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 خطة عما أوسلو  
  (2019 يشا   الثلين/نوفمرب 29ادرعمد  يف اجللسة اخلعلمظة ادرلو   يف  ةصظملاب)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اجعملعلت االيفلحظة.

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

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

حتدايت  ل مل  ساعة، ووضيف خطط للعملب على أياباليفلحظة  كثا الطاق ادمزنة م  اظ  الشمو  والزفلا  وال
 العصدي ،ل؛ وحطيف يرهدات مللظة وطنظة هلمة ومنعتمة لرباما الدولة ادعصلة ععنفظذ االيفلحظة".
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عرللتة ابغلمتتلمل مواكبتة دستتعحدات ادرتل م الدولظتتة جرتل ادرتتل م الوطنظتة لإلجتتاااات اد 5اإلجـراء رظــم 
ت لةتملن لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، ويزظظفهل ميف العحدايت اجلد تد ، واستعخدامل أفةتل ادملرستل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فةالً ع  يوفم اخلدملت الطبظة الطلرئة والاعل ة الطبظة ادسعما . 



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

11 GE.19-22066 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عنفظذ.طا ق االلع املت ادللظة وغم ادللظة ادعرللة ابل

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

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

 ت مللظة م  أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب ايفلحظةيلدمل الع امل

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

 أحا  وحا نز . 

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

 وبسوعة العزللظف وبد   زمنظلً 

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

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

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

 اجعملعلت االيفلحظة.

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

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

 حتةا اجعملعلت االيفلحظة

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

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

 اجعملعلت االيفلحظة.

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

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

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

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

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

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

  لةملن العنفظذ عزفلا  وفرللظة.

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

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

 . 2030لرلمل 

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

 الوق اإلنسلن، اسب االحعةلا أو

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

  معرد   السنوات ويلدمل العمو ل ادعرد  السنوات.

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

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

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

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

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

 الامسظة وغم الامسظة

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

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

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

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

 إلظهل وإ ارهتل وحتلظلهل عرد االنعهلا. 

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

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

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

 خلطة الرمل اخلمسظة للواد . 

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

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

 حتلظق علدظة االيفلحظة
استتتتتعخدامل مجظتتتتتتيف الستتتتتتبل ادعلاتتتتتتة لعشتتتتتتحظيف  -11

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

 مشلركعهل يف أعمل  االيفلحظة.

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

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

 7مبوجب ادل   
االيفلحظة  -12 مواصلة ير    االارتامل الرلد  للواعد 

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

 اخعظلرايً لألنشطة اليت حتتاهل االيفلحظة
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ادنلستبة لوضتيف اتد الستتعخدامل و ت    وإنعتل  ونلتتل 

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

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

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

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

 ادعبلظة للعنفظذ. والعحدايتاحملاز 

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

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

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

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

 ت ادعبلظة.از والعحداياحمل ابلعلدملمنعتمة 

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

 العلدمل احملاز يف العنفظذ

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

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

  عحلوز سعة أ ها عرد اكعشلفهل. ال موعدعلجلة يف 

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

 أ هاادةل   لألفاا  يف غةون سعة 

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

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

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

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

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

 احلللظة وادلار  ،ذه اغلململ

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

 ذلك. أمز اظثمل 

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

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

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

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

  اغطتتااف  عحتلوز االجعمتلع العلستيف عشتا للتدو  ال
 .2021يف علمل 

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

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

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

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

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

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

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

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

لراضهل على االجعملع الثلم  عشا للدو  اغطااف 
 . 2020يف علمل 

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

 ذلك حبلو  االجعملع الثلم  عشا للدو  اغطااف(

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

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

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

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

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

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

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

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

 .7ظذاً لاللع املت مبوجب ادل   نفي

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

 واإلعالغ(ادؤ ا: ادسري، والعطهم، 

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

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

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

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

 إزالة اغلململ(.

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

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

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

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

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

 م  االيفلحظة". 5العمد د مبوجب ادل   

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

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

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

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

 بد   يف اجملعمرلت احمللظة ادعأثا . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لطا. ويللظل اضطاارهم إىل حتمل ادخ

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

 اسب االحعةلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واحلد منهل

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

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

 مراوفة يف السلعق.منلطق ملمومة مل يز  اكعشلف 

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

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

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

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

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

 نعلئاوعمل حتلق م  

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

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

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

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

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

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

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

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

 وواحرظة وبد   زمنظلً، ميف مؤ اات ذات صلة

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

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

 ايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحة.

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

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

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

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

 اغلململ. ضحلاي الشلملة الاعظلجلت 

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

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

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

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

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

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

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

 ل آلظة وطنظة لإلاللةعد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ن لد ه •
 عد  الدو  اغطااف اليت يفظد  ن لد هل  لظل للخدملت •



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

19 GE.19-22066 

 ادؤ اات اإلجاااات احملد  
التتتاوف متيف مااعتل  ا تلذ خطتوات يةتتم ،  -38

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

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

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

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

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

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

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

 صحظة الوطتنتلمل الاعل ة ال

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

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

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

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

 على الصرظد   االجعملع  واالحعصل ي

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

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

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

 الدولظة ذات الصلة.

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

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

  ادنلطق الا فظة والنلئظة.

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

 ت واحملل ادسعو ني الوط

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

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

 ادمزنة. و/أو ادبعزا ل البد لمصل ر العمو 

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

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

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

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

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

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

 م  أجل حتلظق الفلئد  اللصوى م  أتثمه. 

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

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

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

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

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

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

 حل  ادصلحة. مالئم للحوار ادنعتم عني مجظيف أص

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

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

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

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

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

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

 اغوسيف نطلحلً 

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

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

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

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

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

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

 مبوجب االيفلحظة. 

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

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

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

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

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

 ينفظذ االيفلحظة. ير   املهتل( م  أجل اغطااف م  الع  

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

 العرلون الثنلئ  والعرلون فظمل عني علدان اجلنو  أو

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

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

 .1-8وفللً للمل   

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

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

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

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

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

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

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

 اللحنة ذات الصلة.

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

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

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

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

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

ا تتتتتذهتل يف موعتتتتتد ال  عحتتتتتلوز االجعمتتتتتلع الرشتتتتتتا   
 للدو  اغطااف.

تتتذت  • النستتبة ادرو تتتة للتتدو  اغطتتتااف التتيت أفتتتل ت  اتتل نف 
 9ل   اد
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