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  افوط اجلنء  
 وأعماله الرا ل اسستررايا املمترر تنايم

 مقامة -ألف 

 األلغتام تلتك وتتدمري لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين استعمال حظر اتفاقية تنص -1
 متتتتؤمتر عقتتتتد إىل املتحتتتتدة لألمتتتتم العتتتتام األمتتتتن يتتتتدعو "أن علتتتت  منهتتتتا 12 املتتتتادة متتتتن 2و 1 الفقتتتترتن يف

 العتام األمتن "يتدعو وأن التنفيته" حيتز االتفاقيتة هته  دخول عل  سنوات مخس مضي بعد لالستعرا 
 ."أكثر أو طرف دولة ذلك طلبت إذا أخرى استعرا  مؤمترات عقد إىل املتحدة لألمم

 ،(2004كتتانون األولمديربتتم    3 -تشتترين الثتتاينمنوفم   29نتتريو ، )ويف املتتؤمتر االستعراضتتي األول  -2
 للتتتدول اجتماعتتتاا  الثتتتاين، االستعراضتتتي املتتتؤمتر حتتتن إىل ،ستتتنو ا  تعقتتتد أن علتتت  األطتتتراف التتتدول اتفقتتتت
 استعراضتي متؤمتر يعقتد وأن التدورات، بن فيما الدائمة اللجان تعقدها رمسية غري واجتماعات األطراف

 .((د-أ)2، اجلتزء اخلتامس، الفقتترة APLC/CONF/2004/5الوثيقتة ) 2009اثن يف النصتف الثتاين متن عتام 
 ،(2009 ديربتم األولم كتانون  4 - الثتاينمنوفم  تشترين 30 كاراتخينا،) الثاين االستعراضي املؤمتر ويف

 األطراف للدول اجتماعاا  اثلث، استعراضي مؤمتر عقد حن إىل سنو ا، تعقد أن األطراف الدول قررت
 يف اثلتث استعراضتي متؤمتر يعقتد وأن التدورات، بن فيما الدائمة اللجان تعقدها رمسية غري واجتماعات

 االستعراضتتتتي املتتتتؤمتر واتفتتتتق .('2و' '1'29 الفقتتتترة ،APLC/CONF/2009/9 الوثيقتتتتة) 2014 عتتتتام هنايتتتتة
 للتتدول اجتمتتا  ،2015 عتتام متتن ابتتتداء يعقتتد، أن علتت  (2014 حزيرانميونيتته 27-23 متتابوتو،) الثالتتث

 ،2018 عتتام هنايتة حتى األولمديربتتم  كتانون  بدايتة أو الثتتاينمنوفم  تشترين هنايتة يف ستتنة كتل  األطتراف
 .(31 الفقرة ،APLC/CONF/2014/4 الوثيقة) 2019 عام هناية يف الرابع االستعراضي املؤمتر يُعقد وأن

 ،(2018 الثتتاينمنوفم  تشتترين 30-26 جنيتتف،) األطتتراف للتتدول عشتتر الربتتابع االجتمتتا  ويف -3
 األستبو  يف النتروي،، أوستلو، يف لالتفاقيتة الرابتع االستعراضتي املتؤمتر عقتد علت  األطتراف التدول اتفقت
 عقتتتد كتتتهلك  االجتمتتتا  وقتتترر املقتتتدرة. تكاليفتتته واعتمتتتدت 2019 الثتتتاينمنوفم  تشتتترين 29 إىل 25 متتتن

 18 ويف 2019 أ رممتتتايو 24 يف جنيتتتف يف الرابتتتع االستعراضتتتي املتتتؤمتر انعقتتتاد قبتتتل حتضتتتريية اجتماعتتتات
 التتتدول وافقتتتت ذلتتتك، إىل وابإلضتتتافة .(48 الفقتتترة ،APLC/MSP.17/2018/12) 2019 أيلولمستتتبتم 

 يف املتحتتدة األمتتم مكتتت  لتتدى للنتتروي، التتدائم املمثتتل براتربتتكار، هتتانز الربتتفري انتختتا  علتت  األطتتراف
 الرابع. االستعراضي للمؤمتر رئيرباا  جنيف،

 األطتراف، للتدول عشتر الربابع االجتما  ملقررات وفقاا  الرابع، االستعراضي للمؤمتر وللتحضري -4
 علمتتتاا  األول التحضتتتريي االجتمتتتا  وأحتتتا  .2019 أ رممتتتايو 24 يف األول التحضتتتريي االجتمتتتا  ُعقتتتد

 عن وأعر  الرئيس، قدمها اليت الرابع االستعراضي للمؤمتر املوضوعية ابلواثئق املتعلقة املفاهيمية ابملهكرة
 العتتتام الوضتتع ابستتتعرا  النهتتو  إىل الراميتتتة للجهتتود مفيتتداا  توجيهتتاا  ستتتيوفر حمتواهتتا ألن العتتام ارتياحتته
 أعمال جدول مشرو  يف االجتما  ونظر سياسي. وإعالن أوسلو، عمل وخطة عملها، وسري لالتفاقية
 الوثيقتتتتتتتتتة يف التتتتتتتتتواردة بصتتتتتتتتتيغته التتتتتتتتتداخلي النظتتتتتتتتتام وأقتتتتتتتتتر عليتتتتتتتتته، ووافتتتتتتتتتق الرابتتتتتتتتتع االستعراضتتتتتتتتتي املتتتتتتتتتؤمتر

APLC/CONF/2009/3.  اجللربتتات يف ستتابقاا  متبعتتة كانتتت  التتيت املمارستتة متتع متشتتياا  االجتمتتا ، وأوصتت 
 االستعراضي املؤمتر لرئيس نواابا  مدهتم املنتهية االتفاقية مبوج  املنشأة اللجان أعضاء يعمل أبن الرمسية،
 وهولندا. وموزامبيق، وكولومبيا، والربويد، وزامبيا، واتيلند، وبولندا، بلجيكا، :وهم الرابع،

 التحضتتتريي االجتمتتا  ونظتتتر .2019 أيلولمستتبتم  18 يف الثتتتاين التحضتتريي االجتمتتتا  وُعقتتد -5
 للمتؤمتر املؤقتت العمتل وبترمم، الرابتع االستعراضتي للمتؤمتر املربتتكمل األعمتال جتدول مشرو  يف الثاين
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 املقدمتتة ابلواثئتتق علمتتاا  االجتمتتا  وأحتتا  ابعتمادمهتتا. الرابتتع االستعراضتتي املتتؤمتر وأوصتت  عليهمتتا، ووافتتق
 وميزانيتهتتتا التنفيتتته دعتتتم وحتتتدة عمتتتل خطتتتة إعتتتداد حبالتتتة وكتتتهلك الرابتتتع، االستعراضتتتي للمتتتؤمتر حتضتتترياا 
 غتتتتري والتتتتدول األطتتتتراف التتتتدول االجتمتتتتا  ودعتتتتا هلتتتتا. العتتتتام ارتياحتتتته عتتتتن وأعتتتتر  ،2024-2020 للفتتتت ة

 تربتتتديد كفالتتة  إىل لالتفاقيتتة االستعراضتتية واملتتؤمترات األطتتراف التتدول اجتماعتتات يف املشتتاركة األطتتراف
 وأحتا  االتفاقيتة. متن 14 ابملتادة عمتالا  ابلتزاماهتتا والتقيتد وابلكامتل الربترعة وجته عل  املقررة اش اكاهتا
 عشر الثامن واالجتما  2020 لعام الدورات بن ما الجتماعات املق حة ابملواعيد أيضاا  علماا  االجتما 
 جانت  متن ابعتمادهتا وأوصت  االتفاقيتة جلتان بعضتوية املتعلتق الترئيس ابقت ا  وكتهلك األطراف، للدول
  االستعراضي. املؤمتر الرابعة الدورة

 مواضتتيعية مناقشتتات ُعقتتدت االستعراضتتي، أوستتلو ملتتؤمتر الرمسيتتة التحضتتريية لألعمتتال وتكملتتة -6
  هبا. ُقُدماا  والدفع أوسلو عمل خطة وضع عملية إلرشاد 2019 أ رممايو 23 يف

 حفتل ،2019 الثتاينمنوفم  تشترين 25 يف الرابع، االستعراضي للمؤمتر الرمسية املداوالت وسبق -7
 إريكربن إين النروي،، خارجية ووزيرة هاكون، النروي، عهد ويل امللكي الربمو صاح  فيه شارك افتتا 

 األمتن ووكيلتة بتورغن، متار ن أوستلو، وعمتدة أولشتاين، إجني - داغ النروي،، يف التنمية ووزير سوريد،
 لألمم العام األمن من رسالة نقلت اليت مكاميتربو، إيزومي الربال ، نز  لشؤون الربامية واملمثلة العام

 األمحر الصلي  جلنة رئيس ومئ  غراندي، فيليبو الالجئن، شؤون ومفو  غوترييش، أنطونيو املتحدة
 اخلاصتتتتتان واملبعتتتتتواثن كتتتتتابياليري،  جتتتتتريت لليونيربتتتتتيف، اخلتتتتتاص واملربتشتتتتتار كاربونييتتتتته،  جيتتتتتل الدوليتتتتتة،
 متن مرعتد األمتري امللكتي الربتمو وصاح  بلجيكا، من أس يد األمرية امللكي الربمو صاحبة لالتفاقية،
 ممثلتتتتن بوصتتتتفهما أوغنتتتتدا متتتتن مونيامبتتتتاابزي وألتتتيكس واهلرستتتتك، البوستتتتنة متتتتن غوستتتتو وستتتلم  األردن،
 فنانة. ويلدهاغن، وفاي األرضية، األلغام من للناجن

 الرا ل اسستررايا املمترر تنايم -ابء 

 براتربتتتكار، هتتتانز الربتتتفريُ  2019 الثتتتاينمنوفم  تشتتترين 26 يف الرابتتتع االستعراضتتتي املتتتؤمتر افتتتتت    -8
 الرابع. االستعراضي املؤمتر رئيس جنيف، يف املتحدة األمم مكت  لدى للنروي، الدائم املمثل

 الثتتتتتاينم تشتتتتترين 26 يف املعقتتتتتودة األوىل العامتتتتتة جلربتتتتتته يف الرابتتتتتع، االستعراضتتتتتي املتتتتتؤمتر وأقتتتتتر -9
 عل  عمله، وبرمم، ،APLC/CONF/2019/1 الوثيقة يف الواردة بصيغته أعماله، جدول ،2019 نوفم 
 الرابتتع االستعراضتتي املتتؤمتر وافتتق نفربتتها، املناستتبة ويف .APLC/CONF/2019/2 الوثيقتتة يف التتوارد النحتتو
 متتن 4-1 املتتادة مبوجتت  مراقتت  بصتتفة املراقتت  مركتتز التنربتتيق جلنتتة منحتهتتا التتيت املنظمتتات مشتتاركة علتت 
 الداخلي. النظام

 بلجيكا الرابع االستعراضي املؤمتر لرئيس نواابا  ابلتزكية انُتخبت ،أيضاا  األوىل العامة اجللربة ويف -10
  وهولندا. وموزامبيق وكولومبيا والربويد وزامبيا واتيلند وبولندا

 الشتؤون بقربتم أقتدم مربتشتار شتوين، إنغريتد ترشتي  ابإلمجتا  الرابع االستعراضي املؤمتر وأكد -11
 العتتام األمتتن بتعيتتن أيضتتاا  علمتتاا  املتتؤمتر وأحتتا  للمتتؤمتر. عامتتاا  أمينتتاا  النتتروي،، خارجيتتة وزارة يف اإلنربتتانية

 أمينتتاا  الربتتال ، نتتز  لشتتؤون املتحتتدة األمتتم ملكتتت  التتتابع جنيتتف فتتر  متتن كتتوالروف  بيتت  املتحتتدة لألمتتم
 التنفيهي املنربق بوصفه التنفيه، دعم وحدة مدير روان، كارلوس  خوان الرئيس وبتعين للمؤمتر، تنفيه ا 
  للرئيس.
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 الرا ل اسستررايا املمترر   املشاركة -جيم 

، أس اليا، إسبانيا، إري  ، األردن، األرجنتن، إثيوبيا :التالية األطراف الدول املؤمتر يف شاركت -12
، أيربتتتلندا، أيرلنتتتدا أوكرانيتتتا، ،أوغنتتتدا، أنغتتتوال، إندونيربتتيا، أملانيتتتا، ألبانيتتتا، إكتتتوادور، أفغانربتتتتان، إستتتونيا
، واهلرستتك البوستتنة، فاستتو بوركينتتا بوتربتتوام، ،بتتنغالديش، بلغتتار ، بلجيكتتا، ال تغتتال، ال ازيتتل، إيطاليتتا
 اجلمهوريتتتة، اجلزائتتتر اجلبتتتل األستتتود، ،جامايكتتتا ،تتتتونس، تشتتتاد، تركيتتتا، اتيلنتتتد، بتتتيالروس بتتتريو، ،بولنتتتدا

، زامبيتتا، رومانيتتا، التتداكرك، الربتتودان جنتتو ، أفريقيتتا جنتتو ، الدميقراطيتتة الكونغتتو مجهوريتتة، التشتتيكية
، شتيلي، سويربترا، الربتويد، الربتودان، الربتنغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، الربلفادور، النكا سري، زمبابوي
، الفلبتن، فرنربتا، فلربتطن دولة، بيرباو -، غينيا غام، مانعُ  العراق، ،طاجيكربتان، الصومال، صربيا
 ،متتايل، ليتوانيتتا، لكربتتم غ، التفيتتا، كولومبيتتا،  كنتتدا،  كمبتتود ،  كرواتيتتا،  الرستتويل الكرستتي قطتتر، ،فنلنتتدا

، موريتانيتتتا مقتتتدونيا الشتتتمالية، ،اململكتتتة املتحتتتدة ل يطانيتتتا العظمتتت  وأيرلنتتتدا الشتتتمالية، متتتالوي املكربتتتيك،
 . اليومنو  اليمن الياابن، ،هولندا، هنغار ، هندوراس، نيوزيلندا، نيجري ، النيجر، النمربا النروي،، ،مميبيا

 االتفاقيتتتتة متتتتن 12 املتتتتادة متتتتن 3 للفقتتتترة وفقتتتتاا  مراقتتتت ، بصتتتتفة املتتتتؤمتر يف التاليتتتتة التتتتدول وشتتتتاركت -13
 العربيتة اجلمهوريتة، ابكربتتان، املتحتدة العربيتة اإلمتارات :للمؤمتر الداخلي النظام من 1 املادة من 1 والفقرة
اململكتتتة العربيتتتة ، املغتتتر ، مصتتتر، لبنتتتان، مم فييتتتت، الصتتتنمجهوريتتتة الو الدميقراطيتتتة الشتتتعبية، ، الربتتتورية

  األمريكية. املتحدة والوال ت، اهلند، مياكارالربعودية، 

 اإلقليميتة واملنظمتات واملؤسربتات الدولية واملؤسربات املنظمات مراق  بصفة املؤمتر وحضرت -14
 من 3و 2 والفقرتن االتفاقية من 12 املادة من 3 للفقرة وفقاا  التالية احلكومية غري واملنظمات والكيامت

 شتترق جنتو  أمتم لرابطتة التتابع ابأللغتام املتعلقتة لألعمتتال اإلقليمتي املركتز التداخلي، النظتام متن 1 املتادة
 تنفيتته دعتتم ووحتتدة اإلنربتتانية، لألغتترا  األلغتتام إلزالتتة التتدويل جنيتتف ومركتتز األورو ، واالحتتتاد آستتيا،
 التدويل واالحتاد الدولية، األمحر الصلي  وجلنة األلغام، حلظر الدولية واحلملة العنقودية، الهخائر اتفاقية

 العتتام لألمتتن اخلتتاص واملبعتتو  األمريكيتتة، التتدول ومنظمتتة األمحتتر، واهلتتالل األمحتتر الصتتلي  جلمعيتتات
 وبترمم، ،(اليونيربتيف) للطفولة املتحدة األمم ومنظمة الوصول، وإمكانية ابإلعاقة املعين املتحدة لألمم
 لشؤون املتحدة األمم ومكت  ابأللغام، املتعلقة لإلجراءات املتحدة األمم ودائرة اإلكائي، املتحدة األمم
 األفريقي. االحتاد لدى املتحدة األمم ومكت  املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ومكت  الربال ، نز 

 متتتن 12 املتتتادة متتتن 3 للفقتتترة وفقتتتاا  التاليتتتة األختتترى املنظمتتتات مراقتتت  بصتتتفة املتتتؤمتر وحضتتترت -15
 األلغتام إبزالتة املتعلقتة اإلجتراءات يف التتدري  مركتز :الداخلي النظام من 1 املادة من 4 والفقرة االتفاقية
 التتدويل، الصتتعيد علتت  واالنتعتتا  االستتتقرار حتقيتتق ومركتتز بتتنن، - النزاعتتات بعتتد متتا فتت ات يف والتلتتو 
 احليتاة دعتم ومنظمتة األلغام، إلزالة الربويربرية واملؤسربة العامل، أحناء مجيع يف الضحا  تربجيل ومنظمة

 ابأللغتتام، املتعلقتتة واإلجتتراءات املعلومتتات ةر إدا بتترام، تتتوفري ومنظمتتة (تراستتت هتتالو) اخلطتترة املنتتاطق يف
 علتوم ومنظمتة ابأللغتام، املعتين االستشتاري والفريتق البشتري، األمتن لتعزيتز الدويل االستئماين والصندوق

 والبيئة. النزاعات ومرصد تشارلتون، بو  الربري ومؤسربة التأهيل، إعادة

 املتتتتتتتؤمتر يف املشتتتتتتتاركة الوفتتتتتتتود جبميتتتتتتتع قائمتتتتتتتة APLC/CONF/2019/INF.1 الوثيقتتتتتتتة يف وتتتتتتتترد -16
 الرابع. االستعراضي

 الرا ل اسستررايا املمترر أعماط -داط 

 تشتتتتتترين 29 إىل 26 متتتتتتن الفتتتتتت ة يف عامتتتتتتة جلربتتتتتتات مثتتتتتتاين الرابتتتتتتع االستعراضتتتتتتي املتتتتتتؤمتر عقتتتتتتد -17
 عمتتل ستتري اخلامربتتة، إىل والثالثتتة األوىل العامتتة جلربتتاته ختتالل املتتؤمتر، واستتتعر  .2019 الثتتاينمنوفم 
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 أهتتتداف حتقيتتتق مربتتتاعي تعتتت   تتتتزال ال التتتيت والتحتتتد ت احملتتترز التقتتتدم واستتتتعر  ووضتتتعها، االتفاقيتتتة
 .15+ مابوتو وإعالن 2019-2015 مابوتو عمل خطة وتطبيق االتفاقية

متن االتفاقيتة،  (4)5وعرضت الدول األطراف، اليت كانت قد قدمت طلبات متديد وفقتاا للمتادة  -18
وهتتتتتي إثيوبيتتتتتا وإريتتتتت   واألرجنتتتتتتن وتشتتتتتاد وطاجيكربتتتتتتان وكمبتتتتتود  والتتتتتيمن، طلباهتتتتتتا يف اجللربتتتتتة العامتتتتتة 

 APLC/CONF/2019/WP.1 ،APLC/CONF/2019/WP.2وترد ملخصاهتا متوجزة يف الواثئتق  الثانية،
 APLC/CONF/2019/WP.27و APLC/CONF/2019/WP.4و APLC/CONF/2019/WP.3و
، علتت  التتتوايل. وابإلضتتافة إىل ذلتتك، قتتدمت APLC/CONF/2019/WP.7و APLC/CONF/2019/WP.5و

 ، حتليتتل اللجنتتة للطلبتتات، علتت  النحتتو التتوارد يف الواثئتتق5هولنتتدا، بصتتفتها رئيربتتة اللجنتتة املعنيتتة بتنفيتته املتتادة 
APLC/CONF/2019/WP.16 ،APLC/CONF/2019/WP.12 وAPLC/CONF/2019/WP.15 

 ، علتتتتتتتتتتت APLC/CONF/2019/WP.8و APLC/CONF/2019/WP.9و APLC/CONF/2019/WP.26و
  .APLC/CONF/2019/WP.28عن مالحظات بشأن طل  واحد، عل  النحو الوارد يف الوثيقة الا التوايل، فض

 والتحتد ت احملترز التقتدم املؤمتر مقش ووضعها، االتفاقية عمل سري يف أيضاا  النظر سياق ويف -19
 املعنونتتتة APLC/CONF/2019/3 الوثيقتتتة يف ختتتاص بوجتتته ونظتتتر االتفاقيتتتة، تنفيتتته تعتتت   تتتتزال ال التتتيت

 التتدول وقتتدمت مربتتوفاة". غتتري التزامتتات عليهتا التتيت األطتتراف التدول جانتت  متتن االتفاقيتة تنفيتته "حالتة
  الشأن. هها يف حمدَّثة معلومات املهتمة األخرى واملنظمات الدول وكهلك املعنية األطراف

 أوستتلو إعتتالن مشتترو  يف املتتؤمتر نظتتر ووضتتعها، االتفاقيتتة عمتتل ستتري يف املتتؤمتر نظتتر ستتياق ويف -20
 ،APLC/CONF/2019/WP.10 الوثيقتتتة يف التتتواردة بصتتتيغته ،2019 لعتتتام األلغتتتام متتتن ختتتال عتتتامل بشتتتأن

 ومشتتتتترو  ،APLC/CONF/2019/WP.14 الوثيقتتتتتة يف التتتتتواردة بصتتتتتيغته أوستتتتتلو، عمتتتتتل خطتتتتتة ومشتتتتترو 
 APLC/CONF/2019/WP.18 متتتن الواثئتتتق يف التتتوارد النحتتتو علتتت  ووضتتتعها، االتفاقيتتتة ستتتري استتتتعرا 

  .APLC/CONF/2019/WP.21 إىل

 "التوجيتتته إىل اإلشتتتارة وبعتتتد ووضتتتعها، االتفاقيتتتة عمتتتل ستتتري يف أيضتتتاا  املتتتؤمتر نظتتتر  ستتتياق ويف -21
 وتقتدم ابقت ا  التنفيته دعم وحدة إىل أوعز الهي التنفيه"، دعم وحدة إىل األطراف الدول عن الصادر
 متتن اجتمتتا  كتتل  إىل مث إلقرارهتتا، التنربتتيق جلنتتة إىل التاليتتة للربتتنة الوحتتدة ألنشتتطة وميزانيتتة عمتتل خطتتة

 ،"2020اجتماعات الدول األطراف للموافقة عليها، نظر املؤمتر يف "خطة عمل وميزانيتة وحتدة دعتم التنفيته لعتام 
 الوثيقتتتتتتتة يف التتتتتتتوارد النحتتتتتتتو علتتتتتتت  التنربتتتتتتتيق، جلنتتتتتتتة وأقرهتتتتتتتتا التنفيتتتتتتته دعتتتتتتتم وحتتتتتتتدة متتتتتتتدير قتتتتتتتدمها التتتتتتتيت

APLC/CONF/2019/WP.25.  

 "التوجيتتته إىل اإلشتتتارة وبعتتتد ووضتتتعها، االتفاقيتتتة عمتتتل ستتتري يف كتتتهلك  املتتتؤمتر نظتتتر ستتتياق ويف -22
 تقتتارير بتقتتدم التنفيتته دعتتم وحتتدة كلتتف  التتهي التنفيتته"، دعتتم وحتتدة إىل األطتتراف التتدول عتتن الصتتادر
 التتتتدول اجتماعتتتتات متتتتن اجتمتتتتا  كتتتتل  إىل ومتويلهتتتتا عملهتتتتا وستتتتري الوحتتتتدة أنشتتتتطة عتتتتن وشتتتتفوية خطيتتتتة

 احلالية الربنة عن أويل سنوي مايل وتقرير الربابقة الربنة عن مراجع سنوي مايل تقرير وتقدم األطراف،
 حظتر اتفاقيتة تنفيه دعم وحدة "أنشطة يف املؤمتر نظر األطراف، الدول اجتما  إىل مث التنربيق جلنة إىل

 يف الوارد النحو عل  التنفيه، دعم وحدة مدير قدمه الهي ومتويلها" عملها وسري لألفراد املضادة األلغام
 .APLC/CONF/2019/WP.24 الوثيقة

 بتترمم، بشتتأن "أفكتتار يف املتتؤمتر نظتتر ووضتتعها، االتفاقيتتة عمتتل ستتري يف أيضتتاا  املتتؤمتر نظتتر ستتياق ويف -23
  .APLC/CONF/2019/WP.11 وآلية اجتماعات االتفاقية"، مقدمة من الرئيس، عل  النحو الوارد يف الوثيقة
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 الصتتلي  جلنتتة قتتدمتها بورقتتة ووضتتعها االتفاقيتتة عمتتل بربتتري املتعلقتتة املناقشتتة أيضتتاا  واس شتتدت -24
 اتفاقيتة نطتاق يف تتدخل التيت املرجتلتة املتفجترة ابألجهتزة املتعلقتة والتوصيات "اآلراء بشأن الدولية األمحر
 .APLC/CONF/2019/WP.23 الوثيقة يف الوارد النحو عل  لألفراد"، املضادة األلغام حظر

 املقتررة لالشت اكات املاليتة احلالتة يف نظتر  ستياق يف الربادستة، العامتة جلربتته يف املتؤمتر، ونظر -25
 واستتتدامتها. املتحتتدة األمتتم يف املقتتررة ابالشتت اكات املتتايل التنبتتؤ "إمكانيتتة مربتتألة يف ،14 ابملتتادة عمتتالا 
  .APLC/CONF/2019/WP.17 الوثيقة يف الوارد النحو عل  الرئيس، من مقدمة وتوصيات"، تقرير

 دعتتم وحتدة وميزانيتة عمتل خطتة يف املتؤمتر نظتر ستياق ويف ،أيضتاا  الربادستة العامتة اجللربتة ويف -26
 اإلدارة "تعزيتتتز مبوضتتتو  املتعلتتتق املقتتترر إىل اإلشتتتارة وبعتتتد ،2024-2020 اخلمتتتس الربتتتنوات لفتتت ة التنفيتتته
 وكهلك األطراف للدول عشر الرابع االجتما  اعتمد  الهي التنفيه" دعم وحدة داخل والشفافية املالية
 إبقتتتترار الربتتتتنوات" الرابعيتتتتة التنفيتتته دعتتتتم وحتتتتدة عمتتتتل خلطتتتة 2016 لعتتتتام املتتتتدة منتصتتتتف "استتتتعرا  يف

 التنفيتتته دعتتتم وحتتتدة وميزانيتتتة عمتتتل "خطتتتة يف املتتتؤمتر نظتتتر األطتتتراف، للتتتدول عشتتتر الربتتتادس االجتمتتتا 
 .APLC/CONF/2019/WP.22 الوثيقة يف الوارد النحو عل  الرئيس، من املقدمة "2024-2020 للف ة

 الصلة ذات القرارات إىل اإلشارة وبعد ووضعها، االتفاقية عمل سري يف أيضاا  النظر سياق ويف -27
 وحتدة داخل املاليتن والشفافية احلوكمة "تعزيز بشأن األطراف للدول عشر الرابع االجتما  اختهها اليت
 26 يف الت عتتتات، إلعتتتالن مجحتتتاا  متتتؤمتراا  لتنظيمهتتتا النروجييتتتة ابلرائستتتة االجتمتتتا  أشتتتاد التنفيتتته"، دعتتتم

 االتفاقية. تنفيه أجل من ،2019 شبا مف اير

 والتوصيات القرارات -هاء 

 تربببها اليت واإلصاابت للمعامة حد وضع عل  األطراف الدول تصميم جديد من املؤمتر أكد -28
 واعتمد ،2025 عام حبلول ممكن حد أقص  إىل االتفاقية أهداف حتقيق إىل وتطلعها لألفراد املضادة األلغام
 .)2)التقرير هها من الثاين اجلزء يف الوارد األلغام، من خال عامل بشأن أوسلو إعالن

 دعم هبدف واعتمد، فاعلة، جهة أي جان  من لألفراد املضادة األلغام استخدام املؤمتر ودان -29
 يف التواردة ،2024-2020 للفت ة أوستلو عمتل خطتة عليهتا، العتاملي الطتابع وإضتفاء االتفاقيتة تنفيه تعزيز
  التقرير. هها من الثاين اجلزء

 االستعراضتتي املتتؤمتر منتته احملتترز والتقتتدم االتفاقيتتة، لتنفيتته الراهنتتة للحالتتة تقييمتتاا  املتتؤمتر وأجتترى -30
 التتدول حددتتته التتهي الطمتتو  واهلتتدف وأهتتدافها، االتفاقيتتة مقاصتتد حتقيتتق يف (2014 متتابوتو،) الثالتتث

 "استتتعرا  واعتمتتد األلغتتام، متتن ختتال عتتامل إىل للوصتتول املتبقيتتة والتحتتد ت ،2025 عتتام يف األطتتراف
 تلتتتك وتتتتدمري لألفتتتراد املضتتتادة األلغتتتام ونقتتتل وإنتتتتاج وختتتتزين استتتتعمال حظتتتر اتفاقيتتتة ووضتتتع عمتتتل ستتتري

 التقرير. هها من الثاين اجلزء يف الواردة ،"2019-2014 :األلغام

 ودعا االتفاقية، عاملية حبالة ووضعها، االتفاقية عمل سري يف نظر  سياق يف ،علماا  املؤمتر وأحا  -31
 ممكن. وقت أقر  يف ذلك تفعل أن إىل عليها تصدق أو االتفاقية إىل بعد تنضم مل اليت الدول مجيع

 بشتأن املربتجدات آبخر ووضعها، االتفاقية عمل سري يف نظر  سياق يف ،أيضاا  املؤمتر ورح  -32
 متتتن االتفاقيتتة تنفيتته "حالتتة بشتتأن وابلتقريتتر متتابوتو، عمتتل خلطتتة وامتثاهلتتا اليتتومن أحرزتتته التتهي التقتتدم
 الوثيقتتتتتتتة يف التتتتتتتوارد النحتتتتتتتو علتتتتتتت  مربتتتتتتتتوفاة"، غتتتتتتتري التزامتتتتتتتات عليهتتتتتتتا التتتتتتتيت األطتتتتتتتراف التتتتتتتدول جانتتتتتتت 

__________ 
(2) APLC/CONF/2019/5/Add.1. 



APLC/CONF/2019/5 

7 GE.19-22053 

APLC/CONF/2019/3،  التيت األطتراف التدول االجتمتا  ومشتد فيته. التواردة ابملعلومتات علمتاا  وأحا 
 خمزومهتا. بتدمري ابلتزاماهتا الوفاء أجل من جهودها تكثف أن 4 املادة مبوج  اللتزاماهتا متتثل مل

 املقدمتتة والطلبتتات ،5 املتتادة بتنفيتته املعنيتتة اللجنتتة رئتتيس قتتدمها التتيت التحلتتيالت مراعتتاة ومتتع -33
 :التالية املقررات املؤمتر اخته نفربها، والطلبات االتفاقية من 5 املادة مبوج 

 املضؤؤادة افلغؤؤام تؤؤامري إلكمؤؤاط احملؤؤاد افجؤؤ  لتمايؤؤا افرجنتؤؤن قامتؤؤه الؤؤ   الطلؤؤ   شؤؤ   مقؤؤرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا   لألفراد

 األلغتام تتدمري إلكمتال احملتدد األجتل لتمديتد األرجنتتن متن املقتدَّم الطلت  املتؤمتر قّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

  .2023 آذارممارس 1 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 طلبها يف ورد كما  ذكرت، األرجنتن أن إىل املؤمتر أشار الطل ، عل  املوافقة ولدى '2'
 يعوق الهي الوحيد الظرف أن ،2010 آذارممارس 1 يف احملدد األجتل لتمديد األصلي
 أهنتتا أبلغتتت التتيت امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة األلغتتام مجيتتع تتتدمري علتت  قتتدرهتا
 املنتاطق عل  الفعلية اإلقليمية سيطرهتا ممارسة "عدم هو سيطرهتا أو لواليتها خاضعة
 عتتتن معلومتتات الطتترف الدولتتة تقتتدم أن أمهيتتة إىل املتتؤمتر وأشتتار تطهريهتتا". املطلتتو 
 الدولة هه  تكون عندما امللغومة املناطق عل  الربيطرة حالة عل  تطرأ اليت التغيريات
 ختالل 5 املتادة تنفيته علت  تتؤثر ابلربتيطرة املتعلقتة املربائل أن إىل أشارت قد الطرف
   التمديد. ف ات

 املضؤؤادة افلغؤؤام تؤؤامري إلكمؤؤاط احملؤؤاد افجؤؤ  لتمايؤؤا كمبؤؤودا قامتؤؤه الؤؤ   الطلؤؤ   شؤؤ   مقؤؤرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا   لألفراد

 األلغتتام تتتدمري إلكمتتال احملتتدد األجتتل لتمديتتد كمبتتود   متتن املقتتدَّم الطلتت  املتتؤمتر قتتّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

  .2025 األولمديربم  كانون  31 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 من تتمكن مل كمبود  أن من الرغم عل  أنه املؤمتر الحظ الطل ، عل  املوافقة ولدى '2'
 املوعتتتد حبلتتتول التنفيتتته إبمتتتتام نفربتتتها علتت  قطعتتتته التتتهي الرئيربتتتي االلتتتتزام تنفيتتته إكمتتال
 االستتتتعرا  متتتؤمتر مقتتتررات يف املوثتتتق النحتتتو علتتت  ،2020 عتتتام يف هلتتتا احملتتتدد النهتتتائي
 املكثفتة اإلنربتانية اجلهود من عقدين من يقر  ما بعد أنه املؤسف من أنه ومع الثاين،
 أحرزت فقد هلا، املتبقي التلو  حجم الدقة وجه عل  كمبود  تعرف ال األلغام إلزالة

 استتيعا  إىل الراميتة اجلهتود وحث قدراهتا بز دة والتزمت ابلثناء جديراا  تقدماا  كمبود 
 التمديد. ف ة خالل ابلتزاماهتا والوفاء املتبقي التحدي حجم

 ستتحتاج أهنتا تتصتور كانتت  كمبتود   أن إىل املتؤمتر أشتار الطل ، عل  املوافقة ولدى '3'
 أجتتل متن طلبهتا تقتدم اتريتت  متنراا شته عشتر وأحتد ستتنوات مختس متن يقتر  متا إىل

 املتتؤمتر أشتار وإذ املؤكتدة. اخلطترة املنتاطق وتطهتري خطترة أهنتا يف املشتتبه املنتاطق مربت 
 املنتظتتتتتر ابملربتتتت  يتتتتتتأثر قتتتتد كمبتتتتتود   يف األلغتتتتام إلزالتتتتتة الوطنيتتتتة اخلطتتتتتة تنفيتتتته أن إىل

 غتتري احلدوديتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة األلغتتام ملعاجلتتة عمتتل خطتت  علتت  واالتفتتاق
 2022 آ مأغربتتطس 15 حبلتتول األطتتراف، التتدول إىل تقتتدم أن كمبتتود   إىل طلتت  املعّلمتتة،

 بطلتتتت  املشتتتتمولة املتبقيتتتتة للفتتتت ة مربتتتتتكملة عمتتتتل خطتتتت  ،2024 نيربتتتتانمأبريل 30و
 املنتاطق جبميتع حمدثة قائمةا  هه  العمل خط  تتضمن أن االجتما  وطل  التمديد.
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 هها من ألغام عل  احتوائها يف املشتبه أو لألفراد مضادة ألغام عل  حتتوي أبهنا املعروفة
 واجلهتة عتام كتل  يف تطهريهتا ستيتم التيت املنتاطق أو املنطقتة تبتن سنوية وتوقعات القبيل،

 منقحة. تفصيلية وميزانية ابلطل ، املشمولة املتبقية الف ة خالل بهلك ستقوم اليت

 األطتراف التدول ومجيتع كمبتود   أن إىل الطلت ، علت  املوافقتة لتدى ،أيضاا  املؤمتر وأشار '4'
 يتعلتتق فيمتتا بنوا هتتاما بيتتا األلغتتام إلزالتتة لكمبتتود  الوطنيتتة اخلطتتة تضتتمنت إذا ستربتتتفيد
 منهتا بربتبل واتيلنتد، كمبتود   بتن احلتدود طتول علت  عنهتا أبلغت اليت امللغومة ابملناطق
 ألغتتام علتت  احتوائهتتا يف املشتتتبه املنتتاطق وحالتتة مبواقتتع يتعلتتق فيمتتا األمتتور توضتتي  ز دة
 علم عل  األطراف الدول كمبود   إبقاء أمهية إىل املؤمتر وأشار احلدود. تلك طول عل 
 املشت كة احلتدود طتول علت  امللغومتة ابملنتاطق املتعلقتة املعلومتات عتن اإلبتالغ طريق عن
 معها. للتعامل املوضوعة اخلط  وعن واتيلند كمبود   بن

 وضتتتع علتتت  كمبتتتود   حتتتترص أن أمهيتتتة إىل املتتتؤمتر أشتتتار الطلتتت ، علتتت  املوافقتتتة ولتتتدى '5'
 الدوليتة املعتايري متع يتماش  مبا األراضي، إلبراء ومنهجيات وسياسات معايري أنرب 

 والربياسات املعايري هه  املعنية اجلهات مجيع تطبَّق وأن ابأللغام، املتعلقة لإلجراءات
 يشمل مبا وسريعاا، كامالا   تنفيهاا  االتفاقية من اجلان  هها تنفيه أجل من واملنهجيات

  ومؤكدة. فيها مشتبه فئتن إىل األراضي لتصنيف األدلة عل  قائم هن، اتبا  ضمان

 األراضتي إبتراء تقنيتات حتربن إىل الربعي مواصلة عل  كهلك  كمبود   املؤمتر وشجع '6'
 فت ة يف ابلتزاماهتتا الوفتاء علت  كمبتود   يربتاعد أن ميكن ما وهو الشهادات، وإصدار
 كفالة  يف يفيدها أن ميكن بهلك كمبود   اضطال  أن إىل املؤمتر وأشار .أقصر زمنية

  حتتتددهتا التتتيت واالقتصتتتادية واالجتماعيتتتة اإلنربتتتانية لتتت اثر ميكتتتن متتتا أبستتتر  التصتتتدي
  طلبها. يف كمبود 

 حنو عل  تقدم من حترز  عما اإلبالغ كمبود   تواصل أن أمهية إىل أيضاا  املؤمتر وأشار '7'
 معلومتتتات تقتتتدم ختتتالل متتتن ابأللغتتتام املتعلقتتتة لإلجتتتراءات الدوليتتتة املعتتتايري متتتع يتربتتتق
 مربتتاحتها املقلصتة واملنتتاطق التقتين غتتري املربت  بواستتطة امللغتاة املنتتاطق حربت  مصتنفة
 كمبتود   إبتالغ أمهيتة إىل كتهلك  املتؤمتر وأشتار املطهرة. واملناطق التقين املرب  بواسطة

 ابأللغتام املتعلقتة لإلجتراءات الدوليتة املعتايري متع تتربتق بطريقتة املتبقيتة التحتد ت عن
 واملنتتتاطق خطتتترة أهنتتتا يف املشتتتتبه املنتتتاطق حربتتت  مصتتتنفة معلومتتتات تقتتتدم طريتتتق عتتتن

  املؤكدة. اخلطرة

  قتدمتها اليت اخلطة أن من ابلرغم أنه الطل ، عل  املوافقة لدى ،أيضاا  املؤمتر والحظ '8'
 يتوقتتف جناحهتتا فتنن جيتتد، بشتكل رصتتدها وميكتن للتطبيتتق، وقابلتة طموحتتة كمبتود 

 غري احلدودية املناطق معاجلة إىل الرامية واملفاوضات اجلارية، املرب  جهود نتائ، عل 
 ميزانيتتتة متتتن الكبتتترية املشتتت كة واملربتتتامهة األلغتتتام، إزالتتتة علتتت  القتتتدرة وتوستتتيع املعلمتتتة،
 االتفاقيتة أن إىل املتؤمتر أشتار الصدد، هها ويف الثابت. الدويل التمويل وتوافر الدولة،

 عتام، كتل  متن نيربتانمأبريل 30 حبلتول األطراف، الدول كمبود   إبالغ من ستربتفيد
  :يلي مبا ،7 املادة مبوج  التزاماهتا مع متشياا 

 املتبقيتة، 73 الت املقاطعات يف األساسية املرب  أنشطة ونتائ، الربنوي التقدم (أ)
 متتع ابأللغتتام، املتعلقتتة لإلجتتراءات الدوليتتة املعتتايري متتع تتربتتق بطريقتتة مصتتنفة
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 خطتتة يف التتوارد النحتتو علتت  الربتتنوية األهتتداف يف عليهتتا امل تبتتة اآلاثر بيتتان
 كمبود ؛  عمل

 الربتتتتنوية كمبتتتتود   خطتتتتة يف التتتتواردة اباللتزامتتتتات يتعلتتتتق فيمتتتتا احملتتتترز التقتتتتدم ( )
 املعتتتايري متتتع تتربتتتق بطريقتتتة مصتتتنفة التمديتتتد، فتتت ة ختتتالل والتطهتتتري للمربتتت 
 يف عليهتتتتتتا امل تبتتتتتتة اآلاثر بيتتتتتتان متتتتتتع ابأللغتتتتتتام املتعلقتتتتتتة لإلجتتتتتتراءات الدوليتتتتتتة
 كمبود ؛  عمل خطة يف الوارد النحو عل  الربنوية األهداف

 للحتتدود العامتتة اللجنتتة ِقبتتل متتن إبرامتته املزمتتع االتفتتاق تنفيتته يف احملتترز التقتدم (ج)
 ابأللغتتتام للتلتتتو  التصتتتدي إىل الراميتتتة اخلطتتت  بشتتتأن واتيلنتتتد كمبتتتود   بتتتن

 احلدودية؛ املناطق يف لألفراد املضاد

 والتطهري املرب  أفرقة يف اجلنربن بن التوازن بتحقيق املتعلقة املعلومات آخر (د)
 األلغتتتتام، مزيلتتتتي متتتتن 2 000 بنشتتتتر الكمبوديتتتتة املربتتتتلحة القتتتتوات قيتتتتام عنتتتتد

 ونشرهم؛ وتدريبهم لتوظيفهم الزمين واجلدول

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (هت)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة؛ احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 متتن املتاحتتة املتتوارد ذلتتك يف مبتتا املتتوارد، تعبئتتة جهتتود بشتتأن املعلومتتات آختتر (و)
 التنفيه؛ جهود لدعم والدويل الوطين والتمويل الكمبودية الدولة ميزانية

 ابأللغتتام، املتعلقتتة لإلجتتراءات كمبتتود   بترمم، هيكتتل بشتتأن املعلومتتات آختر (ز)
 املتعلقتتتتتتة واجلديتتتتتتدة القائمتتتتتتة واملؤسربتتتتتتية التنظيميتتتتتتة القتتتتتتدرات ذلتتتتتتك يف مبتتتتتتا

 منه. االنتهاء بعد املتبقي للتلو  ابلتصدي

 إليه املشار النحو عل  األطراف الدول إىل تقارير كمبود   تقدم أمهية إىل وابإلضافة '9'
 األخترى التطورات عل  ابنتظام األطراف الدول إطال  أمهية إىل املؤمتر أشار أعال ،
 األختتترى وااللتزامتتتات ابلطلتتت ، املشتتتمولة الفتتت ة ختتتالل 5 املتتتادة بتنفيتتته الصتتتلة ذات
 الدول واجتما  الدورات، بن املعقودة االجتماعات خالل وذلك الطل ، يف الواردة

 املعتّدة 7 ابملتادة الصتلة ذات تقاريرهتا ختالل ومتن االستعراضتية، واملؤمترات األطراف،
 اإلبالغ. دليل ابستخدام

 لألفؤراد املضادة افلغام تامري إلكماط احملاد افج  لتمايا تشاد قامته ال   الطل   ش   مقرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا  

 األلغتتتام تتتتدمري إلكمتتتال احملتتتدد األجتتتل لتمديتتتد تشتتتاد متتتن املقتتتدَّم الطلتتت  املتتتؤمتر قتتتّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

 .2025 الثاينميناير كانون  1 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 فيمتتا بتتهلت قتتد تشتتاد كتتون متتن ابلتترغم أنتته املتتؤمتر الحتتظ الطلتت ، علتت  املوافقتتة ولتتدى '2'
 إبالغها ميكن احملرز التقدم عن املقدمة املعلومات فنن اللتزاماهتا، لالمتثالداا جهو  يبدو
 املعتايري متع يتفتق مبتا التقتارير تقتدم طريتق عتن فيهتا لتبس ال وبطريقتة الوضتو  متن مبزيتد
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 املنتاطق حرب  مصنفة معلومات توفري خالل من ابأللغام، املتعلقة لإلجراءات الدولية
 التقتتتين املربتتت  بواستتتطة مربتتتاحتها املقلصتتتة واملنتتتاطق التقتتتين غتتتري املربتتت  بواستتتطة امللغتتتاة

 املتبقيتتة التحتتد ت عتتن تشتتاد إبتتالغ أمهيتتة إىل كتتهلك املتتؤمتر وأشتتار املطهتترة. واملنتتاطق
 معلومات تقدم طريق عن ابأللغام املتعلقة لإلجراءات الدولية املعايري مع تتربق بطريقة
  املؤكدة. اخلطرة واملناطق خطرة أهنا يف املشتبه املناطق حرب  مصنفة

 ملتتتدة للتمديتتتدبتتتاا طل بتقتتتدميها تشتتتاد، أن املتتتؤمتر الحتتتظ الطلتتت ، علتتت  املوافقتتتة ولتتتدى '3'
 طلبهتا تقتدم اتريت  متن ستنوات مختس قرابتة إىل ستتحتاج أهنتا تتصتور سنوات، مخس

 والحتتظ املطهتترة. املؤكتتدة اخلطتترة واملنتتاطق املتبقيتتة التحتتد ت بشتتأن الرؤيتتة هلتتا لتتضتت 
 للمربتتو  مفصتتلة ستتنوية عمتتل خطتتة وجتتود عتتدم الطلتت ، علتت  موافقتتته لتتدى املتتؤمتر،
 عملهتتا خطتتة بتحتتديث تشتتاد ابلتتتزام املتتؤمتر ورحتت  البيتتامت. قواعتتد لتنظيتتف وخطتتة
 تنظتتتيم إعتتتادة إىل الراميتتتة جهودهتتتا عتتتن فضتتتالا  احملّدثتتتة، املعلومتتتات متتتن املزيتتتد لتشتتتمل
 األلغام. إلزالة العليا الوطنية املفوضية عمل بيئة وحتربن وتعزيز

 أنرب  وضع عل  تشاد حترص أن أمهية إىل املؤمتر أشار الطل ، عل  املوافقة ولدى '4'
 الدوليتتتتة املعتتتتايري متتتتع يتماشتتتت  مبتتتتا األراضتتتتي، إلبتتتتراء ومنهجيتتتتات وسياستتتتات معتتتتايري

 متتتن واملنهجيتتتات والربياستتتات املعتتتايري هتتته  تطبَّتتتق وأن ابأللغتتتام، املتعلقتتتة لإلجتتتراءات
 اتبتتا  ضتمان يشتمل مبتا وستتريعاا، كتامالا   تنفيتهاا  االتفاقيتة متتن اجلانت  هتها تنفيته أجتل
 املتؤمتر وشجع ومؤكدة. فيها مشتبه فئتن إىل األراضي لتصنيف األدلة عل  قائم هن،

 وإصتتتتتدار األراضتتتتتي إبتتتتتراء تقنيتتتتتات حتربتتتتتن إىل الربتتتتتعي مواصتتتتتلة علتتتتت  كتتتتتهلك  تشتتتتاد
 أقصر. زمنية ف ة يف ابلتزاماهتا الوفاء عل  تشاد يرباعد أن ميكن ما وهو الشهادات،

 أبسر  التصدي كفالة  يف يفيدها أن ميكن بهلك تشاد اضطال  أن إىل املؤمتر وأشار
  طلبها. يف تشاد حددهتا اليت واالقتصادية واالجتماعية اإلنربانية ل اثر ميكن ما

 بنتتائ، يتتأثر قتد تشتاد يف األلغتام إلزالة الوطنية اخلطة تنفيه أن إىل اإلشارة معر  ويف '5'
 التتتتتتدول إىل تقتتتتتتدم أن تشتتتتتتاد إىل املتتتتتتؤمتر طلتتتتتت  األمنيتتتتتتة، واحلالتتتتتتة املنتظتتتتتترة املربتتتتتتوحات
 املتبقيتتة الفتت ة تغطتتي مربتتتكملة عمتتل خطتتة ،2022 نيربتتانمأبريل 30 حبلتتول األطتتراف،
 مربتتكملة قائمتة هته  العمتل خطتة تتضمن أن املؤمتر وطل  التمديد. بطل  املشمولة
 ابستتتتخدام لألفتتراد، مضتتادة ألغتتام علتت  احتوائهتتا يف املشتتتبه أو املعروفتتة املنتتاطق جبميتتع

 ستتنوية وإستتقاطات ابأللغتتام، املتعلقتتة لألعمتتال الدوليتتة املعتتايري متتع تتربتتق مصتتطلحات
 املتبقية الف ة خالل ذلك تتوىل اليت واجلهات معها التعامل سيجري اليت املناطق بشأن
  منقحة. تفصيلية مبيزانية ذلك يُشفع أن عل  الطل ، يغطيها اليت

، لتدى موافقتته علت  الطلت ، أن اخلطتة التيت قتدمتها تشتاد طموحتة أيضتاا والحظ املتؤمتر  '6'
وتُبّن بوضو  العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف التنفيه، بيد أن جناحها يتوقف عل  نتيجة 
جهتتود إزالتتة األلغتتام اجلاريتتة وعلتت  تتتتوافر قتتدر كبتتري متتن التمتتويالت اخلارجيتتة. ويف هتتتها 

ربتتتتفيد متتتن إبتتتالغ تشتتتاد التتتدول األطتتتراف، الصتتتدد، أشتتتار املتتتؤمتر إىل أن االتفاقيتتتة ست
 :، مبا يلي7مع التزاماهتا مبوج  املادة  نيربانمأبريل من كل عام، متشياا  30حبلول 

 علت  األنشتطة هته  وتصتنيف األراضتي، إبتراء أنشتطة يف ستنو ا  احملرز التقدم (أ)
 ذلتتتك يف مبتتتا ابأللغتتتام، املتعلقتتتة لإلجتتتراءات الدوليتتتة املعتتتايري متتتع يتربتتتق حنتتتو

 النحتو عل  الربنوية األهداف عل  وأتثريها اجلديدة، امللغومة املناطق حتديد
 تشاد؛ عمل خطة يف الوارد
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 املربتتتتخدمة العمليتتتة األستتتالي  متتتن الكاملتتتة اجملموعتتتة عتتتن حمّدثتتتة معلومتتتات ( )
 الكشتتتتتف ونظتتتتتم اآلليتتتتتة األجهتتتتتزة استتتتتتخدام ذلتتتتتك يف مبتتتتتا األراضتتتتتي، إلبتتتتتراء

 احليوامت؛ ابستخدام

 تشاد تتلقا  الهي اخلارجي والتمويل املوارد تعبئة جهود عن حمّدثة معلومات (ج)
  التنفيه؛ جهود لدعم حكومتها توفرها اليت واملوارد

 ستلباا  أو إجيتاابا  أتثتري  وكيفيتة األمتين الوضتع تغري عن ابنتظام حمّدثة معلومات (د)
  التنفيه؛ يف

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (هت)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة؛ احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 ابأللغتتام، املتعلقتتة لإلجتراءات تشتتاد بتترمم، هيكتل عتتن مربتتتكملة معلومتات (و)
 املعنيتتتتتة الربتتتتتلطة وهتتتتتي) األلغتتتتتام إلزالتتتتتة العليتتتتتا الوطنيتتتتتة املفوضتتتتتية ستتتتتيما وال

  ؛(تشاد يف ابأللغام املتعلقة ابإلجراءات

 إطتتار يف البيتتامت قاعتتدة تنظيتتف يف احملتترز لتقتتدما عتتن مربتتتكملة معلومتتات (ز)
 احلمايتتتتة وتتتتتوفري والتنميتتتتة، األلغتتتتام، إزالتتتتة لتتتتدعم مشتتتترو ) بروديكتتتتو مشتتتترو 

  .(وغربيها تشاد مشايل يف للضعفاء االجتماعية

 إليتته املشتتار النحتو علتت  األطتتراف التدول إىل تقتتارير تشتتاد تقتدم أمهيتتة إىل وابإلضتافة '7'
 األخرى التطورات عل  ابنتظام األطراف الدول إطال  أمهية إىل املؤمتر أشار أعال ،
 األختتترى وااللتزامتتتات ابلطلتتت ، املشتتتمولة الفتتت ة ختتتالل 5 املتتتادة بتنفيتتته الصتتتلة ذات

 واجتمتتتتا  التتتتدورات، بتتتتن املعقتتتتودة االجتماعتتتتات ختتتتالل وذلتتتتك الطلتتتت ، يف التتتتواردة
 7 ابملتادة الصتلة ذات تقاريرهتا ختالل ومن االستعراضية، واملؤمترات األطراف، الدول
 اإلبالغ. دليل ابستخدام املعّدة

 لألفراد املضادة افلغام تامري إلكماط احملاد افج  لتمايا  ثيو يا قامته ال   الطل   ش   مقرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا  

 األلغتتتام تتتتدمري إلكمتتتال احملتتتدد األجتتتل لتمديتتتد إثيوبيتتتا متتتن املقتتتدَّم الطلتتت  املتتتؤمتر قتتتّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

 .2025 األولمديربم  كانون  31 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 متن تتمكن مل إثيوبيا أن من الرغم عل  أنه املؤمتر الحظ الطل ، عل  املوافقة ولدى '2'
 مقتتررات يف املوثتتق النحتتو علتت  بتته، تعهتتدت التتهي الرئيربتتي االلتتتزام تنفيتته استتتكمال
 املتبقيتة للتحد ت احلقيقي احلجم ابستيعا  األطراف، للدول عشر الرابع االجتما 
 رحت  ،2020 عتام يف أجله حبلول التنفيه إكمال أجل من لهلك تبعاا  خط  ووضع
 املتبقيتتتة، التحتتتد ت حجتتتم استتتتيعا  إىل الراميتتتة اجلهتتتود حبتتتث إثيوبيتتتا ابلتتتتزام املتتتؤمتر
 التمديد. ف ة خالل ابلتزاماهتا والوفاء قدراهتا وز دة
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 إىل ستحتاج أهنا تتصور كانت  إثيوبيا أن إىل املؤمتر أشار الطل ، عل  املوافقة ولدى '3'
 خطرة أهنا يف املشتبه املناطق مرب  أجل من أشهر وستة سنوات مخس من يقر  ما

 اإلثيوبيتتة الوطنيتتة اخلطتتة تنفيتته أن إىل املتتؤمتر وأشتتار املؤكتتدة. اخلطتترة املنتتاطق وتطهتتري
 حتدودها علت  األلغتام وإزالتة ابملربت  املتعلقتة االتفاقات بنتائ، يتأثر قد األلغام إلزالة
 الدوليتتتة املنظمتتتات متتتع والشتتتراكة التعتتتاون وز دة املنتظتتترة، وابملربتتتوحات إريتتت  ، متتتع

 األطتراف، التدول إىل تقتدم أن إليهتا وطلت  األلغتام، إزالتة جمتال يف الفاعلتة واجلهتات
 عمتتتتتتتل خطتتتتتتت  ،2023 نيربتتتتتتتانمأبريل 30 وحبلتتتتتتتول ،2021 نيربتتتتتتتانمأبريل 30 حبلتتتتتتتول

 تتضتتتتمن أن االجتمتتتتا  وطلتتت  التمديتتتتد. بطلتتتت  املشتتتمولة املتبقيتتتتة للفتتتت ة مربتتتتكملة
 مضتادة ألغتام عل  حتتوي أبهنا املعروفة املناطق جبميع حمدثة قائمةا  هه  العمل خط 
 تبتتتن ستتتنوية وتوقعتتتات القبيتتتل، هتتتها متتتن ألغتتتام علتتت  احتوائهتتتا يف املشتتتتبه أو لألفتتتراد
 ختتالل بتتهلك ستتتقوم التتيت واجلهتتة عتتام كتتل  يف تطهريهتتا ستتيتم التتيت املنتتاطق أو املنطقتتة
 منقحة. تفصيلية وميزانية ابلطل ، املشمولة املتبقية الف ة

 أنرب  وضع عل  أثيوبيا حترص أن أمهية إىل املؤمتر أشار الطل ، عل  املوافقة ولدى '4'
 الدوليتتتتة املعتتتتايري متتتتع يتماشتتتت  مبتتتتا األراضتتتتي، إلبتتتتراء ومنهجيتتتتات وسياستتتتات معتتتتايري

 متتتن واملنهجيتتتات والربياستتتات املعتتتايري هتتته  تطبَّتتتق وأن ابأللغتتتام، املتعلقتتتة لإلجتتتراءات
 اتبتتا  ضتمان يشتمل مبتا وستتريعاا، كتامالا   تنفيتهاا  االتفاقيتة متتن اجلانت  هتها تنفيته أجتل
 املتؤمتر وشجع ومؤكدة. فيها مشتبه فئتن إىل األراضي لتصنيف األدلة عل  قائم هن،

 وإصتتتتدار األراضتتتتي إبتتتتراء تقنيتتتتات حتربتتتتن إىل الربتتتتعي مواصتتتتلة علتتتت  كتتتتهلك  أثيوبيتتتتا
 أقصر زمنية ف ة يف ابلتزاماهتا الوفاء عل  إثيوبيا يرباعد أن ميكن ما وهو الشهادات،
 بتتتهلك إثيوبيتتتا اضتتتطال  أن إىل املتتتؤمتر وأشتتتار التكتتتاليف. حيتتتث متتتن أكتتت  وبكفتتتاءة

 واالجتماعيتتة اإلنربتتانية لتت اثر ميكتتن متتا أبستتر  التصتتدي كفالتتة  يف يفيتتدها أن ميكتتن
 تواصتتل أن أمهيتتة إىل أيضتتاا  املتتؤمتر وأشتتار طلبهتتا. يف إثيوبيتتا حتتددهتا التتيت واالقتصتتادية

 لإلجتتراءات الدوليتتة املعتتايري متتع يتربتتق حنتتو علتت  تقتتدم متتن حتتترز  عمتتا اإلبتتالغ إثيوبيتتا
 بواستتطة امللغتتاة املنتتاطق حربتت  مصتتنفة معلومتتات تقتتدم ختتالل متتن ابأللغتتام املتعلقتتة
  املطهرة. واملناطق التقين املرب  بواسطة مرباحتها املقلصة واملناطق التقين غري املرب 

 األطتراف التدول ومجيتع إثيوبيتا أن إىل الطل ، عل  املوافقة لدى ،أيضاا  املؤمتر وأشار '5'
 يتعلتق فيمتا بنوا هتاما بيتا األلغتام إلزالة اإلثيوبية الوطنية اخلطة تضمنت إذا ستربتفيد
 منهتا بربتبل وإريت  ، إثيوبيتا بتن احلدود طول عل  عنها أبلغت اليت امللغومة ابملناطق
 ألغتام علت  احتوائهتا يف املشتتبه املنتاطق وحالتة مبواقتع يتعلتق فيما راألمو  توضي  ز دة
 علتت  األطتراف التدول إببقتتاء إثيوبيتا التتزام إىل املتتؤمتر وأشتار احلتدود. تلتتك طتول علت 
 احلتتدود طتتول علتت  امللغومتتة ابملنتتاطق املتعلقتتة املعلومتتات عتتن اإلبتتالغ طريتتق عتتن علتتم

 معها. للتعامل املوضوعة اخلط  وعن وإري   إثيوبيا بن املش كة

 التواصتتل وعزمهتتا إثيوبيتتا اهتمتتام إىل الطلتت ، علتت  املوافقتتة لتتدى ،أيضتتاا  املتتؤمتر وأشتتار '6'
 إطتار يف والتطهتري للمربت  إثيوبيتا خلطتة تنفيتههم لتدعم الدولين الشركاء مع والتعاون
 احلكومية غري املنظمات مشاركة أن إىل املؤمتر وأشار به. تقدموا الهي التمديد طل 

 تنفيتتته علتتت  إثيوبيتتتا تربتتتاعد أن ميكتتتن األلغتتتام إزالتتتة جمتتتال يف العاملتتتة والدوليتتتة الوطنيتتتة
  كفاءة.  أكثر بطريقة األلغام إلزالة خططها
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 إثيوبيا قدمتها اليت اخلطة أن من ابلرغم أنه املؤمتر الحظ الطل ، عل  املوافقة ولدى '7'
 بتتتوافر مرهتتون جناحهتتا فتتنن جيتتد، بشتتكل رصتتدها وميكتتن للتطبيتتق، وقابلتتة طموحتتة،
 الدوليتتة املنظمتتات متتن والشتتراكة التعتتاون وبتتز دة التتدويل اجملتمتتع متتن كبتترية  مربتتامهات
 أن إىل املتتتتتؤمتر أشتتتتتار الصتتتتتدد، هتتتتتها ويف ابأللغتتتتتام. املتعلقتتتتتة اإلجتتتتتراءات يف املختصتتتتتة
 التدول إىل نيربتانمأبريل 30 حبلتول ستنوية تقتارير إثيوبيا تقدم من ستربتفيد االتفاقية

 :يلي ما بشأن ،7 املادة مبوج  التزاماهتا مع متاشيا األطراف،

 للمربت  الربتنوية إثيوبيتا خطتة يف الواردة اباللتزامات يتعلق فيما احملرز التقدم (أ)
 املقلصة واملناطق امللغاة املناطق حرب  مصنفاا  التمديد، ف ة خالل والتطهري
 الربتتنوية األهتتداف يف ذلتتك علتت  امل تبتتة واآلاثر املطهتترة واملنتتاطق مربتتاحتها

 إثيوبيا؛ عمل خطة يف املبينة

 املربتتتتخدمة العمليتتتة األستتتالي  متتتن الكاملتتتة اجملموعتتتة عتتتن حمّدثتتتة معلومتتتات ( )
 الكشتتتتتف ونظتتتتتم اآلليتتتتتة األجهتتتتتزة استتتتتتخدام ذلتتتتتك يف مبتتتتتا األراضتتتتتي، إلبتتتتتراء

 األفتتتراد بتتتتدري  الصتتتلة ذات املعلومتتتات جانتتت  إىل احليتتتوامت، ابستتتتخدام
 اجلديتتتتتدة املنهجيتتتتتات علتتتتت  الفاعلتتتتتة واجلهتتتتتات األلغتتتتتام، جمتتتتتال يف التتتتتوطنين
 اجلودة؛ مراقبة ووسائل

 التلو  معاجلة إىل الرامية اخلط  بشأن وإري   إثيوبيا اتفاق يف احملرز التقدم (ج)
 ذلتتتتتك يف مبتتتتتا احلدوديتتتتتة، املنتتتتتاطق يف لألفتتتتتراد املضتتتتتادة األلغتتتتتام عتتتتتن النتتتتتاجم

 واإلجنتتتتتازات العمتتتتتل، وستتتتتري اجلهتتتتتد، هتتتتتها يف املشتتتتتاركة الوطنيتتتتتة املؤسربتتتتتات
 الربنوية؛

 تتلقتتتا  التتتهي اخلتتتارجي والتمويتتتل املتتتوارد تعبئتتتة جهتتتود عتتتن حمّدثتتتة معلومتتتات (د)
 التنفيه؛ جهود لدعم حكومتها توفرها اليت واملوارد إثيوبيا

 الدوليتة املنظمتات متع التعتاون ستبيل يف املبهولة اجلهود عن حمّدثة معلومات (هت)
 طلتتتتت  إطتتتتتار يف اخلطتتتتتة تنفيتتتتته دعتتتتتم أجتتتتتل متتتتتن احلكوميتتتتتة غتتتتتري واملنظمتتتتتات
 التمديد؛

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (و)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة. احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 إليته املشتار النحتو علت  األطتراف التدول إىل تقتارير إثيوبيتا تقتدم أمهيتة إىل وابإلضافة '8'
 األخترى التطتورات عل  ابنتظام األطراف الدول إطال  أمهية إىل املؤمتر أشار أعال ،
 األختتترى وااللتزامتتتات ابلطلتتت ، املشتتتمولة الفتتت ة ختتتالل 5 املتتتادة بتنفيتتته الصتتتلة ذات
 الدول واجتما  الدورات، بن املعقودة االجتماعات خالل وذلك الطل ، يف الواردة

 املعتّدة 7 ابملتادة الصتلة ذات تقاريرهتا ختالل ومتن االستعراضتية، واملتؤمترات األطراف،
 اإلبالغ. دليل ابستخدام

 لألفراد املضادة افلغام تامري إلكماط احملاد افج  لتمايا  ريرتا قامته ال   الطل   ش   مقرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا  
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 تتتتدمري إلكمتتتال إلريتتت   احملتتتدد األجتتتل لتمديتتتد إريتتت   متتتن املقتتتدم الطلتتت  املتتتؤمتر قتتتّيم '1'
  .(1)5 للمادة وفقاا  امللغومة املناطق يف لألفراد املضادة األلغام

 طلبتتتات وتقتتتدم إعتتتداد "لعمليتتتة وفقتتتاا  تتصتتترف مل إريتتت   ألن قلقتتته عتتتن املتتتؤمتر وأعتتتر  '2'
 الربتتتتابع االجتمتتتا  يف ُوضتتتتعت التتتيت فيهتتتتا"، والنظتتتر 5 املتتتتادة يف احملتتتدد األجتتتتل متديتتتد
 الطلتتت  تقتتتدم يف إريتت   أتختتتر ألن أيضتتتاا  قلقتته عتتتن املتتتؤمتر وأعتتر  األطتتتراف. للتتدول

  الطل . وحتليل ابلكامل بواليتها ابالضطال  5 املادة بتنفيه املعنية للجنة يربم  مل

 طلت  وتقدم األطراف الدول أرستها اليت ابلعملية ابلتقيد إري   ابلتزام املؤمتر ورح  '3'
 طلبهتتتتا، يف إليتتته املشتتتتار النحتتتو علتتت  العمليتتتتة، تلتتتك تقتضتتتيه ملتتتتا وفقتتتاا  2020 عتتتام يف

 اللجنتتتة متتتع تعتتاوين حتتتوار إجتتتراء ذلتتك وستتتيتي  الصتتتدد. هتتها يف اإلجيابيتتتة ومبشتتاركتها
 .5 املادة بتنفيه املعنية

 املتادة مبوجت  التزاماهتتا تنفيته عتن حمّدثتة معلومات تقدم مل إري   أن إىل املؤمتر وأشار '4'
 لقرار متتثل ومل األخري، متديدها طل  عل  الثالث االستعراضي املؤمتر وافق أن منه 5

 يقتتتتدم مل إريتتتت   متتتتن املقتتتتدم الطلتتتت  أن املتتتتؤمتر والحتتتتظ الثالتتتتث. االستعراضتتتتي املتتتتؤمتر
 إريتت   تقتتدم عتتدم أن املتتؤمتر الحتتظ عليتته، وبنتتاء التنفيتته. حالتتة عتتن كافيتتة  معلومتتات
 مصتتدر يشتكل 2014 عتام يف التمديتد طلت  تقتدم منته التنفيته عتن حمدثتة معلومتات

  ابلغ. قلق

 التمديتد طلبتات تقتدم أن يقتضتي اآلجتال متديتد عمليتة سري حربن أن املؤمتر والحظ '5'
 تلتك يف ستينظر التهي املتؤمتر فيهتا ستيعقد التيت الربنة نفس من آذارممارس 31 حبلول

 املقدمتة الدولتة بتن تعتاوين تبادل وإجراء للطلبات حتليل إعداد يتربىن كيما  الطلبات،
 إريتت   أن إىل املتتؤمتر أشتتار الربتتياق، هتتها ويف .5 املتتادة بتنفيتته املعنيتتة واللجنتتة للطلتت 

 ووافتق التمديتد، طلت  لتقتدم متكاملتة عمليتة إجتراء متن ستربتتفيدان ككل  واالتفاقية
 األولمديربتتتتم  كتتتتانون  31 حتتتى شتتتتهراا  عشتتتتر أحتتتد ملتتتتدة إلريتتتت   اآلجتتتل متديتتتتد علتتت 

 دعم وحدة من املرباعدة طلبت إذا ستربتفيد إري   أن إىل أيضاا  املؤمتر وأشار .2020
 القيتتام إىل التنفيتته دعتتم وحتتدة دعتتوة طريتتق عتتن ذلتتك يف مبتتا طلبهتتا، إعتتداد يف التنفيتته
 البلد. داخل بز رة

 آذارممتتارس 31 حبلتتولبتتاا طل املتبعتتة، للعمليتتة وفقتتاا  تقتتدم، أن إريتت   إىل املتتؤمتر وطلتت  '6'
 ويف الطلتت . بشتتأن تعتتاوين تبتتادل متتن األطتتراف والتتدول إريتت   تربتتتفيد كيمتتا  ،2020
 معلومات إري   طل  يتضمن أن املفيد من سيكون أنه إىل املؤمتر أشار الصدد، هها
 :يلي عما

 االستعراضتتتي املتتتؤمتر وافتتتق أن منتتته امللغومتتتة املنتتتاطق معاجلتتتة يف احملتتترز التقتتتدم (أ)
 مع تتربق بطريقة إري   من املقدم التمديد طل  عل  2014 عام يف الثالث
 معلومتتتتات تقتتتتدم طريتتتتق عتتتتن ابأللغتتتتام املتعلقتتتتة لإلجتتتتراءات الدوليتتتتة املعتتتتايري
 املقلصتتة واملنتتاطق التقتتين غتتري املربتت  بواستتطة امللغتتاة املنتتاطق حربتت  مصتتنفة

 املطهرة؛ واملناطق التقين املرب  بواسطة مرباحتها

 املعتايري متع يتربتق حنتو علت  وحجمهتا وموقعهتا املتبقيتة امللغومتة املنتاطق عدد ( )
 مصتتتتنفة معلومتتتتات تقتتتتدم طريتتتتق عتتتتن ابأللغتتتتام املتعلقتتتتة لإلجتتتتراءات الدوليتتتتة
 املؤكدة؛ اخلطرة واملناطق خطرة أهنا يف املشتبه املناطق حرب 
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 حتديتتد يشتتمل مبتتا أختترى، طريقتتة أبيتتة إبرائهتتا أو املنتتاطق هتته  تطهتتري خطتت  (ج)
 األلغام؛ وإزالة للمرب  سنوية أهداف

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (د)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة. احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 5 املادة بتنفيه علم عل  األطراف الدول إبقاء يف إري   انتظام أمهية إىل املؤمتر وأشار '7'
 متتتتن وكتتتهلك األطتتتراف التتتتدول واجتماعتتتات التتتدورات بتتتتن املعقتتتودة االجتماعتتتات يف

 اإلبالغ. دليل ابستخدام ،7 املادة مبوج  املقدمة تقاريرها خالل

 املضؤادة افلغؤام تؤامري إلكماط احملاد افج  لتمايا  اجيكستا  قامته ال   الطل   ش   مقرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا   لألفراد

 األلغام تدمري إلكمال احملدد األجل لتمديد طاجيكربتان من املقدَّم الطل  املؤمتر قّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

 .2025 األولمديربم  كانون  31 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 طاجيكربتتتتتان أن متتتتن التتتترغم علتتتت  أنتتتته املتتتتؤمتر الحتتتتظ الطلتتتت ، علتتتت  املوافقتتتتة ولتتتتدى '2'
 التنفيتته إبمتتتام نفربتتها علتت  قطعتتته التتهي الرئيربتتي االلتتتزام تنفيتته إكمتتال متتن تتتتمكن مل

 متتؤمتر مقتتررات يف املوثتتق النحتتو علتت  ،2020 عتتام يف هلتتا احملتتدد النهتتائي املوعتتد حبلتتول
 اجلهتتود متتن عقتتدين متتن يقتتر  متتا بعتتد أنتته املؤستتف متتن أنتته ومتتع الثتتاين، االستتتعرا 
 التلتو  حجتم الدقتة وجته علت  طاجيكربتان تعرف ال األلغام إلزالة املكثفة اإلنربانية
 قتتتدراهتا بتتتز دة والتزمتتت ابلثنتتتاء جتتديراا  تقتتتدماا  طاجيكربتتتان أحتتترزت فقتتد هلتتتا، املتبقتتي
 فت ة ختالل ابلتزاماهتتا والوفتاء املتبقي التلو  حجم استيعا  إىل الرامية اجلهود وحث

 التمديد.

 أهنتتتتا تتصتتتور كانتتتت  طاجيكربتتتتتان أن إىل املتتتؤمتر أشتتتار الطلتتتت ، علتتت  املوافقتتتة ولتتتدى '3'
 املنتتاطق مربتت  أجتتل متتنراا شتته عشتتر وأحتتد ستتنوات مختتس متتن يقتتر  متتا إىل ستتتحتاج
 تنفيتته أن إىل املتتؤمتر أشتتار وإذ .املؤكتتدة اخلطتترة املنتتاطق وتطهتتري خطتترة أهنتتا يف املشتتتبه
 واالتفاقتتتات املنتظتتتر ابملربتتت  يتتتتأثر قتتتد طاجيكربتتتتان يف األلغتتتام إلزالتتتة الوطنيتتتة اخلطتتتة
 آليتتات نشتتر جتتدوى عتتن فضتتالا  احلدوديتتة، املنتتاطق يف والتطهتتري املربتت  بشتتأن املعلقتتة

 30 حبلتتتتتول األطتتتتتراف، التتتتتدول إىل طاجيكربتتتتتتان تقتتتتتدم أن طلتتتتت  فقتتتتتد ميكانيكيتتتتتة،
 للفتت ة مربتتتكملة عمتتل خطتت  ،2023 األولمأكتتتوبر تشتترين 31و 2021 نيربتتانمأبريل

 هتتته  العمتتل خطتتت  تتضتتمن أن االجتمتتا  وطلتتت  التمديتتد. بطلتتت  املشتتمولة املتبقيتتة
 يف املشتبه أو لألفراد مضادة ألغام عل  حتتوي أبهنا املعروفة املناطق جبميع حمدثة قائمةا 

 سيتم اليت املناطق أو املنطقة تبن سنوية وتوقعات القبيل، هها من ألغام عل  احتوائها
 ابلطلت ، املشتمولة املتبقية الف ة خالل بهلك ستقوم اليت واجلهة عام كل  يف تطهريها
 منقحة. تفصيلية وميزانية

 التتتدول ومجيتتتع طاجيكربتتتان أن إىل الطلتتت ، علتت  املوافقتتتة لتتتدى ،أيضتتاا  املتتتؤمتر وأشتتار '4'
ما بيتتتتا األلغتتتتام إلزالتتتتة لطاجيكربتتتتتان الوطنيتتتتة اخلطتتتتة تضتتتتمنت إذا ستربتتتتتفيد األطتتتتراف
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 بتتتتن احلتتتتدود طتتتتول علتتتت  عنهتتتتا أبلغتتتتت التتتتيت امللغومتتتتة ابملنتتتتاطق يتعلتتتتق فيمتتتتا بنوا هتتتتا
 وحالتة مبواقتع يتعلتق فيمتا األمتور توضتي  ز دة منهتا برببل وأوزبكربتان، طاجيكربتان

 التزام إىل املؤمتر وأشار احلدود. تلك طول عل  ألغام عل  احتوائها يف املشتبه املناطق
 املعلومتتتات عتتتن اإلبتتتالغ طريتتتق عتتتن علتتتم علتتت  األطتتتراف التتتدول إببقتتتاء طاجيكربتتتتان

 وأوزبكربتتتان طاجيكربتتتان بتتن املشتت كة احلتتدود طتتول علتت  امللغومتتة ابملنتتاطق املتعلقتتة
 معها. للتعامل املوضوعة اخلط  وعن

 وضتع علت  طاجيكربتتان حترص أن أمهية إىل املؤمتر أشار الطل ، عل  املوافقة ولدى '5'
 الدوليتة املعتايري متع يتماشت  مبتا األراضتي، إلبراء ومنهجيات وسياسات معايري أنرب 

 أجل من واملنهجيات والربياسات املعايري هه  تطبَّق وأن ابأللغام، املتعلقة لإلجراءات
 قائم هن، اتبا  ضمان يشمل مبا وسريعاا، كامالا   تنفيهاا  االتفاقية من اجلان  هها تنفيه
 املتتتتتتؤمتر وشتتتتتجع ومؤكتتتتتتدة. فيهتتتتتا مشتتتتتتتبه فئتتتتتتن إىل األراضتتتتتتي لتصتتتتتنيف األدلتتتتتتة علتتتتت 

 وإصتدار األراضتي إبتراء تقنيتات حتربتن إىل الربتعي مواصتلة علت  كهلك  طاجيكربتان
 زمنية ف ة يف ابلتزاماهتا الوفاء عل  طاجيكربتان يرباعد أن ميكن ما وهو الشهادات،

 كفالتة  يف يفيتدها أن ميكتن بتهلك طاجيكربتتان اضتطال  أن إىل املؤمتر وأشار أقصر.
 حتتتددهتا التتتيت واالقتصتتتادية واالجتماعيتتتة اإلنربتتتانية لتتت اثر ميكتتتن متتتا أبستتتر  التصتتتدي

  طلبها. يف طاجيكربتان

 تقتتدم متتن حتتترز  عمتتا اإلبتتالغ طاجيكربتتتان تواصتتل أن أمهيتتة إىل أيضتتاا  املتتؤمتر وأشتتار '6'
 تقتتتدم ختتتالل متتتن ابأللغتتتام املتعلقتتتة لإلجتتتراءات الدوليتتتة املعتتتايري متتتع يتربتتتق حنتتتو علتتت 

 املقلصتتة واملنتتاطق التقتتين غتتري املربتت  بواستتطة امللغتتاة املنتتاطق حربتت  مصتتنفة معلومتتات
 أمهيتتتتة إىل كتتتتهلك  املتتتتؤمتر وأشتتتتار املطهتتتترة. واملنتتتتاطق التقتتتتين املربتتتت  بواستتتتطة مربتتتتاحتها
 الدولية املعايري مع تتربق بطريقة املتبقي التلو  عن اإلبالغ يف طاجيكربتان استمرار

 املشتتبه املناطق حرب  مصنفة معلومات تقدم طريق عن ابأللغام املتعلقة لإلجراءات
  املؤكدة. اخلطرة واملناطق خطرة أهنا يف

 قتدمتها التيت اخلطتة أن متن ابلرغم أنه الطل ، عل  املوافقة لدى ،أيضاا  املؤمتر والحظ '7'
 نتتائ، علت  يتوقتف جناحهتا فتنن جيتد، بشتكل رصتدها وميكتن طموحتة، طاجيكربتان

 وتوستتتيع احلدوديتتتة، مناطقهتتتا معاجلتتتة إىل الراميتتتة واملفاوضتتتات اجلاريتتتة، املربتتت  جهتتتود
 التدويل التمويتل وتتوافر الدولتة، ميزانيتة متن الكبترية واملربتامهة األلغتام، إزالة عل  القدرة

 إبتتتتتتالغ متتتتتتن ستربتتتتتتتفيد االتفاقيتتتتتتة أن إىل املتتتتتتؤمتر أشتتتتتتار الصتتتتتتدد، هتتتتتتها ويف الثابتتتتتتت.
 متتتتع متشتتتتياا  عتتتتام، كتتتتل  متتتتن نيربتتتتانمأبريل 30 حبلتتتتول األطتتتتراف، التتتتدول طاجيكربتتتتتان

  :يلي مبا ،7 املادة مبوج  التزاماهتا

 الربتتنوية طاجيكربتتتان خطتتة يف التتواردة اباللتزامتات يتعلتتق فيمتتا احملتترز التقتدم (أ)
 واملناطق امللغاة املناطق حرب  مصنفاا  التمديد، ف ة خالل والتطهري للمرب 
 األهتتداف يف ذلتتك علتت  امل تبتتة واآلاثر املطهتترة واملنتتاطق مربتتاحتها املقلصتتة
 طاجيكربتان؛ عمل خطة يف املبينة الربنوية

 بشتتتتأن وأوزبكربتتتتتان طاجيكربتتتتتان حكتتتتوميت بتتتتن االتفتتتتاق يف احملتتتترز التقتتتتدم ( )
 ذلتتتك يف مبتتتا بينهمتتتا، املشتتت كة احلتتتدود علتتت  الواقعتتتة املنتتتاطق وتطهتتتري مربتتت 

  اجملهود؛ هها يف املشاركة الوطنية املؤسربات عن معلومات
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 اختصاصتتيي متتن 90 ونشتتر وتتتدري  وتوظيتتف بتحديتتد املتعلقتتة املربتتتجدات (ج)
 بنتو  متعلقتة معلومتات ذلتك يف مبتا اإلضافين، الدعم وموظفي األلغام إزالة

 اجلتتنس نتتو  استت اتيجية’’ متتع متاشتتياا  حتتديثاا، املعينتتن املتتوظفن وتنتتو  جتتنس
 لطاجيكربتان؛ ‘‘ابأللغام املتعلقة واإلجراءات والتنو 

 متتن املتاحتتة املتتوارد ذلتتك يف مبتتا املتتوارد، تعبئتتة جهتتود بشتتأن املعلومتتات آختتر (د)
 جهتتتتتود لتتتتتدعم املربتتتتتتلم اخلتتتتتارجي والتمويتتتتتل الطاجيكربتتتتتتانية الدولتتتتتة ميزانيتتتتتة
 التنفيه؛

 املربتتخدمة العمليتة األسالي  من الكاملة اجملموعة عن مربتكملة معلومات (هت)
 اآلليتتات جبتتدوى املتعلقتتة النتتتائ، عتتن اإلبتتالغ ذلتتك يف مبتتا األراضتتي، إلبتتراء

 ونشرها؛ امليكانيكية

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (و)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة؛ احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 املتعلقتتتتة لإلجتتتتراءات طاجيكربتتتتتان بتتتترمم، هيكتتتتل بشتتتتأن علومتتتتاتامل آختتتتر (ز)
 املتعلقة واجلديدة القائمة واملؤسربية التنظيمية القدرات ذلك يف مبا ابأللغام،
 منه. االنتهاء بعد املتبقي للتلو  ابلتصدي

 املشار النحو عل  األطراف الدول إىل تقارير طاجيكربتان تقدم أمهية إىل وابإلضافة '8'
 التطتتتورات علتتت  ابنتظتتتام األطتتتراف التتتدول إطتتتال  أمهيتتتة إىل املتتتؤمتر أشتتتار أعتتتال ، إليتتته

 وااللتزامتتتتات ابلطلتتتت ، املشتتتتمولة الفتتتت ة ختتتتالل 5 املتتتتادة بتنفيتتتته الصتتتتلة ذات األختتترى
 التتتتتدورات، بتتتتتن املعقتتتتتودة االجتماعتتتتتات ختتتتتالل وذلتتتتتك الطلتتتتت ، يف التتتتتواردة األختتتتترى
 الصتتلة ذات تقاريرهتا ختالل ومتتن االستعراضتية، واملتؤمترات األطتتراف، التدول واجتمتا 
 اإلبالغ. دليل ابستخدام املعّدة 7 ابملادة

 لألفؤراد املضؤادة افلغام تامري إلكماط احملاد افج  لتمايا اليمن قامه ال   الطل   ش   مقرر
  استفاقية من 5 املادة ف كام وفقا  

 األلغتتتام تتتتدمري إلكمتتتال احملتتتدد األجتتتل لتمديتتتد التتتيمن متتتن املقتتتدَّم الطلتتت  املتتتؤمتر قتتتّيم '1'
 ووافتتق االتفاقيتتة، متتن 5 املتتادة متتن 1 للفقتترة وفقتتاا  امللغومتتة املنتتاطق يف لألفتتراد املضتتادة

 .2023 آذارممارس 1 حى األجل ذلك متديد طل  عل 

 يف التتيمن يواجههتتا التتيت الصتتعبة الظتتروف الطلتت ، علتت  املوافقتتة لتتدى املتتؤمتر، والحتتظ '2'
 حجم استيعا  إىل وسعيه الثالث االستعراضي املؤمتر قرارات تنفيه إىل الرامية جهود 
  املتؤمتر والحتظ التمديتد. فت ة ختالل ابلتزاماتته الوفاء بغية األلغام وإزالة املتبقي التلو 
 واستتتتتجالء احلتتتايل للتلتتتتو  التصتتتدي علتتتت  قدرتتتته وز دة بتعزيتتتتز التتتيمن التتتتتزام كتتتهلك
 املتبقي. ابلتلو  يتعلق فيما املوقف

 متديتتد بطلبتته أنتته يتصتتور التتيمن أن الطلتت ، علتت  املوافقتتة لتتدى ،أيضتتاا  املتتؤمتر والحتتظ '3'
 طلبتته تقتتدم اتريتت  متتن ستتنوات ثتتال  قرابتتة إىل ستتيحتاج ،ستتنوات ثتتال  ملتتدة األجتتل
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 طلتت  وتقتتدم مفصتتلة خطتتة ووضتتع املتبقتتي، ابلتلتتو  يتعلتتق فيمتتا املوقتتف الستتتجالء
 وتقيتيم ومجتع قدراتته لتعزيتز فقت  الالزمتة املتدة التيمن ابلتمتاس املتؤمتر ونتو  آخر. متديد

  هادفة. تطلعية خطة وضع بغية الصلة ذات األخرى واملعلومات التلو  عن البيامت

 لتحتديث التيمن يبتههلا التيت اجلهتود أمهيتة إىل املتؤمتر أشتار الطل ، عل  املوافقة ولدى '4'
 بتته. اخلاصتتة املوحتتدة التشتتغيل وإجتتراءات ابأللغتتام املتعلقتتة لإلجتتراءات الوطنيتتة معتتايري 

 معتتايري أنربتت  وضتتع علتت  التتيمن حيتترص أن أمهيتتة إىل املتتؤمتر أشتتار الصتتدد، هتتها ويف
 لإلجتتراءات الدوليتتة املعتتايري متتع يتماشتت  مبتتا األراضتتي، إلبتتراء ومنهجيتتات وسياستتات

 هتها تنفيته أجل من واملنهجيات والربياسات املعايري هه  يطبَّق وأن ابأللغام، املتعلقة
 علتت  قتتائم هنتت، اتبتتا  ضتتمان يشتتمل مبتتا وستتريعاا، كتتامالا   تنفيتتهاا  االتفاقيتتة متتن اجلانتت 
 مؤكتتدة. خطترة ومنطقتتة فيهتا مشتتبه خطتترة منطقتة فئتتن إىل األراضتتي لتصتنيف األدلتة
 مبتتتا التصتتتدي كفالتتتة  يف يفيتتتد  أن ميكتتتن بتتتهلك التتتيمن اضتتتطال  أن إىل املتتتؤمتر وأشتتتار
 طلبتتته. يف حتتددها التتيت واالقتصتتادية واالجتماعيتتة اإلنربتتانية لتت اثر فاعليتتة متتن ميكتتن
 حنتو علت  تقتدم متن حيترز  عمتا اإلبتالغ التيمن يواصتل أن أمهيتة إىل أيضاا  املؤمتر وأشار
 معلومتتتات تقتتتدم ختتتالل متتتن ابأللغتتتام املتعلقتتتة لإلجتتتراءات الدوليتتتة املعتتتايري متتتع يتربتتتق
 مربتتاحتها املقلصتتة واملنتتاطق التقتتين غتتري املربتت  بواستتطة امللغتتاة املنتتاطق حربتت  مصتتنفة
 املطهرة. واملناطق التقين املرب  بواسطة

 التتيت اخلطتتة أن متتن ابلتترغم أنتته إىل الطلتت ، علتت  املوافقتتة لتتدى كتتهلك،  املتتؤمتر وأشتتار '5'
 يف تتتؤثر أن ميكتتن التتيت العوامتتل بوضتتو  وتبتتن للتطبيتتق، وقابلتتة طموحتتة التتيمن قتتدمها
 األمتتين، الوضتع وحتربتتن التيمن، قتتدرات تعزيتز علتت  يتوقتف جناحهتتا فتنن التنفيتته، وتترية

  دوليتتة متتتويالت تتتوافر عتتن فضتتالا  إضتتافية، مربتت  أفرقتتة وتعيتتن الوصتتول، فتترص وتيربتتري
 التتتيمن إبتتتالغ متتتن ستربتتتتفيد االتفاقيتتتة أن إىل املتتتؤمتر أشتتتار الصتتتدد، هتتتها ويف كبتتترية.
 :يلي مبا ،7 املادة مبوج  التزاماته مع متشياا  نيربانمأبريل، 30 حبلول األطراف، الدول

 يف الطتتتتتتتوار  حلتتتتتتتاالت لالستتتتتتتتجابة يبتتتتتتتههلا التتتتتتتيت اجلهتتتتتتتود يف احملتتتتتتترز التقتتتتتتتدم (أ)
 ونتائجها؛ ابأللغام املتعلقة اإلجراءات

 األولو ت؛ لتحديد نظام إنشاء يف احملرز التقدم ( )

 ابأللغتتتتتتام املتعلقتتتتتتة لإلجتتتتتتراءات الوطنيتتتتتتة معتتتتتتايري  حتتتتتتتديث يف احملتتتتتترز التقتتتتتتدم (ج)
 املوحدة؛ التشغيل وإجراءات

 املعلومات؛ إدارة نظام تعزيز يف احملرز التقدم (د)

 للتحدي اليمن فهم تغرّي  يف الوضو  ز دة إسهام وكيفية املرب  جهود نتائ، (هت)
 التنفيه؛ جمال يف املتبقي

 وفقتتتاا  مصتتتنفاا  التمديتتتد فتتت ة ختتتالل امللغومتتتة املنتتتاطق معاجلتتتة يف احملتتترز التقتتتدم (و)
 بواستطة امللغتاة املنتاطق حربت  ابأللغتام املتعلقتة لإلجتراءات الدوليتة للمعايري
 واملنتاطق التقتين املربت  بواستطة مربتاحتها املقلصتة واملنتاطق التقين غري املرب 

 املطهرة؛
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 ذلك يف مبا األلغام، وإزالة املرب  عل  القدرة ز دة أجل من املبهولة اجلهود (ز)
 غتتتتري املنظمتتتتات متتتتع الشتتتتراكات نطتتتتاق لتوستتتتيع التتتتيمن يبتتتتههلا التتتتيت اجلهتتتتود
 اجلهود؛ تلك ونتائ، التجارية، والشركات الدولية احلكومية

 يف مبتتا الطلت ، يف عنهتا أعتر  التيت ابالحتياجتات مقارنتة تلقاهتا التيت املتوارد ( )
 نفربها؛ اليمن حكومة قدمتها اليت املوارد ذلك

 متتع للتعامتل التوطين للت مم، التنفيتهي للمركتز فترعن إنشتاء يف احملترز التقتدم ) (
 ومأر ؛ تعز يف األلغام

 التنفيه؛ يف سلباا  أو إجياابا  أتثري  وكيفية األمين الوضع يف تغري أي (ي)

 من الربكان عل  لألفراد املضادة األلغام أثر من التخفيف إىل الرامية اجلهود (ك)
 املعلومتتتات عتتتن فضتتتالا  منهتتتا، واحلتتتد األلغتتتام مبختتتاطر التوعيتتتة جهتتتود ختتتالل
 وضتمان لألفراد، املضادة األلغام عن النامجة واإلصاابت ابإلصاابت املتعلقة

 اجلنربتتتتتانية لالعتبتتتتتارات ومراعيتتتتتة للربتتتتتن مالئمتتتتتة األنشتتتتتطة هتتتتته  تكتتتتتون أن
 املتضررة. احمللية اجملتمعات يف للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات

 إليتته املشتتار النحتتو علتت  األطتتراف التتدول إىل تقتتارير التتيمن تقتتدم أمهيتتة إىل وابإلضتتافة '6'
 األخترى التطتورات علت  ابنتظتام األطتراف الدول إطال  أمهية إىل املؤمتر أشار أعال ،
 األختتتترى وااللتزامتتتتات ابلطلتتتت ، املشتتتتمولة الفتتتت ة ختتتتالل 5 املتتتتادة بتنفيتتتته الصتتتلة ذات
 التدول واجتما  الدورات، بن املعقودة االجتماعات خالل وذلك الطل ، يف الواردة

 اإلبالغ. دليل ابستخدام املعّدة 7 ابملادة الصلة ذات تقارير  خالل ومن األطراف

 متن ُعتر  مبتا علمتاا  املؤمتر أحا  ووضعها، االتفاقية عمل سري يف أيضاا  املؤمتر نظر سياق ويف -34
 الوثيقتتة يف التتوارد النحتتو علتت  التترئيس، متتن مقدمتتة االتفاقيتتة"، اجتماعتتات وآليتتة بتترمم، بشتتأن "أفكتتار

APLC/CONF/2019/WP.11. التتتدول احتياجتتتات يلتتتي اجتماعتتتات بتتترمم، يف املتتتؤمتر نظتتتر إطتتتار ويف 
 :يةالتال املقررات املؤمتر اخته الرابع، االستعراضي للمؤمتر التالية الف ة خالل وجه أفضل عل  األطراف

 للتتتتتدول اجتماعتتتتتاا  اخلتتتتتامس، االستعراضتتتتتي املتتتتتؤمتر موعتتتتتد غايتتتتتة إىل ،ستتتتتنو ا  يعقتتتتتد أن '1'
 كتتتتانون  بدايتتتتة أو الثتتتتاينمنوفم  تشتتتترين هنايتتتتة يف أ م مخربتتتتة إىل تصتتتتل ملتتتتدة األطتتتتراف

 األولمديربم ؛

 ؛2024 عام هناية يف اخلامس االستعراضي املؤمتر عقد '2'

 واملتتؤمتر األطتتراف للتتدول الربتتنوية االجتماعتتات أعمتتال جتتدول يف بنتتد إدراج مواصتتلة '3'
 متتن 14 ابملتتادة عمتتالا  التتواردة املقتتررة االشتت اكات "حالتتة بشتتأن اخلتتامس االستعراضتتي
 االتفاقية"؛

 يتومن عتن تقتل ال ملتدة جنيتف يف التدورات بتن فيمتا سنوية اجتماعات عقد مواصلة '4'
 العامة؛ اجللربات من

 ستنوية إضتافة يف والنظتر الدورات بن ما الجتماعات الرمسي غري الطابع عل  احلفاظ '5'
 ملتتدة التتدورات بتتن تعقتتد التتيت االجتماعتتات ختتالل مواضتتيعي جتتزء (أ) شتتكل يف إمتتا

 الصتلة ذات املواضتيع ببحتث للربتما  املواضيعية، املناقشات من يوم ( ) أو يومن،
 االجتمتتتتا  رئتتتتيس وستتتينظر أوستتتتلو. عمتتتل خطتتتتة تنفيتتته حالتتتتة ذلتتتك يف مبتتتتا ابالتفاقيتتتة
 التنربتتيق. جلنتتة متتع ابلتشتتاور فيهتتا ويبتتت اخليتتارات هتته  يف األطتتراف للتتدول الربتتنوي
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 إلزالتتة التتدويل جنيتتف ومركتتز األطتتراف التتدول بتتن 2011 عتتام اتفتتاق أبحكتتام وعمتتالا 
 املتتؤمتر أعتتر  االتفاقيتتة، تنفيتته دعتتم بشتتأن (جنيتتف مركتتز) اإلنربتتانية لألغتترا  األلغتتام
 بتتتن املعقتتتودة لالجتماعتتتات جنيتتتف مركتتتز يقدمتتته التتتهي املربتتتتمر للتتتدعم تقتتتدير  عتتتن

 الدورتن. بن املعقودة االجتماعات يف اللغات تعدد اح ام من مّكن مما الدورات،

  :يلي ما لتشمل األطراف للدول الربنوية االجتماعات رئيس والية تعديل '6'

 املتحتتدة لألمتتم املقتتررة ابالشتت اكات املتصتتلة ابملربتتائل يتعلتتق فيمتتا األمتتر تتتويل (أ)
 و االتفاقية؛ من 14 ابملادة عمالا  الواردة

 ذلتتتك، األمتتتر اقتضتتت  إذا التنربتتتيق، جلنتتتة أعضتتتاء متتتن أكثتتتر أو عضتتتو اقتتت ا  ( )
 اهتمامتتاا  تتطلتت  قتتد التترئيس، بواليتتة تتعلتتق مربتتألة أي بشتتأن التتدعم لتقتتدم
 املالية؛ ابملربائل يتعلق ما ذلك يف مبا خاصاا،

 يلي؛ ما لتشمل جلنة كل  وال ت تعديل '7'

 تنفيتته بشتتأن األطتتراف التتدول متتن املقدمتتة الصتتلة ذات املعلومتتات استتتعرا  (أ)
 أوسلو؛ عمل خطة يف الواردة االلتزامات

 للناس املتنوعة واخل ات واالحتياجات اجلنس بنو  املتصلة املربائل يف النظر ( )
 عملها؛ جوان  من جان  كل  يف املتضررة احمللية اجملتمعات يف

 :يلي ما لتشمل اللجان عمل أسالي  تعديل '8'

 مراعتاة تعمتيم بشتأن املشتورة لتقتدم أعضائها بن تنربيق جهة جلنة كل  تُعن (أ)
 يف للربتتكان املتنوعتتة واخلتت ات االحتياجتتات مراعتتاة وكفالتتة اجلنربتتاين املنظتتور

 أوسلو؛ عمل خطة تنفيه عند املتضررة احمللية اجملتمعات

 جان  من التنفيه دراسة منها برببل بينها، فيما التنربيق وتعزز اللجان تزيد ( )
 عتتتن مشتتت كة استتتتنتاجات تقتتتدم يف والنظتتتر أمشتتتل، بطريقتتتة األطتتتراف التتتدول
 التتدول اجتماعتتات أثنتتاء األطتتراف التتدول جانتت  متتن االتفاقيتتة تنفيتته حالتتة

 االستعراضية. األطرافماملؤمترات

 :يلي ما لتشمل التعاون عل  القائم ابالمتثال املعنية اللجنة والية تعديل '9'

 يف االتفاقية من 2-1 املادة يف عليها املنصوص املربائل مجيع أيضاا  تتناول أن (أ)
 يتضتتتتمن 7 املتتتتادة مبوجتتتت  تقريتتتتراا  طتتتترف دولتتتتة فيهتتتتا تقتتتتدم ال التتتتيت احلتتتتاالت
 سنة؛ كل  الصلة ذات االلتزامات تنفيه يف احملرز التقدم تفاصيل

 املربتتتتائل تنفيتتتته إىل الراميتتتتة جهودهتتتتا يف األطتتتتراف التتتتدول إىل التتتتدعم تقتتتتدم ( )
 و عنها؛ واإلبالغ االتفاقية من 9 املادة يف الواردة

 .7 املادة مبوج  سنوية تقارير تقدم عل  األطراف الدول تشجيع (ج)

 :يلي ما املؤمتر وقّرر  -35

 األستتبو  ختتالل سويربتترا، جنيتتف، يف األطتتراف للتتدول عشتتر الثتتامن االجتمتتا  عقتتد  (أ) 
 متتتتن حممتتتتد آدم فاطمتتتتة أبتتتتو عثمتتتتان الربتتتتفري وانتختتتتا  ،2020 الثتتتتاينمنوفم  تشتتتترين 16 يف يبتتتتدأ التتتتهي
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 املتحتدة، األمتم لتدى للربتودان الدائمتة البعثتة يف ابلنيابتة ابألعمتال القائم الدائم، املمثل مئ  الربودان،
 عشر؛ الثامن لالجتما  رئيرباا  جنيف،

 وانتختتتا  2021 عتتتام يف هولنتتتدا يف األطتتتراف للتتتدول عشتتتر التاستتتع االجتمتتتا  عقتتتد  ( ) 
 رئيربتتتتاا  جنيتتتتف، الربتتتتال ، نتتتز  متتتتؤمتر لتتتتدى التتتدائم املمثتتتتل هولنتتتتدا، متتتن غابريلربتتتتي  ن روبتتتترت الربتتتفري

 عشر؛ التاسع لالجتما 

 أ رم 18 يف يبدأ الهي األسبو  خالل 2020 لعام الدورات بن ما اجتماعات عقد  (ج) 
 ؛(3)2020 مايو

 األطتراف، للتدول عشتر والتاستع عشتر الثتامن لالجتمتاعن املقتدرة التكاليف اعتماد  (د) 
 .APLC/CONF/2019/4 الوثيقة يف الوارد النحو عل 

 املنبثقتتة اللجتتان عضتتوية إىل ابالنضتتمام األطتتراف التتدول أبدتتته التتهي ابالهتمتتام املتتؤمتر ورّحتت   -36
  :التالية اللجان عضوية يف وبتّ  االتفاقية عن

 للتتدول عشتتر الثتتامن االجتمتتا  هنايتتة حتتى وشتتيلي إيطاليتتا :الضتتحا  مربتتاعدة جلنتتة  (أ) 
 األطراف؛ للدول عشر التاسع االجتما  هناية حى والربويد واتيلند األطراف،

 للتدول عشتر الثتامن االجتمتا  هناية حى وكندا النمربا :5 املادة بتنفيه املعنية اللجنة  ( ) 
 األطراف؛ للدول عشر التاسع االجتما  هناية حى وزامبيا والنروي، األطراف

 االجتمتا  هنايتة حتى املتحتدة واململكتة تركيا :واملرباعدة التعاون بتعزيز املعنية اللجنة  (ج) 
 األطراف؛ للدول عشر التاسع االجتما  هناية حى وكولومبيا وأملانيا األطراف للدول عشر الثامن

 االجتمتتا  هنايتتة حتتى وسويربتترا العتتراق :التعتتاون علتت  القتتائم ابالمتثتتال املعنيتتة اللجنتتة  (د) 
  األطراف. للدول عشر التاسع االجتما  هناية حى وبولندا وبنما األطراف للدول عشر الثامن

 عمتتل "خطتتة علتت  املتتؤمتر وافتتق ووضتتعها، االتفاقيتتة عمتتل ستتري يف أيضتتاا  املتتؤمتر نظتتر ستتياق ويف -37
 الوثيقتتة يف التتوارد النحتتو علتت  التترئيس، متتن املقدمتتة ،"2024-2020 للفتت ة وميزانيتهتتا التنفيتته دعتتم وحتتدة

APLC/CONF/2019/WP.22. عمتتتل خطتتتة يف املربتتتامهة علتتت  القتتتادرة األطتتتراف التتتدول املتتتؤمتر وشتتتجع 
 ذلك. تفعل أن عل  2024-2020 للف ة وميزانيتها التنفيه دعم وحدة

 متتن الصتتادر "التوجيتته إىل وابإلشتتارة ووضتتعها، االتفاقيتتة عمتتل ستتري يف أيضتتاا  النظتتر ستتياق ويف -38
 عشتتتر الرابتتع االجتمتتا  اعتمتتد  التتتهي الصتتلة ذي القتترار وإىل التنفيتته" دعتتتم وحتتدة إىل األطتتراف التتدول
 أقرهتا اليت ابلصيغة ،"2020 لعام التنفيه دعم وحدة عمل وخطة ميزانية" االجتما  أقر األطراف، للدول
 التدول من الصادر "التوجيه سياق ويف .APLC/CONF/2019/WP.25 الوثيقة يف والواردة التنربيق جلنة

 التنفيتته دعتتم وحتدة أنشتتطة عتن املؤقتتت "التقريتر أيضتتاا  االجتمتتا  أقتر التنفيتته"، دعتم وحتتدة إىل األطتراف
 املايل والبيان ،APLC/CONF/2019/WP.24 الوثيقة يف الوارد ،"2019 لعام املالية وحالتها عملها وسري

  .APLC/CONF/2019/WP.6 الوثيقة يف الوارد ،2018 لعام للوحدة املراج ع

 الرابتتع االجتمتتا  قتترار إىل وابإلشتتارة ووضتتعها، االتفاقيتتة عمتتل ستتري يف أيضتتاا  النظتتر ستتياق ويف -39
 االجتما  أقر التنفيه"، دعم وحدة داخل املاليتن والشفافية احلوكمة "تعزيز بشأن األطراف للدول عشر
 أن (أ) يلتتتي متتتا يكفتتتل مبتتتا 2018 لعتتتام التنفيتتته دعتتتم لوحتتتدة االستتتتئماين الصتتتندوق ميزانيتتتة فتتتائ  توزيتتتع
 النحتتتو علتتت  األساستتتي ابلتتتدعم املتصتتتلة النفقتتتات متتتن ستتتنة يعتتتادل مبلغتتتاا  املتتتايل األمتتتان احتيتتتاطي يشتتمل
__________ 

 ما مل يتم حتديد تواري  أكثر مالءمة. (3)
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 لتنفيتتته اإلضتتتافية الفائضتتتة املاليتتتة املتتتوارد خُتص تتتص أن ( ) للوحتتتدة؛ الربتتتنوية امليزانيتتتة يف عليتتته املنصتتتوص
 .2020 لعام عملها وخطة الوحدة ميزانية

 مجيتتع قيتتام أمهيتتة علتت  املتتؤمتر شتتدد ووضتتعها، االتفاقيتتة ستتري يف كتتهلك  املتتؤمتر نظتتر ستتياق ويف -40
 األطتراف التدول املتؤمتر وشتجع .7 للمادة وفقاا  مربتكملة معلومات عن سنو ا  ابإلبالغ األطراف الدول
 التتدعم التمتاس وعلت  اإلبتالغ، دليتتل ومنهتا اإلبتالغ، لتيربتري ُوضتتعت التيت األدوات متن االستتفادة علت 
 لتقاريرها. األطراف الدول إعداد سياق يف التنفيه دعم وحدة من

 متتتتن 14 ابملتتتتادة عمتتتتالا  املقتتتتررة لالشتتتت اكات املتتتتايل الوضتتتتع يف نظتتتتر  ستتتتياق يف املتتتتؤمتر، وطلتتتت  -41
 ممكن. وقت أقر  يف ابلكامل املتأخرة املبالغ تربدد أن متأخرات عليها اليت الدول إىل االتفاقية،

 االتفاقيتة، من 14 ابملادة عمالا  املقررة لالش اكات املالية احلالة يف أيضاا  املؤمتر نظر سياق ويف -42
 لألمتتتم املقتتتررة ابالشتتت اكات املتتتايل التنبتتتؤ "إمكانيتتتة بتتتت املتعلقتتتة الوثيقتتتة يف التتتواردة التوصتتتيات إىلداا واستتتتنا
 ،APLC/CONF/2019/WP.17 الوثيقة يف الوارد النحو عل  الرئيس، من املقدمة واستدامتها"، املتحدة
  :التالية املقررات املؤمتر اخته

 :التالية التدابري تنفيه مواصلة (أ)

 التتتتتتدول اجتماعتتتتتتات تكتتتتتتاليف تقتتتتتتديرات يف املائتتتتتتة يف 15 بنربتتتتتتبة طتتتتتتوار  بنتتتتتتد إدراج '1'
 القدرة من أك  قدر ضمان عل  املرباعدة أجل من االستعراضية واملؤمترات األطراف

 وعقدها؛ لالجتماعات التخطي  أجل من والربيولة املايل التنبؤ عل 

 ملكتتت  الشتتبكي املوقتتع يف ونشتترها املاليتتة املربتتامهات حالتتة عتتن شتتهرية تقتتارير إصتتدار '2'
 جانتت  متتن األطتتراف التتدول مجيتتع علتت  كتتهلك  وتعميمهتتا جنيتتف، يف املتحتتدة األمتتم
  التنفيه؛ دعم وحدة

 ابملتتادة عمتتالا  التتواردة املقتتررة االشتت اكات "حالتتة بشتتأن األعمتتال جتتدول يف بنتتد إدراج '3'
  ابالتفاقية. املتصلة االجتماعات مجيع يف "االتفاقية من 14

 الربتتال  نتتز  لشتتؤون املتحتتدة األمتتم ومكتتت  جنيتتف يف املتحتتدة األمتتم مكتتت  تقتتدم '4'
 يف ودعمها لالتفاقية املالية ابحلالة الدول إلبالغ املقررة االش اكات حالة عن عروضاا 
 حالتتة يف التكتتاليف يف االقتصتتاد تتتدابري يف النظتتر ذلتتك يف مبتتا ،مربتتتنرية قتترارات اختتتاذ
 أقر  يف 14 للمادة امتثاال مربتحقاهتا دفع عل  الدول وتشجيع التمويل، كفاية  عدم
 أشهر. بثالثة احملدد النهائي املوعد وقبل ممكن وقت

 تنربتتتتيق جلنتتتتة إىل منتظمتتتتة مربتتتتتكملة معلومتتتتات الربتتتتال  نتتتتز  شتتتتؤون مكتتتتت  تقتتتتدم '5'
 .املالية احلالة عن االتفاقية

  :يلي ما املؤمتر وقّرر  ( )

 الدول عل  شهري حتديث توزيع يواصل أن الربال  نز  شؤون مكت  إىل يطل  أن '1'
 والتشتتجيع األمتتر هبتتها التوعيتتة ز دة أجتتل متتن املقتتررة االشتت اكات حالتتة عتتن األطتتراف

 احملدد؛ الوقت يف االش اكات دفع عل 

راا شتته 12 غضتتون يف ماليتتة فتت ة كتتل  حربتتاابت تغلتتق أن املتحتتدة األمتتم إىل يطلتت  أن '2'
 أيتة وحتتربت  النهتائي الرصتيد املوعتد ذلتك يف حيتدد وأن املاليتة، الفت ة تلك انتهاء من

  املوالية؛ الفاتورة يف االش اكات حربا  يف مدينة أو دائنة أرصدة
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 الدول؛ إىل فردية رقمية فواتري ترسل أن املتحدة األمم إىل يطل  أن '3'

 فتتت ة يغطتتتي الربتتتنوات متعتتتدد للتكتتتاليف تقتتتدير إعتتتداد املتحتتتدة األمتتتم إىل يطلتتت  أن '4'
 هتته  إىل استتتناداا  الفتتواتري وإصتتدار األطتتراف التتدول جانتت  متتن عليتته للموافقتتة ستتنتن

 الربتتداد علتت  للتشتتجيع املاليتتة، الفتت ة بدايتتة متتن األقتتل علتت  يومتتاا  90 قبتتل التقتتديرات
 عام؛ كل  من األول النصف خالل املالية الربيولة وحتربن املبكر

 املقتتترر األصتتلي للنصتتتي  مربتتاو ا  املربتتتددة غتتري االشتتت اكات متتتأخرات مبلتتتغ يظتتل أن '5'
 التقديريتة التكتاليف متن أعلت  النفقتات تصتب  مل متا املعنيتة، الربتنة عن الطرف للدولة
 تتلقت  الربتداد يف املتتأخرة الطترف الدولتة فتنن حالياا، املتبعة املمارسة وحرب  األولية.
 متن أقتل احلاالت معظم يف تكون اليت الفعلية التكاليف من نصيبها تبّن  هنائية فاتورة

 علتت  الطتترف للدولتتة مكافتتأة شتتكل األمتتر يتختته الواقتتع، وحبكتتم التقديريتتة. التكتتاليف
  املالية. الربنة هناية بعد اش اكها دفع

 متتتع تتفتتتق أن علتتت  أكثتتتر أو لربتتتنتن اشتتت اكاهتا دفتتتع يف أتختتترت دولتتتة أي يشتتتجع أن '6'
 تربتتوية متتن لتمكينهتتا املتحتتدة، األمتتم متتن بتتدعم ستتداد، جتتدول علتت  االتفاقيتتة رئتتيس

 املالية؛ ظروفها مراعاة مع املربتحقة، املتأخرات

 التهي ابملوعتد العتام بداية يف الرئيس ختطر أن ذلك عل  القادرة الدول إىل يطل  أن '7'
 اطتتتال  علتتت  املتحتتتدة األمتتتم التتترئيس وستتتيبقي املقتتتررة. اشتتت اكاهتا تربتتتديد فيتتته تتوقتتتع
 الربليم؛ املايل التخطي  لضمان

 ابلتدول يتصتل أن الربتنة، متدار علت  املتايل التخطتي  ألغرا  الرئيس، إىل يطل  أن '8'
 علت  القتادرة الدول إىل ليطل  نيربانمأبريل 30 حبلول املقررة اش اكاهتا تربدد مل اليت

 ذلك؛ تفعل أن دفعها موعد توضي 

 االش اكات عن الناشئة املالية الصعوابت معاجلة إىل الرامية التدابري أن جديد من املؤمتر وأكد -43
 وجه عل  تؤثر، وأال اللغات تعدد مببدأ ختل أال ينبغي االتفاقية من 14 ابملادة عمالا  املربددة غري املقررة

 يف املتحتتتتتدة لألمتتتتتم الرمسيتتتتتة اللغتتتتتات جبميتتتتتع التحريريتتتتتة وال مجتتتتتة الشتتتتتفوية ال مجتتتتتة تتتتتتوفري يف اخلصتتتتتوص،
 لالتفاقية. الرمسية االجتماعات

 الواثئق  

 أسابيع 4-4-8 بنم  ممكن، مدى أقص  إىل االلتزام، عل  األطراف الدول بقوة املؤمتر شجع -44
 املقبلة. االجتماعات يف الدورة قبل ما واثئق لتقدم

 الواثئتق وهته  الرابتع. االستعراضتي املتؤمتر إىل املقدمتة ابلواثئتق قائمتة التقريتر هتها مرفق يف وترد -45
  .(http://documents.un.org) املتحدة لألمم الرمسية الواثئق نظام ع  الرمسية اللغات جبميع متاحة

 الرا ل اسستررايا املمترر واختتام اخلتامية الوثيقة اعتماد -واو 

 اخلتاميتة وثيقتته الثتاينمنوفم ، تشترين 29 يف املعقتودة اخلتاميتة العامتة جلربته يف املؤمتر، اعتمد -46
 عتن اخلتاميتة، العامتة جلربتته يف املتؤمتر، وأعتر  .APLC/CONF/2019/5 الوثيقتة بوصفها ستصدر اليت

 املتتتؤمتر تنظتتتيم يف املبهولتتتة البتتتارزة واجلهتتتود الضتتتيافة كتتترم  علتتت  وشتتتعبها النتتتروي، حلكومتتتة شتتتكر  ختتتالص
  الرابع. االستعراضي

http://documents.un.org/
http://documents.un.org/
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 املرفق 

 قائمة الواثئق  

  العنوان الرمز

APLC/CONF/2019/1 جدول األعمال املؤقت. مقدم من الرئيس 
APLC/CONF/2019/2 برمم، العمل املؤقت. مقدم من الرئيس 
APLC/CONF/2019/3 

[English only] 

Status of implementation of the convention by States parties 
with outstanding obligations 

APLC/CONF/2019/4 

[English only] 

Estimated costs for the Eighteenth and Nineteenth Meetings of 
the States Parties to the Convention on the prohibition of the 
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 إعالن أوسلو  
 (2019 فمربنو /الثلين يشا   29 يفادرلو   ادرعمد  يف اجللسة الرلمة اخلعلمظة  ةصظمل)اب
دؤمتا  164 الحن ، الدو   -1 ا اغطااف يف ايفلحظة اتا اغلململ ادةل   لألفاا ، وحد اجعمرنل يف 

، نرتا  عت  الع امنتل الثلعتا  اتلا ادرتل   2019االسعرااضت  الااعتيف يف أوستلو يف يشتا   الثتلين/نوفمرب 
 محل ة اللنله م  يلدمل هلئل يف فخورون مبل واإلصلابت اليت يعسبب فظهل اغلململ ادةل   لألفاا . وحن 

بظة والاجل  م  العهد د ابسعخدامل اغلململ ادةتل   لألفتاا  ومت  استعخدامهل ات   النسلا والبنلت والص ِّ
لً  اآلن. وحن  اآلن نلع مل ععر    جهو   يف سبظل حتلظق أهدافنل ادشرتكة ادعمثلة يف جرل الرلمل خللظلً متلم

 لً وعلى حدمل ادسلوا  ميف غمهم. مل  النلجني والةحلاي إ ملجلً اتمإ م  اغلململ ويف
نعرهد ععر   هل والدفلع عنهل. وند   اسعخدامل  حن واللواعد اليت ينص علظهل االيفلحظة صلرمة و  -2

يف وسرنل يف سبظل حتلظتق علدظتة  اغلململ ادةل   لألفاا  م  حبل أي جهة كلنا، وسنتل نبذ  كل مل
يف ذلتك اللتلنون التدوا  نتل مبوجتب اللتلنون التدوا، مبتلااترتامل الع املي ونؤسس جهو   علتى االيفلحظة.

 اإلنسلين وحلنون الوق اإلنسلن. 
ملظتون لمتم مت  انت و ت  52علمتلً،  م تا  أكثتا مت   20فمنذ  خو  االيفلحظة اظ  النفتلذ حبتل  -3

تة  زالتة اغفظتذ الع امليتا ادعرللتطافلً م  عظننل مت  ين 31اغلململ ادةل   لألفاا  وانعهى  د    لمتلمل. وحتد ا 
مت  انتتلطا اتتدوي اد  تتد متت  اغضتتاار اإلنستتلنظة، وأفاجنتل عتت  مستتلالت  لستترة متت  اغراضتت  كتت  

 يف كفللة اظل  كامية للةحلاي والنلجني.  يسعملهل اجملعمرلت احمللظة غغاا  اإلنعل ، وأااز  يلدملً 
ون والشتفلفظة، انطتوت علتتى العرتل االيفلحظتة علتى رو  فا تد  مت  وحتد اريزت  النحتل  يف ينفظتذ -4

نت ا  علتى الع امنتل مبواصتلة يشتحظيف  إحلمة  ااكلت معظنتة متيف ادنتمتلت الدولظتة واجملعمتيف ادتدين. وإ   ال
  هذه الشااكلت ويوطظدهل يوخظلً لعحلظق أهدافنل ادشرتكة.

ّ تتة حتتدايت كثتت يف نفوستتنل، الاللنتتله مت  إاتتلزات مشترتكة يبرتت  الفختا  ورغتم متل -5 م . يت ا  
ل     ا   شزل خطااً  فظهل اغلململ ذات الطبظرة اداجتلة، ال فللعلوي ابغلململ ادةل   لألفاا ، مبل على اظ

 البشا و لف علئللً أململ العنمظة ادسعدامة. 
ب فظهل اغلململ حن ، الدو  اغطااف، خيلجلنل حلق عمظق إزاا اريفلع عد  اإلصلابت اليت يعسب -6

الستتنوات اغختتم . وإن  يف اريفتتتلع عتتد  اإلصتتلابت والوفظتتلت لعتتذكا   صتتتلرخة  ن  ادةتتل   لألفتتاا  يف
نعواىن يف عذ  اجلهو  الدائبة غجل وصم اسعخدامل هذه اغستلحة  ي ا  ذات جدوى. ول  االيفلحظة ال

  لتك استعخدامل اغلمتلمل ادةتل   لألفتاايف ذ احملتور  مبوجب االيفلحظة ابلرلر وغجل وضتيف ال تة لتا، مبتل
ند خا جهداً يف سبظل ضملن ينفظتذ  ذات الطبظرة اداجتلة اليت  نطبق علظهل مجظيُف أازلمل االيفلحظة. ول 

  أوانا. مجظيف أازلمل االيفلحظة ينفظذًا اتملً ويف
نتلطق ادلمومتة وحن  ملع مون ابلوفلا اباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلحظة وععطهم مجظيف اد -7

وستوف نبتذ  حصتلرى جهتد  غجتل يستا يف ويتم  ادستري والعطهتم يف الستتنوات يف أحتا  وحتا نزت ، 
 اخلمس ادلبلة، ميف أخذ احللجة إىل االععزلر يف منهحظة اإلزالة عرني االععبلر. 

ميف وسوف نرمل على يدمم مجظيف ادخ و ت م  اغلململ ادةل   لألفاا  يف أحا  وحا نز   -8
د   مبوجب االيفلحظة، واضرني نصب أعظننل أن يدمم كل لمم م  اغلململ ادةل   العلظد ابدواعظد النهلئظة احمل

 احلفلظ على طاف م  أطااف جسما. لألفاا  حد ميثل إنللذ اظل   خص مل أو
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وستوف نزثتف جهتو   غجتل يفتل ي وحتتوع إصتلابت جد تد  يف ادنتلطق ادعةتار . وستتوف  -9
عستم هتد   إىل العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل وا تلذ غتم ذلتك مت  يتداعم احلتد مت  ادختلطا التيت ينسترى جل

ابلفرللظتة واجلتدوى و حتة ا،تدف، لفلئتد  مجظتتيف الفرتلت ادراضتة للخطتا زاي ً  يف محل عهتل إىل أن يعستت  
 إزالة هتد د اغلململ ادةل   لألفاا . 

أتخذ عرني  دنصوص علظهل يف االيفلحظة، خبطوات عملظةوسوف نلومل، أثنلا ينفظذ  االلع املت ا -10
بظة والاجل  ومواط  الةرف لدى كل متنهم ويااعت   االععبلر اخعالف ااعظلجلت النسلا والبنلت والص ِّ

انعلف ااعظلجلت وجتتلر  الستزلن يف اجملعمرتلت احمللظتة لين و آرااهم. وندرك أن مااعل  ادنتور اجلنس
اااات ادعرللة ابغلململ وينفظذ االيفلحظتة أمتا مهتم ابلنستبة لعتوفم اجمة ينفظذ اإلجيف مجظيف جوانب عادعأثا  

محل ة فرللة م  اغلململ ادةل   لألفاا  جلمظيف النلس. وسوف نسرى إىل إزالة احلواج  اليت يروق مشلركة 
 الجعملعلت ادعرللة اباليفلحظة.ا جلنسني الزلملة وادعسلو ة وادعوازنة يف ينفظذ اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويفا

 رتتت يلللئظتلً أن الرتتلمل ستظخلو متت  ضتتحلاي  وحنت  نستتل م  ن جرتل الرتتلمل خللظتلً متت  اغلمتلمل ال -11
وادعسلو ة والفرللة لةحلاي اغلململ والنلجني اغلململ وم  النلجني منهل. ونلع مل عةملن ادشلركة الزلملة 

انعلتف االاعظلجتلت يلبظتة نسلن وادستلوا  عتني اجلنستني و مل الوق اإلإىل اارتا منهل يف اجملعميف، اسعنل اً 
 العمظظ .  نلرسة وعدمل

ونستتتل م ابحللجتتتتة إىل  متتتا ادستتتتلعد  ادلدمتتتتة إىل الةتتتحلاي والنتتتتلجني يف إطتتتلر  أوستتتتيف متتتت   -12
 طط واغطا الللنونظة الوطنظة ادعرللة حبلوق اغ تخلص ذوي اإلعلحتة والصتحة والعرلتظمالسظلسلت واخل

 والعوظظف والعنمظة واحلد م  الفلا. 
ن يوا ملللظد اغمور  ونرعلد أن -13 علو   على الصرظد الوطت وأن العرلون وادسلعد  الدولظني أماا
جهتتداً يف ستتبظل ير  تت  الشتتااكلت واإلمتتدا  ابدتتوار  أنلتتو   عتد منهمتتل الستتعماار اتتل  االيفلحظتتة. ولتت  ال

 وزاي هتل، عند االحعةلا. وسنسعزشف اخلظلرات ادعلاة فظمل خيص وادسلعد  والعمو ل الوطت والدوا
  د  والبد لة هبدف زاي   ادوار  ادعلاة غجل علوغ مللصد االيفلحظة. مصل ر العمو ل اجلد

  لاليفلحظتتتة  ستتتهم عشتتتزل مبل تتا يف حتلظتتتق أهتتتداف العنمظتتتة ونشتتد  علتتتى أن العنفظتتتذ الفرتتل -14
امل عرتدمل يتاك أي أاتد خلتف الاكتب. وسنواصتل استعحداي أوجتا  زر عتني الوفتلا اباللعت   ادستعدامة ويف

مظتة ادستتعدامة ات  نزفتتل حتلظتق أكتترب حتدر نزتت  مت  ادنتتلفيف للمحعمرتلت احمللظتتة االيفلحظتة وخطتتة العن
   لألفاا .ادعةار  م  اغلململ ادةل 

، ومحا  سلً، وسلعدت وإن الدو  اغطااف، عبلوغهل مللصد االيفلحظة، يزون حد أنلذت أرواالً  -15
ة ادسعدامة. حن ، الدو  اغطااف، نلع مل ععزثظف جهو   يف ضحلاي، وأمد ت ادنلطق ادعةار  عوسلئل العنمظ

وابلستاعة التيت  عطلبهتل ذاك االستعزمل .  ظتلً سبظل اسعزمل  كل وااد منل الوفتلا  ابلع امليتا احملتد   زمن
. وستعزون خطتة عمتتل 2025 زت  العحلظتق حبلتتو  عتلملمي ونعطلتيف إىل حتلظتق هتذه اغهتداف أحصتتى متل

 غ  عنهل يف إ راك هذا ادطمري. أ ا  ال 2024-2019أوسلو 
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 خطة عما أوسلو  
  (2019 يشا   الثلين/نوفمرب 29ادرعمد  يف اجللسة اخلعلمظة ادرلو   يف  ةصظملاب)

 مقدمة -أولا  
  لألفاا  وينفظذهل على حنو كلمل هو أما إن ضملن حتلظق علدظة ايفلحظة اتا اغلململ ادةل  -1

ويسل م الدو  ة النلس ولوضيف اد للمرل   واإلصلابت النلمجة ع  اغلململ ادةل   لألفاا . اظوي حلمل 
اغطااف ابلعلدمل احملاز منذ عدا نفلذ االيفلحظة، عظد أال يشرا عللق عمظق م  ي ا د عد  اإلصلابت منذ 

الذي ادي يف ادلض   عسبب يف وحوع أضتاار،  فاا  ةل   لألابغلململ اد. ومل زا  العلوي 2014علمل 
ذلتك اغلمتلمل الظدو تة الصتنيف، حتد زا  متت  كمتل أن االستعخدامل اجلد تد لأللمتلمل ادةتل   لألفتاا ، مبتتل يف 

 العحدايت ادطاواة خال  السنوات اغخم . 
ل   واإلصتلابت النلمجتة عتت  ويزتار التدو  اغطتااف أتكظتد الع امهتل الااستتح عوضتيف اتد للمرت -2

هتل مجظيف النلس وإىل اغعد. وسعزثف هذه البلدان جهو هل للوفلا ابلع امل اغلململ ادةل   لألفاا  لفلئد 
. ولتتدى اللظتتلمل عتتذلك، 2025احملتد   زمنظتتلً يف أحتتا  وحتا نزتت ، وإىل أحصتتى اتد نزتت  حبلتتو  عتلمل 

لمتلمل ال  رتت علتتى الفتور علدتلً خللظتلً مت  ضتتحلاي يرترتف التدو  اغطتااف  ن حتلظتق عتتلمل ختل   مت  اغ
ملن يتتوفم التتدعم مت  اغلمتتلمل، ويواصتتل ادةتت  حنتو حتلظتتق رغبعهتتل ادعمثلتة يف ضتتاغلمتلمل ومتت  النتتلجني 

 للةحلاي عصور  مسعدامة ومعزلملة.
ومت  ادستلم عتا علتى نطتتلق واستيف أن اإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتتلمل هت  نشتلة لعتوفم احلمل تتة  -3
مت  الروامتل التيت متزت  مت  حتلظتق العنمظتة، والرمتل اإلنستلين،  رئظستظلً  ع  كواتل عتلمالً  نسلنظة، فةالً اإل

يف منتتتيف ادرتتل   البشتتتا ة، ويف النهتتو  ععحلظتتتق  كبتتماً   االيفلحظتتتة إستتهلملً  والستتلم واغمتت . و ستتتهم ينفظتتذ
 أهداف العنمظة ادسعدامة وااللع امل عردمل ياك أاد خلف الاكب. 

الذي  وجا إجتاااات التدو  اغطتااف عنتد ينفظتذ االيفلحظتة  ه  اإلطلر ادل مل حلنو ً  يفلحظةواال -4
دو . ويوضري خطتة عمتل أوستلو ابلعفصتظل اإلجتاااات التيت م  أجل حتلظق اغهداف ادشرتكة ،ذه ال

لتتدعم ينفظتتتذ  2024 إىل عتتلمل 2020ستتظعرني علتتى التتدو  اغطتتتااف أن يعختتذهل ختتال  الفتترت  متتت  عتتلمل 
 خطط عمل نمويب وكااتخظنل وملعويو. الزات إإىل  اً يفلحظة، اسعنل اال

 أفضا املمارسات ق جماط تن يذ الت اظية  -اثنياا  
الدو  اغطااف ملع مة ابلوفلا ابلع املهتل ابلاو  العللظد ة لاليفلحظة ادعمثلة يف العرلون والشفلفظة.  -5

دعحد ، حظة ميف اغو  االعرتاف ابلشااكلت اخللصة لاليفلللوفلا ابلع املهتل، سعواصل هذه الد و عملً  ا مم 
االلململ  إلزالة الدوارضظة، وماك  جنظف اغ لململمحا، واحلملة الدولظة حلتا اغواللحنة الدولظة للصلظب اغ

حظة، لعنفظذ االيفلحظة. ومنذ عدا نفلذ االيفل  عملً  ادديناإلنسلنظة، وسعر ز الشااكلت ميف اجملعميف  لألغاا 
اليت يرعرب أسلسظة للعنفظذ النلجري لاللع املت مبوجب االيفلحظة، اد ت الدو  اغطااف أفةل ادملرسلت 

 سبظل ادثل  ال احلصا، مل  ل :مبل يف ذلك، على 
 يوا ملللظد اغمور حب مل على الصرظد الوطت؛  •
 االسرتايظحظلت وخطط الرمل الوطنظة الللئمة على اغ لة؛ •
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الستتتتتتزلن يف  لرات اجلنستتتتتتلنظة وانعلتتتتتف ااعظلجتتتتتلت وجتتتتتتلر مااعتتتتتل  االععبتتتتتإ را  ويرمتتتتتظم  •
 ابغلململ؛يف عااما اإلجاااات ادعرللة  ادعأثا اجملعمرلت احمللظة 

كفتتلا  استتتعخدامل ادتتتوار  ادعلاتتتة، مبتتتل يف ذلتتك متتت  ختتتال  استتتعخدامل أاتتتدي  •
 مل؛ ادنهحظلت مبل  عمل ى ميف ادرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلمل

 الشااكلت والعنسظق واحلوار ادنعتم عني أصحل  ادصلحة؛  •
  االلع املت ععلدمي ادوار  علتى الصترظد   التوطت والتدوا، علتى أستلس معرتد •

 السنوات اظثمل أمز ؛ 
الشفلفظة ويبل   ادرلوملت الدحظلة والرللظة اجلو   مبل  عمل ى ميف االلع امتلت  •

 مبوجب االيفلحظة؛ 
 ة وادسعدامة إل ار  ادرلوملت؛ و اللالنتم الوطنظة  •
فرللظتتة أ اا آلظتتة ينفظتتذ االيفلحظتتة، مبتتل يف ذلتتك أعمتتل  اللحتتلن، والتتدعم التتتذي  •

 نفظذ، وعلد اجعملعلت الدو  اغطااف.يلدما واد   عم الع
هبذه ادملرسلت الفةلى، سععخذ الدو  اغطااف اإلجاااات الشتلملة العللظتة، التيت  واعرتافلً  -6

  العنفظذ الفرل  جلمظيف جملالت خطة عمل أوسلو: سعسهم يف
ل يف ذلك ع  ، مب(1)إظهلر يوا ملللظد اغمور على مسعوايت رفظرة على الصرظد الوطت 1اإلجراء رظم 

طا ق إ مل  أنشطة ينفظذ االيفلحظة يف اخلطط الوطنظة للعنمظتة، واسترتايظحظلت احلتد مت  الفلتا، وخطتط 
رتايظحظلت الوطنظة إل مل  اغ خلص ذوي اإلعلحة، اسب االحعةلا، وع  االسعحلعة اإلنسلنظة واالس

 طا ق االلع املت ادللظة وغم ادللظة ادعرللة ابلعنفظذ.
وضيف اسرتايظحظلت وخطط عمل وطنظة حلئمتة علتى اغ لتة وبستوعة العزتللظف وبتد    2ء رظم اإلجرا
 ظة وينفظذهل يف أحا  وحا نز . للوفلا اباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلح زمنظلً 

كفللة أن يزون انعلف ااعظلجلت النسلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل  ووجهتلت نتتاهم   3اإلجراء رظم 
ععبلر وأن ُ سرت د هبل يف مجظيف جملالت ينفظذ االيفلحظة وعااما اإلجاااات ادعرللة ابغلمتلمل، مت  موضيف ا

التتة احلتواج  التيت حتتو   ون ادشتلركة الزلملتة وادعستتلو ة أجتل الوصتو  إىل اتا  تلمل. والستر  إىل إز 
 ة. وادعوازنة جنسلنظلً يف اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويف اجعملعلت االيفلحظ

يلبظة ااعظلجلت النلجني م  اغلململ واجملعمرلت احمللظة ادعأثا  وضملن مشلركعهم مشلركة  4اإلجراء رظم 
صتتتلة اباليفلحظتتتة، مبتتتل يف ذلتتتك مشتتتلركعهم عصتتتور  معستتتلو ة ونشتتتطة يف فرللتتتة يف مجظتتتيف ادستتتلئل ذات ال

 اجعملعلت االيفلحظة.

__________ 
ملللظد اغمور على الصرظد الوطت على أنا  رت مل  ل : "االهعململ على مسعوى رفظيف عاَّفا الدو  اغطااف يوا  (1)

ت مبوجب االيفلحظة؛ متزني كظل ت الدولة ذات الصلة وي و دهل ابللدرات البشا ة وادللظتة وادل  تة ابلوفلا اباللع امل
كظتتل ت الدولتة لعنفظتتذ ادستلئل ذات الصتتلة للوفتلا ابلع املهتتتل مبوجتب االيفلحظتتة؛ حتد تد العتتداعم التيت سعةتتطليف هبتل  

حتدايت  ل مل  ساعة، ووضيف خطط للعملب على أياباليفلحظة  كثا الطاق ادمزنة م  اظ  الشمو  والزفلا  وال
 العصدي ،ل؛ وحطيف يرهدات مللظة وطنظة هلمة ومنعتمة لرباما الدولة ادعصلة ععنفظذ االيفلحظة".



APLC/CO NF/2019/5/Add.1 

GE.19-22066 6 

عرللتة ابغلمتتلمل مواكبتة دستتعحدات ادرتل م الدولظتتة جرتل ادرتتل م الوطنظتة لإلجتتاااات اد 5اإلجـراء رظــم 
ت لةتملن لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، ويزظظفهل ميف العحدايت اجلد تد ، واستعخدامل أفةتل ادملرستل

 العنفظذ عزفلا  وفرللظة.
لململ ير    الشااكلت واالسعحلابت ادعزلملة عني الدوائا ادرنظة ابإلجاااات ادعرللة ابغ 6اإلجراء رظم 

والتدوائا ادرنظتة ابدستلئل اإلنستلنظة، وعنتتلا الستالمل، والعنمظتة والتوق اإلنستتلن، متيف مااعتل  خطتة العنمظتتة 
 . 2030ادسعدامة لرلمل 

الدو  اغطااف اللل ر  على يلدمي ادسلعد  يلومل مبسلعد  الدو  اغطااف اغخاى،  7م اء رظاإلجر 
اظثمتتل أمزتت ، يف وضتتتيف أو حتتتد   أو ينفظتتتذ استترتايظحظلهتل وخطتتتط عملهتتل الوطنظتتتة للوفتتلا ابلع املهتتتتل 
 مبوجتتتب االيفلحظتتتة. ويتتتدخل، اظثمتتتل أمزتتت ، يف  تتتااكلت معرتتتد   الستتتنوات ويلتتتدمل العمو تتتل ادعرتتتتد 

 . السنوات
يف  يوفم مرلومتلت جظتد  عت  العلتدمل احملتاز والعحتدايت التيت يواجتا ينفظتذ االيفلحظتة، مبتل 8اإلجراء رظم 

، 7نظسلن/أعا ل م  كل علمل وفللً للمل    30ذلك ادرلوملت ادعرللة ابلعرلون وادسلعد ، وذلك حبلو  
 .الامسظة ، وخال  االجعملعلت الامسظة وغم(2)ابسعخدامل  لظل اإلعالغ

الوطت  9اإلجراء رظم  إنشلا ويرهُّد نتلمل وطت إل ار  ادرلوملت  شمل عظل ت  حظلة وبد ثة على الصرظد 
ع  اللة العنفظذ. فعصمظم وينفظذ نتم إل ار  ادرلوملت سظزفل طلعرهل الوطت وأال مسعدامة ويةيف يف 

 ل عرد االنعهلا. وحتلظله االععبلر احللجة إىل عظل ت ميز  الوصو  إلظهل وإ ارهتل
م  االيفلحظة يف وحا مبزا مت  الستنة  14يسد د اال رتاكلت ادلار  ،ل وفللً للمل    10اإلجراء رظم 

حدر اإلمزلن، ويسو ة أي معأخاات على وجا الساعة، لةملن علد االجعملعلت على النحو ادخطط 
د   عم العنفظذ أ اا عملهل عفرللظة، عس  لوالا. وينتا الدو  اغطااف اللل ر  يف يلدمي يربعلت ك   

 خلطة الرمل اخلمسظة للواد .  ميف حطيف يرهدات معرد   السنوات اظثمل أمز  ذلك، وفللً 

 حتقيق عاملية الت اظية -اثلثاا  
للد أرسا االيفلحظة حلعد  حو ة ضد أي اسعخدامل أو إنعل  أو      أو نلل لأللململ ادةل    -7

الاغم م  االلع امل الواسيف النطلق هبذه الللعد ، ا  م  جلنب الدو  غم اغطااف يف لألفاا . وعلى 
االيفلحظة، ال عد أن يعواصل اجلهو  الاامظة إىل ير    علدظة االيفلحظة ويتدعظم مرل مهتل. ويف ستبظل ذلتك، 

 سععخذ الدو  اغطااف اإلجاااات العللظة:
لاتة لعشتحظيف يصتد ق التدو  غتم اغطتااف علتى االيفلحظتة استعخدامل مجظتيف الستبل ادع 11اإلجـراء رظـم 

 االنةململ إلظهل، مبل يف ذلك ع  طا ق يشحظيف مشلركعهل يف أعمل  االيفلحظة. أو
مواصتتلة ير  تت  االاتترتامل الرتتتلد  للواعتتد االيفلحظتتة وأهتتدافهل، وإ انتتة انعهلكتتلت هتتتذه  12اإلجــراء رظــم 

سعخدامل و     وإنعل  ونلل اغلململ ادةل   لألفاا  م  اللواعد وا لذ اخلطوات ادنلسبة لوضيف اد ال
 جلنب أي جهة فلعلة، مبل يف ذلك اجلهلت الفلعلة ادسلحة غم الدو . 

__________ 
(2) APLC/MSP.14/2015/WP.2, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/transparency/ 

art7-reporting/Guide_to_reporting_EN.pdf . 
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 تدمري املخزوانت وال ت اظ أبل ا  مضادة لألفراد -رابعاا  
ةتتل   اُ تذت خطتتوات كبتتم  منتتذ عتدا نفتتلذ االيفلحظتتة فظمتتل  عرلتق ععتتدمم انتت و ت اغلمتتلمل اد -8

ا ميثل إنللذ اظل   خص أو أاد أطاف جسما. ولةملن يدمم مجظيف ان و ت  لألفاا . فزل لمم  دم 
 عحلوز عد  اغلململ ادةل    م  االيفلحظة، وأال 4اغلململ ادةل   لألفاا  على وجا الساعة، وفللً للمل   

الدو  احلد اغ ىن الالزمل حطرلً لأل 3لألفاا  احملعفظ هبل مبوجب ادل    غاا  ادسمو  هبل، سظعرني على 
، أن 3للمل    اليت حتعفظ  لململ مةل   لألفاا  وفللً  و/أو 4اغطااف اليت علظهل الع املت مبوجب ادل   

 يعخذ اإلجاااات العللظة: 
يف غةتتون  4وضتتيف خطتة بتتد   زمنظتلً يعةتتم  ماااتل رئظستتظة واضتحة لعنفظتتذ ادتل    13اإلجـراء رظـم 
،ل يف أحا  وحا نز  عرد عدا نفلذ االيفلحظة، وإعالغ الدو  اغطااف ابنعتتلمل ابلعلتدمل  اغجل احملد 

 احملاز والعحدايت ادعبلظة للعنفظذ.
الدو  اغطااف اليت مل يفِّ ابغجل احملد  لعدمم ادخ و ت وأصبحا ابلعلا يف اللة  14اإلجراء رظم 

إلكمتل  عملظتتة العتدمم ويشتتاع يف العنفظتذ علتتى وجتتا ، يلتتدمل خطتة بتتد   زمنظتتلً 4عتدمل امعثتتل  للمتل   
الستاعة ويف أحتا  وحتتا نزت  وعطا لتتة  تفلفة، ويُبلتتط التدو  اغطتتااف عصتور  منعتمتتة ابلعلتدمل احملتتاز 

 والعحدايت ادعبلظة.
على كل  ولة طاف يزعشف ان و ت مل يز  مراوفة يف السلعق عرد انلةلا اغجل  15 اإلجراء رظم

دخ و ت أن يبل ط الدو  اغطااف يف أحا  وحا نز  وأن يدما هذه اغلململ ادةل   احملد  لعدمم ا
 لألفاا  عصور  علجلة يف موعد ال  عحلوز سعة أ ها عرد اكعشلفهل.

علتتى كتل  ولتة طتتاف حتتعفظ  لمتلمل مةتتل   لألفتاا  لألستبل  ادستتمو  هبتل مبوجتتب  16اإلجـراء رظـم 
يعحلوز احلد  مل احملعفظ هبل للعأكد م  أال الرااضلً سنوايً لرد  اغلملم  االيفلحظة أن جتاي اسع 3 ادل  

اغ ىن الالزمل لألغاا  ادسمو  هبل، وأن يدما مجظيف اغلململ ادةل   لألفتاا  التيت يعحتلوز هتذا الرتد . 
 مهل.اغلململ احملعفظ هبل ويدم نظسلن/أعا ل عشأن اسعخدامل 30ويلدمل الدو  اغطااف يللر ا سنو ة حبلو  

العدر ب  17اإلجراء رظم  اسعزشلف البدائل ادعلاة السعخدامل اغلململ احلظة ادةل   لألفاا  غغاا  
 والبح ، اظثمل أمز  ذلك. 

 مسح وتطهري املنا ق املزروعة ابفل ا  -خامساا  
  اغطااف يؤكد م  جد د ضاور للد ُأااز يلدمل كبم يف مرلجلة ادنلطق ادلمومة، لز  الدو   -9

يف أحا  وحا نز  وضملن  5والعطهم م  أجل الوفلا ابلع املهتل مبوجب ادل    زاي   ويم  أنشطة ادسري
إاااز يلدمل كبم حنو حتلظق طمواهل ادعمثل يف الوفلا إىل أحصى اد نز  ابلع املهتل احملد   زمنظلً حبلو  

لة أكرب مسلمه. ومتثل عملظة ادسري وال2025علمل  النلس م  ة يف يللظل ادرل   البشا عطهم ادرح   ة ومحل ة 
انلطا اغلململ ادةل   لألفاا . إن اسعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا  م  جد د خال  الن اعلت اغخم ، 

ف يف يف ذلك اغلململ الظدو ة الصنيف، أ ى إىل يفلحم العحدي ادعبل  الذي  واجا عرض الدو  اغطاا مبل
. ويف إطلر اجلهو  ادبذولة للعصدي عصور  آمنة وسا رة لزل أنواع العلوي 5وجب ادل   الوفلا ابلع املهتل مب

دل    ا أن  5ادعبل  ابغلململ ادةل   لألفاا ، سظعرني على الدو  اغطااف اليت علظهل الع املت مبوجب 
 يعخذ اإلجاااات العللظة: 
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، علظهتل أن يفرتل طق ادلمومة على وجتا الدحتةف اليت مل حتد  بظط ادنلالدو  اغطاا 18اإلجراء رظم 
ذلك، حدر اإلمزلن، وأن يةيف خطوة أسلس دستعوى العلتوي حلئمتة علتى اغ لتة و حظلتة استعنل اً إىل 
ادرلومتلت التيت مج مجرهتتل مت  مجظتيف ادصتتل ر ذات الصتلة يف موعتد ال  عحتتلوز االجعمتلع العلستيف عشتتا 

 .2021 علمل للدو  اغطااف يف
وضيف خطط عمل وطنظة يسعند إىل اغ لتة وبتد   العزتللظف، مبتل يف ذلتك العوحرتلت  19اإلجراء رظم 

ادعرللة عرد  ادنلطق وادسلاة ادلمومة اليت  عرني مرلجلعهل سنوايً م  أجل إالز ادهمة يف أحا  وحا 
لدو  هل على االجعملع الثلم  عش، لراض5نز ، ويف موعد ال  عحلوز اغجل احملد  مبوجب ادل    ا ل

 . 2020اغطااف يف علمل 
إىل اغ لتتة اجلد تتد  ويلتتتدمي  حتتتتد   خطتتط عملهتتل الوطنظتتتة عشتتزل ستتنوي استتتعنل اً  20اإلجــراء رظــم 

نظسلن/أعا ل م  كل علمل،  30، حبلو  7مرلوملت ع  ادااال الائظسظة ادرد لة يف يللر اهل مبوجب ادل   
وعت  كظفظتة  لاة ادلمومة التيت بتب مرلجلعهتل ستنوايً مبل يف ذلك يلدمي مرلوملت ع  عد  ادنلطق وادس

 حتد د اغولوايت. 
اغطااف ادعأثا   لململ مةل   لألفاا   دو ة الصنيف يزفل يطبظق مجظيف اغازلمل الدو   21اإلجراء رظم 

وااللع امتلت مبوجتتب االيفلحظتتة علتتى هتتذا النتتوع متت  العلتوي، مثلمتتل يفرتتل ابلنستتبة لستتلئا أنتتواع اغلمتتلمل 
 صتتلة، ويلتتدمل يلتلر ا مف5ةتل   لألفتاا ، مبتتل يف ذلتك أثنتتلا عملظتلت ادستتري والعطهتم امعثتتلالً للمتل   اد

 . 7ينفظذاً لاللع املت مبوجب ادل    اسب أنواع اغلململ،
طا ق يلدمي  اإلعالغ على حنو  عسق ميف ادرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ع  22اإلجراء رظم 

خطا " أو "منتلطق مؤكتد   فهل على أال "منلطق مشعبا يف أاللعحدايت ادعبلظة، ويصنظمرلوملت ع  ا
واإلعالغ ع  العلدمل احملاز وفللً للمنهحظة  ع  حتد د نوع العلوي. وحتد د احمهل النسيب، فةالً  اخلطور "

امل ادسري ابسعخد العللظص ادسعخدمة لإلفاا  ع  اغراض  )مثل، اإللملا ابسعخدامل ادسري غم العلت أو
 العلت أو اإلفاا  عنهل ع  طا ق إزالة اغلململ(.

طااف اليت يلدمل طلبلت متد د يزفل أن حتعوي هذه الطلبلت علتى خطتط الدو  اغ 23اإلجراء رظم 
عمتل مفصتتلة وبتد   العزلفتتة ومعرتد   الستتنوات لفترت  العمد تتد، وأن  تعم إعتتدا هل مت  ختتال  عملظتتة 

والعوصتظلت التيت أحاهتل االجعمتلع  (3)لارات االجعملع السلعيف للدو  اغطتااف لملة، مبل  عمل ى ميف م
متتت   5الثتتلين عشتتا للتتدو  اغطتتااف يف الورحتتتة ادرنونتتة "أفزتتلر عشتتأن عملظتتتة العمد تتد مبوجتتب ادتتل   

 .(4)االيفلحظة"
 أن  عةتتم  الطلتتب خططتتلً  التتدو  اغطتااف التتيت يلتتدمل طلبتلت متد تتد يزفتتل أ ةتلً  24اإلجـراء رظــم 

يف ستظلحلت بتد   يف د منهتل خلطا اغلململ واحلعوعظة مبللة وبد   العزللظف ومعرد   السنوات لفصم
 اجملعمرلت احمللظة ادعأثا . 

الدو  اغطااف اليت يزمل الع املهتل ادعرللة  زالتة اغلمتلمل يواصتل ادملرستة الفةتلى  25اإلجراء رظم 
للورحتة ادرنونتة لا ويتوا االععبتلر الواجتب يف هتذا الصتد  ادعمثلتة يف يلتدمي إعتال ت طوعظتة عت  االنعهت

__________ 
(3) APLC/MSP.7/2006/L.3, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/ 

7MSP_Art5_Presidents_Paper_7Sept06_Final.pdf. 
(4) APLC/MSP.12/2012/4, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/12MSP-

.pdf2012Sep-Process-Extensions-5Art-Reflections. 

https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
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واالنعهتتتلا متتتت   5"أفزتتتلر ويفلمهتتتلت عشتتتتأن ينفظتتتذ الع امتتتلت إزالتتتتة اغلمتتتلمل ادنصتتتوص علظهتتتتل يف ادتتتل   
 .(5)ينفظذهل"

العأكتتد مت  أن االستترتايظحظلت وخطتتط الرمتل الوطنظتتة لإلاتتلز يةتيف يايظبتتلت عشتتأن  26اإلجـراء رظــم 
الوطنظة على العرلمل ميف ادنلطق ادلمومة غم ادراوفة يف الستلعق، مبتل يف ذلتك ادنتلطق  اسعدامة اللدر 

ت التيت مج اليت ُيزعشف عرد االنعهلا. ولتدى العرلمتل متيف هتذه ادنتلطق، يااعت  االلع امتل لمومة اد ثلً اد
درنونتة "استتعحلعة العرهتد هبتل يف االجعمتتلع الثتلين عشتتا للتدو  اغطتتااف علتى النحتتو التوار  يف الورحتتة ا
لستلعق عرتد انلةتتلا ر تظد  ملرتاتة للتدو  اغطتااف التتيت يزعشتف منتلطق ملمومتة مل يزتت  مراوفتة يف ا

 .(6)اآلجل  احملد  "
يف ذلك  للظة وكفلا  عملظلت ادسري وإزالة اغلململ، مبلا لذ اخلطوات ادنلسبة لعحسني فر 27اإلجراء رظم 

 .  الوسلئل العزنولوجظة ادبعزا  ،ذا الما ع  طا ق يشحظيف البح  والعطبظق ويبل 

 د منها خا ر افل ا  واحلتوعية مبال -سادساا  
اغروا . العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل مت   تأال أن يستتلعد يف منتيف وحتوع اتوا ي اغلمتلمل وإنلتتلذ  -10

متت  ادختتلطا  وابإلضتلفة إىل إزالتتة اغلمتلمل، فتترين يتوفم العوعظتتة مبختتلطا اغلمتلمل وغمهتتل مت  عتتااما احلتد
ت اغختتم ، للستتزلن ادعتتأثا    ُرتتد وستتظلة أسلستتظة دنتتيف اإلصتتلابت واحلتتوا ي ادمظعتتة. وختتال  الستتنوا

موعتلت الرد تد  ادرا ضتة أصبحا جمموعلت كبتم  جد تد  مت  الالجرتني وادشتا     اخلظتلً ضتم  اجمل
لعوعظة فرين يلد م  ذلك، خلطا اغلململ ادةل   لألفاا ، وي ا د عد  الةحلاي. وانطالحلً  مي عااما فرللة ل

لر و س  واإلعلحة ابدخلطا وغمهل م  عااما احلد م  ادخلطا اليت يااع  نوع اجلنس وال يةيف يف االععب
مستعمااً مت  أجتل منتيف  عطلتب ياكظت اً   ت احمللظتة ادعتأثا ،انعلف ااعظلجلت وجتلر  الستزلن يف اجملعمرتل

مرلجلتة هتذا الوضتيف، ستظعرني علتى التدو  اغطتتااف  وحتوع اتوا ي جد تد  عستبب اغلمتلمل. ومت  أجتل
 ت العللظة:ا لذ اإلجاااا
ة  ما أنشطة العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل يف اجلهتو  اإلنستلنظة واال لئظتة وادعرللتة ابحلمل ت 28اإلجراء رظم 

والعثلظتتف علتتى نطتتلق أوستتيف، ابإلضتتلفة إىل  جمهتتتل يف اغنشتتطة ادستتعما  يف جمتتلالت ادستتري والعطهتتتم 
مستتلعد  الةتتحلاي عمظتتة يللظتتل ادختتلطا التتيت يواجتتا الستتزلن ادعتتأثا   ويللظتتل اضتتطاارهم إىل حتمتتتل و 

 لطا. ادخ
جلمظيف السزلن واجلملعلت د منهل اغلململ واحلخلطا عوعظة مبيوفم عااما بد   السظلق لل 29اإلجراء رظم 

سلس يلظظم االاعظلجلت، وم  أال ادعأثا  ادراضة للخطا. والعأكد م  يطو ا مثل هذه الرباما على أ
يةيف يف االععبلر نوع اجلنس والس  واإلعلحة و  مصممة مبل  نلسب العهد د الذي  واجا السزلن، وأال يااع 

  أثا .عسزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادانعلف ااعظلجلت وجتلر  ال
دعرللة إ الا اغولو ة للسزلن اغكثا عاضة للخطا ع  طا ق رعط  30اإلجراء رظم  ا الرباما والاسلئل 

رعطلً مبل ااً ععحلظل البظل ت ادعلاة ع  اإلصلابت والعلوي، وفهم د منهل خلطا اغلململ واحلمب عوعظةابل

__________ 
(5) APLC/MSP.17/2018/10, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/17MSP/Reflections-

Art.5-en.pdf. 
(6) APLC/MSP.12/2012/7, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/12MSP-

Proposal.pdf-CoChairs-Areas-Mined-Unknown-Previously.  

https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
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عتأثا ، و تط ادختتلطا وآلظتلت العزظتف، والتعزه ، اظثمتل أمزت  ذلتتك، ستلوك اجملموعتلت الستزلنظة اد
 ابلعحاكلت السزلنظة.

متيف إمزلنظتتة د منهتتل ختلطا اغلمتتلمل واحلتعوعظتة مبلعنفظتذ عتتااما اة لرات الوطنظتتعنتتلا اللتد 31اإلجـراء رظـم 
ت احمللظتة للمحعمرتلالعزظف ميف االاعظلجلت والسظلحلت ادعمم ، مبل يف ذلتك يلتدمي مثتل هتذه الترباما 

 يز  مراوفة يف السلعق.  ملمومة مل منلطقعند اكعشلف  ادعةار 
غمهتل مت  عتااما احلتد مت  ادختلطا يف وعظتة مبختلطا اغلمتلمل و يوفم مرلومتلت عت  الع 32اإلجراء رظم 

، مبل يف ذلك ادنهحظلت ادسعخدمة والعحدايت ادطاواة والنعلئا اليت حتللا، 7العللر ا مبوجب ادل   
 .س يف مرلوملت مصنفة اسب نوع اجلنس والم

 مساعدة الضحااي -سابعاا  
 حلاي اغلمتلمل مشتلركة كلملتة ومعستلو ة وفرللتةيتل الدو  اغطااف ملع مة عةملن مشتلركة ضت -11

يف اجملعمتيف، علتى أستلس ااتترتامل التوق اإلنستلن وادستتلوا  عتني اجلنستني وعتتدمل العمظظت . وأحتات التتدو  
لعد  الةحلاي واسعدامعهل يسعل مل  جمهل يف السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة اغطااف  ن فرللظة مس

ق اغ خلص ذوي اإلعلحتة، والصتحة والعرلتظم والرمللتة والعنمظتة الوطنظة على نطلق أوسيف لعشمل الو 
 ضحلايى الدو  اغطااف اليت  وجد وسعسر عدامة.واحلد م  الفلا،  عملً لعحلظق أهداف العنمظة ادس

يزون إىل عذ  حصلرى جهدهل لعوفم خدملت لةحلاي اغلململ  سظطاهتلنلطق خلضرة لوال عهل أو يف م
. ومت  أجتل حتلظتق هتذا االلعت امل، غتمهمالوصتو  إلظهتل علتى حتدمل ادستلوا  متيف  هموميزتنمظسور  منلسبة و 

اللةلئظة أو إ ارهتتل سظعرني على الدو  اغطااف اليت لد هل عد  كبم م  الةحلاي اخللضرني لوال عهل 
 ا لذ اإلجاااات العللظة:

مسلعد  الةتحلاي العأكد م  يزلظف كظلن ازوم  ذي صلة ابإل ااف على  ما  33اإلجراء رظم 
لوطنظة على نطلق أوسيف. و عوىل الزظلن ادزل تف وضتيف خطتة يف السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة ا
ًل  سعنل اً عمل ومااحبة العنفظذ وإعدا  يللر ا عشأنا ا إىل أهداف بد   وحلعلة لللظلس وواحرظة وبد   زمنظ

 والستتلوكظةلعظتة والثللفظتة والسظلستظة واالجعم ادل  تة الرلبتلتو شتمل ذلتك إزالتة  لتدعم ضتحلاي اغلمتلمل.
اجلتتنس نتتوع اليصتتل  التتيت حتتتو   ون الوصتتو  إىل هتتذه اخلتدملت؛ واستتعخدامل اتتا  شتتمل ادعرللتة ابو 
 .االاعظلجلت يف  طظط مجظيف الرباما وينفظذهل ورصدهل ويلظظمهلانعلف ااع  واإلعلحة و س  وال

لةملن يلبظة ااعظلجلت ضحلاي اغلململ والوحهم ت لطلعلعذ  جهو  على مسعوى ال 34اإلجراء رظم 
عصتتور  فرللتتة متتت  ختتال  اغطتتتا السظلستتليظة والللنونظتتة الوطنظتتتة ادعرللتتة ابإلعلحتتتة، والصتتحة، والعرلتتتظم، 

ة، والعنمظة واحلد م  الفلا، مبل  عمل ى ميف اغازلمل ذات الصلة يف ايفلحظة الوق اغ تخلص والرملل
 ذوي اإلعلحة.
وكذلك إنشلا أو ير    حلعد  عظل ت ماك  ة يعةم  مرلوملت ع  اللعلى عسبب اغلململ  35اإلجراء رظم 

اليت يواجههم،  اغ خلص الذ   يراضوا إلصلابت  مجة ع  اغلململ ومرافة ااعظلجلهتمع   والعحدايت 
ادرلوملت غصحل   على أن يزون البظل ت مصنفة اسب نوع اجلنس والرما واإلعلحة، وإاتاة هذه 

 اغلململ.  ضحلاي ااعظلجلتعلبظة ادصلحة ادرنظني لةملن االسعحلعة الشلملة ل
يلدمي اإلسرلفلت اغولظة عفرللظة وكفلا  للةحلاي يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا  ابغلململ،  36اإلجراء رظم 

 فةالً ع  يوفم اخلدملت الطبظة الطلرئة والاعل ة الطبظة ادسعما . 
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، لعظسم وصو  ضحلاي ونزنلً  ن يوفم آلظة إاللة وطنظة، اظثمل كلن ذلك منلسبلً ملض 37اإلجراء رظم 
  اخلدملت، مبل يف ذلك ع  طا ق إنشلا ونشا  لظل خدملت  لمل.اغلململ إىل

وصتو  مجظتيف  متيف مااعتل  التتاوف احمللظتة والوطنظتة واإلحلظمظتة،ا لذ خطتوات يةتم ،  38اإلجراء رظم 
وختدملت  الشتلملة خدملت إعتل   العأهظتل إىلذلك يف ادنلطق الا فظة والنلئظة، ضحلاي اغلململ، مبل يف 

، مبل يف ذلك ع  طا ق العوعظة خبدملت إعل   العأهظل، اظثمتل االجعملع  - لنفس الدعم النفس  وا
و شمل ذلك يوفم اغجه   ادسلعد ، والرال  أمز ، ميف إ الا اهعململ خلص للفرلت اغكثا ضرفلً. 

  . ، والرال  ادهت، وعااما  عم اغحاانالطبظر
الوصو  مثل  ،واالحعصل ي لةحلاي اغلململ عذ  جهو  لةملن اإل مل  االجعملع  39اإلجراء رظم 

، ومؤسستتتلت العمو تتتل اغصتتتتما، اللتتتة يف جمتتتل  العوظظتتتفاإلختتتدملت و إىل العرلتتتظم، وعنتتتلا اللتتتدرات، 
 شمل ادنلطق الا فظة  ة وعااما احلمل ة االجعملعظة، مبلوخدملت يطو ا اغعمل  العحلر ة، والعنمظة الا فظ

  والنلئظة.
م  أن خطط االسعحلعة اإلنسلنظة والعأهب الوطنظة ذات الصلة يزفل سالمة العأكد  40اإلجراء رظم 

ومحل ة النلجني م  اغلململ يف الالت اخلطا، مبتل يف ذلتك اتلالت النت اع ادستلري، والطتوارا اإلنستلنظة 
الطبظرظة، مبل  عمل ى ميف الللنون الدوا اإلنسلين واللتلنون التدوا حللتوق اإلنستلن وادبتل ا والزواري 

 العوجظهظة الدولظة ذات الصلة.
ضتملن اإل متل  الزلمتل لةتحلاي اغلمتلمل ومشتلركعهم وادنتمتلت التيت متتثلهم مشتلركة  41اإلجراء رظم 

  ادنلطق الا فظة والنلئظة.فرللة يف مجظيف ادسلئل اليت يؤثا علظهم، مبل يف ذلك يف

 التعاون واملساعدة الدوليان -اثمناا  
دنلطق يؤكد الدو   -12 ا االيفلحظة يف  اغطااف م  جد د أن كل  ولة طاف مسؤولة ع  ينفظذ أازلمل 

يف اخللضرة لوال عهل أو سظطاهتل، ولزنهل يشد  على أن ير    العرلون م   أنا أن  دعم ينفظذ االلع املت الوار   
ت الوار   يف االيفلحظة يف أحا  وم  أجل ير    العرلون لعلبظة العطلرلت وااللع امل. االيفلحظة يف أحا  وحا نز 

 وحا نز ، سظعرني على الدو  اغطااف ا لذ اإلجاااات العللظة:
  يبذ  الدو  كل مل يف وسرهل لعخصتظص ادتوار  الالزمتة للوفتلا يف أحتا  وحتا نزت 42اإلجراء رظم 

 مزنة.بد ل اداباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلحظة، ويسعزشف مجظيف مصل ر العمو ل ال
لعربرة ادوار  ويسعخدمل مجظيف آلظلت  الدو  اغطااف اليت يلعمس ادسلعد  سعةيف خططلً  43اإلجراء رظم 

ل يف ذلك م  خال  االيفلحظة م  أجل نشا ادرلوملت ع  العحدايت واالاعظلجلت ادعرللة ابدسلعد ، مب
النها ادصمم اسب احللالت 7يللر ا الشفلفظة ادلدمة سنوايً مبوجب ادل    ، وابالسعفل   يف ذلك م  

دعرللة الفا  ة. ويعبل   الدو  اغطااف نع ا لئا النها ادصمم اسب احللالت الفا  ة ميف  وائا اإلجاااات 
 لصوى م  أتثمه. ابغلململ على نطلق أوسيف، م  أجل حتلظق الفلئد  ال

الدو  اغطااف ععر    العنسظق الوطت، مبل يف ذلك ع  طا ق ضملن إجااا اوار يلومل  44اإلجراء رظم 
الع املهتتل  دولظني عشأن العلتدمل احملتاز والعحتدايت و عتم ينفظتذمنعتم ميف أصحل  ادصلحة الوطنظني وال

تم عتني مجظتيف أصتحل  مالئم للحوار ادنتع يف إنشلا منرب وطت ، اظثمل أمز ،. وينتامبوجب االيفلحظة
 ادصلحة. 

الع املهتل الدو  اغطااف اغخاى يف ينفظذ إىل علدمي ادسلعد  عالدو  اغطااف اللل ر  يلومل  45اإلجراء رظم 
وه  يدعم عذلك ينفظذ اسرتايظحظلت وخطط عمل  ، مبل  عمل ى ميف سظلسلهتل اإل لئظة.مبوجب االيفلحظة
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ادعأثا   اجملعمرلت احمللظةالسزلن يف  ااعظلجلت وجتلر خعلف دسعحظب بنظة على اغ لة يوطنظة واضحة وم
علحة. وميز  يوفم الدعم دسلعد  الةحلاي واإل ويسعند إىل حتلظل سلظم للمسلئل ادعرللة عنوع اجلنس والرما

ستلعد  الةتحلاي يف م  خال  ادظ انظة ادخصصة لإلجاااات ادعرللتة ابغلمتلمل و/أو عت  طا تق  متا م
 واجلهو  اإلنسلنظة اغوسيف نطلحلً.  لئظة السظلسلت اإل
اآللظلت يلومل الدو  اغطااف اللل ر  على يلدمي ادسلعد ، اظثمل أ 46اإلجراء رظم  مز  وابسعخدامل 

الللئمتة، ععنستتظق التتدعم التذي يلدمتتا إىل التتدو  اغطتااف ادعتتأثا  متت  أجتل العنفظتتذ الفرتتل  اللع املهتتتل 
 وجب االيفلحظة. مب

مواصتلة اسعزشتلف فتاص العرتلون، مبتل يف ذلتك العرتلون التدوا واإلحلظمت  والثنتلئ ،  47اإلجـراء رظـم 
ا  أو فظمتتل عتتني علتتدان اجلنتتو ، هبتتدف العبتتل   الطتتوع  غفةتتتل والعرتتلون عتتني التتدو  اغطتتااف ادعتتأث

مي الع امتلت معبل لتة عشتأن إزالتة ادملرسلت والدروس ادسعفل  . وحد  شمل العرلون م  هذا النتوع يلتد
مااعتل  انعلتف ااعظلجتلت اغلململ يف ادنلطق احلدو  ة، ويبل   اخلربات فظمل  عرلق عدما نوع اجلنس و 

دردات  6الرباما، واللظلمل وفللً للمل   لدى وضيف   اجملعمرلت احمللظة ادعأثا وجتلر  السزلن يف ا ععبل   
اف مت  الع املهتتل( ولوجظة )أو العربع هبل عرد انعهلا إادى الدو  اغطتا وادوا  وادرلوملت الرلمظة والعزن
 م  أجل ير    ينفظذ االيفلحظة.

 تدابري ضمان المتثاط -اتسعاا  
يشتد  التدو  اغطتتااف علتى أمهظتتة االمعثتل  جلمظتيف أازتتلمل االيفلحظتة، ويتتتل ملع متة عةتتملن  -13

ظتق أهتدافهل. وإذ يؤكتد التدو  اغطتااف مت  جد تتد االمعثتل  لاللع امتلت مبوجتب االيفلحظتة مت  أجتل حتل
 ة: الع امهل ابلرمل على يشحظيف االمعثل  لاليفلحظة، فسظعرني علظهل ا لذ اإلجاااات العللظ

، يلتدمل 1يف اللة عدمل االمعثل  اد عتومل أو ادرتاوف لاللع امتلت الرلمتة مبوجتب ادتل    48جراء رظم اإل
ة و لملة و فلفة إىل حلللة إىل مجظيف الدو  اغطااف عطا لة سا رالدولة الطاف ادرنظة مرلوملت ع  ا

سألة عطا لة سا رة احلد اغحصى. وسعرمل ميف الدو  اغطااف اغخاى عاو  م  العرلون حلل هذه اد
 . 1-8وفرللة، وفللً للمل   

 لململ فظ حتع ، أو5أو  4أي  ولة طاف يرزف على ينفظذ الع املت مبوجب ادل يني  49اإلجراء رظم 
 عةتم  مرلومتلت مفصتلة عت  العلتدمل  7، ومل يلدمل يلا تااً ستنوايً مبوجتب ادتل   3أو ينللهل وفللً للمل   

عت  اللتة ، ابلعرلون الوثظق ميف واتد   عتم العنفظتذ، سنوايً  املت، يلدمل حتد ثلً احملاز يف ينفظذ هذه االلع  
ويف   فلفظة.ااف  كثا الطاق ساعة ومشولظة و ، ومرلوملت إىل مجظيف الدو  اغط7العنفظذ عمالً ابدل   

 التائظس ستظلدمل أي مرلوملت ع  ينفظذ االلع املت ذات الصتلة دتد  عتلمني مععتللظني، مييلدال  عدمل 
  .ابلعرلون الوثظق ميف اللحنة ذات الصلة و عرلمل مرهل، الدو  اغطااف ادرنظةإىل   سلعداد

خذ م  االيفلحظة، سظزون علظهل أن يع 9 املهتل مبوجب ادل   أي  ولة طاف مل يفِّ ابلع 50اإلجراء رظم 
على وجا الساعة مجظيف العداعم الللنونظة واإل ار ة وغمهل م  العداعم الالزمة لعنفظذ يلك االلع املت واإلعالغ 

 ع  العداعم اليت ا ذهتل يف موعد ال  عحلوز االجعملع الرشا   للدو  اغطااف. 
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 املرفق 
 ات املؤشر   

مج إعتدا  جتدو  ادؤ تاات العتلا. م  أجل رصد العلدمل احملاز يف ينفظذ خطة عمتل أوستلو،  
ه  مصدر  7 وسعزون ادرلوملت الوار   يف العللر ا السنو ة ادلدمة م  الدو  اغطااف مبوجب ادل  

ني ع  حظلس العلدمل البظل ت الائظس  لعلظظم العلدمل احملاز. وسظزون أعةلا جلنة العنسظق والائظس مسؤول
إىل   عم العنفظذ. وسعحد  حظمة أسلس جلمظيف ادؤ اات اسعنل اً  احملاز يف إطلر وال عهم، عدعم م  واد 

 30التيت  عرتني يلتدميهل حبلتو   7البظل ت ادبلط عنهل يف السنة اغوىل للعنفظذ، يف العللر ا مبوجب ادتل   
س هتذا. وُيشتح يف التتدو  الستنوات الالالتتة خبتط اغستل ، وستظللرن العلتدمل احملتاز يف2020أعا ل نظستلن/

 اغطااف على يلدمي مرلوملت مفصلة يعظري إجااا يلظظم  حظق حدر اإلمزلن لعنفظذ خطة عمل أوسلو.
 ادؤ اات اإلجاااات احملد  

 أفةل ادملرسلت يف جمل  ينفظذ االيفلحظة
إظهتتلر يتتتوا ملللظتتتد اغمتتتور علتتتى مستتتعوايت  -1

رظد التوطت، مبتل يف ذلتك عت  طا تق رفظرتة علتى الصت
ينفظتتتذ االيفلحظتتتتة يف اخلطتتتط الوطنظتتتتة إ متتتل  أنشتتتتطة 

للعنمظتتتة، واستتتترتايظحظلت احلتتتتد متتتت  الفلتتتتا، وخطتتتتط 
االسعحلعة اإلنسلنظة واالسرتايظحظلت الوطنظة إل مل  
اغ تخلص ذوي اإلعلحتتة، استب االحعةتتلا، وعتت  

 عنفظذ.طا ق االلع املت ادللظة وغم ادللظة ادعرللة ابل

 ال أ رجا أنشطة ينفظذ عد  الدو  اغطااف اليت أعلما  •
االيفلحظة يف اخلطط اإل لئظة الوطنظة، واسرتايظحظلت احلد م  
الوطنظة  الفلا، وخطط االسعحلعة اإلنسلنظة واالسرتايظحظلت 

 إل مل  اغ خلص ذوي اإلعلحة، اسب االحعةلا
غلململ اليت يفظد  ال النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اب •

 ت مللظة م  أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب ايفلحظةيلدمل الع امل

وضتتتتيف استتتتترتايظحظلت وخطتتتتتط عمتتتتتل وطنظتتتتتة  -2
حلئمتة علتى اغ لتة وبستوعة العزتللظف وبتد   زمنظتتلً 
للوفتتتلا اباللع امتتتتلت مبوجتتتب االيفلحظتتتتة وينفظتتتتذهل يف 

 أحا  وحا نز . 

 ن  ادعأثا  ابغلململ اليت يفظد النسبة ادرو ة للدو  اغطااف •
اغ لتة لد هل اسرتايظحظلت وخطط عمل وطنظة حلئمة على 

 وبسوعة العزللظف وبد   زمنظلً 

كفللتتة أن يزتتون انعلتتتف ااعظلجتتلت النستتتلا  -3
والفعظتلت والفعظتلن والاجتتل  ووجهتلت نتتاهم موضتتيف 
اععبتتتتلر وأن ُ سرت تتتتتد هبتتتتتل يف مجظتتتتتيف جمتتتتتلالت ينفظتتتتتذ 

ما اإلجتتاااات ادعرللتتتة ابغلمتتلمل، متتت  االيفلحظتتة وعتتتاا
أجتتتل الوصتتتو  إىل اتتتتا  تتتلمل. والستتتر  إىل إزالتتتتة 

دعستلو ة احلواج  اليت حتو   ون ادشتلركة الزلملتة وا
وادعوازنة جنسلنظلً يف اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويف 

 اجعملعلت االيفلحظة.

اليت يدر  االععب • لرات النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  
اعت  اجلنستلنظة يف خطتط عملهتل واسترتايظحظلهتل الوطنظتة ويا 

 انعلف ااعظلجلت وجتلر  السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا . 
النستتبة ادرو تتتة متت  النستتتلا يف وفتتتو  التتدو  اغطتتتااف التتتيت  •

 حتةا اجعملعلت االيفلحظة

مااعتتتتتتل  ااعظلجتتتتتتلت النتتتتتتلجني متتتتتت  اغلمتتتتتتلمل  -4
دعأثا  وضملن مشلركعهم مشتلركة واجملعمرلت احمللظة ا

للتتتتة اباليفلحظتتتة، مبتتتتل يف فرللتتتة يف مجظتتتتيف ادستتتلئل ادعر
وعصتور  فرللتة يف ذلك مشلركعهم على حدمل ادستلوا  

 اجعملعلت االيفلحظة.

النسبة ادرو ة للتدو  اغطتااف ادعتأثا  ابغلمتلمل التيت أعلمتا  •
 اتل وضترا استرتايظحظلهتل وخطتط عملهتل الوطنظتة عصتتور  

 ملة للحمظيف ل
عد  ضحلاي اغلململ ادشلركني ضم  الوفو  يف اجعملعلت  •

 االيفلحظة
اغطتااف التيت لتد هل أعتدا  كبتم  مت  النستبة ادرو تة للتدو   •

الةحلاي وأعلما  ال ُيشاك منتملت الةحلاي يف  طظط 
 مسلعد  الةحلاي على ادسعو ني الوطت واحملل 

ااات ادعرللتتتتتة جرتتتتل ادرتتتتل م الوطنظتتتتة لإلجتتتتا  -5
ة دستتتتتتتتتعحدات ادرتتتتتتتتتل م الدولظتتتتتتتتتة ابغلمتتتتتتتتتلمل مواكبتتتتتتتتت

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت حلما ععحتد    •
العحتتتدايت اجلد تتتتد  مرل مهتتتل الوطنظتتتة متتت  أجتتتل مواجهتتتة 
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لإلجتتتتتتتتتاااات ادعرللتتتتتتتتتة ابغلمتتتتتتتتتلمل، ويزظظفهتتتتتتتتتل متتتتتتتتتيف 
العحتدايت اجلد تتد ، واستعخدامل أفةتتل ادملرستتلت 

  لةملن العنفظذ عزفلا  وفرللظة.

وضملن اسعخدامل أفةتل ادملرستلت، متيف مااعتل  أاتدي 
 ادعرللة ابغلململات ادرل م الدولظة لإلجااا

ير    الشااكلت واالسعحلابت ادعزلملة عني  -6
التدوائا ادرنظتة ابإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل والتتدوائا 
 ادرنظتتتة ابدستتتلئل اإلنستتتلنظة، وعنتتتلا الستتتالمل، والعنمظتتتة
والوق اإلنسلن، ميف مااعل  خطة العنمظة ادسعدامة 

 . 2030لرلمل 

 اتل أ رجتا اغنشتتطة عتد  التدو  اغطتااف التيت أعلمتا  •
ذات الصتتتتتلة ابإلجتتتتتاااات ادعرللتتتتتة ابغلمتتتتتلمل يف خططهتتتتتل 
لالستتتتعحلعة اإلنستتتتلنظة أو خطتتتتتط عنتتتتلا الستتتتالمل أو العنمظتتتتتة 

 الوق اإلنسلن، اسب االحعةلا أو

 ادسلعد  للل ر  على يلدميالدو  اغطااف ا -7
يلتتتومل مبستتتلعد  التتتتدو  اغطتتتااف اغختتتاى، اظثمتتتتل 
أمزتت ، يف وضتتيف أو حتتتد   أو ينفظتتذ استتترتايظحظلهتل 
وخطتتتط عملهتتتل الوطنظتتتتة للوفتتتلا ابلع املهتتتتل مبوجتتتتب 
االيفلحظتتتتة. ويتتتتتدخل، اظثمتتتتتل أمزتتتتت ، يف  تتتتتااكلت 

  معرد   السنوات ويلدمل العمو ل ادعرد  السنوات.

متا عت  إحلمتة  تااكلت متيف طااف اليت أعلعد  الدو  اغ •
  و  أطااف أخاى لدعم الوفلا اباللع املت مبوجب االيفلحظة

عتتد  التتدو  اغطتتتااف التتيت يفظتتتد  اتتل يلتتتدمل  عمتتلً مللظتتتلً  •
 غم ملا للدو  اغطااف ادعأثا  أو

عتد  التتدو  اغطتتااف التتيت يفظتد  اتتل يلتتدمل متتتو الً معرتتد   •
 ااف ادعأثا السنوات إىل الدو  اغط

يلتتتتدمي مرلومتتتتلت جظتتتتد  عتتتت  العلتتتتدمل احملتتتتتاز  -8
والعحدايت فظمل  عرلق ععنفظذ االيفلحظة، مبتل يف ذلتك 
يلتتتدمي مرلومتتتتلت عتتتت  العرتتتلون وادستتتتلعد ، وذلتتتتك 

 ،7نظسلن/أعا ل م  كل علمل عمالً ابدل    30حبلو  
وابستتتعخدامل  لظتتتل اإلعتتتتالغ، وختتتال  االجعملعتتتتلت 

 الامسظة وغم الامسظة

 7التدو  اغطتتااف التيت يرتد يللر اهتتل مبوجتب ادتتل     عتد •
 ابسعخدامل  لظل اإلعالغ

عد  الدو  اغطااف اليت يبلط ع  العلدمل احملاز والعحدايت  •
 ادطاواة، خال  االجعملعلت الامسظة وغم الامسظة 

تتتد نتتتلمل وطتتتت إل ار  ادرلومتتتلت  -9 إنشتتلا ويرهُّ
د التتوطت  شتتمل عظتتل ت  حظلتتة وبد ثتتة علتتى الصتترظ

يصتتتتتمظم وينفظتتتتتذ نتتتتتتم إل ار  و  عتتتتت  اللتتتتتة العنفظتتتتتذ.
ادرلومتتتتلت  زفتتتتل طلعرهتتتتل التتتتوطت وأاتتتتل مستتتتعدامة 
ويةيف يف االععبلر احللجة إىل عظل ت ميز  الوصو  

 إلظهل وإ ارهتل وحتلظلهل عرد االنعهلا. 

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت أعلما  ن لد هل  •
 إل ار  ادرلوملتنتلمل وطت مسعدامل 

 14للمتتل    يستد د اال تترتاكلت ادلتتار  وفلتتلً  -10
متتتتتت  االيفلحظتتتتتتة يف وحتتتتتتا مبزتتتتتتا متتتتتت  الستتتتتتنة حتتتتتتدر 
اإلمزتتتلن، ويستتتو ة أي معتتتأخاات عستتتاعة، لةتتتملن 
علتد االجعملعتلت علتى النحتو ادخطتط لتا. وينتتا 
الدو  اغطااف اللل ر  يف يلدمي يربعلت ك   عس  

هتتل عفرللظتتة، متتيف حطتتتيف لواتتد   عتتم العنفظتتذ أ اا عمل
 دات معرد   السنوات اظثمل أمز  ذلتك، وفلتلً يره

 خلطة الرمل اخلمسظة للواد . 

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف اليت يسد  اغنصبة ادلار  ،ل يف  •
 موعد ال  عحلوز ثالثة أ ها حبل اجعملع الدو  اغطااف

عتد  التدو  اغطتتااف التيت يلتدمل يربعتتلت مللظتة إىل واتتد   •
  عم العنفظذ

 حتلظق علدظة االيفلحظة
استتتتتعخدامل مجظتتتتتتيف الستتتتتتبل ادعلاتتتتتتة لعشتتتتتتحظيف  -11

يصتتتتتتد ق التتتتتتتدو  غتتتتتتم اغطتتتتتتتااف علتتتتتتى االيفلحظتتتتتتتة 
االنةتململ إلظهتل، مبتل يف ذلتتك عت  طا تق يشتتحظيف  أو

 مشلركعهل يف أعمل  االيفلحظة.

 عد  الدو  اغطااف يف االيفلحظة •
اجعملعتلت لركة يف النسبة ادرو ة للدو  غم اغطااف ادش •

 االيفلحظة
النسبة ادرو ة للدو  غم اغطااف اليت يلدمل يللر ا طوعظتة  •

 7مبوجب ادل   
االيفلحظة  -12 مواصلة ير    االارتامل الرلد  للواعد 

وأهدافهل، وإ انة انعهلكلت هذه اللواعد وا لذ اخلطوات 
غم اغطااف اليت يبلط  ال ينفذ وحفلً  النسبة ادرو ة للدو  •

 اخعظلرايً لألنشطة اليت حتتاهل االيفلحظة



APLC/CO NF/2019/5/Add.1 

15 GE.19-22066 

 ادؤ اات اإلجاااات احملد  
ادنلستبة لوضتيف اتد الستتعخدامل و ت    وإنعتل  ونلتتل 

مل ادةل   لألفاا  م  جلنب أي جهة فلعلة، مبل يف اغلمل
 ادسلحة غم الدو . الفلعلةذلك اجلهلت 

عد  اغصوات ادؤ د  للاار اجلمرظة الرلمتة الستنوي عشتأن  •
 ململ ادةل   لألفاا ايفلحظة اتا اغل

 يدمم ادخ و ت واالاعفلظ  لململ مةل   لألفاا 
وضتتتتيف خطتتتتة بتتتتد   زمنظتتتتلً يعةتتتتم  ماااتتتتتل  -13

يف غةتتون اآلجتتتل   4رئظستتظة واضتتحة لعنفظتتذ ادتتل   
احملتتتتد  ،تتتتل يف أحتتتتا  وحتتتتا نزتتتت  عرتتتتد عتتتتدا نفتتتتتلذ 
االيفلحظتتة، وإعتتالغ التتدو  اغطتتااف ابنعتتتلمل ابلعلتتدمل 

 ادعبلظة للعنفظذ. والعحدايتاحملاز 

 4عد  الدو  اغطااف اليت أا ت الع املهتل مبوجب ادل    •
ولد هل  4عد  الدو  اغطااف اليت يرزف على ينفظذ ادل    •

 خطط بد   زمنظلً لعدمم ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا 
 عد  اغلململ ادةل   لألفاا  ادخ ونة اليت مج يدممهل •

يتتفِّ ابغجتتل احملتتد  اف التتيت مل التدو  اغطتتا  -14
لعدمم ادخ و ت وأصبحا ابلعلا يف اللة عدمل امعثل  

إلكمل  عملظة العدمم  ، يلدمل خطة بد   زمنظلً 4للمل   
ويشاع يف العنفظذ على وجا الساعة ويف أحا  وحا 
الدو  اغطااف عصور   نز  وعطا لة  فلفة، ويُبل ط 

 ت ادعبلظة.از والعحداياحمل ابلعلدملمنعتمة 

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف اليت مل يف ابآلجل  احملتد    •
،ل ويلدمل خططلً بد   زمنظلً لالنعهلا م  ذلك ويلا ااً ع  

 العلدمل احملاز يف العنفظذ

يز   على كل  ولة طاف يزعشف ان و ت مل -15
مراوفة يف السلعق عرد انلةتلا اغجتل احملتد  لعتدمم 

ط الدو  اغطتااف يف أحتا  وحتا ادخ و ت أن يبل  
ا  عصتور  نز  وأن يدما هذه اغلململ ادةل   لألفا 

  عحلوز سعة أ ها عرد اكعشلفهل. ال موعدعلجلة يف 

النستبة ادرو تتة للتدو  اغطتتااف التيت أعلمتتا عت  اكعشتتلف  •
مل يز  مراوفة م  حبتل ويتدمم يلتك اغلمتلمل ان و ت ألململ 

 أ هاادةل   لألفاا  يف غةون سعة 

علتى كتتل  ولتتة طتتاف حتتتعفظ  لمتتلمل مةتتل    -16
مت   3لألفتاا  لألستبل  ادستمو  هبتل مبوجتب ادتل   

لرتتتد  اغلمتتتتلمل  ستتتنوايً  االيفلحظتتتة أن جتتتتاي اسعرااضتتتتلً 
يعحتتلوز احلتتد اغ ىن  احملتعفظ هبتتل للعأكتتد متت  أاتتل ال

الالزمل لألغاا  ادسمو  هبل، وأن يدما مجظيف اغلململ 
يت يعحلوز هذا الرد . ويلدمل الدو  ادةل   لألفاا  ال

أعا ل عشأن نظسلن/ 30اغطااف يللر ا سنو ة حبلو  
 هبل ويدممهل. احملعفظ اغلململاسعخدامل 

ادرو تتة للتدو  اغطتتااف التتيت حتتعفظ  لمتتلمل مةتتل   النستبة  •
لألفتتاا  غغتتتاا  مستتمو  هبتتتل ويبلتتط عتتت  االستتتعخداملت 

 احلللظة وادلار  ،ذه اغلململ

بدائل ادعلاة السعخدامل اغلململ شلف الاسعز -17
احلظتة ادةتتل   لألفتاا  غغتتاا  العتدر ب والبحتت ، 

 ذلك. أمز اظثمل 

اغلململ جمموع عد  الدو  اغطااف اليت •  يبلط  ال يسعبد  
 احلظة ادةل   لألفاا  ععداعم عد لة غغاا  العدر ب والبح 

 مسري ويطهم ادنلطق اد روعة ابغلململ 
  اغطتتااف التتيت مل حتتتد  بتتظط ادنتتلطق لتدو ا -18

ادلمومة على وجا الدحة، علظهل أن يفرل ذلك، حدر 
العلتوي اإلمزلن، وأن يةيف خطوة أسلس دستعوى 

اليت  حلئمة على اغ لة و حظلة اسعنل اً إىل ادرلوملت 
مج مجرهتتل متت  مجظتتيف ادصتتل ر ذات الصتتلة يف موعتتد 

  اغطتتااف  عحتلوز االجعمتلع العلستيف عشتا للتدو  ال
 .2021يف علمل 

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت اد ت خطوة  •
العلتوي يف موعتد أسلس حلئمة على اغ لة و حظلة دسعوى 

ال  عحتتتلوز االجعمتتتتلع العلستتتيف عشتتتتا للتتتدو  اغطتتتتااف يف 
)وكتل ستتنة عرتد ذلتك، إن مل يزتت  مجظتيف التتدو   2021 عتلمل

موعتتد االجعمتتلع  اغطتااف ادعتتأثا  حتد فرلتتا ذلتتك حبلتو 
 العلسيف عشا للدو  اغطااف(

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت يبلط  ال اد ت  •
اخللص هبل ع  طا ق إجااا مشلورات  لملة خط اغسلس 

 ميف النسلا والفعظلت والفعظلن والاجل 
وضتتيف خطتتط عمتتل وطنظتتة يستتعند إىل اغ لتتتة  -19

عوحرتتلت ادعرللتتتة وبتتد   العزتتتللظف، مبتتل يف ذلتتتك ال
اليت يرا  خطط النسبة ادرو ة م  الدو  اغطااف ادعأ • ثا  

 حبلو  االجعملع الثلم  عشا للدو  5   عمل عشأن ينفظذ ادل
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عرد  ادنلطق وادسلاة ادلمومتة التيت  عرتني مرلجلعهتل 

م  أجتل إاتلز ادهمتة يف أحتا  وحتا نزت ،  سنوايً 
، 5ويف موعد ال  عحلوز اغجل احملد  مبوجب ادل   

لراضهل على االجعملع الثلم  عشا للدو  اغطااف 
 . 2020يف علمل 

اغطااف )واالجعملعلت الالالة للدو  اغطااف ويف كل سنة 
عرد ذلك، إن مل يز  مجظيف الدو  اغطااف ادعأثا  حد فرلا 

 ذلك حبلو  االجعملع الثلم  عشا للدو  اغطااف(

عشتزل ستنوي  حتد   خطط عملهل الوطنظتة -20
إىل اغ لتتتة اجلد تتتد  ويلتتدمي مرلومتتتلت عتتت   استتعنل اً 

ادل    ، 7ادااال الائظسظة ادردلة يف يللر اهل مبوجب 
نظسلن/أعا ل م  كل علمل، مبل يف ذلك يلدمي  30حبلو  

مرلوملت ع  عد  ادنلطق وادسلاة ادلمومة اليت بب 
 وع  كظفظة حتد د اغولوايت.  مرلجلعهل سنوايً 

ادرو ة مت  التدو  اغطتااف ادعتأثا  التيت أعلمتا عت   سبةالن •
لة خلطط عملهل  العحد ثلت السنو ة وادااال الائظسظة ادرد 

 نظسلن/أعا ل  30الوطنظة، يف يللر ا الشفلفظة ادلدمة حبلو  
 5عد  الدو  اغطااف اليت أوفا ابلع املهتل مبوجب ادل    •

اا  الدو  اغطااف ادعأثا   لمل -21 مل مةل   لألف
فل يطبظق مجظيف اغازلمل وااللع املت  دو ة الصنيف يز

مبوجب االيفلحظة على هذا النوع م  العلوي، مثلمتل 
يفرتل ابلنستتبة لستلئا أنتتواع اغلمتلمل ادةتتل   لألفتتاا ، 

يف ذلتتتك أثنتتلا عملظتتتلت ادستتري والعطهتتتم عمتتتالً  مبتتل
 اسب أنواع اغلململ، ، ويلدمل يللر ا مفصلة5ابدل   

 .7ظذاً لاللع املت مبوجب ادل   نفي

عتتد  التتدو  اغطتتااف التتتيت يطبتتق أازتتلمل االيفلحظتتة علتتتى  •
اغلمتتتلمل ادةتتتل   لألفتتتتاا  الظدو تتتة الصتتتتنيف )غغتتتاا  هتتتتذا 

 واإلعالغ(ادؤ ا: ادسري، والعطهم، 

اإلعتالغ علتتى حنتتو  عستتق متتيف ادرتتل م الدولظتتة  -22
لإلجتتتتتاااات ادعرللتتتتتتة ابغلمتتتتتتلمل متتتتت  ختتتتتتال  يلتتتتتتدمي 

رلومتتلت عتت  العحتتتدايت ادعبلظتتة، ويصتتنظفهل علتتتى م
كد  أال "منلطق مشعبا يف أال خطا " أو "منلطق مؤ 

ع  حتد تد  اخلطور " وحتد د احمهل النسيب، فةالً 
نتتتتتوع العلتتتتتوي. واإلعتتتتتالغ عتتتتت  العلتتتتتدمل احملتتتتتاز وفلتتتتتلً 
للمنهحظتة ادستعخدمة لإلفتتاا  عت  اغراضت  )مثتتل، 

أو العللتتتتظص  اإللمتتتلا ابستتتعخدامل ادستتتتري غتتتم العلتتتت
ابسعخدامل ادسري العلتت أو اإلفتاا  عنهتل عت  طا تق 

 إزالة اغلململ(.

عتتت  النستتبة ادرو تتة متت  التتدو  اغطتتااف ادعتتأثا  التتيت يبلتتط  •
العحتتتدايت ادعبلظتتتتة والعلتتتدمل احملتتتتاز وفلتتتلً للمرتتتتل م الدولظتتتتة 

 لإلجاااات ادعرللة ابغلململ
يلدمل يف طلبتلت  النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت •

عظتل ت  7والعللر ا مبوجب ادتل    5العمد د مبوجب ادل   
 ع  ادسري والعطهم مفصلة اسب نوع العلوي

التتتدو  اغطتتتااف التتتتيت يلتتتدمل طلبتتتلت متد تتتتد  -23
يزفتل أن حتعتتوي هتتذه الطلبتلت علتتى خطتتط عمتتل 
مفصتلة، وبتد   العزتللظف ومعرتد   الستنوات لفتترت  

ل م  خال  عملظة  لملة، العمد د، وأن  عم إعدا ه
مبتتل  عمل تتى متتيف ملتتتارات االجعمتتلع الستتلعيف للتتتدو  
 اغطااف والعوصظلت اليت أحاهل االجعملع الثلين عشا
للدو  اغطااف يف الورحة ادرنونة "أفزلر عشأن عملظة 

 م  االيفلحظة". 5العمد د مبوجب ادل   

النستبة ادرو تتة لطلبتلت العمد تتد التيت يعةتتم  خطتط عمتتل  •
 لة وبد   العزللظف ومعرد   السنوات لفرت  العمد دمفص

النستبة ادرو تتة لطلبتتلت العمد تتد ادلدمتة وفلتتلً للرملظتتة التتيت  •
 أرسعهل الدو  اغطااف 

التتتدو  اغطتتتااف التتتتيت يلتتتدمل طلبتتتلت متد تتتتد  -24
مفصتتتلة،  أن  عةتتتم  الطلتتتب خططتتتلً  يزفتتتل أ ةتتتلً 

وبتتتتد   العزتتتتتللظف ومعرتتتتتد   الستتتتنوات متتتتت  أجتتتتتل 
يف ستتتتظلحلت د منهتتتتل ختتتتلطا اغلمتتتتلمل واحلتتتتمب عوعظتتتتةال

 بد   يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا . 

النستتتبة ادرو تتتة متتتت  طلبتتتلت العمد تتتد التتتتيت يشتتتمل خططتتتتلً  •
 منلسبة للعوعظة ابدخلطا واحلد منهل 

الدو  اغطااف اليت يزمل الع املهتل ادعرللة  -25
  زالتتة اغلمتتلمل يواصتتل ادملرستتة الفةتتلى ادعمثلتتة يف

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف اليت أا ت الع املهتل مبوجب  •
 وعظة عشأن االنعهلاعال ت طويلدمل إ 5ادل   
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يلتدمي إعتال ت طوعظتتة عت  االنعهتتلا ويتوا االععبتتلر 
الواجتتتتب يف هتتتتذا الصتتتتتد  للورحتتتتة ادرنونتتتتة "أفزتتتتتلر 

يفلمهتتتتتتلت عشتتتتتتأن ينفظتتتتتتذ الع امتتتتتتلت إزالتتتتتتة اغلمتتتتتتلمل و 
 نعهلا م  ينفظذهل".واال 5ادنصوص علظهل يف ادل   

العأكد م  أن االسرتايظحظلت وخطط الرمتل  -26
الوطنظة لإلالز يةيف يايظبلت عشأن استعدامة اللتدر  

ادلمومة غم ادراوفة الوطنظة على العرلمل ميف ادنلطق 
التيت  يف السلعق، مبل يف ذلك ادنلطق ادلمومة اتد ثلً 

متتتتيف هتتتتذه ُيزعشتتتف عرتتتتد االنعهتتتتلا. ولتتتدى العرلمتتتتل 
العرهتتتد هبتتتتل يف  ادنتتتلطق، يااعتتت  االلع امتتتلت التتتيت مج

االجعملع الثلين عشتا للتدو  اغطتااف علتى النحتو 
التتوار  يف الورحتتتة ادرنونتتتة "استتتعحلعة ر تتتظد  ملرتاتتتة 

دو  اغطااف اليت يزعشف منلطق ملمومة مل يز  لل
 مراوفة يف السلعق عرد انلةلا اآلجل  احملد  ".

التتتتتتيت يةتتتتتتم     اغطتتتتتتااف ادعتتتتتتأثا  النستتتتتتبة ادرو تتتتتتة للتتتتتتدو  •
االستتترتايظحظلت و/أو خطتتتط اإلاتتتلز الوطنظتتتة اخللصتتتة هبتتتل 
 يايظبلت للعرلمل ميف منلطق ملمومة مل يز  مراوفة يف السلعق

النستبة ادرو تة للتدو  اغطتااف ادعتأثا  التيت يبلتط  ن لتد هل  •
حدرات وطنظة مسعدامة للعرلمل ميف منتلطق ملمومتة مل يزت  

 السلعق مراوفة يف
النسبة ادرو ة للدو  اغطااف اليت يزعشف منلطق ملمومة مل  •

ًل،  يز  مراوفة يف السلعق، مبل يف ذلك ادنلطق ادلمومة اد ث
 اللاار الصل ر ع  االجعملع الثلين عشا للدو  اغطاافويطبق 

ا تتتتتلذ اخلطتتتتتوات ادنلستتتتتتبة لعحستتتتتني فرللظتتتتتتة  -27
مل، مبتل يف ذلتتك وكفتلا  عملظتلت ادستتري وإزالتة اغلمتتل

ع  طا ق يشحظيف البح  والعطبظق ويبل   الوسلئل 
 بعزا  ،ذا الما .العزنولوجظة اد

علتى البحت  عد  الدو  اغطااف اليت يبلط  اتل يشتحيف  •
 والعطبظق ويبل   الوسلئل العزنولوجظة ادبعزا 

 د منهل خلطا اغلململ واحلعوعظة مبال
لمل يف اجلهو   ما أنشطة العوعظة مبخلطا اغلم -28

ئظتة وادعرللتة ابحلمل تة والعثلظتف علتى اإلنستلنظة واال ل
نطتتتتتلق أوستتتتتتيف، ابإلضتتتتتلفة إىل  جمهتتتتتتل يف اغنشتتتتتتطة 
ادستتتتتعما  يف جمتتتتتلالت ادستتتتتري والعطهتتتتتم ومستتتتتلعد  
ا    دعأث ا الةحلاي عمظة يللظل ادخلطا على السزلن 

 لطا. ويللظل اضطاارهم إىل حتمل ادخ

 ال أ رجا طااف ادعأثا  اليت يبلط النسبة ادرو ة للدو  اغ •
عااما للعوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل يف خططهل ادعرللة 
ابالسعحلعة اإلنسلنظة واحلمل ة و/أو اخلطط اإل لئظة، فةالً 
عتتت  إ راجهتتتل يف خططهتتتتل لإلجتتتاااات ادعرللتتتة ابغلمتتتتلمل، 

 اسب االحعةلا

طا ختتلعوعظتتة مبيتوفم عتتااما بتتد   الستظلق لل -29
دعأثا  د منهل اغلململ واحل ا جلمظيف السزلن واجلملعلت 

الرباما  ادراضة للخطا. والعأكد م  يطو ا مثل هذه 
على أسلس يلظظم االاعظلجلت، وم  أال مصممة مبل 
 نلسب العهد د الذي  واجا السزلن، وأال يااع  نوع 

يااعت  انعلتتف ااعظلجتتلت اجلتنس والستت  واإلعلحتتة و 
  اجملعمرلت احمللظة ادعأثا . وجتلر  السزلن يف

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف ادعأثا  اليت يبلط  ن لد هل عااما  •
 للحد م  انلطا اغلململ وللعوعظة هبل جلمظيف السزلن ادعأثا  

النستبة ادرو تة للتدو  اغطتااف التيت يبلتط  اتل ينفتذ أنشتطة  •
ت مصتنفة للعوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل، وجتمتيف عظتل 

متتتتت  استتتتب نتتتتتوع اجلتتتتنس والستتتتت  واإلعلحتتتتة وغتتتتتم ذلتتتتك 
 االاعظلجلت ادخعلفة ويلومل ععحلظلهل وإاتاعهل

إ الا اغولو ة للسزلن اغكثا عاضة للخطا ع   -30
خلطا عوعظة مبطا ق رعط الرباما والاسلئل ادعرللة ابل

ادعلاة د منهل اغلململ واحل رعطلً مبل ااً ععحلظل البظل ت 
لابت والعلتتوي، وفهتتم ستتلوك اجملموعتتتلت عتت  اإلصتت

عتتأثا ، و تتط ادختلطا وآلظتتلت العزظتتف، الستزلنظة اد
  والعزه ، اظثمل أمز  ذلك، ابلعحاكلت السزلنظة.

عتد  التتدو  اغطتتااف التيت يبلتتط  اتتل وضترا آلظتتة حلئمتتة  •
عااما العوعظة مبخلطا اغلململ على اغ لة لعحد د أولوايت 

 واحلد منهل

خلطا اغلململ عوعظة مبظة للدرات الوطنعنلا الل -31
متتيف إمزلنظتتتة العزظتتف متتيف االاعظلجتتتلت د منهتتل واحلتت

والستتتظلحلت ادعمتتتم ، مبتتتل يف ذلتتتك يلتتتدمي مثتتتل هتتتذه 
اتتتتل  يف  لفلئتتتتد  اجملعمرتتتلت احمللظتتتتة ادعتتتأثا  التتترباما

 مراوفة يف السلعق.منلطق ملمومة مل يز  اكعشلف 

عظة مبخلطا اغلململ عد  الدو  اغطااف اليت يلدمل عااما للعو  •
جملعمرلت احمللظة ادعأثا  يف ال  اكعشلف واحلد منهل لفلئد  ا

 منلطق ملمومة مل يز  مراوفة يف السلعق
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يتوفم مرلومتتلت عت  العوعظتتة مبختلطا اغلمتتلمل  -32

ر ا ادلدمة وغمهل م  عااما احلد م  ادخلطا يف العلل
دسعخد7مبوجب ادل    مة ، مبل يف ذلك ادنهحظلت ا

التتتتيت حتللتتتتا، متتتتيف  والعحتتتدايت ادطاواتتتتة والنعتتتتلئا
 مرلوملت مصنفة اسب نوع اجلنس والرما.

عتتد  التتتدو  اغطتتتااف التتتيت يلتتدمل مرلومتتتلت عتتت  عااجمهتتتل  •
للعوعظة مبخلطا اغلململ وغمهل م  عااما احلد م  ادخلطا 

 نعلئاوعمل حتلق م  

 مسلعد  الةحلاي
ة العأكتتد متتت  يرظتتتني كظتتلن ازتتتوم  ذي صتتتل -33

  السظلسلتلإل ااف على  ما مسلعد  الةحلاي يف
واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة على نطلق أوستيف. 
و عتتوىل الزظتتتلن ادزلتتف وضتتتيف خطتتة عمتتتل ومااحبتتتة 

إىل أهتتتداف  العنفظتتتذ وإعتتتدا  يلتتتلر ا عشتتتأنا استتتعنل اً 
بتتد   وحلعلتتتة لللظتتتلس وواحرظتتة وبتتتد   زمنظتتتلً لتتتدعم 

  تة ة احلتواج  ادلو شتمل ذلتك إزالت ضتحلاي اغلمتلمل.
ادعرللتتة و  والستلوكظةظلستظة واالجعملعظتة والثللفظتة والس

اليصتتتتتتتل  التتتتتتتتيت حتتتتتتتتتو   ون الوصتتتتتتتتو  إىل هتتتتتتتتذه اب
اجلنس والرما نوع اخلدملت؛ واسعخدامل اا  شمل 

 طتتظط لتدى االاعظلجتلت انعلتتف واإلعلحتة و ااعت  
 مجظيف الرباما وينفظذهل ورصدهل ويلظظمهل

نستتظق عظ نتتا كظتتل ً ازومظتتلً لععتتد  التتدو  اغطتتااف التتيت  •
 حلايأنشطة مسلعد  الة

عد  الدو  اغطااف اليت لد هل خطط عمل وطنظة حتعوي  •
علتتتى أهتتتداف بتتتد  ، وحلعلتتتة لللظتتتلس، وميزتتت  حتلظلهتتتتل، 

 وواحرظة وبد   زمنظلً، ميف مؤ اات ذات صلة

لةملن لطلعلت عذ  جهو  على مسعوى ال -34
والوحهم عصور  فرللة يلبظة ااعظلجلت ضحلاي اغلململ 

دعرللة م  خال  اغطا ا لسظلسليظة والللنونظة الوطنظة ا
ابإلعلحة، والصحة، والعرلظم، والرمللة، والعنمظة واحلد 
م  الفلا، مبل  عمل ى ميف اغازلمل ذات الصتلة يف 

 ايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحة.

مل ضتحلاي اغلمتلف اليت يفظد  ال يتدر  عد  الدو  اغطاا •
  ظلسلت والدعم الوطنظة ذات الصلةيف أطا الس

إنشلا أو ير    حلعد  عظتل ت ماك  تة يعةتم   -35
كتتتذلك عتتت  مرلومتتلت عتتت  اللعلتتى عستتتبب اغلمتتلمل و 

اغ تتتتخلص التتتتتذ   يراضتتتتوا إلصتتتتتلابت  مجتتتتة عتتتتت  
اغلمتتتتتتتتلمل ومرافتتتتتتتتة ااعظلجتتتتتتتتلهتم والعحتتتتتتتتدايت التتتتتتتتتيت 
يتواجههم، علتتى أن يزتون البظتتل ت مصتنفة استتب 

نس والرما واإلعلحة، وإاتاة هذه ادرلوملت نوع اجل
غصتتتتحل  ادصتتتتلحة ادرنظتتتتني لةتتتتملن االستتتتعحلعة 

 اغلململ. ضحلاي الشلملة الاعظلجلت 

اف التتيت يتدر  ضتحلاي اغلمتلمل ادةتتل   عتد  التدو  اغطتا  •
 لألفاا  يف نتم البظل ت ادعرللة ابإلعلحة

عتتتتد  التتتتتدو  اغطتتتتتااف التتتتتيت يصتتتتتنف البظتتتتتل ت ادعرللتتتتتة  •
 لةحلاي اسب نوع اجلنس والس  واإلعلحةاب

يلتتتتدمي اإلستتتتترلفلت اغولظتتتتتة عفرللظتتتتتة وكفتتتتتلا   -36
 ابغلمتتتتتتلمل،للةتتتتتحلاي يف اجملعمرتتتتتلت احمللظتتتتتة ادعتتتتتأثا  

ابإلضتتتتلفة إىل اخلتتتتدملت الطبظتتتتة الطلرئتتتتة اغختتتتتاى، 
  والاعل ة الطبظة ادسعما .

عد  الدو  اغطااف اليت يبل ط ع  اجلهو  ادبذولة لزفللة  •
لزفتلا  والفرللظتة يف االستتعحلعة حلتلالت الطتوارا ادعرللتتة ا
 وا ي اغلململحب

ضتملن يتتوفم آلظتة إاللتتة وطنظتة، اظثمتتل كتتلن  -37
، لعظستم وصتو  ضتحلاي اغلمتتلمل ونزنتلً  منلستبلً ذلتك 

إىل اخلتدملت، مبتل يف ذلتتك عت  طا تتق إنشتلا ونشتتا 
  لظل خدملت  لمل.

 ل آلظة وطنظة لإلاللةعد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ن لد ه •
 عد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ن لد هل  لظل للخدملت •
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التتتاوف متيف مااعتل  ا تلذ خطتوات يةتتم ،  -38

، وصتتتتو  مجظتتتتيف ضتتتتحلاي احمللظتتتة والوطنظتتتتة واإلحلظمظتتتتة
إىل ، اغلمتلمل، مبتل يف ذلتك يف ادنتلطق الا فظتة والنلئظتتة

الشتتلملة وختتدملت التتتدعم ختتدملت إعتتل   العأهظتتل 
لتتك عتت  ذ، مبتتل يف االجعمتتلع  - فست  والنفستت الن

طا ق العوعظة خبدملت إعل   العأهظل، اظثمل أمز ، 
 لفرتتتتلت اغكثتتتتا ضتتتترفلً.متتتيف إ تتتتالا اهعمتتتتلمل ختتتلص ل

و شتتتمل ذلتتتك يتتتوفم اغجهتتت   ادستتتلعد ، والرتتتتال  
  .الطبظر ، والرال  ادهت، وعااما  عم اغحاان

هتتتو  عتتد  التتتدو  اغطتتااف التتتيت يلتتتدمل مرلومتتلت عتتت  اجل •
عأهظتتتتل الشتتتتلملة ادبذولتتتتة لتتتت اي   يتتتتوافا ختتتتدملت إعتتتتل   ال

 وإمزلنظة الوصو  إلظهل
يلدمل مرلوملت ع  اجلهو  الاامظة إىل عد  الدو  اغطااف اليت  •

 االجعملع  -زاي   يوافا خدملت الدعم النفس  والنفس  
عد  الدو  اغطااف اليت أنشأت خدملت اغحاان يف إطلر  •

 صحظة الوطتنتلمل الاعل ة ال

عتتتذ  جهتتتو  لةتتتتملن اإل متتتل  االجعمتتتتلع   -39
 ادعرللتتة، مثتل اجلهتتو  واالحعصتل ي لةتتحلاي اغلمتتلمل

وختتتتدملت  لوصتتتتو  إىل العرلتتتتظم، وعنتتتتلا اللتتتتدرات،اب
اإلاللتتتتة يف جمتتتتل  العوظظتتتتف، ومؤسستتتتلت العمو تتتتل 
اغصتتتتتتما، وختتتتتتدملت يطتتتتتتو ا اغعمتتتتتتل  العحلر تتتتتتة، 

عملعظتتتتة، مبتتتتتل والعنمظتتتتة الا فظتتتتة وعتتتتااما احلمل تتتتة االج
 .  شمل ادنلطق الا فظة والنلئظة

اجلهتتتو  عتتد  التتتدو  اغطتتااف التتتيت يلتتتدمل مرلومتتلت عتتت   •
الاامظة إىل إزالة احلتواج  التيت يرتوق إ متل  ضتحلاي اغلمتلمل 

 على الصرظد   االجعملع  واالحعصل ي

العأكتتد متتت  أن خطتتط االستتتعحلعة اإلنستتتلنظة  -40
مة ومحل تتة والعأهتب الوطنظتتة ذات الصتلة يزفتتل ستال

النلجني م  اغلململ يف اتلالت اخلطتا، مبتل يف ذلتك 
را اإلنسلنظة والزواري لري، والطواالالت الن اع ادس

الطبظرظتة، مبتتل  عمل تتى متيف اللتتلنون التتدوا اإلنستتلين 
واللتلنون التدوا حللتوق اإلنستلن وادبتل ا العوجظهظتتة 

 الدولظة ذات الصلة.

دما محل تة النتلجني عد  الدو  اغطااف اليت يفظتد  اتل يت •
 االسعحلعة اإلنسلنظة والعأهب م  اغلململ يف خطط

اإل متتتتل  الزلمتتتتل لةتتتتحلاي اغلمتتتتلمل ضتتتتملن  -41
ومشتلركعهم وادنتمتلت التيت متتثلهم مشتلركة فرللتتة يف 
مجظتتتيف ادستتتتلئل التتتتيت يتتتتؤثا علتتتتظهم، مبتتتتل يف ذلتتتتك يف 

  ادنلطق الا فظة والنلئظة.

يشتتتتاك نثلتتتتتني عتتتتد  التتتتدو  اغطتتتتااف التتتتتيت ذكتتتتات أاتتتتل  •
  طظط مستلعد  الةتحلاي علتى للةحلاي أو منتملهتم يف

 ت واحملل ادسعو ني الوط

 العرلون وادسلعد  الدولظلن
يبذ  الدو  كل مل يف وسرهل لعخصظص ادوار   -42

الالزمتتتة للوفتتتتلا يف أحتتتا  وحتتتتا نزتتت  اباللع امتتتتلت 
ادنصتتتتوص علظهتتتتل يف االيفلحظتتتتة، ويسعزشتتتتف مجظتتتتيف 

 ادمزنة. و/أو ادبعزا ل البد لمصل ر العمو 

ادعأثا  ابغلململ اليت يفظد  ال النسبة ادرو ة للدو  اغطااف  •
 يلدمل الع املت مللظة م  أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب ايفلحظة

عتد  التدو  اغطتااف التيت يلتتدمل  عمتلً مللظتلً أو غتم متتلا  •
 للدو  اغطااف ادعأثا 

 ل البد ل و/أو ادبعزاجاى اسعزشلف مصل ر العمو  •
ادسلعد  سعةيف الدو  اغطااف اليت يلعمس  -43

لعربرة ادوار  ويسعخدمل مجظيف آلظتلت االيفلحظتة  خططلً 
متتتتتتتت  أجتتتتتتتتتل نشتتتتتتتتتا ادرلومتتتتتتتتلت عتتتتتتتتت  العحتتتتتتتتتدايت 
واالاعظلجتلت ادعرللتتة ابدستتلعد ، مبتل يف ذلتتك متت  
ختتتتتال  يلتتتتتتلر ا الشتتتتتفلفظة ادلدمتتتتتتة ستتتتتنوايً مبوجتتتتتتب 

  التتنها ادصتتمم    يف ذلتتك متت، وابالستتعفل7 ادتتل  
   التدو  اغطتتااف استب احلتلالت الفا  تتة. ويعبتل

نعتتلئا التتنها ادصتتمم استتتب احلتتلالت الفا  تتة متتتيف 
 وائا اإلجاااات ادعرللة ابغلململ على نطلق أوسيف، 

 م  أجل حتلظق الفلئد  اللصوى م  أتثمه. 

عد  الدو  اغطااف احملعلجة إىل  عم اليت يلدمل مرلوملت  •
العلتتتتتتدمل احملتتتتتاز والعحتتتتتتدايت واالاعظلجتتتتتلت ادعرللتتتتتتة عتتتتت  

وختتتتال   7د  يف العلتتتلر ا ادلدمتتتتة مبوجتتتب ادتتتل   ابدستتتلع
 اجعملعلت االيفلحظة

عتتد  التتدو  اغطتتااف التتتيت استتعفل ت متت  اتتا احلتتتلالت  •
الفا  تة ويفظتتد  اتتل يللتتا  عمتلً للمعلعرتتة و/أو اد  تتد متت  

 الدعم لعلبظة االاعظلجلت احملد  
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 ادؤ اات اإلجاااات احملد  
الدو  اغطااف ععر    العنسظق التوطت، ومل لي -44

ذلك ع  طا ق ضملن إجااا اوار منعتم ميف مبل يف 
أصحل  ادصلحة الوطنظني والتدولظني عشتأن العلتدمل 

الع املهتتتتتل مبوجتتتتب  احملتتتاز والعحتتتتدايت و عتتتتم ينفظتتتذ
يف إنشلا منرب وطت  ، اظثمل أمز ،. وينتاااليفلحظة

 حل  ادصلحة. مالئم للحوار ادنعتم عني مجظيف أص

حطاايً للحوار عني  عد  الدو  اغطااف اليت أنشأت منعدى •
 مجظيف اجلهلت صلابة ادصلحة اليت جتعميف عشزل منعتم

علدمي ادسلعد  عالدو  اغطااف اللل ر  يلومل  -45
التتتتدو  اغطتتتتتااف اغختتتتاى يف ينفظتتتتتذ الع املهتتتتتتل  إىل

. ة، مبل  عمل ى ميف سظلسلهتل اإل لئظمبوجب االيفلحظة
وه  يدعم عذلك ينفظذ استرتايظحظلت وخطتط عمتل 

انعلتتتتتف وطنظتتتتة واضتتتتتحة ومبنظتتتتة علتتتتتى اغ لتتتتة يلتتتتتيب 
 الستتتزلن يف اجملعمرتتتلت احمللظتتتة ااعظلجتتلت وجتتتتلر 

ادعأثا  ويسعند إىل حتلظل سلظم للمسلئل ادعرللة عنوع 
علحتتتتتتة. وميزتتتتت  يلتتتتتتدمي التتتتتتدعم اجلتتتتتنس والرمتتتتتتا واإل

ادخصصتتتة  دستتتلعد  الةتتتحلاي متتت  ختتتال  ادظ انظتتتة
لإلجتاااات ادعرللتتة ابغلمتلمل، و/أو عتت  طا تق  متتا 
مستتتلعد  الةتتتتحلاي يف اجلهتتتو  اإل لئظتتتتة واإلنستتتتلنظة 

 اغوسيف نطلحلً 

عتتد  التتدو  اغطتتتااف التتيت يفظتتتد  اتتل يلتتتدمل  عمتتلً مللظتتتلً  •
 غم ملا للدو  اغطااف ادعأثا  أو

عد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ال يلدمل الدعم دستلعد   •
لةحلاي م  خال  مظ انظة اإلجاااات ادعرللة ابغلململ و/أو ا

إاتاتة التدعم للةتتحلاي، علتى حتدمل ادستتلوا  متيف اآلختتا  ،  
 كح ا م  اجلهو  اإل لئظة واإلنسلنظة اغوسيف نطلحلً 

عد  الدو  اغطااف اليت يفظتد  اتل يلتدمل التدعم غنشتطة  •
 إزالة اغلململ

لتتتى يلتتتتدمي يلتتتومل التتتدو  اغطتتتااف اللتتتل ر  ع -46
  وابستتتتتتعخدامل اآللظتتتتتتتلت ادستتتتتتلعد ، اظثمتتتتتتل أمزتتتتتتت

الللئمتتتتة، ععنستتتتظق التتتتدعم التتتتذي يلدمتتتتا إىل التتتتتدو  
اغطتااف ادعتأثا  مت  أجتل العنفظتذ الفرتل  اللع املهتتل 

 مبوجب االيفلحظة. 

عتد  التدو  اغطتتااف التيت يفظتتد  اتل ينستتق التدعم التتذي  •
 ظذ الفرل  لاليفلحظةيلدما م  أجل العنف

سعزشلف فاص العرلون، مبل يف ذلك صلة اموا -47
العرلون الدوا واإلحلظم  والثنلئ ، والعرلون عني الدو  
اغطااف ادعأثا  أو فظمل عني علدان اجلنو ، هبتدف 
العبتتتتتل   الطتتتتتتوع  غفةتتتتتل ادملرستتتتتتلت والتتتتتتدروس 
ادسعفل  . وحد  شمل العرلون مت  هتذا النتوع يلتدمي 

متتتتلمل يف ادنتتتتتلطق امتتتتلت معبل لتتتتة عشتتتتأن إزالتتتتة اغلالع  
ل   اخلتتتربات فظمتتل  عرلتتتق عتتدما نتتتوع احلدو  تتة، ويبتت

مااعل  انعلف ااعظلجلت وجتلر  السزلن يف اجلنس و 
واللظلمل وفللً اجملعمرلت احمللظة ادعأثا  لدى وضيف الرباما، 

ععبل   ادردات وادوا  وادرلومتلت الرلمظتة  6 للمل  
دى التدو  العربع هبل عرد انعهلا إات )أووالعزنولوجظة 

 ينفظذ االيفلحظة. ير   املهتل( م  أجل اغطااف م  الع  

عد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ال يعبل   أفةل ادملرسلت  •
والتدروس ادستتعفل   متت  ختتال  العرتتلون التتدوا واإلحلظمتت  

 العرلون الثنلئ  والعرلون فظمل عني علدان اجلنو  أو

 يداعم ضملن االمعثل 
د عتتتومل أو ادرتتتاوف مل االمعثتتتل  ايف اللتتة عتتتد -48

، يلتتتدمل الدولتتتتة 1لاللع امتتتلت الرلمتتتة مبوجتتتب ادتتتل   
الطاف ادرنظة مرلوملت عت  احلللتة إىل مجظتيف التدو  
اغطتتااف عطا لتتة ستتا رة و تتلملة و تتفلفة إىل احلتتتد 
اغحصى. ويرمل ميف الدو  اغطااف اغختاى عتاو  
، م  العرلون حلل هذه ادسألة عطا لتة ستا رة وفرللتة

 .1-8وفللً للمل   

امعثل،تتتل عتتد  التتتدو  اغطتتااف التتتيت  ُتت عم أو  ُرتتتاف عتتدمل  •
 1للمل   

النسبة ادرو ة للدو  اغطااف اليت ُ  عم/ ُراف عدمل امعثل،ل  •
 ويلدمل مرلوملت بد ثة إىل مجظيف الدو  اغطااف 1للمل   
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أي  ولتة طتاف يرزتف علتى ينفظتذ الع امتلت  -49

علتتتتتى وجتتتتتتا اخلصتتتتتتوص،  5أو  4مبوجتتتتتب ادتتتتتتل يني 
، ومل يلتتدمل 3حتتعفظ  لمتتلمل أو ينللهتل وفلتتلً للمتل    أو

 عةتتتتم  مرلومتتتتلت  7يلا تتتااً ستتتتنوايً مبوجتتتتب ادتتتتل   
مفصلة ع  العلدمل احملتاز يف ينفظتذ هتذه االلع امتلت، 

، ابلعرتلون الوثظتق متيف واتد   عتم يلتدمل حتتد ثلً ستنوايً 
ملت ، ومرلو 7 ع  اللة العنفظذ عمالً ابدل   العنفظذ،

غطتتتتتااف  كثتتتتا الطتتتتتاق ستتتتتاعة مجظتتتتيف التتتتتدو  ا إىل
ويف ال  عدمل يلدمي أي مرلوملت  ومشولظة و فلفظة.

عتتتتت  ينفظتتتتتذ االلع امتتتتتلت ذات الصتتتتتلة دتتتتتد  عتتتتتلمني 
مععتتتتتتللظني، ستتتتتتظلدمل التتتتتتتائظس ادستتتتتتلعد  إىل التتتتتتتدو  
اغطتااف ادرنظتة و عرلمتل مرهتتل، ابلعرتلون الوثظتق متتيف 

 اللحنة ذات الصلة.

فذ االلع امتلت التوار    ينلدو  اغطااف اليتالنسبة ادرو ة ل •
، 1-3أو حتتتتتتتعفظ  لمتتتتتتلمل وفلتتتتتتلً للمتتتتتتل    5أو  4يف ادتتتتتل   

التتذي  عةتتم   7يلتدمل العلا تتا ادطلتتو  مبوجتب ادتتل    ومل
مرلومتتتتتتلت مفصتتتتتتلة عتتتتتت  العلتتتتتتدمل احملتتتتتتاز يف ينفظتتتتتتذ هتتتتتتتذه 
االلع امتتتتلت ختتتتال  الستتتتنعني اغخميتتتتني، ويلتتتتدمل إىل مجظتتتتيف 

 ا مبوجتتتتتب متتتتتلت بد ثتتتتتة يف العلتتتتتلر التتتتدو  اغطتتتتتااف مرلو 
 وخال  اجعملعلت الدو  اغطااف.  7 ادل  

أي  ولتتتتة طتتتتاف مل يتتتتفِّ ابلع املهتتتتتل مبوجتتتتب  -50
م  االيفلحظة، يعخذ على وجا الساعة مجظيف  9ادل   

العداعم الللنونظة واإل ار ة وغمهل م  العداعم الالزمة 
 التتتيت لعنفظتتذ يلتتك االلع امتتتلت واإلعتتالغ عتتت  العتتداعم

ا تتتتتذهتل يف موعتتتتتد ال  عحتتتتتلوز االجعمتتتتتلع الرشتتتتتتا   
 للدو  اغطااف.

تتتذت  • النستتبة ادرو تتتة للتتدو  اغطتتتااف التتيت أفتتتل ت  اتتل نف 
 9ل   اد
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وإنتـاق ونقـا  ات اظيـة   ـر اسـتعماط و ـزينعمـا سـري  الة و استعراض   
 2019-2014افل ا  املضادة لألفراد وتدمري تلك افل ا : 

 ةمقدم -أولا  
يوفا االيفلحظة إطلراً "إلالا ادرل   واإلصلابت النلمجة ع  اغلململ ادةل   لألفاا " ع  طا ق  -1

العلظد على نطلق علد  مبحموعة  لملة م  اإلجاااات ادعرللتة حبتتا استعخدامل و ت    وإنعتل  ونلتل 
ت ويلدمي ادسلعد  لةحلاي خ و اغلململ ادةل   لألفاا ، ويطهم ادنلطق اد روعة ابغلململ، ويدمم اد

كمتتل يتتنص االيفلحظتتة علتتى أن ّتتة أمتتوراً  مرظنتتة يزعستت  أمهظتتة جوها تتة إلاتتااز يلتتدمل يف هتتذه اغلمتتلمل. 
اجمللالت، وه  يشمل العرلون وادسلعد  والشفلفظة ويبل   ادرلوملت، ويتداعم دنتيف اغنشتطة احملتتور  

 وحمرهل، ويظسم االمعثل  و عم العنفظذ.
، ُأااز يلدمل يف 2014ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل  لاليفلحظة الذي علد يف ملعويو يف علمل  -2

. ويف اني  سعما 2025حتلظق مللصد وأهداف االيفلحظة ويف علوغ هدف الدو  اغطااف الطمو  لرلمل 
مل، وضملن أن لملإاااز يلدمل عشزل منعتم، ال ي ا  العحدايت حلئمة عشأن الوصو  إىل علمل خل  م  اغ

اغلململ. و هدف هذا  خدملت الاعل ة الصحظة والدعم اغوسيف نطلحلً يعظري يوفم الدعم ادسعدامل لةحلاي 
دؤمتا االسعرااض   ا االسعراا  إىل يسحظل العلدمل الذي أاازيا الدو  اغطااف يف الوفلا ابلع املهتل منذ 

الدو  ظق االثلل ، ويلظظم اللة العنفظذ يف الوحا الااه  ويوث ععمدهتل  ا للاارات والعوصظلت والعفلمهلت اليت 
اغطااف منذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل . وعالو  على ذلك،  لدمل االسعراا  حتلظالً للحللة الااهنة، و سلط 
الةوا على هذا اغسلس على العحدايت اليت ال ي ا  حلئمة فظمل  عرلق ابلوفلا اباللع املت الوار   يف 

 ة.االيفلحظ

 حتقيق عاملية الت اظية  -اثنياا  
ومنذ ادؤمتا  .2014ا  اان/ ونظا  27م  الدو  اغطااف ا   161 خلا االيفلحظة اظ  النفلذ يف  -3

عملن  -الثالي  االسعرااض  الثلل ، انةما ثالي  و  إىل االيفلحظة و خلا اظ  النفلذ يف مجظيف الدو 
كلنون   29و ولة فلسطني ) (2017ن اغو /  سمرب كلنو   13(، وساي النزل )2014آ /أغسطس  20)

 رمسظلً ع  موافلعهل على العلظد اباليفلحظة.   ولة أعلنا 164(. ويوجد يف الوحا الااه  2017اغو /  سمرب 
ادوحرة،  ولة مل يصبري أطاافلً يف االيفلحظة عرد عظنهل إادى الدو   33ويف الوحا الااه ، هنلك  -4

لن، ل  الاوس ، وأذرعظحلن، وأرمظنظل، وإساائظل، واإلملرات الراعظة ادعحد ، االحتوهذه الدو  ه :  وأوزعزسع
اإلستتتالمظة(، وابكستتتعلن، والبحتتتا  ، ويونمتتل، وجتتت ر ملر تتتل ، واجلمهور تتتة الراعظتتتة  -وإ تتاان )مجهور تتتة 

ة الشتتتتربظة، ااطظتتتتالستتتور ة، ومجهور تتتتة كتتتتوراي، ومجهور تتتة كتتتتوراي الشتتتتربظة الدميلااطظتتتة، ومجهور تتتتة الو الدميل
وكواب، ولبنتلن، ولظبظتل، ومصتا، وجورجظل، وسنملفور ، والصني، وفظظا  مل، وحمغظ سعلن، وكلزاخسعلن، 

ادواد (، ونظبل ، وا،ند،  -)والايت  وادما ، وادملزة الراعظة السرو  ة، ومنمولظل، ومظل لر، ومظزاونظ اي
 والوالايت ادعحد  اغما زظة. 

ااضتت  الثللتت ، ايفلتتتا التتدو  اغطتتااف علتتى ير  تتت  انةتتململ التتدو  غتتتم االسعر ادتتؤمتاويف  -5
االيفلحظة،  اغطااف إىل االيفلحظة رمسظلً، وذلك ع  طا ق ادواظبة على  عوهتل إىل ادشلركة يف اجعملعلت

 اسعرمل ة عردمل وإخطلر الدو  اغطااف ابخلطوات الرملظة اليت ا ذهتل م  حبظل العرهدات السظلسظة الامسظ
ًل لعللظد  اغلململ ادةل   لألفاا  أو إنعلجهل أو نللهل ويدمم ان و هتل. ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ووفل
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االيفلحظة إىل كل اجعملع م   الدو  اغطااف ادعمثل يف االنفعل ،  عظا مجظيف الدو  غم اغطااف يف 
اغطااف وادؤمتا االسعرااض  الااعيف. و لركا الدو   جعملعلتاالجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات، وا

، وه : 2014العللظة يف وااد على اغحل م  اجعملعلت االيفلحظة منذ علمل  16 الدو  غم اغطااف الت
واجلمهور ة الراعظة السور ة، ومجهور ة كوراي، ومجهور ة الو أذرعظحلن، واإلملرات الراعظة ادعحد ، وابكسعلن، 

ظة، وسنملفور ، والصني، وكلزاخسعلن، ولبنلن، ولظبظل، وادما ، وادملزة الراعظة السرو  ة، ة الشربميلااطظالد
ومظل لر، وا،ند، والوالايت ادعحد  اغما زظة. وأعاعا الرد د م  هذه التدو  عت  أت ظتدهل لألهتداف 

نهل م  الوفلا ابلع املهتل ف لعمزظاغطاا اإلنسلنظة لاليفلحظة، وأ لر عرةهل إىل طا لة يلدميهل الدعم للدو 
 مبوجب االيفلحظة. 

و عمثل أاد يداعم حبو  التدو  للواعتد االيفلحظتة يف أت ظتد حتاار اجلمرظتة الرلمتة الستنوي عشتأن  -6
لت  الدو  ، صويا لصلحل اللاار2018ينفظذ االيفلحظة. ويف أادي يصو ا على هذا اللاار يف علمل   16ا

أذرعظحلن، وأرمظنظل، واإلملرات الراعظة ادعحد ، والبحا  ، ويونمل، وج ر ة: اليفلحظاف يف االعللظة غم اغطا 
ملر ل ، ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة، وجورجظل، وسنملفور ، والصني، وحمغظ سعلن، وكلزاخسعلن، 

  .ادواد ( -ولظبظل، وادما ، ومنمولظل، ومظزاونظ اي )والايت 
 ، اعرتفا الرد د م  التدو  غتم اغطتااف، عتدرجلت معفلويتة،اللاار ا لصلحلولدى العصو  -7

دةل    ا ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة وأ دهتل، وسلطا الةوا على الرواحب الوخظمة السعخدامل اغلململ 
عرض احللالت،  لألفاا . ويلدمل الدو  غم اغطااف الرد د م  اغسبل  لردمل االنةململ إىل االيفلحظة. ويف

أخاى، عل   مل يزون  ولة جملور . طااف ع  أن االنةململ  عوحف على انةململ  ولة عا الدو  غم اغأعا 
يعرلق ابلسظل  . وأ لرت عرض الدو  إىل  وأ لرت  و  أخاى غم أطااف إىل أن االنةململ مايبط علةلاي
ادعيف وجو  الرد د مأن أاد الرلبلت اليت حتو   ون انةملمهل إىل االيفلحظة يعمثل  ةلرعة   اغولوايت 

ادرتيبة عسبب بدو  ة ادوار  الداخلظة ادعلاة. وأخماً، ياى   و  أخاى أن كفة الرواحب اإلنسلنظة الوخظمة 
اليت ياى أال جت على اسعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا  ال ياجري م  نظهل على الفلئد  الرسزا ة ا،لمشظة 

  اسعخدامهل.
ي ا   يف حبو  االيفلحظة ومرل مهل على الصرظد الرلد ، ال دمل ا،لئل احملازلى الاغم م  العلوع -8

مت  جلنتب هنلك حتدايت ملثلة. وعلى الاغم م  حلة الرملظلت اجلد د  لت رع اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا  
، ااف يف االيفلحظةالدو  غم اغطااف، فلد مج يسحظل اسعخدامل جد د ،ذه اغلململ يف ثالي  و  غم أط

إىل ذلك، فرين  : اجلمهور ة الراعظة السور ة، ومجهور ة كوراي الشربظة الدميلااطظة، ومظل لر. وابإلضلفةوه 
االيفلحظة السعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا  ال  ُل ِّمل أعةلا هل البللط عد هم 164 فحسب، وإ ل اتا 

 اتظا اللواعد الوار   فظهل علبو  واسيف النطلق م  جلنب الدو  غم اغطااف، فرلى سبظل ادثل : 
أ تتتتتلرت ستتتتتبيف  و  غتتتتتم أطتتتتتااف هتتتتتت  مجهور تتتتتة كتتتتتوراي، وجورجظتتتتتل، وستتتتتتنملفور ،  )أ( 

وكلزاخسعلن، ومصا، وادما ، وا،ند، إىل أال حارت الوحف الطوع  السعخدامل وإنعل  ويصد ا و/أو 
  ؛اسعما  اغلململ ادةل   لألفاا 

  هت  إ تاان ومجهور تة كتوراي طتااف، ابستعثنلا ثتالي  و  لركا مجظيف الدو  غم اغ ) ( 
الشربظة الدميلااطظة وأوزعزسعلن، ما  وااد  على اغحتل يف اجعمتلع ذي صتلة اباليفلحظتة. وهنتلك عتد  
م  الدو  غم اغطااف اليت يلدمل عظل ت ابنعتلمل إلعطلا مرلوملت ع  مواحفهل عشأن االنةململ و/أو 

  ؛مسلمهلهتل يف أنشطة إزالة اغلململرض أازلمل االيفلحظة وع  شطعهل ادعرللة ععنفظذ عأن
التتدو  غتتتم اغطتتتااف التتتيت حتتتدما مرلومتتتلت عتتت  مواحفهتتتل، أحتتتات مجظرهتتتل يلا بتتتلً  ) ( 

 ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة و عمعهل، واعرتفا ابلعهد د الذي يشزلا اغلململ ادةل   لألفاا . 
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أكثا م  لت، كلن هنلك مةل   لألفاا . ويف وحا م  اغوح وحد أصبري م  النل ر إنعل  ألململ -9
االيفلحظة 36ينعا ألململً مةل   لألفاا . وأصبحا  مخسني  ولة ًل يف  ويوحفا ع   م  هذه الدو  أطااف

لظل م   إنعلجهل واتات اسعخدامهل، مبل  عمل ى ميف االيفلحظة. ويف الوحا احللضا، ال  وجد سوى عد  ح
، ذكات 2019ويف علمل  السنوات اغخم .اليت سحلا عوصفهل منعحة لأللململ يف الدو  غم اغطااف 

و عرتني علظهتل وحتف اإلنعتل  يف  ولتة منعحتة لأللمتلمل  11احلملة الدولظة حلتتا اغلمتلمل اغرضتظة أن هنتلك 
او  ادسعلبل، ومل  طاأ يمظم يف هذا الصد  عمل ور  يف العلا ا السلعق، ال س ، وهذه الدو  ه : االحتل  

هور تتتة كتتتتوراي الشتتتربظة الدميلااطظتتتتة، اإلستتتتالمظة(، وابكستتتعلن، ومجهور تتتتة كتتتوراي، ومج -إ تتتاان )مجهور تتتة و 
وسنملفور ، والصني، وفظظا  مل، وكواب، ومظل لر، وا،ند. وحد ُأ م إىل أن أرعيف مت  هتذه التدو   تاجري 

 أال يلومل فرلظلً  نعل  اغلململ. 
الرلمل، ابنةملمهل إىل  164ا لململ ادةل   لألفاا . وحبلوال يوجد جتلر  مشاوعة يف اغ -10 م   و  
 غم الدو  درتم ابلنسبة وا اليفلحظة، اتااً مل ملً حلنو ً على عملظلت نلل اغلململ ادةل   لألفاا . ا

 ع  أطااف غم  و  7 أعلما اظ  ادلبولة، ه  الللعد  هذه أصبحا فلد االيفلحظة، يف اغطااف
اغلململ ادةل   لألفاا . وعلى الصرظد الرلد ،  بدو أن أي جتلر   نلل لرملظلت اتا أو اخعظلري فحو  يطبظق

  يف هذا اجملل  يزون على مسعوى منخفض جداً م  االجتلر غم ادشاوع.
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثللت ، اتدثا زاي   يف استعخدامل اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا   -11

ميف هذه م  غم الدو . وُأعا  ع  آراا مفل هل أن العرلمل لصنيف م  حبل جهلت فلعلة مسلحة الظدو ة ا
وإنعل  ونلل  اجلملعلت ميز  أن  سلعد على ضملن يوحفهل يف أحا  وحا نز  ع  اسعخدامل و    

لمل منتم لت غم اغلململ ادةل   لألفاا . وميف ذلك، ُأعا  أ ةلً ع  رأي مفل ه أنا عند العفزم يف حظ
يوخ  احلذر دنيف اجلملعلت اإلرهلعظة ت مسلحة م  غم الدو ، فال عد م  ازومظة ابلعرلمل ميف جهل

 مت  استتعمال  عملظتتة أواتوا متت  أجتتل حتلظتتق م رهبتل اخللصتتة. وال يتت ا  عرتتض التتدو  اغطتتااف يتتاى أن
طتتااف ادرنظتتة التدو   ستتعل مل إعتتالغ التدو  اغالعفزتم يف العرلمتتل متيف جهتتلت فلعلتتة مستلحة متت  غتتم 

 لعهل على العرلمل ميف هذه اجلهلت.فواحلصو  على موا
وأعلمتا  و  أطتااف عت  استعخدامل اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا  مت  حبتل جهتلت فلعلتة مت  غتم  -12

االسعرااض  الدو ، مبل يف ذلك: أفملنسعلن، وأوكاانظل، والرااق، وكولومبظل، ونظحماي، والظم . ويف ادؤمتا 
االيفلحظتة،  فى مواصلة يشحظيف العلظتد الرتلد  علواعتد وأهتداالدو  اغطااف الر مل عل الثلل ، علدت

وإ انتة انعهلكتتلت هتتذه اللواعتتد وا تلذ اخلطتتوات ادنلستتبة لوضتتيف اتد الستتعخدامل و تت    وإنعتتل  ونلتتل 
اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا  مت  جلنتب أي جهتة، مبتل يف ذلتك اجلهتلت الفلعلتة ادستلحة مت  غتم التدو . 

ل  ونلتل اغلمتتلمل ادةتتل   حتات التتدو  اغطتااف  مهظتتة مواصتلة اجلهتتو  إل انتة استتعخدامل و ت    وإنعتتوأ
استعخدامل و ت    وإنعتل   مبزلفحتةلألفاا  م  حبتل أي جهتة فلعلتة، مبتل  زفتل صتاامة الللعتد  ادعرللتة 

ن لاليفلحظة اؤسلا ادعرلحبو الثلل ، أعا  الونلل اغلململ ادةل   لألفاا . ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  
زرع ألمتلمل مةتل   مج فظهتل اتدوي اتلالت جد تد  إزاا وعد  م  الدو  اغطتااف عت  حللهتم الرمظتق 

الصنيف، و عوا اجلهلت الفلعلة ادرنظة إىل الزف ع   الظدو ةلألفاا ، مبل يف ذلك اغلململ ادةل   لألفاا  
ؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أ انتا التدو  اغطتااف يف اسعخدامل هذه اغلململ ادةل   لألفاا . ومنتذ ادت

 حظلمل أي جهة ابسعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا .  دو  اغطاافاالجعملع السنوي لل
ويف اتني أن المللبظتتة الرتمتتى مت  التتدو  التتيت يرتلين متت  اغلمتتلمل ادةتل   لألفتتاا  يف منتتلطق  -13

الدو خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل حد انةما إىل االيفل لت  حظة،  شم ماصد اغلململ اغرضظة إىل أن   22ا
الاوس ، أذرعظحلن،  ولة مل ينةم إىل االيفلحظة: االحتل   33و  غم اغطااف البللط عد هل العللظة م  الد

واجلمهور ة الراعظة السور ة،  اإلسالمظة(، وابكسعلن، -وأرمظنظل، وإساائظل، وأوزعزسعلن، وإ اان )مجهور ة 
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ااطظتتتة الشتتتربظة، وجورجظتتتتل، دميلااطظتتتة، ومجهور تتتة الو الدميل تتتة كتتتوراي، ومجهور تتتة كتتتوراي الشتتتتربظة الومجهور 
وادمتتا ، ومظل تتلر، وا،نتتد. ويتتاى والصتني، وفظظتتا  مل، وحمغظ ستتعلن، وكتتواب، ولبنتتلن، ولظبظتتل، ومصتتا، 

يف واحتيف اغمتا متت  استعخدامل اغلمتلمل، فهت  ، أو حتد يتاى، أاتل حتلتق فلئتد  مت  22 مجظتيف هتذه التدو  التت
اليت لد هل  دم  اغلململ ادةل   لألفاا  أو حد يزون كذلك.مسعخ الدو   وميف أن المللبظة الرتمى م  

حتتتد انةتتتما إىل االيفلحظتتة، إال أن ماصتتتد اغلمتتتلمل  - ولتتة  91 -انتت ون متتت  اغلمتتلمل ادةتتتل   لألفتتتاا  
د هل ان ون مت  اغلمتلمل فلحظة حد  زون لاغطااف يف االيغم  33م  الدو  الت  30اغرضظة  شم إىل أن 

وأرمظنظل، وإساائظل، واإلملرات الراعظة ادعحد ، وأوزعزسعلن، وس ، وأذرعظحلن، ادةل   لألفاا : االحتل  الا 
اإلستتالمظة(، وابكستتتعلن، والبحتتا  ، واجلمهور تتة الراعظتتتة الستتور ة، ومجهور تتة كتتتوراي،  -وإ تتاان )مجهور تتة 

 ، والصتني، الدميلااطظتة، ومجهور تة الو الدميلااطظتة الشتربظة، وجورجظتل، وستنملفور  ومجهور ة كوراي الشربظة
وفظظتتا  مل، وحمغظ ستتتعلن، وكلزاخستتتعلن، وكتتتواب، ولبنتتتلن، ولظبظتتتل، ومصتتتا، وادمتتتا ، وادملزتتتة الراعظتتتة 

 السرو  ة، ومنمولظل، ومظل لر، ونظبل ، وا،ند، والوالايت ادعحد  اغما زظة.
مت   7دتل   ف أن يلدمل العللر ا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة مبوجتب ا  غم اغطااوميز  للدو  -14

دوضتوع أجل يوفم مرلوملت عت  اجملتلالت الائظستظة لعنفظتذ االيفلحظتة. والتدو  التيت أعاعتا عت  أت ظتدهل 
دؤمتومنذ  وغا  االيفلحظة مج يشحظرهل عشزل خلص على يلدمي العللر ا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة. ا ا

 دما . االسعرااض  الثلل ، مل  لدمل يلا ا سنوي م  هذا اللبظل سوى ا
وابلنتتتتا إىل ع مهتتتل علتتتى حتلظتتتق علدظتتتة االنةتتتململ إىل االيفلحظتتتة وحواعتتتدهل، ايفلتتتا التتتتدو   -15

اغطتتتااف يف ادتتتؤمتا االسعرااضتتت  الثللتتت  علتتتى أن ينستتتق إجااااهتتتتل للتتترتو ا لاليفلحظتتتة، مبتتتل يف ذلتتتك 
وطلبا  عرد   اغطااف،ى مسعوى رفظيف، م  خال  االيصلالت الثنلئظة ويف احمللفل ادادعخذ  علاإلجاااات 

 عو  الدو  غم  إىل اغمني الرلمل لألمم ادعحد ، عصفعا الو  يف، أن  واصل ير    علدظة االيفلحظة م  خال 
 اغطااف إىل االنةململ إىل االيفلحظة يف أحا  وحا نز . 

طاواتتة أمتتلمل علدظتتة االيفلحظتتة التتيت ُأ تتم إلظهتتل يف ادتتؤمتا االسعرااضتت  عحتتدايت ادويف ضتوا ال -16
يف كل الثلل ، وااللع املت ادلطوعة للعملب على هذه العحدايت،  بر  رئظس االيفلحظة رسلئل خطظة 

مواحفهل  د ثة عشأنعلمل إىل الدو  غم اغطااف، منذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، و طلب منهل مرلوملت ب
االيفلحظة جت له االيفلحظة، و سعخدمل هذه ادرلوملت يف إعدا  مالاتلت واسعنعلجلت عشأن اللة علدظة 

يُرا  خال  اجعملعلت مل عني الدورات واجعملعلت الدو  اغطااف. و رلد رئظس االيفلحظة اجعملعلت 
مل االيفلحظة ومواصلة شلركة يف عهل على ادثنلئظة على أسلس سنوي ميف نثل  الدو  غم اغطااف لعشحظر
لع املت على نز ، و النتا يف االنةململ إىل االيفلحظة/العصد ق علظهل يف أحا  وحا  ا أن ينتا يف يلدمي 
حار رئظس االجعملع السل س عشا للدو   رمسظة عشأن االنةململ إىل االيفلحظة. وابإلضلفة إىل هذه اغنشطة،

ق علدظة االيفلحظة م  أجل إبل  اُُا يرلونظة لعر    علدظة مرت ععحلظغم رمس   اغطااف إنشلا فا ق علمل
االيفلحظة. وابدثل، أهل  االجعملعُ جبمظيف الدو  اليت مل ينةم إىل االيفلحظة أو يصدق علظهل عرد أن يفرل 

  ذلك يف أحا  وحا نز .
اغمم  لسمو ادلز ظة، صلاب الن لاليفلحوابإلضلفة إىل أنشطة الائظس،  واصل ادبرواثن اخللص -17

إلجتتااا ماعتد عت  رعتتد احلستني ومستو اغمتتم  استرت د، مت  علحظزتتل، ابلعنستظق متيف التتائظس، استعردا مهل 
يف هذا الصد   ايصلالت رفظرة ادسعوى ميف الدو  غم اغطااف يف االيفلحظة. كمل  عم  عم اجلهو  ادبذولة

واالحتل  اغفا ل ، وماك  آسظلن  ة الدو  اغما زظة،حد ، ومنتماغمم ادعم  حِّبل فاا ى الدو  اغطااف، و 
اغمحتا، واحلملتة الدولظتة حلتتا اغلمتلمل اإلحلظم  لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، واللحنة الدولظة للصلظب 

طا ق  على حبو  االيفلحظة، مبل يف ذلك ع  اغرضظة وغمهل م  اجلهلت اليت يواصل عش  الطاق العشحظيف
دوضوع على  وكذلك م  خال  علد الللت  راسظة ار الثنلئ احلو  ا عشأن ينفظذ االيفلحظة لةملن عللا 
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جدو  اغعمل . وعلى سبظل ادثل ، علدت نظوز لنتدا ابلعرتلون متيف أسترتالظل وعتدعم مت  واتدات  عتم 
وايفلحظتتة التتتذخلئا  العنفظتتذ التتثالي ادوجتتتو   يف جنظتتف )مرلهتتد  جتتتتلر  اغستتلحة، والعنتتوع البظولتتتوج ،

ادعرللة ابغسلحة العللظد ة الذي علد يف أوكالند يف رنلو  ة( مؤمتا احملظط ا،ل ا ادرت ابدرلهدات ال
اظ  اععمد نثلو  و  احملتظط ا،تل ي إعتالن أوكالنتد عشتأن  ،2018 بلة/فربا ا  14إىل  12الفرت  م  

غم اغطااف ععر    الرةو ة يف أوسلة أصحل  ادصلحة  العللظد ة الذي الع ما فظا الدو  ايفلحظة اغسلحة
اغرضظة،  احمللظني ادرنظني. وابدثل، علدت اللحنة الدولظة للصلظب اغمحا اللة  راسظة إحلظمظة عشأن اغلململ

والتتتتذخلئا الرنلو  تتتتة وادعفحتتتتاات متتتت  انلفتتتتلت احلتتتتا ،  تتتتلركا يف ينتظمهتتتتل ازومتتتتة مجهور تتتتة الو 
، وحتد أاتاتا احلللتة الدراستتظة 2019نظستلن/أعا ل  30و 29، يف فظظنعظتلن، يف  توم  الدميلااطظتة الشتربظة

 الفاصة ل اي   وع  الدو  غم اغطااف اباللع املت ادلطوعة يف االيفلحظة.
ل مل أن واعرتفا الدو  اغطااف  ن ضملن ال  اجلهو  ادبذولة لعحلظق علدظة االيفلحظة  -18  سع

ادنتملت االيصل  ابلدو  غم اغطااف. ويف اني أن االنةململ هو ا،دف يواصل الدو  اغطااف و 
الدو  غم اغطااف على ا لذ خطوات ملموسة حنو االنةململ، مثل فا  اتا  ارح  النهلئ ، فلد  ُ 

طوع  على اسعخدامل وإنعل  ونلل اغلململ ادةل   لألفاا ، فةالً ع  يدمم اغلململ ادخ ونة، ويطهم ادنلطق 
الشفلفظة، عشأن يللر ا طوعظة ضحلاي اغلململ، ويلدمي دلمومة، ويوفم العوعظة مبخلطا اغلململ، ومسلعد  ا

 وادشلركة يف عمل االيفلحظة. والعصو ا لصلحل حاار اجلمرظة الرلمة لألمم ادعحد  عشأن ينفظذ االيفلحظة

 تدمري خمزوانت افل ا  املضادة لألفراد -اثلثاا  
دتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، كلنتتا هنتتلك مختتس  و  أطتتااف علظهتتل العتت امل ععتتدمم يف خعتلمل ا -19

أوكاانظل، وعولندا، وعظالروس، وفنلندا، والظو ن. وابإلضلفة إىل هتذه  -ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا  
و ت مت  عصد  العحلق نل إذا كلنا لد هل انت   -الصومل   -الدو ، كلنا إادى الدو  اغطااف 

العأكتد نتل إذا كلنتا حتتعفظ مبخت و ت مت  اغلمتلمل  -يوفتللو  -غلململ، وكلن على  ولة طاف وااد  ا
 . 2012آ /أغسطس  28ادةل   لألفاا  أمل ال. وكلن م  ادلار يلدمي العلا ا اغوا لعوفللو يف 

 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، يبني مل  ل :  -20
لذ ابلنستتبة لتثالي  و ، أعلمتتا اثنعتلن منهتتل أن لتتد همل اظت  النفتت  خلتا االيفلحظتتة )أ( 

  ؛: عملن وساي النزل4م  اغلململ ادةل   لألفاا   نبم  يدممهل عمالً ابدل    ان و ت
أعلما أرعيف م  الدو  اغطااف اليت كلن االلع امل حلئملً ابلنسبة ،ل  ال أكملا يدمم  ) ( 

  ؛: عولندا، وعظالروس، وعملن، وفنلندا4ا  عمالً ابدل  ل   لألفا ان و هتل م  اغلململ ادة
م   إادى الدو  اغطااف اليت كلنا عصد  العحلق نل إذا كلنا لد هل ان و ت ) ( 

 اغلململ ادةل   لألفاا ، أعلما  ال ال متعلك ان و ت م  هذه اغلململ: الصومل . 
ا  علظهتتل العتت امل ععتتدمم انتت و ت اغلمتتتلمل ااف ال  تت  ويوجتتد يف الوحتتا التتااه  ثتتالي  و  أطتت -21

وكلنا اثنعلن م  هذه الدو  اغطااف يف اللة عدمل  -أوكاانظل وساي النزل والظو ن  -ادةل   لألفاا  
)أوكاانظتتل(. ويف ادتؤمتا االسعرااضتت   2010ا  اان/ ونظتا  1)الظتو ن( و 2008آذار/متتلرس  1امعثتل  منتذ 

علتتى أن "كتتل  ولتتة طتتاف مل يتتف ابغجتتل احملتتد  إلاتتلز الع املهتتتل اغطتتااف  الثللت ، ايفلتتا التتدو 
كتلنون   31يلدمل إىل الدو  اغطااف، ع  طا ق التائظس، يف موعتد أحصتله  4ادنصوص علظهل يف ادل   

، خطة لعدمم مجظيف ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا  يف اغحتللظم اخللضترة لوال عهتل 2014اغو /  سمرب 
 أساع وحا نز ، مث يطليف الدو  اغطااف ابجلهو  ادبذولة لعنفظذ خطعهل م  ختال  ظطاهتل، يفأو س
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يللر ا الشفلفظة السنو ة وغمهتل مت  الستبل". ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، استعحلعا ،تذا النتداا 
بلى م  دمم مل ي، وحدما خطة لع4مجظيف الدو  اغطااف اليت مل يف ابغجل احملد  ،ل مبوجب ادل   

ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا ، وأعلما ع  العلدمل احملاز والعحدايت ادعبلظة ويرلونا ميف التائظس يف 
يف يوضتتتتظري اللتتتة يتتتتدمم  اغطتتتااف هتتتذا الصتتتد . ويرتتتترتف التتتدو  اغطتتتتااف  مهظتتتة استتتعماار التتتتدو 
عنفظذ االلع املت مبوجب ة بد   لادخ و ت، فةالً ع  أمهظة حظلمل الدو  اغطااف ععلدمي جداو  زمنظ

 . 4ادل   
يؤكد ابلعلا  وهنلك  ولة طاف، يوفللو، مل يلدمل عرد ادرلوملت اغولظة ادطلوعة عشأن الشفلفظة، ومل -22

متعلك ان و ت.  وجو  أو عدمل وجو  ان و ت م  اغلململ ادةل   لألفاا . وميف ذلك،  فرت  أن يوفللو ال
ااما  ول 161وابلعلا، يوجد اآلن  ة طاف ال متعلك ان و ت م  اغلململ ادةل   لألفاا  غال أكملا ع

يدممهل أو غال مل متعلك حط ان و ت م  اغلململ ادةل   لألفاا ، وحد أعلما الدو  اغطااف جمعمرة ع  
 ةل   لألفاا . ملظون لمم م  ان و ت اغلململ اد 53يدمم اواا 

اكعشتتلف علتى أن يلتتومل مجظتيف التدو  اغطتااف، لتدى ايُفتق الثللت ، ويف ادتؤمتا االسعرااضت   -23
الدو  اغطااف يف ان و ت مل يز  مراوفة سلعللً عرد انلةلا اغجل احملد  لعدمم ادخ و ت، ععبلظط سلئا 

الصلة اليت يلة  االيفلحظة ملت ذات أحا  وحا نز  ع  هذه ادخ و ت ادزعشفة، وأن يلد مل ادرلو 
يف موعد أحصله سعة أ ها عرد ، وأن يرط  اغولو ة اللصوى لعدمم هذه اغلململ ادةل   لألفاا  ععلدميهل

أفملنستعلن،  - و  أطتااف  4اإلعالغ ع  اكعشلفهل. ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعلمتا 
لعللً، عمتتتتالً مل يزتتت  مراوفتتتة ستتت اكعشتتتلف ألمتتتلمل مةتتتل   لألفتتتاا عتتت   -وابالو، وكمبتتتو اي، ومور علنظتتتل 

 3 457اباللع املت ادنصوص علظهل يف خطة عمل ملعويو. وأعلما هذه الدو  اغطااف جمعمرة ع  يدمم 
ومنتذ انرلتل  ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أعتاز م  اغلململ ادةل   لألفتاا  التيت مل يزت  مراوفتة ستلعللً. 

لف ادخت و ت التيت مل يزت  مراوفتة مت  حبتل، عرلحبون أمهظة االسعماار يف اإلعالغ عت  اكعشتالاؤسلا اد
الصد  يف مالاتلهتم  وضملن يدممهل يف أحا  وحا نز  عرد اكعشلفهل، وأ رجوا مرلوملت يف هذا 

 واسعنعلجلهتم عشأن يدمم ادخ و ت. 
العحتتتتدايت الائظستتتظة ادعرللتتتة ععتتتتدمم ومنتتتذ انرلتتتل  ادتتتؤمتا االسعرااضتتتت  الثللتتت ، كتتتلن أاتتتد  -24

أعلمتتا ت  عمثتتل يف انعتتلر االنعهتتلا مت  يتتدمم ادخت و ت متت  جلنتب الظتتو ن وأوكاانظتل. وحتتد ادخت و 
لر ح  لعلدمل احملاز يف يدمم اغلململ ادةل   لألفاا  ادخ ونة لد همل، واد اتاب الطافلنهلاتن الدولعلن  لع ا

جدوالً زمنظلً الستعزمل  كمل أاازت ساي النزل يلدملً ملموسلً وحدما   ادعوحيف لالنعهلا م  يدممهل.
ينفظتتذ الع امهتتتل ععتتتدمم ادختت و ت. وأحتتتات التتتدو  اغطتتااف  ن متتت  اغمهظتتتة مبزتتلن أن يبتتتذ  التتتدو  

يف أحا  وحا نز ، ويف موعتد ال  عحتلوز  4اغطااف كل جهد نز  إلالز الع املهتل مبوجب ادل   
اإلعتالغ عصتور  منعتمتة عت  العلتدمل   لزل منهل، وأن يفرل ذلك عطا لة  فلفة مت  ختالاغجل احملد  

متعثل  السل س عشا الدو  اغطااف اليت مل احملاز والعحدي ادعبل . ويف هذا الصد ،  عل اجعملع اغطااف
 ت. إىل يزثظف اجلهو  م  أجل اسعزمل  الع املهتل ععدمم ادخ و  4اللع املهتل مبوجب ادل   

 دال ت اظ أبل ا  مضادة لألفرا -رابعاا  
على أن "على كل  ولة طاف حتعفظ  لململ مةل   لألفاا   ايُفق يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، -25

العأكد م  أال ال يعحلوز غسبل  يسمري هبل االيفلحظة، أن يعحلق ابنعتلمل م  عد  اغلململ احملعفظ هبل عمظة 
الرتتتتد ،  ذلتتتتكالتتتتيت يعحتتتتلوز احلتتتد اغ ىن التتتتالزمل لألغتتتتاا  ادستتتتمو  هبتتتتل او  أن يتتتتدما كتتتل اغلمتتتتلمل 

أنشطة العدر ب والبح ".  ةلا، اسعخدامل عدائل لأللململ احلظة ادةل   لألفاا  يفويسعزشف، عند االحع
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طلو  يف اد على النحوم  الدو  اغطااف أعلما،  75ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ُأ م إىل أن 
كشف فاا  يسعخدمهل لعطو ا العدر ب على أسللظب  ،  ن لد هل ألململ مةل   لأل7  م  ادل   -1 الفلا 

 م  االيفلحظة.  3اغلململ وإزالعهل أو يدممهل، عمالً ابدل   
 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، يبني مل  ل : -26
 -اغرجنعتني، وأسترتالظل، وأوروغتواي، وات لنتد، واجل ائتتا  -هنتلك مختس  و  أطتااف  )أ( 

أوضتحا أاتل مل يرتد  -ل عفتلظ  لمتلمل مةتل   لألفتاا  غغتاا  مستمو  هبتأعلما يف السلعق ع  االا
 حتعفظ  ي ألململ مةل   لألفاا  ،ذه اغغاا ؛ 

أفل ت اثنعلن مت  التدو  اغطتااف للمتا  اغوىل  اتل حتتعفظ  لمتلمل مةتل   لألفتاا   ) ( 
 عملن وساي النزل؛  -لألغاا  ادسمو  هبل 

للما  اغوىل أال ال حتعفظ  لململ مةل    - ولة فلسطني  -ذكات  ولة طاف وااد   ) ( 
 لألفاا  لألغاا  ادسمو  هبل؛ 

كلنا حد أعلما  ال حتعفظ  لململ مةل   لألفاا    -إثظوعظل  -هنلك  ولة طاف وااد   ) ( 
 فاا  ،ذه اغغاا ؛ أ لرت إىل أال ال متلك ألململً مةل   لأللزنهل لألغاا  ادسمو  هبل، 

أعلمتا مت  جد تد  اتل حتتعفظ  لمتلمل  -طلجظزستعلن  - هنلك  ولة طتاف وااتد  )هت( 
 مةل   لألفاا ؛ 

مل يرلتت  عرتتد عمتتل إذا كلنتتا حتتتعفظ  لمتتتلمل  - يوفتتللو -هنتتلك  ولتتة طتتاف وااتتد   )و( 
 مةل   لألفاا  لألغاا  ادسمو  هبل؛ 

ادعحتتتد  لرب طلنظتتتتل ، والربيمتتتل ، وادملزتتتتة أفملنستتتعلن -هنتتتلك ثتتتالي  و  أطتتتتااف  )ز( 
خلملتة  3أكدت أن اغلململ ادةل   لألفاا  اليت حتعفظ هبل مبوجب ادتل    -الرتمى وأ الندا الشمللظة 

 وال يندر  م  مث  حتا العرا ف الوار  يف االيفلحظة. 
  ولة طافلً أعلما  ال حتعفظ  لململ مةل   لألفاا  لألغاا  مسمو  70ويوجد يف الوحا الااه   -27

وأ الندا، وإ طللظل، وأوكاانظل،  هبل: اغر ن، وإر رتاي، وإسبلنظل، وإكوا ور، وأدلنظل، وإندونظسظل، وأنموال، وأوغندا،
البوسنة وا،اسك، وعمو، و  والرباز ل، وعلحظزل، وعلملراي، وعنمال  ش، وعن ، وعواتن، وعويسوا ، وعوروندي،

وجنو  أفا لظل، وجظبويت، والدا اك، ، واجلمهور ة العشظزظة، وعظالروس، وياكظل، ويوغو، ويونس، وين انظل
ورواندا، وروملنظل، وزامبظل، وزمبلعوي، وساي النزل، وسلوفلكظل، وسلوفظنظل، والسنمل ، والسو ان، والسو د، 

 -وغلمبظل، وغظنظل عظسلو، وفانسل، وفن و ال )مجهور ة وعملن،  ق،و ظل ، وصاعظل، وطلجظزسعلن، والراا
والزتلممون، وكاوايظتتل، وكمبتتو اي، وكنتدا، وكتتوت   فتتوار،  ولظفلر تة(، وفنلنتتدا، وحتربص، وكتتلعو فتتم ي،الب

والزونمتو، وكظنظتل، ومتلا، ومور علنظتتل، وموزامبظتق، و مظبظتل، ونظحتتماي، ونظزتلراغوا، وهنتدوراس، وهولنتتدا، 
يت أعلمتتا التتدو  اغطتتااف عتتت  الظتتلابن، والتتظم ، والظتتو ن. وعلتتط جممتتتوع اغلمتتلمل ادةتتل   لألفتتاا  التتتو 

لممتتلً عمتتل كلنتتا علظتتا وحتتا انرلتتل  ادتتؤمتا  25 305لممتتلً، أي عتت اي   علمتتا  162 796االاعفتلظ هبتتل 
 حتعفظ  لململ االسعرااض  الثلل ، وذلك عسبب زاي   عد  الدو  اغطااف اجلد د  يف االيفلحظة اليت

 مةل   لألفاا . 
ثة   الثلل ، حدما مرتم الدو  اغطااف مرلوملت سنو ة ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض -28 بد 

، اظ  7ادل    ع  عد  اغلململ ادةل   لألفاا  احملعفظ هبل لألغاا  ادسمو  هبل، على النحو ادطلو  يف
ادسعلبل ( لأللململ ادةل    ة عشأن االسعخدامل )احللا و/أومنهل حدراً م  ادرلوملت الطوعظ 54حدما 
احملعفظ هبل. غم أن الدو  اغطااف العللظة اليت أعلما  ال حتتعفظ  لمتلمل مةتل   لألفتاا  وفلتلً  لألفاا 
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ابلشتتتتفلفظة عتتتتت  اغلمتتتتلمل احملتتتتعفظ هبتتتتتل:  ، مل يلتتتتدمل لستتتتتنوات مرلومتتتتلت بد ثتتتتة ستتتتتنوايً ويعستتتتم3للمتتتتل   
(، 2008روانتتدا )(، و 2005(، وجظبتويت )2009وين انظتل )(، 2004(، ويوغتو )2008(، وعتن  )2012) أوغنتدا

(، 2009(، والزلممون )2009(، وكلعو فم ي )2012وفن و ال ) (،2011(، وغظنظل عظسلو )2013وغلمبظل )
  (.2007وهندوراس )(، 2012(، ونظحماي )2010(، و مظبظل )2005(، وملا )2008(، وكظنظل )2009والزونمو )

سعرااضتت  الثللتتت ، أعلمتتتا التتتدو  وعتتالو  علتتتى ذلتتتك، ويف عرتتض احلتتتلالت منتتتذ ادتتتؤمتا اال -29
: عنمال  ش، 7م  اغلململ احملعفظ هبل يف يللر اهل ادلدمة مبوجب ادل    ااغطااف العللظة ع  الرد  نفس

م  اغلململ احملعفظ هبل على مدى عتد   اوعمو، وروملنظل، وزمبلعوي، ومور علنظل. واإلعالغ ع  الرد  نفس
"احلتد اغ ىن التالزمل حطرتلً" لألغتاا  شتزل احملتعفظ هبتل حتد ال   عتد  اغلمتلملسنوات حد  د  علتى أن 

 مل مل  ذكا خالف ذلك. ادسمو  هبل،
وابإلضلفة إىل مل ذُكا أعاله، مج االيفلق يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل  على أن "يسعزشف الدو   -30
العدر ب ا والبح ، اظثمل كلن ذلك غطااف اسعخدامل عدائل لأللململ احلظة ادةل   لألفاا  يف أنشطة 

منلسبلً". ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أ لرت أسرتالظل وات لند إىل أامل  ماات اغلململ احملعفظ هبل 
 ويسعخدملن يف الوحا الااه  ألململً مصممة غغاا  العدر ب.

 تطهري املنا ق املزروعة ابفل ا  -امساا خ 
لت  31  الثلل ، كلنا يف خعلمل ادؤمتا االسعرااض -31 ا اليت  59 ولة طافلً م  عني الدو  اغطااف 

أو  شعبا  أعلما، منذ  خو  االيفلحظة اظ  النفلذ، ع  وجو  منلطق خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل  ُراف
 .5ا ، عصد  ينفظذ االلع املت الوار   يف ادل   يف أال م روعة  لململ مةل   لألفا 

 ا االسعرااض  الثلل ، ادي مل  ل : ومنذ انرلل  ادؤمت -32
أفتل ت ثتالي  و  أطتااف، كلنتتا حتد أعلمتا عت  وجتتو  منتلطق خلضترة لوال عهتتل  )أ( 
متت   5ستظطاهتل  ُرتتاف أو  شتعبا يف أاتتل م روعتتة  لمتلمل مةتتل   لألفتاا ،  اتتل أكملتتا ينفظتذ ادتتل    أو

 االيفلحظة، وه  اجل ائا ومور علنظل وموزامبظق؛
ف أعلمتا عت  وجتو  منتلطق يفلحظة اظ  النفلذ ابلنسبة لثالي  و  أطتاا خلا اال ) ( 

خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل  ُراف أو  شعبا يف أال م روعة  لململ مةل   لألفاا ، وه   ولتة فلستطني 
 وساي النزل وُعملن؛

هنتلك  ولتة طتاف وااتد  كلنتا حتد أفتل ت أو  اغمتا عرتدمل وجتو  منتلطق م روعتتة  ) ( 
وجتتو  منتتلطق جد تتد  م روعتتة ابغلمتتلمل  ةتتيف  ةتتيف لوال عهتتل أو ستتظطاهتل، كنهتتل أعلمتتا عت  ابغلمتلمل 

 لوال عهل أو سظطاهتل، وه  أوكاانظل.
 ولتة طافتلً عوجتو  الع امتلت علظهتل  63ويف اجململ، ومنذ  خو  االيفلحظة اظ  النفتلذ، أفتل ت  -33

هتل ي ا  الع امل  ولة طافلً ال 32لدو ، يوجد م  االيفلحظة. وم  عني هذه ا 5م  ادل    1مبوجب الفلا  
إثظوعظل، اغرجنعني، إر رتاي، أفملنسعلن، إكوا ور، أنموال، أوكاانظل، البوستنة حلئمة، وه :  5مبوجب ادل   

جنتو  الستو ان،  ولتة فلستطني، وا،اسك، عمو، ات لند، ياكظتل، يشتل ، مجهور تة الزونمتو الدميلااطظتة، 
طلجظزسعلن، الرااق، عملن، حربص،   ،، السنمل ، السو ان،  ظل ، صاعظل، الصومل زمبلعوي، ساي النزل

 . كاوايظل، كمبو اي، كولومبظل، ادملزة ادعحد ، النظحا، الظم 
، ال ي ا  هنلك حتدايت أململ هذا العنفظذ. 5وعظنمل حتلق يلدمل هلمل وحلعل لللظلس يف ينفظذ ادل    -34

اليت أعلما عنهل الدو  اغطااف نلص ادوار  ادللظة، والشواغل اغمنظة،  ويشمل عرض العحدايت ادسعما 
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والعحدايت احلدو  ة، وادسلئل ادعرللة  مزلنظة الوصو  إىل ادنلطق ادلوثة. ويف الالت أخاى، أُعلط ع  
. وحد  سعما 5  ألململ  دو ة الصنيف مةل   لألفاا   شزل حتدايً كبماً أململ ينفظذ ادل أن اسعماار اسعرمل  

 هذا العحدي، وم  احملعمل أن  صبري أكثا انعشلراً يف ادسعلبل. 
ادسعطلع  ويف خطة عمل ملعويو، أعاعا الدو  اغطااف -35 ع  ع مهل على أن "حتد  عدحة حدر 

  ةيف لوال عهل أو سظطاهتل واليت حتعوي على ألململ مةل   لألفاا ". مسلالت ومواضيف مجظيف ادنلطق اليت
دل    32م  الدو  اغطااف الت  15نذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أكملا وم ا إجااا  5اليت ينفذ 

لبو أفل ت  ال عصد  إجاائا، وم  عظنهل:  مسري ل اي   يوضظري العحدي ادعبل  أو ا سنة أفملنسعلن، أنموال، 
الرااق، عملن، كمبو اي، كولومبظل،  وا،اسك، ات لند، ياكظل، زمبلعوي، ساي النزل، الصومل ، طلجظزسعلن،

عل   ادملزة ادعحد ، الظم  . وعلى سبظل ادثل ، أكملا أنموال، منذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، إ
 . وابدثل، أطللا البوسنة وا،اسك أنشطة مسري على نطلق البلد، ولد هل الظومل صور  أ ق للعحدي ادعبل

ي ادعبل  علدر أكرب م  الوضو  ولز  يةيف خطة إالز ملموسة يسعند مسري غم يلت لز  حتد  العحد
الدو  اإلعالغ ع   إىل مرلوملت أكثا  حة. وعظنمل ُ سحَّل العلدمل احملاز يف هذا الصد ،  واصل عد  م  

الوضو  مسلالت كبم  م  اغر  ادشعبا هب د  د م   ا ل والالزمل مسحهل. وجات اإل لر  إىل أن حتلظق 
نطلق الفرل  للعلوي  رد هدفلً مهملً للدو  اغطااف م  أجل وضيف خطتوة أستلس واضتحة عشأن ال

 وخطط عمل  لملة يف اجتله اإلالز، وضملن يايظب اغولوايت على النحو ادالئم لرملظلت إزالة اغلململ. 
على اغ لة و ةيف سعلومل منهحظلت اإلفاا  ع  اغراض  ل ملعويو على أن "ويؤكد خطة عم -36

مبل  شمل اجملعمرلت احمللظة، عطاق منهل إ ااك اجملعمرلت احمللظة ادعةار ، ويزون ملبولة م  للمسلالة 
". وفةتالً عت  ذلتتك، ايُفتق يف خطتة عمتل متتلعويو النستلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل ، يف هتتذه الرملظتة

وسظلستتلت  مرتل م أهتتم ويطبظتق يف أستتاع وحتا نزت ، علتتى وضتيفعلتى "أن حتتاص كتتل  ولتة طتاف، 
اإلفاا  ع  اغراض ، متل ظلً ميف مرل م اغمم ادعحد  الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، ومنهحظلت 

ويدرك الدو  اغطتااف أن حظلمهتل ...".  نفظذاً كلمالً وسا رلً م  أجل ينفظذ هذا اجللنب م  االيفلحظة ي
 أساع. عويم   5عذلك حد ميز  عرةهل م  ادة  يف ينفظذ ادل   

ادرتل م الدولظتة لإلجتاااات ادعرللتتة ومنتذ انرلتل  ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، يواصتل حتتد    -37
اغطااف يف عملهل الاام  إىل ضملن ايبلع "اا  فظمل خيص اإلفاا  ع  اغراض  لدعم الدو  ابغلململ

غطااف إىل أمهظة ضملن يوافق حلئم على اغ لة" إزاا ادسري واإلزالة. ويف هذا الصد ، أ لرت الدو  ا
ادرتل م الوطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل متيف أفةتل ادملرستلت التيت يربزهتل ادرتل م الدولظتة ادتذكور  

 ولة  24م  حبل أصحل  ادصلحة. ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل ت  ويطبظلهل ابنعتلمل
وطبلا أهم مرل م وسظلسلت ومنهحظلت اإلفاا  ع  اغراضت   ولة أال وضرا  32طافًل م  عني الت 

، البوستنة إثظوعظتل، أفملنستعلن، إكتوا ور، أنمتوالوفلًل للمرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، وه : 
وا،استك، عتمو، ات لنتتد، ياكظتل، يشتل ، جنتتو  الستو ان، زمبتلعوي، ستتاي النزتل، الستنمل ، الستتو ان، 

. طلجظزستعلن، الرتااق، كاوايظتل، كمبتتو اي، كولومبظتل، ادملزتة ادعحتد ، النظحتا، التتظم  تظل ، صتاعظل، 
زتلن اإلفتاا  عنهتل متت  ورغتم ذلتك، يستعما أعمتل  اإلزالتة يف مستلالت كبتتم  مت  اغراضت  كتلن ابإلم

 خال  ادسري العلت وغم العلت. وم  أجل مرلجلة هذا اغما، سظزون م  ادهم حتسني كفلا  العشمظل
 م  أجل ضملن إالز إزالة اغلململ  كثا اغسللظب فرللظة وكفلا  وساعة. 

لدمل احملاز وفةالً ع  ذلك، سلما الدو  اغطااف  نا ابإلمزلن عا  العحدي ادعبل  والع -38
 5يف العنفظتذ عشتتزل أوضتري إذا استتعخدما مجظتيف التتدو  اغطتااف التتيت ينفتذ الع امتتلت مبوجتب ادتتل   

و ستتلو   عستتتق مرهتتل )متتتثالً،  لإلجتتتاااات ادعرللتتة ابغلمتتتلملر   يف ادرتتتل م الدولظتتة ادصتتطلحلت التتوا
اا  عت  اغراضت  استب "منطلة مؤكد  اخلطور "، "منطلة  شعبا يف خطورهتل"؛ ويصتنظف عظتل ت اإلفت
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ل نشلة، النشلة، أي ادسري غم العلت وادسري العلت واإلزالة؛ واإلعالغ ع  العلدمل احملاز وفللً لنعلئا ك
 أي اغراض  اليت أُلمظا أو ُحلصا مسلاعهل أو طُهات(.

لرات ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، زا  إ راك الدو  اغطااف غمهظة إ را  االععبت -39
اجلنسلنظة ويلك ادعرللة ابلس  يف كلمل عملظة ادسري واإلزالة م  أجل ضملن مجيف مرلوملت  لملة ع  

االحعصل ي اإلبليب جلهو  اإلزالة إىل احلد اغحصى. ورغم  -زاي   اغثا االجعملع   العلوي وم  أجل
جة مع ا د  إل را  أهداف ياك  حتلظق يلدمل يف هذا الصد ، فرينا مل  ز  منهحظلً، اظ  ال ي ا  هنلك ال

الوحا على االععبلرات اجلنسلنظة يف االسرتايظحظلت العنتظمظة وزاي   إجااا حتلظالت جنسلنظة م يف اللظلمل يف 
 نفسا عةملن اسعخدامل هذه ادرلوملت لعوجظا العخطظط العنفظذي. 

هت  أفملنستعلن والرتااق  -ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل ت أرعيف  و  أطااف  -40
ت حبدوي زاي   يف اسعرمل  اغلململ الظدو ة الصنيف ادةل   لألفتاا  مت  حبتل اجلهتل -وكولومبظل والظم  

ف، أعتازت ، يف االجعمتلع الستلعيف عشتا للتدو  اغطتاا2018الفلعلة ادسلحة م  غم الدو . ويف علمل 
أفزتلر ويفلمهتتلت عشتتأن ينفظتتذ الع امتتلت إزالتتة اغلمتتلمل ، يف ورحتتة عنوااتتل "5اللحنتة ادرنظتتة ععنفظتتذ ادتتل   
ال  فاق  2م  ادل    1 الفلا  العرا ف الوار  يف"، أن واالنعهلا م  ينفظذهل 5ادنصوص علظهل يف ادل   
، غن ادعفلوضتني استعهدفوا وضتيف يرا تف ‘ة الصنيفالظدو ’ويلك ‘ ادصنرة’ عني اغلململ ادةل   لألفاا 

وأنا بب يف هذا السظلق على الدو  اغطااف ادعأثا  ابغلململ الظدو ة الصنيف ادةل     سعند إىل اغثا،
ج ااً م  جممل حتدي العنفظذ الذي يواجهتا مبوجتب االيفلحظتة، مبتل يف لألفاا  أن يعرلمل مرهل ابععبلرهل 

. ومنتتذ انرلتتل  ادتتتؤمتا (7))يتتداعم الشتتفلفظة( 7وادتتل    5 ابلع املهتتتل مبوجتتب ادتتل   اوفتتلالذلتتك يف إطتتلر 
االسعرااض  الثلل ، عذلا الدو  اغطااف جهو اً م  أجل ضملن أن يفهم الدو  اغطااف ادعةار  

ا  يف إطلر ململ الظدو ة الصنيف ادةل   لألفاا  ضاور  مواجهة هذا النوع م  اغلململ ادةل   لألفا م  اغل
االيفلحظة. وابإلضلفة إىل الدو  اغطااف اليت ألل  الةوا علظهل أعاله، ويف اجعملعلت مل عني الدورات 

عتالغ يف هتذا الصتد ، مشتتد   ، أحتات نظحتتماي ابلع امهتل ابإل2019أاير/متل و  24-22 ادنرلتد  يف الفترت 
 ن اع. على أن مسحلً غم يلت سظبدأ يف ادنلطق اغكثا أتثااً ابل

ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ذك تات التدو  اغطتااف اب،تدف النهتلئ  مت  الوفتلا  -41
على أنا . وأكد االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف جم5اباللع املت ادنصوص علظهل يف ادل    د اً 

والتيت حتعتوي  ‘ادنطلتة اد روعتة ابغلمتلمل’بب إزالة اغلململ م  مجظيف ادنتلطق التيت ينتدر  ضتم  يرا تف "
وفةاًل . "م  االيفلحظة 5م  أجل الوفلا اباللع املت اليت ينص علظهل ادل    ‘ألململ مةل   لألفاا ’على 

ب الوفتلا هبتذا االلعت امل عصتاف النتتا عت  بتعت  ذلتك، أكتد االجعمتلع الستلعيف عشتا جمتد اً علتى أنتا "
مصتنرة أمل  دو تتة أو نتوع اغلمتتلمل ادةتل   لألفتاا  اد روعتة فظهتل ) ‘متةادنطلتة ادلمو ’صتروعة الوصتو  إىل 

 .(8)"(الصنيف، مثالً 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعفل ت التدو  اغطتااف العللظتة مت  عملظتة طلتب  -42

لند، إثظوعظل، اغرجنعني، إكوا ور، أنموال، أوكاانظل، البوسنة وا،: 5ابدل   العمد د ادعرلق  اسك، عمو، ات 
يشل ، زمبلعوي، السنمل ، السو ان، صاعظل، طلجظزسعلن، الرااق، حربص، كاوايظتل، كمبتو اي، ادملزتة 

ظحهتل عملظتة طلتب . وسلما الدو  اغطااف  مهظتة الفاصتة التيت يعادعحد ، مور علنظل، النظحا، الظم 
دهلتتة اخللصتة هبتتل مت  أجتتل العلظتتد العمد تد و تتد ت علتى أمهظتتة حظتتلمل التدو  اغطتتااف عطلتب متد تتد ا

__________ 

واالنعهتتلا مت  ينفظتذهل، اللحنتتة  5يف ادتل    إزالتة اغلمتتلمل ادنصتوص علظهتل أفزتلر ويفلمهتلت عشتأن ينفظتتذ الع امتلت (7)
 .APLC/MSP.17/2018/10 ،5ادرنظة ععنفظذ ادل   

 اداجيف نفسا. (8)
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ابلرملظة اليت أرسلهل االجعملع السلعيف للدو  اغطااف عشأن يلدمي طلبلت العمد د والنتا فظهل وكذلك 
 هل االجعملع الثلين عشا للدو  اغطااف.اليت اععمد 5العوصظلت ادعرللة عرملظة العمد د ادعرلق ابدل   

ض  الثلل ، أكدت الدو  اغطااف جمد اً أمهظة أن يرل  التدو  ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعراا -43
 االلع املت عشزل واضري وأن يسعخدمل الصظمة اليت اععمدهتل يف اإلعالن الطوع  عشأن إالز اغطااف

لسلعيف للدو  اغطااف م  أجل جتنب االلعبلس عشأن نطلق االلع املت الذي اععمده االجعملع ا إالز
اف ومرنتتله. ويف هتذا الصتتد ، وهبتدف يتتوفم التدعم للتتدو  اغطتااف يف إعتتالن متل اللعتا الدولتتة الطت

 اإلالز عشزل واضري، اععمد االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف العوصظلت العللظة: 
ملرستة الطوعظتة ادعمثلتة يف موافتل  اجعمتلع ُيشحَّيف الدو  اغطااف علتى مواصتلة اد )أ( 

اغطااف/ادؤمتا االسعرااض   عتالن إاتلز ابلصتظمة التيت اععمتدهل االجعملعتلن الستلعيف والثتلين الدو  
، على يلدمي االلع املت إالز عشا للدو  اغطااف. وُيشحَّيف الدو  اغطااف، عند اإلعالن رمسظلً ع 

غلململ، متيف اغختذ اب ادعرللة اإلجااااتليف هبل طوا  مد  عا ما مرلوملت مفصلة ع  اغنشطة ادةط
 ؛االلع املت إالز عشأن يف االععبلر الرنلصا اددرجة يف مشاوع جدو  بعوايت اإلعالن الطوع 

غطتااف التتيت ميزنهتتل ومتل تظلً متتيف رو  العرتلون العللظد تتة لاليفلحظتتة، ُيشتحَّيف التتدو  ا ) ( 
علتى االستعرلنة خبتدملت واتد   عتم ينفظتذ االيفلحظتة يف إعتدا  اإلعتالن امتلت االلع  إالز ع   عالناإل

عشأن مةمون اإلعالن نل ميز   5ميف اللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل   مسعما اوار يرلوين إحلمة والنتا يف 
 .أن  ؤ ي إىل حتسظنا

ل حتعتوي علتى ألمتلمل ال ميز  اععبلر ادنلطق اليت  ُرتاف أاتأنا  وأكدت الدو  اغطااف جمد اً  -44
"، وبب مرلجلعهل يف إطلر الع املت الدولة ظةمعبليلوي  لطقمةل   لألفاا  أو  شعبا يف أال كذلك "من

 .(9)الطاف مبوجب االيفلحظة

 يزعشف رمبل أنا إ راكهل جمد اً  الدو  هذه أكدت اغطااف، للدو  عشا السلعيف االجعملع ويف -45
، 5أو ادمد  عشأن ينفظذ ادل    اغصل  اغجلانعهلا  وعردااللع املت  إالز إعالن عرد طاف،  ولة أي

ويف ظاوف اسعثنلئظة، وجو  منطلة م روعة ابغلململ مل يز  مراوفة يف الستلعق )علتى النحتو ادرتا ف يف 
م  االيفلحظة(، مبتل يف ذلتك منطلتة زرعتا فظهتل اغلمتلمل اتد ثلً،  ةتيف لوال عهتل أو  2م  ادل    5الفلا  

هتتذه التتاوف، ستعنفذ التتدو  ستظطاهتل و ُرتاف أو  شتتعبا يف ااعوائهتل علتى ألمتتلمل مةتل   لألفتاا . ويف 
إزاا هذا الوضيف على النحو الذي اععمديا الدو  اغطااف يف اجعملعهل  الرلالنظة اإلجااااتاغطااف 

روعتة ابغلمتلمل ادزعشتفة عرتد " إزاا ادنلطق اد  علالنظة إجااااتالثلين عشا وكمل أعازيا الوثظلة ادرنونة "
. ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، وجدت 5 ادل   لعنفظذ متد ده مج ذياغصل  أو ال اغجلانعهلا 

ًل أو  أوكاانظل وموزامبظق نفسظهمل يف هذا الوضيف حتد داً، اظ  حلمعل ععحد د منطلة م روعة ابغلململ اد ث
  .ملمنه لزل ابلنسبة 5 ادل   لعنفظذ متد ده مج ذياغصل  أو ال اغجللا مل يز  مراوفة يف السلعق عرد انعه

أعلمتا عت  وجتو  منتلطق م  خطة عمتل متلعويو التدو  اغطتااف التيت  10و ُل مل اإلجااا رحم  -46
وللعوعظتة هبتتذه عتتااما للحتد مت  انتلطا اغلمتلمل  ن يةتيف خلضترة لوال عهتل أو ستظطاهتل م روعتة ابغلمتلمل 

 29. ومنتذ انرلتل  ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أفتل ت لسزلن اغكثا عاضة للخطاهة لموج ادخلطا
 جتااا عتااما للحتد مت  انتلطا اغلمتلمل والعوعظتة هبتل. وختال   5التيت ينفتذ ادتل    32 ولتة مت  التدو  التت 

 اللتتلت النلتتتلا ادواضتتتظرظة التتيت ُعلتتتدت ختتتال  اجعملعتتلت متتتل عتتتني التتدورات اخللصتتتة اباليفلحظتتتة يف
، أللتا ادنلحشتتلت الةتوا علتى الرتد  ادع ا تتد مت  الةتحلاي وعلتتى زرع 2019أاير/متل و  24-22 الفترت 

__________ 
 اداجيف نفسا.  (9)
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منلطق جد د  ابغلململ وكذلك أمهظة ضملن أن يوضيف عااما للحد م  انلطا اغلململ والعوعظة هبل يزون 
ذات الصلة ميف  بد   ا،دف عشزل جظد ومنلسبة للسظلق ويسعخدمل العزنولوجظل وادنهحظلت احلد ثة

لرلمل اجلنسلين وعلمل الس ، وأن يسعما عااما العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل ابععبلرهتل جت ااً الرتكظ  على ا
هلملً م  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ونشلطلً أسلسظلً حلمل ة اددنظني. و د ت ادنلحشلت كذلك على 

ط العوعظتة ابدختلطا اااات ادعرللتة ابغلمتلمل ورعتأمهظة إ الا اغولو ة للعوعظتة ابدختلطا يف عملظتلت اإلجت
عرملظلت ادسري واإلزالة ومسلعد  الةحلاي وكذلك عنتم العرلظم الوطنظتة والعوعظتة يف اتلالت الطتوارا 

 والالت اللحوا م  أجل ضملن االسعحلعة الفرللة. 
الستبرة عشتتا  وأهتتدافهل 2030خطتة العنمظتتة ادستعدامة لرتلمل  2015واععمتدت البلتدان يف عتتلمل  -47

مة. ومنذ ذلك احلني، سلما الدو  اغطااف ابلدور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ للعنمظة ادسعدا
يف علوغ هذه اغهداف، وخلصة  ورهل يف  عم جهو  العنمظة والعرليف يف الدو  ادعأثا  ابلن اعلت. و،ذا 

 غتاا  اإلنستلنظةظتف التدوا إلزالتة اغلمتلمل لألماكت  جنالما ، أجاى عا ما اغمتم ادعحتد  اإل تلئ  و 
هدفلً م  أهداف العنمظتة ادستعدامة ،تل عالحتة مبل تا  أو غتم  16كشفا ع  أن   2017 راسة يف علمل 

 -م  هذه اغهداف  16مبل ا  ابإلجاااات ادعرللة ابغلململ. وأكدت الدراسة كذلك على أن ا،دف 
لصتد ، عظتد أن إعتل   هتظرتة عظرتة اظ  صلعا ادبل تا  يف هتذا ا هو اغكرب م  -عشأن السالمل والردالة 

مل  تة آمنتتة للرتظش، ال متثتتل هتتدفلً يف اتد ذاهتتتل فلتط، عتتل هتت   تاة أسلستت  كتذلك برتتل اغنشتتطة 
 اإل لئظة أمااً نزنلً. 

نتب وابدثل،  ع ا د إعااز  ور اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف  عم االسعحلعة اإلنسلنظة إىل جل -48
عني هذه اإلجاااات واجلهلت الفلعلة يف جملا الرمل اإلنسلين واإل لئ  م   حتلظق أوجا العةلفا أمهظة

أجل ضملن العصدي عشزل فرل  للعهد د الذي متثلا اغلململ ادةل   لألفاا . ومشل ذلك، على سبظل 
إل لئظة ذات الصلة وكذلك ادثل ، عذ  جهو  م  أجل إ را  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف اخلطط ا

مجظيف خطط االسعحلعة اإلنسلنظة ذات الصلة، سواا ابععبلرهل نشلطلً م  أنشتطة احلمل تة اإلنستلنظة  يف
 يف اد ذاهتل أو كداعم غنشطة االسعحلعة اإلنسلنظة.

 مساعدة الضحااي -سادساا  
اغلململ يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أكدت الدو  اغطااف جمد اً الع ام -49 هل   ااك ضحلاي 

يف اجملعميف على حنو كلمل ومعزلفئ وفرل . وسلما الدو  اغطااف  مهظة االلع املت ادعخذ  يف إطلر 
اً لفهم الدو  خطة عمل كلراتخظنل، و د ت على أن ادشلركة يف جملالت أخاى  رد ضاورايً أ ةلً نتا 

سلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اغوسيف اغطااف أن مسلعد  الةحلاي  نبم  إ راجهل يف السظل
نطلحلً ادعرللة حبلوق اغ خلص ذوي اإلعلحة والصحة والعرلظم والرمللة والعنمظة واحلد م  الفلا. و رد 

لوق اإلنسلن، مبل يف ذلك ايفلحظة ضحلاي اغلململ أصحل  الوق مبوجب عد  م  الصزوك الدولظة حل
ختتلص. ويةتتتم خطتتة عمتتل متتلعويو ستتبرة إجتتاااات خلصتتتة  التتوق اغ تتخلص ذوي اإلعلحتتة عشتتزل

( ومتت  ختتال  هتذه اإلجتتاااات، أختتذت التتدو  18إىل/اتت   12مبستلعد  الةتتحلاي )اإلجتتاااات مت  
 دسلعد  للةحلاي.اغطااف على عليلهل مرلجلة ادسلئل اليت اعُعربت بور ة ابلنسبة لعلدمي ا

الدو  يف انةململ ساي النزل إىل االيفلحظة، كلنا ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، وم -50
اغلململ:  اغطااف الثالثون العللظة م  عني يلك اليت أعلما ع  مسؤولظعهل ع  عد  كبم م  النلجني م  

، عمو، ات لند، يشل ، أوغندا، عوروندي، البوسنة وا،اسكإثظوعظل، اغر ن، إر رتاي، أفملنسعلن، ألبلنظل، أنموال، 
الزونمو الدميلااطظة، جنو  السو ان، زمبلعوي، ساي النزل، السلفل ور، السنمل ، السو ان، مجهور ة 
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، كاوايظتتتل، كمبتتتتو اي، كولومبظتتتل، موزامبظتتتتق، عظستتتلو - صتتتاعظل، الصتتتومل ، طلجظزستتتتعلن، الرتتتااق، غظنظتتتتل
 . نظزلراغوا، الظم 

طااف ع  إاااز يلدمل يف ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعلط مرتم هذه الدو  اغ -51
ينفظذ كل أو عرض إجاااات مسلعد  الةحلاي الوار   يف خطة عمل ملعويو، مبل يف ذلتك عتذ  جهتو  
ق يف جمتل  مجتيف البظتل ت وإجتااا يلظظمتلت الاعظلجتلت الةتتحلاي، واللظتلمل جبهتو  مت  أجتل يوستظيف نطتتل

جهتو  لةتتملن استتعظرل  اخلتدملت، وستت  يشتتا رلت وينفظتذ سظلستتلت لتتدعم ضتحلاي اغلمتتلمل، وعتتذ  
االحعصل  ة، ووضيف آلظلت للعنسظق ادشرتك  -ضحلاي اغلململ وإعل   إ ملجهم م  النلاظة االجعملعظة 

عتتني التتوزارات، ورستتتم خطتتط لإلجتتاااات ادعرللتتتة مبستتلعد  الةتتحلاي، وذلتتتك ضتتم  أنشتتطة أختتتاى. 
يف يلتدمي مرلومتلت مفصتلة  اتا اللحنة ادرنظة مبسلعد  الةحلاي أمهظة اسعماار الدو  اغطتاافوال

عت  العلتدمل احملتتاز يف العنفظتذ وكتذلك عتت  العحتدايت التيت يواجتتا ادةت  حتدملً فظتتا. ومنتذ انرلتل  ادتتؤمتا 
ة عت  عتد  كبتم االسعرااض  الثلل ، حدما مجظيف الدو  اغطااف الثالثني، اليت أ تلرت إىل ادستؤولظ

مستلعد  الةتتحلاي متل عتدا  ولعتني مهتل إر تترتاي  مت  النتلجني مت  اغلمتلمل، مرلومتتلت عت  العلتدمل يف جمتل 
 عظسلو. -وغظنظل 

ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، زا  عد  ضحلاي الذخلئا ادعفحا  اجلد  على الصرظد  -52
اغلململ ادةل   لألفاا  الظدو ة الصنيف يف الدو   سعخداملالرلد ، و اجيف ذلك يف ادللمل اغو  إىل جتد  ا

حبلالت ن اع. وأعلما الدو  اغطااف  ن م  أكرب العحدايت ادؤثا  علتى يلتدمل جهو هتل يف  اليت متا
كل م  العنسظق فظمل عتني الوكتلالت، والبظتل ت ادوثوحتة، واخلتدملت   جمل  مسلعد  الةحلاي عدمل كفل ة

لوق اغوسيف نطلحًل لةحلاي ادنلطق النلئظة، وادوار  ادللظة والعلنظة، والوع  الرلمل ابحل واخلربات العلنظة يف
 اغلململ، م  عني أمور أخاى.

ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  اغطااف  مهظة مجيف البظل ت م  أجتل يلظتظم  -53
لللظتلس يشتمل أهتدافلً بتد   زمنظتلً االاعظلجلت وحتد د الفحوات يف جمل  التدعم ووضتيف خطتط حلعلتة 

اغر ن وألبلنظتتتل ؤمتا ادتتتذكور، أفتتل  عتتتد  متتت  التتدو  اغطتتتااف، مثتتتل وميزتت  حظلستتتهل. ومنتتتذ انرلتتل  ادتتت
، متتتتت  عتتتتتني  و  أختتتتاى،  ن لتتتتتد هل نتلمتتتتتلً لعلظتتتتتظم والستتتتلفل ور والستتتتتو ان وطلجظزستتتتتعلن وكمبتتتتو اي

دتتتد  ااعظلجتتلهتم وأولتتتوايهتم وكتتتذلك و  االاعظلجتتلت دتتتد  ضتتحلاي اغلمتتتلمل و ستتتحل الةتتحلاي اجلتتتد 
ملت إلتظهم. وأفتل ت  و  أطتااف أختاى  اتل عصتد  إجتااا أعمتل  العحدايت اليت يروق يوصظل اخلد

مستري وحتلتق وجتمظتيف للبظتل ت. وعظنمتل  تهد عتد  مت  التدو  اغطتااف يلتدملً، أفتل ت أختاى مبواجهتة 
لظتل منهتل عت  اغهتداف احملتد   زمنظتلً والللعلتة علبلت أململ ا لذ هذه اخلطو  اغولظة، فظمل أعلط عتد  ح

عحلظلهل م  خال  ينفظذ السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اليت سعسهم لللظلس اليت يسرى ل
عشتزل ملمتوس يف مشتلركة ضتتحلاي اغلمتلمل يف اجملعمتيف علتتى حنتو كلمتل ومعزتتلفئ وفرتل  وفلتلً لإلجتتااا 

 م  خطة عمل ملعويو. 13 رحم
ورات يف وختتتال  اللتتتلت النلتتتلا ادواضتتتظرظة التتتيت ُعلتتتدت ختتتال  اجعملعتتتلت متتتل عتتتني التتتتد -54

، أعازت ادنلحشلت ادعرللة مبسلعد  الةحلاي أمهظة ضملن ير  ت  أنتمتة 2019أاير/مل و  24-22 الفرت 
عفحا  و عم عملظة حتد د السزلن ادااحبة احلللظة حللالت اإلصلعة م  أجل رصد اغثا البدين للذخلئا اد

جلنتب ابلتط اغمهظتة مت  هتذا اغمتا يف  ادراضني للخطا والعنبؤ ابغ لة وإ راك عوامل اخلطا. و عمثتل
ضتملن أن يزفتل التدو  اغطتااف مجتيف البظتل ت يف وحتا منلستب عت  اآلاثر البدنظتة لأللمتلمل، مصتتنفة 

 زلن، وضملن يفرظل هذه البظل ت يف االسعحلعة. اسب اغثا والسبب والس  ونوع اجلنس والعلر ح واد
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عذلا مرتم التدو  اغطتااف التيت يعحمتل مستؤولظة ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  -55
عت  عتد  كبتم متت  ضتحلاي اغلمتلمل جهتتو اً يف وضتيف خطتط عمتل  تتلملة، وإ متل  مستلعد  الةتتحلاي 

ة ادرتلحني ويتوفم الاعل تة الصتحظة واالجعملعظتة. عشزل مع ا د يف خطتط أوستيف نطلحتلً ذات صتلة عاعل ت
ئظسظة دسلعد  ضحلاي اغلململ، ع زت إ مل  عنو  يعرلق وعلى سبظل ادثل ، أفل ت ات لند ععنفظذ خطة ر 

 -مبسلعد  الةحلاي يف سظلسلت وعااما وزاريت الصحة والعنمظة االجعملعظة. ووضيف السو ان خطة  لملة 
وخصتص  - 2019إىل عتلمل  2016وطت دستلعد  الةتحلاي للفترت  مت  عتلمل هت  اإلطتلر االسترتايظح  الت
 ال عصد  وضيف  -مثل الرااق  -ابإلضلفة إىل ذلك، أفل ت  و  أخاى موار  وطنظة كبم  لعنفظذهل. و 

خطط عمل  لملة. وميف ذلك، أعلط عتد  مت  التدو  اغطتااف عت  وجتو  حتتدايت أمتلمل حتلظتق كلمتل 
 ذلك يف ادللمل اغو  إىل الالت النلص يف ادوار  واللدرات العلنظة. أهداف خطط الرمل، و اجيف 

االسعرااضت  الثللت ، أفتتل  الرد تد مت  التتدو  اغطتااف  اتااز يلتتدمل يف  ومنتذ انرلتل  ادتتؤمتا -56
ضتملن إمزلنظتة الوصتتو  إىل اخلتدملت. ومتت  أمثلتة ذلتك طلجظزستتعلن، اظت  ُأطللتتا جهتو  إلزالتتة 

ق إنفتلذ مرتل م جد تد  يف جمتل  إمزلنظتة الوصتو ، لتظس فلتط يف الرلصتمة عتل احلتواج  ادل  تة عت  طا ت
لت، وذلتتتك عطتتاق منهتتتل يتتدر ب مرتتتلت متت  ادهندستتتني ادرمتتلر ني ومتتتوظف  أ ةتتلً يف انعلتتتف ادللطرتت

السلطلت ادسؤولة ع  إنشلا ادبلين الرلمة يف البلتد. وابدثتل،  رمتل الرتااق علتى يوستظيف نطتلق التدعم 
أتهظل النلجني م  اغلمتلمل وكتل مت  دعتل  لتذلك، عطتاق منهتل إعتل   عنتلا مااكت  إعتل   اخللص  عل   

يةارت ويطو ا اللدرات الوطنظة يف مجظيف أحنلا البلد. و واصتل عتد  مت  التدو  اغطتااف  العأهظل اليت
ل   اإلعالغ ع  العحدايت الللئمة أململ ضملن إمزلنظة الوصو  إىل اخلدملت وكذلك الدعم ادعرلق  ع

 ئظة. االحعصل ي للنلجني م  اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة يف ادنلطق النل -اإل مل  االجعملع  
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعلط عد  م  الدو  اغطااف ع  اجلهو  الاامظة إىل  -57

النتلجني مت  اغلمتلمل وغتمهم  ير    اسعظرل  ضحلاي االلململ والعوعظة اباعظلجلهتم. وأُفظد عت اي   مشتلركة
عد  الةحلاي أو الرباما ادرنظة م  اغ خلص ذوي اإلعلحة وكذلك ادنتملت اليت متثلهم يف عااما مسل

أفملنستتعلن والبوستنة وا،استتك وعتمو والستتلفل ور ابإلعلحتة، وذلتتك يف عتد  متت  التدو  اغطتتااف مثتل: 
. وُحبلا هذه ادشلركة ابععبلرهل ابلمتة بظل وموزامبظقوالسنمل  والسو ان وصاعظل والرااق وكمبو اي وكولوم

االحعصتل ي للنتلجني مت  اغلمتلمل يف جمعمرتلهتم احمللظتة  -  اغمهظتة يف ضتملن إعتل   اإل متل  االجعمتلع
 عشزل فرل .

لللئم على احللوق إزاا  -58 و ُنتا غهداف العنمظة ادسعدامة ابععبلرهل مزملة عدرجة كبم  للنها ا
فلحظة ةحلاي يف إطلر االيفلحظة، اظ  يعظري فاصلً دواصلة اجلهو  الاامظة إىل ير    العرلون عني االيمسلعد  ال

واغطا اغخاى ذات الصلة اليت يدعم ضحلاي اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة. وحد ستلما التدو  
ا دايبطة مبحلالت اغطااف ابغمهظة ادسعما  ل اي   وير    أوجا العةلفا عني االيفلحظة والصزوك  ا غخاى 

 ى. الصحة والعنمظة واإلعلحة وسظل   الللنون والوق اإلنسلن، ضم  أمور أخا 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واصتلا اللحنتة ادرنظتة مبستلعد  الةتحلاي جهو هتل  -59

التوق اإلنستلن الاامظة إىل العواصل ميف اغطا اغوسيف نطلحلً م  خال  إ ااكهل يف اجعملعلت جملس 
رعتط مستلعد   ومجرظة الصحة الرلدظة وايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحتة. وواصتلا اللحنتة ير  ت 

الةتحلاي ابغطتا اغوستيف نطلحتلً عتت  طا تق  عتم العوصتظلت ادلدمتة متت  منتمتة الصتحة الرلدظتة عشتتأن 
طتوارا، والعوصتظة كتذلك، مسلئل مثل العزنولوجظل ادسلعِّد  ورعل ة ادصلعني ابلصدملت يف الالت ال

  خلص ذوي اإلعلحة. م  ايفلحظة الوق اغ 11على سبظل ادثل ،  عدا  يرلظق علمل عشأن ادل   
ومنتتذ انرلتتتل  ادتتتؤمتا االسعرااضتتت  الثللتتت ،  ع ا تتتد العستتتلظم  ن ايبتتتلع اتتتا متتتااع لالععبتتتلرات  -60

اجلنسلنظة وللس  عند مجيف عظل ت ع  اإلصلابت ويوفم إمزلنظة الوصتو  إىل اخلتدملت ويوصتظلهل  رتد 
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ذلك،   أي أاد خلف الاكب. وميف ضاورايً دسلعد  الةحلاي على حنو فرل  ولةملن أال يرتك اجلهو 
مج العستتلظم أ ةتتلً عوجتتو  حتستت  يف إضتتفلا الطتتلعيف ادنهحتت  علتتى مجتتيف البظتتل ت ويف يفرظتتل ادرلومتتلت 

 اجملمرة. 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ُأجاي عد  م  احلوارات عني أصحل  ادصلحة على  -61

  الةحلاي والعوعظة حبلوق هذا الصرظد يف جمل  مسلعدالصرظد الوطت م  أجل ير    االسعحلعة على 
اغ خلص ذوي اإلعلحة، مب  فظهم النلجون م  اغلململ، ادزعسبة م  ختال  االعترتاف اغوستيف نطلحتلً 
حبلوق الفرلت احملمظة، مثل اللة اإلعلحة. وعلى ستبظل ادثتل ، علتد كتل مت  أوغنتدا وجنتو  الستو ان 

أجتل النتتا يف احلللتة الااهنتة جلهتو   لحة على الصرظد الوطت مت والرااق اجعملعلت غصحل  ادص
مستلعد  الةتتحلاي والعحتتدايت ادعبلظتتة والحتترتا  ستبظل للمةتت  حتتدملً ابلعنفظتتذ. وأات  الطتتلعيف الشتتلمل 
والعشتتلرك  ،تتذه احلتتوارات ادرلتتو   عتتتني أصتتحل  ادصتتلحة علتتى الصتتترظد التتوطت إجتتااا يبتتل   هتتتلمل 

لئا م  أجل حتد د أفةل أسلو  للمرلوملت عني الشاكلا  للمة  حدملً ابلعنفظذ. ويةمنا عرض النع
زاي   الفهم والوع  عشأن النها الللئم على احللوق إزاا يلدمي ادسلعد  لأل خلص ذوي اإلعلحة، مب  
فظهم النلجون م  اغلمتلمل، وادستلئل ادعرللتة هبتم، وأمهظتة التنتُُها اجلنستلنظة والللئمتة علتى أستلس الست ، 

ويسهل   الوحا ادنلسب و سلو  مصن ف، واحللجة إىل  عم مرلو  العزلفةأمهظة البظل ت ادلدمة يفو 
االسعفل   منا. وحد أعاعتا التدو  اغطتااف وادنتمتلت ادشتلركة عت  يلتد اهل للظمتة هتذه اغنتواع مت  

 احلوارات الوطنظة اللو ة. 
اف ابإلعتتتالغ د  مع ا تتد متت  التتدو  اغطتتا ومنتتذ انرلتتل  ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ،  لتتومل عتت -62

 سلو  مفصل اسب الس  ونوع اجلنس وع  اجلهو  الاامظة إىل إ مل  مسلعد  الةحلاي يف اغطا 
اغوسيف نطلحلً. وميف ذلك، سظزون اسعماار الرمل ادشرتك ميف الدو  اغطااف مهملً م  أجل ضملن 

 إزاا مسلعد  الةحلاي. اُُا حلئمة على احللوق  يواصل هذا العوجا وم  أجل االسعماار يف ضملن ايبلع
وعلتتى هتتلمش االجعمتتتلع الستتلعيف عشتتتا للتتدو  اغطتتتااف، علتتدت اللحنتتتة ادرنظتتة مبستتتلعد   -63

 15الةحلاي اجعملعلً للخرباا يف جمل  مسلعد  الةحلاي رك  على ينفظذ خطة عمل ملعويو وخلصة اإلجااا 
يبذ  حصتلرى جهتدهل حلظمظة،  ن "هل احمللظة والوطنظة واإلالذي  ل مل الدو  اغطااف، ميف مااعل  ظاوف

لعر  تت  اللتتدرات احمللظتتة، وحتستتني العنستتظق متتيف الزظتتل ت  ون الوطنظتتة علتتى النحتتو ادنلستتب واستتتب 
االحعةلا، وزاي   يوفم ويظسم االسعفل   م  خدملت إعل   العأهظل الشلملة ادنلستبة وفتاص اإل متل  

 اغلمتلمل". وكتلن اجعمتلع اخلترباا ادرتت مبستلعد   ة االجعملعظة جلمظتيف ضتحلاياالحعصل ي ويداعم احلمل
. وأللى ادشلركون الةتوا علتى أمهظتة 2013 الةحلاي أو  اجعملع م  هذا النوع يرلده اللحنة منذ علمل

الرلملني يف  اسعةلفة هذه ادنلسبلت م  أجل ير    يبل   اآلراا وأفةل ادملرسلت ميف سلئا ادهنظني 
 رحظل ععنفظذ الع املت مسلعد  الةحلاي الوار   يف االيفلحظة. ل  مسلعد  الةحلاي، والعجم

، متزنتا واتد   عتتم العنفظتذ مت  البتدا متتا  أختاى يف يلتدمي  عمهتل ادعرلتتق 2018ومنتذ عتلمل  -64
ملظلت ابلرملظلت ادشرتكة عني الوزارات إىل مجظيف الدو  اغطااف ادرنظة، وحلما ع ايرات عشأن  عم الر

نزل والصومل  وكمبو اي. و هدف  عتم الرملظتلت إىل النهتو  ابجلهتو  ادشترتكة إىل زمبلعوي وساي ال
صلة  اتوذ للللظلس وميز  حتلظله ةوحلعل  بد عني الوزارات اليت يبذ،ل الدولة م  أجل وضيف أهداف 

ق متيف اللحنتة ادرنظتتة ، وإعتدا  خطتط دستلعد  الةتحلاي. وحتد ُأجتاي هتذا الرمتل ابلعنستظادتد   وبتد 
 عد  الةحلاي. مبسل
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 التعاون واملساعدة -سابعاا  
. 6 العرتلون وادستتلعد  عنصتتا متت  الرنلصتتا الائظستظة لاليفلحظتتة وهتتو عنصتتا معأصتتل يف ادتتل   -65

وأكدت الدو  اغطااف م  جد د، يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أنا يف اني يعحمل كتل  ولتة مت  
لوغ  االيفلحظة يف ادنلطق اخللضرة لوال عهل أوظة ينفظذ الدو  اغطااف مسؤول الواحرة حتا سظطاهتل، فرين ع

ا،دف ادشرتك لاليفلحظة نز  ع  طا ق ير    العرلون. وحتلظللً ،ذه المل ة، يةمنا خطة عمل ملعويو 
 واللل ر  سعة إجاااات  عرني أن يعخذهل الدو  اغطااف لعحسني العرلون عني م   لعمسون ادسلعد  

لو   على يلدميهل حتسظنلً كبماً. ويف دسلعد  لعن ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أُنشرا جلنة ير    العرلون وا
 هذا الرنصا ا،لمل م  عنلصا االيفلحظة.

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل  عد  م  الدو  اغطااف  ن نلص العمو ل ميثل علبة  -66
هذا الصد ، ُ حرا مجظيف الدو  اغطااف اللل ر   مبوجب االيفلحظة. ويف لع املهتلرئظسظة يرظق ينفظذ ا

علتتتى النتتتتا يف يلتتتدمي التتتدعم إىل  و  أطتتتااف أختتتاى متتت  أجتتتل إاتتتااز يلتتتدمل كبتتتم يف ينفظتتتذ هتتتدف 
يؤكتتتد خطتتتة عمتتتل متتتلعويو، يستتعطظيف التتتدو  اغطتتتااف الستتتلعظة إىل احلصتتتو  علتتتى  . وكمتتتل2025 عتتلمل

يف ذلتك وضتيف استرتايظحظلت وخطتط  ة إىل يظسم العرلون وادستلعد ، مبتلم الاامظادسلعد  يطبظق العداع
عمل  لملة، ونشا مرلوملت واضحة ومفصلة ع  ااعظلجلهتل ادللظة والعلنظة اخللصة ابدسلعد ، والرمل 

 عنشلة على ير    ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة يف احلوارات الوطنظة والدولظة.
يوا ملللظد اغمور عرااض  الثلل ، يواصل الدو  اغطااف العشد د على أن ؤمتا االسومنذ اد -67

ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايفق   وراً ماك ايً يف ير    العرلون وادسلعد . ويف ؤ ي  الوطتعلى الصرظد 
يتوا علتى أن "كتل  ولتة مت  التدو  اغطتااف التيت يطلتب ادستلعد  ستعبذ  حصتلرى جهتدهل إلثبتلت 

 ،ماغا اهذعلى الصرظد الوطت". وأحات الدو  اغطااف  ن إثبلت على مسعوى رفظيف ظد اغمور مللل
العرلون عني م  دعلجون اجري إىل اد كبم ير    عةم  يدفق ادوار  يلبظًة لالاعظلجلت،    ال وإن كلن

 إىل ادسلعد  وم   لدموال.
التدو  اغطتتااف يف إثبتلت يتتوا ملللظتتد  ما عتتد  متت ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، استع -68

على الصرظد الوطت م  خال  وضيف استرتايظحظلت وخطتط وطنظتة، واإلعتالغ على مسعوى رفظيف اغمور 
عت  العلتدمل احملتتاز وعت  العحتتدايت ادعبلظتة، وكتتذلك مت  ختتال  يلتدمي إستتهلملت مللظتة كبتتم  مت  أجتتل 

 هلإلظهلر يولظالفاصة لدو  اغطااف ا اغعنماخاى، حللالت اغا ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة. ويف
ع  طا ق كفللة وضيف اسرتايظحظلت وخطط  وذلك ،سعوايت أعلى على الصرظد الوطتمبملللظد اغمور 

عمل وطنظة  لملة م  أجل إالز الرمل، واظثمل أمز ، م  أجل يلدمي اد  د م  ادوار  الوطنظة للوفلا 
 ة.االيفلحظ ابلع املهتل مبوجب

يدخل الدو  اغطااف اليت ميزنهل "ويف خطة عمل ملعويو، أ لرت الدو  اغطااف إىل أن  -69
يلدمي ادسلعد  والدو  اغطااف اليت حتعل  إىل ادسلعد  يف  ااكلت السعزمل  أ اا واجبلهتل، اسب 

احملتتتاز يف حتلظتتتتق مل االحعةتتتلا وحتتتدر ادستتتتعطلع، حبظتتت  ا...   شتتتلركون ابنعتتتتتلمل يف اتتتوار عشتتتأن العلتتتتد
ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  اغطااف  مهظة الشااكلت وضملن أن  زون  .اغهداف"

دؤمتا االسعرااض   ا العحلور عني أصحل  ادصلحة على الصرظد   الدوا والوطت حوايً ومنعتملً. ومنذ 
النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة" الذي " الثلل ، أطللا اللحنة ادرنظة ععر    العرلون وادسلعد 

مرلوملت  -على أسلس طوع  وغم رمس   -منرب لفاا ى الدو  ادعةار  ك  يلدمل   هدف إىل يظسم
مفصلة ع  العحدايت اليت يواجههل والجعهل إىل ادسلعد  ك  يف  ابلع املهتل مبوجب االيفلحظة على حنو 
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ب االاعظلجلت الفا  ة فاصة للعواصل ميف اجلهلت ادلحنة )مبل يف اسفرل  وعلجل. و عظري النها ادصمم 
العرلون اإلحلظم (، ومعرهدي إزالتة اغلمتلمل،  ذلك الشاكلا احملعملني للعرلون فظمل عني علدان اجلنو  أو

واجلهلت ادرنظة اغخاى، وإلحلمة اوار أوا ميز  أن  سلعد على يظسم إحلمة الشااكلت. و لركا سبيف 
و  اغطااف يف النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة، منذ وضرا وهت : إكتوا ور وأنمتوال لدم  ا

 النزل والسو ان وصاعظل والصومل  وطلجظزسعلن وكاوايظل. وزمبلعوي وساي
، علدت جلنة ير    العرلون مشلورات ميف طلئفتة واسترة مت  اجلهتلت الفلعلتة، 2018 ويف علمل -70

ومواصلة مرافة آرائهل  لم  أجالنها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة  يفعظنهل الدو  اليت  لركا 
  ل : حتسني الرملظة. وم  عني النعلئا الائظسظة مل

عتظري و  إن النها ادصمم استب االاعظلجتلت الفا  تة مزمتل مفظتد لرمتل االيفلحظتة )أ( 
 ادلثلتة لتدمل احملتاز والعحتدايتلعا عشتأنمتيف التدو  وادنتمتلت لعبتل   اآلراا  منترباً هلمتلً للدو  اغطااف 

 لعرلون وادسلعد ؛ اايف جملااعظلجلهتل لرا  و 
ستتلس أنتتا أنتتتا إىل التتنها ادصتتمم استتب االاعظلجتتلت الفا  تتة علتتى  ُ  أال نبمتت   ) ( 

عل على أسلس أنا  شتزل جت ااً مت  اجلهتو  ادبذولتة لعر  ت  الشتفلفظة والعواصتل ويربرتة  ،ادي منفصل
 ادوار ؛

لعرة اجعملعلت النها ادصمم اسب االاعظلجتلت الفا  تة أمتا ضتاوري مت  معإن  ) ( 
 أجل االسعفل   م  ال خم الذي يولد خال  االجعملع؛

أثبتا العرتلون متيف أصتتحل  ادصتلحة التوطنظني والتتدولظني يف البلتد يف جمتلا يطتتو ا  ) ( 
 و طظط النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة أنا يرلون حظم للمل ة؛

ال ميزت  للتتنها ادصتتمم استب االاعظلجتتلت الفا  تتة أن دتل بتتل احلتتوار التتوطت  ه() 
 اللوي عل  نبم  أن  زملا.

مهظة ير    2019أاير/مل و  24-22 الفرت  ويف -71 ، أكدت اللحنة ادرنظة ععر    العرلون وادسلعد  أ
الدو  اغطااف كبماً صاحلوار عمظة ضملن أن حتاز الدو  اغطااف، جمعمرة، يلدملً   و  حتلظق أهداف 

النها ادصمم  واللظلمل عذلك عزفلا  وفرللظة وعلى حنو  لمل. ويف 2025 لرلمل هذا الصد ، والسعزمل  
منلعا  ائمة  اخل البلد إلاتاة اوار إاتاة  اسب االاعظلجلت الفا  ة، اعرتفا اللحنة  مهظة النتا يف

ل  ادصلحة على الصرظد الوطت. ولدعم الدو  اغطااف مجظيف أصحمنعتم عشأن العنفظذ والعحدايت عني 
إلنشتلا منتلعا وطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل. لً يف هذا الصد ، حدما اللحنة ورحة يعةم   وذج

للظة: يظسم  لع ا وهتدف هذه ادنلعا إىل ضملن ايبلع اا  لمل لعنفظذ االيفلحظة ع  طا ق حتلظق اغهداف 
رب عتني أصتتحل  ادصتلحة ادعرتتد    مت  ختتال  عملظتة يشتتلور ة ويشتلركظة؛ ويتتوفم منتتالعنستتظق العرتلون و 

لعنفظذ  للحهلت صلابة ادصلحة ك  ينلحش عن اهة وصدق و فلفظة العحدايت أو ا الرلبلت اليت يررت  
طة عرب أنش عمظة يشحظيف ال ادشلكل عطا لة مجلعظة؛ وهتظرة عظرة يعظري ينفظذ اإلجاااات ادعرللة ابغلململ

ادنلصا  والعوعظة ابلعحدايت ادعبلظة وخطط العنفظذ و مهظة إ مل  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف السظلسلت 
واخلطط والرباما اإل لئظة؛ وإاتاة بفل إلجتااا مشتلورات وطنظتة وعنتلا يوافتق اآلراا، وحتد تد اغولتوايت 

ظلجلت والعحدايت، ميف الرتكظ  على ضملن  د االاعوصظلغة السظلسلت، وينفظذ اغنشطة ورصدهل، وحتد
 احملد  ،ل. جلميف احرتا  اغ ،يف أحا  وحا نز  ،يلدملً اغطااف  دو الأن حتاز 

وصو   2017-2014اغلململ اغرضظة يف الفرت  صد ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سحل ما  -72
طفا  يف ادوي علظون  والر ميف  1,9إىل اواا ادلحنة مبلط متو ل اإلجاااات ادعرللة ابغلململ م  اجلهلت 
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 673,2(، و2016ملظون ) 482,9(، و2015ملظون ) 376,5(، و2014ملظون ) 430,7) 2017 العمو ل علمل
يف ذلك أفملنسعلن  يف ادلئة( مبل 65(( مؤكداً أن عد اً صمماً م  البلدان يعللى مرتم العمو ل )2017ملظون )

  ة ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة والرااق وكولومبظل.واجلمهور ة الراعظة السور 
، اععمد جملس االحتل  اغورويب حااراً لتدعم ينفظتذ االيفلحظتة وخطتة عمتل متلعويو 2017 ويف علمل -73

لحة عشتتأن مستتتلئل إزالتتتة اغلمتتتلمل مشتتلورات وطنظتتتة غصتتتحل  ادصتتت 10ععلتتدمي  عتتتم متتتلا إىل اتتتواا 
ا االسعرااضتتت  الثللتتت ، ُعلتتتدت يف الرتتتااق جلستتتلت اتتتوار وطنظتتتة ومستتتلعد  الةتتتحلاي. ومنتتتذ ادتتتؤمت

ُعلتدت اتوارات متيف أصتحل   غصحل  ادصلحة يف كل م  أوغندا وجنتو  الستو ان والرتااق، كمتل
نمل . وراتتتب ادشتتتلركون ادصتتلحة التتتوطنظني عشتتتأن إزالتتتة اغلمتتتلمل يف كتتتل متت  البوستتتنة وا،استتتك والستتت

اوا  مهظعهتتل يف  عتتتم التتترباما الوطنظتتتة. واحتتتا اتتتوارات ابحلتتوارات الوطنظتتتة غصتتتحل  ادصتتتلحة وأحتتت
أصحل  ادصلحة يف مجيف أصحل  ادصلحة ووفات منرباً دنلحشة اللتة العنفظتذ، ولاليفتلق علتى ستبل 

 ةلً فاصة دنلحشة ستبل ادة  حدملً، على حنو  لمل للحمظيف. وحدما اوارات أصحل  ادصلحة أ
ني اإلعالغ والعخطظط والعنسظق. وابإلضلفة إىل هذه احلوارات، ير    العرلون وادسلعد  م  خال  حتس

ُعلتد ادتؤمتا الرتلد  عشتتأن يلتدمي ادستلعد  لةتتحلاي اغلمتلمل ادةتل   لألفتتاا  وادعفحتاات اغختاى متت  
 12إىل  10يف الفتتتتترت  متتتتتت   ،اغر نانلفتتتتتلت احلتتتتتا  والتتتتتوق اغ تتتتتخلص ذوي اإلعلحتتتتتة يف عمتتتتتلن، 

ؤمتا إىل يوفم الفاص للخرباا يف جمل  التوق اغ تخلص ذوي اإلعلحتة . وسرى اد2019أ لو /سبعمرب 
ومسلعد  الةحلاي، ودعخذي اللاارات واغ خلص ذوي اإلعلحة، مب  فظهم ضتحلاي اغلمتلمل، دواصتلة 

هتو  ادبذولتة دستتلعد  الةتحلاي متيف أازتتلمل اسعزشتلف العحتدايت وادملرستلت اجلظتتد  يف مواامتة اجل
 ص ذوي اإلعلحة وأهداف العنمظة ادسعدامة.ايفلحظة الوق اغ خل

ومنتتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتتتت  الثللتتت ، واصتتتتلا التتتدو  اغطتتتتااف يستتتلظط الةتتتتوا علتتتى أمهظتتتتة  -74
ير    العرلون ل م  أجاالسرتايظحظلت الوطنظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ وخطط الرمل الرللظة اجلو   

مل عأن االسترتايظحظلت وخطتط الرمتل  نبمت  أن يشتتوادستلعد . وأ تلرت التدو  اغطتااف كتتذلك إىل 
العلوي الذي حتدثا ملموسة وبد   العزللظف اسعنل اً "إىل مرلوملت منلسبة و حظلة عشأن على مااال 

ادرلوملت اليت جتميف م  النسلا  يف ذلك مبل -اغلململ ادةل   لألفاا  وأثاهل االجعملع  واالحعصل ي 
عل  هذا واليت ير ز ويشحيف  -ن والاجل  وحُتلَّل م  منتور جنسلين ادعةارات والفعظلت والفعظل على ماا

التتدو  اغطتااف عظنهتتل أفملنستعلن وأنمتتوال  ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، عمتد عتتد  مت  .ادنتتور"
النزتل والصتتومل  وطلجظزستعلن وكمبتو اي إىل إطتتالق و/أو  والبوستنة وا،استك وياكظتل وزمبتتلعوي وستاي

االسرتايظحظلت الوطنظة م  أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة، عدعم م  الشاكلا الوطنظني اسعراا  
 و/أو الدولظني.

ور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف حتلظق أهداف العنمظة ادسعدامة، ُ حرا واعرتافلً ابلد -75
هو  الاامظة إىل ير    إ مل  اإلجاااات ادعرللة الدو  اغطااف، منذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، على عذ  اجل

ميز  أن ير ز جهو  يربرة ابغلململ يف اخلطط اإل لئظة اجللر ة واخلطط الوطنظة اغخاى ذات الصلة اليت 
الدوا إلزالة  ادوار . ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، عذ  عا ما اغمم ادعحد  اإل لئ  وماك  جنظف 

غاا  اإلنسلنظة جهو اً ل اي   الوع  يف    ادنعدايت  مهظة اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ابلنسبة اغلململ لأل
 ل ير    العرلون.إىل اللطلعلت اغخاى، م  أج

وال ي ا  الدو  اغطااف يدرك أن يلبظة االاعظلجلت وضملن الوق ضحلاي اغلململ  عطلتب  -76
مستعما للمتوار  السظلستظة وادللظتة وادل  تة مت  أجتل حتستني الاعل تة الع امًل طو ل اغجل  عمثتل يف يتوفم 

 عمل تى متيف اغولتتوايت  ، مبتلالصتحظة وختدملت التدعم االجعمتلع  واالحعصتل ي وجرلهتل أوستيف نطلحتلً 
على نطلق اإل لئظة للحهلت ادلحنة، اسب االحعةلا. ويواصل الدو  اغطااف اإلحاار  مهظة العرلون 
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ت ادرنظة ابلصحة والوق اإلنسلن وحةلاي اإلعلحة والعنمظة م  أجل يلبظة ااعظلجلت ميف ادنتوملأوسيف 
هتم كتذلك العرتلون عتني آلظتلت نت ع الستال  التيت يلتيف وم  اد ،الةحلاي عطا لة  جرة وفرللة ومسعدامة

ز ير  لرتكظ  على الفاص ادفظد  للحمظيف وضملن أن عمظة ا علظهل مسؤولظلت يف جمل  مسلعد  الةحلاي
 اغنشطة عرةهل البرض.

ويف خطة عمل ملعويو، ايفق على أن "يطور مجظيف الدو  اغطااف العرلون الثنلئ  واإلحلظم   -77
ع متا عستبل منهتل العرتلون عتني علتدان اجلنتو  ويبتل   العحتلر  الوطنظتة وادملرستلت اجلظتد  والتدوا ويد

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، جاى يبل    .وادوار  والعزنولوجظل واخلربات م  أجل ينفظذ االيفلحظة"
اغلململ. عد  م  ال ايرات لعللسم اخلربات وغمهل م  جهو  العرلون عني الدو  اغطااف ادعة ار  م  

فاا  ع  اإلوم  اغمثلة على ذلك أن الرد د م  الوفو  زارت كمبو اي للعراف على يطبظق منهحظلت 
ذلتك يف كولومبظتل، علتى ستبظل ادثتل . ويستهم هتذه العبتل الت عتني  يف اغراض  وأفةل ادملرسلت مبتل
 يف العنفظذ الفرل  لاليفلحظة. 5الدو  اغطااف ادنف ِّذ  للمل   

اغلمتتلمل، يف جتاى العرتلون علتى إزالتة وابإلضتلفة إىل ذلتك، منتذ ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ،  -78
على سبظل ادثل . وم  اغمثلة على ذلك الرمل ادو  مشرتكة،  لد هلعني الدو  اليت  عرض احللالت،

هتتذا  شتترتكة. ويفعلتتى اتدو مهل اديف منتتلطق واحرتة العرتلوين عتتني إكتوا ور وعتتمو وعتني ات لنتتد وكمبتو اي 
يف يداعم عنتلا اغمت  والثلتة عتني التدو  اغطتااف. وعتالو  علتى  5الصد ، ميز  أن  سهم ينفظذ ادل   

يف  يف الستتنوات اخلمتتس ادلضتظة، عنصتتااً متت  عنلصتتا ايفلحتتلت الستتالمل، ذلتك، اعُعتتربت إزالتتة اغلمتتلمل،
 فهل إسهلملً ملموسلً يف  عم جهو  السالمل.، اليت يسلط الةوا على أمهظة إزالة اغلململ عوصمثالً  كولومبظل

وعظنمل نُفذ عد  م  اجلهو  لعر    العرلون وادسلعد ، م  الواضري أن اجلهو  بب أن يسعما  -79
لتد وعلتى الصترظد التدوا لةتملن يوجظتا العرتتلون وادستلعد  عطا لتة يزفتل إاتااز يلتدمل كبتم حنتتو يف الب

. وسظعرني عذ  جهتو  أكثتا ينستظللً مت  جلنتب التدو  التيت 2025 حتلظق يطلرلت الدو  اغطااف لرلمل
علتى يتوا ملللظتد اغمتور  ميزنهل يلدمي ادستلعد  لتدعم التدو  اغطتااف التيت أظهتات  رجتة عللظتة مت 

طااا خططلً واضحة للعصدي للعحدايت ادعبلظة. وعلى النحو ادبني يف خطة عمل و  الوطتالصرظد 
ا التتدعم حبظتتت  يةتتم  الشتتااكلت يرا فتتلً واضتتحلً للمستتؤولظلت ومستتتلالة ،  نبمتت  يتتوفم هتتذ21متتلعويو 

العنفظتتذ، ووضتيف أهتداف واضتتحة وحلعلتة لللظتلس وإرستتلا اتوار منتعتم طتتوا  فترت   ،فظمتل عظنهتتلاغطتااف 
 واظثمل أمز ، وضيف الع املت معرد   السنوات.

 تدابري لضمان المتثاط -اثمناا  
ادسؤولظة الائظسظة ع  ضملن االمعثل  يليف على عليق كل سبق أن أحات الدو  اغطااف  ن  -80

متت  االيفلحظتتة  ن يعختتذ كتتل  ولتتة طتتاف مجظتتيف العتتتداعم  9 ولتتة طتتاف عشتتزل فتتا ي. ويلةتت  ادتتل   
يف ذلك فا  اجل ااات الرللعظة دنيف وحميف اي نشلة بتور  لومل  مبل ،ونظة واال ار ة ادالئمة وغمهلالللن

 ظم خيةيف لوال عهل او سظطاهتل.عا ا خلص او  ليف يف احل
يفرل ذلك عرد، أن "يعخذ، يف  ويل مل خطة عمل ملعويو كل  ولة م  الدو  اغطااف اليت مل -81

 عحلوز موعد انرلل  ادؤمتا االسعرااضت  الااعتيف، مجظتيف العتداعم الللنونظتة  موعد ال أحا  وحا نز  ويف
خلضرون  بتور  لومل عا أ خلص مشمولون عوال عهل أو واإل ار ة وغمهل م  العداعم دنيف وحميف أي نشلة

 .خلضيف لسظطاهتل"  ليف يف إحلظم مشمو  عوال عهل أو لسظطاهتل أو
 ولة طافلً حد أعلما  ال اععمدت يشا رلت  63لثلل ، كلنا ويف خعلمل ادؤمتا االسعرااض  ا -82

ة طافتلً أعلمتتا  اتل يرعترب اللتتوانني  ولت 37وأن هنتتلك  9يف إطتلر االلع امتلت ادنصتتوص علظهتل يف ادتل   
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يبل ِّط عرد  فه  مل ، ولة 61وعد هل  ،الدو  اغطااف ادعبلظة الوطنظة الللئمة كلفظة إلنفلذ االيفلحظة. أمل
اععربت اللوانني الللئمة   أو 9 إذا اععمدت يشا رلت يف إطلر االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل   عمل

 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل :كلفظة إلنفلذ االيفلحظة. 
إىل  -النزتتل وعمتتتلن  هتت   ولتتة فلستتطني وستتاي -انةتتما ثتتالي  و  أطتتااف  )أ( 

النزتل و ولتتة  يبتني ستتاي . ومل9 رلت مبوجتب ادتتل   االيفلحظتة. وأ تتلرت عمتلن إىل أاتتل اععمتدت يشتتا 
 ؛9اللوانني احلللظة كلفظة يف إطلر ادل    انيرعرب  لإذا كلنع مل ل يشا رلت أوفلسطني عرد اععمل مه

أفملنسعلن  - 9أ لرت ّلين  و  أطااف إىل أال اععمدت يشا رلت وفللً للمل    ) ( 
 لسو ان وفنلندا وفظح  وكظنظل؛وابراغواي وعلملراي وسلنا كظعس ونظفس وا

ظتة كلفظتة: أنمتتوال أ تلرت التدو  اغطتااف التثالي العللظتة إىل أاتل يرعترب اللتوانني احللل ) ( 
   فوار وات لند. وكوت

 ولتة طافتتلً  اتل اععمتتدت يشتا رلت يف إطتتلر االلع امتلت ادنصتتوص  72وات  اآلن، أفتتل ت  -83
  اتتل يرعتترب اللتتوانني الوطنظتة الللئمتتة كلفظتتة إلنفتتلذ االيفلحظتتة.  ولتتة طافتلً  39وأفتتل ت  9علظهتل يف ادتتل   

يبلط عرد عمل إذا اععمتدت يشتا رلت يف إطتلر  فه  مل ، ولة 53وعد هل  ،الدو  اغطااف ادعبلظة أمل
اععربت اللتوانني الللئمتة كلفظتة إلنفتلذ االيفلحظتة. ومنتذ ادتؤمتا  أو 9االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل   

لههل إىل ا السعرااض  الثلل ، يواصل رؤسلا االيفلحظة ادعرلحبون ميف هذه الدو  اغطااف السرتعلا انعب
خطة عمل  االلع امل ادسعحق ويشحظرهل على اإلعالغ عشأن هذه ادسألة يف أحا  وحا نز . ويفهذا 

 لااعيف.ملعويو، الع ما الدو  اغطااف مبرلجلة هذه ادسألة حبل ادؤمتا االسعرااض  ا
ويف خطتة عمتل متلعويو، ايُفتق علتى أن مجظتيف التدو  اغطتااف ادراوفتة عرتدمل امعثل،تل لاليفلحظتتة  -84
اليت ُ  عم عدمل امعثل،ل ،تل "ستعلدمل مرلومتلت عت  اللتة مجظتيف التدو  اغطتااف  ستاع وأمشتل طا لتة  أو

لتى اتل هتذه ادستألة نزنة وأكثاهل  فلفظة وسعرمل ميف الدو  اغطااف اغخاى عاو  مت  العرتلون ع
ااف أمهظتتة ومنتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، أكتتدت التتدو  اغطتت ."8عستاعة وفرللظتتة، عمتتالً ابدتتل   

ستعما ياالستعماار يف إ انتة أي استعرمل  لأللمتلمل ادةتل   لألفتاا  مت  حبتل أي جهتة فلعلتة لةتملن أن 
 وصم اسعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا . د  

سعرااض  الثللت ، أنشترا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل  اللتلئم علتى العرتلون درلجلتة ويف ادؤمتا اال -85
والنتا يف أي معلعرة حد يزون منلسبة دسلعد  الدو  اغطااف  1-1ثل  للمل   ادسلئل ادعرللة ابالمع

الثلل ، نتات  على الرمل مرلً ابلاو  العللظد ة لاليفلحظة ادعمثلة يف العرلون. ومنذ ادؤمتا االسعرااض 
اليت ظهات  1-1اللحنة ادرنظة ابالمعثل  الللئم على العرلون يف ا علاات عدمل االمعثل  غازلمل ادل   

يف أوكاانظل وجنو  السو ان والسو ان والظم . وطلبا اللحنة ابنعتلمل م  هذه الدو  اغطااف يلدمي 
نيف إجااا العحلظللت، وكذلك ع  الع امهل مرلوملت مسعزملة ع  حتلظللهتل وع  ظاوفهل الوطنظة اليت مت

هتت   -واللتتا  ولتة طتاف وااتد  عرمتل االيفلحظتة. ورابتا اللحنتة ابدشتتلركة ادستعما  ،تذه التدو . 
يف اال عتتلاات، وخلصتا إىل أن اال عتلاات غتتم ذات مصتداحظة وأن ادتتاجري أن  -جنتو  الستو ان 

لنتتا إىل ادرلومتلت التوار   مت  جنتو  الستو ان، يزتون ادنطلتة ادرنظتة خللظتة مت  اغلمتلمل اغرضتظة. واب
ات. وأ تلرت احلتلالت ادعبلظتة إىل أن أوصا اللحنة التدو  اغطتااف عرتدمل مواصتلة النتتا يف اال عتلا

لحنة  اغم  ال   ا  هو الرلبة اليت يرظق النتا يف اال علاات لزنهل أ لرت أ ةلً إىل اسعماار يواصل ال
 يف هذا الصد .والدو  اغطااف عشأن جهو هل 

اتواراً  ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أرستا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل  اللتلئم علتى العرتلون -86
مفعواًل ومعواصالً ميف اجملعميف اددين عشتأن احلتلالت التيت  ت عم فظهتل استعخدامل اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا . 
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ش، واحلملتتة الدولظتتة حلتتتا اغلمتتتلمل ويرلتتد اللحنتتة اجعملعتتلت منعتمتتة متتتيف منتمتتة هظتتوم  را تتعس وويتتت
 اغرضظة دنلحشة اال علاات ادعرللة ابسعخدامل اغلململ.

مت  االيفلحظتة   ر ،  1-1ن ا علاات عدمل امعثل  الدو  اغطااف غازلمل ادتل   ويف اني أ -87
ة. وعلى فرين الدو  اغطااف علزمة على أن يعحلى ابلظلتة للعأكد م  أن اجلمظيف درتمل حواعد االيفلحظ

الزلمل  غاار ذلك، أللا عرض الدو  اغطااف الةوا على احللجة إىل ضملن يلظد الدو  اغطااف 
 يف ذلك إزالة اغلململ يف أحا  وحا نز . االلع املت الوار   يف االيفلحظة، مبل جبمظيف

 الش افية وتبادط املعلومات -اتسعاا  
غطااف  ن الشفلفظة والعبل   ادفعو  للمرلوملت، يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  ا -88

االيفلحظة وغمهل م  الوسلئل غم الامسظة، عنصاان أسلسظلن م  خال  آلظلت رمسظة وغم رمسظة يف إطلر 
وسلما الدو  اغطااف أ ةلً  ن احلوار الذي  سرت د مبرلوملت  حظلة وعللظة  لعحلظق أهداف االيفلحظة.

 .العرلون وادسلعد  ويسا يف ويم  ينفظذ االيفلحظة اجلو   م   أنا  عم

 لتيف علتتى العت امل  7الشتفلفظة مبوجتب ادتل   عشتتأن لر ا وذكَّتات التدو  اغطتااف  ن يلتدمي يلت -89
و زعس  هذا اغما أمهظة خلصة ابلنسبة للدو  اغطااف اليت ه  عصد  يدمم  مجظيف الدو  اغطااف.

، وابلنسبة للدو  اغطااف اليت ه  عصد  يطهم ادنلطق 4وفللً للمل    ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا 
، والدو  اغطااف اليت حتعفظ ابغلململ ادةل   لألفاا  لألغاا  اليت يسمري هبل 5  ادلمومة وفللً للمل 

  .9، والدو  اغطااف ادسؤولة ع  عد  كبم م  النلجني، ويلك اليت ه  عصد  ينفظذ ادل   3ادل   
مت  أجتل  عتم جهتتو   (10)لتدو  اغطتااف  لتظالً لإلعتتالغلجعمتلع الااعتيف عشتتا االوحتد اععمتد  -90
 لظل اإلعالغ، ومنذ وضيف  و  اغطااف يف جمل  يلدمي العللر ا وحتسني كمظة يلك العللر ا ونوعظعهل.الد

ائتد التيت ميزت  وحد أعل ت الدو  اغطااف العشد د علتى الفو ادلدمة.  لواظ حتس  يف نوعظة العللر ا
اغطااف على استعخداما يف ينفظتذ الع املهتتل  احلصو  علظهل ععطبظق " لظل اإلعالغ"، و حرا الدو   

 ولة طافلً حدما يللر اهل م  أصل  20 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعخدما. (11)7مبوجب ادل   
ومل فعرا اللحنعلن ادرنظعلن . الغ أو عرةهلمجظيف عنلصا  لظل اإلع 5ادنفذ  للمل    32الدو  اغطااف الت 

اليفلحظة ومبسلعد  الةحلاي حتثلن الدو  على اسعخدامل  لظل اإلعالغ لةملن الوضو  م  ا 5ععنفظذ ادل   
 .عشأن اللة العنفظذ

منلحشتة غتتم رمسظتتة ،  عتتا اللحنتتة ادرنظتة مبستتلعد  الةتتحلاي إىل 2016 تبلة/فربا ا  18ويف  -91
 .مل ادةل   لألفاا ت ادعرللة ابإلعالغ ع  مسلعد  الةحلاي مبوجب ايفلحظة اتا اغلملعشأن االلع امل

الاتا اللحنة أن اإلعالغ ع  االلع املت ادعرللة مبسلعد  الةحلاي مبوجب خطة عمل ملعويو مل بردف
عرلتتق إىل إاتاتتة منترب للتتدو  اغطتااف دنلحشتة العحتتدايت ادبلتط عنهتتل فظمتل  سترا حتد  زتون مرلتتداً، 

. علاة للعملب على هذه العحدايتم  خطة عمل ملعويو والفاص اد 14إىل  12ععنفظذ اإلجاااات م  
وأ لرت اللحنة أ ةلً يف االجعملع إىل  عو  موجهة م  الدو  اغطااف إىل النتا يف يبسظط أسللظب 

 .اإلعالغ ع  مسلعد  الةحلاي يف مجظيف االيفلحظلت ذات الصلة عن ع السال 
إر ل ات عشأن اإلعالغ ع  مسلعد  كنعظحة للمشلورات، وضرا اللحنة ادرنظة مبسلعد  الةحلاي و  -92

هتدف إىل  عم الدو  اغطااف يف يلدمي مرلوملت  لملة ع  العلدمل احملاز يف ينفظذ الع املهتل عشأن  الةحلاي
__________ 

 .APLC/MSP.14/2015/WP.2،  لظل اإلعالغ (10)
  .37، الفلا  APLC/MSP.15/2016/10، العلا ا اخلعلم  لالجعملع اخللمس عشا للدو  اغطااف (11)
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زوك الدولظة ادعرللة عةحلاي صمسلعد  الةحلاي، فةالً ع  إعااز أوجا الع زر يف جمل  اإلعالغ ميف انعلف ال
الدو   الذخلئا ادنفحا  وابإلعلحة والوق اإلنسلن. لثلل ، حدمل اواا نصف  ا ومنذ ادؤمتا االسعرااض  

 .اغطااف ادرنظة يللر ا  لملة عشأن مسلعد  الةحلاي
لت متمرلو  ويف ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، ايُفتق علتى أن يلتدمل مجظتيف التدو  اغطتااف ستنوايً  -93

ويف خعتتلمل . عللظتة اجلتو   وبدثتة، وفلمتل يلعةتظا االيفلحظتتة، وأن يلتدمل مرلومتلت إضتلفظة عشتزل طتوع 
اليت صدحا على االيفلحظة أو انةما  161مجظيف الدو  اغطااف الت كلنا ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  

واالستعثنلاان . االيفلحظتة مت  7مت  ادتل    1مرلوملت أولظة عشتأن الشتفلفظة وفلتلً للفلتا  حد حدما إلظهل 
ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، حتدما عمتتلن يلا اهتل اغوا عشتتأن . الواظتدان مهتتل عمتلن ويوفتتللو

. ومهل  ولة فلسطني وساي النزل -الشفلفظة، على غاار مل فرلعا  ولعلن أخااين انةمعل إىل االيفلحظة 
 . ااً أولظلً عشأن الشفلفظة على النحو ادطلو ا وابلعلا، فلد حدما مجظيف الدو  ابسعثنلا يوفللو يل

لع املت على ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايُفق أ ةلً  -94 ا أن "الدو  اغطااف اليت لظسا لد هل 
، 2019ويف علمل  ".7يعرلق ابلعنفظذ سعسعخدمل اغ وات ادبسطة م  أجل الوفلا ابلع املهتل النل رة ع  ادل   

ادبسطة م  أجل الع املت لظسا لد هل  45طافلً م  أصل  ولة  13اسعخدما  يعرلق ابلعنفظذ اغ وات 
 .7لوفلا ابلع املهتل النل رة ع  ادل   ا

زا ت وميف ذلك،  يف ادلئة. 50ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، كلن مرد  اإلعالغ الرلمل  ون  -95
وأ لرت . االيفلحظة االلع املت اغسلسظة الوار   يفاغلململ اليت ينفذ مردالت إعالغ البلدان ادعةار  م  

احرتاعتا اللحنتة ادرنظتة ععر  ت   التدو  اغطتااف إىل أن يتوفم خظتلر أ ا  إلزرتونظتة لإلعتالغ، علتى حنتو متل
 .العرلون وادسلعد ، م   أنا أن  دعم الدو  اغطااف يف جهو هل ادعرللة ابإلعالغ

ل ، أولا الدو  اغطااف حدراً أكرب م  االهعململ غمهظة ضملن ا االسعرااض  الثلومنذ ادؤمت -96
الرباما  مجيف البظل ت ادصنفة اسب نوع اجلنس والس  وكفللة اسعخدامل البظل ت إلر ل  عملظة وضيف 

ويف مرتتم احلتلالت، حتتدما التدو  اغطتااف التتيت حتدما يللر اهتل مبوجتتب  يف مجظتيف جمتلالت العنفظتتذ.
اجلنس والس ، وخبلصة فظمل  عرلتق عةتحلاي اغلمتلمل وادستعفظد   نوع اسب  مرلوملت مصنفة 7   ادل

 .م  العثلظف يف جمل  انلطا اغلململ
ما عستومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايفلا التدو  اغطتااف علتى ضتاور  إ تالا اهعمتلمل م -97
لشتتفلفظة ويبتتتل   ل متتلة إىل وأ تتتلرت مجظتتيف جلتتلن االيفلحظتت ابلشتتفلفظة.ينفظتتذ االلع امتتلت ادعرللتتة واصتتلة د

شحظيف إجاااات ورك ت هذه اللحلن يف إطلر عملهل على ي. االضطالع عوالايهتل يف أمهظةم  ادرلوملت 
 .وير    الشفلفظة ويبل   الدو  اغطااف للمرلوملتاغ اا  نيحتس

 دعم التن يذ -عاشراا  
 اظيةو دة دعم تن يذ الت   

لتدو  اغطتتااف عتتد اً مت  العتتداعم الاامظتة إىل ير  تت  احلوكمتتة لجعمتتلع الااعتيف عشتتا االاععمتد  -98
ويشتمل العتداعم ادهمتة ادعختذ  اععمتل  خطتة عمتل  والشفلفظة ادللظعني يف واتد   عتم ينفظتذ االيفلحظتة.

متتؤمتا ستتنوي إلعتتالن معرتد   الستتنوات لواتتد   عتتم العنفظتتذ، وإنشتتلا ااعظتلط  لألمتتلن ادتتلا، وعلتتد 
عمتل واتد   عتم العنفظتذ وإ ار  النفلتلت ادعصتلة ابلتدعم اغسلست  وااعظتلط  يربعلت م  أجل  عم 

وُأ رجا هذه العداعم يف "اللاار ادعرلق ععر    احلوكمة والشتفلفظة ادتللظعني  اختل واتد  . اغملن ادلا
 .غطااف عم العنفظذ" الذي اععمده االجعملع الااعيف عشا للدو  ا
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لثلل ، ايفلا الدو  اغطااف على أن يلدمل مجظيف الدو  اغطااف ويف ادؤمتا االسعرااض  ا -99
اللل ر  على ذلك ادوار  ادللظتة الالزمتة للستم الفرتل  لرمتل واتد   عتم العنفظتذ، وأن يعحمتل مستؤولظة 

ولتة طافتلً  عمتلً ستنوايً لرمتل   27ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، حتدمل اتواا . اآللظلت اليت أنشأهتل
 .العنفظذ واد   عم

ويواصل واد   عم العنفظذ يلدمي يللر اهل ابنعتلمل وعلى حنو  عوافق ميف "العوجظا الصل ر عت   -100
ووفلتتلً للتتاار . التدو  اغطتتااف إىل واتد   عتتم العنفظتذ" وكتتذلك متيف حتتاارات التدو  اغطتتااف اغختاى

إىل جلنة ينسظق أنشطة  ، حدما واد   عم العنفظذ يللر ا فصلظةاالجعملع الااعيف عشا للدو  اغطااف
 .واد   عم العنفظذ و ؤوال ادللظة

و أعا الدو  اغطااف سنوايً على االعرتاف ابلدعم ادهم الذي يلدما واد   عم العنفظذ إىل  -101
 عو  الدو  اغطااف الائظس واللحلن ومنسق عا ما الاعل ة وإىل فاا ى الدو  اغطااف وغمهل، وعلى 

  لواد   عم العنفظذ.إىل مواصلة  عمهل 
ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، ومت  ختال  التدعم ادتلا ادلتدمل مت  سو ستاا، واصتل ماكت   -102

جنظف الدوا إلزالة اغلململ لألغاا  اإلنسلنظة اسعةلفة واد   عم العنفظذ، وهو مل كفتل عتدمل حتمتل 
  اد   عم العنفظذ.ظف معصلة ابلدعم اللوجسيت واإل اري لو الدو  اغطااف غي يزلل

 اجتماعات الدوط اف راف  
مستتألة  "جتعمتتيف التدو  اغطتااف ابنعتتتلمل للنتتا يف أي متت  االيفلحظتة علتى أن 11يتنص ادتل    -103

(" وعلتتتى علتتتد اجعملعتتلت التتتدو  اغطتتتااف الالالتتتة ...يعرلتتق ععطبظتتتق هتتتذه االيفلحظتتة أو ينفظتتتذهل )
ايفلا  و .  اغالسعرااضاا ؤمتادد رل  لالجعملع اغو  سنوايً إىل أن  ُ  ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، 

 .ادؤمتا االسعرااض  الااعيفإىل أن  ُرلد الدو  اغطااف على علد اجعملعلت سنو ة للدو  اغطااف 
يشا   الثلين/نوفمرب  30وُعلد االجعملع الااعيف عشا للدو  اغطااف يف جنظف يف الفرت  م   -104
عاائستتة ستترل   الستتظد عايتتاان  و كتتاومربوغ، الستتفم وادمثتتل التتدائم  2015 ستتمرب كتلنون اغو /   4إىل 

وُعلتد االجعمتلع اخلتلمس عشتا للتدو  اغطتتااف يف  لبلحظزتل لتدى مزعتب اغمتم ادعحتد  يف جنظتتف.
، عاائستتة 2016لنون اغو /  ستتمرب كتت  1يشتتا   الثتتلين/نوفمرب إىل  28ستتلنعظلغو،  تتظل ، يف الفتترت  متت  

السفم   مرلا السظد إ االدو مونظوي ابلنثو ال، وز ا خلرجظة  ظل  )متثلا سرل   السظد  ملرات ملوراس، 
وُعلد االجعملع السل س عشا للدو  . وادمثلة الدائمة لشظل  لدى مزعب اغمم ادعحد  يف جنظف(

رل   السظد ، عاائسة س2017كلنون اغو /  سمرب   20 إىل 18اغطااف يف فظظنل، النمسل، يف الفرت  م  
وُعلتتتد . يومتتتلس هل نويستتت ، الستتتفم وادمثتتتل التتتدائم للنمستتتل لتتتدى مزعتتتب اغمتتتم ادعحتتتد  يف جنظتتتف

، 2018يشا   الثلين/نوفمرب  30إىل  26االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف يف جنظف يف الفرت  م  
مزعتتب اغمتتم ادعحتتد  ، الستتفم  وادمثلتتة الدائمتتة غفملنستتعلن لتتدى ثتتااي  لظتتلعاائستتة ستترل   الستتظد  

يشتتتتا    29إىل  25وُعلتتتد ادتتتؤمتا االسعرااضتتتت  الااعتتتيف يف أوستتتلو، النتتتتاو ا، يف الفتتترت  متتت  . جنظتتتف يف
عاائسة هلن  عاايسزلر، السفم وادمثل الدائم للناو ا لدى مزعب اغمم ادعحد   ،2019الثلين/نوفمرب 

 .يف جنظف
لتتدو  اغطتتااف استتعخدامل اجعملعتتلت التتتدو  ومنتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، واصتتتلا ا -105

نتتتتتا التتتدو  اغطتتتتااف يف يويف كتتتل اجعمتتتلع،  ينفظتتتذ االيفلحظتتتتة.إلاتتتتااز العلتتتدمل يف اغطتتتااف ك لظتتتلت 
رنظة مبسلعد  ، واللحنة اد5واللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل    ،االسعنعلجلت اخلعلمظة عشأن ينفظذ وال ة الائظس

ويلظس . العرلون وادسلعد ، واللحنة ادرنظة ابالمعثل  الللئم على العرلون الةحلاي، واللحنة ادرنظة ععر   
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ازه التتدو  اغطتتااف ستتتنوايً يف الستتر  إىل حتلظتتق اغهتتداف اغسلستتتظة حتتتهتتذه العلتتلر ا العلتتدمل التتتذي 
طتااف، متيف يستلظط الةتوا علتى اإلجتاااات لاليفلحظتة ختال  الفترت  الفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو  اغ

خبطة عمل ملعويو، وعلى جملالت الرمل ذات اغولو ة ابلنستبة للتدو  اغطتااف واللحتلن  ذات الصلة
وابإلضلفة إىل ذلك، يعظري عااما اجعملعلت الدو  اغطااف فاصةً للدو  اغطااف اليت ينفذ . والائظس

 .بدثة يف جمل  الوفلا ابلع املهتل اغازلمل الائظسظة لاليفلحظة لعلدمي مرلوملت
اجعملعلت الدو  اغطااف عد اً م  الللت  اادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعةلف ومنذ -106

ختتال  االجعمتلع الااعتيف عشتا للتتدو   "مستلعد  الةتحلاي"النلتلا، منهتل جلستة رفظرتة ادستتعوى عشتأن 
مل اإلجاااات الشلملة إلزالة اغ"اغطااف، واللة نللا عشأن  لململ وحتلظق السالمل: العرلون م  أجل عل

علمًل م   20، خال  االجعملع اخللمس عشا للدو  اغطااف، واللة نللا عشأن ""م  اغلململ خل 
" واللتتة نلتتلا عشتتأن "جرتتل اإلنستتلن بتتور اهعمتتلمل 2025النحتل : حتلظتتق وعتتد االيفلحظتتة حبلتتو  عتتلمل 

. ختتتال  االجعمتتلع الستتل س عشتتا للتتدو  اغطتتتاافااليفلحظتتة: يلتتدمي مستتلعد  فرللتتة إىل الةتتحلاي"، 
 .اا الللت النللا هذه فاصة للدو  اغطااف للعفزم يف مسلئل مهمة معرللة ععنفظذ االيفلحظةوأات

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واجها االيفلحظة حتتدايت امتا عت  عتدمل يستد د التدو   -107
ت هتذه وحتد أجترب .   هظزتل الرتيظبتلت ادللظتة لاليفلحظتةعت كغنصبعهل ادلار  أو أتخاهل يف ذلتك، وكتذل

يف ذلتك ا تتلذ  ادشتلكل ا،ظزلظتة التدو  اغطتااف علتى ا تلذ عتد  مت  العتداعم خلفتض العزتللظف، مبتل
يتداعم غتم ماغتو  فظهتل مثتل خفتض عتد  أايمل االجعملعتلت عستبب عتدمل كفل تة اغمتوا  الالزمتة لرلتتد 

يفلحظة لةتملن اال، اعُعمد عد  م  العداعم يف سظلق 2016نذ علمل وم. االجعملعلت على النحو ادلار
اللدر  على العنبؤ ابلوضيف ادلا وكفللة االسعدامة ادللظة، مبل يف ذلتك إ را  عنتد للطتوارا يف يلتد اات 
العزللظف ويداعم معصلة ععسد د اغنصبة ادلار  وعردمل يسد دهل يف الوحا ادنلسب، فةالً ع  يداعم 

السعرااض  الااعيف يلا ااً ويوصظلت يعةم  وحدمل رئظس ادؤمتا ا .العزللظف على أسلس انصص خلفض
 .عد اً م  اإلجاااات اليت  نبم  أن  رعمدهل ادؤمتا االسعرااض  الااعيف

 ما بني الدوراتاملعقودة فيجتماعات ال  
اجعملعتتلت ختتال  الفتترت  منتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، واصتتلا التتدو  اغطتتااف علتتد  -108

ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، متل فعرتا االجعملعتتلت . طتاافالفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو  اغ
ادرلتتو   فظمتتتل عتتني التتتدورات يثبتتتا أاتتل بفتتتل حتتظم غتتتم رمستتت  لعبتتل   ادرلومتتتلت عشتتأن العلتتتدمل احملتتتاز 

ومنتتتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتتت  الثللتتتت ، . ظتتتةوالعحتتتدايت ادعبلظتتتة ودنلحشتتتة ادستتتتلئل ادعصتتتلة ععنفظتتتذ االيفلح
ت نللا مواضظرظة درلجلة ادستلئل ذات الصتلة ادعرللتة ععنفظتذ االيفلحظتة، مبتل يف ذلتك ثا الللحدِّ اسعُ 

منلحشة مواضظرظة عشأن "الشااكلت: احلللة الااهنة" خال  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات يف 
لتة اغختم " : اداا2025 إلالز: علمل خل   م  اغلململ حبلو  عتلمل، وعشأن "حتلظق ا2015ا  اان/ ونظا 

، وعشأن "جلسة عشأن العطلرلت يف 2016خال  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات يف أاير/مل و 
"ينفظتتذ  ن، وعشتتأ2017رلتتو   فظمتتل عتتني التتدورات يف ا  اان/ ونظتتا " ختتال  االجعملعتتلت اد2025عتلمل 

رلتو   فظمتل عتني التدورات يف ظة اتا اغلململ ادةل   لألفاا " ختال  االجعملعتلت ادم  ايفلح 5ادل   
 أاير/ 24 إىل 22ومشلتا االجعملعتلت ادرلتو   فظمتل عتني التدورات يف الفترت  مت  . 2018 ونظا  ا  اان/

رترت  ينفظتذ  وملً كلمالً م  ادنلحشلت ادواضظرظة غم الامسظة عشأن العحدايت الااهنة التيت ي 2019 مل و
واالستتعخدامل اجلد تد لأللمتتلمل  ؛االلع امتلت زالتتة اغلمتلمل وإاتتلزاآلجتتل  احملتد   إلااليفلحظتة، مبتتل يف ذلتك 

 ومسلعد  الةحلاي؛ والعثلظف يف جمل  ادخلطا ومحل ة اددنظني؛ ادةل   لألفاا  ويلدمي العللر ا الوطنظة؛
 .والعرلون وادسلعد  لمل؛وإ مل  منتور جنسلين يف اإلجاااات ادعرللة ابغلم
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ضت  الثللت ، ُعلتدت اجعملعتتلت فظمتل عتني التدورات علتى متدى  تتومني ومنتذ ادتؤمتا االسعراا -109
وابلنتا إىل ياكظ  . العنفظذ هل يف جمل ع  جهو بدثة فاصًة لعلدمي مرلوملت  اغطااف أاتاا للدو 

وإعطلا اللحلن حظمة مع ا د  للعفلعتل ادبل تا متيف فاا ى الدو  على اا أكثا مالامة لعنفظذ االيفلحظة 
االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات لرلد اجعملعلت م  عد  جللن فل ت فلد اسع فاا ى الدو ،

 .ثنلئظة يف جنظف ميف مد اي الرباما الوطنظة دزلفحة اغلململ
اغلململ لألغاا  اإلنسلنظة  ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واصل ماك  جنظف الدوا إلزالة -110

ل عني الدورات، عتدعم متلا مت  سو ستاا، وكفتل عتذلك عتدمل حتمتل اسعةلفة االجعملعلت ادرلو   فظم
 .الدو  اغطااف غي يزللظف معصلة ععنتظم هذه االجعملعلت

 جلنة التنسيق  
يةطليف عتا جلنتة خال  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعازت الدو  اغطااف الدور ادهم الذي  -111

. الامسظتة وغتم الامسظتة للتدو  اغطتااف وادعرلتق هبتلالعنسظق يف ينسظق الرمل النل ئ ع  االجعملعتلت 
ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضتت  الثللت ، اجعمرتتا جلنتة العنستتظق مت  ّتتلين إىل عشتا متتاات يف الستنة للوفتتلا 

العلرخيظتة ادعمثلتة يف إ تااك احلملتة  وطوا  هتذه الفترت ، الفتتا جلنتة العنستظق علتى نلرستعهل. عوال عهل
لصتلظب اغمحتا، واغمتم ادعحتد  ادمثلتة مبزعتب اغمتم ل لحنتة الدولظتةالغرضظة، و الدولظة حلتا اغلململ ا

 ، ادعحد  لشؤون ن ع السال ، وماك  جنظف الدوا إلزالتة اغلمتلمل لألغتاا  اإلنستلنظة، والتائظس ادرتنيَّ
 .مسظةومنسق عا ما الاعل ة غم الا 

يةطليف عا جللن االيفلحظة يف  عم ينفظذ وواصلا الدو  اغطااف إ ل هتل ابلرمل ادهم الذي  -112
ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، يرت ز علتتى وجتا اخلصتتوص العرتتلون عتني اللحتتلن والتتدو  . االيفلحظتة

اللع امتتلت مبوجتتب  اغطتتااف ادنفتتذ ، نتتل كفتتل يتتدفللً أكتترب للمرلومتتلت عتتني التتدو  اغطتتااف ادنفتتذ 
 .االيفلحظة وآلظلت االيفلحظة

 ايةبرانمج الرع  
العمثظتتل الواستتتيف النطتتتلق يف يظستتتم  منتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتتت ، واصتتتل عتتا ما الاعل تتتة -113

دشلركة . االيفلحظةهظرلت اجعملعلت  ا وواصلا الدو  اغطااف اعرتافهل  مهظة عا ما الاعل ة يف كفللة 
 . عمصو  على  ون احل ثل  الدو  اغطااف اليت حد يزون يف وضيف ال  عظري ،ل ادشلركةالواسرة دم

 17معوستتطا  ،  عتم عتتا ما الاعل تة غتم الامسظتة ستتنوايً مشتلركة متل2018-2014وختال  الفترت   -114
الدورات أو 16مندوابً مثلوا مل معوسطا  يف كل   ولة يف كل جمموعة م  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني 

لزنا اخنفل  العمو ل ادخصص للدعم، و  مباور السنواتواسعما . اجعملع م  اجعملعلت الدو  اغطااف
 .سعما م  عد  حلظل م  الدو  اغطاافعدعم م ات 

دسلئل ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  حيف عا ما الاعل -115 ا عل    ة الدو  اغطااف على ماا
م غم أن التدو  اغطتااف يالاتظ أن التذكور  شتزلون عتد اً غت. اجلنسلنظة والعنوع يف يشزظل وفو هل

 .احللصلني على الدعم معنلسب م 

 مشاركة اجلهات ال اعلة افخرى  
ظتة حلتتا اغلمتلمل واصتلا التدو  اغطتااف يلتد اهل ويشتحظرهل دشتلركة ومستلمهة احلملتة الدول -116

اغرضظة، واللحنة الدولظة للصلظب اغمحا، واجلمرظلت الوطنظة للصلظب اغمحا وا،ال  اغمحا واحتل هل 
غمتم ادعحتتد ، وماكت  جنظتتف التدوا إلزالتة اغلمتتلمل لألغتاا  اإلنستتلنظة، وادنتمتلت الدولظتتة التدوا، وا
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ني يف جمتل  إزالتة اغلمتلمل ومنتمتلت اجملعمتيف ادتدين واإلحلظمظة، والنلجني مت  اغلمتلمل ومنتمتلهتم، والرتلمل
 م  رو  الشااكة واسعفل ت الدو  اغطااف إىل اد كبم. اغخاى، على حنو كلمل يف ينفظذ االيفلحظة

اليت يبد هل جمموعة واسرة م  اجلهلت الفلعلة اليت الع ما ابلرمل مرلً م  أجل كفللة العنفظتذ الزلمتل 
 .والفرل  لاليفلحظة

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايبرتا آلظتلت ينفظتذ االيفلحظتة احتلً  اكت  أكثتا علتى فتاا ى  -117
نثلتت  التتدو  اغطتتااف وادنتمتتلت الرلملتتة يف التتتدو   البلتتدان، اظتت  يرمتتل علتتى أستتلس فتتا ي متتتيف

لعفلعل والعنسظق ميف مجظيف اجلهلت ادرنظة الداعمتة للتدو  اغطتااف يف ابمع ا د  اعرتاف ّةو . اغطااف
يف جمتل  إزالتة اغلمتتلمل  ةالرلملتلت هتتاجلينفظتذ الع املهتتل علتى الصترظد اللطتتاي وفظمتل عظنهتل، مبتل يف ذلتك 

وستظزون . شلركة يف  عم وير    الوق ضتحلاي اغلمتلمل واغ تخلص ذوي اإلعلحتةواجلهلت الفلعلة اد
 .اً أسلسظلً يف اسعماار النحل  يف ينفظذ االيفلحظةذلك عنصا 
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