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 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 29-26، أوسلو
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5 النظر يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة

اً طلببمت يديببد األحملبب  امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل فببراد وفقبب  
 من االتفاقية 5للمادة 

  موحملز تنفيذي  
 إثيوبيامقدم من   

التتو وق تتت ايةاقبتتا لغتت  األلدتتاأل املدتتا   ل  تت ا     كانتتت يوبيابتتا متتن البألتتدا  األوا تت   -1
، 2004. وصدقت يوبيابا عألى االيةاقبا   كاني  األول/ يسمرب 1997كاني  األول/ يسمرب 

 . 2005 و خألت االيةاقبا لبز التنةبذ ابلنسبا يىل يوبيابا   لزي ا /يينبه
 شتتد البألتتدا  يألتتي    متتن اتتنوملتتا وق تتت يوبيابتتا االيةاقبتتا، كتتا  متتن امل تت و  جبتتدا    تتا  -2

. وقتتد اُتتمتدمت األلدتتاأل املدتا   ل  ت ا  والتتذخا   ةتيف املنةبتت     يوبيابتا منتتذ األرضتباابأللدتاأل 
الشتت قبا عألتتى ، واحلتت يف   املنل تتا 1941-1935اجتبتتاا االُتتت مار ايليلتتاد لألبألتتد   الةتت   

يىل  1974، واليفتتت ال التتتداخأل  التتتذ  امتتتتد متتتن عتتتاأل 1978-1977احلتتتدو  متتتم اليفتتتيمال   
  املنل تتتا الشتتتمالبا  ، واحلتتت يف التتتو انتتتدل ت   الةتتت   األختتتيف  اتتتن يوبيابتتتا ويريتتت ا1991 عتتتاأل
 .2000و 1998احل يف عألى لدو  منل و يبد ا  وعةار ايل اريتن ان عام  مث ، لألبال 

ع ب التيص  يىل ايةاق اشأ  وقف يطالق النتار   لزي ا /يينبته وايةتاق الستالأل امليقتم و  -3
،  عتت احلويمتا ايلوبيابتا األمتت املتإتد  يىل مستاعد ا 2000كتاني  األول/ يستمرب   مم يريت ا  

تتتتيأل 2001. و  شتتتتباا/ رباي  املت أل تتتتا ابأللدتتتتاأل عمتتتتالل عألتتتتى وضتتتتم اتتتت  م  وطتتتت   ،  نشتتتتأ املُ 
)موتتتتب  املت أل تتتا ابأللدتتتاأل  عمتتتالل اليفتتتا ر عتتتن وألتتت  التتتيإلراو املوتتتتب ايلوبتتتيي 70/2001 رقتتتت

لب متت   تتت يشتت ا  املوتتتب التتتاام لتت  ب  التتيإلراو امل تت   إلالتتا  الستتاا   املت أل تتا ابأللدتتاأل األعمتتال
ويتتتدخ  امل تتتاأل األختتت ل، متتتن قببتتت  مستتتاعد  الدتتتإاا ويتتتدميف  األلدتتتاأل والتيعبتتتا اتتتتاط  األلدتتتاأل.

 زو ت، ضمن صاللبات وإلار  ال م  والشؤو  االجتماعبا ووإلار  الد ال، عألى التياد.املت
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تتت صتتير  لألتألتتي  ابأللدتتاأل عألتتى املستتتيل التتيط     -4 وجتستتدت  وىل او تتي  ال امبتتا يىل ُر
. 2004-2001الو  مج يت   يوبيابا   الة    ُت يفا با عن أتويف األلداأل األرضباالدراُا اال

ا قتتد ي   تت عألتتى  بتتم ذه الدراُتا يوبيابتتا متن التإ تت  ادرجتا عالبتتا متتن ال  تا متتن   تومّونتت  تت
 اجملتم ات احملألبا املتأو   ي  يبا  ومسإت هلا جبمم وميعا من الببا ت األُاُبا اليطنبا.

املنغمتا ، ادعت متن الساا  املت أل ا ابأللداأل موتب األعمال، اضلألم 2002ومنذ عاأل  -5
ُت يفا با عن أتوتيف الدراُا ا ي  لألتأكد من النتا   الو    إل ا الجب، اعد  الش بباالن وجيبا لألمس
ولتنةبذ  نشلا يإلالا األلداأل    صت ال البألتد. وقتد نتمةّ تذت  تذه او تي  ابالعتمتا   األلداأل األرضبا

دي  ا، ويجتت اوات التشتتدب  امليلتتد  التتو جتت ل  تت املت أل تتا ابأللدتتاأل ل عمتتالامل تتاييف اليطنبتتا عألتتى 
امل تاييف الدولبتا  ، و  ا  لألت ديالت الو  م خألتت عألتىاملنغما الن وجيبا لألمساعد  الش بباادعت من 

وجت ت ال مألبتات  يدتا  ابالعتمتا  عألتى  ُتالبب ي ار  اوتي   الشتامألا . ل عمال املت أل تا ابأللدتاأل
ال مألبتتات متتم امل تتاييف اتتا   كلتتو ج تتي  ضتتما  اوتتي   وم اقبتتا اوتتي   ل صتتا  عألتتى ييا تت   تتذه 

 .اليطنبا وامل اييف الدولبا ل عمال املت أل ا ابأللداأل
 اتل تتيف الستتاا  املت أل تتا ابأللدتتاأل عمتتالاألوتتتب مقتتاأل  ،2012-2002وختتالل الةتت    -6
مت  م اتم متن املنتاط  التو  1 190 317 900م ا  م ا تا  وخدتم لتياد كبألي   59.6وميعه  ما

 الت   و   ج عن ا لو  يستدأل ا    ا  اجملتمم احملأل . يشتبه     ا خل   لألةإص
تتيأل وإلار  ي دتت   تت  ،2012و  عتتاأل  -7 املت أل تتتا  عمتتالل  املوتتتب ايلوبتتيي صتتدر مُ 

 ألت املسؤولبات عن يكمال األعمال الو ي  دت هبا يوبيابا  بما يت أل   إلالتا األلدتاأل نم و  ابأللداأل
تتيما   طألتتب التمديتتد األول،  صتتدرت احلويمتتا ايلوبيابتتا يىل وإلار  التتد ال التتيط . وكمتتا ور    مُ 

ُتتالا   ا تت  و ُتتندت امل تتاأل املتب بتتا يىل  املت أل تتا ابأللدتتاأل عمتتالل  املوتتتب ايلوبتتيي ي دتت   تت 
)  اهلندُتتتا التاا تتتا لتتتيإلار  التتتد ال التتتيط . و  الةتتت   األختتتيف  نم ألتتتت املستتتؤولبا يىل وإلار  التتتد ال 

 با: ل ُبايف التال  امل  
ي ار  األنشتتلا املت أل تتا  إلالتتا األلدتتاأل واملتتيار  املتيفيفتتا لألدتت ب مباشتت    متتن قبتت   •

 ؛وإلي  الد ال
يىل املنتاط  التو أتكتد   تا مألديمتا،  ياتلا ايلموانبا ليصيل وإلار  الد ال اليط  •

 ولتيجبه عمألبات التنةبذ من امل  ؛
 صتتتبن متتتن امل تتتت      ظتتت  ينتتتاقص املتتتيار  واهلبتتتات املتيفيفتتتا يلإلالتتتا األلدتتتاأل،  •

يتتتتيىل وإلار  التتتد ال التتتيط  عمألبتتتا يإلالتتتا األلدتتتاأل األرضتتتبا، أل تتتا   وضتتتم   دتتت  
،  دال  عن يموانبا احليفيل عألى املبزانبا او ات املاحناميّون ا من التياص  مم 
 الالإلما مباش    من امل  .

ن تا   يلإلالتا األلدتاأل طألبا  لتمديد امليعتد ال، قدمت يوبيابا 2015لزي ا /يينبه  15و   -8
تتد  ميعتتد  تتا     ااتتم عشتت وقمبتت  اللألتتب   اجتمتتال التتدول األطتت ا  الهلتتا. التتذ  كتتا  ًتتد ا   ولم

 .2020 يينبه/لزي ا  1جديد   
، اختتتذت يوبيابتتا يجتت اوات متاا تتا  لأل تت ارات املنب  تتا عتتن 2017كتتاني  األول/ يستتمرب   7و   -9

 من االيةاقبا. 5 اام عش ،   دمت خلا عم  ًدَّوا لتنةبذ املا   اجتمال الدول األط ا  ال
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منل تا يشتتبه     تا خلت   يبألتع ومتيل  53 وخالل     اللألب األول، عاوت يوبيابتا -10
اتتتتتم، متتتتت  م   125 376 000يلدتتتتتاو ، لبتتتتت  جتتتتت ل متتتتت  م اتتتتتم 136 819 000مستتتتتالت ا 
 م  م ام. 1 498 000 ، ويل يفم ام م  9 945 000وي ألبص 

ومشألتت . من األعمال املت أل تا  إلالتا األلدتاأل   يوبيابتا واُتةا  ما يزيد عن مألبيين نسما -11
ا َ  يتيطن الستوا  التذين شمت ّ  وا استبب يعت    ألتا  متير، يا د األنشتلا املت أل تا  إلالتا األلدتاأل، 

، وايل تتت اج عتتتن األراضتتت ، واُتتتت ا   األمتتتن   منتتتاط  اليفتتت ال، وجتديتتتد البتتت  التإتبتتتا ويصتتتالل ا
 يد رت   الساا  من اليف اعات.

األراضت   يىلاليصتيل  املتةبت ات متن فألةتات احلت يفو  وجتي  األلدتاأل األرضتبا  عاقوقد  -12
ما   ل يىل ان داأل األمتن الدتذا   وشتو  ع بتا  متاأل عمألبتا ييطبتد الستالأل      مناط  عديد ،
،   لتتن و األتتع نيفتتف اجملتم تتات احملألبتتا املتتتأو   عتتن منتتم اليصتتيل يىل امل اعتت  .املنتتاط  احلدو يتتا

  الزراعتتا الب ألبتتا.  األتتع وألتت  اجملتم تتات احملألبتتا املتتتأو   عتتن يةتتالق اللتت ق واملستتالو احملألبتتا و راضتت
استتبب اليفتت ياا التتو  عيييفتتامشتتوألا    املنتتاط  اوبألبتتا اللتت ق واملستتالو احملألبتتاويلتت ا يةتتالق 

ف  راضت  الزراعتا الب ألبتا ضتمن نَّ يفتيم . و يأل ا ا    ا  اجملتم ات احملألبا عند البإ  عن ط ق اديألتا
متتن  ي تتد راضتت األ  تتذه متتا    عألالةئتتا ال ال تتا متتن األراضتت  كات األميبتتا التتو مينتتم اليصتتيل يلب تتا، 

ال عتتتا  ال لتتت  ي تتتاني   يدتتتا  متتتن منتتتم إل  عألتتتى كلتتتو     .الستتتمات ال  بستتتبا   الزراعتتتا  وبيابتتتا
 اليصيل يىل املاو.

واع ضتتتت  عمتتتاَل يإلالتتتا األلدتتتاأل ا تتتع اليفتتت يابت التتتو  عاقتتتت او تتتي  املبذولتتتا لألي تتتاو  -13
   تتتتد    يوبيابتتتتا  كمألتتتتت اوتتتتزو األكتتتترب متتتتن عمألبا تتتتا،ابلتزامتتتتات يوبيابتتتتا    تتتتذا اجملتتتتال. ورةتتتتت 

 اصلدمت   األشياا األخيف  اب ع اليف يابت اسبب الغ و  التالبا:
ممتا ي ألتص املتيار   او ات املاحنا الدولبتا،ن ص التميي  امل دأل من احلويما ومن  •

 ؛امللألياا يلجناإل  عمال التل يف
  با و  لدو يا شتبه     ا خل     مناط يم  الو سالاتي م املان داأل األمن:  •

 يلب ا اسبب ان داأل األمن؛ يإلالا األلداأل املدنبا اليصيل   قييف ب عألى 
يموانبتتتتتتتا اليصتتتتتتتيل: ان تتتتتتتداأل ايتتتتتتتدمات االجتماعبتتتتتتتا األُاُتتتتتتتبا الالإلمتتتتتتتا لتألببتتتتتتتا  •

االلتباجات األُاُبا )اا   كلو املأول، واملباه، وال عايا اللببتا، والبت  التإتبتا 
 ؛ اليصيل يىل املناط  ايل   وينةبذ ال مألبات الة قيميف ّ ب عألى  وما يىل كلو 

يإلالتتتا األلدتتتاأل   منتتتاط   ا  قتتت ا   نشتتت  النلتتتاق احملتتتدو  لأل مألبتتتات: يياصتتت  يعتتت •
 ؛ ي ألص من كةاو  ال مألبات وامليار ل يل األلداأل املتناو   

األعمتتتال املت أل تتتا ابأللدتتتاأل ملتتتد  والوتتتا  شتتت   كتتت  عتتتاأل  ت لتتت : يبتتتااملناخ ال يامتتت  •
  اسبب ةزار  األملار.

ابقت  ينةبذ خلت ا اشأ  م اوتا  د الوإلار  ال  اتا ت  ا    األعمال املت أل ا ابأللداأل و  -14
املناط  املشتبه     ا خل  . ويياجه يوبيابا،   يطار ج ي  ا ال امبا يىل ينةبذ ايلا، عد ا  من 

 ، من ا عألى ُبب  الذك  ما يأل :التإدات
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لدو  املنل ا ال اإللا ان يوبيابا ويري ا ةيف مم ألَّمتا، األمت  التذ  يميفت ّ ب  ديتد  •
 واملناط  الو ختدم لياليا يري ا؛ ختدم لياليا يوبيابااملناط  الو 

ا تدات عتب تا يلإلالتا   ق االُتبااا الس ي ا و ت ق يالتال التذخا   املتةبت   و تز   •
األلداأل. ويس ى وإلار  الد ال الُتبدال امل دات ال تب تا كبمتا يتست  يلوبيابتا الي تاو 

 تيفيفا لأليإلار  ًدو  ؛ابلتزاما ا ايجب االيةاقبا. لون املبزانبا امل
يكمتتال  شتتدال انتتاو م كتتز التتتدريب عألتتى يإلالتتا األلدتتاأل: ل ُتتف،   وقتتت   يتت   •

  اللألب، مل يمستوَم  ا د  شدال اناو م كز التدريب اسبب ن ص التميي ؛
 تتت ق متتيفيفتتتا   االُتتتتبااا الستتت ي ا ويالتتتال التتتذخا   املتةبتتت   عتتتن  اعتمتتتا  •

 . ةتيف   نشتلا التل تيف   ل تيل األلدتاألط يت  التتدريب املتلتير: جتت   م غتت  
الُتتتتإدا  األ وات   وضتتتم خلتتت  الوا بتتتا ال ميألوتتتي  ايتتترب  األلدتتتاأل   مزيألتتت

واُتتتتتداأل يألتتتو  لألت امتتت  متتتم املتةبتتت ات األختتت ل متتتن فألةتتتات احلتتت يف الالإلمتتتا
ا تتتع ايلتتتيات لتتتتدريب اليلتتتدات عألتتتى  تتتذه ورةتتتت    امل كتتتز اختتتتذ األ وات. 
 . عت  ود ومستشارين ي نبنيىل   إنه حيتاجامل ما، 

الت ا تتتتتتتتتتألع مستتتتتتتتيب منتتتتتتتتتتتل ا مزروعتتتتتتتتا  لدامتتتا   261متتتا وتتتتميعه  بياباتتتتتتتتتت  يوتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتييجو  -15
 ، من ا:م  م ام يت ن م اوت ا 1 056 340 000

 ؛م ا  م ا ا   6 304 538منل ا وبتت خلير ا يبألع مسالت ا  35 •
 م ا  م ا ا . 1 050 045 013يبألع مسالت ا  منل ا يمشتبه     ا خل   226 •

املنتاطَ  التو يشتتبه     تا  ُتبة ج عن تا التو وال يشم  املسالا الوألبا لألمناط  املتب بتا -16
ا  ا  مدا ر  منذ  .ايلري يا الو يش د مياج ات مسألإا -احلدو  ايلوبيابا والياق ا عألى  خل  

 يلجت او    مستن املنل تا ال اإللتا مل يتدخ   لتد ،2008  عتاأل  د    يوبيابا ويري ااألمت املتإ
استتتبب عتتتدأل ي ألتتتتبت احلتتتدو . ومتتتم كلتتتتو، يتيقتتتم يوبيابتتتا    يستتتتمن املناقشتتتات   يطتتتار الألبنتتتتا 

 امل  ر ينشاؤ ا ق يبا   جناإل عمألبات املسن والتل يف. املش كا لألإدو 
يىل   2020لزي ا /يينبتته  1يستت   متتن ُتتنيات  مختت ملتتد   نبتتا  متديتتدا  ويلألتتب يوبيابتتا  -17

 من االيةاقبا. 5لو  ية  ابلتزاما ا ايجب املا    2025كاني  األول/ يسمرب 
 و تاج يوبيابا يىل  ذا ايلطار الزم  لأل باأل اا يأل : -18

املا ا من املنتاط  التو يمشتتبه     تا    2م اوا التألي  الباق : يمتيقَّم    نسبا  •
 خل   ُتإتاج لألتل يف ع ب عمألبات املسن ةيف الت   واملسن الت  ؛

، متن ختالل عمألبتات التل تيف، مت ا  م ا تا   4 790 427م اوا مسالا قتدر ا  •
عمألبتتات املستتن ةتتيف  متت ا  م ا تتا  متتن ختتالل 171 507 352ومستتالا قتتدر ا 

 ؛  ُني ك دالت   واملسن الت  ،  
يج او عمألبات املسن الالإلما   املنل ا ال اإللا ان يوبيابا ويري ا، ا تد االنت تاو  •

 من ي ألبت احلدو ؛
 املستشارين الدولبن؛و  او ات املاحنا  يفب  الدعت من •
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و  ق االُتبااا الس ي ا و  ق يالتال التذخا   ش كات يإلالا األلداأل  يعا   جت بز •
 ؛املتةب  

 ؛ و ديد املناط  الو يشتبه     ا خل   لتيعبا اتاط  األلداألينةبذ ا  م  ا •
و  ق االُتبااا الس ي ا و  ق يالال التذخا   املتةبت   يدريب   ق يإلالا األلداأل  •

 واناو قدرا ا؛
 .يجناإل  عمال م كز التدريب عألى يإلالا األلداأل •

ابلي تتاو ابلتزامتتات يوبيابتتا ايجتتب ، يم تتدَّر التوتتالبف املتيفتتألا يىل التب اتتا املاضتتبا واُتتتنا ا   -19
  والرا  من  والرات اليالات املتإد . 40 958 157 39من االيةاقبا ابألع  5املا   

 وأتخذ  ذه املبزانبا   االعتبار األعمال املتب با وي يأل عألى األُ  التالبا: 
 ؛م ا  م ا ا  من املناط  املألديما امل  و ا 6 304 538 •
 ا  م ا ا  من املناط  الو يمشتبه     ا خل  ؛م   1 050 045 013 •
املنتتتاط  التتتو يمشتتتتبه     تتتا   تابقتتت   املا تتتا متتتن 2با تيل تتتيف مستتتالا ي تتتدر انستتت •

 م  م ام ؛ 21 000 900) خل  
م ا   27 305 438يم دَّر املسالا الو  تاج يىل يل يف كام    يوبيابا انإي  •

 م ا ا ؛
  والر/امل  امل ام؛ 1.50  يوبيابا   التل يف امل دَّر يبألع متُي  كألةا  •
او  تم يستتتت  امل ات والر/املتت 1.50متتتتتتتت ا  م ا تتا  عألى  ُتاس  27 305 438.268 •

  والرا  الالإلأل يلجناإل عمألبات التل يف. 40 958 157مبألع 
    


