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الوثيقة اخلتامية
تتألف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الرابع للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال
وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام مما يلي:
اجلزء األول-

تنظيم املؤمتر االستعراضي الرابع وأعماله
ألف -مقدمة
ابء -تنظيم املؤمتر االستعراضي الرابع
جيم -املشاركة يف املؤمتر االستعراضي الرابع
دال -أعمال املؤمتر االستعراضي الرابع
هاء -القرارات والتوصيات
واو -الواثئق
زاي -اعتماد الوثيقة اخلتامية واختتام املؤمتر االستعراضي الرابع
املرفق
قائمة الواثئق

اجلزء الثاين(-)1

__________

()1

النصوص اليت اعتمدها املؤمتر:
إعالن أوسلو
خطة عمل أوسلو
استتتعرا ستتري عمتتل اتفاقيتتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونقتتل األلغتتام املضتتادة
لألفراد وتدمري تلك األلغام ووضعها2019-2014 :
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اجلنء افوط
تنايم املمترر اسستررايا الرا ل وأعماله
ألف -مقامة
تنص اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ،وتتدمري تلتك األلغتام
-1
يف الفقت ترتن  1و 2م تتن امل تتادة  12منه تتا علت ت "أن ي تتدعو األم تتن الع تتام لألم تتم املتح تتدة إىل عق تتد مت تؤمتر
لالستعرا بعد مضي مخس سنوات عل دخول هته االتفاقيتة حيتز التنفيته" وأن "يتدعو األمتن العتام
لألمم املتحدة إىل عقد مؤمترات استعرا أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر".
ويف امل تؤمتر االستعراضتتي األول (نتتريو  29 ،تش ترين الثتتاينمنوفم  3 -كتتانون األولمديربتتم ،)2004
-2
اتفقتتت التتدول األط تراف عل ت أن تعقتتد ستتنو ا ،إىل حتتن امل تؤمتر االستعراضتتي الثتتاين ،اجتماع ت ا للتتدول
األطراف واجتماعات غري رمسية تعقدها اللجان الدائمة فيما بن التدورات ،وأن يعقتد متؤمتر استعراضتي
اثن يف النصتف الثتاين متن عتام ( 2009الوثيقتة  ،APLC/CONF/2004/5اجلتزء اخلتامس ،الفقتترة (2أ-د)).
ويف املؤمتر االستعراضي الثاين (كاراتخينا 30 ،تشترين الثتاينمنوفم  4 -كتانون األولمديربتم ،)2009
قررت الدول األطراف أن تعقد سنو ا ،إىل حن عقد مؤمتر استعراضي اثلث ،اجتماع ا للدول األطراف
واجتماعات غري رمسية تعقدها اللجان الدائمة فيما بن التدورات ،وأن يعقتد متؤمتر استعراضتي اثلتث يف
هنايت تتة عت تتام ( 2014الوثيقت تتة  ،APLC/CONF/2009/9الفقت تترة  '1'29و' .)'2واتفت تتق امل ت تؤمتر االستعراضت تتي
الثالتتث (متتابوتو 27-23 ،حزيرانميونيتته  )2014عل ت أن يعقتتد ،ابتتتداء متتن عتتام  ،2015اجتمتتا للتتدول
األطتراف كتل ستتنة يف هنايتة تشترين الثتتاينمنوفم أو بدايتة كتانون األولمديربتتم حتى هنايتة عتتام ،2018
وأن يُعقد املؤمتر االستعراضي الرابع يف هناية عام ( 2019الوثيقة  ،APLC/CONF/2014/4الفقرة .)31

ويف االجتمتتا الربتتابع عشتتر للتتدول األطتراف (جنيتتف 30-26 ،تشترين الثتتاينمنوفم ،)2018
-3
اتفقت التدول األطتراف علت عقتد املتؤمتر االستعراضتي الرابتع لالتفاقيتة يف أوستلو ،النتروي ،،يف األستبو
متتن  25إىل  29تش ترين الث تتاينمنوفم  2019واعتم تتدت تكاليف تته املقتتدرة .وق تترر االجتم تتا ك تتهلك عق تتد
اجتماعتتات حتضتتريية قبتتل انعقتتاد امل تؤمتر االستعراضتتي الرابتتع يف جنيتتف يف  24أ رممتتايو  2019ويف 18
أيلولمس تتبتم  ،APLC/MSP.17/2018/12( 2019الفق تترة  .)48وابإلض تتافة إىل ذل تتك ،وافق تتت ال تتدول
األطتراف عل ت انتختتا الربتتفري هتتانز براتربتتكار ،املمثتتل التتدائم للنتتروي ،لتتدى مكتت األمتتم املتحتتدة يف
جنيف ،رئيربا للمؤمتر االستعراضي الرابع.
وللتحضري للمؤمتر االستعراضي الرابع ،وفقا ملقررات االجتما الربابع عشتر للتدول األطتراف،
-4
ُعقتتد االجتم تتا التحض تتريي األول يف  24أ رمم تتايو  .2019وأحتتا االجتم تتا التحض تتريي األول علم ت ا
ابملهكرة املفاهيمية املتعلقة ابلواثئق املوضوعية للمؤمتر االستعراضي الرابع اليت قدمها الرئيس ،وأعر عن
ارتياحتته العتتام ألن حمتواهتتا ستتيوفر توجيه ت ا مفيتتدا للجهتتود الراميتتة إىل النهتتو ابستتتعرا الوضتتع العتتام
لالتفاقية وسري عملها ،وخطة عمل أوسلو ،وإعالن سياسي .ونظر االجتما يف مشرو جدول أعمال
امل ت ت ت تؤمتر االستعراضت ت ت تتي الرابت ت ت تتع ووافت ت ت تتق عليت ت ت تته ،وأقت ت ت تتر النظت ت ت تتام الت ت ت تتداخلي بصت ت ت تتيغته ال ت ت ت تواردة يف الوثيقت ت ت تتة
 .APLC/CONF/2009/3وأوصت االجتمتتا  ،متشتتيا متتع املمارستتة التتيت كانتتت متبعتتة ستتابقا يف اجللربتتات
الرمسية ،أبن يعمل أعضاء اللجان املنشأة مبوج االتفاقية املنتهية مدهتم نواابا لرئيس املؤمتر االستعراضي
الرابع ،وهم :بلجيكا ،وبولندا ،واتيلند ،وزامبيا ،والربويد ،وكولومبيا ،وموزامبيق ،وهولندا.
وعقتتد االجتمتتا التحضتتريي الثتتاين يف  18أيلولمستتبتم  .2019ونظتتر االجتمتتا التحضتتريي
-5
ُ
الثاين يف مشرو جتدول األعمتال املربتتكمل للمتؤمتر االستعراضتي الرابتع وبترمم ،العمتل املؤقتت للمتؤمتر
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ووافتتق عليهمتتا ،وأوصت املتؤمتر االستعراضتتي الرابتتع ابعتمادمهتتا .وأحتتا االجتمتتا علمت ا ابلواثئتتق املقدمتتة
حتض تريا للم تؤمتر االستعراض تتي الراب تتع ،وك تتهلك حبال تتة إع تتداد خط تتة عم تتل وح تتدة دع تتم التنفي تته وميزانيته تتا
للفت ت ة  ،2024-2020وأع تتر ع تتن ارتياح تته الع تتام هل تتا .ودع تتا االجتم تتا ال تتدول األطت تراف وال تتدول غ تتري
األط تراف املشتتاركة يف اجتماعتتات التتدول األط تراف وامل تؤمترات االستعراضتتية لالتفاقيتتة إىل كفالتتة تربتتديد
اش اكاهتا املقررة عل وجته الربترعة وابلكامتل والتقيتد ابلتزاماهتتا عمتالا ابملتادة  14متن االتفاقيتة .وأحتا
االجتما علما أيضا ابملواعيد املق حة الجتماعات ما بن الدورات لعام  2020واالجتما الثامن عشر
للدول األطراف ،وكتهلك ابقت ا الترئيس املتعلتق بعضتوية جلتان االتفاقيتة وأوصت ابعتمادهتا متن جانت
الدورة الرابعة املؤمتر االستعراضي.
وتكملتتة لألعمتتال التحضتتريية الرمسيتتة ملتؤمتر أوستتلو االستعراضتتيُ ،عقتتدت مناقشتتات مواضتتيعية
-6
يف  23أ رممايو  2019إلرشاد عملية وضع خطة عمل أوسلو والدفع قُ ُدم ا هبا.
وسبق املداوالت الرمسية للمؤمتر االستعراضي الرابع ،يف  25تشترين الثتاينمنوفم  ،2019حفتل
-7
افتتا شارك فيه صاح الربمو امللكي ويل عهد النروي ،هاكون ،ووزيرة خارجية النروي ،،إين إريكربن
سوريد ،ووزير التنمية يف النروي ،،داغ  -إجني أولشتاين ،وعمتدة أوستلو ،متار ن بتورغن ،ووكيلتة األمتن
العام واملمثلة الربامية لشؤون نز الربال  ،إيزومي مكاميتربو ،اليت نقلت رسالة من األمن العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش ،ومفو شؤون الالجئن ،فيليبو غراندي ،ومئ رئيس جلنة الصلي األمحر
الدوليت تتة ،جي ت تتل كاربونييت تته ،واملربتش ت تتار اخل ت تتاص لليونيربت تتيف ،ج ت تتريت كت تتابياليري ،واملبع ت تتواثن اخلاص ت تتان
لالتفاقية ،صاحبة الربمو امللكي األمرية أس يد من بلجيكا ،وصاح الربتمو امللكتي األمتري مرعتد متن
األردن ،وس تتلم غوس تتو م تتن البوس تتنة واهلرس تتك ،وأل تتيكس مونيامب تتاابزي م تتن أوغن تتدا بوص تتفهما ممثل تتن
للناجن من األلغام األرضية ،وفاي ويلدهاغن ،فنانة.

ابء -تنايم املمترر اسستررايا الرا ل
تفري هتتانز براتربتتكار،
-8
افتتتت امل تؤمتر االستعراضتتي الرابتتع يف  26تش ترين الثتتاينمنوفم  2019الربت ُ
املمثل الدائم للنروي ،لدى مكت األمم املتحدة يف جنيف ،رئيس املؤمتر االستعراضي الرابع.
وأقت تتر امل ت تؤمتر االستعراضت تتي الرابت تتع ،يف جلرب ت تتته العامت تتة األوىل املعقت تتودة يف  26تش ت ترين الث ت تتاينم
-9
نوفم  ،2019جدول أعماله ،بصيغته الواردة يف الوثيقة  ،APLC/CONF/2019/1وبرمم ،عمله ،عل
النحتتو ال توارد يف الوثيقتتة  .APLC/CONF/2019/2ويف املناستتبة نفربتتها ،وافتتق امل تؤمتر االستعراضتتي الرابتتع
علت مشتتاركة املنظمتتات التتيت منحتهتتا جلنتتة التنربتتيق مركتتز املراقت بصتتفة مراقت مبوجت املتتادة  4-1متتن
النظام الداخلي.
 -10ويف اجللربة العامة األوىل أيض ا ،انتُخبت ابلتزكية نواابا لرئيس املؤمتر االستعراضي الرابع بلجيكا
وبولندا واتيلند وزامبيا والربويد وكولومبيا وموزامبيق وهولندا.
 -11وأكد املؤمتر االستعراضي الرابع ابإلمجتا ترشتي إنغريتد شتوين ،مربتشتار أقتدم بقربتم الشتؤون
اإلنربتتانية يف وزارة خارجيتتة النتتروي ،،أمينت ا عامت ا للمتؤمتر .وأحتتا املتؤمتر علمت ا أيضت ا بتعيتتن األمتتن العتتام
لألمتتم املتحتتدة بيت كتتوالروف متتن فتتر جنيتتف التتتابع ملكتت األمتتم املتحتتدة لشتتؤون نتتز الربتتال  ،أمينتا
تنفيه ا للمؤمتر ،وبتعين الرئيس خوان كارلوس روان ،مدير وحدة دعم التنفيه ،بوصفه املنربق التنفيهي
للرئيس.

GE.19-22053

3

APLC/CONF/2019/5

جيم -املشاركة

املمترر اسستررايا الرا ل

 -12شاركت يف املؤمتر الدول األطراف التالية :إثيوبيا ،األرجنتن ،األردن ،إري  ،إسبانيا ،أس اليا،
إستتتونيا ،أفغانربتتتان ،إك توادور ،ألبانيتتا ،أملانيتتا ،إندونيربتتيا ،أنغتتوال ،أوغنتتدا ،أوكرانيتتا ،أيرلنتتدا ،أيربتتلندا،
إيطاليتتا ،ال ازيتتل ،ال تغتتال ،بلجيكتتا ،بلغتتار  ،بتتنغالديش ،بوترب توام ،بوركينتتا فاستتو ،البوستتنة واهلرستتك،
بولن تتدا ،ب تتريو ،ب تتيالروس ،اتيلن تتد ،تركي تتا ،تش تتاد ،ت تتونس ،جامايك تتا ،اجلب تتل األس تتود ،اجلزائ تتر ،اجلمهوري تتة
التشتتيكية ،مجهوريتتة الكونغتتو الدميقراطيتتة ،جنتتو أفريقيتتا ،جنتتو الربتتودان ،التتداكرك ،رومانيتتا ،زامبيتتا،
زمبابوي ،سري النكا ،الربلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،الربتنغال ،الربتودان ،الربتويد ،سويربترا ،شتيلي،
صربيا ،الصومال ،طاجيكربتان ،العراقُ ،عمان ،غام ،غينيا  -بيرباو ،دولة فلربتطن ،فرنربتا ،الفلبتن،
فنلنتتدا ،قطتتر ،الكرستتي الرستتويل ،كرواتيتتا ،كمبتتود  ،كنتتدا ،كولومبيتتا ،التفيتتا ،لكربتتم غ ،ليتوانيتتا ،متتايل،
املكربتتيك ،متتالوي ،اململك تتة املتحتتدة ل يطانيتتا العظم ت وأيرلنتتدا الشتتمالية ،مق تتدونيا الشتتمالية ،موريتاني تتا،
مميبيا ،النروي ،،النمربا ،النيجر ،نيجري  ،نيوزيلندا ،هندوراس ،هنغار  ،هولندا ،الياابن ،اليمن واليومن.
 -13وش تتاركت ال تتدول التالي تتة يف املت تؤمتر بص تتفة مراقت ت  ،وفقت تا للفق تترة  3م تتن امل تتادة  12م تتن االتفاقي تتة
والفقرة  1من املادة  1من النظام الداخلي للمؤمتر :اإلمتارات العربيتة املتحتدة ،ابكربتتان ،اجلمهوريتة العربيتة
الربتتورية ،مجهوري تتة الو الدميقراطي تتة الشتتعبية ،الص تتن ،فيي تتت مم ،لبن تتان ،مصتتر ،املغ تتر  ،اململك تتة العربي تتة
الربعودية ،مياكار ،اهلند ،والوال ت املتحدة األمريكية.
 -14وحضرت املؤمتر بصفة مراق املنظمات واملؤسربات الدولية واملؤسربتات واملنظمتات اإلقليميتة
والكيامت واملنظمات غري احلكومية التالية وفقا للفقرة  3من املادة  12من االتفاقية والفقرتن  2و 3من
املتادة  1متن النظتام التداخلي ،املركتز اإلقليمتي لألعمتتال املتعلقتة ابأللغتام التتابع لرابطتة أمتم جنتو شتترق
آستتيا ،واالحتتتاد األورو  ،ومركتتز جنيتتف التتدويل إلزالتتة األلغتتام لألغ ترا اإلنربتتانية ،ووحتتدة دعتتم تنفيتته
اتفاقية الهخائر العنقودية ،واحلملة الدولية حلظر األلغام ،وجلنة الصلي األمحر الدولية ،واالحتاد التدويل
جلمعيتتات الصتتلي األمحتتر واهلتتالل األمحتتر ،ومنظمتتة التتدول األمريكيتتة ،واملبعتتو اخلتتاص لألمتتن العتتام
لألمم املتحدة املعين ابإلعاقة وإمكانية الوصول ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيربتيف) ،وبترمم،
األمم املتحدة اإلكائي ،ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،ومكت األمم املتحدة لشؤون
نز الربال  ،ومكت األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،ومكت األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي.
 -15وحض تترت امل تؤمتر بص تتفة مراق ت املنظم تتات األخ تترى التالي تتة وفق ت ا للفق تترة  3م تتن امل تتادة  12م تتن
االتفاقية والفقرة  4من املادة  1من النظام الداخلي :مركتز التتدري يف اإلجتراءات املتعلقتة إبزالتة األلغتام
والتلتتو يف فت ات متتا بعتتد النزاعتتات  -بتتنن ،ومركتتز حتقيتتق االستتتقرار واالنتعتتا علت الصتتعيد التتدويل،
ومنظمة تربجيل الضحا يف مجيع أحناء العامل ،واملؤسربة الربويربرية إلزالة األلغام ،ومنظمتة دعتم احليتاة
يف املنتتاطق اخلطتترة (هتتالو تراستتت) ومنظمتتة تتتوفري ب ترام ،إدارة املعلومتتات واإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام،
والصندوق االستئماين الدويل لتعزيتز األمتن البشتري ،والفريتق االستشتاري املعتين ابأللغتام ،ومنظمتة علتوم
إعادة التأهيل ،ومؤسربة الربري بو تشارلتون ،ومرصد النزاعات والبيئة.
 -16وت ت ت تترد يف الوثيق ت ت تتة  APLC/CONF/2019/INF.1قائم ت ت تتة جبمي ت ت تتع الوف ت ت تتود املش ت ت تتاركة يف املت ت ت تؤمتر
االستعراضي الرابع.

داط -أعماط املمترر اسستررايا الرا ل
 -17عق ت تتد املت ت تؤمتر االستعراض ت تتي الراب ت تتع مث ت تتاين جلرب ت تتات عام ت تتة يف الفت ت ت ة م ت تتن  26إىل  29تشت ت ترين
الثتتاينمنوفم  .2019واستتتعر امل تؤمتر ،ختتالل جلربتتاته العامتتة األوىل والثالثتتة إىل اخلامربتتة ،ستتري عمتتل
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االتفاقيتتة ووضتتعها ،واستتتعر التقتتدم احملتترز والتحتتد ت التتيت ال ت تزال تع ت
االتفاقية وتطبيق خطة عمل مابوتو  2019-2015وإعالن مابوتو .15+

مربتتاعي حتقيتتق أهتتداف

 -18وعرضت الدول األطراف ،اليت كانت قد قدمت طلبات متديد وفقتا للمتادة ) 5(4متن االتفاقيتة،
وه ت تتي إثيوبي ت تتا وإري ت ت واألرجنت ت تتن وتش ت تتاد وطاجيكرب ت تتتان وكمب ت تتود وال ت تتيمن ،طلباهت ت تتا يف اجللرب ت تتة العام ت تتة
الثانية ،وترد ملخصاهتا متوجزة يف الواثئتق APLC/CONF/2019/WP.2 ،APLC/CONF/2019/WP.1
و  APLC/CONF/2019/WP.3و  APLC/CONF/2019/WP.4و APLC/CONF/2019/WP.27
و APLC/CONF/2019/WP.5و ،APLC/CONF/2019/WP.7علت التتوايل .وابإلضتتافة إىل ذلتتك ،قتتدمت
هولنتتدا ،بصتتفتها رئيربتتة اللجنتتة املعنيتتة بتنفيتته املتتادة  ،5حتليتتل اللجنتتة للطلبتتات ،علت النحتتو التوارد يف الواثئتتق
 APLC/CONF/2019/WP.12 ، APLC/CONF/2019/WP.16و APLC/CONF/2019/WP.15
و APLC/CONF/2019/WP.26و APLC/CONF/2019/WP.9و ،APLC/CONF/2019/WP.8عل ت ت ت ت ت
التوايل ،فضالا عن مالحظات بشأن طل واحد ،عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.28
 -19ويف سياق النظر أيضا يف سري عمل االتفاقية ووضعها ،مقش املؤمتر التقتدم احملترز والتحتد ت
التتيت ال ت تزال تع ت تنفيتته االتفاقيتتة ،ونظتتر بوجتته ختتاص يف الوثيقتتة  APLC/CONF/2019/3املعنونتتة
"حالتة تنفيتته االتفاقيتة متتن جانت التدول األطتراف التتيت عليهتا التزامتتات غتتري مربتتوفاة" .وقتتدمت التتدول
األطراف املعنية وكهلك الدول واملنظمات األخرى املهتمة معلومات حمدَّثة يف هها الشأن.
 -20ويف ستتياق نظتتر املتؤمتر يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،نظتتر املتؤمتر يف مشتترو إعتتالن أوستتلو
بشتتأن عتتامل ختتال متتن األلغتتام لعتتام  ،2019بصتتيغته ال تواردة يف الوثيقتتة ،APLC/CONF/2019/WP.10
ومشت تترو خطت تتة عمت تتل أوست تتلو ،بصت تتيغته ال ت تواردة يف الوثيقت تتة  ،APLC/CONF/2019/WP.14ومشت تترو
اس تتتعرا س تتري االتفاقي تتة ووض تتعها ،عل ت النح تتو ال توارد يف الواثئ تتق م تتن APLC/CONF/2019/WP.18
إىل .APLC/CONF/2019/WP.21
 -21ويف س تتياق نظ تتر امل تؤمتر أيض ت ا يف س تتري عم تتل االتفاقي تتة ووض تتعها ،وبع تتد اإلش تتارة إىل "التوجي تته
الصادر عن الدول األطراف إىل وحدة دعم التنفيه" ،الهي أوعز إىل وحدة دعم التنفيته ابقت ا وتقتدم
خطتتة عمتتل وميزانيتتة ألنشتتطة الوحتتدة للربتتنة التاليتتة إىل جلنتتة التنربتتيق إلقرارهتتا ،مث إىل كتتل اجتمتتا متتن
اجتماعات الدول األطراف للموافقة عليها ،نظر املؤمتر يف "خطة عمل وميزانيتة وحتدة دعتم التنفيته لعتام ،"2020
ال ت ت تتيت ق ت ت تتدمها م ت ت تتدير وح ت ت تتدة دع ت ت تتم التنفي ت ت تته وأقرهت ت ت تتا جلن ت ت تتة التنرب ت ت تتيق ،عل ت ت ت النح ت ت تتو ال ت ت توارد يف الوثيق ت ت تتة
.APLC/CONF/2019/WP.25

 -22ويف ستتياق نظتتر امل تؤمتر كتتهلك يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،وبعتتد اإلشتتارة إىل "التوجيتته
الصتتادر عتتن التتدول األط تراف إىل وحتتدة دعتتم التنفيتته" ،التتهي كلتتف وحتتدة دعتتم التنفيتته بتقتتدم تقتتارير
خطي تتة وش تتفوية ع تتن أنش تتطة الوح تتدة وس تتري عمله تتا ومتويله تتا إىل ك تتل اجتم تتا م تتن اجتماع تتات ال تتدول
األطراف ،وتقدم تقرير مايل سنوي مراجع عن الربنة الربابقة وتقرير مايل سنوي أويل عن الربنة احلالية
إىل جلنة التنربيق مث إىل اجتما الدول األطراف ،نظر املؤمتر يف "أنشطة وحدة دعم تنفيه اتفاقيتة حظتر
األلغام املضادة لألفراد وسري عملها ومتويلها" الهي قدمه مدير وحدة دعم التنفيه ،عل النحو الوارد يف
الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.24
 -23ويف ستتياق نظتتر املتؤمتر أيضتا يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،نظتتر املتؤمتر يف "أفكتتار بشتتأن بتترمم،
وآلية اجتماعات االتفاقية" ،مقدمة من الرئيس ،عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.11
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 -24واس شتتدت أيضت ا املناقشتتة املتعلقتتة بربتتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها بورقتتة قتتدمتها جلنتتة الصتتلي
األمحر الدولية بشأن "اآلراء والتوصيات املتعلقتة ابألجهتزة املتفجترة املرجتلتة التيت تتدخل يف نطتاق اتفاقيتة
حظر األلغام املضادة لألفراد" ،عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.23
 -25ونظر املتؤمتر ،يف جلربتته العامتة الربادستة ،يف ستياق نظتر يف احلالتة املاليتة لالشت اكات املقتررة
عم تالا ابملتتادة  ،14يف مربتتألة "إمكانيتتة التنبتتؤ املتتايل ابالش ت اكات املقتتررة يف األمتتم املتحتتدة واستتتدامتها.
تقرير وتوصيات" ،مقدمة من الرئيس ،عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.17
 -26ويف اجللربتة العامتة الربادستة أيضت ا ،ويف ستياق نظتر املتؤمتر يف خطتة عمتل وميزانيتة وحتدة دعتتم
التنفيتته لف ت ة الربتتنوات اخلمتتس  ،2024-2020وبعتتد اإلشتتارة إىل املقتترر املتعلتتق مبوضتتو "تعزيتتز اإلدارة
املالية والشفافية داخل وحدة دعم التنفيه" الهي اعتمد االجتما الرابع عشر للدول األطراف وكهلك
يف "اس تتتعرا منتص تتف امل تتدة لع تتام  2016خلط تتة عم تتل وح تتدة دع تتم التنفي تته الرابعي تتة الرب تتنوات" إبقت ترار
االجتمتتا الربتتادس عش تتر للتتدول األط تراف ،نظتتر امل تؤمتر يف "خطتتة عم تتل وميزانيتتة وح تتدة دعتتم التنفي تته
للف ة  "2024-2020املقدمة من الرئيس ،عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.22
 -27ويف سياق النظر أيضا يف سري عمل االتفاقية ووضعها ،وبعد اإلشارة إىل القرارات ذات الصلة
اليت اختهها االجتما الرابع عشر للدول األطراف بشأن "تعزيز احلوكمة والشفافية املاليتن داخل وحتدة
دع تتم التنفي تته" ،أش تتاد االجتم تتا ابلرائس تتة النروجيي تتة لتنظيمه تتا م تؤمترا مجحت تا إلع تتالن الت ع تتات ،يف 26
شبا مف اير  ،2019من أجل تنفيه االتفاقية.

هاء -القرارات والتوصيات
 -28أكد املؤمتر من جديد تصميم الدول األطراف عل وضع حد للمعامة واإلصاابت اليت تربببها
األلغام املضادة لألفراد وتطلعها إىل حتقيق أهداف االتفاقية إىل أقص حد ممكن حبلول عام  ،2025واعتمد
إعالن أوسلو بشأن عامل خال من األلغام ،الوارد يف اجلزء الثاين من هها التقرير(.(2
 -29ودان املؤمتر استخدام األلغام املضادة لألفراد من جان أي جهة فاعلة ،واعتمد ،هبدف دعم
تعزيز تنفيه االتفاقيتة وإضتفاء الطتابع العتاملي عليهتا ،خطتة عمتل أوستلو للفت ة  ،2024-2020التواردة يف
اجلزء الثاين من هها التقرير.
 -30وأجتترى امل تؤمتر تقييم تا للحالتتة الراهنتتة لتنفيتته االتفاقيتتة ،والتقتتدم احملتترز منتته امل تؤمتر االستعراضتتي
الثالتتث (متتابوتو )2014 ،يف حتقيتتق مقاصتتد االتفاقيتتة وأهتتدافها ،واهلتتدف الطمتتو التتهي حددتتته التتدول
األط تراف يف عتتام  ،2025والتحتتد ت املتبقيتتة للوصتتول إىل عتتامل ختتال متتن األلغتتام ،واعتمتتد "استتتعرا
ستتري عمتتل ووضتتع اتفاقيتتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونقتتل األلغتتام املضتتادة لألف تراد وتتتدمري تلتتك
األلغام ،"2019-2014 :الواردة يف اجلزء الثاين من هها التقرير.
 -31وأحا املؤمتر علما ،يف سياق نظر يف سري عمل االتفاقية ووضعها ،حبالة عاملية االتفاقية ،ودعا
مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أو تصدق عليها إىل أن تفعل ذلك يف أقر وقت ممكن.
 -32ورح املؤمتر أيض ا ،يف سياق نظر يف سري عمل االتفاقية ووضعها ،آبخر املربتجدات بشتأن
التقتتدم التتهي أحرزتتته اليتتومن وامتثاهلتتا خلطتتة عمتتل متتابوتو ،وابلتقريتتر بشتتأن "حالتتة تنفيتته االتفاقيتتة متتن
جان ت ت ت الت ت تتدول األط ت ت تراف الت ت تتيت عليهت ت تتا التزامت ت تتات غت ت تتري مربت ت تتتوفاة" ،عل ت ت ت النحت ت تتو ال ت ت توارد يف الوثيقت ت تتة
__________
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 ،APLC/CONF/2019/3وأحا علمت ا ابملعلومتات التواردة فيته .ومشتد االجتمتا التدول األطتراف التيت
مل متتثل اللتزاماهتا مبوج املادة  4أن تكثف جهودها من أجل الوفاء ابلتزاماهتا بتدمري خمزومهتا.
 -33ومتتع مراعتتاة التحلتتيالت التتيت قتتدمها رئتتيس اللجنتتة املعنيتتة بتنفيتته املتتادة  ،5والطلبتتات املقدمتتة
مبوج املادة  5من االتفاقية والطلبات نفربها ،اخته املؤمتر املقررات التالية:
مقؤؤرر شؤ الطلؤ الؤ قامتؤؤه افرجنتؤؤن لتمايؤؤا افجؤ احملؤؤاد إلكمؤؤاط تؤؤامري افلغؤؤام املضؤؤادة
لألفراد وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
''1

قيّم املتؤمتر الطلت املقتدَّم متن األرجنتتن لتمديتد األجتل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام
املضتتادة لألفتراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفقت ا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  1آذارممارس .2023

''2

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

مقؤؤرر ش ؤ الطل ؤ ال ؤ قامتؤؤه كمبؤؤودا لتمايؤؤا افج ؤ احملؤؤاد إلكمؤؤاط تؤؤامري افلغؤؤام املضؤؤادة
لألفراد وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
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''1

قتتيّم امل تؤمتر الطل ت املقتتدَّم متتن كمبتتود لتمديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري األلغتتام
املضتتادة لألفتراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفقت ا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  31كانون األولمديربم .2025

''2

ولدى املوافقة عل الطل  ،الحظ املؤمتر أنه عل الرغم من أن كمبود مل تتمكن من
إكمتتال تنفيتته االلت تزام الرئيربتتي التتهي قطعتتته عل ت نفربتتها إبمتتتام التنفيتته حبلتتول املوعتتد
النه تتائي احمل تتدد هل تتا يف ع تتام  ،2020علت ت النح تتو املوث تتق يف مق تتررات مت تؤمتر االس تتتعرا
الثاين ،ومع أنه من املؤسف أنه بعد ما يقر من عقدين من اجلهود اإلنربتانية املكثفتة
إلزالة األلغام ال تعرف كمبود عل وجه الدقة حجم التلو املتبقي هلا ،فقد أحرزت
كمبود تقدم ا جديرا ابلثناء والتزمت بز دة قدراهتا وحث اجلهتود الراميتة إىل استتيعا
حجم التحدي املتبقي والوفاء ابلتزاماهتا خالل ف ة التمديد.

''3

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشتار املتؤمتر إىل أن كمبتود كانتت تتصتور أهنتا ستتحتاج
إىل متا يقتر متن مختس ستتنوات وأحتد عشتر شتهرا متن اتريت تقتدم طلبهتا متن أجتتل
مربت املنتاطق املشتتبه يف أهنتا خطترة وتطهتري املنتاطق اخلطترة املؤكتدة .وإذ أشتار املتؤمتر
إىل أن تنفيت تته اخلطت تتة الوطنيت تتة إلزالت تتة األلغت تتام يف كمبت تتود قت تتد يتت تتأثر ابملرب ت ت املنتظت تتر
واالتفتتاق علت خطت عمتتل ملعاجلتتة األلغتتام املضتتادة لألفتراد يف املنتتاطق احلدوديتتة غتتري
املعلّمتتة ،طل ت إىل كمبتتود أن تقتتدم إىل التتدول األط تراف ،حبلتتول  15آ مأغربتتطس 2022
و 30نيرب تتانمأبريل  ،2024خطت ت عم تتل مرب تتتكملة للفت ت ة املتبقي تتة املش تتمولة بطلت ت
التمديد .وطل االجتما أن تتضمن خط العمل هه قائمةا حمدثة جبميتع املنتاطق
7
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املعروفة أبهنا حتتوي عل ألغام مضادة لألفراد أو املشتبه يف احتوائها عل ألغام من هها
القبيل ،وتوقعات سنوية تبتن املنطقتة أو املنتاطق التيت ستيتم تطهريهتا يف كتل عتام واجلهتة
اليت ستقوم بهلك خالل الف ة املتبقية املشمولة ابلطل  ،وميزانية تفصيلية منقحة.
''4

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

''5

ولتتدى املوافقتتة عل ت الطل ت  ،أشتتار امل تؤمتر إىل أمهيتتة أن حتتترص كمبتتود عل ت وضتتع
أنرب معايري وسياسات ومنهجيات إلبراء األراضي ،مبا يتماش متع املعتايري الدوليتة
لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،وأن تطبَّق مجيع اجلهات املعنية هه املعايري والربياسات
واملنهجيات من أجل تنفيه هها اجلان من االتفاقية تنفيها كامالا وسريعا ،مبا يشمل
ضمان اتبا هن ،قائم عل األدلة لتصنيف األراضي إىل فئتن مشتبه فيها ومؤكدة.

''6

وشجع املؤمتر كمبود كهلك عل مواصلة الربعي إىل حتربن تقنيتات إبتراء األراضتي
وإصدار الشهادات ،وهو ما ميكن أن يربتاعد كمبتود علت الوفتاء ابلتزاماهتتا يف فت ة
زمنية أقصر .وأشار املؤمتر إىل أن اضطال كمبود بهلك ميكن أن يفيدها يف كفالة
التصتتدي أبستتر متتا ميكتتن ل ت اثر اإلنربتتانية واالجتماعيتتة واالقتصتتادية التتيت حتتددهتا
كمبود يف طلبها.

''7

وأشار املؤمتر أيض ا إىل أمهية أن تواصل كمبود اإلبالغ عما حترز من تقدم عل حنو
يتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام متتن ختتالل تقتتدم معلومتتات
مصتنفة حربت املنتتاطق امللغتاة بواستتطة املربت غتتري التقتين واملنتتاطق املقلصتة مربتتاحتها
بواسطة املرب التقين واملناطق املطهرة .وأشتار املتؤمتر كتهلك إىل أمهيتة إبتالغ كمبتود
عن التحتد ت املتبقيتة بطريقتة تتربتق متع املعتايري الدوليتة لإلجتراءات املتعلقتة ابأللغتام
عتتن طريتتق تقتتدم معلومتتات مصتتنفة حرب ت املنتتاطق املشتتتبه يف أهنتتا خطتترة واملنتتاطق
اخلطرة املؤكدة.

''8

والحظ املؤمتر أيض ا ،لدى املوافقة عل الطل  ،أنه ابلرغم من أن اخلطة اليت قتدمتها
كمبتود طموحتتة وقابلتة للتطبيتتق ،وميكتن رصتتدها بشتكل جيتتد ،فتنن جناحهتتا يتوقتتف
عل نتائ ،جهود املرب اجلارية ،واملفاوضات الرامية إىل معاجلة املناطق احلدودية غري
املعلم تتة ،وتوس تتيع الق تتدرة عل ت إزال تتة األلغ تتام ،واملرب تتامهة املش ت كة الكب تترية م تتن ميزاني تتة
الدولة ،وتوافر التمويل الدويل الثابت .ويف هها الصدد ،أشتار املتؤمتر إىل أن االتفاقيتة
ستربتفيد من إبالغ كمبود الدول األطراف ،حبلتول  30نيربتانمأبريل متن كتل عتام،
متشي ا مع التزاماهتا مبوج املادة  ،7مبا يلي:
(أ )

8

التقدم الربنوي ونتائ ،أنشطة املرب األساسية يف املقاطعات الت  73املتبقيتة،
مصتتنفة بطريقتتة تتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام ،متتع
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بيتتان اآلاثر امل تبتتة عليهتتا يف األهتتداف الربتتنوية عل ت النحتتو ال توارد يف خطتتة
عمل كمبود ؛
( ) التق تتدم احمل تترز فيم تتا يتعل تتق اباللتزام تتات ال ت تواردة يف خط تتة كمب تتود الربت تتنوية
للمرب ت والتطه تتري خ تتالل ف ت ة التمدي تتد ،مص تتنفة بطريق تتة تترب تتق م تتع املع تتايري
الدولي ت تتة لإلج ت ت تراءات املتعلق ت تتة ابأللغ ت تتام م ت تتع بي ت تتان اآلاثر امل تب ت تتة عليه ت تتا يف
األهداف الربنوية عل النحو الوارد يف خطة عمل كمبود ؛
(ج) التقتدم احملتترز يف تنفيتته االتفتتاق املزمتتع إبرامتته متتن قِبتتل اللجنتتة العامتتة للحتتدود
ب تتن كمب تتود واتيلن تتد بش تتأن اخلطت ت الرامي تتة إىل التص تتدي للتل تتو ابأللغ تتام
املضاد لألفراد يف املناطق احلدودية؛
(د )

آخر املعلومات املتعلقة بتحقيق التوازن بن اجلنربن يف أفرقة املرب والتطهري
عن تتد قي تتام القت توات املرب تتلحة الكمبودي تتة بنش تتر  2 000م تتن مزيل تتي األلغ تتام،
واجلدول الزمين لتوظيفهم وتدريبهم ونشرهم؛

(هت) اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة؛

''9

(و)

آختتر املعلومتتات بشتتأن جهتتود تعبئتتة امل توارد ،مبتتا يف ذلتتك امل توارد املتاحتتة متتن
ميزانية الدولة الكمبودية والتمويل الوطين والدويل لدعم جهود التنفيه؛

(ز )

آختر املعلومتتات بشتتأن هيكتتل بترمم ،كمبتتود لإلجتراءات املتعلقتتة ابأللغتتام،
مب ت تتا يف ذل ت تتك الق ت تتدرات التنظيمي ت تتة واملؤسرب ت تتية القائم ت تتة واجلدي ت تتدة املتعلق ت تتة
ابلتصدي للتلو املتبقي بعد االنتهاء منه.

وابإلضافة إىل أمهية تقدم كمبود تقارير إىل الدول األطراف عل النحو املشار إليه
أعال  ،أشار املؤمتر إىل أمهية إطال الدول األطراف ابنتظام عل التطورات األخترى
ذات الص تتلة بتنفي تته امل تتادة  5خ تتالل الف ت ة املش تتمولة ابلطل ت  ،وااللتزام تتات األخ تترى
الواردة يف الطل  ،وذلك خالل االجتماعات املعقودة بن الدورات ،واجتما الدول
األطراف ،واملؤمترات االستعراضتية ،ومتن ختالل تقاريرهتا ذات الصتلة ابملتادة  7املعت ّدة
ابستخدام دليل اإلبالغ.

مقرر ش الطل ال قامته تشاد لتمايا افج احملاد إلكماط تامري افلغام املضادة لألفؤراد
وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
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''1

ق تتيّم امل تؤمتر الطل ت املق تتدَّم م تتن تش تتاد لتمدي تتد األج تتل احمل تتدد إلكم تتال ت تتدمري األلغ تتام
املضتتادة لألفتراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفقت ا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  1كانون الثاينميناير .2025

''2

ولتتدى املوافقتتة علت الطلت  ،الحتتظ املتؤمتر أنتته ابلتترغم متتن كتتون تشتتاد قتتد بتتهلت فيمتتا
يبدو جهودا لالمتثال اللتزاماهتا ،فنن املعلومات املقدمة عن التقدم احملرز ميكن إبالغها
مبزيتد متن الوضتو وبطريقتة ال لتبس فيهتا عتن طريتق تقتدم التقتارير مبتا يتفتق متع املعتايري
9
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الدولية لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،من خالل توفري معلومات مصنفة حرب املنتاطق
امللغ تتاة بواس تتطة املرب ت غ تتري التق تتين واملن تتاطق املقلص تتة مرب تتاحتها بواس تتطة املرب ت التق تتين
واملنتتاطق املطهتترة .وأشتتار امل تؤمتر كتتهلك إىل أمهيتتة إبتتالغ تشتتاد عتتن التحتتد ت املتبقيتتة
بطريقة تتربق مع املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة ابأللغام عن طريق تقدم معلومات
مصنفة حرب املناطق املشتبه يف أهنا خطرة واملناطق اخلطرة املؤكدة.
''3

ولتتدى املوافقتتة عل ت الطل ت  ،الحتتظ امل تؤمتر أن تشتتاد ،بتقتتدميها طلب ت ا للتمديتتد ملتتدة
مخس سنوات ،تتصتور أهنتا ستتحتاج إىل قرابتة مختس ستنوات متن اتريت تقتدم طلبهتا
لتتضت هلتتا الرؤيتتة بشتتأن التحتتد ت املتبقيتتة واملنتتاطق اخلطتترة املؤكتتدة املطهتترة .والحتتظ
املتؤمتر ،لتتدى موافقتتته علت الطلت  ،عتتدم وجتتود خطتتة عمتتل ستتنوية مفصتتلة للمربتتو
وخطتتة لتنظيتتف قواعتتد البيتتامت .ورحت املتؤمتر ابلتتزام تشتتاد بتحتتديث خطتتة عملهتتا
لتشتتمل املزيتتد متتن املعلومتتات احمل ّدثتتة ،فض تالا عتتن جهودهتتا الراميتتة إىل إعتتادة تنظتتيم
وتعزيز وحتربن بيئة عمل املفوضية الوطنية العليا إلزالة األلغام.

''4

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشار املؤمتر إىل أمهية أن حترص تشاد عل وضع أنرب
مع تتايري وسياس تتات ومنهجي تتات إلب ت تراء األراض تتي ،مب تتا يتماش ت ت م تتع املع تتايري الدولي تتة
لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام ،وأن تطبَّتتق هتته املعتتايري والربياستتات واملنهجيتتات متتن
أجتل تنفيته هتها اجلانت متتن االتفاقيتة تنفيتها كتامالا وستريعا ،مبتا يشتمل ضتمان اتبتتا
هن ،قائم عل األدلة لتصنيف األراضي إىل فئتن مشتبه فيها ومؤكدة .وشجع املتؤمتر
تشت تتاد كت تتهلك عل ت ت مواصت تتلة الربت تتعي إىل حتربت تتن تقنيت تتات إب ت تراء األراضت تتي وإصت تتدار
الشهادات ،وهو ما ميكن أن يرباعد تشاد عل الوفاء ابلتزاماهتا يف ف ة زمنية أقصر.
وأشار املؤمتر إىل أن اضطال تشاد بهلك ميكن أن يفيدها يف كفالة التصدي أبسر
ما ميكن ل اثر اإلنربانية واالجتماعية واالقتصادية اليت حددهتا تشاد يف طلبها.

''5

ويف معر اإلشارة إىل أن تنفيه اخلطة الوطنية إلزالة األلغتام يف تشتاد قتد يتتأثر بنتتائ،
املرب ت تتوحات املنتظ ت تترة واحلال ت تتة األمني ت تتة ،طلت ت ت املت ت تؤمتر إىل تش ت تتاد أن تق ت تتدم إىل ال ت تتدول
األطتراف ،حبلتتول  30نيربتتانمأبريل  ،2022خطتتة عمتتل مربتتتكملة تغطتتي الفت ة املتبقيتتة
املشمولة بطل التمديد .وطل املؤمتر أن تتضمن خطتة العمتل هته قائمتة مربتتكملة
جبميتتع املنتتاطق املعروفتتة أو املشتتتبه يف احتوائهتتا عل ت ألغتتام مضتتادة لألف تراد ،ابستتتخدام
مصتتطلحات تتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لألعمتتال املتعلقتتة ابأللغتتام ،وإستتقاطات ستتنوية
بشأن املناطق اليت سيجري التعامل معها واجلهات اليت تتوىل ذلك خالل الف ة املتبقية
اليت يغطيها الطل  ،عل أن يُشفع ذلك مبيزانية تفصيلية منقحة.

''6

والحظ املتؤمتر أيضتا ،لتدى موافقتته علت الطلت  ،أن اخلطتة التيت قتدمتها تشتاد طموحتة
وتُ ّبن بوضو العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف التنفيه ،بيد أن جناحها يتوقف عل نتيجة
جهتتود إزالتتة األلغتتام اجلاريتتة وعل ت ت توافر قتتدر كبتتري متتن التمتتويالت اخلارجيتتة .ويف هتتها
الص تتدد ،أش تتار املت تؤمتر إىل أن االتفاقي تتة سترب تتتفيد م تتن إب تتالغ تش تتاد ال تتدول األطت تراف،
حبلول  30نيربانمأبريل من كل عام ،متشيا مع التزاماهتا مبوج املادة  ،7مبا يلي:
(أ )

10

التقدم احملرز ستنو ا يف أنشتطة إبتراء األراضتي ،وتصتنيف هته األنشتطة علت
حن تتو يترب تتق م تتع املع تتايري الدولي تتة لإلج تراءات املتعلق تتة ابأللغ تتام ،مب تتا يف ذل تتك
حتديد املناطق امللغومة اجلديدة ،وأتثريها عل األهداف الربنوية عل النحتو
الوارد يف خطة عمل تشاد؛
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( ) معلومتتات حم ّدثتتة عتتن اجملموعتتة الكامل تتة متتن األستتالي العمليتتة املرب تتتخدمة
إلب ت تراء األراضت تتي ،مبت تتا يف ذلت تتك است تتتخدام األجهت تتزة اآلليت تتة ونظت تتم الكشت تتف
ابستخدام احليوامت؛
(ج) معلومات حم ّدثة عن جهود تعبئة املوارد والتمويل اخلارجي الهي تتلقا تشاد
واملوارد اليت توفرها حكومتها لدعم جهود التنفيه؛
(د )

معلومات حم ّدثة ابنتظام عن تغري الوضتع األمتين وكيفيتة أتثتري إجيتاابا أو ستلبا
يف التنفيه؛

(هت) اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة؛
(و)

معلومتات مربتتتكملة عتتن هيكتل بتترمم ،تشتتاد لإلجتراءات املتعلقتتة ابأللغتتام،
وال س ت تتيما املفوض ت تتية الوطني ت تتة العلي ت تتا إلزال ت تتة األلغ ت تتام (وه ت تتي الرب ت تتلطة املعني ت تتة
ابإلجراءات املتعلقة ابأللغام يف تشاد)؛

(ز )

معلومتتات مربتتتكملة عتتن التقتتدم احملتترز يف تنظيتتف قاعتتدة البيتتامت يف إطتتار
مش تترو بروديك تتو (مش تترو ل تتدعم إزال تتة األلغ تتام ،والتنمي تتة ،وت تتوفري احلماي تتة
االجتماعية للضعفاء يف مشايل تشاد وغربيها).

''7

وابإلضتافة إىل أمهيتتة تقتدم تشتتاد تقتتارير إىل التدول األطتراف علت النحتو املشتتار إليتته
أعال  ،أشار املؤمتر إىل أمهية إطال الدول األطراف ابنتظام عل التطورات األخرى
ذات الصتتلة بتنفي تته امل تتادة  5ختتالل الف ت ة املش تتمولة ابلطل ت  ،وااللتزام تتات األخ تترى
الت تواردة يف الطلت ت  ،وذل تتك خ تتالل االجتماع تتات املعق تتودة ب تتن ال تتدورات ،واجتم تتا
الدول األطراف ،واملؤمترات االستعراضية ،ومن ختالل تقاريرهتا ذات الصتلة ابملتادة 7
املع ّدة ابستخدام دليل اإلبالغ.

''1

قتتيّم امل تؤمتر الطل ت املقتتدَّم متتن إثيوبيتتا لتمديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري األلغتتام
املضتتادة لألفتراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفقتا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  31كانون األولمديربم .2025

''2

ولدى املوافقة عل الطل  ،الحظ املؤمتر أنه عل الرغم من أن إثيوبيا مل تتمكن متن
استتتكمال تنفيتته االلت تزام الرئيربتتي التتهي تعهتتدت بتته ،علت النحتتو املوثتتق يف مقتتررات
االجتما الرابع عشر للدول األطراف ،ابستيعا احلجم احلقيقي للتحد ت املتبقيتة
ووضع خط تبعا لهلك من أجل إكمال التنفيه حبلول أجله يف عتام  ،2020رحت
امل تؤمتر ابلت تزام إثيوبي تتا حب تتث اجله تتود الرامي تتة إىل اس تتتيعا حج تتم التح تتد ت املتبقي تتة،
وز دة قدراهتا والوفاء ابلتزاماهتا خالل ف ة التمديد.

مقرر ش الطل ال قامته ثيو يا لتمايا افج احملاد إلكماط تامري افلغام املضادة لألفراد
وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
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''3

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشار املؤمتر إىل أن إثيوبيا كانت تتصور أهنا ستحتاج إىل
ما يقر من مخس سنوات وستة أشهر من أجل مرب املناطق املشتبه يف أهنا خطرة
وتطهتتري املنتتاطق اخلطتترة املؤكتتدة .وأشتتار امل تؤمتر إىل أن تنفيتته اخلطتتة الوطنيتتة اإلثيوبيتتة
إلزالة األلغام قد يتأثر بنتائ ،االتفاقات املتعلقتة ابملربت وإزالتة األلغتام علت حتدودها
م تتع إريت ت  ،وابملرب تتوحات املنتظ تترة ،وز دة التع تتاون والشت تراكة م تتع املنظم تتات الدولي تتة
واجلهتات الفاعلتة يف جمتال إزالتة األلغتام ،وطلت إليهتا أن تقتدم إىل التدول األطتراف،
حبلت ت تتول  30نيربت ت تتانمأبريل  ،2021وحبلت ت تتول  30نيربت ت تتانمأبريل  ،2023خط ت ت ت عمت ت تتل
مرب تتتكملة للفت ت ة املتبقي تتة املش تتمولة بطلت ت التمدي تتد .وطلت ت االجتم تتا أن تتض تتمن
خط العمل هه قائمةا حمدثة جبميع املناطق املعروفة أبهنا حتتوي عل ألغتام مضتادة
لألف تراد أو املش تتتبه يف احتوائه تتا عل ت ألغ تتام م تتن ه تتها القبي تتل ،وتوقع تتات س تتنوية تب تتن
املنطقتتة أو املنتتاطق التتيت ستتيتم تطهريهتتا يف كتتل عتتام واجلهتتة التتيت ستتتقوم بتتهلك ختتالل
الف ة املتبقية املشمولة ابلطل  ،وميزانية تفصيلية منقحة.

''4

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشار املؤمتر إىل أمهية أن حترص أثيوبيا عل وضع أنرب
مع تتايري وسياس تتات ومنهجي تتات إلب ت تراء األراض تتي ،مب تتا يتماش ت ت م تتع املع تتايري الدولي تتة
لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام ،وأن تطبَّتتق هتته املعتتايري والربياستتات واملنهجيتتات متتن
أجتل تنفيته هتها اجلانت متتن االتفاقيتة تنفيتها كتامالا وستريع ا ،مبتا يشتمل ضتمان اتبتتا
هن ،قائم عل األدلة لتصنيف األراضي إىل فئتن مشتبه فيها ومؤكدة .وشجع املتؤمتر
أثيوبي تتا ك تتهلك عل ت ت مواص تتلة الرب تتعي إىل حترب تتن تقني تتات إب ت تراء األراض تتي وإص تتدار
الشهادات ،وهو ما ميكن أن يرباعد إثيوبيا عل الوفاء ابلتزاماهتا يف ف ة زمنية أقصر
وبكفتتاءة أك ت متتن حيتتث التكتتاليف .وأشتتار امل تؤمتر إىل أن اضتتطال إثيوبيتتا بتتهلك
ميكتتن أن يفيتتدها يف كفالتتة التصتتدي أبستتر متتا ميكتتن ل ت اثر اإلنربتتانية واالجتماعيتتة
واالقتصتتادية التتيت حتتددهتا إثيوبيتتا يف طلبهتتا .وأشتتار املتؤمتر أيضت ا إىل أمهيتتة أن تواصتتل
إثيوبيتتا اإلبتتالغ عمتتا حتتترز متتن تقتتدم علت حنتتو يتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لإلجتراءات
املتعلقتتة ابأللغتتام متتن ختتالل تقتتدم معلومتتات مصتتنفة حربت املنتتاطق امللغتتاة بواستتطة
املرب غري التقين واملناطق املقلصة مرباحتها بواسطة املرب التقين واملناطق املطهرة.

''5

وأشار املؤمتر أيضا ،لدى املوافقة عل الطل  ،إىل أن إثيوبيتا ومجيتع التدول األطتراف
ستربتفيد إذا تضمنت اخلطة الوطنية اإلثيوبية إلزالة األلغتام بيتاما بنوا هتا فيمتا يتعلتق
ابملناطق امللغومة اليت أبلغت عنها عل طول احلدود بتن إثيوبيتا وإريت  ،بربتبل منهتا
ز دة توضي األمور فيما يتعلتق مبواقتع وحالتة املنتاطق املشتتبه يف احتوائهتا علت ألغتام
علت طتول تلتتك احلتدود .وأشتار املتؤمتر إىل التتزام إثيوبيتا إببقتتاء التدول األطتراف علت
علتتم عتتن طريتتق اإلبتتالغ عتتن املعلومتتات املتعلقتتة ابملنتتاطق امللغومتتة علت طتتول احلتتدود
املش كة بن إثيوبيا وإري وعن اخلط املوضوعة للتعامل معها.

''6

وأشتتار املتؤمتر أيضتا ،لتتدى املوافقتتة علت الطلت  ،إىل اهتمتتام إثيوبيتتا وعزمهتتا التواصتتل
والتعاون مع الشركاء الدولين لتدعم تنفيتههم خلطتة إثيوبيتا للمربت والتطهتري يف إطتار
طل التمديد الهي تقدموا به .وأشار املؤمتر إىل أن مشاركة املنظمات غري احلكومية
الوطنيتتة والدوليتتة العاملتتة يف جمتتال إزالتتة األلغتتام ميكتتن أن تربتتاعد إثيوبيتتا عل ت تنفيتته
خططها إلزالة األلغام بطريقة أكثر كفاءة.
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''7

ولدى املوافقة عل الطل  ،الحظ املؤمتر أنه ابلرغم من أن اخلطة اليت قدمتها إثيوبيا
طموحتتة ،وقابلتتة للتطبيتتق ،وميكتتن رصتتدها بشتتكل جيتتد ،فتتنن جناحهتتا مرهتتون بت توافر
مربتتامهات كبتترية متتن اجملتمتتع التتدويل وبتتز دة التعتتاون والش تراكة متتن املنظمتتات الدوليتتة
املختصت تتة يف اإلج ت تراءات املتعلقت تتة ابأللغت تتام .ويف هت تتها الصت تتدد ،أشت تتار امل ت تؤمتر إىل أن
االتفاقية ستربتفيد من تقدم إثيوبيا تقتارير ستنوية حبلتول  30نيربتانمأبريل إىل التدول
األطراف ،متاشيا مع التزاماهتا مبوج املادة  ،7بشأن ما يلي:
(أ )

التقدم احملرز فيما يتعلق اباللتزامات الواردة يف خطتة إثيوبيتا الربتنوية للمربت
والتطهري خالل ف ة التمديد ،مصنف ا حرب املناطق امللغاة واملناطق املقلصة
مربتتاحتها واملنتتاطق املطهتترة واآلاثر امل تبتتة عل ت ذلتتك يف األهتتداف الربتتنوية
املبينة يف خطة عمل إثيوبيا؛

( ) معلومتتات حم ّدثتتة عتتن اجملموعتتة الكامل تتة متتن األستتالي العمليتتة املرب تتتخدمة
إلب ت تراء األراضت تتي ،مبت تتا يف ذلت تتك است تتتخدام األجهت تتزة اآلليت تتة ونظت تتم الكشت تتف
ابس تتتخدام احليت توامت ،إىل جانت ت املعلوم تتات ذات الص تتلة بت تتدري األفت تراد
الت تتوطنين يف جم ت تتال األلغت تتام ،واجله ت تتات الفاعلت تتة عل ت ت املنهجيت تتات اجلدي ت تتدة
ووسائل مراقبة اجلودة؛
(ج) التقدم احملرز يف اتفاق إثيوبيا وإري بشأن اخلط الرامية إىل معاجلة التلو
النت تتاجم عت تتن األلغت تتام املضت تتادة لألف ت تراد يف املنت تتاطق احلدوديت تتة ،مبت تتا يف ذل ت تتك
املؤسرب ت تتات الوطني ت تتة املش ت تتاركة يف ه ت تتها اجله ت تتد ،وس ت تتري العم ت تتل ،واإلجن ت تتازات
الربنوية؛
(د )

معلوم تتات حم ّدث تتة ع تتن جه تتود تعبئ تتة امل توارد والتموي تتل اخل تتارجي ال تتهي تتلق تتا
إثيوبيا واملوارد اليت توفرها حكومتها لدعم جهود التنفيه؛

(هت) معلومات حم ّدثة عن اجلهود املبهولة يف ستبيل التعتاون متع املنظمتات الدوليتة
واملنظمت تتات غت تتري احلكوميت تتة مت تتن أجت تتل دعت تتم تنفيت تته اخلطت تتة يف إطت تتار طل ت ت
التمديد؛
(و)

''8

اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة.

وابإلضافة إىل أمهيتة تقتدم إثيوبيتا تقتارير إىل التدول األطتراف علت النحتو املشتار إليته
أعال  ،أشار املؤمتر إىل أمهية إطال الدول األطراف ابنتظام عل التطتورات األخترى
ذات الص تتلة بتنفي تته امل تتادة  5خ تتالل الف ت ة املش تتمولة ابلطل ت  ،وااللتزام تتات األخ تترى
الواردة يف الطل  ،وذلك خالل االجتماعات املعقودة بن الدورات ،واجتما الدول
األطراف ،واملتؤمترات االستعراضتية ،ومتن ختالل تقاريرهتا ذات الصتلة ابملتادة  7املعت ّدة
ابستخدام دليل اإلبالغ.

مقرر ش الطل ال قامته ريرتا لتمايا افج احملاد إلكماط تامري افلغام املضادة لألفراد
وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
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''1

قتتيّم امل تؤمتر الطل ت املقتتدم متتن إري ت لتمديتتد األجتتل احمل تتدد إلري ت
األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وفقا للمادة .)1(5

''2

وأعتتر امل تؤمتر عتتن قلقتته ألن إري ت مل تتصتترف وفق تا "لعمليتتة إعتتداد وتقتتدم طلبتتات
متدي تتد األج تتل احمل تتدد يف امل تتادة  5والنظ تتر فيه تتا" ،ال تتيت ُوض تتعت يف االجتم تتا الرب تتابع
للتتدول األط تراف .وأعتتر امل تؤمتر عتتن قلقتته أيض تا ألن أتختتر إري ت يف تقتتدم الطل ت
مل يربم للجنة املعنية بتنفيه املادة  5ابالضطال بواليتها ابلكامل وحتليل الطل .

''3

ورح املؤمتر ابلتزام إري ابلتقيد ابلعملية اليت أرستها الدول األطراف وتقدم طلت
يف ع تتام  2020وفقت تا مل تتا تقتض تتيه تل تتك العملي تتة ،علت ت النح تتو املش تتار إلي تته يف طلبه تتا،
ومبشتتاركتها اإلجيابيتتة يف هتتها الصتتدد .وستتيتي ذلتتك إج تراء ح توار تعتتاوين متتع اللجنتتة
املعنية بتنفيه املادة .5

''4

وأشار املؤمتر إىل أن إري مل تقدم معلومات حم ّدثتة عتن تنفيته التزاماهتتا مبوجت املتادة
 5منه أن وافق املؤمتر االستعراضي الثالث عل طل متديدها األخري ،ومل متتثل لقرار
املت تؤمتر االستعراض تتي الثال تتث .والح تتظ املت تؤمتر أن الطلت ت املق تتدم م تتن إريت ت مل يق تتدم
معلومتتات كافيتتة عتتن حالتتة التنفيتته .وبنتتاء عليتته ،الحتتظ امل تؤمتر أن عتتدم تقتتدم إري ت
معلومتات حمدثتة عتن التنفيته منته تقتدم طلت التمديتد يف عتام  2014يشتكل مصتتدر
قلق ابلغ.

''5

والحظ املؤمتر أن حربن سري عمليتة متديتد اآلجتال يقتضتي أن تقتدم طلبتات التمديتد
حبلول  31آذارممارس من نفس الربنة التيت ستيعقد فيهتا املتؤمتر التهي ستينظر يف تلتك
الطلبات ،كيما يتربىن إعداد حتليل للطلبات وإجراء تبادل تعتاوين بتن الدولتة املقدمتة
للطلت واللجنتتة املعنيتتة بتنفيتته املتتادة  .5ويف هتتها الربتتياق ،أشتتار املتؤمتر إىل أن إريت
واالتفاقية ككل ستربتتفيدان متن إجتراء عمليتة متكاملتة لتقتدم طلت التمديتد ،ووافتق
علت ت متدي تتد اآلج تتل إلريت ت مل تتدة أح تتد عش تتر ش تتهرا ح تتى  31ك تتانون األولمديرب تتم
 .2020وأشار املؤمتر أيض ا إىل أن إري ستربتفيد إذا طلبت املرباعدة من وحدة دعم
التنفيتته يف إعتتداد طلبهتتا ،مبتتا يف ذلتتك عتتن طريتتق دعتتوة وحتتدة دعتتم التنفيتته إىل القيتتام
بز رة داخل البلد.

''6

وطلت املتؤمتر إىل إريت أن تقتتدم ،وفقت ا للعمليتتة املتبعتتة ،طلبت ا حبلتتول  31آذارممتتارس
 ،2020كيمتتا تربتتتفيد إري ت والتتدول األط تراف متتن تبتتادل تعتتاوين بشتتأن الطل ت  .ويف
هها الصدد ،أشار املؤمتر إىل أنه سيكون من املفيد أن يتضمن طل إري معلومات
عما يلي:
(أ )

إلكمتتال ت تتدمري

التقتتدم احملتترز يف معاجلتتة املنتتاطق امللغومتتة منتته أن وافتتق امل تؤمتر االستعراضتتي
الثالث يف عام  2014عل طل التمديد املقدم من إري بطريقة تتربق مع
املع تتايري الدولي تتة لإلج ت تراءات املتعلق تتة ابأللغ تتام ع تتن طري تتق تق تتدم معلوم تتات
مصتتنفة حرب ت املنتتاطق امللغتتاة بواستتطة املرب ت غتتري التقتتين واملنتتاطق املقلصتتة
مرباحتها بواسطة املرب التقين واملناطق املطهرة؛

( ) عدد املنتاطق امللغومتة املتبقيتة وموقعهتا وحجمهتا علت حنتو يتربتق متع املعتايري
الدولي تتة لإلجت تراءات املتعلق تتة ابأللغ تتام ع تتن طري تتق تق تتدم معلوم تتات مص تتنفة
حرب املناطق املشتبه يف أهنا خطرة واملناطق اخلطرة املؤكدة؛
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(ج) خطت تطهتتري هتته املنتتاطق أو إبرائهتتا أبيتتة طريقتتة أختترى ،مبتتا يشتتمل حتديتتد
أهداف سنوية للمرب وإزالة األلغام؛
(د )

''7

اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة.

وأشار املؤمتر إىل أمهية انتظام إري يف إبقاء الدول األطراف عل علم بتنفيه املادة
يف االجتماع تتات املعق تتودة ب تتن ال تتدورات واجتماع تتات ال تتدول األطت تراف وك تتهلك م تتن
خالل تقاريرها املقدمة مبوج املادة  ،7ابستخدام دليل اإلبالغ.
5

مقرر ش الطل ال قامته اجيكستا لتمايا افج احملاد إلكماط تؤامري افلغؤام املضؤادة
لألفراد وفقا ف كام املادة  5من استفاقية
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''1

قيّم املؤمتر الطل املقدَّم من طاجيكربتان لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام
املضتتادة لألف تراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفق تا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  31كانون األولمديربم .2025

''2

ول تتدى املوافق تتة عل ت ت الطلت ت  ،الح تتظ امل ت تؤمتر أن تته علت ت ال تترغم م تتن أن طاجيكرب تتتان
مل تتتتمكن متتن إكمتتال تنفيتته االلتتزام الرئيربتتي التتهي قطعتتته علت نفربتتها إبمتتتام التنفيتته
حبلتتول املوعتتد النهتتائي احملتتدد هلتتا يف عتتام  ،2020علت النحتتو املوثتتق يف مقتتررات متؤمتر
االستتتعرا الثتتاين ،ومتتع أنتته متتن املؤستتف أنتته بعتتد متتا يقتتر متتن عقتتدين متتن اجلهتتود
اإلنربانية املكثفة إلزالة األلغام ال تعرف طاجيكربتان علت وجته الدقتة حجتم التلتو
املتبقتتي هلتتا ،فقتتد أحتترزت طاجيكربتتتان تقتتدما جتتديرا ابلثنتتاء والتزمتتت بتتز دة قتتدراهتا
وحث اجلهود الرامية إىل استيعا حجم التلو املتبقي والوفتاء ابلتزاماهتتا ختالل فت ة
التمديد.

''3

ول تتدى املوافق تتة علت ت الطلت ت  ،أش تتار املت تؤمتر إىل أن طاجيكرب تتتان كان تتت تتص تتور أهن تتا
ستتتحتاج إىل متتا يقتتر متتن مختتس ستتنوات وأحتتد عشتتر شتتهرا متتن أجتتل مربت املنتتاطق
املشتتتبه يف أهنتتا خطتترة وتطهتتري املنتتاطق اخلطتترة املؤكتتدة .وإذ أشتتار امل تؤمتر إىل أن تنفيتته
اخلط تتة الوطني تتة إلزال تتة األلغ تتام يف طاجيكرب تتتان ق تتد يت تتأثر ابملرب ت املنتظ تتر واالتفاق تتات
املعلقتتة بشتتأن املرب ت والتطهتتري يف املنتتاطق احلدوديتتة ،فض تالا عتتن جتتدوى نشتتر آليتتات
ميكانيكي ت تتة ،فق ت تتد طل ت ت أن تق ت تتدم طاجيكرب ت تتتان إىل ال ت تتدول األط ت تراف ،حبل ت تتول 30
نيربتتانمأبريل  2021و 31تشترين األولمأكتتتوبر  ،2023خطت عمتتل مربتتتكملة للفت ة
املتبقيتتة املشتتمولة بطل ت التمديتتد .وطل ت االجتمتتا أن تتضتتمن خط ت العمتتل هتته
قائمةا حمدثة جبميع املناطق املعروفة أبهنا حتتوي عل ألغام مضادة لألفراد أو املشتبه يف
احتوائها عل ألغام من هها القبيل ،وتوقعات سنوية تبن املنطقة أو املناطق اليت سيتم
تطهريها يف كل عام واجلهة اليت ستقوم بهلك خالل الف ة املتبقية املشتمولة ابلطلت ،
وميزانية تفصيلية منقحة.

''4

وأشتتار امل تؤمتر أيض ت ا ،لتتدى املوافقتتة عل ت الطل ت  ،إىل أن طاجيكربتتتان ومجيتتع التتدول
األطت تراف سترب تتتفيد إذا تض تتمنت اخلط تتة الوطني تتة لطاجيكرب تتتان إلزال تتة األلغ تتام بي تتاما
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بنوا ه تتا فيم تتا يتعل تتق ابملن تتاطق امللغوم تتة ال تتيت أبلغ تتت عنه تتا عل ت ت ط تتول احل تتدود بت تتن
طاجيكربتان وأوزبكربتان ،برببل منهتا ز دة توضتي األمتور فيمتا يتعلتق مبواقتع وحالتة
املناطق املشتبه يف احتوائها عل ألغام عل طول تلك احلدود .وأشار املؤمتر إىل التزام
طاجيكربتتتان إببقتتاء التتدول األط تراف عل ت علتتم عتتن طريتتق اإلبتتالغ عتتن املعلومتتات
املتعلقتتة ابملنتتاطق امللغومتتة عل ت طتتول احلتتدود املش ت كة بتتن طاجيكربتتتان وأوزبكربتتتان
وعن اخلط املوضوعة للتعامل معها.
''5

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشار املؤمتر إىل أمهية أن حترص طاجيكربتتان علت وضتع
أنرب معايري وسياسات ومنهجيات إلبراء األراضتي ،مبتا يتماشت متع املعتايري الدوليتة
لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،وأن تطبَّق هه املعايري والربياسات واملنهجيات من أجل
تنفيه هها اجلان من االتفاقية تنفيهاكامالا وسريع ا ،مبا يشمل ضمان اتبا هن ،قائم
علت ت ت األدل ت تتة لتص ت تتنيف األراض ت تتي إىل فئت ت تتن مش ت تتتبه فيه ت تتا ومؤك ت تتدة .وش ت تتجع املت ت تؤمتر
طاجيكربتان كهلك علت مواصتلة الربتعي إىل حتربتن تقنيتات إبتراء األراضتي وإصتدار
الشهادات ،وهو ما ميكن أن يرباعد طاجيكربتان عل الوفاء ابلتزاماهتا يف ف ة زمنية
أقصر .وأشار املؤمتر إىل أن اضتطال طاجيكربتتان بتهلك ميكتن أن يفيتدها يف كفالتة
التصتتدي أبس تتر م تتا ميك تتن ل ت اثر اإلنرب تتانية واالجتماعي تتة واالقتص تتادية ال تتيت ح تتددهتا
طاجيكربتان يف طلبها.

''6

وأشتتار امل تؤمتر أيض ت ا إىل أمهيتتة أن تواصتتل طاجيكربتتتان اإلبتتالغ عمتتا حتتترز متتن تقتتدم
عل ت حنتتو يتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام متتن ختتالل تقتتدم
معلومتتات مصتتنفة حربت املنتتاطق امللغتتاة بواستتطة املربت غتتري التقتتين واملنتتاطق املقلصتتة
مرب تتاحتها بواس تتطة املربت ت التق تتين واملن تتاطق املطه تترة .وأش تتار املت تؤمتر ك تتهلك إىل أمهي تتة
استمرار طاجيكربتان يف اإلبالغ عن التلو املتبقي بطريقة تتربق مع املعايري الدولية
لإلجراءات املتعلقة ابأللغام عن طريق تقدم معلومات مصنفة حرب املناطق املشتتبه
يف أهنا خطرة واملناطق اخلطرة املؤكدة.

''7

والحظ املؤمتر أيض ا ،لدى املوافقة عل الطل  ،أنه ابلرغم متن أن اخلطتة التيت قتدمتها
طاجيكربتان طموحتة ،وميكتن رصتدها بشتكل جيتد ،فتنن جناحهتا يتوقتف علت نتتائ،
جه تتود املرب ت اجلاري تتة ،واملفاوض تتات الرامي تتة إىل معاجل تتة مناطقه تتا احلدودي تتة ،وتوس تتيع
القدرة عل إزالة األلغتام ،واملربتامهة الكبترية متن ميزانيتة الدولتة ،وتتوافر التمويتل التدويل
الثاب ت تتت .ويف ه ت تتها الص ت تتدد ،أش ت تتار امل ت ت تؤمتر إىل أن االتفاقي ت تتة سترب ت تتتفيد م ت تتن إب ت تتالغ
طاجيكرب تتتان ال تتدول األط ت تراف ،حبل تتول  30نيرب تتانمأبريل م تتن ك تتل ع تتام ،متش تتيا م تتع
التزاماهتا مبوج املادة  ،7مبا يلي:
(أ )

التقتدم احملتترز فيمتتا يتعلتتق اباللتزامتات التواردة يف خطتتة طاجيكربتتتان الربتتنوية
للمرب والتطهري خالل ف ة التمديد ،مصنفا حرب املناطق امللغاة واملناطق
املقلصتتة مربتتاحتها واملنتتاطق املطهتترة واآلاثر امل تبتتة عل ت ذلتتك يف األهتتداف
الربنوية املبينة يف خطة عمل طاجيكربتان؛

( ) التق تتدم احمل تترز يف االتف تتاق ب تتن حك تتوميت طاجيكرب تتتان وأوزبكرب تتتان بش تتأن
مرب ت وتطه تتري املن تتاطق الواقع تتة عل ت احل تتدود املش ت كة بينهم تتا ،مب تتا يف ذل تتك
معلومات عن املؤسربات الوطنية املشاركة يف هها اجملهود؛
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(ج) املربتتتجدات املتعلقتتة بتحديتتد وتوظيتتف وتتتدري ونشتتر  90متتن اختصاصتتيي
إزالة األلغام وموظفي الدعم اإلضافين ،مبتا يف ذلتك معلومتات متعلقتة بنتو
جتتنس وتنتتو املتتوظفن املعينتتن حتتديث ا ،متاشتتي ا متتع ’’است اتيجية نتتو اجلتتنس
والتنو واإلجراءات املتعلقة ابأللغام‘‘ لطاجيكربتان؛
(د )

آختتر املعلومتتات بشتتأن جهتتود تعبئتتة امل توارد ،مبتتا يف ذلتتك امل توارد املتاحتتة متتن
ميزاني ت تتة الدول ت تتة الطاجيكرب ت تتتانية والتموي ت تتل اخل ت تتارجي املرب ت تتتلم ل ت تتدعم جه ت تتود
التنفيه؛

(هت) معلومات مربتكملة عن اجملموعة الكاملة من األسالي العمليتة املربتتخدمة
إلب تراء األراضتتي ،مبتتا يف ذلتتك اإلبتتالغ عتتن النتتتائ ،املتعلقتتة جبتتدوى اآلليتتات
امليكانيكية ونشرها؛
(و)

اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة؛

(ز )

آخ تتر املعلومت تتات بشت تتأن هيكت تتل ب تترمم ،طاجيكربت تتتان لإلج ت تراءات املتعلقت تتة
ابأللغام ،مبا يف ذلك القدرات التنظيمية واملؤسربية القائمة واجلديدة املتعلقة
ابلتصدي للتلو املتبقي بعد االنتهاء منه.

''8

وابإلضافة إىل أمهية تقدم طاجيكربتان تقارير إىل الدول األطراف عل النحو املشار
إليتته أعتتال  ،أشتتار امل تؤمتر إىل أمهيتتة إطتتال التتدول األط تراف ابنتظتتام عل ت التطتتورات
األخ تترى ذات الص تتلة بتنفي تته امل تتادة  5خ تتالل الفت ت ة املش تتمولة ابلطلت ت  ،وااللتزام تتات
األخت تترى ال ت تواردة يف الطل ت ت  ،وذلت تتك خت تتالل االجتماعت تتات املعقت تتودة بت تتن الت تتدورات،
واجتمتا التدول األطتراف ،واملتؤمترات االستعراضتية ،ومتتن ختالل تقاريرهتا ذات الصتتلة
ابملادة  7املع ّدة ابستخدام دليل اإلبالغ.

''1

ق تتيّم امل تؤمتر الطل ت املق تتدَّم م تتن ال تتيمن لتمدي تتد األج تتل احمل تتدد إلكم تتال ت تتدمري األلغ تتام
املضتتادة لألف تراد يف املنتتاطق امللغومتتة وفق ت ا للفقتترة  1متتن املتتادة  5متتن االتفاقيتتة ،ووافتتق
عل طل متديد ذلك األجل حى  1آذارممارس .2023

''2

والحتتظ املتؤمتر ،لتتدى املوافقتتة علت الطلت  ،الظتتروف الصتتعبة التتيت يواجههتتا التتيمن يف
جهود الرامية إىل تنفيه قرارات املؤمتر االستعراضي الثالث وسعيه إىل استيعا حجم
التلو املتبقي وإزالة األلغام بغية الوفاء ابلتزاماتته ختالل فت ة التمديتد .والحتظ املتؤمتر
ك تتهلك التت تزام ال تتيمن بتعزي تتز وز دة قدرت تته علت ت التص تتدي للتل تتو احل تتايل واس تتتجالء
املوقف فيما يتعلق ابلتلو املتبقي.

''3

والحتتظ امل تؤمتر أيض تا ،لتتدى املوافقتتة عل ت الطل ت  ،أن التتيمن يتصتتور أنتته بطلبتته متديتتد
األجتتل ملتتدة ثتتال ستتنوات ،ستتيحتاج إىل قرابتتة ثتتال ستتنوات متتن اتريت تقتتدم طلبتته

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

GE.19-22053

17

APLC/CONF/2019/5

الستتتجالء املوقتتف فيمتتا يتعلتتق ابلتلتتو املتبقتتي ،ووضتتع خطتتة مفصتتلة وتقتتدم طل ت
متديد آخر .ونتو املتؤمتر ابلتمتاس التيمن املتدة الالزمتة فقت لتعزيتز قدراتته ومجتع وتقيتيم
البيامت عن التلو واملعلومات األخرى ذات الصلة بغية وضع خطة تطلعية هادفة.
''4

ولدى املوافقة عل الطل  ،أشتار املتؤمتر إىل أمهيتة اجلهتود التيت يبتههلا التيمن لتحتديث
معتتايري الوطنيتتة لإلجتراءات املتعلقتتة ابأللغتتام وإجتراءات التشتتغيل املوحتتدة اخلاصتتة بتته.
ويف هتتها الصتتدد ،أشتتار امل تؤمتر إىل أمهيتتة أن حيتترص التتيمن عل ت وضتتع أنرب ت معتتايري
وسياستتات ومنهجيتتات إلب تراء األراضتتي ،مبتتا يتماش ت متتع املعتتايري الدوليتتة لإلج تراءات
املتعلقة ابأللغام ،وأن يطبَّق هه املعايري والربياسات واملنهجيات من أجل تنفيته هتها
اجلان ت متتن االتفاقيتتة تنفيتتها كتتامالا وس تريعا ،مبتتا يشتتمل ضتتمان اتبتتا هنتت ،قتتائم عل ت
األدلتة لتصتنيف األراضتتي إىل فئتتن منطقتة خطتترة مشتتبه فيهتا ومنطقتتة خطترة مؤكتتدة.
وأشتتار امل تؤمتر إىل أن اضتتطال التتيمن بتتهلك ميكتتن أن يفيتتد يف كفالتتة التصتتدي مبتتا
ميكتتن متتن فاعليتتة ل ت اثر اإلنربتتانية واالجتماعيتتة واالقتصتتادية التتيت حتتددها يف طلبتته.
وأشار املؤمتر أيضا إىل أمهيتة أن يواصتل التيمن اإلبتالغ عمتا حيترز متن تقتدم علت حنتو
يتربتتق متتع املعتتايري الدوليتتة لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام متتن ختتالل تقتتدم معلومتتات
مصتتنفة حربت املنتتاطق امللغتتاة بواستتطة املربت غتتري التقتتين واملنتتاطق املقلصتتة مربتتاحتها
بواسطة املرب التقين واملناطق املطهرة.

''5

وأشتتار امل تؤمتر كتتهلك ،لتتدى املوافقتتة عل ت الطل ت  ،إىل أنتته ابلتترغم متتن أن اخلطتتة التتيت
قتتدمها التتيمن طموحتتة وقابلتتة للتطبيتتق ،وتبتتن بوضتتو العوامتتل التتيت ميكتتن أن تتتؤثر يف
وتترية التنفيتته ،فتنن جناحهتتا يتوقتف علت تعزيتز قتتدرات التيمن ،وحتربتتن الوضتع األمتتين،
وتيربتتري فتترص الوصتتول ،وتعيتتن أفرقتتة مربت إضتتافية ،فضتالا عتتن تتوافر متتتويالت دوليتتة
كب تترية .ويف ه تتها الص تتدد ،أش تتار امل تؤمتر إىل أن االتفاقي تتة سترب تتتفيد م تتن إب تتالغ ال تتيمن
الدول األطراف ،حبلول  30نيربانمأبريل ،متشيا مع التزاماته مبوج املادة  ،7مبا يلي:
(أ )

التقت ت تتدم احملت ت تترز يف اجلهت ت تتود الت ت تتيت يبت ت تتههلا لالست ت تتتجابة حلت ت تتاالت الط ت ت توار يف
اإلجراءات املتعلقة ابأللغام ونتائجها؛

( ) التقدم احملرز يف إنشاء نظام لتحديد األولو ت؛
(ج) التق ت تتدم احمل ت تترز يف حت ت تتديث مع ت تتايري الوطني ت تتة لإلجت ت تراءات املتعلق ت تتة ابأللغ ت تتام
وإجراءات التشغيل املوحدة؛
(د )

التقدم احملرز يف تعزيز نظام إدارة املعلومات؛

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

اجلهود املبهولة من أجل ز دة القدرة عل املرب وإزالة األلغام ،مبا يف ذلك
اجله تتود الت تتيت يب تتههلا الت تتيمن لتوست تتيع نط تتاق الش ت تراكات م تتع املنظمت تتات غت تتري
احلكومية الدولية والشركات التجارية ،ونتائ ،تلك اجلهود؛

( ) املتوارد التيت تلقاهتا مقارنتة ابالحتياجتات التيت أعتر عنهتا يف الطلت  ،مبتتا يف
ذلك املوارد اليت قدمتها حكومة اليمن نفربها؛
( ) التقتدم احملترز يف إنشتاء فترعن للمركتز التنفيتهي للت مم ،التوطين للتعامتل متتع
األلغام يف تعز ومأر ؛
(ي) أي تغري يف الوضع األمين وكيفية أتثري إجياابا أو سلب ا يف التنفيه؛
(ك) اجلهود الرامية إىل التخفيف من أثر األلغام املضادة لألفراد عل الربكان من
خ تتالل جه تتود التوعي تتة مبخ تتاطر األلغ تتام واحل تتد منه تتا ،فض تالا ع تتن املعلوم تتات
املتعلقة ابإلصاابت واإلصاابت النامجة عن األلغام املضادة لألفراد ،وضتمان
أن تك ت تتون ه ت تته األنش ت تتطة مالئم ت تتة للرب ت تتن ومراعي ت تتة لالعتب ت تتارات اجلنرب ت تتانية
واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس يف اجملتمعات احمللية املتضررة.
''6

وابإلضتتافة إىل أمهيتتة تقتتدم التتيمن تقتتارير إىل التتدول األطتراف علت النحتتو املشتتار إليتته
أعال  ،أشار املؤمتر إىل أمهية إطال الدول األطتراف ابنتظتام علت التطتورات األخترى
ذات الص تتلة بتنفي تته امل تتادة  5خ تتالل الفت ت ة املش تتمولة ابلطلت ت  ،وااللتزام تتات األخ تترى
الواردة يف الطل  ،وذلك خالل االجتماعات املعقودة بن الدورات ،واجتما التدول
األطراف ومن خالل تقارير ذات الصلة ابملادة  7املع ّدة ابستخدام دليل اإلبالغ.

 -34ويف سياق نظر املؤمتر أيض ا يف سري عمل االتفاقية ووضعها ،أحا املؤمتر علمت ا مبتا ُعتر متن
"أفكتتار بشتتأن بتترمم ،وآليتتة اجتماعتتات االتفاقيتتة" ،مقدمتتة متتن ال ترئيس ،عل ت النحتتو ال توارد يف الوثيقتتة
 .APLC/CONF/2019/WP.11ويف إط تتار نظ تتر امل تؤمتر يف ب تترمم ،اجتماع تتات يل تتي احتياج تتات ال تتدول
األطراف عل أفضل وجه خالل الف ة التالية للمؤمتر االستعراضي الرابع ،اخته املؤمتر املقررات التالية:
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''1

أن يعقت تتد س ت تتنو ا ،إىل غاي ت تتة موع ت تتد امل ت تؤمتر االستعراض ت تتي اخل ت تتامس ،اجتماع ت تا لل ت تتدول
األطت تراف مل تتدة تص تتل إىل مخرب تتة أ م يف هناي تتة تشت ترين الث تتاينمنوفم أو بداي تتة ك تتانون
األولمديربم ؛

''2

عقد املؤمتر االستعراضي اخلامس يف هناية عام 2024؛

''3

مواصتتلة إدراج بنتتد يف جتتدول أعمتتال االجتماعتتات الربتتنوية للتتدول األط تراف وامل تؤمتر
االستعراضتتي اخلتتامس بشتتأن "حالتتة االش ت اكات املقتتررة ال تواردة عم تالا ابملتتادة  14متتن
االتفاقية"؛

''4

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

''5

احلفاظ عل الطابع غري الرمسي الجتماعات ما بن الدورات والنظتر يف إضتافة ستنوية
إمتتا يف شتتكل (أ) جتتزء مواضتتيعي ختتالل االجتماعتتات التتيت تعقتتد بتتن التتدورات ملتتدة
يومن ،أو ( ) يوم من املناقشات املواضيعية ،للربتما ببحتث املواضتيع ذات الصتلة
ابالتفاقي تتة مب تتا يف ذل تتك حال تتة تنفي تته خط تتة عم تتل أوس تتلو .وس تتينظر رئ تتيس االجتم تتا
الربتتنوي للتتدول األط تراف يف هتته اخليتتارات ويبتتت فيهتتا ابلتشتتاور متتع جلنتتة التنربتتيق.
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وعم تالا أبحكتتام اتفتتاق عتتام  2011بتتن التتدول األط تراف ومركتتز جنيتتف التتدويل إلزالتتة
األلغتتام لألغترا اإلنربتتانية (مركتتز جنيتتف) بشتتأن دعتتم تنفيتته االتفاقيتتة ،أعتتر املتؤمتر
ع تتن تق تتدير لل تتدعم املرب تتتمر ال تتهي يقدم تته مرك تتز جني تتف لالجتماع تتات املعق تتودة ب تتن
الدورات ،مما م ّكن من اح ام تعدد اللغات يف االجتماعات املعقودة بن الدورتن.
''6

تعديل والية رئيس االجتماعات الربنوية للدول األطراف لتشمل ما
(أ )

يلي:

تتتويل األمتتر فيمتتا يتعلتتق ابملربتتائل املتصتتلة ابالشت اكات املقتتررة لألمتتم املتحتتدة
الواردة عمالا ابملادة  14من االتفاقية؛ و

( ) اق ت ا عضتتو أو أكثتتر متتن أعضتتاء جلنتتة التنربتتيق ،إذا اقتض ت األمتتر ذلتتك،
لتقتتدم التتدعم بشتتأن أي مربتتألة تتعلتتق بواليتتة ال ترئيس ،قتتد تتطل ت اهتمام تا
خاص ا ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابملربائل املالية؛
''7

تعديل وال ت كل جلنة لتشمل ما يلي؛
(أ )

استتتعرا املعلومتتات ذات الصتتلة املقدمتتة متتن التتدول األطتراف بشتتأن تنفيتته
االلتزامات الواردة يف خطة عمل أوسلو؛

( ) النظر يف املربائل املتصلة بنو اجلنس واالحتياجات واخل ات املتنوعة للناس
يف اجملتمعات احمللية املتضررة يف كل جان من جوان عملها؛
''8

تعديل أسالي عمل اللجان لتشمل ما يلي:
(أ )

تُعن كل جلنة جهة تنربيق بن أعضائها لتقتدم املشتورة بشتأن تعمتيم مراعتاة
املنظتتور اجلنربتتاين وكفالتتة مراعتتاة االحتياجتتات واخلت ات املتنوعتتة للربتتكان يف
اجملتمعات احمللية املتضررة عند تنفيه خطة عمل أوسلو؛

( ) تزيد اللجان وتعزز التنربيق فيما بينها ،برببل منها دراسة التنفيه من جان
التتدول األط تراف بطريقتتة أمشتتل ،والنظتتر يف تقتتدم استتتنتاجات مش ت كة عتتن
حالتتة تنفيتته االتفاقيتتة متتن جان ت التتدول األط تراف أثنتتاء اجتماعتتات التتدول
األطرافماملؤمترات االستعراضية.
''9

تعديل والية اللجنة املعنية ابالمتثال القائم عل التعاون لتشمل ما يلي:
(أ )

أن تتناول أيضا مجيع املربائل املنصوص عليها يف املادة  2-1من االتفاقية يف
احل تتاالت ال تتيت ال تق تتدم فيه تتا دول تتة ط تترف تقريت ترا مبوجت ت امل تتادة  7يتض تتمن
تفاصيل التقدم احملرز يف تنفيه االلتزامات ذات الصلة كل سنة؛

( ) تق تتدم ال تتدعم إىل ال تتدول األط ت تراف يف جهوده تتا الرامي تتة إىل تنفي تته املرب تتائل
الواردة يف املادة  9من االتفاقية واإلبالغ عنها؛ و
(ج) تشجيع الدول األطراف عل تقدم تقارير سنوية مبوج املادة .7
-35

وقرر املؤمتر ما يلي:
ّ

عقتتد االجتمتتا الثتتامن عشتتر للتتدول األطتراف يف جنيتتف ،سويربترا ،ختتالل األستتبو
(أ )
ال تتهي يب تتدأ يف  16تشت ترين الث تتاينمنوفم  ،2020وانتخ تتا الرب تتفري عثم تتان أب تتو فاطم تتة آدم حمم تتد م تتن

20

GE.19-22053

APLC/CONF/2019/5

الربودان ،مئ املمثل الدائم ،القائم ابألعمتال ابلنيابتة يف البعثتة الدائمتة للربتودان لتدى األمتم املتحتدة،
جنيف ،رئيربا لالجتما الثامن عشر؛
( ) عقتتد االجتمتتا التاستتع عشتتر للتتدول األط تراف يف هولنتتدا يف عتتام  2021وانتختتا
الرب تتفري روب تترت ن غابريلرب تتي م تتن هولن تتدا ،املمث تتل ال تتدائم ل تتدى مت تؤمتر ن تتز الرب تتال  ،جني تتف ،رئيربت ت ا
لالجتما التاسع عشر؛
(ج )
مايو )3(2020؛

عقد اجتماعات ما بن الدورات لعام  2020خالل األسبو الهي يبدأ يف  18أ رم

اعتماد التكاليف املقتدرة لالجتمتاعن الثتامن عشتر والتاستع عشتر للتدول األطتراف،
(د )
عل النحو الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/4
ورحت املتؤمتر ابالهتمتتام التتهي أبدتتته التتدول األطتراف ابالنضتتمام إىل عضتتوية اللجتتان املنبثقتتة
-36
ّ
وبت يف عضوية اللجان التالية:
عن االتفاقية ّ
جلنتتة مربتتاعدة الضتتحا  :إيطاليتتا وشتتيلي حتتى هنايتتة االجتمتتا الثتتامن عشتتر للتتدول
(أ )
األطراف ،واتيلند والربويد حى هناية االجتما التاسع عشر للدول األطراف؛

( ) اللجنة املعنية بتنفيه املادة  :5النمربا وكندا حى هناية االجتمتا الثتامن عشتر للتدول
األطراف والنروي ،وزامبيا حى هناية االجتما التاسع عشر للدول األطراف؛
(ج) اللجنة املعنية بتعزيز التعاون واملرباعدة :تركيا واململكتة املتحتدة حتى هنايتة االجتمتا
الثامن عشر للدول األطراف وأملانيا وكولومبيا حى هناية االجتما التاسع عشر للدول األطراف؛
اللجنتتة املعنيتتة ابالمتثتتال القتتائم علت التعتتاون :العتراق وسويربترا حتتى هنايتتة االجتمتتا
(د )
الثامن عشر للدول األطراف وبنما وبولندا حى هناية االجتما التاسع عشر للدول األطراف.
 -37ويف ستتياق نظتتر املتؤمتر أيضت ا يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،وافتتق املتؤمتر علت "خطتتة عمتتل
وحتتدة دعتتم التنفيتته وميزانيتهتتا للف ت ة  ،"2024-2020املقدمتتة متتن ال ترئيس ،عل ت النحتتو ال توارد يف الوثيقتتة
 .APLC/CONF/2019/WP.22وشتتجع امل تؤمتر التتدول األط تراف القتتادرة عل ت املربتتامهة يف خطتتة عمتتل
وحدة دعم التنفيه وميزانيتها للف ة  2024-2020عل أن تفعل ذلك.
 -38ويف ستتياق النظتتر أيضتا يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،وابإلشتتارة إىل "التوجيتته الصتتادر متتن
التتدول األط تراف إىل وحتتدة دعتتم التنفيتته" وإىل الق ترار ذي الصتتلة التتهي اعتمتتد االجتمتتا الرابتتع عشتتر
للدول األطراف ،أقر االجتما "ميزانية وخطة عمل وحدة دعم التنفيه لعام  ،"2020ابلصيغة اليت أقرهتا
جلنة التنربيق والواردة يف الوثيقة  .APLC/CONF/2019/WP.25ويف سياق "التوجيه الصادر من التدول
األطتراف إىل وحتتدة دعتم التنفيتته" ،أقتر االجتمتتا أيضتا "التقريتر املؤقتتت عتن أنشتتطة وحتدة دعتتم التنفيتته
وسري عملها وحالتها املالية لعام  ،"2019الوارد يف الوثيقة  ،APLC/CONF/2019/WP.24والبيان املايل
املراجع للوحدة لعام  ،2018الوارد يف الوثيقة .APLC/CONF/2019/WP.6
 -39ويف ستتياق النظتتر أيضتا يف ستتري عمتتل االتفاقيتتة ووضتتعها ،وابإلشتتارة إىل قترار االجتمتتا الرابتتع
عشر للدول األطراف بشأن "تعزيز احلوكمة والشفافية املاليتن داخل وحدة دعم التنفيه" ،أقر االجتما
توزيتتع فتتائ ميزانيتتة الصتتندوق االستتتئماين لوحتتدة دعتتم التنفيتته لعتتام  2018مبتتا يكفتتل متتا يلتتي (أ) أن
يشتتمل احتيتتاطي األمتتان املتتايل مبلغ ت ا يعتتادل ستتنة متتن النفقتتات املتصتتلة ابلتتدعم األساستتي عل ت النحتتو

__________

()3
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املنصتتوص عليتته يف امليزانيتتة الربتتنوية للوحتتدة؛ ( ) أن ُختصتتص امل توارد املاليتتة الفائضتتة اإلضتتافية لتنفيتته
ميزانية الوحدة وخطة عملها لعام .2020
 -40ويف ستتياق نظتتر امل تؤمتر كتتهلك يف ستتري االتفاقيتتة ووضتتعها ،شتتدد امل تؤمتر عل ت أمهيتتة قيتتام مجيتتع
الدول األطراف ابإلبالغ سنو ا عن معلومات مربتكملة وفق ا للمادة  .7وشتجع املتؤمتر التدول األطتراف
علت االستتفادة متن األدوات التيت ُوضتتعت لتيربتري اإلبتالغ ،ومنهتا دليتتل اإلبتالغ ،وعلت التمتاس التتدعم
من وحدة دعم التنفيه يف سياق إعداد الدول األطراف لتقاريرها.
 -41وطلت ت املت تؤمتر ،يف س تتياق نظ تتر يف الوض تتع امل تتايل لالشت ت اكات املق تتررة عمت تالا ابمل تتادة  14م تتن
االتفاقية ،إىل الدول اليت عليها متأخرات أن تربدد املبالغ املتأخرة ابلكامل يف أقر وقت ممكن.
 -42ويف سياق نظر املؤمتر أيضا يف احلالة املالية لالش اكات املقررة عمالا ابملادة  14من االتفاقيتة،
واستتتنادا إىل التوصتتيات ال تواردة يف الوثيقتتة املتعلقتتة بت ت "إمكانيتتة التنبتتؤ املتتايل ابالش ت اكات املقتتررة لألمتتم
املتحدة واستدامتها" ،املقدمة من الرئيس ،عل النحو الوارد يف الوثيقة ،APLC/CONF/2019/WP.17
اخته املؤمتر املقررات التالية:
(أ )

( )
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مواصلة تنفيه التدابري التالية:
''1

إدراج بن ت تتد طت ت توار بنرب ت تتبة  15يف املائ ت تتة يف تق ت تتديرات تك ت تتاليف اجتماع ت تتات ال ت تتدول
األطراف واملؤمترات االستعراضية من أجل املرباعدة عل ضمان قدر أك من القدرة
عل التنبؤ املايل والربيولة من أجل التخطي لالجتماعات وعقدها؛

''2

إصتتدار تقتتارير شتتهرية عتتن حالتتة املربتتامهات املاليتتة ونشتترها يف املوقتتع الشتتبكي ملكت ت
األمتتم املتحتتدة يف جنيتتف ،وتعميمهتتا كتتهلك عل ت مجيتتع التتدول األط تراف متتن جان ت
وحدة دعم التنفيه؛

''3

إدراج بنتتد يف جتتدول األعمتتال بشتتأن "حالتتة االشت اكات املقتتررة ال تواردة عمتالا ابملتتادة
 14من االتفاقية" يف مجيع االجتماعات املتصلة ابالتفاقية.

''4

تقتتدم مكتت األمتتم املتحتتدة يف جنيتتف ومكت ت األمتتم املتحتتدة لشتتؤون نتتز الربتتال
عروض ا عن حالة االش اكات املقررة إلبالغ الدول ابحلالة املالية لالتفاقية ودعمها يف
اختتتاذ ق ترارات مربتتتنرية ،مبتتا يف ذلتتك النظتتر يف تتتدابري االقتصتتاد يف التكتتاليف يف حالتتة
عدم كفاية التمويل ،وتشجيع الدول عل دفع مربتحقاهتا امتثاال للمادة  14يف أقر
وقت ممكن وقبل املوعد النهائي احملدد بثالثة أشهر.

''5

تق تتدم مكت ت ت ش تتؤون ن تتز الرب تتال معلوم تتات مرب تتتكملة منتظم تتة إىل جلن تتة تنرب تتيق
االتفاقية عن احلالة املالية.

وقرر املؤمتر ما يلي:
ّ
''1

أن يطل إىل مكت شؤون نز الربال أن يواصل توزيع حتديث شهري عل الدول
األطتراف عتتن حالتتة االشت اكات املقتتررة متتن أجتتل ز دة التوعيتتة هبتتها األمتتر والتشتتجيع
عل دفع االش اكات يف الوقت احملدد؛

''2

أن يطلت إىل األمتتم املتحتتدة أن تغلتتق حربتتاابت كتتل ف ت ة ماليتتة يف غضتتون  12شتتهرا
من انتهاء تلك الفت ة املاليتة ،وأن حيتدد يف ذلتك املوعتد الرصتيد النهتائي وحتتربت أيتة
أرصدة دائنة أو مدينة يف حربا االش اكات يف الفاتورة املوالية؛
GE.19-22053
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''3

أن يطل إىل األمم املتحدة أن ترسل فواتري رقمية فردية إىل الدول؛

''4

أن يطل ت إىل األم تتم املتح تتدة إع تتداد تق تتدير للتك تتاليف متع تتدد الرب تتنوات يغط تتي فت ت ة
ستتنتن للموافقتتة عليتته متتن جان ت التتدول األط تراف وإصتتدار الف تواتري استتتنادا إىل هتته
التقتتديرات قبتتل  90يوم ت ا عل ت األقتتل متتن بدايتتة الف ت ة املاليتتة ،للتشتتجيع عل ت الربتتداد
املبكر وحتربن الربيولة املالية خالل النصف األول من كل عام؛

''5

أن يظتتل مبلتتغ متتتأخرات االش ت اكات غتتري املربتتددة مربتتاو ا للنصتتي األصتتلي املقتترر
للدولة الطرف عن الربتنة املعنيتة ،متا مل تصتب النفقتات أعلت متن التكتاليف التقديريتة
األولية .وحرب املمارسة املتبعة حاليا ،فتنن الدولتة الطترف املتتأخرة يف الربتداد تتلقت
تبن نصيبها من التكاليف الفعلية اليت تكون يف معظم احلاالت أقتل متن
فاتورة هنائية ّ
التكتتاليف التقديريتتة .وحبكتتم الواقتتع ،يتختته األمتتر شتتكل مكافتتأة للدولتتة الطتترف عل ت
دفع اش اكها بعد هناية الربنة املالية.

''6

أن يشتتجع أي دولتتة أتختترت يف دفتتع اش ت اكاهتا لربتتنتن أو أكثتتر عل ت أن تتفتتق متتع
رئتتيس االتفاقيتتة عل ت جتتدول ستتداد ،بتتدعم متتن األمتتم املتحتتدة ،لتمكينهتتا متتن تربتتوية
املتأخرات املربتحقة ،مع مراعاة ظروفها املالية؛

''7

أن يطل إىل الدول القادرة عل ذلك أن ختطر الرئيس يف بداية العتام ابملوعتد التهي
تتوق تتع في تته ترب تتديد اشت ت اكاهتا املق تتررة .وس تتيبقي الت ترئيس األم تتم املتح تتدة علت ت اط تتال
لضمان التخطي املايل الربليم؛

''8

أن يطل إىل الرئيس ،ألغرا التخطتي املتايل علت متدار الربتنة ،أن يتصتل ابلتدول
اليت مل تربدد اش اكاهتا املقررة حبلول  30نيربانمأبريل ليطل إىل الدول القتادرة علت
توضي موعد دفعها أن تفعل ذلك؛

 -43وأكد املؤمتر من جديد أن التدابري الرامية إىل معاجلة الصعوابت املالية الناشئة عن االش اكات
املقررة غري املربددة عمالا ابملادة  14من االتفاقية ينبغي أال ختل مببدأ تعدد اللغات وأال تؤثر ،عل وجه
اخلص ت تتوص ،يف ت ت تتوفري ال مج ت تتة الش ت تتفوية وال مج ت تتة التحريري ت تتة جبمي ت تتع اللغ ت تتات الرمسي ت تتة لألم ت تتم املتح ت تتدة يف
االجتماعات الرمسية لالتفاقية.

الواثئق
 -44شجع املؤمتر بقوة الدول األطراف عل االلتزام ،إىل أقص مدى ممكن ،بنم  4-4-8أسابيع
لتقدم واثئق ما قبل الدورة يف االجتماعات املقبلة.
 -45وترد يف مرفق هتها التقريتر قائمتة ابلواثئتق املقدمتة إىل املتؤمتر االستعراضتي الرابتع .وهته الواثئتق
متاحة جبميع اللغات الرمسية ع نظام الواثئق الرمسية لألمم املتحدة (.)http://documents.un.org

واو -اعتماد الوثيقة اخلتامية واختتام املمترر اسستررايا الرا ل
 -46اعتمد املؤمتر ،يف جلربته العامتة اخلتاميتة املعقتودة يف  29تشترين الثتاينمنوفم  ،وثيقتته اخلتاميتة
اليت ستصدر بوصفها الوثيقتة  .APLC/CONF/2019/5وأعتر املتؤمتر ،يف جلربتته العامتة اخلتاميتة ،عتن
خ تتالص ش تتكر حلكوم تتة الن تتروي ،وش تتعبها علت ت ك تترم الض تتيافة واجله تتود الب تتارزة املبهول تتة يف تنظ تتيم املت تؤمتر
االستعراضي الرابع.
GE.19-22053
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املرفق
قائمة الواثئق
العنوان

الرمز
APLC/CONF/2019/1
APLC/CONF/2019/2
APLC/CONF/2019/3

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

APLC/CONF/2019/4

Estimated costs for the Eighteenth and Nineteenth Meetings of
the States Parties to the Convention on the prohibition of the
use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel
mines and on their destruction

APLC/CONF/2019/5

الوثيقة اخلتامية
الوثيقة اخلتامية إضافة
طل ت متديتتد األجتتل احملتتدد لالنتهتتاء متتن تتتدمري األلغتتام املضتتادة لألف تراد وفق ت ا
للمادة  5من االتفاقية موجز .مقدم من األرجنتن
طل متديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام املضتادة لألفتراد وفقتا للمتادة
 5من االتفاقية موجز تنفيهي .مقدم من كمبود
طل متديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام املضتادة لألفتراد وفقت ا للمتادة
 5من االتفاقية موجز .مقدم من تشاد
طل متديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام املضتادة لألفتراد وفقتا للمتادة
 5من االتفاقية موجز تنفيهي .مقدم من إثيوبيا
طل متديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام املضتادة لألفتراد وفقت ا للمتادة
 5من االتفاقية موجز تنفيهي .مقدم من طاجيكربتان

APLC/CONF/2019/WP.6

Trust fund ISU APMBC - Geneva International Centre for
Humanitarian Demining, Geneva

APLC/CONF/2019/WP.7

طل متديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام املضتادة لألفتراد وفقتا للمتادة
 5من االتفاقية موجز تنفيهي .مقدم من اليمن
حتليتتل الطلت املقتتدم متتن التتيمن لتمديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري األلغتتام
املضادة لألفراد وفق ا للمادة  5من االتفاقية
حتلي تتل الطلت ت املق تتدم م تتن طاجيكرب تتتان لتمدي تتد املوع تتد النه تتائي الس تتتكمال
تدمري األلغام املضادة لألفراد عمالا ابملادة  5من االتفاقية
مشترو إعتتالن أوستتلو بشتتأن عتتامل ختال متتن األلغتتام َّ 2019
قدمتته رئتتيس املتؤمتر
االستعراضي الرابع
أفكت تتار بشت تتأن بت تترمم ،وآليت تتة اجتماعت تتات االتفاقي تتة مقت تتدَّم م تتن رئت تتيس املت تؤمتر
االستعراضي الرابع
حتليل الطل املقدم من كمبود لتمديد األجل احملتدد إلكمتال تتدمري األلغتام
املضادة لألفراد وفق ا للمادة  5من االتفاقية
تاج وطتتين لإلج تراءات املتعلقتتة ابأللغتتام -قدمتتته جلنتتة تعزيتتز التعتتاون
توذج منهت ين
كت ُ
واملرباعدة (اتيلند وتركيا والربويد واململكة املتحدة)
مشرو خطة عمل أوسلو
حتليتتل الطلت املقتتدم متتن تشتتاد لتمديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري األلغتتام
املضادة لألفراد وفقا للمادة  5من االتفاقية
حتليتتل الطل ت التتهي قدمتتته األرجنتتتن لتمديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري
األلغام املضادة لألفراد وفق ا ألحكام املادة  5من االتفاقية

[]English only
[]English only

APLC/CONF/2019/5/Add.1
APLC/CONF/2019/WP.1
APLC/CONF/2019/WP.2
APLC/CONF/2019/WP.3
APLC/CONF/2019/WP.4
APLC/CONF/2019/WP.5

[]English only

APLC/CONF/2019/WP.8
APLC/CONF/2019/WP.9
APLC/CONF/2019/WP.10
APLC/CONF/2019/WP.11
APLC/CONF/2019/WP.12
APLC/CONF/2019/WP.13
APLC/CONF/2019/WP.14
APLC/CONF/2019/WP.15
APLC/CONF/2019/WP.16
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جدول األعمال املؤقت .مقدم من الرئيس
برمم ،العمل املؤقت .مقدم من الرئيس
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العنوان

الرمز
APLC/CONF/2019/WP.17

إمكاني تتة التنب تتؤ ابالشت ت اكات املق تتررة لألم تتم املتح تتدة واس تتتدامتها .مق تتدم م تتن
الرئيس
مشتترو استتتعرا ستتري ووضتتع اتفاقيتتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونقتتل
األلغ ت تتام املض ت تتادة لألفت ت تراد وتت تتدمري تلت تتك األلغت تتام - 2019-2014 :املقدمت تتة،
وحتقي تتق عاملي تتة االتفاقيت تتة ،وت تتدمري املخ تتزومت م تتن األلغ تتام املض تتادة لألفت تراد،
واالحتفاظ أبلغام مضادة لألفراد
مشتترو استتتعرا ستتري ووضتتع اتفاقيتتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونقتتل
األلغام املضتادة لألفتراد وتتدمري تلتك األلغتام - 2019-2014 :تطهتري املنتاطق
املزروعة ابأللغام ومرباعدة الضحا
مشتترو استتتعرا ستتري وحالتتة اتفاقي تتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونق تتل
األلغام املضتادة لألفتراد وتتدمري تلتك األلغتام - 2019-2014 :التتدابري الراميتة
إىل ضمان االمتثال
مشتترو استتتعرا ستتري ووضتتع اتفاقيتتة حظتتر استتتعمال وخت تزين وإنتتتاج ونقتتل
األلغ ت تتام املض ت تتادة لألف ت تراد وتت تتدمري تلت تتك األلغت تتام - 2019-2014 :الشت تتفافية
وتبادل املعلومات ودعم التنفيه
خط تتة عم تتل وميزاني تتة وح تتدة دع تتم التنفي تته للفت ت ة  .2024-2020مقدم تتة م تتن
الرئيس

APLC/CONF/2019/WP.23

Views and recommendations on improvised explosive devices
falling within the scope of the Anti-personnel Mine Ban
Convention

APLC/CONF/2019/WP.24

Activities, functioning and finances of the Anti-personnel Mine
Ban Convention Implementation Support Unit. Submitted by the
Director of the Implementation Support Unit

APLC/CONF/2019/WP.25

ميزانية وخطة عمل وحدة دعم التنفيه لعام
حتليتتل الطل ت املقتتدم متتن إثيوبيتتا لتمديتتد األجتتل إلكمتتال تتتدمري األلغتتام
املضادة لألفراد وفق ا للمادة  5من االتفاقية
طلت متديتتد األجتتل احملتتدد إلكمتتال تتتدمري األلغتتام املضتتادة لألفتراد وفقتا
للمادة  5من االتفاقية موجز .مقدم من إري
مالحظات بشأن الطل املقدم من إري عمالا ابملادة  5من االتفاقية

APLC/CONF/2019/WP.18

APLC/CONF/2019/WP.19

APLC/CONF/2019/WP.20

APLC/CONF/2019/WP.21

APLC/CONF/2019/WP.22

[]English only

[]English only

APLC/CONF/2019/WP.26
APLC/CONF/2019/WP.27
APLC/CONF/2019/WP.28

2020

APLC/CONF/2019/WP.29/Rev.1

How to implement and monitor gender mainstreaming in the
APMBC. Practical recommendations. Submitted by Finland,
on behalf of Albania, Australia, Austria, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, France, Germany, Ireland, Italy,
Luxemburg, Montenegro, The Netherlands, Norway, Panama,
Peru, Romania, Slovenia, Sudan, Sweden, United Kingdom
and Uruguay
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املضادة لألفراد وتدمري تلك افل ا
أوسلو،
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إعالن أوسلو
(ابلصظمة ادرعمد يف اجللسة الرلمة اخلعلمظة ادرلو يف  29يشا الثلين/نوفمرب )2019
 - 1حن  ،الدو ال  164اغطااف يف ايفلحظة اتا اغلململ ادةل لألفاا  ،وحد اجعمرنل يف ادؤمتا
االسعرااضت الااعتيف يف أوستلو يف يشتا الثتلين/نوفمرب  ،2019نرتا عت الع امنتل الثلعتا اتلا ادرتل
واإلصلابت اليت يعسبب فظهل اغلململ ادةل لألفاا  .وحن فخورون مبل اللنله م يلدمل هلئل يف محل ة
النسلا والبنلت و ِّ
الصبظة والاجل م العهد د ابسعخدامل اغلململ ادةتل لألفتاا ومت استعخدامهل ات
اآلن .وحن اآلن نلع مل ععر جهو يف سبظل حتلظق أهدافنل ادشرتكة ادعمثلة يف جرل الرلمل خللظلً متلم لً
م اغلململ ويف إ مل النلجني والةحلاي إ ملجلً اتملً وعلى حدمل ادسلوا ميف غمهم.
واللواعد اليت ينص علظهل االيفلحظة صلرمة وحن نعرهد ععر هل والدفلع عنهل .وند اسعخدامل
-2
اغلململ ادةل لألفاا م حبل أي جهة كلنا ،وسنتل نبذ كل مل يف وسرنل يف سبظل حتلظتق علدظتة
االيفلحظة .ونؤسس جهو علتى ااترتامل الع املينتل مبوجتب اللتلنون التدوا ،مبتل يف ذلتك اللتلنون التدوا
اإلنسلين وحلنون الوق اإلنسلن.
فمنذ خو االيفلحظة اظ النفتلذ حبتل  20علمتلً ،متا أكثتا مت  52ملظتون لمتم مت انت و ت
-3
اغلململ ادةل لألفاا وانعهى  31طافلً م عظننل مت ينفظتذ الع امليتا ادعرللتة زالتة اغلمتلمل .وحتد اتد
مت انتتلطا اتتدوي اد تتد م ت اغض تاار اإلنستتلنظة ،وأفاجنتل ع ت مستتلالت لستترة م ت اغراض ت ك ت
يسعملهل اجملعمرلت احمللظة غغاا اإلنعل  ،وأااز يلدملً يف كفللة اظل كامية للةحلاي والنلجني.
 - 4وحتد اريزت النحتل يف ينفظتذ االيفلحظتة علتى رو فا تد مت العرتلون والشتفلفظة ،انطتوت علتتى
إحلمة ااكلت معظنتة متيف ادنتمتلت الدولظتة واجملعمتيف ادتدين .وإ ال نت ا علتى الع امنتل مبواصتلة يشتحظيف
هذه الشااكلت ويوطظدهل يوخظلً لعحلظق أهدافنل ادشرتكة.
 - 5ورغتم متل اللنتتله مت إاتتلزات مشترتكة يبر ت الفختا يف نفوستتنل ،ال يت ا ّتتة حتتدايت كث تم .
فللعلوي ابغلململ ادةل لألفاا  ،مبل فظهل اغلململ ذات الطبظرة اداجتلة ،ال ا شزل خطااً على اظل
البشا و لف علئللً أململ العنمظة ادسعدامة.
حن  ،الدو اغطااف ،خيلجلنل حلق عمظق إزاا اريفلع عد اإلصلابت اليت يعسبب فظهل اغلململ
-6
ادةتتل لألف تاا يف الستتنوات اغختتم  .وإن يف اريف تتلع عتتد اإلصتتلابت والوفظتتلت لعتتذكا ص تتلرخة ن
االيفلحظة ال ي ا ذات جدوى .ول نعواىن يف عذ اجلهو الدائبة غجل وصم اسعخدامل هذه اغستلحة
احملتور مبوجب االيفلحظة ابلرلر وغجل وضتيف ال تة لتا ،مبتل يف ذلتك استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا
مجظيف أازلمل االيفلحظة .ول ندخا جهداً يف سبظل ضملن ينفظتذ
ذات الطبظرة اداجتلة اليت نطبق علظهل ُ
مجظيف أازلمل االيفلحظة ينفظذاً اتملً ويف أوانا.
وحن ملع مون ابلوفلا اباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلحظة وععطهم مجظيف ادنتلطق ادلمومتة
-7
يف أحتا وحتا نزت  ،وستوف نبتذ حصتلرى جهتد غجتل يستا يف ويتم ادستري والعطهتم يف الستتنوات
اخلمس ادلبلة ،ميف أخذ احللجة إىل االععزلر يف منهحظة اإلزالة عرني االععبلر.
وسوف نرمل على يدمم مجظيف ادخ و ت م اغلململ ادةل لألفاا يف أحا وحا نز ميف
-8
العلظد ابدواعظد النهلئظة احملد مبوجب االيفلحظة ،واضرني نصب أعظننل أن يدمم كل لمم م اغلململ ادةل
لألفاا حد ميثل إنللذ اظل خص مل أو احلفلظ على طاف م أطااف جسما.
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وستوف نزثتف جهتو غجتل يفتل ي وحتتوع إصتلابت جد تد يف ادنتلطق ادعةتار  .وستتوف
-9
نسترى جل هتد إىل العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل وا تلذ غتم ذلتك مت يتداعم احلتد مت ادختلطا التيت يعستم
ابلفرللظتة واجلتدوى و حتة ا،تدف ،لفلئتد مجظتتيف الفرتلت ادراضتة للخطتا زاي ً يف محل عهتل إىل أن يعس ت
إزالة هتد د اغلململ ادةل لألفاا .
 - 10وسوف نلومل ،أثنلا ينفظذ االلع املت ا دنصوص علظهل يف االيفلحظة ،خبطوات عملظة أتخذ عرني
االععبلر اخعالف ااعظلجلت النسلا والبنلت و ِّ
الصبظة والاجل ومواط الةرف لدى كل متنهم ويااعت
آرااهم .وندرك أن مااعل ادنتور اجلنسلين وانعلف ااعظلجلت وجتتلر الستزلن يف اجملعمرتلت احمللظتة
ادعأثا يف مجظيف جوانب عاجمة ينفظذ اإلج اااات ادعرللة ابغلململ وينفظذ االيفلحظتة أمتا مهتم ابلنستبة لعتوفم
محل ة فرللة م اغلململ ادةل لألفاا جلمظيف النلس .وسوف نسرى إىل إزالة احلواج اليت يروق مشلركة
ا جلنسني الزلملة وادعسلو ة وادعوازنة يف ينفظذ اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويف االجعملعلت ادعرللة اباليفلحظة.
 - 11وحنت نستتلم ن جرتل الرتتلمل خللظتلً م ت اغلمتلمل ال رتتت يلللئظتلً أن الرتتلمل ستظخلو م ت ضتتحلاي
اغلململ وم النلجني منهل .ونلع مل عةملن ادشلركة الزلملة وادعسلو ة والفرللة لةحلاي اغلململ والنلجني
منهل يف اجملعميف ،اسعنل اً إىل اارتامل الوق اإلنسلن وادستلوا عتني اجلنستني ويلبظتة انعلتف االاعظلجتلت
وعدمل نلرسة العمظظ .
 - 12ونس تتلم ابحللجت تتة إىل م تتا ادست تتلعد ادلدمت تتة إىل الة تتحلاي والنت تتلجني يف إط تتلر أوست تتيف م ت ت
السظلسلت واخل طط واغطا الللنونظة الوطنظة ادعرللة حبلوق اغ تخلص ذوي اإلعلحتة والصتحة والعرلتظم
والعوظظف والعنمظة واحلد م الفلا.
 - 13ونرعلد أن يوا ملللظد اغمور علو على الصرظد الوطت وأن العرلون وادسلعد الدولظني أماان
ال عتد منهمتتل الستتعماار اتتل االيفلحظتتة .ول ت أنلتتو جهتتداً يف ستتبظل ير ت الش تااكلت واإلمتتدا ابد توار
وادسلعد والعمو ل الوطت والدوا وزاي هتل ،عند االحعةلا .وسنسعزشف اخلظلرات ادعلاة فظمل خيص
مصل ر العمو ل اجلد د والبد لة هبدف زاي ادوار ادعلاة غجل علوغ مللصد االيفلحظة.
 - 14ونشتتد عل تتى أن العنفظ تتذ الفرتتل لاليفلحظ تتة س تتهم عش تتزل مبل تتا يف حتلظ تتق أه تتداف العنمظ تتة
ادستعدامة ويف الوفتلا اباللعت امل عرتدمل يتاك أي أاتد خلتف الاكتب .وسنواصتل استعحداي أوجتا زر عتني
االيفلحظتة وخطتتة العن مظتة ادستتعدامة ات نزفتتل حتلظتق أكتترب حتدر نز ت مت ادنتتلفيف للمحعمرتلت احمللظتتة
ادعةار م اغلململ ادةل لألفاا .
 - 15وإن الدو اغطااف ،عبلوغهل مللصد االيفلحظة ،يزون حد أنلذت أرواالً ،ومحا سلً ،وسلعدت
ضحلاي ،وأمدت ادنلطق ادعةار عوسلئل العنمظة ادسعدامة .حن  ،الدو اغطااف ،نلع مل ععزثظف جهو يف
سبظل اسعزمل كل وااد منل الوفتلا ابلع امليتا احملتد زمنظتلً وابلستاعة التيت عطلبهتل ذاك االستعزمل .
ونعطلتيف إىل حتلظتق هتذه اغهتداف أحصتتى متل مي زت العحلظتق حبلتتو عتلمل  .2025وستعزون خطتة عمتتل
أوسلو  2024- 2019أ ا ال غ عنهل يف إ راك هذا ادطمري.
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خطة عما أوسلو
(ابلصظمة ادرعمد يف اجللسة اخلعلمظة ادرلو يف  29يشا الثلين/نوفمرب )2019

أولا -مقدمة
إن ضملن حتلظق علدظة ايفلحظة اتا اغلململ ادةل لألفاا وينفظذهل على حنو كلمل هو أما
-1
اظوي حلمل ة النلس ولوضيف اد للمرل واإلصلابت النلمجة ع اغلململ ادةل لألفاا  .ويسلم الدو
اغطااف ابلعلدمل احملاز منذ عدا نفلذ االيفلحظة ،عظد أال يشرا عللق عمظق م ي ا د عد اإلصلابت منذ
علمل  .2014ومل زا العلوي ابغلململ ادةل لألفاا الذي ادي يف ادلض عسبب يف وحوع أضتاار،
كمتل أن االستعخدامل اجلد تد لأللمتلمل ادةتل لألفتاا  ،مبتتل يف ذلتك اغلمتلمل الظدو تة الصتنيف ،حتد زا م ت
العحدايت ادطاواة خال السنوات اغخم .
ويزتار التدو اغطتااف أتكظتد الع امهتل الااستتح عوضتيف اتد للمرتل واإلصتلابت النلمجتة ع ت
-2
اغلململ ادةل لألفاا لفلئد مجظيف النلس وإىل اغعد .وسعزثف هذه البلدان جهو هل للوفلا ابلع امل هتل
احملتد زمنظ تلً يف أحتتا وحتا نز ت  ،وإىل أحصتتى اتد نز ت حبلتتو عتلمل  .2025ولتتدى اللظتتلمل عتتذلك،
يرترتف التدو اغطتااف ن حتلظتق عتتلمل ختل مت اغلمتلمل ال رتت علتتى الفتور علدتلً خللظتلً مت ضتتحلاي
اغلمتلمل وم ت النتتلجني مت اغلمتتلمل ،ويواصتتل ادة ت حنتو حتلظتتق رغبعهتتل ادعمثلتة يف ض تملن يتتوفم التتدعم
للةحلاي عصور مسعدامة ومعزلملة.
ومت ادستلم عتا علتى نطتتلق واستيف أن اإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتتلمل هت نشتلة لعتوفم احلمل تتة
-3
اإلنسلنظة ،فةالً ع كواتل عتلمالً رئظستظلً مت الروامتل التيت متزت مت حتلظتق العنمظتة ،والرمتل اإلنستلين،
والستتلم واغم ت  .و س تتهم ينفظتتذ االيفلحظ تتة إستتهلملًكب تماً يف من تتيف ادرتتل البش تتا ة ،ويف النهتتو ععحلظ تتق
أهداف العنمظة ادسعدامة وااللع امل عردمل ياك أاد خلف الاكب.
 - 4وااليفلحظة ه اإلطلر ادل مل حلنو ً الذي وجا إجتاااات التدو اغطتااف عنتد ينفظتذ االيفلحظتة
م أجل حتلظق اغهداف ادشرتكة ،ذه ال دو  .ويوضري خطتة عمتل أوستلو ابلعفصتظل اإلجتاااات التيت
ستتظعرني علتتى التتدو اغطت تااف أن يعختتذهل ختتال الفتترت مت ت عتتلمل  2020إىل عتتلمل  2024لتتدعم ينفظ تتذ
االيفلحظة ،اسعنل اً إىل إالزات خطط عمل نمويب وكااتخظنل وملعويو.

اثنيا -أفضا املمارسات ق جماط تن يذ الت اظية
الدو اغطااف ملع مة ابلوفلا ابلع املهتل ابلاو العللظد ة لاليفلحظة ادعمثلة يف العرلون والشفلفظة.
-5
و عملً للوفلا ابلع املهتل ،سعواصل هذه الدو االعرتاف ابلشااكلت اخللصة لاليفلحظة ميف اغمم ادعحد ،
واللحنة الدولظة للصلظب اغمحا ،واحلملة الدولظة حلتا اغلململ اغرضظة ،وماك جنظف الدوا إلزالة االلململ
لألغاا اإلنسلنظة ،وسعر ز الشااكلت ميف اجملعميف اددين عملً لعنفظذ االيفلحظة .ومنذ عدا نفلذ االيفلحظة،
اد ت الدو اغطااف أفةل ادملرسلت اليت يرعرب أسلسظة للعنفظذ النلجري لاللع املت مبوجب االيفلحظة،
مبل يف ذلك ،على سبظل ادثل ال احلصا ،مل ل :
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يوا ملللظد اغمور حب مل على الصرظد الوطت؛

•

االسرتايظحظلت وخطط الرمل الوطنظة الللئمة على اغ لة؛
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•

إ را ويرم ت تتظم مااع ت تتل االععبت ت تلرات اجلنست ت تتلنظة وانعل ت تتف ااعظلج ت تتلت وجت ت تتلر الست ت تتزلن يف
اجملعمرلت احمللظة ادعأثا يف عااما اإلجاااات ادعرللة ابغلململ؛

•

كفتتلا اس تتعخدامل ادت توار ادعلا تتة ،مب تتل يف ذلتتك مت ت خ تتال اس تتعخدامل أا تتدي
ادنهحظلت مبل عمل ى ميف ادرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ؛

•

الشااكلت والعنسظق واحلوار ادنعتم عني أصحل ادصلحة؛

•

االلع املت ععلدمي ادوار علتى الصترظد التوطت والتدوا ،علتى أستلس معرتد
السنوات اظثمل أمز ؛
ادرلوملت الدحظلة والرللظة اجلو مبل عمل ى ميف االلع امتلت

•

الشفلفظة ويبل
مبوجب االيفلحظة؛

•

النتم الوطنظة اللو ة وادسعدامة إل ار ادرلوملت؛

•

فرللظتتة أ اا آلظتتة ينفظتتذ االيفلحظتتة ،مبتتل يف ذلتتك أعمتتل اللحتتلن ،والتتدعم ال تتذي
يلدما واد عم الع نفظذ ،وعلد اجعملعلت الدو اغطااف.

 - 6واعرتافلً هبذه ادملرسلت الفةلى ،سععخذ الدو اغطااف اإلجاااات الشتلملة العللظتة ،التيت
سعسهم يف العنفظذ الفرل جلمظيف جملالت خطة عمل أوسلو:
اإلجراء رظم  1إظهلر يوا ملللظد اغمور على مسعوايت رفظرة على الصرظد الوطت( ،)1مبل يف ذلك ع
طا ق إ مل أنشطة ينفظذ االيفلحظة يف اخلطط الوطنظة للعنمظتة ،واسترتايظحظلت احلتد مت الفلتا ،وخطتط
االسعحلعة اإلنسلنظة واالسرتايظحظلت الوطنظة إل مل اغ خلص ذوي اإلعلحة ،اسب االحعةلا ،وع
طا ق االلع املت ادللظة وغم ادللظة ادعرللة ابلعنفظذ.
اإلجراء رظم  2وضيف اسرتايظحظلت وخطط عمل وطنظة حلئمتة علتى اغ لتة وبستوعة العزتللظف وبتد
زمنظلً للوفلا اباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلحظة وينفظذهل يف أحا وحا نز .

اإلجراء رظم  3كفللة أن يزون انعلف ااعظلجلت النسلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل ووجهتلت نتتاهم
موضيف ا ععبلر وأن ُسرت د هبل يف مجظيف جملالت ينفظذ االيفلحظة وعااما اإلجاااات ادعرللة ابغلمتلمل ،مت
أجتل الوصتو إىل اتا تلمل .والستر إىل إزالتتة احلتواج التيت حتتو ون ادشتلركة الزلملتة وادعستتلو ة
وادعوازنة جنسلنظلً يف اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويف اجعملعلت االيفلحظة.
اإلجراء رظم  4يلبظة ااعظلجلت النلجني م اغلململ واجملعمرلت احمللظة ادعأثا وضملن مشلركعهم مشلركة
فرلل تتة يف مجظ تتيف ادس تتلئل ذات ال ص تتلة اباليفلحظ تتة ،مب تتل يف ذل تتك مش تتلركعهم عص تتور معس تتلو ة ونش تتطة يف
اجعملعلت االيفلحظة.

__________

( )1
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عافا الدو اغطااف يوا ملللظد اغمور على الصرظد الوطت على أنا رت مل ل " :االهعململ على مسعوى رفظيف
َّ
ابلوفلا اباللع امل ت مبوجب االيفلحظة؛ متزني كظل ت الدولة ذات الصلة وي و دهل ابللدرات البشا ة وادللظتة وادل تة
للوفتلا ابلع املهتتتل مبوجتب االيفلحظتتة؛ حتد تد العتتداعم التيت سعةتتطليف هبتل كظتتل ت الدولتة لعنفظتتذ ادستلئل ذات الصتتلة
اباليفلحظة كثا الطاق ادمزنة م اظ الشمو والزفلا والساعة ،ووضيف خطط للعملب على أي حتدايت ل مل
العصدي ،ل؛ وحطيف يرهدات مللظة وطنظة هلمة ومنعتمة لرباما الدولة ادعصلة ععنفظذ االيفلحظة".
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اإلجـراء رظــم  5جرتل ادرتتل م الوطنظتة لإلج تاااات ادعرللتة ابغلمتتلمل مواكبتة دستتعحدات ادرتل م الدولظتتة
لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،ويزظظفهل ميف العحدايت اجلد تد  ،واستعخدامل أفةتل ادملرستلت لةتملن
العنفظذ عزفلا وفرللظة.
اإلجراء رظم  6ير الشااكلت واالسعحلابت ادعزلملة عني الدوائا ادرنظة ابإلجاااات ادعرللة ابغ لململ
والتدوائا ادرنظتة ابدستلئل اإلنستلنظة ،وعنتتلا الستالمل ،والعنمظتة والتوق اإلنستتلن ،متيف مااعتل خطتة العنمظتتة
ادسعدامة لرلمل .2030
اإلجراء رظم  7الدو اغطااف اللل ر على يلدمي ادسلعد يلومل مبسلعد الدو اغطااف اغخاى،
اظثمتتل أمز ت  ،يف وض تتيف أو حتتتد أو ينفظ تتذ اس ترتايظحظلهتل وخط تتط عملهتتل الوطنظ تتة للوفتتلا ابلع املهت تتل
مبوج تتب االيفلحظ تتة .وي تتدخل ،اظثم تتل أمزت ت  ،يف ت تااكلت معر تتد الس تتنوات ويل تتدمل العمو تتل ادعرت تتد
السنوات.
اإلجراء رظم  8يوفم مرلومتلت جظتد عت العلتدمل احملتاز والعحتدايت التيت يواجتا ينفظتذ االيفلحظتة ،مبتل يف
ذلك ادرلوملت ادعرللة ابلعرلون وادسلعد  ،وذلك حبلو  30نظسلن/أعا ل م كل علمل وفللً للمل ، 7
ابسعخدامل لظل اإلعالغ( ،)2وخال االجعملعلت الامسظة وغم الامسظة.
ويرهد نتلمل وطت إل ار ادرلوملت شمل عظل ت حظلة وبدثة على الصرظد الوطت
اإلجراء رظم  9إنشلا ُّ
ع اللة العنفظذ .فعصمظم وينفظذ نتم إل ار ادرلوملت سظزفل طلعرهل الوطت وأال مسعدامة ويةيف يف
االععبلر احللجة إىل عظل ت ميز الوصو إلظهل وإ ارهتل وحتلظلهل عرد االنعهلا.
اإلجراء رظم  10يسد د اال رتاكلت ادلار ،ل وفللً للمل  14م االيفلحظة يف وحا مبزا مت الستنة
حدر اإلمزلن ،ويسو ة أي معأخاات على وجا الساعة ،لةملن علد االجعملعلت على النحو ادخطط
لا .وينتا الدو اغطااف اللل ر يف يلدمي يربعلت ك عس لوا د عم العنفظذ أ اا عملهل عفرللظة،
ميف حطيف يرهدات معرد السنوات اظثمل أمز ذلك ،وفللً خلطة الرمل اخلمسظة للواد .

اثلثا -حتقيق عاملية الت اظية
أو نلل لأللململ ادةل
للد أرسا االيفلحظة حلعد حو ة ضد أي اسعخدامل أو إنعل أو
-7
لألفاا  .وعلى الاغم م االلع امل الواسيف النطلق هبذه الللعد  ،ا م جلنب الدو غم اغطااف يف
االيفلحظة ،ال عد أن يعواصل اجلهو الاامظة إىل ير علدظة االيفلحظة ويتدعظم مرل مهتل .ويف ستبظل ذلتك،
سععخذ الدو اغطااف اإلجاااات العللظة:
اإلجـراء رظـم  11استعخدامل مجظتيف الستبل ادع لاتة لعشتحظيف يصتد ق التدو غتم اغطتااف علتى االيفلحظتة
أو االنةململ إلظهل ،مبل يف ذلك ع طا ق يشحظيف مشلركعهل يف أعمل االيفلحظة.
اإلج ـراء رظــم  12مواصتتلة ير ت االا ترتامل الر تتلد للواعتتد االيفلحظتتة وأهتتدافهل ،وإ انتتة انعهلكتتلت ه تتذه
اللواعد وا لذ اخلطوات ادنلسبة لوضيف اد ال سعخدامل و وإنعل ونلل اغلململ ادةل لألفاا م
جلنب أي جهة فلعلة ،مبل يف ذلك اجلهلت الفلعلة ادسلحة غم الدو .

__________

( )2
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رابعا -تدمري املخزوانت وال ت اظ أبل ا مضادة لألفراد
ا ُ تذت خط توات كبتتم منتتذ عتدا نفتتلذ االيفلحظتتة فظمتتل عرلتق ععتتدمم ان ت و ت اغلمتتلمل ادةتتل
-8
لألفاا  .فزل لمم دما ميثل إنللذ اظل خص أو أاد أطاف جسما .ولةملن يدمم مجظيف ان و ت
اغلململ ادةل لألفاا على وجا الساعة ،وفللً للمل  4م االيفلحظة ،وأال عحلوز عد اغلململ ادةل
لألفاا احملعفظ هبل مبوجب ادل  3احلد اغ ىن الالزمل حطرلً لأل غاا ادسمو هبل ،سظعرني على الدو
اغطااف اليت علظهل الع املت مبوجب ادل  4و/أو اليت حتعفظ لململ مةل لألفاا وفللً للمل  ،3أن
يعخذ اإلجاااات العللظة:
اإلجـراء رظـم  13وضتتيف خطتة بتتد زمنظتلً يعةتتم ماااتل رئظستتظة واضتحة لعنفظتتذ ادتل  4يف غةتتون
اغجل احملد ،ل يف أحا وحا نز عرد عدا نفلذ االيفلحظة ،وإعالغ الدو اغطااف ابنعتتلمل ابلعلتدمل
احملاز والعحدايت ادعبلظة للعنفظذ.
اإلجراء رظم  14الدو اغطااف اليت مل ِّ
يف ابغجل احملد لعدمم ادخ و ت وأصبحا ابلعلا يف اللة
عتدمل امعثتتل للمتل  ،4يلتتدمل خطتة بتتد زمنظ تلً إلكمتل عملظتتة العتدمم ويشتتاع يف العنفظتذ علتتى وجتتا
الستاعة ويف أحتا وحتتا نزت وعطا لتتة تفلفة ،ويُبلتتط التدو اغط تااف عصتور منعتمتتة ابلعلتدمل احملتتاز
والعحدايت ادعبلظة.
اإلجراء رظم  15على كل ولة طاف يزعشف ان و ت مل يز مراوفة يف السلعق عرد انلةلا اغجل
احملد لعدمم ا دخ و ت أن يبلط الدو اغطااف يف أحا وحا نز وأن يدما هذه اغلململ ادةل
لألفاا عصور علجلة يف موعد ال عحلوز سعة أ ها عرد اكعشلفهل.
اإلجـراء رظـم  16علتتى كتل ولتة طتتاف حتتعفظ لمتلمل مةتتل لألفتاا لألستبل ادستتمو هبتل مبوجتتب
ادل  3م االيفلحظة أن جتاي اسعرااضلً سنوايً لرد اغلململ احملعفظ هبل للعأكد م أال ال يعحلوز احلد
اغ ىن الالزمل لألغاا ادسمو هبل ،وأن يدما مجظيف اغلململ ادةل لألفتاا التيت يعحتلوز هتذا الرتد .
ويلدمل الدو اغطااف يللرا سنو ة حبلو  30نظسلن/أعال عشأن اسعخدامل اغلململ احملعفظ هبل ويدممهل.
اإلجراء رظم  17اسعزشلف البدائل ادعلاة السعخدامل اغلململ احلظة ادةل لألفاا غغاا
والبح  ،اظثمل أمز ذلك.

العدر ب

خامسا -مسح وتطهري املنا ق املزروعة ابفل ا
للد أُااز يلدمل كبم يف مرلجلة ادنلطق ادلمومة ،لز الدو اغطااف يؤكد م جد د ضاور
-9
زاي ويم أنشطة ادسري والعطهم م أجل الوفلا ابلع املهتل مبوجب ادل  5يف أحا وحا نز وضملن
إاااز يلدمل كبم حنو حتلظق طمواهل ادعمثل يف الوفلا إىل أحصى اد نز ابلع املهتل احملد زمنظلً حبلو
علمل  .2025ومتثل عملظة ادسري والعطهم ادرحلة أكرب مسلمهة يف يللظل ادرل البشا ة ومحل ة النلس م
انلطا اغلململ ادةل لألفاا  .إن اسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا م جد د خال الن اعلت اغخم ،
مبل يف ذلك اغلململ الظدو ة الصنيف ،أ ى إىل يفلحم العحدي ادعبل الذي واجا عرض الدو اغطااف يف
الوفلا ابلع املهتل مبوجب ادل  . 5ويف إطلر اجلهو ادبذولة للعصدي عصور آمنة وسا رة لزل أنواع العلوي
ادعبل ابغلململ ادةل لألفاا  ،سظعرني على الدو اغطااف اليت علظهل الع املت مبوجب ادل  5أن
يعخذ اإلجاااات العللظة:

GE.19-22066
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اإلجراء رظم  18الدو اغطااف اليت مل حتد بظط ادنل طق ادلمومة على وجتا الدحتة ،علظهتل أن يفرتل
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
للدو اغطااف يف علمل .2021
اإلجراء رظم  19وضيف خطط عمل وطنظة يسعند إىل اغ لتة وبتد العزتللظف ،مبتل يف ذلتك العوحرتلت
ادعرللة عرد ادنلطق وادسلاة ادلمومة اليت عرني مرلجلعهل سنوايً م أجل إالز ادهمة يف أحا وحا
نز  ،ويف موعد ال عحلوز اغجل احملد مبوجب ادل  ،5لراضهل على االجعملع الثلم عشا للدو
اغطااف يف علمل .2020
اإلج ـراء رظــم  20حت تتد خطتتط عملهتتل الوطنظ تتة عشتتزل ستتنوي اس تتعنل اً إىل اغ لتتة اجلد تتد ويل تتدمي
مرلوملت ع ادااال الائظسظة ادردلة يف يللر اهل مبوجب ادل  ،7حبلو  30نظسلن/أعا ل م كل علمل،
مبل يف ذلك يلدمي مرلوملت ع عد ادنلطق وادس لاة ادلمومة التيت بتب مرلجلعهتل ستنوايً وعت كظفظتة
حتد د اغولوايت.
اإلجراء رظم  21الدو اغطااف ادعأثا لململ مةل لألفاا دو ة الصنيف يزفل يطبظق مجظيف اغازلمل
وااللع امتلت مبوجتتب االيفلحظتتة علتتى هتتذا النتتوع م ت العلتوي ،مثلمتتل يفرتتل ابلنستتبة لستتلئا أن تواع اغلمتتلمل
اد ةتل لألفتاا  ،مبتتل يف ذلتك أثنتتلا عملظتلت ادستتري والعطهتم امعثتتلالً للمتل  ،5ويلتتدمل يلتلر ا مفصتتلة
اسب أنواع اغلململ ،ينفظذاً لاللع املت مبوجب ادل .7
اإلجراء رظم  22اإلعالغ على حنو عسق ميف ادرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ع طا ق يلدمي
مرلوملت ع العحدايت ادعبلظة ،ويصنظفهل على أال "منلطق مشعبا يف أال خطا " أو "منتلطق مؤكتد
اخلطور " وحتد د احمهل النسيب ،فةالً ع حتد د نوع العلوي .واإلعالغ ع العلدمل احملاز وفللً للمنهحظة
ادسعخدمة لإلفاا ع اغراض (مثل ،اإللملا ابسعخدامل ادسري غم العلت أو العللظص ابسعخدامل ادسري
العلت أو اإلفاا عنهل ع طا ق إزالة اغلململ).
اإلجراء رظم  23الدو اغ طااف اليت يلدمل طلبلت متد د يزفل أن حتعوي هذه الطلبلت علتى خطتط
عمتل مفصتتلة وبتد العزلفتتة ومعرتد الستتنوات لفترت العمد تتد ،وأن تعم إعتتدا هل مت ختتال عملظتتة
لملة ،مبل عمل ى ميف ملارات االجعملع السلعيف للدو اغطتااف( )3والعوصتظلت التيت أحاهتل االجعمتلع
الثتتلين عشتتا للتتدو اغط تااف يف الورح تتة ادرنونتتة "أفزتتلر عشتتأن عملظ تتة العمد تتد مبوجتتب ادتتل  5مت ت
االيفلحظة"(.)4
اإلجـراء رظــم  24التتدو اغطتااف التتيت يلتتدمل طلبتلت متد تتد يزفتتل أ ةتلً أن عةتتم الطلتتب خطط تلً
مفص لة وبد العزللظف ومعرد السنوات للعوعظة مب خلطا اغلململ واحلد منهتل يف ستظلحلت بتد يف
اجملعمرلت احمللظة ادعأثا .
اإلجراء رظم  25الدو اغطااف اليت يزمل الع املهتل ادعرللة زالتة اغلمتلمل يواصتل ادملرستة الفةتلى
ادعمثلتة يف يلتدمي إعتال ت طوعظتة عت االنعهت لا ويتوا االععبتلر الواجتب يف هتذا الصتد للورحتة ادرنونتة
__________
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"أفز تتلر ويفلمه تتلت عشت تتأن ينفظ تتذ الع ام تتلت إزالت تتة اغلم تتلمل ادنص تتوص علظهت تتل يف اد تتل  5واالنعه تتلا م ت ت
ينفظذهل"(.)5
اإلجـراء رظــم  26العأكتتد مت أن االس ترتايظحظلت وخطتتط الرمتل الوطنظتتة لإلاتتلز يةتيف يايظبتتلت عشتتأن
اسعدامة اللدر الوطنظة على العرلمل ميف ادنلطق ادلمومة غم ادراوفة يف الستلعق ،مبتل يف ذلتك ادنتلطق
ادلمومة اد ثلً اليت يُزعشف عرد االنعهلا .ولتدى العرلمتل متيف هتذه ادنتلطق ،يااعت االلع امتلت التيت مج
العرهتد هبتل يف االجعمتتلع الثتلين عشتتا للتدو اغط تااف علتى النحتتو التوار يف الورحتتة ا درنونتة "استتعحلعة
ر تظد ملرتاتة للتدو اغطتااف التتيت يزعشتف منتلطق ملمومتة مل يز ت مراوفتة يف الستلعق عرتد انلةتتلا
اآلجل احملد "(.)6
اإلجراء رظم  27ا لذ اخلطوات ادنلسبة لعحسني فر للظة وكفلا عملظلت ادسري وإزالة اغلململ ،مبل يف ذلك
ع طا ق يشحظيف البح والعطبظق ويبل الوسلئل العزنولوجظة ادبعزا ،ذا الما .

سادسا -التوعية مبخا ر افل ا واحلد منها
 - 10العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل مت تأال أن يستتلعد يف منتيف وحتوع اتوا ي اغلمتلمل وإنلتتلذ اغروا .
وابإلضتلفة إىل إزالتتة اغلمتلمل ،فتترين يتوفم العوعظتتة مبختتلطا اغلمتلمل وغمهتتل مت ع تااما احلتد م ت ادختتلطا
للستتزلن ادعتتأثا ُرتتد وستتظلة أسلستتظة دنتتيف اإلصتتلابت واحل توا ي ادمظعتتة .وختتال الستتنوات اغختتم ،
أصبحا جمموعلت كبتم جد تد مت الالجرتني وادشتا اخلظتلً ضتم اجملموعتلت الرد تد ادراضتة
خلطا اغلململ ادةل لألفاا  ،وي ا د عد الةحلاي .وانطالحلً م ذلك ،فرين يلد مي عااما فرللة للعوعظة
ابدخلطا وغمهل م عااما احلد م ادخلطا اليت يااع نوع اجلنس والس واإلعلحة ويةيف يف االععبلر
انعلف ااعظلجلت وجتلر الستزلن يف اجملعمرتلت احمللظتة ادعتأثا  ،عطلتب ياكظت اً مستعمااً مت أجتل منتيف
وحتوع اتوا ي جد تد عستبب اغلمتلمل .ومت أجتل مرلجلتة هتذا الوضتيف ،ستظعرني علتى التدو اغط تااف
ا لذ اإلجاااات العللظة:
اإلجراء رظم  28ما أنشطة العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل يف اجلهتو اإلنستلنظة واال لئظتة وادعرللتة ابحلمل تة
والعثلظتتف علتتى نطتتلق أوستتيف ،ابإلضتتلفة إىل جمه تتل يف اغنشتتطة ادستتعما يف جمتتلالت ادستتري والعطه تتم
ومستتلعد الةتتحلاي عمظتتة يللظتتل ادختتلطا التتيت يواجتتا الستتزلن ادعتتأثا ويللظتتل اضتتطاارهم إىل حتم تتل
ادخلطا.
اإلجراء رظم  29يوفم عااما بد السظلق للعوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل جلمظيف السزلن واجلملعلت
ادعأثا ادراضة للخطا .والعأكد م يطو ا مثل هذه الرباما على أ سلس يلظظم االاعظلجلت ،وم أال
مصممة مبل نلسب العهد د الذي واجا السزلن ،وأال يااع نوع اجلنس والس واإلعلحة ويةيف يف االععبلر
انعلف ااعظلجلت وجتلر السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا .
اإلجراء رظم  30إ الا اغولو ة للسزلن اغكثا عاضة للخطا ع طا ق رعط الرباما والاسلئل ادعرللة
ابلعوعظة مب خلطا اغلململ واحلد منهل رعطلً مبل ااً ععحلظل البظل ت ادعلاة ع اإلصلابت والعلوي ،وفهم
__________

( )5

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

( )6

APLC/MSP.12/2012/7, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/12MSP-
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ستلوك اجملموعتلت الستزلنظة ادعتأثا  ،و تط ادختتلطا وآلظتلت العزظتف ،والتعزه  ،اظثمتل أمزت ذلتتك،
ابلعحاكلت السزلنظة.
اإلجـراء رظـم  31عنتتلا اللتدرات الوطنظ تة لعنفظتذ ع تااما العوعظتة مب ختلطا اغلمتتلمل واحلتد منهتتل متيف إمزلنظتتة
العزظف ميف االاعظلجلت والسظلحلت ادعمم  ،مبل يف ذلتك يلتدمي مثتل هتذه الترباما للمحعمرتلت احمللظتة
ادعةار عند اكعشلف منلطق ملمومة مل يز مراوفة يف السلعق.
اإلجراء رظم  32يوفم مرلومتلت عت العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل وغمهتل مت عتااما احلتد مت ادختلطا يف
العللر ا مبوجب ادل  ، 7مبل يف ذلك ادنهحظلت ادسعخدمة والعحدايت ادطاواة والنعلئا اليت حتللا،
ميف مرلوملت مصنفة اسب نوع اجلنس والس .

سابع ا -مساعدة الضحااي
 - 11يتل الدو اغطااف ملع مة عةملن مشتلركة ضت حلاي اغلمتلمل مشتلركة كلملتة ومعستلو ة وفرللتة
يف اجملعمتيف ،علتى أستلس اا ترتامل التوق اإلنستلن وادستتلوا عتني اجلنستني وعتتدمل العمظظت  .وأحتات التتدو
اغطااف ن فرللظة مس لعد الةحلاي واسعدامعهل يسعل مل جمهل يف السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة
الوطنظة على نطلق أوسيف لعشمل الوق اغ خلص ذوي اإلعلحتة ،والصتحة والعرلتظم والرمللتة والعنمظتة
واحلد م الفلا ،عملً لعحلظق أهداف العنمظة ادسعدامة .وسعسر ى الدو اغطااف اليت وجد ضحلاي
يف منلطق خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل إىل عذ حصلرى جهدهل لعوفم خدملت لةحلاي اغلململ يزون
منلسبة ومظسور وميزتنهم الوصتو إلظهتل علتى حتدمل ادستلوا متيف غتمهم .ومت أجتل حتلظتق هتذا االلعت امل،
سظعرني على الدو اغطااف اليت لد هل عد كبم م الةحلاي اخللضرني لوال عهل اللةلئظة أو إ ارهتتل
ا لذ اإلجاااات العللظة:
اإلجراء رظم  33العأكد م يزلظف كظلن ازوم ذي صلة ابإل ااف على ما مسلعد الةتحلاي
يف السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة على نطلق أوسيف .و عوىل الزظلن ادزلتف وضتيف خطتة
عمل ومااحبة العنفظذ وإعدا يللر ا عشأنا اسعنل اً إىل أهداف بد وحلعلة لللظلس وواحرظة وبد زمنظ لً
لتدعم ضتحلاي اغلمتلمل .و شتمل ذلتك إزالتة الرلبتلت ادل تة واالجعملعظتة والثللفظتة والسظلستظة والستتلوكظة
وادعرللتة اباليصتتل التتيت حتتتو ون الوصتتو إىل هتتذه اخلتدملت؛ واستتعخدامل اتتا شتتمل نتتوع اجلتتنس
والس واإلعلحة و ااع انعلف االاعظلجلت يف طظط مجظيف الرباما وينفظذهل ورصدهل ويلظظمهل.
اإلجراء رظم  34عذ جهو على مسعوى اللطلعلت لةملن يلبظة ااعظلجلت ضحلاي اغلململ والوحهم
عصتتور فرللتتة مت ت ختتال اغط تتا السظلستتليظة والللنونظتتة الوطنظ تتة ادعرللتتة ابإلعلح تتة ،والصتتحة ،والعرل تتظم،
والرملل ة ،والعنمظة واحلد م الفلا ،مبل عمل ى ميف اغازلمل ذات الصلة يف ايفلحظة الوق اغ تخلص
ذوي اإلعلحة.
اإلجراء رظم  35إنشلا أو ير حلعد عظل ت ماك ة يعةم مرلوملت ع اللعلى عسبب اغلململ وكذلك
ع اغ خلص الذ يراضوا إلصلابت مجة ع اغلململ ومرافة ااعظلجلهتم والعحدايت اليت يواجههم،
على أن يزون البظل ت مصنفة اسب نوع اجلنس والرما واإلعلحة ،وإاتاة هذه ادرلوملت غصحل
ادصلحة ادرنظني لةملن االسعحلعة الشلملة لعلبظة ااعظلجلت ضحلاي اغلململ.
اإلجراء رظم  36يلدمي اإلسرلفلت اغولظة عفرللظة وكفلا للةحلاي يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا ابغلململ،
فةالً ع يوفم اخلدملت الطبظة الطلرئة والاعل ة الطبظة ادسعما .
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اإلجراء رظم  37ضمل ن يوفم آلظة إاللة وطنظة ،اظثمل كلن ذلك منلسبلً ونزنلً ،لعظسم وصو ضحلاي
اغلململ إىل اخلدملت ،مبل يف ذلك ع طا ق إنشلا ونشا لظل خدملت لمل.
اإلجراء رظم  38ا لذ خطتوات يةتم  ،متيف مااعتل التتاوف احمللظتة والوطنظتة واإلحلظمظتة ،وصتو مجظتيف
ضحلاي اغلململ ،مبل يف ذلك يف ادنلطق الا فظة والنلئظة ،إىل خدملت إعتل العأهظتل الشتلملة وختدملت
الدعم النفس والنفس  -االجعملع  ،مبل يف ذلك ع طا ق العوعظة خبدملت إعل العأهظل ،اظثمتل
أمز  ،ميف إ الا اهعململ خلص للفرلت اغكثا ضرفلً .و شمل ذلك يوفم اغجه ادسلعد  ،والرال
الطبظر  ،والرال ادهت ،وعااما عم اغحاان.
اإلجراء رظم  39عذ جهو لةملن اإل مل االجعملع واالحعصل ي لةحلاي اغلململ ،مثل الوصو
إىل العرل تتظم ،وعن تتلا الل تتدرات ،وخ تتدملت اإلالل تتة يف جم تتل العوظظ تتف ،ومؤسس تتلت العمو تتل اغصت تتما،
وخدملت يطو ا اغعمل العحلر ة ،والعنمظة الا فظة وعااما احلمل ة االجعملعظة ،مبل شمل ادنلطق الا فظة
والنلئظة.
اإلجراء رظم  40العأكد م أن خطط االسعحلعة اإلنسلنظة والعأهب الوطنظة ذات الصلة يزفل سالمة
ومحل ة النلجني م اغلململ يف الالت اخلطا ،مبتل يف ذلتك اتلالت النت اع ادستلري ،والطتوارا اإلنستلنظة
والزواري الطبظرظة ،مبل عمل ى ميف الللنون الدوا اإلنسلين واللتلنون التدوا حللتوق اإلنستلن وادبتل ا
العوجظهظة الدولظة ذات الصلة.
اإلجراء رظم  41ضتملن اإل متل الزلمتل لةتحلاي اغلمتلمل ومشتلركعهم وادنتمتلت التيت متتثلهم مشتلركة
فرللة يف مجظيف ادسلئل اليت يؤثا علظهم ،مبل يف ذلك يف ادنلطق الا فظة والنلئظة.

اثمنا -التعاون واملساعدة الدوليان
 - 12يؤكد الدو اغطااف م جد د أن كل ولة طاف مسؤولة ع ينفظذ أازلمل االيفلحظة يف ادنلطق
اخللضرة لوال عهل أو سظطاهتل ،ولزنهل يشد على أن ير العرلون م أنا أن دعم ينفظذ االلع املت الوار يف
االيفلحظة يف أحا وحا نز  .وم أجل ير العرلون لعلبظة العطلرلت وااللع املت الوار يف االيفلحظة يف أحا
وحا نز  ،سظعرني على الدو اغطااف ا لذ اإلجاااات العللظة:
اإلجراء رظم  42يبذ الدو كل مل يف وسرهل لعخصتظص ادتوار الالزمتة للوفتلا يف أحتا وحتا نزت
اباللع املت ادنصوص علظهل يف االيفلحظة ،ويسعزشف مجظيف مصل ر العمو ل البد ل ادمزنة.
اإلجراء رظم  43الدو اغطااف اليت يلعمس ادسلعد سعةيف خططلً لعربرة ادوار ويسعخدمل مجظيف آلظلت
االيفلحظة م أجل نشا ادرلوملت ع العحدايت واالاعظلجلت ادعرللة ابدسلعد  ،مب ل يف ذلك م خال
يللر ا الشفلفظة ادلدمة سنوايً مبوجب ادل  ، 7وابالسعفل يف ذلك م النها ادصمم اسب احللالت
الفا ة .ويعبل الدو اغطااف نع لئا النها ادصمم اسب احللالت الفا ة ميف وائا اإلجاااات ادعرللة
ابغلململ على نطلق أوسيف ،م أجل حتلظق الفلئد اللصوى م أتثمه.
اإلجراء رظم  44يلومل الدو اغطااف ععر العنسظق الوطت ،مبل يف ذلك ع طا ق ضملن إجااا اوار
منعتم ميف أصحل ادصلحة الوطنظني والدولظني عشأن العلتدمل احملتاز والعحتدايت و عتم ينفظتذ الع املهتتل
مبوجب االيفلحظة .وينتا ،اظثمل أمز  ،يف إنشلا منرب وطت مالئم للحوار ادنتعتم عتني مجظتيف أصتحل
ادصلحة.
اإلجراء رظم  45يلومل الدو اغطااف اللل ر ععلدمي ادسلعد إىل الدو اغطااف اغخاى يف ينفظذ الع املهتل
مبوجب االيفلحظة ،مبل عمل ى ميف سظلسلهتل اإل لئظة .وه يدعم عذلك ينفظذ اسرتايظحظلت وخطط عمل
GE.19-22066
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وطنظة واضحة ومبنظة على اغ لة يسعحظب دخعلف ااعظلجلت وجتلر السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا
ويسعند إىل حتلظل سلظم للمسلئل ادعرللة عنوع اجلنس والرما واإل علحة .وميز يوفم الدعم دسلعد الةحلاي
م خال ادظ انظة ادخصصة لإلجاااات ادعرللتة ابغلمتلمل و/أو عت طا تق متا مستلعد الةتحلاي يف
السظلسلت اإل لئظة واجلهو اإلنسلنظة اغوسيف نطلحلً.
اإلجراء رظم  46يلومل الدو اغطااف اللل ر على يلدمي ادسلعد  ،اظثمل أمز وابسعخدامل اآللظلت
الللئمتة ،ععنستتظق التتدعم التذي يلدمتتا إىل التتدو اغطتااف ادعتتأثا م ت أجتل العنفظتتذ الفرتتل اللع املهتتتل
مبوجب االيفلحظة.
اإلجـراء رظـم  47مواصتلة اسعزشتلف فتاص العرتلون ،مبتل يف ذلتك العرتلون التدوا واإلحلظمت والثنتلئ ،
والعرتتلون عتتني التتدو اغط تااف ادعتتأث ا أو فظمتتل عتتني علتتدان اجلنتتو  ،هبتتدف العبتتل الطتتوع غفة تتل
ادملرسلت والدروس ادسعفل  .وحد شمل العرلون م هذا النتوع يلتد مي الع امتلت معبل لتة عشتأن إزالتة
اغلململ يف ادنلطق احلدو ة ،ويبل اخلربات فظمل عرلق عدما نوع اجلنس ومااعتل انعلتف ااعظلجتلت
وجتلر السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا لدى وضيف الرباما ،واللظلمل وفللً للمل  6ععبل ادردات
وادوا وادرلوملت الرلمظة والعزنولوجظة (أو العربع هبل عرد انعهلا إادى الدو اغطتااف مت الع املهتتل)
م أجل ير ينفظذ االيفلحظة.

اتسعا -تدابري ضمان المتثاط
 - 13يشتد التدو اغط تااف علتى أمهظتتة االمعثتل جلمظتيف أازتتلمل االيفلحظتة ،ويتتتل ملع متة عةتتملن
االمعثتل لاللع امتلت مبوجتب االيفلحظتة مت أجتل حتلظتق أهتدافهل .وإذ يؤكتد التدو اغطتااف مت جد تتد
الع امهل ابلرمل على يشحظيف االمعثل لاليفلحظة ،فسظعرني علظهل ا لذ اإلجاااات العللظة:
اإلجراء رظم  48يف اللة عدمل االمعثل اد عتومل أو ادرتاوف لاللع امتلت الرلمتة مبوجتب ادتل  ،1يلتدمل
الدولة الطاف ادرنظة مرلوملت ع ا حلللة إىل مجظيف الدو اغطااف عطا لة سا رة و لملة و فلفة إىل
احلد اغحصى .وسعرمل ميف الدو اغطااف اغخاى عاو م العرلون حلل هذه ادسألة عطا لة سا رة
وفرللة ،وفللً للمل .1- 8
اإلجراء رظم  49أي ولة طاف يرزف على ينفظذ الع املت مبوجب ادل يني  4أو  ،5أو حتعفظ لململ
أو ينللهل وفللً للمل  ،3ومل يلدمل يلا تااً ستنوايً مبوجتب ادتل  7عةتم مرلومتلت مفصتلة عت العلتدمل
احملاز يف ينفظذ هذه االلع املت ،يلدمل حتد ثلً سنوايً ،ابلعرلون الوثظق ميف واتد عتم العنفظتذ ،عت اللتة
العنفظذ عمالً ابدل  ،7ومرلوملت إىل مجظيف الدو اغط ااف كثا الطاق ساعة ومشولظة و فلفظة .ويف
ال عدمل يلدمي أي مرلوملت ع ينفظذ االلع املت ذات الصتلة دتد عتلمني مععتللظني ،ستظلدمل التائظس
ادسلعد إىل الدو اغطااف ادرنظة و عرلمل مرهل ،ابلعرلون الوثظق ميف اللحنة ذات الصلة.
اإلجراء رظم  50أي ولة طاف مل ِّ
يف ابلع املهتل مبوجب ادل  9م االيفلحظة ،سظزون علظهل أن يع خذ
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
املؤشرات
م أجل رصد العلدمل احملاز يف ينفظذ خطة عمتل أوستلو ،مج إعتدا جتدو ادؤ تاات العتلا.
وسعزون ادرلوملت الوار يف العللر ا السنو ة ادلدمة م الدو اغطااف مبوجب ادل  7ه مصدر
البظل ت الائظس لعلظظم العلدمل احملاز .وسظزون أعةلا جلنة العنسظق والائظس مسؤولني ع حظلس العلدمل
احملاز يف إطلر وال عهم ،عدعم م واد عم العنفظذ .وسعحد حظمة أسلس جلمظيف ادؤ اات اسعنل اًإىل
البظل ت ادبلط عنهل يف السنة اغوىل للعنفظذ ،يف العللر ا مبوجب ادتل  7التيت عرتني يلتدميهل حبلتو 30
نظستلن/أعا ل  ،2020وستظللرن العلتدمل احملتاز يف الستنوات الالالتتة خبتط اغستل س هتذا .ويُشتحيف التتدو
اغطااف على يلدمي مرلوملت مفصلة يعظري إجااا يلظظم حظق حدر اإلمزلن لعنفظذ خطة عمل أوسلو.

اإلجاااات احملد
أفةل ادملرسلت يف جمل ينفظذ االيفلحظة

 - 1إظهتتلر ي تتوا ملللظ تتد اغم تتور عل تتى مس تتعوايت
رفظرتة علتى الصترظد التوطت ،مبتل يف ذلتك عت طا تق
إ م تتل أنشت تتطة ينفظ تتذ االيفلحظت تتة يف اخلط تتط الوطنظت تتة
للعنمظ تتة ،واس ت ترتايظحظلت احلت تتد م ت ت الفلت تتا ،وخطت تتط
االسعحلعة اإلنسلنظة واالسرتايظحظلت الوطنظة إل مل
اغ تخلص ذوي اإلعلحتتة ،استب االحعةتتلا ،وع ت
طا ق االلع املت ادللظة وغم ادللظة ادعرللة ابلعنفظذ.
 - 2وضت تتيف است ت ترتايظحظلت وخط ت تتط عم ت تتل وطنظ ت تتة
حلئمتة علتى اغ لتة وبستوعة العزتللظف وبتد زمنظ تلً
للوف تتلا اباللع امت تتلت مبوج تتب االيفلحظت تتة وينفظت تتذهل يف
أحا وحا نز .
 - 3كفللتتة أن يزتتون انعل تتف ااعظلجتتلت النس تتلا
والفعظتلت والفعظتلن والاجتتل ووجهتلت نتتاهم موضتتيف
اععبت تتلر وأن ُسرت ت تتد هب ت تتل يف مجظ ت تتيف جم ت تتلالت ينفظ ت تتذ
االيفلحظتتة وعت تااما اإلج تاااات ادعرلل تتة ابغلمتتلمل ،مت ت
أج تتل الوص تتو إىل ات تتا تتلمل .والس تتر إىل إزالت تتة
احلواج اليت حتو ون ادشتلركة الزلملتة وادعستلو ة
وادعوازنة جنسلنظلً يف اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ويف
اجعملعلت االيفلحظة.
 - 4مااعت ت تتل ااعظلجت ت تتلت النت ت تتلجني م ت ت ت اغلمت ت تتلمل
واجملعمرلت احمللظة ا دعأثا وضملن مشلركعهم مشتلركة
فرلل تتة يف مجظت تتيف ادس تتلئل ادعر للت تتة اباليفلحظ تتة ،مبت تتل يف
ذلك مشلركعهم على حدمل ادستلوا وعصتور فرللتة يف
اجعملعلت االيفلحظة.

ادؤ اات
•

عد الدو اغطااف اليت أعلما ال أ رجا أنشطة ينفظذ
االيفلحظة يف اخلطط اإل لئظة الوطنظة ،واسرتايظحظلت احلد م
الفلا ،وخطط االسعحلعة اإلنسلنظة واالسرتايظحظلت الوطنظة
إل مل اغ خلص ذوي اإلعلحة ،اسب االحعةلا
النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا ابغلململ اليت يفظد ال
يلدمل الع املت مللظة م أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب ايفلحظة

•

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

•

النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا اليت يدر االععبلرات
اجلنستلنظة يف خطتط عملهتل واسترتايظحظلهتل الوطنظتة ويااعت
انعلف ااعظلجلت وجتلر السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا .
النستتبة ادرو تتة م ت النس تتلا يف وف تتو التتدو اغطت تااف ال تتيت
حتةا اجعملعلت االيفلحظة

•

•

•

•
•

 - 5جرت تتل ادرت تتل م الوطنظت تتة لإلجت تتاااات ادعرلل ت تتة
ابغلم ت ت ت تتلمل مواكبت ت ت ت تة دس ت ت ت تتعحدات ادر ت ت ت تتل م الدولظ ت ت ت تتة
GE.19-22066

•

النسبة ادرو ة للتدو اغطتااف ادعتأثا ابغلمتلمل التيت أعلمتا
اتل وضترا استرتايظحظلهتل وخطتط عملهتل الوطنظتة عصتتور
لملة للحمظيف
عد ضحلاي اغلململ ادشلركني ضم الوفو يف اجعملعلت
االيفلحظة
النستبة ادرو تة للتدو اغطتااف التيت لتد هل أعتدا كبتم مت
الةحلاي وأعلما ال يُشاك منتملت الةحلاي يف طظط
مسلعد الةحلاي على ادسعو ني الوطت واحملل
النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا اليت حلما ععحتد
مرل مه تتل الوطنظ تتة مت ت أج تتل مواجه تتة العح تتدايت اجلد ت تتد
13

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

اإلجاااات احملد

لإلجت ت ت ت تاااات ادعرلل ت ت ت تتة ابغلم ت ت ت تتلمل ،ويزظظفه ت ت ت تتل م ت ت ت تتيف
العحتدايت اجلد تتد  ،واستعخدامل أفةتتل ادملرستتلت
لةملن العنفظذ عزفلا وفرللظة.

ادؤ اات

وضملن اسعخدامل أفةتل ادملرستلت ،متيف مااعتل أاتدي
ادرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ

 - 6ير الشااكلت واالسعحلابت ادعزلملة عني
التدوائا ادرنظتة ابإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل والتتدوائا
ادرنظ تتة ابدس تتلئل اإلنس تتلنظة ،وعن تتلا الس تتالمل ،والعنمظ تتة
والوق اإلنسلن ،ميف مااعل خطة العنمظة ادسعدامة
لرلمل .2030

•

عتد التدو اغطتااف التيت أعلمتا اتل أ رجتا اغنشتتطة
ذات الص ت تتلة ابإلجت ت تاااات ادعرلل ت تتة ابغلم ت تتلمل يف خططه ت تتل
لالست تتعحلعة اإلنست تتلنظة أو خط ت تتط عنت تتلا الست تتالمل أو العنمظ ت تتة
أو الوق اإلنسلن ،اسب االحعةلا

 - 7الدو اغطااف اللل ر على يلدمي ادسلعد
يلت تومل مبس تتلعد الت تتدو اغطت تااف اغخ تتاى ،اظثمت تتل
أمز ت  ،يف وضتتيف أو حتتتد أو ينفظتتذ است ترتايظحظلهتل
وخط تتط عمله تتل الوطنظت تتة للوف تتلا ابلع املهت تتل مبوجت تتب
االيفلحظت تتة .وي ت تتدخل ،اظثم ت تتل أمزت ت ت  ،يف ت ت تااكلت
معرد السنوات ويلدمل العمو ل ادعرد السنوات.

•

عد الدو اغطااف اليت أعلمتا عت إحلمتة تااكلت متيف
و أطااف أخاى لدعم الوفلا اباللع املت مبوجب االيفلحظة
عتتد التتدو اغطت تااف التتيت يفظ تتد اتتل يل تتدمل عم تلً مللظت تلً
أو غم ملا للدو اغطااف ادعأثا
عتد التتدو اغط تااف التتيت يفظتد اتتل يلتتدمل متتتو الً معرتتد
السنوات إىل الدو اغطااف ادعأثا
عتد التدو اغط تااف التيت يرتد يللر اهتتل مبوجتب ادتتل 7
ابسعخدامل لظل اإلعالغ
عد الدو اغطااف اليت يبلط ع العلدمل احملاز والعحدايت
ادطاواة ،خال االجعملعلت الامسظة وغم الامسظة

ويره تتد نتتتلمل وط تتت إل ار ادرلوم تتلت
 - 9إنشتتلا ُّ
شتتمل عظتتل ت حظلتتة وبدثتتة علتتى الصتترظد التتوطت
عت ت ت الل ت تتة العنفظ ت تتذ .ويص ت تتمظم وينفظ ت تتذ نت ت تتم إل ار
ادرلومت تتلت زفت تتل طلعرهت تتل الت تتوطت وأات تتل مست تتعدامة
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
نتلمل وطت مسعدامل إل ار ادرلوملت

 - 10يستد د اال ترتاكلت ادلتتار وفل تلً للمتتل
م ت ت ت االيفلحظت ت تتة يف وحت ت تتا مبزت ت تتا م ت ت ت الست ت تتنة حت ت تتدر
اإلمز تتلن ،ويس تتو ة أي مع تتأخاات عس تتاعة ،لة تتملن
علتد االجعملعتلت علتى النحتو ادخطتط لتا .وينتتا
الدو اغطااف اللل ر يف يلدمي يربعلت ك عس
لواتتد عتتم العنفظتتذ أ اا عملهتتل عفرللظتتة ،متتيف حط تتيف
يرهدات معرد السنوات اظثمل أمز ذلتك ،وفلتلً
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 اغط تااف التيت يلتدمل يربعتتلت مللظتة إىل واتتد
عم العنفظذ

 - 8يلت تتدمي مرلومت تتلت جظت تتد ع ت ت العلت تتدمل احمل ت تتاز
والعحدايت فظمل عرلق ععنفظذ االيفلحظة ،مبتل يف ذلتك
يل تتدمي مرلومت تتلت ع ت ت العر تتلون وادست تتلعد  ،وذلت تتك
حبلو  30نظسلن/أعا ل م كل علمل عمالً ابدل ،7
وابس تتعخدامل لظ تتل اإلعت تتالغ ،وخ تتال االجعملعت تتلت
الامسظة وغم الامسظة

14

•
•
•
•

•

حتلظق علدظة االيفلحظة

 - 11اس ت تتعخدامل مجظت ت تتيف الست ت تتبل ادعلات ت تتة لعشت ت تتحظيف
يصت ت تتد ق ال ت ت تتدو غت ت تتم اغطت ت ت تااف علت ت تتى االيفلحظ ت ت تتة
أو االنةتململ إلظهتل ،مبتل يف ذلتتك عت طا تق يشتتحظيف
مشلركعهل يف أعمل االيفلحظة.
 - 12مواصلة ير االارتامل الرلد للواعد االيفلحظة
وأهدافهل ،وإ انة انعهلكلت هذه اللواعد وا لذ اخلطوات
14

•
•
•
•

عد الدو اغطااف يف االيفلحظة
النسبة ادرو ة للدو غم اغطااف ادشلركة يف اجعملعتلت
االيفلحظة
النسبة ادرو ة للدو غم اغطااف اليت يلدمل يللر ا طوعظتة
مبوجب ادل 7
النسبة ادرو ة للدو غم اغطااف اليت يبلط ال ينفذ وحف ًل
اخعظلرايً لألنشطة اليت حتتاهل االيفلحظة
GE.19-22066
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ادنلستبة لوضتيف اتد الستتعخدامل و ت وإنعتل ونلتتل
اغلململ ادةل لألفاا م جلنب أي جهة فلعلة ،مبل يف
ذلك اجلهلت الفلعلة ادسلحة غم الدو .

ادؤ اات
•

يدمم ادخ و ت واالاعفلظ لململ مةل لألفاا

 - 13وضت تتيف خطت تتة بت تتد زمنظ ت تلً يعةت تتم مااا ت تتل
رئظستتظة واضتتحة لعنفظتتذ ادتتل  4يف غةتتون اآلج تتل
احملت تتد ،ت تتل يف أحت تتا وحت تتا نز ت ت عرت تتد عت تتدا نف ت تتلذ
االيفلحظتتة ،وإعتتالغ التتدو اغط تااف ابنعتتتلمل ابلعلتتدمل
احملاز والعحدايت ادعبلظة للعنفظذ.
 - 14التدو اغطتتااف التتيت مل يت ِّ
تف ابغجتتل احملتتد
لعدمم ادخ و ت وأصبحا ابلعلا يف اللة عدمل امعثل
للمل  ،4يلدمل خطة بد زمنظلً إلكمل عملظة العدمم
ويشاع يف العنفظذ على وجا الساعة ويف أحا وحا
نز وعطا لة فلفة ،ويُبلط الدو اغطااف عصور
منعتمة ابلعلدمل احملاز والعحدايت ادعبلظة.
 - 15على كل ولة طاف يزعشف ان و ت مل يز
مراوفة يف السلعق عرد انلةتلا اغجتل احملتد لعتدمم
ادخ و ت أن يبلط الدو اغطتااف يف أحتا وحتا
نز وأن يدما هذه اغلململ ادةل لألفاا عصتور
علجلة يف موعد ال عحلوز سعة أ ها عرد اكعشلفهل.
 - 16علتى كتتل ولتتة طتتاف حتتتعفظ لمتتلمل مةتتل
لألفتاا لألستبل ادستمو هبتل مبوجتب ادتل  3مت
االيفلحظ تتة أن جت تتاي اسعرااض ت تلً س تتنوايً لر تتد اغلمت تتلمل
احملتعفظ هبتتل للعأكتتد م ت أاتتل ال يعحتتلوز احلتتد اغ ىن
الالزمل لألغاا ادسمو هبل ،وأن يدما مجظيف اغلململ
ادةل لألفاا ال يت يعحلوز هذا الرد  .ويلدمل الدو
اغطااف يللر ا سنو ة حبلو  30نظسلن/أعا ل عشأن
اسعخدامل اغلململ احملعفظ هبل ويدممهل.
 - 17اسعزشلف البدائل ادعلاة السعخدامل اغلململ
احلظتة ادةتتل لألفتاا غغ تاا العتدر ب والبح ت ،
اظثمل أمز ذلك.

•

عد الدو اغطااف اليت أا ت الع املهتل مبوجب ادل
عد الدو اغطااف اليت يرزف على ينفظذ ادل  4ولد هل
خطط بد زمنظلً لعدمم ان و ت اغلململ ادةل لألفاا
عد اغلململ ادةل لألفاا ادخ ونة اليت مج يدممهل

•

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

•

النستبة ادرو تتة للتدو اغط تااف التيت أعلمتتا عت اكعشتتلف
ان و ت ألململ مل يز مراوفة م حبتل ويتدمم يلتك اغلمتلمل
ادةل لألفاا يف غةون سعة أ ها

•

النستبة ادرو تتة للتدو اغط تااف التتيت حتتعفظ لمتتلمل مةتتل
لألف تاا غغت تاا مستتمو هب تتل ويبلتتط عت ت االس تتعخداملت
احلللظة وادلار ،ذه اغلململ

•

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

•
•

مسري ويطهم ادنلطق اد روعة ابغلململ

 - 18التدو اغط تااف التتيت مل حتتتد بتتظط ادنتتلطق
ادلمومة على وجا الدحة ،علظهل أن يفرل ذلك ،حدر
اإلمزلن ،وأن يةيف خطوة أسلس دستعوى العلتوي
حلئمة على اغ لة و حظلة اسعنل اً إىل ادرلوملت اليت
مج مجرهتتل م ت مجظتتيف ادصتتل ر ذات الصتتلة يف موعتتد
ال عحتلوز االجعمتلع العلستيف عشتا للتدو اغط تااف
يف علمل .2021
 - 19وضتتيف خطتتط عمتتل وطنظتتة يستتعند إىل اغ ل تتة
وبتتد العز تتللظف ،مبتتل يف ذل تتك العوحرتتلت ادعرلل تتة
GE.19-22066

عد اغصوات ادؤ د للاار اجلمرظة الرلمتة الستنوي عشتأن
ايفلحظة اتا اغلململ ادةل لألفاا

•

•

•

4

النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا اليت اد ت خطوة
أسلس حلئمة على اغ لة و حظلة دسعوى العلتوي يف موعتد
ال عح تتلوز االجعمت تتلع العلس تتيف عشت تتا لل تتدو اغط ت تااف يف
عتلمل ( 2021وكتل ستتنة عرتد ذلتك ،إن مل يز ت مجظتيف التتدو
اغطتااف ادعتتأثا حتد فرلتتا ذلتتك حبلتو موعتتد االجعمتتلع
العلسيف عشا للدو اغطااف)
النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا اليت يبلط ال اد ت
خط اغسلس اخللص هبل ع طا ق إجااا مشلورات لملة
ميف النسلا والفعظلت والفعظلن والاجل
النسبة ادرو ة م الدو اغطااف ادعأثا اليت يرا خطط
عمل عشأن ينفظذ ادل  5حبلو االجعملع الثلم عشا للدو
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عرد ادنلطق وادسلاة ادلمومتة التيت عرتني مرلجلعهتل
سنوايً م أجتل إاتلز ادهمتة يف أحتا وحتا نزت ،
ويف موعد ال عحلوز اغجل احملد مبوجب ادل ، 5
لراضهل على االجعملع الثلم عشا للدو اغطااف
يف علمل .2020
 - 20حتد خطط عملهل الوطنظتة عشتزل ستنوي
استتعنل اً إىل اغ ل تتة اجلد تتد ويلتتدمي مرلوم تتلت عت ت
ادااال الائظسظة ادردلة يف يللراهل مبوجب ادل ، 7
حبلو  30نظسلن/أعا ل م كل علمل ،مبل يف ذلك يلدمي
مرلوملت ع عد ادنلطق وادسلاة ادلمومة اليت بب
مرلجلعهل سنوايً وع كظفظة حتد د اغولوايت.
 - 21الدو اغطااف ادعأثا لململ مةل لألف اا
دو ة الصنيف يزفل يطبظق مجظيف اغازلمل وااللع املت
مبوجب االيفلحظة على هذا النوع م العلوي ،مثلمتل
يفرتل ابلنستتبة لستلئا أن تواع اغلمتلمل ادةتتل لألف تاا ،
مبتتل يف ذل تتك أثنتتلا عملظ تتلت ادستتري والعطه تتم عم تتالً
ابدل  ،5ويلدمل يللر ا مفصلة اسب أنواع اغلململ،
ينفظذاً لاللع املت مبوجب ادل .7
 - 22اإلعتالغ علتتى حنتتو عستتق متتيف ادرتتل م الدولظتتة
لإلجت ت تاااات ادعرللت ت تتة ابغلمت ت تتلمل مت ت ت خت ت تتال يلت ت تتدمي
مرلومتتلت ع ت العح تتدايت ادعبلظتتة ،ويصتتنظفهل عل تتى
أال "منلطق مشعبا يف أال خطا " أو "منلطق مؤكد
اخلطور " وحتد د احمهل النسيب ،فةالً ع حتد تد
ن ت تتوع العل ت تتوي .واإلع ت تتالغ عت ت ت العل ت تتدمل احمل ت تتاز وفلت ت تلً
للمنهحظتة ادستعخدمة لإلف تاا عت اغراضت (مثتتل،
اإللم تتلا ابس تتعخدامل ادست تتري غ تتم العل تتت أو العللت تتظص
ابسعخدامل ادسري العلتت أو اإلفتاا عنهتل عت طا تق
إزالة اغلململ).
 - 23ال تتدو اغطت تااف الت تتيت يل تتدمل طلب تتلت متد ت تتد
يزفتل أن حتعتتوي هتتذه الطلبتلت علتتى خطتتط عمتتل
مفصتلة ،وبتد العزتللظف ومعرتد الستنوات لفتترت
العمد د ،وأن عم إعدا هل م خال عملظة لملة،
مبتتل عمل تتى متتيف مل تتارات االجعمتتلع الستتلعيف لل تتدو
اغطااف والعوصظلت اليت أحاهل االجعملع الثلين عشا
للدو اغطااف يف الورحة ادرنونة "أفزلر عشأن عملظة
العمد د مبوجب ادل  5م االيفلحظة".
 - 24ال تتدو اغطت تااف الت تتيت يل تتدمل طلب تتلت متد ت تتد
يزف تتل أ ةت تلً أن عة تتم الطل تتب خططت تلً مفص تتلة،
وبت تتد العز ت تتللظف ومعر ت تتد الست تتنوات مت ت ت أج ت تتل
العوعظت تتة مب خت تتلطا اغلمت تتلمل واحل ت تد منهت تتل يف ست تتظلحلت
بد يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا .
 - 25الدو اغطااف اليت يزمل الع املهتل ادعرللة
زالتتة اغلمتتلمل يواصتتل ادملرستتة الفةتتلى ادعمثلتتة يف
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اغطااف (واالجعملعلت الالالة للدو اغطااف ويفكل سنة
عرد ذلك ،إن مل يز مجظيف الدو اغطااف ادعأثا حد فرلا
ذلك حبلو االجعملع الثلم عشا للدو اغطااف)

•

•

النسبة ادرو ة مت التدو اغطتااف ادعتأثا التيت أعلمتا عت
العحد ثلت السنو ة وادااال الائظسظة ادردلة خلطط عملهل
الوطنظة ،يف يللرا الشفلفظة ادلدمة حبلو  30نظسلن/أعا ل
عد الدو اغطااف اليت أوفا ابلع املهتل مبوجب ادل 5

•

عتتد التتدو اغط تااف ال تتيت يطبتتق أازتتلمل االيفلحظتتة عل تتى
اغلم تتلمل ادة تتل لألف ت تاا الظدو تتة الصت تتنيف (غغت تاا هت تتذا
ادؤ ا :ادسري ،والعطهم ،واإلعالغ)

•

النستتبة ادرو تتة م ت التتدو اغط تااف ادعتتأثا التتيت يبلتتط عت ت
العح تتدايت ادعبلظت تتة والعل تتدمل احملت تتاز وفلت تلً للمرت تتل م الدولظت تتة
لإلجاااات ادعرللة ابغلململ
النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا اليت يلدمل يف طلبتلت
العمد د مبوجب ادل  5والعللر ا مبوجب ادتل  7عظتل ت
ع ادسري والعطهم مفصلة اسب نوع العلوي

•

النستبة ادرو تتة لطلبتلت العمد تتد التيت يعةتتم خطتط عمتتل
مفص لة وبد العزللظف ومعرد السنوات لفرت العمد د
النستبة ادرو تتة لطلبتتلت العمد تتد ادلدمتة وفل تلً للرملظتتة التتيت
أرسعهل الدو اغطااف

•

النس تتبة ادرو تتة م ت ت طلب تتلت العمد تتد الت تتيت يش تتمل خطط ت تلً
منلسبة للعوعظة ابدخلطا واحلد منهل

•

النسبة ادرو ة للدو اغطااف اليت أا ت الع املهتل مبوجب
ادل  5ويلدمل إعال ت طوعظة عشأن االنعهلا

•

•

GE.19-22066
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يلتدمي إعتال ت طوعظتتة عت االنعهتتلا ويتوا االععبتتلر
الواجت تتب يف هت تتذا الص ت تتد للورحت تتة ادرنونت تتة "أفز ت تتلر
ويفلمهت ت تتلت عشت ت تتأن ينفظت ت تتذ الع امت ت تتلت إزالت ت تتة اغلمت ت تتلمل
ادنصوص علظهل يف ادل  5واالنعهلا م ينفظذهل".
 - 26العأكد م أن االسرتايظحظلت وخطط الرمتل
الوطنظة لإلالز يةيف يايظبلت عشأن استعدامة اللتدر
الوطنظة على العرلمل ميف ادنلطق ادلمومة غم ادراوفة
يف السلعق ،مبل يف ذلك ادنلطق ادلمومة اتد ثلً التيت
يُزعش تتف عرت تتد االنعهت تتلا .ول تتدى العرلمت تتل مت تتيف هت تتذه
ادن تتلطق ،يااعت ت االلع ام تتلت ال تتيت مج العره تتد هبت تتل يف
االجعملع الثلين عشتا للتدو اغطتااف علتى النحتو
ال توار يف الورح تتة ادرنون تتة "اس تتعحلعة ر تتظد ملرتا تتة
للدو اغطااف اليت يزعشف منلطق ملمومة مل يز
مراوفة يف السلعق عرد انلةلا اآلجل احملد ".
 - 27ا ت تتلذ اخلطت ت توات ادنلست ت تتبة لعحس ت تتني فرللظت ت تتة
وكفتلا عملظتلت ادستتري وإزالتة اغلمتتلمل ،مبتل يف ذلتتك
ع طا ق يشحظيف البح والعطبظق ويبل الوسلئل
العزنولوجظة ادبعزا ،ذا الما .

العوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل

 - 28ما أنشطة العوعظة مبخلطا اغلململ يف اجلهو
اإلنستلنظة واال لئظتة وادعرللتة ابحلمل تة والعثلظتف علتى
نط ت تتلق أوست ت تتيف ،ابإلض ت تتلفة إىل جمهت ت تتل يف اغنشت ت تتطة
ادس ت تتعما يف جم ت تتلالت ادس ت تتري والعطه ت تتم ومس ت تتلعد
الةحلاي عمظة يللظل ادخلطا على السزلن ادعأثا
ويللظل اضطاارهم إىل حتمل ادخلطا.
 - 29يتوفم ع تااما بتتد الستظلق للعوعظتتة مبختتلطا
اغلململ واحلد منهل جلمظيف السزلن واجلملعلت ادعأثا
ادراضة للخطا .والعأكد م يطو ا مثل هذه الرباما
على أسلس يلظظم االاعظلجلت ،وم أال مصممة مبل
نلسب العهد د الذي واجا السزلن ،وأال يااع نوع
اجلتنس والس ت واإلعلحتتة ويااعت انعلتتف ااعظلجتتلت
وجتلر السزلن يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا .
 - 30إ الا اغولو ة للسزلن اغكثا عاضة للخطا ع
طا ق رعط الرباما والاسلئل ادعرللة ابلعوعظة مبخلطا
اغلململ واحلد منهل رعطلً مبل ااً ععحلظل البظل ت ادعلاة
ع ت اإلص ت لابت والعلتتوي ،وفهتتم ستتلوك اجملموع تتلت
الستزلنظة ادعتتأثا  ،و تتط ادختلطا وآلظتتلت العزظتتف،
والعزه  ،اظثمل أمز ذلك ،ابلعحاكلت السزلنظة.
 - 31عنلا اللدرات الوطنظة للعوعظة مبخلطا اغلململ
واحل تد منهتتل متتيف إمزلنظ تتة العزظتتف متتيف االاعظلج تتلت
والس تتظلحلت ادعم تتم  ،مب تتل يف ذل تتك يل تتدمي مث تتل ه تتذه
الت ترباما لفلئت تتد اجملعمر تتلت احمللظت تتة ادع تتأثا يف ات تتل
اكعشلف منلطق ملمومة مل يز مراوفة يف السلعق.
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•

•

•

•

النست ت تتبة ادرو ت ت تتة للت ت تتدو اغط ت ت تااف ادعت ت تتأثا الت ت تتيت يةت ت تتم
االست ترتايظحظلت و/أو خط تتط اإلا تتلز الوطنظ تتة اخللص تتة هب تتل
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
مراوفة يف السلعق
النسبة ادرو ة للدو اغطااف اليت يزعشف منلطق ملمومة مل
يز مراوفة يف السلعق ،مبل يف ذلك ادنلطق ادلمومة اد ث لً،
ويطبق اللاار الصل ر ع االجعملع الثلين عشا للدو اغطااف
عد الدو اغطااف اليت يبلط اتل يشتحيف علتى البحت
والعطبظق ويبل الوسلئل العزنولوجظة ادبعزا

•

النسبة ادرو ة للدو اغ طااف ادعأثا اليت يبلط ال أ رجا
عااما للعوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل يف خططهل ادعرللة
فةال
ابالسعحلعة اإلنسلنظة واحلمل ة و/أو اخلطط اإل لئظة،
ً
عت ت إ راجه تتل يف خططهت تتل لإلجت تاااات ادعرلل تتة ابغلمت تتلمل،
اسب االحعةلا

•

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
للعوعظة مبخلطا اغلململ واحلد منهل ،وجتمتيف عظتل ت مصتنفة
است تتب ن ت تتوع اجلت تتنس والست ت ت واإلعلحت تتة وغ ت تتم ذلت تتك مت ت ت
االاعظلجلت ادخعلفة ويلومل ععحلظلهل وإاتاعهل

•

•

عتد التتدو اغط تااف التيت يبلتتط اتتل وضترا آلظتتة حلئمتتة
على اغ لة لعحد د أولوايت عااما العوعظة مبخلطا اغلململ
واحلد منهل

•

عد الدو اغطااف اليت يلدمل عااما للعوعظة مبخلطا اغلململ
واحلد منهل لفلئد ا جملعمرلت احمللظة ادعأثا يف ال اكعشلف
منلطق ملمومة مل يز مراوفة يف السلعق
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 - 32يتوفم مرلومتتلت عت العوعظتتة مبختلطا اغلمتتلمل
وغمهل م عااما احلد م ادخلطا يف العللر ا ادلدمة
مبوجب ادل  ،7مبل يف ذلك ادنهحظلت ادسعخد مة
والعح تتدايت ادطاوات تتة والنعت تتلئا الت تتيت حتللت تتا ،مت تتيف
مرلوملت مصنفة اسب نوع اجلنس والرما.

مسلعد الةحلاي

 - 33العأكتتد مت ت يرظ تتني كظتتلن از تتوم ذي ص تتلة
لإل ااف على ما مسلعد الةحلاي يف السظلسلت
واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة على نطلق أوستيف.
و عتتوىل الزظ تتلن ادزلتتف وض تتيف خطتتة عم تتل ومااحب تتة
العنفظ تتذ وإع تتدا يل تتلر ا عش تتأنا اس تتعنل اً إىل أه تتداف
بتتد وحلعل تتة لللظ تتلس وواحرظتتة وب تتد زمنظت تلً ل تتدعم
ضتحلاي اغلمتلمل .و شتمل ذلتك إزالتة احلتواج ادل تة
واالجعملعظتة والثللفظتة والسظلستظة والستلوكظة وادعرللتتة
اباليص ت ت تتل الت ت ت تتيت حتت ت ت تتو ون الوصت ت ت تتو إىل هت ت ت تتذه
اخلدملت؛ واسعخدامل اا شمل نوع اجلنس والرما
واإلعلحتة و ااعت انعلتتف االاعظلجتلت لتدى طتتظط
مجظيف الرباما وينفظذهل ورصدهل ويلظظمهل
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•

عتتد ال تتدو اغطت تااف ال تتيت يلتتدمل مرلوم تتلت عت ت عااجمه تتل
للعوعظة مبخلطا اغلململ وغمهل م عااما احلد م ادخلطا
وعمل حتلق م نعلئا

•

عتتد التتدو اغط تااف التتيت عظنتتا كظتتل ً ازومظ تلً لعنستتظق
أنشطة مسلعد الةحلاي
عد الدو اغطااف اليت لد هل خطط عمل وطنظة حتعوي
عل تتى أه تتداف ب تتد  ،وحلعل تتة لللظ تتلس ،وميزت ت حتلظلهت تتل،
وواحرظة وبد زمنظلً ،ميف مؤ اات ذات صلة

 - 34عذ جهو على مسعوى اللطلعلت لةملن
يلبظة ااعظلجلت ضحلاي اغلململ والوحهم عصور فرللة
م خال اغطا السظلسليظة والللنونظة الوطنظة ادعرللة
ابإلعلحة ،والصحة ،والعرلظم ،والرمللة ،والعنمظة واحلد
م الفلا ،مبل عمل ى ميف اغازلمل ذات الصتلة يف
ايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحة.

•

عد الدو اغطااف اليت يفظد ال يتدر ضتحلاي اغلمتلمل
يف أطا السظلسلت والدعم الوطنظة ذات الصلة

 - 35إنشلا أو ير حلعد عظتل ت ماك تة يعةتم
مرلومتتلت عت ت اللعلتتى عس تتبب اغلمتتلمل وك تتذلك عت ت
اغ ت تتخلص ال ت تتذ يراض ت توا إلص ت تتلابت مجت تتة عت ت ت
اغلمت ت ت تتلمل ومرافت ت ت تتة ااعظلجت ت ت تتلهتم والعحت ت ت تتدايت ال ت ت ت تتيت
يتواجههم ،علتتى أن يزتون البظتتل ت مصتنفة استتب
نوع اجلنس والرما واإلعلحة ،وإاتاة هذه ادرلوملت
غصت تتحل ادصت تتلحة ادرنظت تتني لةت تتملن االست تتعحلعة
الشلملة الاعظلجلت ضحلاي اغلململ.

•

عتد التدو اغطتااف التتيت يتدر ضتحلاي اغلمتلمل ادةتتل
لألفاا يف نتم البظل ت ادعرللة ابإلعلحة
عت تتد ال ت تتدو اغطت ت تااف ال ت تتيت يص ت تتنف البظ ت تتل ت ادعرلل ت تتة
ابلةحلاي اسب نوع اجلنس والس واإلعلحة

 - 36يلت تتدمي اإلس ت تترلفلت اغولظ ت تتة عفرللظ ت تتة وكف ت تتلا
للة ت تتحلاي يف اجملعمر ت تتلت احمللظ ت تتة ادع ت تتأثا ابغلمت ت تتلمل،
ابإلضت تتلفة إىل اخلت تتدملت الطبظت تتة الطلرئت تتة اغخ ت تتاى،
والاعل ة الطبظة ادسعما .

•

عد الدو اغطااف اليت يبلط ع اجلهو ادبذولة لزفللة
ا لزفتلا والفرللظتة يف االستتعحلعة حلتلالت الطتوارا ادعرللتتة
حبوا ي اغلململ

 - 37ضتملن يتتوفم آلظتة إاللتتة وطنظتة ،اظثمتتل كتتلن
ذلتك منلستبلً ونزنتلً ،لعظستم وصتو ضتحلاي اغلمتتلمل
إىل اخلتدملت ،مبتل يف ذلتتك عت طا تتق إنشتلا ونشتتا
لظل خدملت لمل.

•

عد الدو اغطااف اليت يفظد ن لد هل آلظة وطنظة لإلاللة
عد الدو اغطااف اليت يفظد ن لد هل لظل للخدملت

•

•

•
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 - 38ا تلذ خطتوات يةتتم  ،متيف مااعتل التتتاوف
احمللظ تتة والوطنظت تتة واإلحلظمظت تتة ،وصت تتو مجظت تتيف ضت تتحلاي
اغلمتلمل ،مبتل يف ذلتك يف ادنتلطق الا فظتة والنلئظتتة ،إىل
ختتدملت إعتتل العأهظتتل الشتتلملة وختتدملت ال تتدعم
النفست والنفس ت  -االجعمتتلع  ،مبتتل يف ذلتتك ع ت
طا ق العوعظة خبدملت إعل العأهظل ،اظثمل أمز ،
م تتيف إ ت تتالا اهعمت تتلمل خ تتلص للفرت تتلت اغكثت تتا ضت تترفلً.
و ش تتمل ذل تتك ي تتوفم اغجهت ت ادس تتلعد  ،والرت تتال
الطبظر  ،والرال ادهت ،وعااما عم اغحاان.
 - 39ع تتذ جه تتو لةت تتملن اإل م تتل االجعمت تتلع
واالحعصتل ي لةتتحلاي اغلمتتلمل ،مثتل اجلهتتو ادعرللتتة
ابلوصت تتو إىل العرلت تتظم ،وعنت تتلا اللت تتدرات ،وخت تتدملت
اإلاللت تتة يف جمت تتل العوظظت تتف ،ومؤسست تتلت العمو ت تتل
اغصت ت تتما ،وخت ت تتدملت يطت ت تتو ا اغعمت ت تتل العحلر ت ت تتة،
والعنمظت تتة الا فظت تتة وع ت تااما احلمل ت تتة االجعملعظت تتة ،مب ت تتل
شمل ادنلطق الا فظة والنلئظة.

ادؤ اات
•

عتتد ال تتدو اغط تااف ال تتيت يل تتدمل مرلومتتلت عت ت اجله تتو
ادبذولت تتة ل ت ت اي ي ت توافا خت تتدملت إعت تتل العأهظت تتل الشت تتلملة
وإمزلنظة الوصو إلظهل
عد الدو اغطااف اليت يلدمل مرلوملت ع اجلهو الاامظة إىل
زاي يوافا خدملت الدعم النفس والنفس  -االجعملع
عد الدو اغطااف اليت أنشأت خدملت اغحاان يف إطلر
نتلمل الاعل ة الصحظة الوطت

•

عتتد ال تتدو اغط تااف ال تتيت يل تتدمل مرلومتتلت عت ت اجله تتو
الاامظة إىل إزالة احلتواج التيت يرتوق إ متل ضتحلاي اغلمتلمل
على الصرظد االجعملع واالحعصل ي

 - 40العأكتتد مت ت أن خطتتط االس تتعحلعة اإلنس تتلنظة
والعأهتب الوطنظتتة ذات الصتلة يزفتتل ستالمة ومحل تتة
النلجني م اغلململ يف اتلالت اخلطتا ،مبتل يف ذلتك
الالت الن اع ادسلري ،والطوارا اإلنسلنظة والزواري
الطبظرظتة ،مبتتل عمل تتى متيف اللتتلنون التتدوا اإلنستتلين
واللتلنون التدوا حللتوق اإلنستلن وادبتل ا العوجظهظتتة
الدولظة ذات الصلة.

•

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

 - 41ضت تتملن اإل مت تتل الزلمت تتل لةت تتحلاي اغلمت تتلمل
ومشتلركعهم وادنتمتلت التيت متتثلهم مشتلركة فرللتتة يف
مجظ تتيف ادست تتلئل الت تتيت يت تتؤثا علت تتظهم ،مبت تتل يف ذلت تتك يف
ادنلطق الا فظة والنلئظة.

•

عت تتد الت تتدو اغط ت تااف ال ت تتيت ذكت تتات أات تتل يشت تتاك نثل ت تتني
للةحلاي أو منتملهتم يف طظط مستلعد الةتحلاي علتى
ادسعو ني الوطت واحملل

العرلون وادسلعد الدولظلن

 - 42يبذ الدو كل مل يف وسرهل لعخصظص ادوار
الالزم تتة للوفت تتلا يف أح تتا وحت تتا نزت ت اباللع امت تتلت
ادنصت تتوص علظهت تتل يف االيفلحظت تتة ،ويسعزشت تتف مجظت تتيف
مصل ر العمو ل البد ل و/أو ادبعزا ادمزنة.

•
•

•
•
•

 - 43الدو اغطااف اليت يلعمس ادسلعد سعةيف
خططلً لعربرة ادوار ويسعخدمل مجظيف آلظتلت االيفلحظتة
م ت ت ت ت أج ت ت ت تتل نش ت ت ت تتا ادرلومت ت ت تتلت عت ت ت ت ت العح ت ت ت تتدايت
واالاعظلجتلت ادعرللتتة ابدستتلعد  ،مبتل يف ذلتتك م ت
خ ت تتال يلت ت تتلر ا الش ت تتفلفظة ادلدمت ت تتة س ت تتنوايً مبوجت ت تتب
ادتتل  ،7وابالستتعفل يف ذلتتك م ت التتنها ادصتتمم
استب احلتلالت الفا تتة .ويعبتل التدو اغط تااف
نعتتلئا التتنها ادصتتمم اس تتب احلتتلالت الفا تتة م تتيف
وائا اإلجاااات ادعرللة ابغلململ على نطلق أوسيف،
م أجل حتلظق الفلئد اللصوى م أتثمه.
GE.19-22066

•

•

النسبة ادرو ة للدو اغطااف ادعأثا ابغلململ اليت يفظد ال
يلدمل الع املت مللظة م أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب ايفلحظة
عتد التدو اغطتااف التيت يلتتدمل عمتلً مللظتلً أو غتم متتلا
للدو اغطااف ادعأثا
جاى اسعزشلف مصل ر العمو ل البد ل و/أو ادبعزا
عد الدو اغطااف احملعلجة إىل عم اليت يلدمل مرلوملت
عت ت ت العلت ت تتدمل احمل ت تتاز والعحت ت تتدايت واالاعظلج ت تتلت ادعرللت ت تتة
ابدس تتلع د يف العل تتلر ا ادلدمت تتة مبوج تتب اد تتل  7وخت تتال
اجعملعلت االيفلحظة
عتتد التتدو اغط تااف ال تتيت استتعفل ت م ت اتتا احل تتلالت
الفا تة ويفظتتد اتتل يللتتا عمتلً للمعلعرتتة و/أو اد تتد م ت
الدعم لعلبظة االاعظلجلت احملد
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 - 44يلومل الدو اغطااف ععر العنسظق التوطت،
مبل يف ذلك ع طا ق ضملن إجااا اوار منعتم ميف
أصحل ادصلحة الوطنظني والتدولظني عشتأن العلتدمل
احمل تتاز والعحت تتدايت و عت تتم ينفظ تتذ الع املهتت تتل مبوجت تتب
االيفلحظة .وينتا ،اظثمل أمز  ،يف إنشلا منرب وطت
مالئم للحوار ادنعتم عني مجظيف أصحل ادصلحة.

•

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

 - 45يلومل الدو اغطااف اللل ر ععلدمي ادسلعد
إىل الت تتدو اغطت ت تااف اغخت تتاى يف ينفظ ت تتذ الع املهت ت تتل
مبوجب االيفلحظة ،مبل عمل ى ميف سظلسلهتل اإل لئظة.
وه يدعم عذلك ينفظذ استرتايظحظلت وخطتط عمتل
وطنظت تتة واض ت تتحة ومبنظت تتة عل ت تتى اغ لت تتة يل ت تتيب انعل ت تتف
ااعظلجتتلت وجت تتلر الس تتزلن يف اجملعمر تتلت احمللظ تتة
ادعأثا ويسعند إىل حتلظل سلظم للمسلئل ادعرللة عنوع
اجل ت تتنس والرمت ت تتا واإل علحت ت تتة .وميزت ت ت يلت ت تتدمي الت ت تتدعم
دس تتلعد الة تتحلاي مت ت خ تتال ادظ انظ تتة ادخصص تتة
لإلجتاااات ادعرللتتة ابغلمتلمل ،و/أو ع ت طا تق متتا
مس تتلعد الةت تتحلاي يف اجله تتو اإل لئظت تتة واإلنست تتلنظة
اغوسيف نطلحلً
 - 46يلت تومل ال تتدو اغطت تااف الل تتل ر عل تتى يلت تتدمي
ادست ت تتلعد  ،اظثمت ت تتل أمزت ت ت ت وابست ت تتعخدامل اآللظ ت ت تتلت
الللئمت تتة ،ععنست تتظق الت تتدعم الت تتذي يلدمت تتا إىل ال ت تتدو
اغطتااف ادعتأثا مت أجتل العنفظتذ الفرتل اللع املهتتل
مبوجب االيفلحظة.

•

عتتد التتدو اغطت تااف التتيت يفظ تتد اتتل يل تتدمل عم تلً مللظت تلً
أو غم ملا للدو اغطااف ادعأثا
عد الدو اغطااف اليت يفظد ال يلدمل الدعم دستلعد
ا لةحلاي م خال مظ انظة اإلجاااات ادعرللة ابغلململ و/أو
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

•

عتد التدو اغط تااف التيت يفظتتد اتل ينستتق التدعم التتذي
يلدما م أجل العنفظذ الفرل لاليفلحظة

•

عد الدو اغطااف اليت يفظد ال يعبل أفةل ادملرسلت
والتدروس ادستتعفل م ت ختتال العرتتلون التتدوا واإلحلظم ت
والعرلون فظمل عني علدان اجلنو أو العرلون الثنلئ

 - 47مواصلة ا سعزشلف فاص العرلون ،مبل يف ذلك
العرلون الدوا واإلحلظم والثنلئ  ،والعرلون عني الدو
اغطااف ادعأثا أو فظمل عني علدان اجلنو  ،هبتدف
العب ت تتل الطت ت تتوع غفة ت تتل ادملرست ت تتلت والت ت تتدروس
ادسعفل  .وحد شمل العرلون مت هتذا النتوع يلتدمي
الع امت تتلت معبل لت تتة عشت تتأن إزالت تتة اغلمت تتلمل يف ادن ت تتلطق
احلدو تتة ،ويب ت ل اخلت تربات فظمتتل عرل تتق عتتدما ن تتوع
اجلنس ومااعل انعلف ااعظلجلت وجتلر السزلن يف
اجملعمرلت احمللظة ادعأثا لدى وضيف الرباما ،واللظلمل وفللً
للمل  6ععبل ادردات وادوا وادرلومتلت الرلمظتة
والعزنولوجظة (أو العربع هبل عرد انعهلا إاتدى التدو
اغطااف م الع املهتل) م أجل ير ينفظذ االيفلحظة.

يداعم ضملن االمعثل

 - 48يف اللتتة ع تتدمل االمعث تتل اد عت تومل أو ادر تتاوف
لاللع ام تتلت الرلم تتة مبوج تتب اد تتل  ،1يل تتدمل الدولت تتة
الطاف ادرنظة مرلوملت عت احلللتة إىل مجظتيف التدو
اغط تااف عطا لتتة ستتا رة و تتلملة و تتفلفة إىل احل تتد
اغحصى .ويرمل ميف الدو اغطااف اغختاى عتاو
م العرلون حلل هذه ادسألة عطا لتة ستا رة وفرللتة،
وفللً للمل .1- 8
20

ادؤ اات

•

•

•
•

عتتد ال تتدو اغط تااف ال تتيت ُت عم أو ُر تتاف عتتدمل امعثل ،تتل
للمل 1
النسبة ادرو ة للدو اغطااف اليت ُ عمُ/راف عدمل امعثل،ل
للمل  1ويلدمل مرلوملت بدثة إىل مجظيف الدو اغطااف
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 - 49أي ولتة طتاف يرزتف علتى ينفظتذ الع امتلت
مبوج ت تتب ادت ت تتل يني  4أو  5عل ت تتى وجت ت تتا اخلصت ت تتوص،
أو حتتعفظ لمتتلمل أو ينللهتل وفل تلً للمتل  ،3ومل يلتتدمل
يلا ت تااً ست تتنوايً مبوجت تتب ادت تتل  7عةت تتم مرلومت تتلت
مفصلة ع العلدمل احملتاز يف ينفظتذ هتذه االلع امتلت،
يلتدمل حتتد ثلً ستنوايً ،ابلعرتلون الوثظتق متيف واتد عتم
العنفظذ ،ع اللة العنفظذ عمالً ابدل  ،7ومرلوملت
إىل مجظت تتيف ال ت تتدو اغطت ت تااف كثت تتا الط ت تتاق س ت تتاعة
ومشولظة و فلفظة .ويف ال عدمل يلدمي أي مرلوملت
عت ت ت ينفظ ت تتذ االلع ام ت تتلت ذات الص ت تتلة د ت تتد ع ت تتلمني
مععت ت تتللظني ،ست ت تتظلدمل الت ت ت تائظس ادست ت تتلعد إىل ال ت ت تتدو
اغطتااف ادرنظتة و عرلمتل مرهتتل ،ابلعرتلون الوثظتق متتيف
اللحنة ذات الصلة.
 - 50أي ولت تتة طت تتاف مل يت ت ِّ
تف ابلع املهتت تتل مبوجت تتب
ادل  9م االيفلحظة ،يعخذ على وجا الساعة مجظيف
العداعم الللنونظة واإل ار ة وغمهل م العداعم الالزمة
لعنفظتتذ يلتتك االلع ام تتلت واإلعتتالغ عت ت العتتداعم ال تتيت
ا ت تتذهتل يف موع ت تتد ال عح ت تتلوز االجعم ت تتلع الرشت ت تتا
للدو اغطااف.
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ادؤ اات
•

النسبة ادرو ة للدو اغطااف اليت ينفذ االلع امتلت التوار
يف اد ت تتل  4أو  5أو حتت ت تتعفظ لمت ت تتلمل وفل ت ت تلً للمت ت تتل ،1- 3
ومل يلتدمل العلا تتا ادطلتتو مبوجتب ادتتل  7التتذي عةتتم
مرلومت ت تتلت مفصت ت تتلة ع ت ت ت العلت ت تتدمل احملت ت تتاز يف ينفظت ت تتذ ه ت ت تتذه
االلع امت تتلت خت تتال الست تتنعني اغخميت تتني ،ويلت تتدمل إىل مجظت تتيف
الت تتدو اغطت ت تااف مرلوم ت تتلت بدث ت تتة يف العل ت تتلر ا مبوج ت تتب
ادل  7وخال اجعملعلت الدو اغطااف.

•

النستتبة ادرو تتة للتتدو اغطت تااف التتيت أف تتل ت اتتل نف تتذت
ادل 9
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استعراض الة وسـري عمـا ات اظيـة ـر اسـتعماط و ـزين وإنتـاق ونقـا
افل ا املضادة لألفراد وتدمري تلك افل ا 2019-2014 :
أولا -مقدمة
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
اغلململ ادةل لألفاا  ،ويطهم ادنلطق اد روعة ابغلململ ،ويدمم ادخ و ت ويلدمي ادسلعد لةحلاي
اغلمتتلمل .كمتتل يتتنص االيفلحظتتة علتتى أن ّتتة أمتتوراً مرظنتتة يزعس ت أمهظتتة جوها تتة إلا تااز يلتتدمل يف هتتذه
اجمللالت ،وه يشمل العرلون وادسلعد والشفلفظة ويبل ادرلوملت ،ويتداعم دنتيف اغنشتطة احملتتور
وحمرهل ،ويظسم االمعثل و عم العنفظذ.
ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل لاليفلحظة الذي علد يف ملعويو يف علمل  ، 2014أُااز يلدمل يف
-2
حتلظق مللصد وأهداف االيفلحظة ويف علوغ هدف الدو اغطااف الطمو لرلمل  . 2025ويف اني سعما
إاااز يلدمل عشزل منعتم ،ال ي ا العحدايت حلئمة عشأن الوصو إىل علمل خل م اغلململ ،وضملن أن
خدملت الاعل ة الصحظة والدعم اغوسيف نطلحلً يعظري يوفم الدعم ادسعدامل لةحلاي اغلململ .و هدف هذا
االسعراا إىل يسحظل العلدمل الذي أاازيا الدو اغطااف يف الوفلا ابلع املهتل منذ ادؤمتا االسعرااض
الثلل  ،ويلظظم اللة العنفظذ يف الوحا الااه ويوثظق اللاارات والعوصظلت والعفلمهلت اليت اععمدهتل الدو
اغطااف منذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  .وعالو على ذلك ،لدمل االسعراا حتلظالً للحللة الااهنة ،وسلط
الةوا على هذا اغسلس على العحدايت اليت ال ي ا حلئمة فظمل عرلق ابلوفلا اباللع املت الوار يف
االيفلحظة.

اثنيا -حتقيق عاملية الت اظية
خلا االيفلحظة اظ النفلذ يف  161م الدو اغطااف ا  27ا اان /ونظا  .2014ومنذ ادؤمتا
-3
االسعرااض الثلل  ،انةما ثالي و إىل االيفلحظة و خلا اظ النفلذ يف مجظيف الدو الثالي  -عملن
( 20آ /أغسطس  ،)2014وساي النزل ( 13كلنون اغو  /سمرب  )2017و ولة فلسطني ( 29كلنون
اغو  /سمرب  .)2017ويوجد يف الوحا الااه  164ولة أعلنا رمسظلً ع موافلعهل على العلظد اباليفلحظة.
 - 4ويف الوحا الااه  ،هنلك  33ولة مل يصبري أطاافلً يف االيفلحظة عرد عظنهل إادى الدو ادوحرة،
وهذه الدو ه  :االحتل الاوس  ،وأذرعظحلن ،وأرمظنظل ،وإساائظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وأوزعزسعلن،
وإ تاان (مجهور تتة  -اإلس تتالمظة) ،وابكس تتعلن ،والبح تتا  ،ويونمتتل ،وجت ت ر ملر تتل  ،واجلمهور تتة الراعظ تتة
الس تتور ة ،ومجهور ت تتة كت تتوراي ،ومجهور تتة كت تتوراي الشت تتربظة الدميلااطظ تتة ،ومجهور ت تتة الو الدميلااطظ ت تة الشت تتربظة،
وجورجظل ،وسنملفور  ،والصني ،وفظظا مل ،وحمغظ سعلن ،وكلزاخسعلن ،وكواب ،ولبنتلن ،ولظبظتل ،ومصتا،
وادما  ،وادملزة الراعظة السرو ة ،ومنمولظل ،ومظل لر ،ومظزاونظ اي (والايت  -ادواد ) ،ونظبل  ،وا،ند،
والوالايت ادعحد اغما زظة.
 - 5ويف اد تؤمتا االسعر ااض ت الثلل ت  ،ايفل تتا التتدو اغط تااف علتتى ير ت ت انةتتململ التتدو غ تتم
اغطااف إىل االيفلحظة رمسظلً ،وذلك ع طا ق ادواظبة على عوهتل إىل ادشلركة يف اجعملعلت االيفلحظة،
وإخطلر الدو اغطااف ابخلطوات الرملظة اليت ا ذهتل م حبظل العرهدات السظلسظة الامسظة عردمل اسعرمل
اغلململ ادةل لألفاا أو إنعلجهل أو نللهل ويدمم ان و هتل .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ووفل لً لعللظد
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الدو اغطااف ادعمثل يف االنفعل  ،عظا مجظيف الدو غم اغطااف يف االيفلحظة إىل كل اجعملع م
االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات ،واجعملعلت الدو اغطااف وادؤمتا االسعرااض الااعيف .و لركا
الدو غم اغطااف الت  16العللظة يف وااد على اغحل م اجعملعلت االيفلحظة منذ علمل  ،2014وه :
أذرعظحلن ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وابكسعلن ،واجلمهور ة الراعظة السورة ،ومجهور ة كوراي ،ومجهور ة الو
الدميلااطظة الشربظة ،وسنملفور  ،والصني ،وكلزاخسعلن ،ولبنلن ،ولظبظل ،وادما  ،وادملزة الراعظة السرو ة،
ومظل لر ،وا،ند ،والوالايت ادعحد اغما زظة .وأعاعا الرد د م هذه التدو عت أت ظتدهل لألهتداف
اإلنسلنظة لاليفلحظة ،وأ لر عرةهل إىل طا لة يلدميهل الدعم للدو اغطااف لعمزظنهل م الوفلا ابلع املهتل
مبوجب االيفلحظة.
و عمثل أاد يداعم حبو التدو للواعتد االيفلحظتة يف أت ظتد حتاار اجلمرظتة الرلمتة الستنوي عشتأن
-6
ينفظذ االيفلحظة .ويف أادي يصو ا على هذا اللاار يف علمل  ،2018صويا لصلحل اللاار الدو ا لت 16
العللظة غم اغطااف يف االيفلحظة :أذرعظحلن ،وأرمظنظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،والبحا  ،ويونمل ،وج ر
ملر ل  ،ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة ،وجورجظل ،وسنملفور  ،والصني ،وحمغظ سعلن ،وكلزاخسعلن،
ولظبظل ،وادما  ،ومنمولظل ،ومظزاونظ اي (والايت  -ادواد ).
 - 7ولدى العصو ا لصلحل اللاار ،اعرتفا الرد د م التدو غتم اغطتااف ،عتدرجلت معفلويتة،
ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة وأ دهتل ،وسلطا الةوا على الرواحب الوخظمة السعخدامل اغلململ ادةل
لألفاا  .ويلدمل الدو غم اغطااف الرد د م اغسبل لردمل االنةململ إىل االيفلحظة .ويف عرض احللالت،
أعاعا الدو غم اغطااف ع أن االنةململ عوحف على انةململ ولة أخاى ،عل مل يزون ولة جملور .
وأ لرت و أخاى غم أطااف إىل أن االنةململ مايبط علةلاي يعرلق ابلسظل  .وأ لرت عرض الدو إىل
أن أاد الرلبلت اليت حتو ون انةملمهل إىل االيفلحظة يعمثل يف وجو الرد د م اغولوايت ادع ةلرعة
عسبب بدو ة ادوار الداخلظة ادعلاة .وأخماً ،ياى و أخاى أن كفة الرواحب اإلنسلنظة الوخظمة ادرتيبة
على اسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا ال ياجري على الفلئد الرسزا ة ا،لمشظة اليت ياى أال جت نظهل م
اسعخدامهل.
 - 8وعلى الاغم م العلدمل ا،لئل احملاز يف حبو االيفلحظة ومرل مهل على الصرظد الرلد  ،ال ي ا
هنلك حتدايت ملثلة .وعلى الاغم م حلة الرملظلت اجلد د لت رع اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت جلنتب
الدو غم اغطااف ،فلد مج يسحظل اسعخدامل جد د ،ذه اغلململ يف ثالي و غم أطااف يف االيفلحظة ،
وه  :اجلمهور ة الراعظة السور ة ،ومجهور ة كوراي الشربظة الدميلااطظة ،ومظل لر .وابإلضلفة إىل ذلك ،فرين
اتا االيفلحظة السعخدامل اغلململ ادةل لألفاا ال ُل ِّمل أعةلاهل البللط عد هم  164فحسب ،وإ ل
اتظا اللواعد الوار فظهل علبو واسيف النطلق م جلنب الدو غم اغطااف ،فرلى سبظل ادثل :
أ ت تتلرت س ت تتبيف و غ ت تتم أطت ت تااف ه ت ت ت مجهور ت تتة ك ت تتوراي ،وجورجظ ت تتل ،وست ت تتنملفور ،
(أ)
وكلزاخسعلن ،ومصا ،وادما  ،وا،ند ،إىل أال حارت الوحف الطوع السعخدامل وإنعل ويصد ا و/أو
اسعما اغلململ ادةل لألفاا ؛
لركا مجظيف الدو غم اغطتااف ،ابستعثنلا ثتالي و هت إ تاان ومجهور تة كتوراي
( )
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
أنشطعهل ادعرللة ععنفظذ عرض أازلمل االيفلحظة وع مسلمهلهتل يف أنشطة إزالة اغلململ؛
( ) التتدو غ تتم اغطت تااف ال تتيت ح تتدما مرلوم تتلت عت ت مواحفه تتل ،أح تتات مجظره تتل يلا بت تلً
ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة و عمعهل ،واعرتفا ابلعهد د الذي يشزلا اغلململ ادةل لألفاا .
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 - 9وحد أصبري م النل ر إنعل ألململ مةل لألفاا  .ويف وحا م اغوحلت ،كلن هنلك أكثا م
مخسني ولة ينعا ألململً مةل لألفاا  .وأصبحا  36م هذه الدو أطااف لً يف االيفلحظة ويوحفا ع
إنعلجهل واتات اسعخدامهل ،مبل عمل ى ميف االيفلحظة .ويف الوحا احللضا ،ال وجد سوى عد حلظل م
الدو غم اغطااف اليت سحلا عوصفهل منعحة لأللململ يف السنوات اغخم  .ويف علمل  ، 2019ذكات
احلملة الدولظة حلتتا اغلمتلمل اغرضتظة أن هنتلك  11ولتة منعحتة لأللمتلمل و عرتني علظهتل وحتف اإلنعتل يف
ادسعلبل ،ومل طاأ يمظم يف هذا الصد عمل ور يف العلا ا السلعق ،وهذه الدو ه  :االحتل الاوس ،
وإ ت تاان (مجهور تتة  -اإلست تتالمظة) ،وابكس تتعلن ،ومجهور ت تتة ك تتوراي ،ومجهور تتة كت تتوراي الش تتربظة الدميلااطظت تتة،
وسنملفور  ،والصني ،وفظظا مل ،وكواب ،ومظل لر ،وا،ند .وحد أُ م إىل أن أرعيف مت هتذه التدو تاجري
أال يلومل فرلظلً نعل اغلململ.
 - 10وال يوجد جتلر مشاوعة يف اغلململ ادةل لألفاا  .وحبلا  164م و الرلمل ،ابنةملمهل إىل
االيفلحظة ،اتااً مل ملً حلنو ً على عملظلت نلل اغلململ ادةل لألفاا  .وا ابلنسبة درتم الدو غم
اغطااف يف االيفلحظة ،فلد أصبحا هذه الللعد ه ادلبولة ،اظ أعلما  7و غم أط ااف ع
يطبظق وحف اخعظلري أو اتا لرملظلت نلل اغلململ ادةل لألفاا  .وعلى الصرظد الرلد  ،بدو أن أي جتلر
يف هذا اجملل يزون على مسعوى منخفض جداً م االجتلر غم ادشاوع.
 - 11ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثللت  ،اتدثا زاي يف استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا
الظدو ة الصنيف م حبل جهلت فلعلة مسلحة م غم الدو  .وأُعا ع آراا مفل هل أن العرلمل ميف هذه
وإنعل ونلل
اجلملعلت ميز أن سلعد على ضملن يوحفهل يف أحا وحا نز ع اسعخدامل و
اغلململ ادةل لألفاا  .وميف ذلك ،أُعا أ ةلً ع رأي مفل ه أنا عند العفزم يف حظلمل منتم لت غم
ازومظة ابلعرلمل ميف جهلت مسلحة م غم الدو  ،فال عد م يوخ احلذر دنيف اجلملعلت اإلرهلعظة
مت استتعمال عملظتتة أواتوا م ت أجتتل حتلظتتق م رهبتل اخللصتتة .وال ي ت ا عرتتض التتدو اغط تااف يتتاى أن
العفزتم يف العرلمتتل متيف جهتتلت فلعلتتة مستلحة م ت غتتم التدو ستتعل مل إعتتالغ التدو اغط تااف ادرنظتتة
واحلصو على موافلعهل على العرلمل ميف هذه اجلهلت.
 - 12وأعلمتا و أطتااف عت استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت حبتل جهتلت فلعلتة مت غتم
الدو  ،مبل يف ذلك :أفملنسعلن ،وأوكاانظل ،والرااق ،وكولومبظل ،ونظحماي ،والظم  .ويف ادؤمتا االسعرااض
الثلل  ،علدت الدو اغطااف الر مل عل ى مواصلة يشحظيف العلظتد الرتلد علواعتد وأهتداف االيفلحظتة،
وإ انتة انعهلكتتلت هتتذه اللواعتتد وا تلذ اخلط توات ادنلستتبة لوضتتيف اتد الستتعخدامل و ت وإنعتتل ونلتتل
اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت جلنتب أي جهتة ،مبتل يف ذلتك اجلهتلت الفلعلتة ادستلحة مت غتم التدو .
وأ حتات التتدو اغطتااف مهظتتة مواصتلة اجلهتتو إل انتة استتعخدامل و ت وإنع ت ل ونلتل اغلمتتلمل ادةتتل
لألفاا م حبتل أي جهتة فلعلتة ،مبتل زفتل صتاامة الللعتد ادعرللتة مبزلفحتة استعخدامل و ت وإنعتل
ونلل اغلململ ادةل لألفاا  .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعا الاؤسلا ادعرلحبون لاليفلحظة
وعد م الدو اغطتااف عت حللهتم الرمظتق إزاا اتدوي اتلالت جد تد مج فظهتل زرع ألمتلمل مةتل
لألفاا  ،مبل يف ذلك اغلململ ادةل لألفاا الظدو ة الصنيف ،و عوا اجلهلت الفلعلة ادرنظة إىل الزف ع
اسعخدامل هذه اغلململ ادةل لألفاا  .ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أ انتا التدو اغطتااف يف
االجعملع السنوي للدو اغطااف حظلمل أي جهة ابسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا .
 - 13ويف اتني أن المللبظتتة الرتمتتى مت التتدو التتيت يرتلين م ت اغلمتتلمل ادةتل لألف تاا يف منتتلطق
خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل حد انةما إىل االيفل حظة ،شم ماصد اغلململ اغرضظة إىل أن الدو ا لت 22
العللظة م الدو غم اغطااف البللط عد هل  33ولة مل ينةم إىل االيفلحظة :االحتل الاوس  ،أذرعظحلن،
وأرمظنظل ،وإساائظل ،وأوزعزسعلن ،وإ اان (مجهور ة  -اإلسالمظة) ،وابكسعلن ،واجلمهور ة الراعظة السور ة،
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ومجهور تتة ك تتوراي ،ومجهور تتة ك تتوراي الشت تتربظة الدميلااطظ تتة ،ومجهور تتة الو الدميل ااطظ تتة الش تتربظة ،وجورجظت تتل،
والصتني ،وفظظتتا مل ،وحمغظ ستتعلن ،وكتتواب ،ولبنتتلن ،ولظبظتتل ،ومصتتا ،وادمتتا  ،ومظل تتلر ،وا،نتتد .ويتتاى
مجظتيف هتذه التدو ال ت  ،22أو حتد يتاى ،أاتل حتلتق فلئتد مت استعخدامل اغلمتلمل ،فهت يف واحتيف اغمتا م ت
مسعخدم اغلململ ادةل لألفاا أو حد يزون كذلك .وميف أن المللبظة الرتمى م الدو اليت لد هل
ان ت ون مت ت اغلمتتلمل ادة تتل لألفت تاا  91 -ولتتة  -ح تتد انة تتما إىل االيفلحظتتة ،إال أن ماص تتد اغلم تتلمل
اغرضظة شم إىل أن  30م الدو الت  33غم اغطااف يف االيفلحظة حد زون لد هل ان ون مت اغلمتلمل
ادةل لألفاا  :االحتل الاوس  ،وأذرعظحلن ،وأرمظنظل ،وإساائظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وأوزعزسعلن،
وإ تاان (مجهور تتة  -اإلستتالمظة) ،وابكس تتعلن ،والبحتتا  ،واجلمهور تتة الراعظ تتة الستتور ة ،ومجهور تتة ك تتوراي،
ومجهور ة كوراي الشربظة الدميلااطظتة ،ومجهور تة الو الدميلااطظتة الشتربظة ،وجورجظتل ،وستنملفور  ،والصتني،
وفظظتتا مل ،وحمغظ س تتعلن ،وكلزاخس تتعلن ،وك تتواب ،ولبن تتلن ،ولظبظ تتل ،ومص تتا ،وادم تتا  ،وادملز تتة الراعظ تتة
السرو ة ،ومنمولظل ،ومظل لر ،ونظبل  ،وا،ند ،والوالايت ادعحد اغما زظة.
 - 14وميز للدو غم اغطااف أن يلدمل العللر ا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة مبوجتب ادتل  7مت
أجل يوفم مرلوملت عت اجملتلالت الائظستظة لعنفظتذ االيفلحظتة .والتدو التيت أعاعتا عت أت ظتدهل دوضتوع
وغا االيفلحظة مج يشحظرهل عشزل خلص على يلدمي العللرا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة .ومنذ ادؤمت ا
االسعرااض الثلل  ،مل لدمل يلا ا سنوي م هذا اللبظل سوى ادما .
 - 15وابلنت تتا إىل ع مه تتل عل تتى حتلظ تتق علدظ تتة االنة تتململ إىل االيفلحظ تتة وحواع تتدهل ،ايفل تتا الت تتدو
اغطت تااف يف ادت تؤمتا االسعرااضت ت الثللت ت عل تتى أن ينس تتق إجااااهت تتل لل تترتو ا لاليفلحظ تتة ،مب تتل يف ذل تتك
اإلجاااات ادعخذ على مسعوى رفظيف ،م خال االيصلالت الثنلئظة ويف احمللفل ادعرد اغطااف ،وطلبا
إىل اغمني الرلمل لألمم ادعحد  ،عصفعا الو يف ،أن واصل ير علدظة االيفلحظة م خال عو الدو غم
اغطااف إىل االنةململ إىل االيفلحظة يف أحا وحا نز .
 - 16ويف ضتوا العحتتدايت اد طاواتتة أمتتلمل علدظتتة االيفلحظتتة التتيت أُ تتم إلظهتتل يف اد تؤمتا االسعرااض ت
الثلل  ،وااللع املت ادلطوعة للعملب على هذه العحدايت ،بر رئظس االيفلحظة رسلئل خطظة يف كل
علمل إىل الدو غم اغطااف ،منذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،و طلب منهل مرلوملت بدثة عشأن مواحفهل
جت له االيفلحظة ،و سعخدمل هذه ادرلوملت يف إعدا مالاتلت واسعنعلجلت عشأن اللة علدظة االيفلحظة
يُرا خال اجعملعلت مل عني الدورات واجعملعلت الدو اغطااف .و رلد رئظس االيفلحظة اجعملعلت
ثنلئظة على أسلس سنوي ميف نثل الدو غم اغطااف لعشحظرهل على ادشلركة يف عمل االيفلحظة ومواصلة
النتا يف االنةململ إىل االيفلحظة/العصد ق علظهل يف أحا وحا نز  ،وعلى أن ينتا يف يلدمي الع املت
رمسظة عشأن االنةململ إىل االيفلحظة .وابإلضلفة إىل هذه اغنشطة ،حار رئظس االجعملع السل س عشا للدو
اغطااف إنشلا فا ق علمل غم رمس مرت ععحلظق علدظة االيفلحظة م أجل إبل ُاُا يرلونظة لعر علدظة
االيفلحظة .وابدثل ،أهل االجعملعُ جبمظيف الدو اليت مل ينةم إىل االيفلحظة أو يصدق علظهل عرد أن يفرل
ذلك يف أحا وحا نز .
 - 17وابإلضلفة إىل أنشطة الائظس ،واصل ادبرواثن اخللصلن لاليفلحظة ،صلاب السمو ادلز اغمم
ماعتد عت رعتتد احلستني ومستو اغمتتم استرت د ،مت علحظزتتل ،ابلعنستظق متيف ال تائظس ،استعردا مهل إلج تااا
ايصلالت رفظرة ادسعوى ميف الدو غم اغطااف يف االيفلحظة .كمل عم عم اجلهو ادبذولة يف هذا الصد
م حِّبل فاا ى الدو اغطااف ،واغمم ادعحد  ،ومنتمة الدو اغما زظة ،واالحتل اغفا ل  ،وماك آسظلن
اإلحلظم لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،واللحنة الدولظة للصلظب اغمحتا ،واحلملتة الدولظتة حلتتا اغلمتلمل
اغرضظة وغمهل م اجلهلت اليت يواصل عش الطاق العشحظيف على حبو االيفلحظة ،مبل يف ذلك ع طا ق
احلوار الثنلئ وكذلك م خال علد الللت راسظة عشأن ينفظذ االيفلحظة لةملن عللا ادوضوع على
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جدو اغعمل  .وعلى سبظل ادثل  ،علدت نظوز لنتدا ابلعرتلون متيف أسترتالظل وعتدعم مت واتدات عتم
العنفظتتذ التتثالي ادوج تتو يف جنظتتف (مرلهتتد جت تتلر اغستتلحة ،والعنتتوع البظول تتوج  ،وايفلحظتتة ال تتذخلئا
الرنلو ة) مؤمتا احملظط ا،ل ا ادرت ابدرلهدات ادعرللة ابغسلحة العللظد ة الذي علد يف أوكالند يف
الفرت م  12إىل  14بلة/فربا ا  ،2018اظ اععمد نثلو و احملتظط ا،تل ي إعتالن أوكالنتد عشتأن
ايفلحظة اغسلحة العللظد ة الذي الع ما فظا الدو غم اغطااف ععر الرةو ة يف أوسلة أصحل ادصلحة
احمللظني ادرنظني .وابدثل ،علدت اللحنة الدولظة للصلظب اغمحا اللة راسظة إحلظمظة عشأن اغلململ اغرضظة،
والت تتذخلئا الرنلو ت تتة وادعفح ت تاات م ت ت انلفت تتلت احلت تتا  ،ت تتلركا يف ينتظمهت تتل ازومت تتة مجهور ت تتة الو
الدميلااطظتة الشتربظة ،يف فظظنعظتلن ،يف توم  29و 30نظستلن/أعا ل  ،2019وحتد أاتاتا احلللتة الدراستتظة
الفاصة ل اي وع الدو غم اغطااف اباللع املت ادلطوعة يف االيفلحظة.
 - 18واعرتفا الدو اغطااف ن ضملن ال اجلهو ادبذولة لعحلظق علدظة االيفلحظة سعل مل أن
يواصل الدو اغطااف وادنتملت االيصل ابلدو غم اغطااف .ويف اني أن االنةململ هو ا،دف
النهلئ  ،فلد ُحرا الدو غم اغطااف على ا لذ خطوات ملموسة حنو االنةململ ،مثل فا اتا
طوع على اسعخدامل وإنعل ونلل اغلململ ادةل لألفاا  ،فةالً ع يدمم اغلململ ادخ ونة ،ويطهم ادنلطق
ا دلمومة ،ويوفم العوعظة مبخلطا اغلململ ،ومسلعد ضحلاي اغلململ ،ويلدمي يللر ا طوعظة عشأن الشفلفظة،
والعصو ا لصلحل حاار اجلمرظة الرلمة لألمم ادعحد عشأن ينفظذ االيفلحظة وادشلركة يف عمل االيفلحظة.

اثلثا -تدمري خمزوانت افل ا املضادة لألفراد
 - 19يف خعتلمل ا د تؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،كلنتتا هنتتلك مختتس و أط تااف علظهتتل الع ت امل ععتتدمم
ان و ت اغلململ ادةل لألفاا  -أوكاانظل ،وعولندا ،وعظالروس ،وفنلندا ،والظو ن .وابإلضلفة إىل هتذه
الدو  ،كلنا إادى الدو اغطااف  -الصومل  -عصد العحلق نل إذا كلنا لد هل انت و ت مت
اغلململ ،وكلن على ولة طاف وااد  -يوفتللو  -العأكتد نتل إذا كلنتا حتتعفظ مبخت و ت مت اغلمتلمل
ادةل لألفاا أمل ال .وكلن م ادلار يلدمي العلا ا اغوا لعوفللو يف  28آ /أغسطس .2012
- 20

ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،يبني مل ل :

خلتا االيفلحظتتة اظت النف ت لذ ابلنستتبة لتثالي و  ،أعلمتتا اثنعتلن منهتتل أن لتتد همل
(أ)
ان و ت م اغلململ ادةل لألفاا نبم يدممهل عمالً ابدل  :4عملن وساي النزل؛
( ) أعلما أرعيف م الدو اغطااف اليت كلن االلع امل حلئملً ابلنسبة ،ل ال أكملا يدمم
ان و هتل م اغلململ ادةل لألفاا عمالً ابدل  :4عولندا ،وعظالروس ،وعملن ،وفنلندا؛
( ) إادى الدو اغطااف اليت كلنا عصد العحلق نل إذا كلنا لد هل ان و ت م
اغلململ ادةل لألفاا  ،أعلما ال ال متعلك ان و ت م هذه اغلململ :الصومل .

 - 21ويوجتتد يف الوحتتا ال تااه ثتتالي و أط تااف ال ت ا علظهتتل الع ت امل ععتتدمم ان ت و ت اغلم تتلمل
ادةل لألفاا  -أوكاانظل وساي النزل والظو ن  -وكلنا اثنعلن م هذه الدو اغطااف يف اللة عدمل
امعثتل منتذ  1آذار/متتلرس ( 2008الظتو ن) و 1ا اان /ونظتا ( 2010أوكاانظتتل) .ويف ادتؤمتا االسعرااض ت
الثللت  ،ايفلتتا التتدو اغط تااف علتتى أن "كتتل ولتتة طتتاف مل يتتف ابغجتتل احملتتد إلاتتلز الع املهتتتل
ادنصوص علظهل يف ادل  4يلدمل إىل الدو اغطااف ،ع طا ق التائظس ،يف موعتد أحصتله  31كتلنون
اغو  /سمرب  ، 2014خطة لعدمم مجظيف ان و ت اغلململ ادةل لألفاا يف اغحتللظم اخللضترة لوال عهتل
أو سظطاهتل ،يف أساع وحا نز  ،مث يطليف الدو اغطااف ابجلهو ادبذولة لعنفظذ خطعهل م ختال
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يللر ا الشفلفظة السنو ة وغمهتل مت الستبل" .ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،استعحلعا ،تذا النتداا
مجظيف الدو اغطااف اليت مل يف ابغجل احملد ،ل مبوجب ادل  ،4وحدما خطة لعدمم مل ي بلى م
ان و ت اغلململ ادةل لألفاا  ،وأعلما ع العلدمل احملاز والعحدايت ادعبلظة ويرلونا ميف التائظس يف
ه تتذا الص تتد  .ويرت تترتف ال تتدو اغط ت تااف مهظ تتة اس تتعماار الت تتدو اغطت تااف يف يوضت تتظري الل تتة يت تتدمم
ادخ و ت ،فةالً ع أمهظة حظلمل الدو اغطااف ععلدمي جداو زمنظة بد لعنفظذ االلع املت مبوجب
ادل .4
 - 22وهنلك ولة طاف ،يوفللو ،مل يلدمل عرد ادرلوملت اغولظة ادطلوعة عشأن الشفلفظة ،ومل يؤكد ابلعلا
وجو أو عدمل وجو ان و ت م اغلململ ادةل لألفاا  .وميف ذلك ،فرت أن يوفللو ال متعلك ان و ت.
وابلعلا ،يوجد اآلن  161ول ة طاف ال متعلك ان و ت م اغلململ ادةل لألفاا غال أكملا عااما
يدممهل أو غال مل متعلك حط ان و ت م اغلململ ادةل لألفاا  ،وحد أعلما الدو اغطااف جمعمرة ع
يدمم اواا  53ملظون لمم م ان و ت اغلململ ادةل لألفاا .
 - 23ويف ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،ايُفتق علتى أن يل تومل مجظتيف التدو اغطتااف ،لتدى اكعشتتلف
ان و ت مل يز مراوفة سلعللً عرد انلةلا اغجل احملد لعدمم ادخ و ت ،ععبلظط سلئا الدو اغطااف يف
أحا وحا نز ع هذه ادخ و ت ادزعشفة ،وأن يلدمل ادرلوملت ذات الصلة اليت يلة االيفلحظة
ععلدميهل  ،وأن يرط اغولو ة اللصوى لعدمم هذه اغلململ ادةل لألفاا يف موعد أحصله سعة أ ها عرد
اإلعالغ ع اكعشلفهل .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعلمتا  4و أطتااف  -أفملنستعلن،
وابالو ،وكمب تتو اي ،ومور علنظ تتل  -عت ت اكعش تتلف ألم تتلمل مة تتل لألفت تاا مل يزت ت مراوف تتة ست تلعللً ،عمت تتالً
اباللع املت ادنصوص علظهل يف خطة عمل ملعويو .وأعلما هذه الدو اغطااف جمعمرة ع يدمم 3 457
م اغلململ ادةل لألفتاا التيت مل يزت مراوفتة ستلعللً .ومنتذ انرلتل ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أعتاز
الاؤسلا ادعرلحبون أمهظة االسعماار يف اإلعالغ عت اكعشت لف ادخت و ت التيت مل يزت مراوفتة مت حبتل،
وضملن يدممهل يف أحا وحا نز عرد اكعشلفهل ،وأ رجوا مرلوملت يف هذا الصد يف مالاتلهتم
واسعنعلجلهتم عشأن يدمم ادخ و ت.
 - 24ومن تتذ انرل تتل ادت تؤمتا االسعرااض ت ت الثللت ت  ،ك تتلن أا تتد العحت تتدايت الائظس تتظة ادعرلل تتة ععت تتدمم
ادخت و ت عمثتتل يف انعتتلر االنعهتتلا مت يتتدمم ادخت و ت م ت جلنتب الظتتو ن وأوكاانظتل .وحتتد أعلمتتا
هلاتن الدولعلن الطافلن اب لعلدمل احملاز يف يدمم اغلململ ادةل لألفاا ادخ ونة لد همل ،واد ات العلر ح
ادعوحيف لالنعهلا م يدممهل .كمل أاازت ساي النزل يلدملً ملموسلً وحدما جدوالً زمنظلً الستعزمل
ينفظتتذ الع امه تتل عع تتدمم ادخ ت و ت .وأح تتات ال تتدو اغط تااف ن مت ت اغمهظ تتة مبزتتلن أن يب تتذ ال تتدو
اغطااف كل جهد نز إلالز الع املهتل مبوجب ادل  4يف أحا وحا نز  ،ويف موعتد ال عحتلوز
اغجل احملد لزل منهل ،وأن يفرل ذلك عطا لة فلفة مت ختال اإلعتالغ عصتور منعتمتة عت العلتدمل
احملاز والعحدي ادعبل  .ويف هذا الصد  ،عل اجعملع اغطااف السل س عشا الدو اغطااف اليت مل متعثل
اللع املهتل مبوجب ادل  4إىل يزثظف اجلهو م أجل اسعزمل الع املهتل ععدمم ادخ و ت.

رابعا -ال ت اظ أبل ا مضادة لألفراد
 - 25يف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايُفق على أن "على كل ولة طاف حتعفظ لململ مةل لألفاا
غسبل يسمري هبل االيفلحظة ،أن يعحلق ابنعتلمل م عد اغلململ احملعفظ هبل عمظة العأكد م أال ال يعحلوز
احل تتد اغ ىن الت تتالزمل لألغ ت تاا ادست تتمو هبت تتل او أن يت تتدما ك تتل اغلمت تتلمل الت تتيت يعحت تتلوز ذلت تتك الرت تتد ،
ويسعزشف ،عند االحع ةلا ،اسعخدامل عدائل لأللململ احلظة ادةل لألفاا يف أنشطة العدرب والبح ".
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ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أُ م إىل أن  75م الدو اغطااف أعلما ،على النحو ادطلو يف
الفلا  - 1م ادل  ،7ن لد هل ألململ مةل لألفاا يسعخدمهل لعطو ا العدر ب على أسللظب كشف
اغلململ وإزالعهل أو يدممهل ،عمالً ابدل  3م االيفلحظة.

- 26

ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،يبني مل ل :

هنتلك مختس و أطتااف  -اغرجنعتني ،وأسترتالظل ،وأوروغتواي ،وات لنتد ،واجل ائتتا -
(أ)
أعلما يف السلعق ع االاعفتلظ لمتلمل مةتل لألفتاا غغتاا مستمو هبتل  -أوضتحا أاتل مل يرتد
حتعفظ ي ألململ مةل لألفاا ،ذه اغغاا ؛
( ) أفل ت اثنعلن مت التدو اغطتااف للمتا اغوىل اتل حتتعفظ لمتلمل مةتل لألفتاا
لألغاا ادسمو هبل  -عملن وساي النزل؛
( ) ذكات ولة طاف وااد  -ولة فلسطني  -للما اغوىل أال ال حتعفظ لململ مةل
لألفاا لألغاا ادسمو هبل؛
هنلك ولة طاف وااد  -إثظوعظل -كلنا حد أعلما ال حتعفظ لململ مةل لألفاا
()
لألغاا ادسمو هبل ،لزنهل أ لرت إىل أال ال متلك ألململً مةل لألفاا ،ذه اغغاا ؛
(هت)
مةل لألفاا ؛

هنلك ولة طتاف وااتد  -طلجظزستعلن  -أعلمتا مت جد تد اتل حتتعفظ لمتلمل

هنتتلك ولتتة طتتاف وااتتد  -يوفتتللو  -مل يرل ت عرتتد عمتتل إذا كلنتتا حتتتعفظ لم تتلمل
(و)
مةل لألفاا لألغاا ادسمو هبل؛
هن تتلك ث تتالي و أط ت تااف  -أفملنس تتعلن ،والربيم تتل  ،وادملزت تتة ادعح تتد لرب طلنظت تتل
(ز)
الرتمى وأ الندا الشمللظة  -أكدت أن اغلململ ادةل لألفاا اليت حتعفظ هبل مبوجب ادتل  3خلملتة
وال يندر م مث حتا العرا ف الوار يف االيفلحظة.
 - 27ويوجد يف الوحا الااه  70ولة طافلً أعلما ال حتعفظ لململ مةل لألفاا لألغاا مسمو
هبل :اغر ن ،وإر رتاي ،وإسبلنظل ،وإكوا ور ،وأدلنظل ،وإندونظسظل ،وأنموال ،وأوغندا ،وأوكاانظل ،وأ الندا ،وإ طللظل،
والرباز ل ،وعلحظزل ،وعلملراي ،وعنمال ش ،وعن  ،وعواتن ،وعويس او  ،وعوروندي ،والبوسنة وا،اسك ،وعمو،
وعظالروس ،وياكظل ،ويوغو ،ويونس ،وين انظل ،واجلمهور ة العشظزظة ،وجنو أفا لظل ،وجظبويت ،والدا اك،
ورواندا ،وروملنظل ،وزامبظل ،وزمبلعوي ،وساي النزل ،وسلوفلكظل ،وسلوفظنظل ،والسنمل  ،والسو ان ،والسو د،
و ظل  ،وصاعظل ،وطلجظزسعلن ،والرااق ،وعملن ،وغلمبظل ،وغظنظل عظسلو ،وفانسل ،وفن و ال (مجهور ة -
البولظفلر تة) ،وفنلنتتدا ،وحتربص ،وكتتلعو فتتم ي ،والزتلممون ،وكاوايظتتل ،وكمبتتو اي ،وكنتدا ،وكتتوت ف توار،
والزونمتو ،وكظنظتل ،ومتلا ،ومور علنظتتل ،وموزامبظتق ،و مظبظتل ،ونظح تماي ،ونظزتلراغوا ،وهنتدوراس ،وهولنتتدا،
والظتتلابن ،والتتظم  ،والظتتو ن .وعلتتط جمم تتوع اغلمتتلمل ادةتتل لألف تاا الت ت يت أعلمتتا التتدو اغط تااف عت ت
االاعفتلظ هبتتل  162 796لمم تلً ،أي ع ت اي علمتتا  25 305لمم تلً عمتتل كلنتتا علظتتا وحتتا انرلتتل اد تؤمتا
االسعرااض الثلل  ،وذلك عسبب زاي عد الدو اغطااف اجلد د يف االيفلحظة اليت حتعفظ لململ
مةل لألفاا .
 - 28ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،حدما مرتم الدو اغطااف مرلوملت سنو ة بد ثة
ع عد اغلململ ادةل لألفاا احملعفظ هبل لألغاا ادسمو هبل ،على النحو ادطلو يف ادل  ،7اظ
حدما  54منهل حدراً م ادرلوملت الطوعظة عشأن االسعخدامل (احللا و/أو ادسعلبل ) لأللململ ادةل
لألفاا احملعفظ هبل .غم أن الدو اغطااف العللظة اليت أعلما ال حتتعفظ لمتلمل مةتل لألفتاا وفلتلً
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للمت تتل  ،3مل يلت تتدمل لس ت تتنوات مرلومت تتلت بدثت تتة س ت تتنوايً ويعست تتم ابلشت تتفلفظة عت ت ت اغلمت تتلمل احملت تتعفظ هب ت تتل:
أوغنتدا ( ،)2012وعتن ( ،)2008ويوغتو ( ،)2004وين انظتل ( ،)2009وجظبتويت ( ،)2005وروانتتدا (،)2008
وغلمبظل ( ،)2013وغظنظل عظسلو ( ،)2011وفن و ال ( ،)2012وكلعو فم ي ( ،)2009والزلممون (،) 2009
والزونمو ( ،)2009وكظنظل ( ،)2008وملا ( ،)2005و مظبظل ( ،)2010ونظحماي ( ،)2012وهندوراس (.)2007
 - 29وعتتالو عل تتى ذل تتك ،ويف عرتتض احل تتلالت من تتذ ادت تؤمتا اال سعرااض ت الثللت ت  ،أعلم تتا ال تتدو
اغطااف العللظة ع الرد نفسا م اغلململ احملعفظ هبل يف يللر اهل ادلدمة مبوجب ادل  :7عنمال ش،
وعمو ،وروملنظل ،وزمبلعوي ،ومور علنظل .واإلعالغ ع الرد نفسا م اغلململ احملعفظ هبل على مدى عتد
سنوات حد د علتى أن عتد اغلمتلمل احملتعفظ هبتل حتد ال شتزل "احلتد اغ ىن التالزمل حطرتلً" لألغتاا
ادسمو هبل ،مل مل ذكا خالف ذلك.
 - 30وابإلضلفة إىل مل ذُكا أعاله ،مج االيفلق يف ادؤمتا االسعرااض الثلل على أن "يسعزشف الدو
اغطااف اسعخدامل عدائل لأللململ احلظة ادةل لألفاا يف أنشطة العدر ب والبح  ،اظثمل كلن ذلك
منلسبلً" .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أ لرت أسرتالظل وات لند إىل أامل ماات اغلململ احملعفظ هبل
ويسعخدملن يف الوحا الااه ألململً مصممة غغاا العدرب.

خامسا -تطهري املنا ق املزروعة ابفل ا
 - 31يف خعلمل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،كلنا  31ولة طافلً م عني الدو اغطااف ا لت  59اليت
أعلما ،منذ خو االيفلحظة اظ النفلذ ،ع وجو منلطق خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل ُراف أو شعبا
يف أال م روعة لململ مةل لألفاا  ،عصد ينفظذ االلع املت الوار يف ادل .5
- 32

ومنذ انرلل ادؤمت ا االسعرااض الثلل  ،ادي مل ل :

أفتل ت ثتالي و أطتااف ،كلنتتا حتد أعلمتا عت وجتتو منتلطق خلضترة لوال عهتتل
(أ)
أو ستظطاهتل ُرتتاف أو شتعبا يف أاتتل م روعتتة لمتلمل مةتتل لألفتاا  ،اتتل أكملتتا ينفظتذ ادتتل  5م ت
االيفلحظة ،وه اجل ائا ومور علنظل وموزامبظق؛
خلا االيفلحظة اظ النفلذ ابلنسبة لثالي و أطتااف أعلمتا عت وجتو منتلطق
( )
خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل ُراف أو شعبا يف أال م روعة لململ مةل لألفاا  ،وه ولتة فلستطني
وعملن؛
وساي النزل ُ
( ) هنتلك ولتة طتاف وااتد كلنتا حتد أفتل ت أو اغمتا عرتدمل وجتو منتلطق م روعتتة
ابغلمتلمل ةتتيف لوال عهتتل أو ستتظطاهتل ،كنهتتل أعلمتتا عت وجتتو منتتلطق جد تتد م روعتتة ابغلمتتلمل ةتتيف
لوال عهل أو سظطاهتل ،وه أوكاانظل.
 - 33ويف اجململ ،ومنذ خو االيفلحظة اظ النفتلذ ،أفتل ت  63ولتة طافتلً عوجتو الع امتلت علظهتل
مبوجب الفلا  1م ادل  5م االيفلحظة .وم عني هذه الدو  ،يوجد  32ولة طافلً ال ي ا الع امل هتل
مبوجب ادل  5حلئمة ،وه  :إثظوعظل ،اغرجنعني ،إر رتاي ،أفملنسعلن ،إكوا ور ،أنموال ،أوكاانظل ،البوستنة
وا،اسك ،عمو ،ات لند ،ياكظتل ،يشتل  ،مجهور تة الزونمتو الدميلااطظتة ،جنتو الستو ان ،ولتة فلستطني،
زمبلعوي ،ساي النزل ،السنمل  ،السو ان ،ظل  ،صاعظل ،الصومل  ،طلجظزسعلن ،الرااق ،عملن ،حربص،
كاوايظل ،كمبو اي ،كولومبظل ،ادملزة ادعحد  ،النظحا ،الظم .
 - 34وعظنمل حتلق يلدمل هلمل وحلعل لللظلس يف ينفظذ ادل  ،5ال ي ا هنلك حتدايت أململ هذا العنفظذ.
ويشمل عرض العحدايت ادسعما اليت أعلما عنهل الدو اغطااف نلص ادوار ادللظة ،والشواغل اغمنظة،
GE.19-22066

29

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

والعحدايت احلدو ة ،وادسلئل ادعرللة مزلنظة الوصو إىل ادنلطق ادلوثة .ويف الالت أخاى ،أُعلط ع
أن اسعماار اسعرمل ألململ دو ة الصنيف مةل لألفاا شزل حتدايًكبماً أململ ينفظذ ادل  .5وحد سعما
هذا العحدي ،وم احملعمل أن صبري أكثا انعشلراً يف ادسعلبل.
 - 35ويف خطة عمل ملعويو ،أعاعا الدو اغطااف ع ع مهل على أن "حتد عدحة حدر ادسعطلع
مسلالت ومواضيف مجظيف ادنلطق اليت ةيف لوال عهل أو سظطاهتل واليت حتعوي على ألململ مةل لألف اا ".
ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أكملا  15م الدو اغطااف الت  32اليت ينفذ ادل  5إجااا
مسري ل اي يوضظري العحدي ادعبل أو أفل ت ال عصد إجاائا ،وم عظنهل :أفملنسعلن ،أنموال ،البوسنة
وا،اسك ،ات لند ،ياكظل ،زمبلعوي ،ساي النزل ،الصومل  ،طلجظزسعلن ،الرااق ،عملن ،كمبو اي ،كولومبظل،
ادملزة ادعحد  ،الظم  .وعلى سبظل ادثل  ،أكملا أنموال ،منذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،إعل
مسري على نطلق البلد ،ولد هل الظومل صور أ ق للعحدي ادعبل  .وابدثل ،أطللا البوسنة وا،اسك أنشطة
مسري غم يلت لز حتد العحدي ادعبل علدر أكرب م الوضو ولز يةيف خطة إالز ملموسة يسعند
سحل العلدمل احملاز يف هذا الصد  ،واصل عد م الدو اإلعالغ ع
إىل مرلوملت أكثا حة .وعظنمل ُ َّ
مسلالت كبم م اغر ادشعبا هب ل والالزمل مسحهل .وجات اإل لر إىل أن حتلظق اد د م الوضو
عشأن النطلق الفرل للعلوي رد هدفلً مهملً للدو اغطااف م أجل وضيف خطتوة أستلس واضتحة
وخطط عمل لملة يف اجتله اإلالز ،وضملن يايظب اغولوايت على النحو ادالئم لرملظلت إزالة اغلململ.
 - 36ويؤكد خطة عمل ملعويو على أن "منهحظلت اإلفاا ع اغراض سعلومل على اغ لة و ةيف
للمسلالة ويزون ملبولة م اجملعمرلت احمللظة ،عطاق منهل إ ااك اجملعمرلت احمللظة ادعةار  ،مبل شمل
النستلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل  ،يف هتتذه الرملظتة" .وفةتالً عت ذلتتك ،ايُفتق يف خطتة عمتل متتلعويو
علتى "أن حتتاص كتتل ولتة طتاف ،يف أستتاع وحتا نزت  ،علتتى وضتيف ويطبظتق أهتتم مرتل م وسظلستتلت
ومنهحظلت اإلفاا ع اغراض  ،متل ظلً ميف مرل م اغمم ادعحد الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ،
م أجل ينفظذ هذا اجللنب م االيفلحظة ينفظذاًكلمالً وسا رلً  ."...ويدرك الدو اغطتااف أن حظلمهتل
عذلك حد ميز عرةهل م ادة يف ينفظذ ادل  5عويم أساع.
 - 37ومنتذ انرلتل ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،يواصتل حتتد ادرتل م الدولظتة لإلجتاااات ادعرللتتة
ابغلململ فظمل خيص اإلفاا ع اغراض لدعم الدو اغطااف يف عملهل الاام إىل ضملن ايبلع "اا
حلئم على اغ لة" إزاا ادسري واإلزالة .ويف هذا الصد  ،أ لرت الدو اغطااف إىل أمهظة ضملن يوافق
ادرتل م الوطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل متيف أفةتل ادملرستلت التيت يربزهتل ادرتل م الدولظتة ادتذكور
ويطبظلهل ابنعتلمل م حبل أصحل ادصلحة .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أفل ت  24ولة
طافلً م عني الت  32ولة أال وضرا وطبلا أهم مرل م وسظلسلت ومنهحظلت اإلفاا ع اغراضت
وفللً للمرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،وه  :إثظوعظتل ،أفملنستعلن ،إكتوا ور ،أنمتوال ،البوستنة
وا،استك ،عتمو ،ات لنتتد ،ياكظتل ،يشتل  ،جنتتو الستو ان ،زمبتلعوي ،ستتاي النزتل ،الستنمل  ،الستتو ان،
تظل  ،صتاعظل ،طلجظزستعلن ،الرتااق ،كاوايظتل ،كمبتتو اي ،كولومبظتل ،ادملزتة ادعحتد  ،النظحتا ،التتظم .
ورغتم ذلتك ،يستعما أعمتل اإلزالتة يف مستلالت كبتتم مت اغراضت كتلن ابإلم زتلن اإلفتاا عنهتل م ت
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.
 - 38وفةالً ع ذلك ،سلما الدو اغطااف نا ابإلمزلن عا العحدي ادعبل والعلدمل احملاز
يف العنفظتذ عشتتزل أوضتري إذا ا ستتعخدما مجظتيف التتدو اغطتااف التتيت ينفتذ الع امتتلت مبوجتب ادتتل 5
ادصتتطلحلت ال توار يف ادر تتل م الدولظتتة لإلجت تاااات ادعرللتتة ابغلم تتلمل و ستتلو عس تتق مرهتتل (م تتثالً،
"منطلة مؤكد اخلطور "" ،منطلة شعبا يف خطورهتل"؛ ويصتنظف عظتل ت اإلفت اا عت اغراضت استب
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النشلة ،أي ادسري غم العلت وادسري العلت واإلزالة؛ واإلعالغ ع العلدمل احملاز وفللً لنعلئا كل نشلة،
أي اغراض اليت أُلمظا أو ُحلصا مسلاعهل أو طُهات).
 - 39ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،زا إ راك الدو اغطااف غمهظة إ را االععبتلرات
اجلنسلنظة ويلك ادعرللة ابلس يف كلمل عملظة ادسري واإلزالة م أجل ضملن مجيف مرلوملت لملة ع
العلوي وم أجل زاي اغثا االجعملع  -االحعصل ي اإلبليب جلهو اإل زالة إىل احلد اغحصى .ورغم
حتلظق يلدمل يف هذا الصد  ،فرينا مل ز منهحظلً ،اظ ال ي ا هنلك الجة مع ا د إل را أهداف ياك
على االععبلرات اجلنسلنظة يف االسرتايظحظلت العنتظمظة وزاي إجااا حتلظالت جنسلنظة ميف اللظلمل يف الوحا
نفسا عةملن اسعخدامل هذه ادرلوملت لعوجظا العخطظط العنفظذي.
 - 40ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أفل ت أرعيف و أطااف  -هت أفملنستعلن والرتااق
وكولومبظل والظم  -حبدوي زاي يف اسعرمل اغلململ الظدو ة الصنيف ادةل لألفتاا مت حبتل اجلهتلت
الفلعلة ادسلحة م غم الدو  .ويف علمل  ،2018يف االجعمتلع الستلعيف عشتا للتدو اغطتااف ،أعتازت
اللحنتة ادرنظتتة ععنفظتتذ ادتتل  ،5يف ورحتتة عنوااتتل "أفزتلر ويفلمهتتلت عشتتأن ينفظتتذ الع امتتلت إزالتتة اغلمتتلمل
ادنصوص علظهل يف ادل  5واالنعهلا م ينفظذهل" ،أن العرا ف الوار يف الفلا  1م ادل  2ال فاق
عني اغلململ ادةل لألفاا ’ادصنرة‘ ويلك ’الظدو ة الصنيف‘ ،غن ادعفلوضتني استعهدفوا وضتيف يرا تف
سعند إىل اغثا ،وأنا بب يف هذا السظلق على الدو اغطااف ادعأثا ابغلململ الظدو ة الصنيف ادةل
لألفاا أن يعرلمل مرهل ابععبلرهل ج ااً م جممل حتدي العنفظذ الذي يواجهتا مبوجتب االيفلحظتة ،مبتل يف
ذلتتك يف إطتتلر الوفتتلا ابلع املهتتتل مبوجتتب ادتتل  5وادتتل ( 7يتتداعم الشتتفلفظة)( .)7ومنتتذ انرلتتل ادت تؤمتا
االسعرااض الثلل  ،عذلا الدو اغطااف جهو اً م أجل ضملن أن يفهم الدو اغطااف ادعةار
م اغل ململ الظدو ة الصنيف ادةل لألفاا ضاور مواجهة هذا النوع م اغلململ ادةل لألفاا يف إطلر
االيفلحظة .وابإلضلفة إىل الدو اغطااف اليت ألل الةوا علظهل أعاله ،ويف اجعملعلت مل عني الدورات
ادنرلتد يف الفترت  24- 22أاير/متل و  ،2019أحتات نظح تماي ابلع امهتل ابإلعتالغ يف هتذا الصتد  ،مشتتد
على أن مسحلً غم يلت سظبدأ يف ادنلطق اغكثا أتثااً ابلن اع.
 - 41ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ذكتات التدو اغطتااف اب،تدف النهتلئ مت الوفتلا
اباللع املت ادنصوص علظهل يف ادل  .5وأكد االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف جمد اً على أنا
"بب إزالة اغلململ م مجظيف ادنتلطق التيت ينتدر ضتم يرا تف ’ ادنطلتة اد روعتة ابغلمتلمل‘ والتيت حتعتوي
وفةال
على ’ألململ مةل لألفاا ‘ م أجل الوفلا اباللع املت اليت ينص علظهل ادل  5م االيفلحظة".
ً
عت ذلتك ،أكتد االجعمتلع الستلعيف عشتا جمتد اً علتى أنتا "بت ب الوفتلا هبتذا االلعت امل عصتاف النتتا عت
صتروعة الوصتو إىل ’ادنطلتة ادلمومتة‘ أو نتوع اغلمتتلمل ادةتل لألفتاا اد روعتة فظهتل (مصتنرة أمل دو تتة
الصنيف ،مثالً)"(.)8
 - 42ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،اسعفل ت التدو اغطتااف العللظتة مت عملظتة طلتب
العمد د ادعرلق ابدل  :5إثظوعظل ،اغرجنعني ،إكوا ور ،أنموال ،أوكاانظل ،البوسنة وا،اسك ،عمو ،ات لند،
يشل  ،زمبلعوي ،السنمل  ،السو ان ،صاعظل ،طلجظزسعلن ،الرااق ،حربص ،كاوايظتل ،كمبتو اي ،ادملزتة
ادعحد  ،مور علنظل ،النظحا ،الظم  .وسلما الدو اغطااف مهظتة الفاصتة التيت يعظحهتل عملظتة طلتب
العمد تد و تتد ت علتى أمهظتتة حظتتلمل التدو اغط تااف عطلتب متد تتد ا دهلتتة اخللصتة هبتتل مت أجتتل العلظتتد
__________

( )7
( )8
GE.19-22066

أفزتلر ويفلمهتلت عشتأن ينفظتتذ الع امتلت إزالتة اغلمتتلمل ادنصتوص علظهتل يف ادتل
ادرنظة ععنفظذ ادل .APLC/MSP.17/2018/10 ،5
اداجيف نفسا.

5

واالنعهتتلا مت ينفظتذهل ،اللحنتتة

31

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

ابلرملظة اليت أرسلهل االجعملع السلعيف للدو اغطااف عشأن يلدمي طلبلت العمد د والنتا فظهل وكذلك
العوصظلت ادعرللة عرملظة العمد د ادعرلق ابدل  5اليت اععمد هل االجعملع الثلين عشا للدو اغطااف.
 - 43ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أكدت الدو اغطااف جمد اً أمهظة أن يرل التدو
اغطااف إالز االلع املت عشزل واضري وأن يسعخدمل الصظمة اليت اععمدهتل يف اإلعالن الطوع عشأن
إالز االلع املت الذي اععمده االجعملع ا لسلعيف للدو اغطااف م أجل جتنب االلعبلس عشأن نطلق
متل اللعتا الدولتتة الطت اف ومرنتتله .ويف هتذا الصتتد  ،وهبتدف يتتوفم التدعم للتتدو اغطتااف يف إعتتالن
اإلالز عشزل واضري ،اععمد االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف العوصظلت العللظة:
شحيف الدو اغطااف علتى مواصتلة اد ملرستة الطوعظتة ادعمثلتة يف موافتل اجعمتلع
(أ)
يُ َّ
الدو اغطااف/ادؤمتا االسعرااض عتالن إاتلز ابلصتظمة التيت اععمتدهل االجعملعتلن الستلعيف والثتلين
شحيف الدو اغطااف ،عند اإلعالن رمسظلً ع إالز االلع املت ،على يلدمي
عشا للدو اغطااف .ويُ َّ
مرلوملت مفصلة ع اغنشطة ادةط ليف هبل طوا مد عا ما اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،متيف اغختذ
يف االععبلر الرنلصا اددرجة يف مشاوع جدو بعوايت اإلعالن الطوع عشأن إالز االلع املت؛
تحيف التتدو اغطتااف التتيت ميزنهتتل
( ) ومتل تظلً متتيف رو العرتلون العللظد تتة لاليفلحظتتة ،يُش َّ
اإلعالن ع إالز االلع امتلت علتى االستعرلنة خبتدملت واتد عتم ينفظتذ االيفلحظتة يف إعتدا اإلعتالن
والنتا يف إحلمة اوار يرلوين مسعما ميف اللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل  5عشأن مةمون اإلعالن نل ميز
أن ؤ ي إىل حتسظنا.
 - 44وأكدت الدو اغطااف جمد اً أنا ال ميز اععبلر ادنلطق اليت ُرتاف أاتل حتعتوي علتى ألمتلمل
مةل لألفاا أو شعبا يف أال كذلك "منلطق يلوي معبلظة" ،وبب مرلجلعهل يف إطلر الع املت الدولة
الطاف مبوجب االيفلحظة(.)9
 - 45ويف االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف ،أكدت هذه الدو جمد اً إ راكهل أنا رمبل يزعشف
أي ولة طاف ،عرد إعالن إالز االلع املت وعرد انعهلا اغجل اغصل أو ادمد عشأن ينفظذ ادل ، 5
ويف ظاوف اسعثنلئظة ،وجو منطلة م روعة ابغلململ مل يز مراوفة يف الستلعق (علتى النحتو ادرتاف يف
الفلا  5م ادل  2م االيفلحظة) ،مبتل يف ذلتك منطلتة زرعتا فظهتل اغلمتلمل اتد ثلً ،ةتيف لوال عهتل أو
ستظطاهتل وُرتاف أو شتتعبا يف ااعوائهتل علتى ألمتتلمل مةتل لألفتاا  .ويف هتتذه التتاوف ،ستعنفذ التتدو
اغطااف اإلجاااات الرلالنظة إزاا هذا الوضيف على النحو الذي اععمديا الدو اغطااف يف اجعملعهل
الثلين عشا وكمل أعازيا الوثظلة ادرنونة "إجاااات علالنظة" إزاا ادنلطق اد روعتة ابغلمتلمل ادزعشتفة عرتد
انعهلا اغجل اغصل أو الذي مج متد ده لعنفظذ ادل  .5ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،وجدت
أوكاانظل وموزامبظق نفسظهمل يف هذا الوضيف حتد داً ،اظ حلمعل ععحد د منطلة م روعة ابغلململ اد ث ًل أو
مل يز مراوفة يف السلعق عرد انعهلا اغجل اغصل أو الذي مج متد ده لعنفظذ ادل  5ابلنسبة لزل منهمل.
 - 46وُل مل اإلجااا رحم  10م خطة عمتل متلعويو التدو اغطتااف التيت أعلمتا عت وجتو منتلطق
م روعتة ابغلمتلمل خلضترة لوال عهتل أو ستظطاهتل ن يةتيف ع تااما للحتد مت انتلطا اغلمتلمل وللعوعظتة هبتتذه
ادخلطا موجهة ل لسزلن اغكثا عاضة للخطا  .ومنتذ انرلتل ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أفتل ت 29
ولتة مت التدو ال ت  32التيت ينفتذ ادتل  5جتااا عتااما للحتد مت انتلطا اغلمتلمل والعوعظتة هبتل .وختال
اللتتلت النل تتلا ادواض تتظرظة التتيت ُعل تتدت خ تتال اجعملعتتلت م تتل ع تتني التتدورات اخللص تتة اباليفلحظ تتة يف
الفترت  24- 22أاير/متل و  ، 2019أللتا ادنلحشتتلت الةتوا علتى الرتد ادع ا تتد مت الةتحلاي وعلتتى زرع
__________

( )9
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منلطق جد د ابغلململ وكذلك أمهظة ضملن أن يوضيف عااما للحد م انلطا اغلململ والعوعظة هبل يزون
بد ا،دف عشزل جظد ومنلسبة للسظلق ويسعخدمل العزنولوجظل وادنهحظلت احلد ثة ذات الصلة ميف
الرتكظ على ا لرلمل اجلنسلين وعلمل الس  ،وأن يسعما عااما العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل ابععبلرهتل جت ااً
هلملً م اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ونشلطلً أسلسظلً حلمل ة اددنظني .و د ت ادنلحشلت كذلك على
أمهظة إ الا اغولو ة للعوعظتة ابدختلطا يف عملظتلت اإلجت اااات ادعرللتة ابغلمتلمل ورعتط العوعظتة ابدختلطا
عرملظلت ادسري واإلزالة ومسلعد الةحلاي وكذلك عنتم العرلظم الوطنظتة والعوعظتة يف اتلالت الطتوارا
والالت اللحوا م أجل ضملن االسعحلعة الفرللة.
 - 47واععمتدت البلتدان يف عتتلمل  2015خطتة العنمظتتة ادستعدامة لرتلمل  2030وأهتتدافهل الستبرة عشتتا
للعنمظة ادسعدامة .ومنذ ذلك احلني ،سلما الدو اغطااف ابلدور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ
يف علوغ هذه اغهداف ،وخلصة ورهل يف عم جهو العنمظة والعرليف يف الدو ادعأثا ابلن اعلت .و،ذا
الما  ،أجاى عا ما اغمتم ادعحتد اإل تلئ وماكت جنظتف التدوا إلزالتة اغلمتلمل لألغتاا اإلنستلنظة
راسة يف علمل  2017كشفا ع أن  16هدفلً م أهداف العنمظتة ادستعدامة ،تل عالحتة مبل تا أو غتم
مبل ا ابإلجاااات ادعرللة ابغلململ .وأكدت الدراسة كذلك على أن ا،دف  16م هذه اغهداف -
عشأن السالمل والردالة  -هو اغكرب م اظ صلعا ادبل تا يف هتذا الصتد  ،عظتد أن إعتل هتظرتة عظرتة
مل تة آمنتتة للرتظش ،ال متثتتل هتتدفلً يف اتد ذاهتتتل فلتط ،عتتل ه ت تاة أسلس ت كتذلك برتتل اغنشتتطة
اإل لئظة أمااً نزنلً.
 - 48وابدثل ،ع ا د إعااز ور اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف عم االسعحلعة اإلنسلنظة إىل جلنتب
أمهظة حتلظق أوجا العةلفا عني هذه اإلجاااات واجلهلت الفلعلة يف جملا الرمل اإلنسلين واإل لئ م
أجل ضملن العصدي عشزل فرل للعهد د الذي متثلا اغلململ ادةل لألفاا  .ومشل ذلك ،على سبظل
ادثل  ،عذ جهو م أجل إ را اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف اخلطط اإل لئظة ذات الصلة وكذلك
يف مجظيف خطط االسعحلعة اإلنسلنظة ذات الصلة ،سواا ابععبلرهل نشلطلً م أنشتطة احلمل تة اإلنستلنظة
يف اد ذاهتل أو كداعم غنشطة االسعحلعة اإلنسلنظة.

سادسا -مساعدة الضحااي
 - 49يف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أكدت الدو اغطااف جمد اً الع امهل ااك ضحلاي اغلململ
يف اجملعميف على حنو كلمل ومعزلفئ وفرل  .وسلما الدو اغطااف مهظة االلع املت ادعخذ يف إطلر
خطة عمل كلراتخظنل ،و د ت على أن ادشلركة يف جملالت أخاى رد ضاورايً أ ةلً نتااً لفهم الدو
اغطااف أن مسلعد الةحلاي نبم إ راجهل يف السظل سلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اغوسيف
نطلحلً ادعرللة حبلوق اغ خلص ذوي اإلعلحة والصحة والعرلظم والرمللة والعنمظة واحلد م الفلا .و رد
ضحلاي اغلململ أصحل الوق مبوجب عد م الصزوك الدولظة حللوق اإلنسلن ،مبل يف ذلك ايفلحظة
التتوق اغ تتخلص ذوي اإلعلحتتة عشتتزل ختتلص .وية تتم خطتتة عمتتل متتلعويو ستتبرة إج تاااات خلص تتة
مبستلعد الةتتحلاي (اإلج تاااات مت  12إىل/ا ت  )18وم ت ختتال هتذه اإلج تاااات ،أختتذت التتدو
اععربت بور ة ابلنسبة لعلدمي ا دسلعد للةحلاي.
اغطااف على عليلهل مرلجلة ادسلئل اليت ُ
 - 50ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،وميف انةململ ساي النزل إىل االيفلحظة ،كلنا الدو
اغطااف الثالثون العللظة م عني يلك اليت أعلما ع مسؤولظعهل ع عد كبم م النلجني م اغلململ:
إثظوعظل ،اغر ن ،إر رتاي ،أفملنسعلن ،ألبلنظل ،أنموال ،أوغندا ،عوروندي ،البوسنة وا،اسك ،عمو ،ات لند ،يشل ،
مجهور ة الزونمو الدميلااطظة ،جنو السو ان ،زمبلعوي ،ساي النزل ،السلفل ور ،السنمل  ،السو ان،
GE.19-22066
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صت تاعظل ،الص تتومل  ،طلجظزست تتعلن ،الرت تااق ،غظنظت تتل  -عظس تتلو ،كاوايظ تتل ،كمبت تتو اي ،كولومبظ تتل ،موزامبظت تتق،
نظزلراغوا ،الظم .
 - 51ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعلط مرتم هذه الدو اغ طااف ع إاااز يلدمل يف
ينفظذ كل أو عرض إجاااات مسلعد الةحلاي الوار يف خطة عمل ملعويو ،مبل يف ذلتك عتذ جهتو
يف جمتل مجتيف البظتل ت وإجتااا يلظظمتلت الاعظلجتلت الةتتحلاي ،واللظتلمل جبهتو مت أجتل يوستظيف نطتتلق
اخلتدملت ،وس ت يشتتا رلت وينفظتذ سظلستتلت لتتدعم ضتحلاي اغلمتتلمل ،وعتتذ جهتو لةتتملن استتعظرل
ضحلاي اغلململ وإعل إ ملجهم م النلاظة االجعملعظة  -االحعصل ة ،ووضيف آلظلت للعنسظق ادشرتك
عتتني التتوزارات ،ورس تتم خطتتط لإلج تاااات ادعرلل تتة مبستتلعد الةتتحلاي ،وذل تتك ضتتم أنشتتطة أخ تتاى.
وال اتا اللحنة ادرنظة مبسلعد الةحلاي أمهظة اسعماار الدو اغطتااف يف يلتدمي مرلومتلت مفصتلة
عت العلتدمل احملتتاز يف العنفظتذ وكتذلك ع ت العحتدايت التيت يواجتتا ادةت حتدملً فظتتا .ومنتذ انرلتل اد تؤمتا
االسعرااض الثلل  ،حدما مجظيف الدو اغطااف الثالثني ،اليت أ تلرت إىل ادستؤولظة عت عتد كبتم
مت النتلجني مت اغلمتلمل ،مرلومتتلت عت العلتدمل يف جمتل مستلعد الةتتحلاي متل عتدا ولعتني مهتل إر ترتاي
وغظنظل  -عظسلو.
 - 52ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،زا عد ضحلاي الذخلئا ادعفحا اجلد على الصرظد
الرلد  ،و اجيف ذلك يف ادللمل اغو إىل جتد اسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا الظدو ة الصنيف يف الدو
اليت متا حبلالت ن اع .وأعلما الدو اغطااف ن م أكرب العحدايت ادؤثا علتى يلتدمل جهو هتل يف
جمل مسلعد الةحلاي عدمل كفل ة كل م العنسظق فظمل عتني الوكتلالت ،والبظتل ت ادوثوحتة ،واخلتدملت
واخلربات العلنظة يف ادنلطق النلئظة ،وادوار ادللظة والعلنظة ،والوع الرلمل ابحللوق اغوسيف نطلحلً لةحلاي
اغلململ ،م عني أمور أخاى.
 - 53ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،سلما الدو اغطااف مهظة مجيف البظل ت م أجتل يلظتظم
االاعظلجلت وحتد د الفحوات يف جمل التدعم ووضتيف خطتط حلعلتة لللظتلس يشتمل أهتدافلً بتد زمنظتلً
وميز ت حظلس تتهل .ومن تتذ انرلتتل ادت تؤمتا اد تتذكور ،أفتتل ع تتد مت ت التتدو اغطت تااف ،مث تتل اغر ن وألبلنظ تتل
والست تتلفل ور والس ت تتو ان وطلجظزس ت تتعلن وكمبت تتو اي ،مت ت ت ع ت تتني و أخت تتاى ،ن ل ت تتد هل نتلمت ت تلً لعلظ ت تتظم
االاعظلجتتلت د تتد ضتتحلاي اغلم تتلمل و س تتحل الةتتحلاي اجل تتد ود تتد ااعظلجتتلهتم وأول تتوايهتم وك تتذلك
العحدايت اليت يروق يوصظل اخلدملت إلتظهم .وأفتل ت و أطتااف أختاى اتل عصتد إجتااا أعمتل
مستري وحتلتق وجتمظتيف للبظتل ت .وعظنمتل تهد عتد مت التدو اغطتااف يلتدملً ،أفتل ت أختاى مبواجهتة
علبلت أململ ا لذ هذه اخلطو اغولظة ،فظمل أعلط عتد ح لظتل منهتل عت اغهتداف احملتد زمنظتلً والللعلتة
لللظلس اليت يسرى لعحلظلهل م خال ينفظذ السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اليت سعسهم
عشتزل ملمتوس يف مشتلركة ضتتحلاي اغلمتلمل يف اجملعمتيف علتتى حنتو كلمتل ومعزتتلفئ وفرتل وفلتلً لإلج تااا
رحم  13م خطة عمل ملعويو.
 - 54وخ تتال الل تتلت النل تتلا ادواض تتظرظة ال تتيت ُعل تتدت خ تتال اجعملع تتلت م تتل ع تتني الت تتدورات يف
الفرت  24- 22أاير/مل و  ، 2019أعازت ادنلحشلت ادعرللة مبسلعد الةحلاي أمهظة ضملن ير ت أنتمتة
ادااحبة احلللظة حللالت اإلصلعة م أجل رصد اغثا البدين للذخلئا ادعفحا و عم عملظة حتد د السزلن
ادراضني للخطا والعنبؤ ابغ لة وإ راك عوامل اخلطا .و عمثتل جلنتب ابلتط اغمهظتة مت هتذا اغمتا يف
ضتملن أن يزفتل التدو اغطتااف مجتيف البظتل ت يف وحتا منلستب عت اآلاثر البدنظتة لأللمتلمل ،مصتتنفة
اسب اغثا والسبب والس ونوع اجلنس والعلر ح واد زلن ،وضملن يفرظل هذه البظل ت يف االسعحلعة.
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 - 55ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،عذلا مرتم التدو اغطتااف التيت يعحمتل مستؤولظة
عت عتد كبتم م ت ضتحلاي اغلمتلمل جهتتو اً يف وضتيف خطتط عمتل تتلملة ،وإ متل مستلعد الةتتحلاي
عشزل مع ا د يف خطتط أوستيف نطلحتلً ذات صتلة عاعل تة ادرتلحني ويتوفم الاعل تة الصتحظة واالجعملعظتة.
وعلى سبظل ادثل  ،أفل ت ات لند ععنفظذ خطة رئظسظة دسلعد ضحلاي اغلململ ،ع زت إ مل عنو يعرلق
مبسلعد الةحلاي يف سظلسلت وعااما وزاريت الصحة والعنمظة االجعملعظة .ووضيف السو ان خطة لملة -
هت اإلطتلر االسترتايظح التوطت دستلعد الةتحلاي للفترت مت عتلمل  2016إىل عتلمل  - 2019وخصتص
موار وطنظة كبم لعنفظذهل .وابإلضلفة إىل ذلك ،أفل ت و أخاى  -مثل الرااق  -ال عصد وضيف
خطط عمل لملة .وميف ذلك ،أعلط عتد مت التدو اغطتااف عت وجتو حتتدايت أمتلمل حتلظتق كلمتل
أهداف خطط الرمل ،و اجيف ذلك يف ادللمل اغو إىل الالت النلص يف ادوار واللدرات العلنظة.
 - 56ومنتذ انرلتل اد تؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أفتتل الرد تد مت التتدو اغطتااف اتااز يلتتدمل يف
ضتملن إمزلنظتة الوصتتو إىل اخلتدملت .وم ت أمثلتة ذلتك طلجظزستتعلن ،اظت أُطللتتا جهتو إلزالتتة
احلتواج ادل تة عت طا ت ق إنفتلذ مرتل م جد تد يف جمتل إمزلنظتة الوصتو  ،لتظس فلتط يف الرلصتمة عتل
أ ة تلً يف انعل تتف ادللطر ت لت ،وذل تتك عطتتاق منه تتل يتتدر ب مر تتلت م ت ادهندس تتني ادرمتتلر ني وم تتوظف
السلطلت ادسؤولة ع إنشلا ادبلين الرلمة يف البلتد .وابدثتل ،رمتل الرتااق علتى يوستظيف نطتلق التدعم
اخللص عل أتهظل النلجني م اغلمتلمل وكتل مت دعتل لتذلك ،عطتاق منهتل إعتل عنتلا مااكت إعتل
العأهظل اليت يةارت ويطو ا اللدرات الوطنظة يف مجظيف أحنلا البلد .و واصتل عتد مت التدو اغطتااف
اإلعالغ ع العحدايت الللئمة أململ ضملن إمزلنظة الوصو إىل اخلدملت وكذلك الدعم ادعرلق عل
اإل مل االجعملع  -االحعصل ي للنلجني م اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة يف ادنلطق النلئظة.
 - 57ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعلط عد م الدو اغطااف ع اجلهو الاامظة إىل
ير اسعظرل ضحلاي االلململ والعوعظة اباعظلجلهتم .وأُفظد عت اي مشتلركة النتلجني مت اغلمتلمل وغتمهم
م اغ خلص ذوي اإلعلحة وكذلك ادنتملت اليت متثلهم يف عااما مسل عد الةحلاي أو الرباما ادرنظة
ابإلعلحتة ،وذلتتك يف عتد م ت التدو اغط تااف مثتل :أفملنستتعلن والبوستنة وا،استتك وعتمو والستتلفل ور
والسنمل والسو ان وصاعظل والرااق وكمبو اي وكولومبظل وموزامبظق .وُحبلا هذه ادشلركة ابععبلرهل ابلمتة
اغمهظتة يف ضتملن إعتل اإل متل االجعمتلع  -االحعصتل ي للنتلجني مت اغلمتلمل يف جمعمرتلهتم احمللظتة
عشزل فرل .
 - 58وُنتا غهداف العنمظة ادسعدامة ابععبلرهل مزملة عدرجة كبم للنها الللئم على احللوق إزاا
مسلعد الةحلاي يف إطلر االيفلحظة ،اظ يعظري فاصلً دواصلة اجلهو الاامظة إىل ير العرلون عني االي فلحظة
واغطا اغخاى ذات الصلة اليت يدعم ضحلاي اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة .وحد ستلما التدو
اغطااف ابغمهظة ادسعما ل اي وير أوجا العةلفا عني االيفلحظة والصزوك ا غخاى ادايبطة مبحلالت
الصحة والعنمظة واإلعلحة وسظل الللنون والوق اإلنسلن ،ضم أمور أخاى.
 - 59ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،واصتلا اللحنتة ادرنظتة مبستلعد الةتحلاي جهو هتل
الاامظة إىل العواصل ميف اغطا اغوسيف نطلحلً م خال إ ااكهل يف اجعملعلت جملس التوق اإلنستلن
ومجرظة الصحة الرلدظة وايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحتة .وواصتلا اللحنتة ير ت رعتط مستلعد
الةتحلاي ابغطتا اغوستيف نطلحتلً ع ت طا تق عتم العوصتظلت ادلدمتة م ت منتمتة الصتحة الرلدظتة عشتتأن
مسلئل مثل العزنولوجظل ادسلعِّد ورعل ة ادصلعني ابلصدملت يف الالت الطتوارا ،والعوصتظة كتذلك،
على سبظل ادثل  ،عدا يرلظق علمل عشأن ادل  11م ايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحة.
 - 60ومنتتذ انرل تتل ادت تؤمتا االسعرااضت ت الثللت ت  ،ع ا تتد العس تتلظم ن ايب تتلع ا تتا مت تااع لالععب تتلرات
اجلنسلنظة وللس عند مجيف عظل ت ع اإلصلابت ويوفم إمزلنظة الوصتو إىل اخلتدملت ويوصتظلهل رتد
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ضاورايً دسلعد الةحلاي على حنو فرل ولةملن أال يرتك اجلهو أي أاد خلف الاكب .وميف ذلك،
مج العستتلظم أ ة تلً عوجتتو حتس ت يف إضتتفلا الطتتلعيف ادنهح ت علتتى مجتتيف البظتتل ت ويف يفرظتتل ادرلومتتلت
اجملمرة.
 - 61ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أُجاي عد م احلوارات عني أصحل ادصلحة على
الصرظد الوطت م أجل ير االسعحلعة على هذا الصرظد يف جمل مسلعد الةحلاي والعوعظة حبلوق
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
والرااق اجعملعلت غصحل ادص لحة على الصرظد الوطت مت أجتل النتتا يف احلللتة الااهنتة جلهتو
مستلعد الةتتحلاي والعحتتدايت ادعبلظتتة والح ترتا ستبظل للمة ت حتتدملً ابلعنفظتتذ .وأات الطتتلعيف الشتتلمل
والعشتتلرك ،تتذه احل توارات ادرلتتو ع تتني أصتتحل ادصتتلحة علتتى الص تترظد التتوطت إج تااا يبتتل ه تتلمل
للمرلوملت عني الشاكلا م أجل حتد د أفةل أسلو للمة حدملً ابلعنفظذ .ويةمنا عرض النعلئا
زاي الفهم والوع عشأن النها الللئم على احللوق إزاا يلدمي ادسلعد لأل خلص ذوي اإلعلحة ،مب
فظهم النلجون م اغلمتلمل ،وادستلئل ادعرللتة هبتم ،وأمهظتة التُنت ُها اجلنستلنظة والللئمتة علتى أستلس الست ،
وأمهظة البظل ت ادلدمة يف الوحا ادنلسب و سلو مصنف ،واحللجة إىل عم مرلو العزلفة ويسهل
االسعفل منا .وحد أعاعتا التدو اغطتااف وادنتمتلت ادشتلركة عت يلتد اهل للظمتة هتذه اغنتواع مت
احلوارات الوطنظة اللو ة.
 - 62ومنتتذ انرلتتل اد تؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،ل تومل ع تد مع ا تتد م ت التتدو اغطتتااف ابإلع تتالغ
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
يواصل هذا العوجا وم أجل االسعماار يف ضملن ايبلع ُاُا حلئمة على احللوق إزاا مسلعد الةحلاي.
 - 63وعلتتى هتتلمش االجعم تتلع الستتلعيف عش تتا للتتدو اغطت تااف ،علتتدت اللحن تتة ادرنظتتة مبس تتلعد
الةحلاي اجعملعلً للخرباا يف جمل مسلعد الةحلاي رك على ينفظذ خطة عمل ملعويو وخلصة اإلجااا 15
الذي ل مل الدو اغطااف ،ميف مااعل ظاوفهل احمللظة والوطنظة واإلحلظمظة ،ن "يبذ حصتلرى جهتدهل
لعر ت اللتتدرات احمللظتتة ،وحتستتني العنستتظق متتيف الزظتتل ت ون الوطنظتتة علتتى النحتتو ادنلستتب واس تتب
االحعةلا ،وزاي يوفم ويظسم االسعفل م خدملت إعل العأهظل الشلملة ادنلستبة وفتاص اإل متل
االحعصل ي ويداعم احلمل ة االجعملعظة جلمظتيف ضتحلاي اغلمتلمل" .وكتلن اجعمتلع اخلترباا ادرتت مبستلعد
الةحلاي أو اجعملع م هذا النوع يرلده اللحنة منذ علمل  .2013وأللى ادشلركون الةتوا علتى أمهظتة
اسعةلفة هذه ادنلسبلت م أجل ير يبل اآلراا وأفةل ادملرسلت ميف سلئا ادهنظني الرلملني يف
جم ل مسلعد الةحلاي ،والعرحظل ععنفظذ الع املت مسلعد الةحلاي الوار يف االيفلحظة.
 - 64ومنتذ عتلمل  ، 2018متزنتا واتد عتتم العنفظتذ مت البتدا متتا أختاى يف يلتدمي عمهتل ادعرلتتق
ابلرملظلت ادشرتكة عني الوزارات إىل مجظيف الدو اغطااف ادرنظة ،وحلما ع ايرات عشأن عم الرملظلت
إىل زمبلعوي وساي النزل والصومل وكمبو اي .و هدف عتم الرملظتلت إىل النهتو ابجلهتو ادشترتكة
عني الوزارات اليت يبذ،ل الدولة م أجل وضيف أهداف بد وحلعلة لللظلس وميز حتلظلهل وذات صلة
وبتد ادتد  ،وإعتدا خطتط دستلعد الةتحلاي .وحتد أُجتاي هتذا الرمتل ابلعنستظق متيف اللحنتة ادرنظتتة
مبسل عد الةحلاي.
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سابعا -التعاون واملساعدة
 - 65العرتلون وادستتلعد عنصتتا م ت الرنلصتتا الائظستظة لاليفلحظتتة وهتتو عنصتتا معأصتتل يف ادتتل .6
وأكدت الدو اغطااف م جد د ،يف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أنا يف اني يعحمل كتل ولتة مت
الدو اغطااف مسؤولظة ينفظذ االيفلحظة يف ادنلطق اخللضرة لوال عهل أو الواحرة حتا سظطاهتل ،فرين علوغ
ا،دف ادشرتك لاليفلحظة نز ع طا ق ير العرلون .وحتلظللً ،ذه المل ة ،يةمنا خطة عمل ملعويو
سعة إجاااات عرني أن يعخذهل الدو اغطااف لعحسني العرلون عني م لعمسون ادسلعد واللل ر
على يلدميهل حتسظنلًكبماً .ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أُنشرا جلنة ير العرلون وادسلعد لعنلو
هذا الرنصا ا،لمل م عنلصا االيفلحظة.
 - 66ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أفل عد م الدو اغطااف ن نلص العمو ل ميثل علبة
رئظسظة يرظق ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة .ويف هذا الصد  ُ ،حرا مجظيف الدو اغطااف اللل ر
عل تتى النت تتا يف يل تتدمي ال تتدعم إىل و أطت تااف أخ تتاى مت ت أج تتل إات تااز يل تتدمل كب تتم يف ينفظ تتذ ه تتدف
عتتلمل  .2025وكم تتل يؤك تتد خط تتة عم تتل م تتلعويو ،يستتعطظيف ال تتدو اغطت تااف الس تتلعظة إىل احلص تتو عل تتى
ادسلعد يطبظق العداعم الاامظة إىل يظسم العرلون وادستلعد  ،مبتل يف ذلتك وضتيف استرتايظحظلت وخطتط
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.
 - 67ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،يواصل الدو اغطااف العشد د على أن يوا ملللظد اغمور
على الصرظد الوطت ؤ ي وراً ماك ايً يف ير العرلون وادسلعد  .ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايفق
علتى أن "كتل ولتة مت التدو اغطتااف التيت يطلتب ادستلعد ستعبذ حصتلرى جهتدهل إلثبتلت يتوا
ملللظد اغمور على مسعوى رفظيف على الصرظد الوطت" .وأحات الدو اغطااف ن إثبلت هذا اغما،
وإن كلن ال عةم يدفق ادوار يلبظةً لالاعظلجلت ،اجري إىل اد كبم ير العرلون عني م دعلجون
إىل ادسلعد وم لدموال.
 - 68ومنتذ اد تؤمتا االسعرااضت الثلل ت  ،استعما عتتد م ت التدو اغط تااف يف إثبتلت يتتوا ملللظتتد
اغمور على مسعوى رفظيف على الصرظد الوطت م خال وضيف استرتايظحظلت وخطتط وطنظتة ،واإلعتالغ
عت العلتدمل احملتتاز وعت العحتتدايت ادعبلظتة ،وكتتذلك مت ختتال يلتدمي إستتهلملت مللظتة كبتتم مت أجتتل
ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة .ويف احللالت اغخاى ،اغعنما الدو اغطااف الفاصة إلظهلر يولظ هل
ملللظد اغمور مبسعوايت أعلى على الصرظد الوطت ،وذلك ع طا ق كفللة وضيف اسرتايظحظلت وخطط
عمل وطنظة لملة م أجل إالز الرمل ،واظثمل أمز  ،م أجل يلدمي اد د م ادوار الوطنظة للوفلا
ابلع املهتل مبوجب االيفلحظة.
 - 69ويف خطة عمل ملعويو ،أ لرت الدو اغطااف إىل أن "يدخل الدو اغطااف اليت ميزنهل
يلدمي ادسلعد والدو اغطااف اليت حتعل إىل ادسلعد يف ااكلت السعزمل أ اا واجبلهتل ،اسب
االحعة تتلا وح تتدر ادست تتعطلع ،حبظت ت ا ...ش تتلركون ابنعتت تتلمل يف ات توار عش تتأن العلت تتدمل احمل تتاز يف حتلظت تتق
اغهداف" .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،سلما الدو اغطااف مهظة الشااكلت وضملن أن زون
العحلور عني أصحل ادصلحة على الصرظد الدوا والوطت حوايً ومنعتملً .ومنذ ادؤمتا االسعر ااض
الثلل  ،أطللا اللحنة ادرنظة ععر العرلون وادسلعد " النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا ة" الذي
هدف إىل يظسم منرب لفاا ى الدو ادعةار ك يلدمل  -على أسلس طوع وغم رمس  -مرلوملت
مفصلة ع العحدايت اليت يواجههل والجعهل إىل ادسلعد ك يف ابلع املهتل مبوجب االيفلحظة على حنو
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فرل وعلجل .و عظري النها ادصمم اس ب االاعظلجلت الفا ة فاصة للعواصل ميف اجلهلت ادلحنة (مبل يف
ذلك الشاكلا احملعملني للعرلون فظمل عني علدان اجلنو أو العرلون اإلحلظم ) ،ومعرهدي إزالتة اغلمتلمل،
واجلهلت ادرنظة اغخاى ،وإلحلمة اوار أوا ميز أن سلعد على يظسم إحلمة الشااكلت .و لركا سبيف
م الدو اغطااف يف النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا ة ،منذ وضرا وهت  :إكتوا ور وأنمتوال
وزمبلعوي وساي النزل والسو ان وصاعظل والصومل وطلجظزسعلن وكاوايظل.
 - 70ويف علمل  ، 2018علدت جلنة ير العرلون مشلورات ميف طلئفتة واسترة مت اجلهتلت الفلعلتة،
عظنهل الدو اليت لركا يف النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا ة م أجل مرافة آرائهل ومواصلة
حتسني الرملظة .وم عني النعلئا الائظسظة مل ل :
إن النها ادصمم استب االاعظلجتلت الفا تة مزمتل مفظتد لرمتل االيفلحظتة و عتظري
(أ)
للدو اغطااف منترباً هلمتلً لعبتل اآلراا متيف التدو وادنتمتلت عشتأن العلتدمل احملتاز والعحتدايت ادلثلتة
ولرا ااعظلجلهتل يف جملا العرلون وادسلعد ؛
( ) نبم ت أال ُنتتتا إىل التتنها ادصتتمم استتب االاعظلجتتلت الفا تتة علتتى أستتلس أنتتا
ادي منفصل ،عل على أسلس أنا شتزل جت ااً مت اجلهتو ادبذولتة لعر ت الشتفلفظة والعواصتل ويربرتة
ادوار ؛
( ) إن مع لعرة اجعملعلت النها ادصمم اسب االاعظلجتلت الفا تة أمتا ضتاوري مت
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؛
(ه) ال ميزت للتتنها ادصتتمم استب االاعظلجتتلت الفا تتة أن دتل بتتل احل توار التتوطت
اللوي عل نبم أن زملا.
 - 71ويف الفرت  24- 22أاير/مل و  ، 2019أكدت اللحنة ادرنظة ععر العرلون وادسلعد أمهظة ير
احلوار عمظة ضملن أن حتاز الدو اغطااف ،جمعمرة ،يلدملًكبماً صو حتلظق أهداف الدو اغطااف
لرلمل  2025واللظلمل عذلك عزفلا وفرللظة وعلى حنو لمل .ويف هذا الصد  ،والسعزمل النها ادصمم
اسب االاعظلجلت الفا ة ،اعرتفا اللحنة مهظة النتا يف إاتاة منلعا ائمة اخل البلد إلاتاة اوار
منعتم عشأن العنفظذ والعحدايت عني مجظيف أصح ل ادصلحة على الصرظد الوطت .ولدعم الدو اغطااف
يف هذا الصد  ،حدما اللحنة ورحة يعةم وذجلً إلنشتلا منتلعا وطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل.
وهتدف هذه ادنلعا إىل ضملن ايبلع اا لمل لعنفظذ االيفلحظة ع طاق حتلظق اغهداف العللظة :يظسم
العرتلون والعنستتظق عتني أصتتحل ادصتلحة ادعرتتد مت ختتال عملظتة يشتتلور ة ويشتلركظة؛ ويتتوفم من ترب
للحهلت صلابة ادصلحة ك ينلحش عن اهة وصدق و فلفظة العحدايت أو الرلبلت اليت يررت العنفظذ
عمظة يشحظيف ال ادشلكل عطا لة مجلعظة؛ وهتظرة عظرة يعظري ينفظذ اإلجاااات ادعرللة ابغلململ عرب أنش طة
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
وصظلغة السظلسلت ،وينفظذ اغنشطة ورصدهل ،وحتد د االاعظلجلت والعحدايت ،ميف الرتكظ على ضملن
أن حتاز الدو اغطااف يلدملً ،يف أحا وحا نز  ،ميف احرتا اغجل احملد ،ل.
 - 72ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،سحل ماصد اغلململ اغرضظة يف الفرت  2017- 2014وصو
مبلط متو ل اإلجاااات ادعرللة ابغلململ م اجلهلت ادلحنة إىل اواا  1,9علظون والر ميف ادوي طفا يف
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العمو ل علمل  430,7( 2017ملظون ( ،)2014و 376,5ملظون ( ،)2015و 482,9ملظون (،)2016
ملظون ( ))2017مؤكداً أن عد اً صمماً م البلدان يعللى مرتم العمو ل ( 65يف ادلئة) مبل يف ذلك أفملنسعلن
واجلمهور ة الراعظة السورة ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة والرااق وكولومبظل.
 - 73ويف علمل  ،2017اععمد جملس االحتل اغورويب حااراً لتدعم ينفظتذ االيفلحظتة وخطتة عمتل متلعويو
ععلتتدمي ع تتم م تتلا إىل ات تواا  10مشتتلورات وطنظ تتة غص تتحل ادصت ت لحة عشتتأن مس تتلئل إزال تتة اغلم تتلمل
ومس تتلعد الة تتحلاي .ومن تتذ ادت تؤمت ا االسعرااضت ت الثللت ت ُ ،عل تتدت يف الرت تااق جلس تتلت ات توار وطنظ تتة
غصحل ادصلحة يف كل م أوغندا وجنتو الستو ان والرتااق ،كمتل ُعلتدت اتوارات متيف أصتحل
ادصتتلحة ال تتوطنظني عش تتأن إزال تتة اغلم تتلمل يف ك تتل م ت البوس تتنة وا،اس تتك والست تنمل  .ورا تتب ادش تتلركون
ابحل توارات الوطنظ تتة غص تتحل ادص تتلحة وأحت ت اوا مهظعهتتل يف ع تتم الت ترباما الوطنظ تتة .واح تتا ات توارات
أصحل ادصلحة يف مجيف أصحل ادصلحة ووفات منرباً دنلحشة اللتة العنفظتذ ،ولاليفتلق علتى ستبل
ادة حدملً ،على حنو لمل للحمظيف .وحدما اوارات أصحل ادصلحة أ ةلً فاصة دنلحشة ستبل
ير العرلون وادسلعد م خال حتس ني اإلعالغ والعخطظط والعنسظق .وابإلضلفة إىل هذه احلوارات،
ُعلتد ادتؤمتا الرتلد عشتتأن يلتدمي ادستلعد لةتتحلاي اغلمتلمل ادةتل لألف تاا وادعفحتاات اغختاى م ت
انلف ت تتلت احل ت تتا وال ت تتوق اغ ت تتخلص ذوي اإلعلح ت تتة يف عم ت تتلن ،اغر ن ،يف الف ت تترت م ت ت ت  10إىل 12
أ لو /سبعمرب  .2019وسرى ادؤمتا إىل يوفم الفاص للخرباا يف جمل التوق اغ تخلص ذوي اإلعلحتة
ومسلعد الةحلاي ،ودعخذي اللاارات واغ خلص ذوي اإلعلحة ،مب فظهم ضتحلاي اغلمتلمل ،دواصتلة
اسعزشتلف العحتدايت وادملرستلت اجلظتتد يف مواامتة اجلهتو ادبذولتة دستتلعد الةتحلاي متيف أازتتلمل
ايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحة وأهداف العنمظة ادسعدامة.
 - 74ومن تتذ ادت تؤمتا االسعرااض ت ت الثللت ت  ،واصت تتلا ال تتدو اغط ت تااف يس تتلظط الةت تتوا عل تتى أمهظت تتة
االسرتايظحظلت الوطنظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ وخطط الرمل الرللظة اجلو م أجل ير العرلون
وادستلعد  .وأ تلرت التدو اغطتااف كتتذلك إىل أن االسترتايظحظلت وخطتط الرمتل نبمت أن يش تعمل
على مااال ملموسة وبد العزللظف اسعنل اً "إىل مرلوملت منلسبة و حظلة عشأن العلوي الذي حتدثا
اغلململ ادةل لألفاا وأثاهل االجعملع واالحعصل ي  -مبل يف ذلك ادرلوملت اليت جتميف م النسلا
وحتلَّل م منتور جنسلين  -واليت ير ز ويشحيف على مااعل هذا
ادعةارات والفعظلت والفعظل ن والاجل ُ
ادنتتور" .ومنتذ اد تؤمتا االسعرااضت الثلل ت  ،عمتد عتتد مت التتدو اغطتااف عظنهتتل أفملنستعلن وأنمتتوال
والبوستنة وا،استك وياكظتل وزمبتتلعوي وستاي النزتل والصتتومل وطلجظزستعلن وكمبتو اي إىل إطتتالق و/أو
اسعراا االسرتايظحظلت الوطنظة م أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة ،عدعم م الشاكلا الوطنظني
و/أو الدولظني.
 - 75واعرتافلً ابلدور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف حتلظق أهداف العنمظة ادسعدامة ُ ،حرا
الدو اغطااف ،منذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،على عذ اجلهو الاامظة إىل ير إ مل اإلجاااات ادعرللة
ابغلململ يف اخلطط اإل لئظة اجللر ة واخلطط الوطنظة اغخاى ذات الصلة اليت ميز أن ير ز جهو يربرة
ادوار  .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،عذ عا ما اغمم ادعحد اإل لئ وماك جنظف الدوا إلزالة
اغلململ لأل غاا اإلنسلنظة جهو اً ل اي الوع يف ادنعدايت مهظة اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ابلنسبة
إىل اللطلعلت اغخاى ،م أجل ير العرلون.
 - 76وال ي ا الدو اغطااف يدرك أن يلبظة االاعظلجلت وضملن الوق ضحلاي اغلململ عطلتب
الع املً طو ل اغجل عمثتل يف يتوفم مستعما للمتوار السظلستظة وادللظتة وادل تة مت أجتل حتستني الاعل تة
الصتحظة وختدملت التدعم االجعمتلع واالحعصتل ي وجرلهتل أوستيف نطلحتلً ،مبتل عمل تى متيف اغولتتوايت
اإل لئظة للحهلت ادلحنة ،اسب االحعةلا .ويواصل الدو اغطااف اإلحاار مهظة العرلون على نطلق
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أوسيف ميف ادنتومل ت ادرنظة ابلصحة والوق اإلنسلن وحةلاي اإلعلحة والعنمظة م أجل يلبظة ااعظلجلت
الةحلاي عطا لة جرة وفرللة ومسعدامة ،وم ادهتم كتذلك العرتلون عتني آلظتلت نت ع الستال التيت يلتيف
علظهل مسؤولظلت يف جمل مسلعد الةحلاي عمظة ا لرتكظ على الفاص ادفظد للحمظيف وضملن أن ير ز
اغنشطة عرةهل البرض.
 - 77ويف خطة عمل ملعويو ،ايفق على أن "يطور مجظيف الدو اغطااف العرلون الثنلئ واإلحلظم
والتدوا ويد عمتا عستبل منهتل العرتلون عتني علتدان اجلنتو ويبتل العحتلر الوطنظتة وادملرستلت اجلظتد
وادوار والعزنولوجظل واخلربات م أجل ينفظذ االيفلحظة" .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،جاى يبل
عد م ال ايرات لعللسم اخلربات وغمهل م جهو العرلون عني الدو اغطااف ادعة ار م اغلململ.
وم اغمثلة على ذلك أن الرد د م الوفو زارت كمبو اي للعراف على يطبظق منهحظلت اإلفاا ع
اغراض وأفةل ادملرسلت مبتل يف ذلتك يف كولومبظتل ،علتى ستبظل ادثتل  .ويستهم هتذه العبتل الت عتني
الدو اغطااف ِّ
ادنفذ للمل  5يف العنفظذ الفرل لاليفلحظة.
 - 78وابإلضتلفة إىل ذلتك ،منتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،جتاى العرتلون علتى إزالتة اغلمتتلمل ،يف
عرض احللالت ،عني الدو اليت لد هل ادو مشرتكة ،على سبظل ادثل  .وم اغمثلة على ذلك الرمل
العرتلوين عتتني إكتوا ور وعتتمو وعتني ات لنتتد وكمبتو اي يف منتتلطق واحرتة علتتى اتدو مهل ادشتترتكة .ويف هتتذا
الصد  ،ميز أن سهم ينفظذ ادل  5يف يداعم عنتلا اغمت والثلتة عتني التدو اغطتااف .وعتالو علتى
اععتتربت إزالتتة اغلمتتلمل ،يف الستتنوات اخلمتتس ادلضتظة ،عنص تااً م ت عنلصتتا ايفلحتتلت الستتالمل ،يف
ذلتكُ ،
كولومبظل مثالً ،اليت يسلط الةوا على أمهظة إزالة اغلململ عوصفهل إسهلملً ملموسلً يف عم جهو السالمل.
 - 79وعظنمل نُفذ عد م اجلهو لعر العرلون وادسلعد  ،م الواضري أن اجلهو بب أن يسعما
يف الب لتد وعلتى الصترظد التدوا لةتملن يوجظتا العرتتلون وادستلعد عطا لتة يزفتل إاتااز يلتدمل كبتم حنتتو
حتلظق يطلرلت الدو اغطااف لرلمل  .2025وسظعرني عذ جهتو أكثتا ينستظللً مت جلنتب التدو التيت
ميزنهل يلدمي ادستلعد لتدعم التدو اغطتااف التيت أظهتات رجتة عللظتة مت يتوا ملللظتد اغمتور علتى
الصرظد الوطت وطااا خططلً واضحة للعصدي للعحدايت ادعبلظة .وعلى النحو ادبني يف خطة عمل
متتلعويو  ،21نبم ت يتتوفم هتتذ ا التتدعم حبظت ت يةتتم الش تااكلت يرا ف تلً واضتتحلً للمستتؤولظلت ومس تتلالة
اغطتااف فظمتل عظنهتتل ،ووضتيف أهتداف واضتتحة وحلعلتة لللظتلس وإرستتلا اتوار منتعتم ط توا فترت العنفظتتذ،
واظثمل أمز  ،وضيف الع املت معرد السنوات.

اثمنا -تدابري لضمان المتثاط
 - 80سبق أن أحات الدو اغطااف ن ادسؤولظة الائظسظة ع ضملن االمعثل يليف على عليق كل
ولتتة طتتاف عشتتزل فتتا ي .ويلة ت ادتتل  9م ت االيفلحظتتة ن يعختتذ كتتل ولتتة طتتاف مجظتتيف الع تتداعم
الللنونظة واال ار ة ادالئمة وغمهل ،مبل يف ذلك فا اجل ااات الرللعظة دنيف وحميف اي نشلة بتور لومل
عا ا خلص او ليف يف احلظم خيةيف لوال عهل او سظطاهتل.
 - 81ويل مل خطة عمل ملعويو كل ولة م الدو اغطااف اليت مل يفرل ذلك عرد ،أن "يعخذ ،يف
أحا وحا نز ويف موعد ال عحلوز موعد انرلل ادؤمتا االسعرااضت الااعتيف ،مجظتيف العتداعم الللنونظتة
واإل ار ة وغمهل م العداعم دنيف وحميف أي نشلة بتور لومل عا أ خلص مشمولون عوال عهل أو خلضرون
لسظطاهتل أو ليف يف إحلظم مشمو عوال عهل أو خلضيف لسظطاهتل".
 - 82ويف خعلمل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،كلنا  63ولة طافلً حد أعلما ال اععمدت يشا رلت
يف إطتلر االلع امتلت ادنصتتوص علظهتل يف ادتل  9وأن هنتتلك  37ولتة طافتلً أعلمتتا اتل يرعترب الل توانني
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الوطنظة الللئمة كلفظة إلنفلذ االيفلحظة .أمل الدو اغطااف ادعبلظة ،وعد هل  61ولة ،فه مل يبلِّط عرد
عمل إذا اععمدت يشا رلت يف إطلر االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل  9أو اععربت اللوانني الللئمة
كلفظة إلنفلذ االيفلحظة .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل :
انةتتما ثتتالي و أط تااف  -ه ت ولتتة فلستتطني وستتاي النزتتل وعم تتلن  -إىل
(أ)
االيفلحظتة .وأ تتلرت عمتلن إىل أاتتل اععمتدت يشتتا رلت مبوجتب ادتتل  .9ومل يبتني ستتاي النزتل و ولتتة
فلسطني عرد اععمل مهل يشا رلت أو مل إذا كلنعل يرعربان اللوانني احلللظة كلفظة يف إطلر ادل 9؛
( ) أ لرت ّلين و أطااف إىل أال اععمدت يشا رلت وفللً للمل  - 9أفملنسعلن
وابراغواي وعلملراي وسلنا كظعس ونظفس والسو ان وفنلندا وفظح وكظنظل؛
( ) أ تلرت التدو اغطتااف التثالي العللظتة إىل أاتل يرعترب اللتوانني احلللظتة كلفظتة :أنمتتوال
وكوت فوار وات لند.
 - 83وات اآلن ،أفتتل ت  72ولتة طاف تلً اتل اععمتتدت يشتا رلت يف إطتتلر االلع امتلت ادنصتتوص
علظهتل يف ادتتل  9وأفتتل ت  39ولتتة طافتلً اتتل يرعتترب الل توانني الوطنظتة الللئمتتة كلفظتتة إلنفتتلذ االيفلحظتتة.
أمل الدو اغطااف ادعبلظة ،وعد هل  53ولة ،فه مل يبلط عرد عمل إذا اععمتدت يشتا رلت يف إطتلر
االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل  9أو اععربت اللتوانني الللئمتة كلفظتة إلنفتلذ االيفلحظتة .ومنتذ ادتؤمتا
ا السعرااض الثلل  ،يواصل رؤسلا االيفلحظة ادعرلحبون ميف هذه الدو اغطااف السرتعلا انعبلههل إىل
هذا االلع امل ادسعحق ويشحظرهل على اإلعالغ عشأن هذه ادسألة يف أحا وحا نز  .ويف خطة عمل
ملعويو ،الع ما الدو اغطااف مبرلجلة هذه ادسألة حبل ادؤمتا االسعرااض الااعيف.
 - 84ويف خطتة عمتل متلعويو ،ايُفتق علتى أن مجظتيف التدو اغطتااف ادراوفتة عرتدمل امعثل،تل لاليفلحظتتة
أو اليت ُ عم عدمل امعثل،ل ،تل "ستعلدمل مرلومتلت عت اللتة مجظتيف التدو اغطتااف ستاع وأمشتل طا لتة
نزنة وأكثاهل فلفظة وسعرمل ميف الدو اغطااف اغخاى عاو مت العرتلون ع لتى اتل هتذه ادستألة
عستاعة وفرللظتتة ،عمتتالً ابدتتل  ."8ومنتتذ اد تؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،أكتتدت التتدو اغط تااف أمهظتتة
االستعماار يف إ انتة أي استعرمل لأللمتلمل ادةتل لألفتاا مت حبتل أي جهتة فلعلتة لةتملن أن يستعما
د وصم اسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا .
 - 85ويف ادؤمتا اال سعرااض الثللت  ،أنشترا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل اللتلئم علتى العرتلون درلجلتة
ادسلئل ادعرللة ابالمعثل للمل  1- 1والنتا يف أي معلعرة حد يزون منلسبة دسلعد الدو اغطااف
على الرمل مرلً ابلاو العللظد ة لاليفلحظة ادعمثلة يف العرلون .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،نتات
اللحنة ادرنظة ابالمعثل الللئم على العرلون يف ا علاات عدمل االمعثل غازلمل ادل  1- 1اليت ظهات
يف أوكاانظل وجنو السو ان والسو ان والظم  .وطلبا اللحنة ابنعتلمل م هذه الدو اغطااف يلدمي
مرلوملت مسعزملة ع حتلظللهتل وع ظاوفهل الوطنظة اليت متنيف إجااا العحلظللت ،وكذلك ع الع امهل
عرمتل االيفلحظتة .ورابتا اللحنتة ابدشتتلركة ادستعما ،تذه التدو  .واللتتا ولتة طتاف وااتد  -ه ت
جنتو الستو ان  -يف اال عتتلاات ،وخلصتا إىل أن اال عتلاات غتتم ذات مصتداحظة وأن ادتتاجري أن
يزتون ادنطلتة ادرنظتة خللظتة مت اغلمتلمل اغرضتظة .وابلنتتا إىل ادرلومتلت التوار مت جنتو الستو ان،
أوصا اللحنة التدو اغطتااف عرتدمل مواصتلة النتتا يف اال عتلا ات .وأ تلرت احلتلالت ادعبلظتة إىل أن
اغم ال ا هو الرلبة اليت يرظق النتا يف اال علاات لزنهل أ لرت أ ةلً إىل اسعماار يواصل اللحنة
والدو اغطااف عشأن جهو هل يف هذا الصد .
 - 86ومنذ ادؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أرستا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل اللتلئم علتى العرتلون اتواراً
مفعوالً ومعواصالً ميف اجملعميف اددين عشتأن احلتلالت التيت ت عم فظهتل استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا .
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ويرلتتد اللحنتتة اجعملعتتلت منعتمتتة م تتيف منتمتتة هظتتوم را تتعس وويت تش ،واحلملتتة الدولظتتة حلتتتا اغلم تتلمل
اغرضظة دنلحشة اال علاات ادعرللة ابسعخدامل اغلململ.
 - 87ويف اني أ ن ا علاات عدمل امعثل الدو اغطااف غازلمل ادتل  1- 1مت االيفلحظتة ر ،
فرين الدو اغطااف علزمة على أن يعحلى ابلظلتة للعأكد م أن اجلمظيف درتمل حواعد االيفلحظة .وعلى
غاار ذلك ،أللا عرض الدو اغطااف الةوا على احللجة إىل ضملن يلظد الدو اغطااف الزلمل
جبمظيف االلع املت الوار يف االيفلحظة ،مبل يف ذلك إزالة اغلململ يف أحا وحا نز .

اتسعا -الش افية وتبادط املعلومات
 - 88يف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،سلما الدو اغطااف ن الشفلفظة والعبل ادفعو للمرلوملت،
م خال آلظلت رمسظة وغم رمسظة يف إطلر االيفلحظة وغمهل م الوسلئل غم الامسظة ،عنصاان أسلسظلن
لعحلظق أهداف االيفلحظة .وسلما الدو اغطااف أ ةلً ن احلوار الذي سرت د مبرلوملت حظلة وعللظة
اجلو م أنا عم العرلون وادسلعد ويسا يف ويم ينفظذ االيفلحظة.
َّ
وذكتات التدو اغطتااف ن يلتدمي يلتلر ا عشتتأن الشتفلفظة مبوجتب ادتل  7العت امل لتيف علتتى
- 89
مجظيف الدو اغطااف .و زعس هذا اغما أمهظة خلصة ابلنسبة للدو اغطااف اليت ه عصد يدمم
ان و ت اغلململ ادةل لألفاا وفللً للمل  ، 4وابلنسبة للدو اغطااف اليت ه عصد يطهم ادنلطق
ادلمومة وفللً للمل  ، 5والدو اغطااف اليت حتعفظ ابغلململ ادةل لألفاا لألغاا اليت يسمري هبل
ادل  ، 3والدو اغطااف ادسؤولة ع عد كبم م النلجني ،ويلك اليت ه عصد ينفظذ ادل .9
 - 90وحتد اععمتد االجعمتلع الااعتيف عشتتا للتدو اغطتااف لتظالً لإلعتتالغ( )10مت أجتل عتم جهتتو
الدو اغطااف يف جمل يلدمي العللر ا وحتسني كمظة يلك العللر ا ونوعظعهل .ومنذ وضيف لظل اإلعالغ،
لواظ حتس يف نوعظة العللر ا ادلدمة .وحد أعل ت الدو اغطااف العشد د علتى الفوائتد التيت ميزت
احلصو علظهل ععطبظق " لظل اإلعالغ" ،و حرا الدو اغطااف على استعخداما يف ينفظتذ الع املهتتل
مبوجب ادل  .)11(7ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،اسعخدما  20ولة طافلً حدما يللراهل م أصل
الدو اغطااف الت  32ادنفذ للمل  5مجظيف عنلصا لظل اإلعالغ أو عرةهل .ومل فعرا اللحنعلن ادرنظعلن
ععنفظذ ادل  5م ا اليفلحظة ومبسلعد الةحلاي حتثلن الدو على اسعخدامل لظل اإلعالغ لةملن الوضو
عشأن اللة العنفظذ.

 - 91ويف  18تبلة/فربا ا  ،2016عتتا اللحنتتة ادرنظتة مبستتلعد الةتتحلاي إىل منلحشتة غتتم رمسظتتة
عشأن االلع املت ادعرللة ابإلعالغ ع مسلعد الةحلاي مبوجب ايفلحظة اتا اغلململ ادةل لألفاا .

فبردمل الاتا اللحنة أن اإلعالغ ع االلع املت ادعرللة مبسلعد الةحلاي مبوجب خطة عمل ملعويو
حتد زتون مرلتتداً ،سترا إىل إاتاتتة منترب للتتدو اغطتااف دنلحشتة العحتتدايت ادبلتط عنهتتل فظمتل عرلتتق
ععنفظذ اإلجاااات م  12إىل  14م خطة عمل ملعويو والفاص ادعلاة للعملب على هذه العحدايت .
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 .

- 92

وكنعظحة للمشلورات ،وضرا اللحنة ادرنظة مبسلعد الةحلاي إر ل ات عشأن اإلعالغ ع مسلعد

الةحلاي هتدف إىل عم الدو اغطااف يف يلدمي مرلوملت لملة ع العلدمل احملاز يف ينفظذ الع املهتل عشأن

__________

(  )10لظل اإلعالغ.APLC/MSP.14/2015/WP.2 ،
(  )11العلا ا اخلعلم لالجعملع اخللمس عشا للدو اغطااف،
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مسلعد الةحلاي ،فةالً ع إعااز أوجا الع زر يف جمل اإلعالغ ميف انعلف الصزوك الدولظة ادعرللة عةحلاي
الذخلئا ادنفحا وابإلعلحة والوق اإلنسلن .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،حدمل اواا نصف الدو
اغطااف ادرنظة يللرا لملة عشأن مسلعد الةحلاي.
 - 93ويف ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،ايُفتق علتى أن يلتدمل مجظتيف التدو اغطتااف ستنوايً مرلومتلت
عللظتة اجلتو وبدثتة ،وفلمتل يلعةتظا االيفلحظتتة ،وأن يلتدمل مرلومتلت إضتلفظة عشتزل طتوع  .ويف خعتتلمل
ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،كلنا مجظيف الدو اغطااف الت  161اليت صدحا على االيفلحظة أو انةما
إلظهل حد حدما مرلوملت أولظة عشتأن الشتفلفظة وفلتلً للفلتا  1مت ادتل  7مت االيفلحظتة .واالستعثنلاان
الواظتدان مهتتل عمتلن ويوفتتللو .ومنتذ اد تؤمتا االسعرااضت الثلل ت  ،حتدما عمتتلن يلا اهتل اغوا عشتتأن
الشفلفظة ،على غاار مل فرلعا ولعلن أخااين انةمعل إىل االيفلحظة  -ومهل ولة فلسطني وساي النزل .
وابلعلا ،فلد حدما مجظيف الدو ابسعثنلا يوفللو يلا ااً أولظلً عشأن الشفلفظة على النحو ادطلو .
 - 94ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايُفق أ ةلً على أن "الدو اغطااف اليت لظسا لد هل الع املت
يعرلق ابلعنفظذ سعسعخدمل اغ وات ادبسطة م أجل الوفلا ابلع املهتل النل رة ع ادل  ."7ويف علمل ، 2019
اسعخدما  13ولة طافلً م أصل  45لظسا لد هل الع املت يعرلق ابلعنفظذ اغ وات ادبسطة م أجل
الوفلا ابلع املهتل النل رة ع ادل .7
 - 95ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،كلن مرد اإلعالغ الرلمل ون  50يف ادلئة .وميف ذلك ،زا ت
مردالت إعالغ البلدان ادعةار م اغلململ اليت ينفذ االلع املت اغسلسظة الوار يف االيفلحظة  .وأ لرت
التدو اغطتااف إىل أن يتوفم خظتلر أ ا إلزرتونظتة لإلعتالغ ،علتى حنتو متل احرتاعتا اللحنتة ادرنظتة ععر ت
العرلون وادسلعد  ،م أنا أن دعم الدو اغطااف يف جهو هل ادعرللة ابإلعالغ.
 - 96ومنذ ادؤمت ا االسعرااض الثلل  ،أولا الدو اغطااف حدراً أكرب م االهعململ غمهظة ضملن
مجيف البظل ت ادصنفة اسب نوع اجلنس والس وكفللة اسعخدامل البظل ت إلر ل عملظة وضيف الرباما
يف مجظتيف جمتلالت العنفظتتذ .ويف مرتتم احلتلالت ،حتتدما التدو اغطتااف التتيت حتدما يللر اهتل مبوجتتب
ادل  7مرلوملت مصنفة اسب نوع اجلنس والس  ،وخبلصة فظمل عرلتق عةتحلاي اغلمتلمل وادستعفظد
م العثلظف يف جمل انلطا اغلململ.
 - 97ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايفلا التدو اغطتااف علتى ضتاور إ تالا اهعمتلمل مستعما
دواصتتلة ينفظتتذ االلع امتتلت ادعرللتتة ابلشتتفلفظة .وأ تتلرت مجظتتيف جلتتلن االيفلحظ تة إىل متتل للشتتفلفظة ويب تتل
ادرلوملت م أمهظة يف االضطالع عوالايهتل .ورك ت هذه اللحلن يف إطلر عملهل على يشحظيف إجاااات
حتسني اغ اا وير الشفلفظة ويبل الدو اغطااف للمرلوملت.

عاشرا -دعم التن يذ
و دة دعم تن يذ الت اظية
 - 98اععمتد االجعمتتلع الااعتيف عشتتا ل لتدو اغط تااف عتتد اً مت العتتداعم الاامظتة إىل ير ت احلوكمتتة
والشفلفظة ادللظعني يف واتد عتم ينفظتذ االيفلحظتة .ويشتمل العتداعم ادهمتة ادعختذ اععمتل خطتة عمتل
معرتد الستتنوات لواتتد عتتم العنفظتتذ ،وإنشتتلا ااعظتلط لألمتتلن ادتتلا ،وعلتتد م تؤمتا ستتنوي إلعتتالن
يربعلت م أجل عم عمتل واتد عتم العنفظتذ وإ ار النفلتلت ادعصتلة ابلتدعم اغسلست وااعظتلط
اغملن ادلا .وأُ رجا هذه العداعم يف "اللاار ادعرلق ععر احلوكمة والشتفلفظة ادتللظعني اختل واتد
عم العنفظذ" الذي اععمده االجعملع الااعيف عشا للدو اغطااف.
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 - 99ويف ادؤمتا االسعرااض ا لثلل  ،ايفلا الدو اغطااف على أن يلدمل مجظيف الدو اغطااف
اللل ر على ذلك ادوار ادللظتة الالزمتة للستم الفرتل لرمتل واتد عتم العنفظتذ ،وأن يعحمتل مستؤولظة
اآللظلت اليت أنشأهتل .ومنذ ادؤمتا االسعرااضت الثللت  ،حتدمل اتواا  27ولتة طافتلً عمتلً ستنوايً لرمتل
واد عم العنفظذ.
 - 100ويواصل واد عم العنفظذ يلدمي يللر اهل ابنعتلمل وعلى حنو عوافق ميف "العوجظا الصل ر عت
التدو اغط تااف إىل واتد عتتم العنفظتذ" وكتتذلك متيف ح تاارات التدو اغط تااف اغختاى .ووفل تلً لل تاار
االجعملع الااعيف عشا للدو اغطااف ،حدما واد عم العنفظذ يللر ا فصلظة إىل جلنة ينسظق أنشطة
واد عم العنفظذ و ؤوال ادللظة.
 - 101و أعا الدو اغطااف سنوايً على االعرتاف ابلدعم ادهم الذي يلدما واد عم العنفظذ إىل
الائظس واللحلن ومنسق عا ما الاعل ة وإىل فاا ى الدو اغطااف وغمهل ،وعلى عو الدو اغطااف
إىل مواصلة عمهل لواد عم العنفظذ.
 - 102ومنذ ادؤمتا االسعرااضت الثللت  ،ومت ختال التدعم ادتلا ادلتدمل مت سو ستاا ،واصتل ماكت
جنظف الدوا إلزالة اغلململ لألغاا اإلنسلنظة اسعةلفة واد عم العنفظذ ،وهو مل كفتل عتدمل حتمتل
الدو اغطااف غي يزللظف معصلة ابلدعم اللوجسيت واإل اري لواد عم العنفظذ.

اجتماعات الدوط اف راف
 - 103يتنص ادتل  11م ت االيفلحظتة علتى أن "جتعمتتيف التدو اغطتااف ابنعتتتلمل للنتتا يف أي مستتألة
يعرلتتق ععطبظ تتق ه تتذه االيفلحظتتة أو ينفظ تتذهل ( ") ...وعل تتى عل تتد اجعملعتتلت ال تتدو اغطت تااف الالال تتة
لالجعملع اغو سنوايً إىل أن ُرلد ادؤمتا االسعرااض اغو  .ويف ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايفلا
الدو اغطااف على علد اجعملعلت سنو ة للدو اغطااف إىل أن ُرلد ادؤمتا االسعرااض الااعيف.
وعلد االجعملع الااعيف عشا للدو اغطااف يف جنظف يف الفرت م  30يشا الثلين/نوفمرب
ُ - 104
إىل  4كتلنون اغو  /ستتمرب  2015عاائستتة ستترل الستتظد عاي تاان و كتتاومربوغ ،الستتفم وادمثتتل التتدائم
وعلتد االجعمتلع اخلتلمس عشتا للتدو اغط تااف يف
لبلحظزتل لتدى مزعتب اغمتم ادعحتد يف جنظتتفُ .
ستتلنعظلغو ،تتظل  ،يف الفتترت م ت  28يشتتا الثتتلين/نوفمرب إىل  1ك تلنون اغو  /ستتمرب  ،2016عاائستتة
مرلا السظد إ االدو مونظوي ابلنثو ال ،وز ا خلرجظة ظل (متثلا سرل السظد ملرات ملوراس ،السفم
وعلد االجعملع السل س عشا للدو
وادمثلة الدائمة لشظل لدى مزعب اغمم ادعحد يف جنظف)ُ .
اغطااف يف فظظنل ،النمسل ،يف الفرت م  18إىل  20كلنون اغو  /سمرب  ،2017عاائسة سرل السظد
وعل تتد
يوم تتلس هل نويست ت  ،الس تتفم وادمث تتل ال تتدائم للنمس تتل ل تتدى مزع تتب اغم تتم ادعح تتد يف جنظ تتفُ .
االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف يف جنظف يف الفرت م  26إىل  30يشا الثلين/نوفمرب ، 2018
عاائستتة ستترل الستتظد ث تااي لظتتل ،الستتفم وادمثلتتة الدائمتتة غفملنستتعلن لتتدى مزعتتب اغمتتم ادعحتتد
وعل تتد ادت تؤمتا االسعرااض ت ت الااع تتيف يف أوس تتلو ،النت تتاو ا ،يف الف تترت مت ت  25إىل  29يشت تتا
يف جنظ تتفُ .
الثلين/نوفمرب  ،2019عاائسة هلن عاايسزلر ،السفم وادمثل الدائم للناو ا لدى مزعب اغمم ادعحد
يف جنظف.
 - 105ومنتتذ اد تؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،واص تتلا التتدو اغط تااف استتعخدامل اجعملعتتلت ال تتدو
اغطت تااف ك لظ تتلت إلا ت تااز العل تتدمل يف ينفظ تتذ االيفلحظت تتة .ويف ك تتل اجعم تتلع ،ينتت تتا ال تتدو اغط ت تااف يف
االسعنعلجلت اخلعلمظة عشأن ينفظذ وال ة الائظس ،واللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل  ،5واللحنة ادرنظة مبسلعد
الةحلاي ،واللحنة ادرنظة ععر العرلون وادسلعد  ،واللحنة ادرنظة ابالمعثل الللئم على العرلون .ويلظس
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هتتذه العلتتلر ا العلتتدمل ال تتذي حت ت ازه التتدو اغط تااف س تتنوايً يف الستتر إىل حتلظتتق اغهتتداف اغسلس تتظة
لاليفلحظتة ختال الفترت الفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو اغ طتااف ،متيف يستلظط الةتوا علتى اإلجتاااات
ذات الصلة خبطة عمل ملعويو ،وعلى جملالت الرمل ذات اغولو ة ابلنستبة للتدو اغطتااف واللحتلن
والائظس .وابإلضلفة إىل ذلك ،يعظري عااما اجعملعلت الدو اغطااف فاصةً للدو اغطااف اليت ينفذ
اغازلمل الائظسظة لاليفلحظة لعلدمي مرلوملت بدثة يف جمل الوفلا ابلع املهتل.
 - 106ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،اسعةلفا اجعملعلت الدو اغطااف عد اً م الللت
النلتلا ،منهتل جلستة رفظرتة ادستتعوى عشتأن "مستلعد الةتحلاي" ختتال االجعمتلع الااعتيف عشتا للتتدو
اغطااف ،واللة نللا عشأن " اإلجاااات الشلملة إلزالة اغلململ وحتلظق السالمل :العرلون م أجل علمل
خل م اغلململ"  ،خال االجعملع اخللمس عشا للدو اغطااف ،واللة نللا عشأن " 20علم لً م
النحتل  :حتلظتتق وعتتد االيفلحظتتة حبلتتو عتتلمل  "2025واللتتة نلتتلا عشتتأن "جرتتل اإلنستتلن بتتور اهعمتتلمل
االيفلحظتتة :يلتتدمي مستتلعد فرللتتة إىل الةتتحلاي" ،خ تتال االجعمتتلع الستتل س عشتتا للتتدو اغطت تااف.
وأات اا الللت النللا هذه فاصة للدو اغطااف للعفزم يف مسلئل مهمة معرللة ععنفظذ االيفلحظة.
 - 107ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،واجها االيفلحظة حتتدايت امتا عت عتدمل يستد د التدو
غنصبعهل ادلار أو أتخاهل يف ذلتك ،وكتذلك عت هظزتل الرتيظبتلت ادللظتة لاليفلحظتة .وحتد أجتربت هتذه
ادشتلكل ا،ظزلظتة التدو اغطتااف علتى ا تلذ عتد مت العتداعم خلفتض العزتللظف ،مبتل يف ذلتك ا تتلذ
يتداعم غتم ماغتو فظهتل مثتل خفتض عتد أايمل االجعملعتلت عستبب عتدمل كفل تة اغمتوا الالزمتة لرلتتد
اععمد عد م العداعم يف سظلق االيفلحظة لةتملن
االجعملعلت على النحو ادلار .ومنذ علمل ُ ،2016
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
خلفض العزللظف على أسلس انصص .وحدمل رئظس ادؤمتا االسعرااض الااعيف يلا ااً ويوصظلت يعةم
عد اً م اإلجاااات اليت نبم أن رعمدهل ادؤمتا االسعرااض الااعيف.

الجتماعات املعقودة فيما بني الدورات
 - 108منتتذ اد تؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،واصتتلا التتدو اغط تااف علتتد اجعملعتتلت ختتال الفتترت
الفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو اغطتااف .ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،متل فعرتا االجعملعتتلت
ادرلتتو فظم تتل عتتني ال تتدورات يثب تتا أاتتل بف تتل حتتظم غ تتم رمست ت لعبتتل ادرلوم تتلت عشتتأن العل تتدمل احمل تتاز
والعح تتدايت ادعبلظ تتة ودنلحش تتة ادست تتلئل ادعص تتلة ععنفظ تتذ االيفلحظ تتة .ومنت تتذ ادت تؤمتا االسعرااضت ت الثلل ت ت ،
اسع ِّ
حدثا الللت نللا مواضظرظة درلجلة ادستلئل ذات الصتلة ادعرللتة ععنفظتذ االيفلحظتة ،مبتل يف ذلتك
ُ
منلحشة مواضظرظة عشأن "الشااكلت :احلللة الااهنة" خال االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات يف
ا اان /ونظا  ،2015وعشأن "حتلظق اإلالز :علمل خل م اغلململ حبلو عتلمل  :2025اداالتة اغختم "
خال االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات يف أاير/مل و  ،2016وعشأن "جلسة عشأن العطلرلت يف
عتلمل  "2025ختتال االجعملعتتلت ادرلتتو فظمتتل عتتني التتدورات يف ا اان /ونظتتا  ،2017وعشتتأن "ينفظتتذ
ادل  5م ايفلحظة اتا اغلململ ادةل لألفاا " ختال االجعملعتلت ادرلتو فظمتل عتني التدورات يف
ا اان /ونظا  .2018ومشلتا االجعملعتلت ادرلتو فظمتل عتني التدورات يف الفترت مت  22إىل  24أاير/
مل و  2019وملًكلمالً م ادنلحشلت ادواضظرظة غم الامسظة عشأن العحدايت الااهنة التيت يرترت ينفظتذ
االيفلحظتة ،مبتتل يف ذلتك اآلجتتل احملتد إلزالتتة اغلمتلمل وإاتتلز االلع امتلت؛ واالستتعخدامل اجلد تد لأللمتتلمل
ادةل لألفاا ويلدمي العللر ا الوطنظة؛ والعثلظف يف جمل ادخلطا ومحل ة اددنظني؛ ومسلعد الةحلاي؛
وإ مل منتور جنسلين يف اإلجاااات ادعرللة ابغلململ؛ والعرلون وادسلعد .
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 - 109ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت ُ ،علتدت اجعملعتتلت فظمتل عتني التدورات علتى متدى تتومني
أاتاا للدو اغطااف فاصةً لعلدمي مرلوملت بدثة ع جهو هل يف جمل العنفظذ .وابلنتا إىل ياكظ
فاا ى الدو على اا أكثا مالامة لعنفظذ االيفلحظة وإعطلا اللحلن حظمة مع ا د للعفلعتل ادبل تا متيف
فاا ى الدو  ،فلد اسعفل ت عد جللن م االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات لرلد اجعملعلت
ثنلئظة يف جنظف ميف مد اي الرباما الوطنظة دزلفحة اغلململ.
 - 110ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،واصل ماك جنظف الدوا إلزالة اغلململ لألغاا اإلنسلنظة
اسعةلفة االجعملعلت ادرلو فظم ل عني الدورات ،عتدعم متلا مت سو ستاا ،وكفتل عتذلك عتدمل حتمتل
الدو اغطااف غي يزللظف معصلة ععنتظم هذه االجعملعلت.

جلنة التنسيق
 - 111خال ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعازت الدو اغطااف الدور ادهم الذي يةطليف عتا جلنتة
العنسظق يف ينسظق الرمل النل ئ ع االجعملعتلت الامسظتة وغتم الامسظتة للتدو اغطتااف وادعرلتق هبتل.
ومنتذ ادتؤمتا االسعرااض ت الثللت  ،اجعمرتتا جلنتة العنستتظق مت ّتتلين إىل عشتا م تاات يف الستنة للوفتتلا
عوال عهل .وطوا هتذه الفترت  ،الفتتا جلنتة العنستظق علتى نلرستعهل العلرخيظتة ادعمثلتة يف إ تااك احلملتة
الدولظة حلتا اغلململ اغرضظة ،واللحنتة الدولظتة ل لصتلظب اغمحتا ،واغمتم ادعحتد ادمثلتة مبزعتب اغمتم
ادعحد لشؤون ن ع السال  ،وماك جنظف الدوا إلزالتة اغلمتلمل لألغتاا اإلنستلنظة ،والتائظس ادر َّتني،
ومنسق عا ما الاعل ة غم الامسظة.
 - 112وواصلا الدو اغطااف إ ل هتل ابلرمل ادهم الذي يةطليف عا جللن االيفلحظة يف عم ينفظذ
االيفلحظتة .ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااض ت الثلل ت  ،يرت ز علتتى وجتا اخلصتتوص العرتتلون عتني اللحتتلن والتتدو
اغط تااف ادنفتتذ  ،نتتل كفتتل يتتدفللً أكتترب للمرلومتتلت عتتني التتدو اغط تااف ادنفتتذ اللع امتتلت مبوجتتب
االيفلحظة وآلظلت االيفلحظة.

برانمج الرعاية
 - 113منتتذ ادت تؤمتا االسعرااض ت الثللت ت  ،واص تتل عتتا ما الاعل تتة يظس تتم العمثظتتل الواس تتيف النط تتلق يف
اجعملعلت هظرلت االيفلحظة .وواصلا الدو اغطااف اعرتافهل مهظة عا ما الاعل ة يف كفللة ادشلركة
الواسرة دمثل الدو اغطااف اليت حد يزون يف وضيف ال عظري ،ل ادشلركة ون احلصو على عم.
ستتنوايً مشتلركة متل معوستتطا 17

 - 114وختال الفترت  ،2018- 2014عتم عتتا ما الاعل تة غتم الامسظتة
مندوابً مثلوا مل معوسطا  16ولة يف كل جمموعة م االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات أو يف كل
اجعملع م اجعملعلت الدو اغطااف .واسعما مباور السنوات اخنفل العمو ل ادخصص للدعم ،ولزنا
ات عدعم مسعما م عد حلظل م الدو اغطااف.
 - 115ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،حيف عا ما الاعل ة الدو اغطااف على مااعل ادسلئل
اجلنسلنظة والعنوع يف يشزظل وفو هل .غم أن التدو اغطتااف يالاتظ أن التذكور شتزلون عتد اً غتم
معنلسب م احللصلني على الدعم.

مشاركة اجلهات ال اعلة افخرى
 - 116واصتلا التدو اغطتااف يلتد اهل ويشتحظرهل دشتلركة ومستلمهة احلملتة الدولظتة حلتتا اغلمتلمل
اغرضظة ،واللحنة الدولظة للصلظب اغمحا ،واجلمرظلت الوطنظة للصلظب اغمحا وا،ال اغمحا واحتل هل
التدوا ،واغمتم ادعحتتد  ،وماكت جنظتتف التدوا إلزالتة اغلمتتلمل لألغتاا اإلنستتلنظة ،وادنتمتلت الدولظتتة
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واإلحلظمظة ،والنلجني مت اغلمتلمل ومنتمتلهتم ،والرتلملني يف جمتل إزالتة اغلمتلمل ومنتمتلت اجملعمتيف ادتدين
اغخاى ،على حنو كلمل يف ينفظذ االيفلحظة .واسعفل ت الدو اغطااف إىل اد كبم م رو الشااكة
اليت يبد هل جمموعة واسرة م اجلهلت الفلعلة اليت الع ما ابلرمل مرلً م أجل كفللة العنفظتذ الزلمتل
والفرل لاليفلحظة.
 - 117ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ايبرتا آلظتلت ينفظتذ االيفلحظتة احتلً اكت أكثتا علتى فتاا ى
البلتتدان ،اظ ت يرمتتل علتتى أستتلس فتتا ي م تتيف نثل ت التتدو اغط تااف وادنتمتتلت الرلملتتة يف ال تتدو
اغطااف .وّة اعرتاف مع ا د اب لعفلعل والعنسظق ميف مجظيف اجلهلت ادرنظة الداعمتة للتدو اغطتااف يف
ينفظتذ الع املهتتل علتى الصترظد اللطتتاي وفظمتل عظنهتل ،مبتل يف ذلتك اجله تلت الرلملتة يف جمتل إزالتة اغلمتتلمل
واجلهلت الفلعلة ادشلركة يف عم وير الوق ضتحلاي اغلمتلمل واغ تخلص ذوي اإلعلحتة .وستظزون
ذلك عنصااً أسلسظلً يف اسعماار النحل يف ينفظذ االيفلحظة.
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