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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 

إلكمللال تللدمل األل للام  جللاحتليللا الـللللق املقللدم مللن لتيوييللا لتمديللد األ  
 من االتفاقية 5لمادة وفقاً لاملضادة لألفراد 

 *(كندا، وكولومبيا، والنمسا، وهولندا) 5مقدم من اللجنة املعنية يتنفيذ املادة   
دخلمممممت قمممممد و  .2004ديسمممممم  /األولكمممممانإ    17انضمممممميت يا إىل ممممما ي  ا   اق ممممم     -1

وأىللغممت يا إىل مما    هريرألمما األو   .2005زنيرا /يإن مم   1    همماا   اق مم  ز ممن الن مماب  لنسممب  يل
عممممن املنممماختض الممممه  ضمممي لإ ي همممما أو  مممم  ر ا  2008متإز/يإل مممم   5ىلشممما  الشمممم اد   املهمممد    

وكا  لناما  علم  يا إىل ما أ   مدمر أو    م   مضادة لألدراد. وحت إي، أو ُيش ب    از إائها، ألغاما  
املنممماختض امللغإمممم  الاالممما  لإ ي هممما أو  ممم  ر ا   مممدمي   مممي األلغممما  املضمممادة لألدمممراد املإجمممإدة  

وملممما كانمممت يا إىل ممما  مممرط أ ممما لمممن  سممم   ي اله ممما  ىلممم ل  حبلمممإل  .2015زنيرا /يإن ممم   1حبلمممإل 
ختلبمما  ي  يئمم ج ا ج ممماب الراىلممي عشممر  2015زنيرا /يإن مم   15قممدمت    إ ممااحملممدد، د جمم األ

وادمممض ا ج مممماب قمممد و  .2020زنيرا /يإن ممم   1احملمممدد حمما زممم   جممم للممدول األختمممراد ل مديمممد األ
  الراىلي عشر عل  أل ا ال لب  إل اب.

 زظ ا ج ماب أ  من املؤ ف أ َّ   م ن دولم  أل ا ال لب،  ملإاده  عل ا مارضو   -2
عشممرة  ممن  علمم  دخممإل ا   اق مم  ز ممن الن مماب، مممن حتديممد ز مم   يزممدطختممرد، ىلاممد مممروي قراىلمم  

عازممم  علمم  مإا ممل   يا إىل ممااألعمممال الممه ممما زال ينبغمم، ييازألمما، ىل ممد أ  مممن اإل مما  أ    ممإ  
  .جهإدألا إلدياك ز   ال حدي احله ه، امل به، ووالي ال ط  باا  ل ل 

)الل نم    5املان م  ىل ن  م  املمادة  مت يا إىل ا ي  الل نم ، قدي 201٩آباي/مايس  ٣1و   -٣
 ك بمممت،  201٩زنيرا /يإن ممم   14و   .2020زنيرا /يإن ممم   1ختلبممما  ل مديمممد األجممم  احملمممدد   

ختلممممب املالإممممما  املهدممممم  مممممن يا إىل مممما    لممممب  إالمممم حا  يالمممماد   ىلشمممما  لالل نمممم  ي  يا إىل مممما 
  الل نم  يدا  علم  مت يا إىل ا  إالم حا  يالماد   ي، قدي 201٩آب/أغس ج  20و   ال مديد.
و زظت الل ن   ي  اح أ  يا إىل ا قدمت ختلبهما   الإقمت املنا مب ودخلمت   زمإاي  أ ئل ها.
__________ 

 .قدمت أل ه الإا ه  ىلاد انهضاء املإعد النهائ، ل ضم نها أزدث املالإما  *
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  1زم  أي أشمهر،  6ة مخمج  منإا  ودوختلبت يا إىل ا متديد األج  احملدد مل  ااوين مي الل ن .
  .2025كانإ  األول/ديسم  

واقامم  من همم   5٣األو  عممن  ألاة متديممدويشممي ال لممب ي  أ  يا إىل مما أدرجممت خمم ل دمم   -4
ممم   1٣6 81٩ 000 مسمماز هاجممممإب بلمم  يو يشمم ب    أ مما خ ممرة  ممإما  وأويوم مما  إبقل ممم،
 ٩ ٩45 000 ممما ياممادلص ليممقمُ و  ،ممم  مرىلممي 125 ٣76 000 ممما ياممادللغمم، منهمما أُ يب مرىلممي، 

وك بمت الل نم  ي  يا إىل ما ل لمب مالإمما   م  مرىلمي. 1 4٩8 000 ا ياادلم رهي ختُ و  ،م  مرىلي
  يدألمما يا إىل مما  أدماد و  أويوم مما. يقلم   لي هبمما   ضماألياالمم، املعمن  اإلدممرا يالماد   عممن أنشم   

وأشماي  الل نم  ي  أة م   ال امدين الصمناع،. ه مابم صمل  ىل قل  أل ا اإلالامل ا  اجلايي    أب  
ممما ممم مراي  أزرز ممم  ممممن  همممد  ىل ريهممم    سمممض ممممي املامممايي الدول ممم  لألعممممال ا يا إىل ممما   اإلىلممم   عمي

ملسمممم  غممممي ال همممم      حبسممممب املنمممماختض امللغمممماة امل الهمممم   أللغمممما ، وبلمممم  ىل ممممإدي مالإممممما  مصممممني 
  رة.ص   ملس  ال ه  واملناختض امل هي واملناختض املهلي 

ديممممد األو  خمممم ل دمممم ة ال م عهبمممما ويشممممي ال لممممب ي  أمممممإي شمممم لت   يأي يا إىل مممما  -5
 انامممدا  ، و)ب نيالممدول  نيإلا إىل مما، وألمم، كمممما يلمم،ب )أ  غ ممماب املممإايد املال مم  ممممن الدولمم  واملممماح

، وألمإ يجمراء ي  لمب  ن ظما من هم  الامل ما   غ مي  يهضم،ال ي األمن، و)    ش ت زهإل األلغا  
  ال ح  م ، و)(  ال غميا  الإقت واملإايد، و)د  غ اب الدما  ا ج ماع   األ ا    وغيألا ممن البن م

 املإمس  ، و)و  نهص املالإما  ىلشا  عدد ومإقي املناختض امللإا   أللغا  املضادة لألدراد.
ويشممي ال لممب ي  أ  األلغمما  املضممادة لألدممراد وامل   ممرا  مممن زل مما  احلممرب    ممنال  -6

ل اجمل ماا  احملل   ي  األياالم،  ؤار عل  يا إىل ا ينسان ا  واج ماع ا  واق صاداي  مبا حيإل دو  و إ 
كما  ه د األلغا  األيالم   وامل   مرا  ممن زل ما    الصاحل  للنياع  وزهإل الرع، ومصادي امل اه.

ا ياإق اإلن ا  ا ق صادي و هدمي مباحلرب زري   نه  األشخاص واحل إاان  وك ا نه  البضائي، 
  الدما  ا ج ماع  .

 خ مممممممرة مسممممممماز ها من هممممممم  261ي مثممممممم    وجمممممممإد ض م بمممممممويشمممممممي ال لمممممممب ي  حتمممممممدي  -7
وىل  شمنهإل وقمماز، وجمامب  ،  ،، أل، ع روختن     أقال       ا  مرىلا ا  م   1 056 ٣4٩ 551

 6 ٣04 5٣8 مساز ها بل  دة خ إي ا من ه  مؤكي  ٣5مبا د ها  وأويوم ا، و إما ، و  غراي،
 .مرىلامما   ممم ا   1 050 045 01٣ مسمماز ها بلمم   ةخ ممر أ مما شمم ب    يمن همم   226و ا  مرىلامم ا  ممم  

علم  ختمإل احلمدود  أ ما خ مرة ش ب   يزال ي اني مااجل  مناختض  وأشاي ال لب ك ل  ي  أن  ما
  يي ي .اإلاإلا إىل   

 6ة مخمممج  مممنإا  ود، ختلبمممت يا إىل ممما متديمممد األجممم  احملمممدد ملمممشممماي يل ممم وعلممم  النحمممإ امل -8
ويهد  ال لمب حملم   .2025انإ  األول/ديسم  ك  1ي   2020زنيرا /يإن    1أشهر، أي من 

 واملشم ب    خ إي ما دة، مبما   بلم  )أ  ز م  املنماختض املؤكيمدة النمن م املمختلب أل ه عن م يا  
 ، و)ب  املإايد املال   امل از ، و)   قديا  املس  وال  هي.خ رة اأ 
ممممن قسممم  خممم اء  تاإلا إىل ممم   مممحبإزاية المممدداب لممم املديريممم  الاامممم  ويشمممي ال لمممب ي  أ  -٩

 إعنويم .ىلرانمج اإلجراءا  امل الهم   أللغما  يدايةمهم   ،2018،    اي  عا  امل   را   لإزاية
وزيمر المدداب املمدين   يداية األنشم   امل الهم   انيمن دوي أل باب ال ال م ب ا ي ال لب أل ه ال إة 

 نيختض امللغإممم  امل به مم ، وحتسممني ال إا مم  مممي املمماحال إج همما  للإ ممإل ي  املنمما  هممدمي أللغمما ، و 
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وك بمممت الل نممم  ي  يا إىل ممما ل لمممب املنيمممد ممممن املالإمممما  عمممن ال نظممم   اجلديمممد لممم انمج  .نيالمممدول 
 سمه   ال إا م  ىل  ُامى جه   نسم ض  حتديد   امساعدوك ا ال ماس اإلجراءا  امل اله   أللغا  

وأشماي  يا إىل ما ي  أ  األختمراد امله مم   لغا  واجمل ممي المدو .ىلني م  ب اإلجراءا  امل اله   أل
  ىلإزاية الدداب الإخت . إبداية الا قا  الايج     ص 
وحتمدد خ م  الامم   م    ن ال لب خ م  عمم  وم نان م  م صمل ني ل م ة ال مديمد.وي ضمي  -10

، خ ممرةشمم ب    أ مما أو امل  مماي إ خ  ة  يزالمم  ال ممر مممن   ممي املنمماختض املؤكممد1أألممداد، وألمم،ب )
  اإلىلهماء ٣، و)خ مرة أو املشم ب    أ ما ة خ إي ااملناختض املؤكد     دمي األلغا  املإجإدة 2و)

  املضمم،   ىلممرامج  إع مم  4، و)ألمما  هي  يكمممالي  زممني املنمماختض ال ممرة  حتديممدعلمم  ع ممما  
  احل ما  علم  ال اماو  5األلغما ، و)الس ا  ال ين يا شإ  وياملمإ    املنماختض ال مرة مبخماختر 

    احل ا  عل  قديا  املإظ ني.6مي الشركاء الدول ني، و)
المم ي الممنم   دولاجلمم  أ   ممؤار ي مما   أو  مملبا   همماويشممي ال لممب ي  عممدة عإاممم    ن -11

، نيمنهممما مممما يلممم،ب )أ  المممنايدة امل مممردة   ال مإيممم  املهمممد  ممممن الدولممم  واملمممماحو ل لمممب، ي ضممممن  ا
دمرق ال  همي  ين ما  الروية ا  بدال املادا  الهد   إلزالم  األلغما ، و)   ال غ ميا    م إ مط و)ب 

 .إلزال  األلغا  يدواي  يالاد   شرك  ىليزال  األلغا   ا قدي   انينال دوي، و)د  ال ط الرام   ي  

 و شممممممممي خ مممممممم  الاممممممممم  ي  أ  يا إىل مممممممما  مممممممم اا  خمممممممم ل دمممممممم ة ال مديممممممممد ممممممممما ياممممممممادل -12
   مرىلامممممممممما   ممممممممممم ا   175 807 ٣52، و201٩  عمممممممممما   ا  مرىلامممممممممم ا  ممممممممممم   17٣ 412 7٩0.26

 مممممم ا   175 807 ٣52.74، و2021  عمممما   مرىلامممما   ممممم ا   175 807 ٣52، و2020 عمممما 
 م ا   175 807 ٣52، و202٣  عا  م ا  مرىلاا   175 807 ٣52، و2022   عا  مرىلاا  
ويشممي ال لممب ي  أ  ألمم ا  .2025ممم  مرىلممي   عمما   ٣ ٩00 000، و2024  عمما   مرىلامما  

كما  شي خ   الامم  ي    يي اي.ييشم  املناختض اله ينبغ، مااجل ها عل  احلدود ىلني يا إىل ا و   
ي   ح ا   مم  املائم  دهمط مممن املنماختض المه ُيشم ب    أ ما خ مرة  2 إقاما  يا إىل ما    مد أب   أ 
ية   و زظمممت الل نمم  المممنايدة ال بممم ل  هممي عهمممب عمل ممما  املسمم  غمممي ال هممم  واملسمم  ال هممم .ا

 ملنمماختض امل ممر  عنهمما خمم ل  املنمماختض الممه  مم  اني اإلدممرا  عنهمما خمم ل دمم ة ال مديممد الثان مم  ق ا مما  
  ال لب األو  إلا إىل ا.

الم  ب أبنشم   املسم  غمي ال هم  واملسم  ال هم    و زظت الل ن  أ  ال منا  يا إىل ما  -1٣
نمن مم  امل لإىلمم  وأكثمممر داال مم  مممن ز ممم   ضمم، ي   ن  مم  أ مممرب ىل ثممي همما  ممإز، ىلممم  ال مم ة اليقممد 

ي  ممدألا   ال صممدي أب ممرب ممما   ممن  قممدأ  االمم  ب يا إىل مما ىلمم ل   ت الل نمم وأالمماد ال  ل مم .
 د ا   ختلبها.لآلاثي اإلنسان   وا ج ماع   وا ق صادي  ال ية اله زدي 

 ل همد  لم  علم  عالمدول األختمراد  ىلهماءي  أ  يا إىل ا مل نم  إب و شي خ   الام  أيضا   -14
وك بمت الل نم  ي  يا إىل مما  ييم اي.ياحلممدود ىلمني يا إىل ما و ختمإل احملمرز   مااجلم  ال لمإث امل بهم، علم  

ل لممممب املنيممممد مممممن املالإممممما  عممممن ال ممممط الرام مممم  ي  مااجلمممم  ال لممممإث  أللغمممما  املضممممادة لألدممممراد 
ممن أنشم    يا إىل ا ويييم اي ما اال لات ىل املإجإدة   املناختض احلدودي ، مبا   بل  مالإما  ع

 ن اجلهمم  احل إم مم ل  سممي ألمم ه األنشمم  ، وعممم اوالمما  ممما  ممري ىل نهممما مممن أو    ألمم ا الصممدد
كازمد يزالم  األلغما  ألغمراض ينسمان     ي ظمر ، وعميما يبا نُ حتديمد املإاقمي زإل مل اوالا      لي امل

وأشمماي  يا إىل مما ي  أ  امل اوالمما  ىلممني  حته ممض الثهمم  واألمممن ىلممني الممدول ني. ال ممداىلي الممه   نهمما
زمال ا ن هماء منهما  م  ب اإلجراءا  امل اله   أللغا     لف مسؤو  الدول ني ىلدأ  وي  أ 
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المدول األختمراد  ىلهماءالل ن   ل نا  يا إىل ا إب بتيزي و  م ي أنش   يزال  األلغا    املناختض احلدودي .جب
ملالإممما  امل الهمم   ملنمماختض امللغإممم  علمم  ختممإل احلممدود  يىل غهمما  مممن خمم ل   علمم  مبمما حيممدثعلمم

 قمد ي مإ  ممن امل  مد لل م ميو زظمت الل نم  كم ل  أنم   ل اامم  ماهما.ا مط خبيي ي  و اإلاإلا إىل   
دود علم  ختمإل احلم  هدمي  إال حا  يالاد   عن مإاقي وزال  املناختض المه يشم ب    از إائهما ألغامما  

و زظمت  ااجلم    مي املنماختض الاالما  لإ ي هما أو  م  ر ا.مليي ي  وعمن خ مط يا إىل ما اإلاإلا إىل   
ا إىل ممما و  ممممي المممدول األختممممراد  همممدمي يا إىل مممما مالإممممما  إل قممممد ي مممإ  مممممن امل  ممممد  الل نممم  أيضمممما  أنممم

 مس  مل  عن أل ه املسائ    اج ماب ما ىلني الدويا  واج ماعا  الدول األختراد.
 4 ب  مثم  د مما يلم، يا إىل ا من أجم  ال صمدي لل حمدي امل بهم،قديا  ويشي ال لب ي  أ   -15

شممممركا  إلزالمممم  األلغمممما ، ودريهمممما  للمسمممم  ال ه /ا  مممم  اىل  السممممريا ، ودريهمممما  إلىل ممممال بخممممائر 
وك بممت الل نمم  ي  يا إىل مما ل لممب املنيممد مممن املالإممما   .ضاألي   ه ئمم آ   ىلإزينمما ل 6م   ممرة، و

 ملسممم  ل حه مممض األألمممداد احملمممددة   ال لمممب.  مممما ي الممضعممن قمممديا  يا إىل ممما احلال ممم  وامل لإىلممم  د 
ممن  دريمضوكم   عمام    ٩0 ضم من شركا  يزالم  األلغما    شرك ويدي  يا إىل ا  إلشاية ي  أ  ك  
أل مال ب غمي   ا  م اان كما أشماي  يا إىل ما ي    .عام    45درق يىل ال ال خائر امل   رة يض  

دريممض يىل ممال المم خائر امل   ممرة لممدع  دممرق مممن  نيعممامل  ا ممنيو  ، سممال هن مم  وال هن مم    عمل مم  امل
  ال  هي وا    اىل  السريا .

وك بمممت الل نممم  ي  يا إىل ممما ل لمممب املنيمممد ممممن املالإمممما  عمممن ال مممط الرام ممم  ي  اخ بممماي  -16
جتريممب أو اع ممماد منه  مما  جديممدة، مبمما ي ماشمم  مممي أزممدث ماممايي اإلدممرا  عممن األياالمم،،  أو
ىلإا مممم   احل ممممإاان  ممممن أجمممم  ال صممممدي   بلمممم  ا مممم خدا  األجهمممنة الل مممم  ونظمممم  ال شمممف  مبممما

   يا إىل ا  إلشماية ي  أنم   م ا مد علم  األ مال ب ال هن م  وغمي ال هن م   دي وي  امل به  . ال حداي 
ال  هممي كممإ  املنمماختض امللإامم   أللغمما  املضممادة عمل مم     يممدواي  املسمم ، وعلمم  يزالمم  األلغمما   عمل مم 

 لألدراد مإجإدة   مناختض جبل   انئ   ز       ن ا   اان   ل   وكم ب كشمف األلغما .
 املممم  ممممن األ مممال ب يا إىل ممما ا ممم خدا  اجملمإعممم  ال الل نممم  الضمممإء علممم  أة ممم  مإا مممل   مممل تو 
ات يا إىل مما علممم  مإا ممل  ال مممماس ح إبعممادة األياالممم، ي  السمم ا  علممم  حممإ آمممن، وشممم ي ا سممملل

ما قد   يِّن يا إىل ا من الإداء وألإ ،   ز  ها وال صديض عل خترائض حمسَّن  لإلدرا  عن األياال، 
  ا   يختاي زم  أقصر. ل ناما 

 ل اماو   األلغما  ال ثه ف   جمال زاخترأنش      ينبغ، ياتز و شي خ   الام  ي  أن -17
 ،واملنظممما  الدول مم  ،مممي وزاية الاممم  والشممؤو  ا ج ماع مم ، واإلدايا  احملل مم ، والشممركا  الااممم 

ل ممما  ية ممممن األلغممما  األيالممم  /امل   را  ممممن زامل ضمممري و دة ل ائمممدة   مممي اجمل ماممما  احملل ممم  املهمممدي 
وك بمممت الل نممم  ي  يا إىل ممما ل لمممب املنيمممد ممممن  .ونمممإب اجلمممنجالسمممن اع بمممايا   احلمممرب، ممممي مراعممماة

 مم  وعممن مممن املنمماختض امللغإممم  امل به املالإممما  عممن املنه  مما  املسمم خدم    مم بااد املممدن ني دال مما  
وأشممماي   نمممإب اجلمممنج.و  مراع ممم  ملسممماله السمممن جاممم  أنشممم   ال ثه مممف ألممم هجهإدألممما الرام ممم  ي  

 مممدد ي  احلمممد ممممن أامممر األلغممما  علممم  النسممماء وال   ممما  وال   ممما   ألممم ه األنشممم  يا إىل ممما ي  أ  
   والرجال ال ين يا شإ    املنماختض امللغإمم  أو  لهمرب منهما، وألم، أنشم   ي إ ألما كبماي السمن

ال همم  ي   نويممد شممركا  يزالمم  األلغمما  ودممرق املسمم   وأشمماي  يا إىل مما أيضمما   اللهمماءا  ا ج ماع مم .
 ال مما  د وماشمم  ه  ا مم باادا  ا مم بااد املممدن ني  هبممدداأللغمما   خمماخترمب ثه ممفل لودممرق اجلإالمم  ىلضممبا  

لل ثه ممف   ا   ل ممنا  يا إىل مما مبإا ممل  والممي ا مم ا   وأزاختممت الل نمم  علممما   .امللغإممم مممن املنمماختض 
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مممب ىل همممدمي يا إىل ممما مالإمممما   ثهادممموال مسمممائ  السمممن ونمممإب اجلمممنج راعممم، األلغممما   مبخممماختر ، و رزي
 مس  مل  عن ال ناما ا جتاه الدول األختراد.

ممممن  مل مممإان   40 ٩58 157.٣٩ ويشمممي ال لمممب ي  أ  يا إىل ممما  ممم ح ا  ي  مممما جممإعممم  -18
خمم ل  5دو يا  الممإ اي  امل حممدة األمري  مم  للح مما  علمم  قممديا ا احلال مم  امل صممل  ىل ن  مم  املممادة 

 8 1٩1 6٣1.48ويشمممي ال لممممب كممم ل  ي  أ  يا إىل ممما   خصمممص مبلمممم   دممم ة ختلمممب ال مديمممد.
  عمممممما   و  إقممممممياي  امل حممممممدة األمري  مممممم  مممممممن م نان  همممممما احل إم مممممم ، مممممممن دو يا  الممممممإ  م يممممممني
وك بمت الل نم  ي  ممن دو يا  المإ اي  امل حمدة األمري  م .  مل إان   ٣2 766 525.٩1 قديألا

 ألممايا إىل مما ل لممب املنيممد مممن املالإممما  عممن اجلممدول الممنم  ل خصمم ص أمممإال الدولمم ، وعممن جهإد
  مال ممزصمملت علمم  زصصمما   اإلشمماية ي  أ مم   يا إىل مما ويدي  ل ابئمم  املممإايد مممن اجمل مممي الممدو .

 مممإما ، وألمممإ مبلممم   يقلممم  ىلمممي ملااجلممم  املنممماختض امللغإمممم     مل مممإ  1 4٩0 000 األقمممدي   أول ممم
و زظممممت الل نمممم  أ     سمممم خد    ا مممم ئ اي املركبمممما  الر ع مممم  الممممددي خمممم ل دمممم ة ال مديممممد.

  سمممماعد علمممم  الإدمممماء  ل ناما مممما  ل ريهمممم  املب نمممم     5مسمممماةا  يا إىل مممما الإختن مممم  ل ن  مممم  املممممادة 
الضإء عل  أة   يىلهاء يا إىل ا الل ن  والدول األختمراد علم  علم  أبي حتمداي    تال لب، و لي 

 .5متإيل    إاجهها    ن    املادة 
  لامممم  ممممي املنظمممم  النرو  ممم  للمسممماعدة الشممماب   مه مممم يشمممي ال لمممب ي  أ  يا إىل ممما و  -1٩
(NPA    اإلجمممراءا  امل الهممم   وىلمممرانمج األمممم  امل حمممدة اإلانمممائ، )الممم انمج اإلانمممائ،  لمممدع  أنشممم

 أللغمما . وك بممت الل نمم  ي  يا إىل مما ل لممب املنيممد مممن املالإممما  عممن جهإدألمما الرام مم  ي  ال ممماس 
 ااو  الشركاء الدول ني. ويد  يا إىل ا  إلشاية ي  أ ما  ا من  ا  صمال  لشمركاء   يختماي أنشم   

لامم  ممي الشمركاء لضمما   ن  م  ال ناما ما املس  وال  هي اجلايي . ويزيبت الل ن   ل نا  يا إىل ما  
  أقممرب وقممت ه ممن. و زظممت الل نمم  أ  مشممايك  املنظممما  غممي احل إم مم   5مبإجممب املممادة 

 زال  األلغا .يا إىل ا د ما ي الض إبواملشغلني الدول ني من شا ا أ   نيد من ك اءة عمل ا  
ممما  عمن ال    مم  الممه  ا من  هبمما يا إىل مما وك بمت الل نمم  ي  يا إىل ما ل لممب املنيممد ممن املالإ  -20

  يا إىل ما  إلشماية ويدي  ال صمدي لل لمإث امل بهم، ىلامد ا ن هماء. ممن أجم أل  ل  قمديا ا ال نظ م م  
  لل لإث امل به،. اله   أللغا  قادي عل  ال صديي  أ  م  ب اإلجراءا  امل 

د   مممإ  م  ممممدة و زظمممت الل نممم  أ  ال لمممب ي ضممممن مالإمممما  أخمممرط با   مممل  قممم -21
عممن مممدط وختب اممم  يالمماد   للممدول األختممراد    ه مم   ال لممب والنظمممر د مم ، مبمما   بلمم    ا ممم   

ل حتمممإي عمممن  يالممماد  ا ق صمممادي  إلزالممم  األلغممما ، ومالإمممما   - ال همممد  احملمممرز، واملنمممادي ا ج ماع ممم 
الهمممديا  احلال ممم  إلزالممم  األلغممما ،  عمممن أخمممرط ممم   أل اكممم  اإلجمممراءا  امل الهممم   أللغممما ، ممممي   ا

  خ ل د ة ال مديد األو . املااجل وجداول  ألياال، 
و  مامممممرض اإلشممممماية ي  أ   ن  ممممم  خ ممممم  يا إىل ممممما الإختن ممممم  إلزالممممم  األلغممممما  قمممممد ي ممممماار ىلن مممممائج  -22

او  والشمراك  مي يا إىل ا، وأار ن مائج املسم ، وزايدة ال ام ألاملس  وال  هي   زدود  امل اله ا   اقا  
األلغما ،  زظمت الل نم  أ  ا   اق م    من أ   سم   د  زالم مي املنظما  الدول م  واملشمغلني املان مني إب

خ مم  عممم   202٣ن سمما /أىلري   ٣0و 2021ن سمما /أىلري   ٣0مممن  هممدمي يا إىل مما ي  الل نمم  حبلممإل 
أشممماي  الل نممم  أيضممما  ي  أ  و   لمممب ال مديمممد.ىل ة املشممممإل   ممممن ال ممم  مممما  بهيممم  صمم ل   وحمدياممم  ىلشممما  

مضمممادة  ا  جبم مممي املنممماختض املارودممم   ز إائهممما ألغامممماممم  خ مممط الامممم  ألممم ه ينبغممم، أ    ضممممن قائمممم  حمدي 
ل امل الهممم  سممه  مممي املامممايي الدول مم  لألعممما،   مم خدا  مصممم لحا  م ي لألدممراد أو يشمم ب  د هممما كمم ل 
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ا  خمم ل ال مم ة امل به مم  املشمممإل   ل لممب،  إقامما   ممنإي  عممن املنمماختض واملسمماز  الممه  مم ا أللغمما ، و 
 ح ا الغرض.م نان   م صل  منهح  وك ل  املنظم  اله   ض لي ىل ل ،  مالإما  عنو 

  المممردود علممم    زهممما  و زظمممت الل نممم   ي  ممماح أ  املالإمممما  املهدمممم    ال لمممب    -2٣
م ها يا إىل ما قاىللم  لل  ب مض  قدي و زظت أيضا  أ  ال   اله الل ن  شامل  وكامل  وواالح . أ ئل 

وأشماي  الل نم   و  ن ي دألا ج دا ، و بني ىلإالإح الاإام  اله   ن أ   ؤار    هد  ال ن   .
ممن اجمل ممي المدو   ها ي إقف عل  مساةا  مش ك  مهمم أيضا  ي  أ  ال   ختمإز  وأ  ياز

  ألمم ا السمم اق،  زظممت و  األلغمما . إبزالمم  املان مم وزايدة ال امماو  والشممراك  مممي املنظممما  الدول مم  
ن سا /أىلري ، ي   ٣0مها يا إىل ا  نإاي ، حبلإل الل ن  أ  ا   اق     س   د من ال هايير اله  هدي 

 الدول األختراد ىلشا  ما يل،ب
ال همممد  احملمممرز د مممما ي المممض   ل نامممما  المممإايدة   خ ممم  يا إىل ممما السمممنإي  للمسممم   )أ  

 ،ر هيمأو قُمليصمت مسماز ها أو ختُ  زسب املناختض المه أُلغ متواملصن   ل مديد  ة اوال  هي خ ل د
   خ   عم  يا إىل ا؛ املنصإص عل هاألداد السنإي  وأارألا عل  األ

األ مال ب الامل م  املسم خدم  لإلدمرا  عمن األياالم،،  كم   نعممالإما  حمديا   )ب  
وكمم ل  مالإمممما  ، خدا  احل مممإاان مبمما   بلمم  ا ممم خدا  األجهممنة الل ممم  ونظمم  ال شمممف   مم 

املنه  ممما  اجلديمممدة  علممم  ني المممإختن ني   جممممال األلغممما لي الاممماملني واملشمممغِّ  مممدييب  عمممنبا   مممل  
 مراقب  اجلإدة؛ داىلي و 

يييمم اي ىلشمما  ال ممط الرام مم  ي  مااجلمم  ال لممإث ل هممد  احملممرز   ا  مماق يا إىل مما و ا )   
لألدمراد   املنماختض احلدوديم ، مبما   بلم  املؤ سما  الإختن م  املشمايك  الناج  عن األلغا  املضادة 

   أل ا اجلهد، و ي الام ، واإليازا  السنإي ؛
مالإما  حمديا  عن جهمإد  ابئم  املمإايد وال مإيم  المايج، الم ي   لهماه يا إىل ما  )د  

 واملإايد اله  إدرألا ز إم ها لدع  جهإد ال ن   ؛
امممالإممما  حم )ألم   ال امماو  مممي املنظممما  الدول مم   عممن اجلهممإد املب ولمم     ممب    دي

 واملنظما  غي احل إم   من أج  دع   ن    ال     يختاي ختلب ال مديد؛
ممن املنماختض  املنه  ا  املس خدم     بااد املدن ني دال ا   عن ديا مالإما  حم )و  

مراع م  ملسماله  ف   جممال زماختر األلغما ال ثه مامللغإم  امل به   وعن اجلهإد املب ول  جلا  أنشم   
 نإب اجلنج.السن و 

و إلالممماد  ي  أة ممم   همممدمي يا إىل ممما  همممايير ي  المممدول األختمممراد علممم  النحمممإ املشممماي يل ممم   -24
أعمم ه، أشمماي  الل نمم  ي  أة مم  يختمم ب الممدول األختممراد  ن ظمما  علمم  ال  ممإيا  األخممرط با  

خمم ل ال مم ة املشمممإل   ل لممب، وا ل ناممما  األخممرط الممإايدة   ال لممب،  5الصممل  ىل ن  مم  املممادة 
المممممممدول األختمممممممراد واملمممممممؤمترا   ا ا ج ماعممممممما  املاهمممممممإدة ىلمممممممني المممممممدويا  واج ماعممممممم  وبلممممممم  

 املادية    خدا  دل   اإلىل  .و  7ا   اراال  ، ومن خ ل  هاييرألا با  الصل   ملادة 
    


