجتانددددىاا بددددذلك أبهنددددا سددددى    معف مددددات منددددىامف  عددددن الىقدددددم اددددد أل 

عدن  ٧ قدا ا  الشد ا ت  الدي  عددها ياجتاندىاا   جدب املدادة  جىماعات الدول األي اً و  
الىقدم اد أل   امل او ات. ووشا ت الفعند  إىل و تد  الىعداوا   معا د  املندايل املفغ مد  ال اقعد  
 لقدد ب مددن املنددايل احلدودادد  املشددرتب . ووشددا ت الفعندد  رجيا تدد  إىل الىددنام ياجتانددىاا ر قدداء 

ايددد   ر    ددا املعف مدددات املىعفقددد   ملندددايل املفغ مدد  عفدددة يددد ل احلددددود الدددول األيددد اً عفدددة 
 الناجتات  األوأل ات  املشرتب  وخنن ا لفىعام  مع ا.

 م ادددددددني دو   سدددددددن  ً  3واشددددددد  النفدددددددب إىل وا ياجتاندددددددىاا  ى قددددددد  وا حتىددددددداج إىل  -1٦
الىمداد ملدة ن  سدن ات. واشد  النفدب  خ ل  رتة  ٥  لىن تذ املادة تعفة قد هتا احلال لإل قاء
م اني دو   )ملتنانت  سدن ا   قدد   3إىل وا ياجتانىاا سىيىاج إىل مبفن إ ا  قد ه بذلك 
املىعفقد  عمدال لىغنت  الن دات املى قع    قد ات   انمأل ياجتاندىاا لأل  دو  م اني  ٦ بفن 

املعف مددات عددن اسددرتا تعتى ا لىعبئدد  مددن اً  أللغددام. وبىبددت الفعندد  إىل ياجتانددىاا  نفددب مناددد
أل دة املددد ا د مدددن وجددد   ن اددد  وأل دة قاعددددة م ا دهدددا إىل جاندددب خنددد  ا  دددا ت لفمنددداعدة   

هنددا روصددياب امل ددفي  ال ئتنددتني الدد ينتني والدددولتني. و دت ياجتانددىاا  ا هىمددام   ووسددارب
ناسدددب   شدددفا الدددن أل امل دددم  اسىيدددا ت   ددددع  مدددن الفعنددد  املعنتددد   ىعنادددن الىعددداوا واملنددداعدة  م
 ىمد  املدا ني  تملعد 2٠19زنب ا زىتاجات ال  دا  عفدة اجىماعدات مدا  دني دو ات عدام 

 لشدد باء املن ددذان مددن وجدد   بددادل م ىدد ح لددآل اء  شددفا ال  دد  احلدداش لددرانمأل ياجتانددىاا الدد ي . 
 2٠19 ألتا لتددده و دت ياجتانددىاا بددذلك أبندده جددد   عقددد زفقدد  عمددد  معنتدد    سددرتا تعت    مت

نظدت  منىدد    تد  املندى   عىدنام  اعد وة عفدة ملناقش   ننتل القنا    دا   بلدك  عبئد  املد ا د  
. و دت ياجتانددىاا 2٠19لإلجد اءات املىعفقد   أللغددام   دوشدانا     شدد ان األولتوبىد    

سىع ا دددي ال ا ددد . ندده سدددتع ي حتفتددد  م  ددد  خلنددد   عبئددد  املددد ا د وسدددتع ي  قا ددده   املدددؤمت  ا أب
ياجتانىاا الفعند  والددول األيد اً عفدة عفد  أبي  وسفنت الفعن  الي ء عفة و ت  وا  بقي  
 .٥حتد ت مت افت    اج  ا    ن تذ املادة 
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 دددددرتة خددددد ل مفتددددد ا دو    3٠واشددددد  النفدددددب إىل وا  ن تدددددذ خنددددد  العمددددد  سدددددتىنفب  -1٧
ات لفمددددددرت امل  دددددد . وبىبددددددت الفعندددددد  إىل دو    3.28إىل سددددددع  مى سدددددد  هدددددد  اً الىمداددددددد  اسددددددىناد

 شفا األسا  املننقي لفمتنانت  وال تن امل ا د لفعمفتات اإلدا ا  اً ياجتانىاا  نفب    تي
مفتدد ا دو    31.3واإلدا ة وعمفتددات إألالدد  األلغددام. و دت ياجتانددىاا أبندده سددتفنم مددا  م عدده 

هبدا   دب عف مات عن الات ت  الدي  خ ل  رتة الىمداد. وبىبت الفعن  إىل ياجتانىاا  نفب م
قددد اهتا الىنظتمتددد  مددن وجددد  الى دددي لفىفددد س املىبقدددي  عددد ا نى ددداء  وخندد  النددد ا   امل  ددد ع  
لفى  تدد  مددن ا اث  الندددفبت  املرت بدد  عفدددة الىندد ا. النددد ا  لفمدد ظ ني. و د ت ياجتاندددىاا أبا 

ُتد ج   ا سدرتا تعت  ال ينتد  سد 2٠2٥ ن ا  قد ة وينت  لفى دي لفى دادات املىبقت   عد عدام 
  . 2٠2٥-2٠2٠املىعفق   أللغام )عمال ا دادة لأل

ووشددا ت الفعندد  إىل وا النفددب اىيددمن معف مددات وخدد   بات صددف  قددد  ادد ا م تدددة  -18
لفدددددول األيدددد اً    قتددددت  النفددددب والنظدددد   تدددده   ددددا   بلددددك مناددددد مددددن الى اصددددت  عددددن ا اث  

  س املىبقدددي  ومنادددد مدددن املعف مدددات عدددن  ددديا  األلغدددام األ  دددت ا جىماعتددد  ا قى دددادا  لفىفددد  
واسدىعا   زا مد  ياجتاندىاا لفيد ادس  و  اصدت  إ دا ت  عدن الى ندت  وحتدادد األولدد  ت  
ومعف مات عن القد ة احلالت     ال إألال  األلغام  وخد ائ  وجدداول مىعفقد   أل ا دي الدي متدت 

  ونىدددائأل مدددا  عدددد إألالددد  األلغدددام  وا عىبدددا ات املالتددد   وبدددذا معا ى دددا خددد ل  دددرتة الىمدادددد األوىل
 وص ت لف     مل  قات بات ال ف  املىعفق   لنفب. 

و  معددد   اإلشدددا ة إىل وا  ن تدددذ خنددد  ياجتاندددىاا ال ينتددد  إلألالددد  األلغدددام قدددد اىدددف    -19
أل املنددىمدة مددن املندد.  نىددائأل ا   اقددات  شددفا املندد. والىن دد    املنددايل احلدودادد   وو دد  النىددائ

ة دمننقدد  مؤبدد 3٠  ومندد. 2٠2٠حبفدد ل عددام هتددا    خنمشددىبه   مننقدد   41 الددذي سددتع   لددد
  وبذلك جدو  نش  وص ل متاانتات    زظت الفعن  وا 2٠23اخلن  ة املق   إجناأله حبف ل 

ا   اقتدددد  مياددددن وا  نددددى تد مددددن  قدددددق ياجتانددددىاا خندددد  عمدددد     ددددتفت  دد دددد  إىل الفعندددد  
  ملا  بقة 2٠23  وا جىما  الىاس  عش  لفدول األي اً عام 2٠21نتنااتو  ا   3٠ حبف ل

مدددن ال دددرتة الدددي اشدددمف ا الىمدادددد. ووشدددا ت الفعنددد  وايددداً إىل وا خنددد  العمددد  هدددذه انبغدددي وا 
عدً  وو اشدىبه   وهندا حتىد ي عفدة ولغدام ميدادة ي ا ىيمن قائم  دد    شدم  ملتد  املندايل الد

  إ دا ً  إىل املعداا  الدولتد  لألعمدال املىعفقد   أللغدامدام م نفيات مىندق  مد  لأل  اد   سى 
الي سىعا  خ ل ال رتة املىبقت  املشم ل   لنفب  واملنظم      قعات سن ا  عن املنايل واملناز

 الي سىينف   ذلك  م  متنانت  م  ف  منقي  مقا ف  لذلك.
 مدددددددات املقدمددددددد    النفدددددددب     الددددددد دود عفدددددددة و زظدددددددت الفعنددددددد     تددددددداح وا املعف -2٠
الفعن  شامف  وبامفد  ووا دي . و زظدت وايداً وا اخلند  الدي قددمى ا ياجتاندىاا قا فد   وسئف 

لفىنبتددددل ومياددددن  صدددددها جتددددداً  و بددددني    دددد ح الع امدددد  الددددي مياددددن وا  ددددؤ      قدددددم الىن تددددذ. 
ى قدد  عفددة منددا ات مشددرتب  هامدد  ووشددا ت الفعندد  وايدداً إىل وا اخلندد  يم زدد  ووا جناز ددا ا

مددن الىم ادد  الدددوش و  ظتدد  و  قدد  إ ددا ت  لإلألالدد  التدوادد  لأللغددام. و  هددذا النددتا    زظددت 
 3٠الفعنددددد  وا ا   اقتددددد  سىندددددى تد مدددددن الىقدددددا ا  الدددددي  قددددددم ا ياجتاندددددىاا سدددددن  ً  حبفددددد ل 

 نتنااتو  ا   إىل الدول األي اً  شفا ما افي(
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ادددد أل  تمدددا اىعفدددل   لىنامدددات الددد ا دة   خنددد  ياجتاندددىاا الندددن ا  الىقددددم  )و  
لفمندد. والىن دد  خدد ل  ددرتة الىمداددد م  ددف  زنددب املنددايل املفغدداة وو الددي قُدف  ددت منددازى ا 

 مت  ن  ها وو  ها عفة األهداً النن ا  عفة الني  املبني   خن  عم  ياجتانىاا؛ وو
ووأل اندىاا  شدفا مند. و  زاد مي ياجتاندىاا الىقدم ادد أل   ا   دا   دني )ب  

و ن ددد  املندددايل ال اقعددد  عفدددة احلددددود املشدددرتب   تن مدددا   دددا   بلدددك معف مدددات عدددن املؤسندددات 
 ال ينت  املشا ب    هذا اجمل  د؛ 

مدددن اخى اصدددتي  9٠املندددىعدات املىعفقددد   ىيدادددد و  ظتددد  و دددد اب ونشددد   )ج  
   ا   بلك معف مات مىعفق   ن   جن  و ن   املد ظ ني اإل ا تني إألال  األلغام وم ظ ي الدع 

 ؛املعتنني زداثاً 
املنددىعدات  شددفا ج دد د  عبئدد  املدد ا د   ددا   بلددك املدد ا د املىازدد  مددن متنانتدد   )د  

 دول  ياجتانىاا والىم ا  اخلا جي ال ا د لدع  ج  د الىن تذ؛
إل دد اج عددن تدد  املىبعدد  لمعف مددات دد دد  عددن اجملم عدد  الاامفدد  لألسددالتب العمف )هد  
 دو  ونش  األص ل املتاانتات ؛جب  تما اىعفل   ا   بلك نىائأل اإل  غ األ ا ي
املىعفقد   أللغدام   دا    عمدالاملنىعدات عن هتا    انمأل ياجتاندىاا لأل )و  

 بلك القد ات الىنظتمت  واملؤسنت  القائم  وا دادة لفى دي لفىف س املىبقي  عد ا نى اء.
وإ دا   إىل  قدددق ياجتاندىاا  قددا ا  إىل الدددول األيد اً عفددة النيد  املددذب   وعدد ه   -21

وشدددا ت الفعنددد  إىل و تددد  إيددد   الددددول األيددد اً  نىظدددام عفدددة الىنددد  ات ا امددد  األخددد   بات 
خدد ل ال ددرتة املشددم ل   لنفددب  وا لىنامددات األخدد   الدد ا دة   النفددب   ٥ال ددف   ىن تددذ املددادة 

خددددد ل ا جىماعدددددات املعقددددد دة  دددددني الددددددو ات  واجىمدددددا  الددددددول األيددددد اً  واملدددددؤمت ات وبلدددددك 
 املعد ة  سى دام دلت  اإل  غ. ٧ا سىع ا ت   وبذا من خ ل  قا ا ها بات ال ف   ملادة 

    


