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وإنتـاق ونقـا  ات اظيـة   ـر اسـتعماط و ـزينعمـا سـري  الة و استعراض   
 2019-2014افل ا  املضادة لألفراد وتدمري تلك افل ا : 

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

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

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

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

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

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

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

 ة.االيفلحظ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منلسبلً". ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أ لرت أسرتالظل وات لند إىل أامل  ماات اغلململ احملعفظ هبل 
 ويسعخدملن يف الوحا الااه  ألململً مصممة غغاا  العدر ب.

 تطهري املنا ق املزروعة ابفل ا  -امساا خ 
لت  31  الثلل ، كلنا يف خعلمل ادؤمتا االسعرااض -31 ا اليت  59 ولة طافلً م  عني الدو  اغطااف 

أو  شعبا  أعلما، منذ  خو  االيفلحظة اظ  النفلذ، ع  وجو  منلطق خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل  ُراف
 .5ا ، عصد  ينفظذ االلع املت الوار   يف ادل   يف أال م روعة  لململ مةل   لألفا 

 ا االسعرااض  الثلل ، ادي مل  ل : ومنذ انرلل  ادؤمت -32
أفتل ت ثتالي  و  أطتااف، كلنتتا حتد أعلمتا عت  وجتتو  منتلطق خلضترة لوال عهتتل  )أ( 
متت   5ستظطاهتل  ُرتتاف أو  شتعبا يف أاتتل م روعتتة  لمتلمل مةتتل   لألفتاا ،  اتتل أكملتتا ينفظتذ ادتتل    أو

 االيفلحظة، وه  اجل ائا ومور علنظل وموزامبظق؛
ف أعلمتا عت  وجتو  منتلطق يفلحظة اظ  النفلذ ابلنسبة لثالي  و  أطتاا خلا اال ) ( 

خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل  ُراف أو  شعبا يف أال م روعة  لململ مةل   لألفاا ، وه   ولتة فلستطني 
 وساي النزل وُعملن؛

هنتلك  ولتة طتاف وااتد  كلنتا حتد أفتل ت أو  اغمتا عرتدمل وجتو  منتلطق م روعتتة  ) ( 
وجتتو  منتتلطق جد تتد  م روعتتة ابغلمتتلمل  ةتتيف  ةتتيف لوال عهتتل أو ستتظطاهتل، كنهتتل أعلمتتا عت  ابغلمتلمل 

 لوال عهل أو سظطاهتل، وه  أوكاانظل.
 ولتة طافتلً عوجتو  الع امتلت علظهتل  63ويف اجململ، ومنذ  خو  االيفلحظة اظ  النفتلذ، أفتل ت  -33

هتل ي ا  الع امل  ولة طافلً ال 32لدو ، يوجد م  االيفلحظة. وم  عني هذه ا 5م  ادل    1مبوجب الفلا  
إثظوعظل، اغرجنعني، إر رتاي، أفملنسعلن، إكوا ور، أنموال، أوكاانظل، البوستنة حلئمة، وه :  5مبوجب ادل   

جنتو  الستو ان،  ولتة فلستطني، وا،اسك، عمو، ات لند، ياكظتل، يشتل ، مجهور تة الزونمتو الدميلااطظتة، 
طلجظزسعلن، الرااق، عملن، حربص،   ،، السنمل ، السو ان،  ظل ، صاعظل، الصومل زمبلعوي، ساي النزل

 . كاوايظل، كمبو اي، كولومبظل، ادملزة ادعحد ، النظحا، الظم 
، ال ي ا  هنلك حتدايت أململ هذا العنفظذ. 5وعظنمل حتلق يلدمل هلمل وحلعل لللظلس يف ينفظذ ادل    -34

اليت أعلما عنهل الدو  اغطااف نلص ادوار  ادللظة، والشواغل اغمنظة،  ويشمل عرض العحدايت ادسعما 
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والعحدايت احلدو  ة، وادسلئل ادعرللة  مزلنظة الوصو  إىل ادنلطق ادلوثة. ويف الالت أخاى، أُعلط ع  
. وحد  سعما 5  ألململ  دو ة الصنيف مةل   لألفاا   شزل حتدايً كبماً أململ ينفظذ ادل أن اسعماار اسعرمل  

 هذا العحدي، وم  احملعمل أن  صبري أكثا انعشلراً يف ادسعلبل. 
ادسعطلع  ويف خطة عمل ملعويو، أعاعا الدو  اغطااف -35 ع  ع مهل على أن "حتد  عدحة حدر 

  ةيف لوال عهل أو سظطاهتل واليت حتعوي على ألململ مةل   لألفاا ". مسلالت ومواضيف مجظيف ادنلطق اليت
دل    32م  الدو  اغطااف الت  15نذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أكملا وم ا إجااا  5اليت ينفذ 

لبو أفل ت  ال عصد  إجاائا، وم  عظنهل:  مسري ل اي   يوضظري العحدي ادعبل  أو ا سنة أفملنسعلن، أنموال، 
الرااق، عملن، كمبو اي، كولومبظل،  وا،اسك، ات لند، ياكظل، زمبلعوي، ساي النزل، الصومل ، طلجظزسعلن،

عل   ادملزة ادعحد ، الظم  . وعلى سبظل ادثل ، أكملا أنموال، منذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، إ
 . وابدثل، أطللا البوسنة وا،اسك أنشطة مسري على نطلق البلد، ولد هل الظومل صور  أ ق للعحدي ادعبل

ي ادعبل  علدر أكرب م  الوضو  ولز  يةيف خطة إالز ملموسة يسعند مسري غم يلت لز  حتد  العحد
الدو  اإلعالغ ع   إىل مرلوملت أكثا  حة. وعظنمل ُ سحَّل العلدمل احملاز يف هذا الصد ،  واصل عد  م  

الوضو  مسلالت كبم  م  اغر  ادشعبا هب د  د م   ا ل والالزمل مسحهل. وجات اإل لر  إىل أن حتلظق 
نطلق الفرل  للعلوي  رد هدفلً مهملً للدو  اغطااف م  أجل وضيف خطتوة أستلس واضتحة عشأن ال

 وخطط عمل  لملة يف اجتله اإلالز، وضملن يايظب اغولوايت على النحو ادالئم لرملظلت إزالة اغلململ. 
على اغ لة و ةيف سعلومل منهحظلت اإلفاا  ع  اغراض  ل ملعويو على أن "ويؤكد خطة عم -36

مبل  شمل اجملعمرلت احمللظة، عطاق منهل إ ااك اجملعمرلت احمللظة ادعةار ، ويزون ملبولة م  للمسلالة 
". وفةتالً عت  ذلتتك، ايُفتق يف خطتة عمتل متتلعويو النستلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل ، يف هتتذه الرملظتة

وسظلستتلت  مرتل م أهتتم ويطبظتق يف أستتاع وحتا نزت ، علتتى وضتيفعلتى "أن حتتاص كتتل  ولتة طتاف، 
اإلفاا  ع  اغراض ، متل ظلً ميف مرل م اغمم ادعحد  الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، ومنهحظلت 

ويدرك الدو  اغطتااف أن حظلمهتل ...".  نفظذاً كلمالً وسا رلً م  أجل ينفظذ هذا اجللنب م  االيفلحظة ي
 أساع. عويم   5عذلك حد ميز  عرةهل م  ادة  يف ينفظذ ادل   

ادرتل م الدولظتة لإلجتاااات ادعرللتتة ومنتذ انرلتل  ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، يواصتل حتتد    -37
اغطااف يف عملهل الاام  إىل ضملن ايبلع "اا  فظمل خيص اإلفاا  ع  اغراض  لدعم الدو  ابغلململ

غطااف إىل أمهظة ضملن يوافق حلئم على اغ لة" إزاا ادسري واإلزالة. ويف هذا الصد ، أ لرت الدو  ا
ادرتل م الوطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل متيف أفةتل ادملرستلت التيت يربزهتل ادرتل م الدولظتة ادتذكور  

 ولة  24م  حبل أصحل  ادصلحة. ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل ت  ويطبظلهل ابنعتلمل
وطبلا أهم مرل م وسظلسلت ومنهحظلت اإلفاا  ع  اغراضت   ولة أال وضرا  32طافًل م  عني الت 

، البوستنة إثظوعظتل، أفملنستعلن، إكتوا ور، أنمتوالوفلًل للمرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ، وه : 
وا،استك، عتمو، ات لنتتد، ياكظتل، يشتل ، جنتتو  الستو ان، زمبتلعوي، ستتاي النزتل، الستنمل ، الستتو ان، 

. طلجظزستعلن، الرتااق، كاوايظتل، كمبتتو اي، كولومبظتل، ادملزتة ادعحتد ، النظحتا، التتظم  تظل ، صتاعظل، 
زتلن اإلفتاا  عنهتل متت  ورغتم ذلتك، يستعما أعمتل  اإلزالتة يف مستلالت كبتتم  مت  اغراضت  كتلن ابإلم

 خال  ادسري العلت وغم العلت. وم  أجل مرلجلة هذا اغما، سظزون م  ادهم حتسني كفلا  العشمظل
 م  أجل ضملن إالز إزالة اغلململ  كثا اغسللظب فرللظة وكفلا  وساعة. 

لدمل احملاز وفةالً ع  ذلك، سلما الدو  اغطااف  نا ابإلمزلن عا  العحدي ادعبل  والع -38
 5يف العنفظتذ عشتتزل أوضتري إذا استتعخدما مجظتيف التتدو  اغطتااف التتيت ينفتذ الع امتتلت مبوجتب ادتتل   

و ستتلو   عستتتق مرهتتل )متتتثالً،  لإلجتتتاااات ادعرللتتة ابغلمتتتلملر   يف ادرتتتل م الدولظتتة ادصتتطلحلت التتوا
اا  عت  اغراضت  استب "منطلة مؤكد  اخلطور "، "منطلة  شعبا يف خطورهتل"؛ ويصتنظف عظتل ت اإلفت
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ل نشلة، النشلة، أي ادسري غم العلت وادسري العلت واإلزالة؛ واإلعالغ ع  العلدمل احملاز وفللً لنعلئا ك
 أي اغراض  اليت أُلمظا أو ُحلصا مسلاعهل أو طُهات(.

لرات ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، زا  إ راك الدو  اغطااف غمهظة إ را  االععبت -39
اجلنسلنظة ويلك ادعرللة ابلس  يف كلمل عملظة ادسري واإلزالة م  أجل ضملن مجيف مرلوملت  لملة ع  

االحعصل ي اإلبليب جلهو  اإلزالة إىل احلد اغحصى. ورغم  -زاي   اغثا االجعملع   العلوي وم  أجل
جة مع ا د  إل را  أهداف ياك  حتلظق يلدمل يف هذا الصد ، فرينا مل  ز  منهحظلً، اظ  ال ي ا  هنلك ال

الوحا على االععبلرات اجلنسلنظة يف االسرتايظحظلت العنتظمظة وزاي   إجااا حتلظالت جنسلنظة م يف اللظلمل يف 
 نفسا عةملن اسعخدامل هذه ادرلوملت لعوجظا العخطظط العنفظذي. 

هت  أفملنستعلن والرتااق  -ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل ت أرعيف  و  أطااف  -40
ت حبدوي زاي   يف اسعرمل  اغلململ الظدو ة الصنيف ادةل   لألفتاا  مت  حبتل اجلهتل -وكولومبظل والظم  

ف، أعتازت ، يف االجعمتلع الستلعيف عشتا للتدو  اغطتاا2018الفلعلة ادسلحة م  غم الدو . ويف علمل 
أفزتلر ويفلمهتتلت عشتتأن ينفظتتذ الع امتتلت إزالتتة اغلمتتلمل ، يف ورحتتة عنوااتتل "5اللحنتة ادرنظتتة ععنفظتتذ ادتتل   
ال  فاق  2م  ادل    1 الفلا  العرا ف الوار  يف"، أن واالنعهلا م  ينفظذهل 5ادنصوص علظهل يف ادل   
، غن ادعفلوضتني استعهدفوا وضتيف يرا تف ‘ة الصنيفالظدو ’ويلك ‘ ادصنرة’ عني اغلململ ادةل   لألفاا 

وأنا بب يف هذا السظلق على الدو  اغطااف ادعأثا  ابغلململ الظدو ة الصنيف ادةل     سعند إىل اغثا،
ج ااً م  جممل حتدي العنفظذ الذي يواجهتا مبوجتب االيفلحظتة، مبتل يف لألفاا  أن يعرلمل مرهل ابععبلرهل 

. ومنتتذ انرلتتل  ادتتتؤمتا (7))يتتداعم الشتتفلفظة( 7وادتتل    5 ابلع املهتتتل مبوجتتب ادتتل   اوفتتلالذلتتك يف إطتتلر 
االسعرااض  الثلل ، عذلا الدو  اغطااف جهو اً م  أجل ضملن أن يفهم الدو  اغطااف ادعةار  

ا  يف إطلر ململ الظدو ة الصنيف ادةل   لألفاا  ضاور  مواجهة هذا النوع م  اغلململ ادةل   لألفا م  اغل
االيفلحظة. وابإلضلفة إىل الدو  اغطااف اليت ألل  الةوا علظهل أعاله، ويف اجعملعلت مل عني الدورات 

عتالغ يف هتذا الصتد ، مشتتد   ، أحتات نظحتتماي ابلع امهتل ابإل2019أاير/متل و  24-22 ادنرلتد  يف الفترت 
 ن اع. على أن مسحلً غم يلت سظبدأ يف ادنلطق اغكثا أتثااً ابل

ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ذك تات التدو  اغطتااف اب،تدف النهتلئ  مت  الوفتلا  -41
على أنا . وأكد االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف جم5اباللع املت ادنصوص علظهل يف ادل    د اً 

والتيت حتعتوي  ‘ادنطلتة اد روعتة ابغلمتلمل’بب إزالة اغلململ م  مجظيف ادنتلطق التيت ينتدر  ضتم  يرا تف "
وفةاًل . "م  االيفلحظة 5م  أجل الوفلا اباللع املت اليت ينص علظهل ادل    ‘ألململ مةل   لألفاا ’على 

ب الوفتلا هبتذا االلعت امل عصتاف النتتا عت  بتعت  ذلتك، أكتد االجعمتلع الستلعيف عشتا جمتد اً علتى أنتا "
مصتنرة أمل  دو تتة أو نتوع اغلمتتلمل ادةتل   لألفتاا  اد روعتة فظهتل ) ‘متةادنطلتة ادلمو ’صتروعة الوصتو  إىل 

 .(8)"(الصنيف، مثالً 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعفل ت التدو  اغطتااف العللظتة مت  عملظتة طلتب  -42

لند، إثظوعظل، اغرجنعني، إكوا ور، أنموال، أوكاانظل، البوسنة وا،: 5ابدل   العمد د ادعرلق  اسك، عمو، ات 
يشل ، زمبلعوي، السنمل ، السو ان، صاعظل، طلجظزسعلن، الرااق، حربص، كاوايظتل، كمبتو اي، ادملزتة 

ظحهتل عملظتة طلتب . وسلما الدو  اغطااف  مهظتة الفاصتة التيت يعادعحد ، مور علنظل، النظحا، الظم 
دهلتتة اخللصتة هبتتل مت  أجتتل العلظتتد العمد تد و تتد ت علتى أمهظتتة حظتتلمل التدو  اغطتتااف عطلتب متد تتد ا

__________ 

واالنعهتتلا مت  ينفظتذهل، اللحنتتة  5يف ادتل    إزالتة اغلمتتلمل ادنصتوص علظهتل أفزتلر ويفلمهتلت عشتأن ينفظتتذ الع امتلت (7)
 .APLC/MSP.17/2018/10 ،5ادرنظة ععنفظذ ادل   

 اداجيف نفسا. (8)
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ابلرملظة اليت أرسلهل االجعملع السلعيف للدو  اغطااف عشأن يلدمي طلبلت العمد د والنتا فظهل وكذلك 
 هل االجعملع الثلين عشا للدو  اغطااف.اليت اععمد 5العوصظلت ادعرللة عرملظة العمد د ادعرلق ابدل   

ض  الثلل ، أكدت الدو  اغطااف جمد اً أمهظة أن يرل  التدو  ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعراا -43
 االلع املت عشزل واضري وأن يسعخدمل الصظمة اليت اععمدهتل يف اإلعالن الطوع  عشأن إالز اغطااف

لسلعيف للدو  اغطااف م  أجل جتنب االلعبلس عشأن نطلق االلع املت الذي اععمده االجعملع ا إالز
اف ومرنتتله. ويف هتذا الصتتد ، وهبتدف يتتوفم التدعم للتتدو  اغطتااف يف إعتتالن متل اللعتا الدولتتة الطت

 اإلالز عشزل واضري، اععمد االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف العوصظلت العللظة: 
ملرستة الطوعظتة ادعمثلتة يف موافتل  اجعمتلع ُيشحَّيف الدو  اغطااف علتى مواصتلة اد )أ( 

اغطااف/ادؤمتا االسعرااض   عتالن إاتلز ابلصتظمة التيت اععمتدهل االجعملعتلن الستلعيف والثتلين الدو  
، على يلدمي االلع املت إالز عشا للدو  اغطااف. وُيشحَّيف الدو  اغطااف، عند اإلعالن رمسظلً ع 

غلململ، متيف اغختذ اب ادعرللة اإلجااااتليف هبل طوا  مد  عا ما مرلوملت مفصلة ع  اغنشطة ادةط
 ؛االلع املت إالز عشأن يف االععبلر الرنلصا اددرجة يف مشاوع جدو  بعوايت اإلعالن الطوع 

غطتااف التتيت ميزنهتتل ومتل تظلً متتيف رو  العرتلون العللظد تتة لاليفلحظتتة، ُيشتحَّيف التتدو  ا ) ( 
علتى االستعرلنة خبتدملت واتد   عتم ينفظتذ االيفلحظتة يف إعتدا  اإلعتالن امتلت االلع  إالز ع   عالناإل

عشأن مةمون اإلعالن نل ميز   5ميف اللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل   مسعما اوار يرلوين إحلمة والنتا يف 
 .أن  ؤ ي إىل حتسظنا

ل حتعتوي علتى ألمتلمل ال ميز  اععبلر ادنلطق اليت  ُرتاف أاتأنا  وأكدت الدو  اغطااف جمد اً  -44
"، وبب مرلجلعهل يف إطلر الع املت الدولة ظةمعبليلوي  لطقمةل   لألفاا  أو  شعبا يف أال كذلك "من

 .(9)الطاف مبوجب االيفلحظة

 يزعشف رمبل أنا إ راكهل جمد اً  الدو  هذه أكدت اغطااف، للدو  عشا السلعيف االجعملع ويف -45
، 5أو ادمد  عشأن ينفظذ ادل    اغصل  اغجلانعهلا  وعردااللع املت  إالز إعالن عرد طاف،  ولة أي

ويف ظاوف اسعثنلئظة، وجو  منطلة م روعة ابغلململ مل يز  مراوفة يف الستلعق )علتى النحتو ادرتا ف يف 
م  االيفلحظة(، مبتل يف ذلتك منطلتة زرعتا فظهتل اغلمتلمل اتد ثلً،  ةتيف لوال عهتل أو  2م  ادل    5الفلا  

هتتذه التتاوف، ستعنفذ التتدو  ستظطاهتل و ُرتاف أو  شتتعبا يف ااعوائهتل علتى ألمتتلمل مةتل   لألفتاا . ويف 
إزاا هذا الوضيف على النحو الذي اععمديا الدو  اغطااف يف اجعملعهل  الرلالنظة اإلجااااتاغطااف 

روعتة ابغلمتلمل ادزعشتفة عرتد " إزاا ادنلطق اد  علالنظة إجااااتالثلين عشا وكمل أعازيا الوثظلة ادرنونة "
. ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، وجدت 5 ادل   لعنفظذ متد ده مج ذياغصل  أو ال اغجلانعهلا 

ًل أو  أوكاانظل وموزامبظق نفسظهمل يف هذا الوضيف حتد داً، اظ  حلمعل ععحد د منطلة م روعة ابغلململ اد ث
  .ملمنه لزل ابلنسبة 5 ادل   لعنفظذ متد ده مج ذياغصل  أو ال اغجللا مل يز  مراوفة يف السلعق عرد انعه

أعلمتا عت  وجتو  منتلطق م  خطة عمتل متلعويو التدو  اغطتااف التيت  10و ُل مل اإلجااا رحم  -46
وللعوعظتة هبتتذه عتتااما للحتد مت  انتلطا اغلمتلمل  ن يةتيف خلضترة لوال عهتل أو ستظطاهتل م روعتة ابغلمتلمل 

 29. ومنتذ انرلتل  ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أفتل ت لسزلن اغكثا عاضة للخطاهة لموج ادخلطا
 جتااا عتااما للحتد مت  انتلطا اغلمتلمل والعوعظتة هبتل. وختال   5التيت ينفتذ ادتل    32 ولتة مت  التدو  التت 

 اللتتلت النلتتتلا ادواضتتتظرظة التتيت ُعلتتتدت ختتتال  اجعملعتتلت متتتل عتتتني التتدورات اخللصتتتة اباليفلحظتتتة يف
، أللتا ادنلحشتتلت الةتوا علتى الرتد  ادع ا تتد مت  الةتحلاي وعلتتى زرع 2019أاير/متل و  24-22 الفترت 

__________ 
 اداجيف نفسا.  (9)
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منلطق جد د  ابغلململ وكذلك أمهظة ضملن أن يوضيف عااما للحد م  انلطا اغلململ والعوعظة هبل يزون 
ذات الصلة ميف  بد   ا،دف عشزل جظد ومنلسبة للسظلق ويسعخدمل العزنولوجظل وادنهحظلت احلد ثة

لرلمل اجلنسلين وعلمل الس ، وأن يسعما عااما العوعظتة مبختلطا اغلمتلمل ابععبلرهتل جت ااً الرتكظ  على ا
هلملً م  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ونشلطلً أسلسظلً حلمل ة اددنظني. و د ت ادنلحشلت كذلك على 

ط العوعظتة ابدختلطا اااات ادعرللتة ابغلمتلمل ورعتأمهظة إ الا اغولو ة للعوعظتة ابدختلطا يف عملظتلت اإلجت
عرملظلت ادسري واإلزالة ومسلعد  الةحلاي وكذلك عنتم العرلظم الوطنظتة والعوعظتة يف اتلالت الطتوارا 

 والالت اللحوا م  أجل ضملن االسعحلعة الفرللة. 
الستبرة عشتتا  وأهتتدافهل 2030خطتة العنمظتتة ادستعدامة لرتلمل  2015واععمتدت البلتدان يف عتتلمل  -47

مة. ومنذ ذلك احلني، سلما الدو  اغطااف ابلدور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ للعنمظة ادسعدا
يف علوغ هذه اغهداف، وخلصة  ورهل يف  عم جهو  العنمظة والعرليف يف الدو  ادعأثا  ابلن اعلت. و،ذا 

 غتاا  اإلنستلنظةظتف التدوا إلزالتة اغلمتلمل لألماكت  جنالما ، أجاى عا ما اغمتم ادعحتد  اإل تلئ  و 
هدفلً م  أهداف العنمظتة ادستعدامة ،تل عالحتة مبل تا  أو غتم  16كشفا ع  أن   2017 راسة يف علمل 

 -م  هذه اغهداف  16مبل ا  ابإلجاااات ادعرللة ابغلململ. وأكدت الدراسة كذلك على أن ا،دف 
لصتد ، عظتد أن إعتل   هتظرتة عظرتة اظ  صلعا ادبل تا  يف هتذا ا هو اغكرب م  -عشأن السالمل والردالة 

مل  تة آمنتتة للرتظش، ال متثتتل هتتدفلً يف اتد ذاهتتتل فلتط، عتتل هتت   تاة أسلستت  كتذلك برتتل اغنشتتطة 
 اإل لئظة أمااً نزنلً. 

نتب وابدثل،  ع ا د إعااز  ور اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف  عم االسعحلعة اإلنسلنظة إىل جل -48
عني هذه اإلجاااات واجلهلت الفلعلة يف جملا الرمل اإلنسلين واإل لئ  م   حتلظق أوجا العةلفا أمهظة

أجل ضملن العصدي عشزل فرل  للعهد د الذي متثلا اغلململ ادةل   لألفاا . ومشل ذلك، على سبظل 
إل لئظة ذات الصلة وكذلك ادثل ، عذ  جهو  م  أجل إ را  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف اخلطط ا

مجظيف خطط االسعحلعة اإلنسلنظة ذات الصلة، سواا ابععبلرهل نشلطلً م  أنشتطة احلمل تة اإلنستلنظة  يف
 يف اد ذاهتل أو كداعم غنشطة االسعحلعة اإلنسلنظة.

 مساعدة الضحااي -سادساا  
اغلململ يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أكدت الدو  اغطااف جمد اً الع ام -49 هل   ااك ضحلاي 

يف اجملعميف على حنو كلمل ومعزلفئ وفرل . وسلما الدو  اغطااف  مهظة االلع املت ادعخذ  يف إطلر 
اً لفهم الدو  خطة عمل كلراتخظنل، و د ت على أن ادشلركة يف جملالت أخاى  رد ضاورايً أ ةلً نتا 

سلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اغوسيف اغطااف أن مسلعد  الةحلاي  نبم  إ راجهل يف السظل
نطلحلً ادعرللة حبلوق اغ خلص ذوي اإلعلحة والصحة والعرلظم والرمللة والعنمظة واحلد م  الفلا. و رد 

لوق اإلنسلن، مبل يف ذلك ايفلحظة ضحلاي اغلململ أصحل  الوق مبوجب عد  م  الصزوك الدولظة حل
ختتلص. ويةتتتم خطتتة عمتتل متتلعويو ستتبرة إجتتاااات خلصتتتة  التتوق اغ تتخلص ذوي اإلعلحتتة عشتتزل

( ومتت  ختتال  هتذه اإلجتتاااات، أختتذت التتدو  18إىل/اتت   12مبستلعد  الةتتحلاي )اإلجتتاااات مت  
 دسلعد  للةحلاي.اغطااف على عليلهل مرلجلة ادسلئل اليت اعُعربت بور ة ابلنسبة لعلدمي ا

الدو  يف انةململ ساي النزل إىل االيفلحظة، كلنا ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، وم -50
اغلململ:  اغطااف الثالثون العللظة م  عني يلك اليت أعلما ع  مسؤولظعهل ع  عد  كبم م  النلجني م  

، عمو، ات لند، يشل ، أوغندا، عوروندي، البوسنة وا،اسكإثظوعظل، اغر ن، إر رتاي، أفملنسعلن، ألبلنظل، أنموال، 
الزونمو الدميلااطظة، جنو  السو ان، زمبلعوي، ساي النزل، السلفل ور، السنمل ، السو ان، مجهور ة 
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، كاوايظتتتل، كمبتتتتو اي، كولومبظتتتل، موزامبظتتتتق، عظستتتلو - صتتتاعظل، الصتتتومل ، طلجظزستتتتعلن، الرتتتااق، غظنظتتتتل
 . نظزلراغوا، الظم 

طااف ع  إاااز يلدمل يف ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعلط مرتم هذه الدو  اغ -51
ينفظذ كل أو عرض إجاااات مسلعد  الةحلاي الوار   يف خطة عمل ملعويو، مبل يف ذلتك عتذ  جهتو  
ق يف جمتل  مجتيف البظتل ت وإجتااا يلظظمتلت الاعظلجتلت الةتتحلاي، واللظتلمل جبهتو  مت  أجتل يوستظيف نطتتل

جهتو  لةتتملن استتعظرل  اخلتدملت، وستت  يشتتا رلت وينفظتذ سظلستتلت لتتدعم ضتحلاي اغلمتتلمل، وعتتذ  
االحعصل  ة، ووضيف آلظلت للعنسظق ادشرتك  -ضحلاي اغلململ وإعل   إ ملجهم م  النلاظة االجعملعظة 

عتتني التتوزارات، ورستتتم خطتتط لإلجتتاااات ادعرللتتتة مبستتلعد  الةتتحلاي، وذلتتتك ضتتم  أنشتتطة أختتتاى. 
يف يلتدمي مرلومتلت مفصتلة  اتا اللحنة ادرنظة مبسلعد  الةحلاي أمهظة اسعماار الدو  اغطتاافوال

عت  العلتدمل احملتتاز يف العنفظتذ وكتذلك عتت  العحتدايت التيت يواجتتا ادةت  حتدملً فظتتا. ومنتذ انرلتل  ادتتؤمتا 
ة عت  عتد  كبتم االسعرااض  الثلل ، حدما مجظيف الدو  اغطااف الثالثني، اليت أ تلرت إىل ادستؤولظ

مستلعد  الةتتحلاي متل عتدا  ولعتني مهتل إر تترتاي  مت  النتلجني مت  اغلمتلمل، مرلومتتلت عت  العلتدمل يف جمتل 
 عظسلو. -وغظنظل 

ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، زا  عد  ضحلاي الذخلئا ادعفحا  اجلد  على الصرظد  -52
اغلململ ادةل   لألفاا  الظدو ة الصنيف يف الدو   سعخداملالرلد ، و اجيف ذلك يف ادللمل اغو  إىل جتد  ا

حبلالت ن اع. وأعلما الدو  اغطااف  ن م  أكرب العحدايت ادؤثا  علتى يلتدمل جهو هتل يف  اليت متا
كل م  العنسظق فظمل عتني الوكتلالت، والبظتل ت ادوثوحتة، واخلتدملت   جمل  مسلعد  الةحلاي عدمل كفل ة

لوق اغوسيف نطلحًل لةحلاي ادنلطق النلئظة، وادوار  ادللظة والعلنظة، والوع  الرلمل ابحل واخلربات العلنظة يف
 اغلململ، م  عني أمور أخاى.

ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  اغطااف  مهظة مجيف البظل ت م  أجتل يلظتظم  -53
لللظتلس يشتمل أهتدافلً بتد   زمنظتلً االاعظلجلت وحتد د الفحوات يف جمل  التدعم ووضتيف خطتط حلعلتة 

اغر ن وألبلنظتتتل ؤمتا ادتتتذكور، أفتتل  عتتتد  متتت  التتدو  اغطتتتااف، مثتتتل وميزتت  حظلستتتهل. ومنتتتذ انرلتتل  ادتتت
، متتتتت  عتتتتتني  و  أختتتتاى،  ن لتتتتتد هل نتلمتتتتتلً لعلظتتتتتظم والستتتتلفل ور والستتتتتو ان وطلجظزستتتتتعلن وكمبتتتتو اي

دتتتد  ااعظلجتتلهتم وأولتتتوايهتم وكتتتذلك و  االاعظلجتتلت دتتتد  ضتتحلاي اغلمتتتلمل و ستتتحل الةتتحلاي اجلتتتد 
ملت إلتظهم. وأفتل ت  و  أطتااف أختاى  اتل عصتد  إجتااا أعمتل  العحدايت اليت يروق يوصظل اخلد

مستري وحتلتق وجتمظتيف للبظتل ت. وعظنمتل  تهد عتد  مت  التدو  اغطتااف يلتدملً، أفتل ت أختاى مبواجهتة 
لظتل منهتل عت  اغهتداف احملتد   زمنظتلً والللعلتة علبلت أململ ا لذ هذه اخلطو  اغولظة، فظمل أعلط عتد  ح

عحلظلهل م  خال  ينفظذ السظلسلت واخلطط واغطا الللنونظة الوطنظة اليت سعسهم لللظلس اليت يسرى ل
عشتزل ملمتوس يف مشتلركة ضتتحلاي اغلمتلمل يف اجملعمتيف علتتى حنتو كلمتل ومعزتتلفئ وفرتل  وفلتلً لإلجتتااا 

 م  خطة عمل ملعويو. 13 رحم
ورات يف وختتتال  اللتتتلت النلتتتلا ادواضتتتظرظة التتتيت ُعلتتتدت ختتتال  اجعملعتتتلت متتتل عتتتني التتتتد -54

، أعازت ادنلحشلت ادعرللة مبسلعد  الةحلاي أمهظة ضملن ير  ت  أنتمتة 2019أاير/مل و  24-22 الفرت 
عفحا  و عم عملظة حتد د السزلن ادااحبة احلللظة حللالت اإلصلعة م  أجل رصد اغثا البدين للذخلئا اد

جلنتب ابلتط اغمهظتة مت  هتذا اغمتا يف  ادراضني للخطا والعنبؤ ابغ لة وإ راك عوامل اخلطا. و عمثتل
ضتملن أن يزفتل التدو  اغطتااف مجتيف البظتل ت يف وحتا منلستب عت  اآلاثر البدنظتة لأللمتلمل، مصتتنفة 

 زلن، وضملن يفرظل هذه البظل ت يف االسعحلعة. اسب اغثا والسبب والس  ونوع اجلنس والعلر ح واد
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عذلا مرتم التدو  اغطتااف التيت يعحمتل مستؤولظة ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  -55
عت  عتد  كبتم متت  ضتحلاي اغلمتلمل جهتتو اً يف وضتيف خطتط عمتل  تتلملة، وإ متل  مستلعد  الةتتحلاي 

ة ادرتلحني ويتوفم الاعل تة الصتحظة واالجعملعظتة. عشزل مع ا د يف خطتط أوستيف نطلحتلً ذات صتلة عاعل ت
ئظسظة دسلعد  ضحلاي اغلململ، ع زت إ مل  عنو  يعرلق وعلى سبظل ادثل ، أفل ت ات لند ععنفظذ خطة ر 

 -مبسلعد  الةحلاي يف سظلسلت وعااما وزاريت الصحة والعنمظة االجعملعظة. ووضيف السو ان خطة  لملة 
وخصتص  - 2019إىل عتلمل  2016وطت دستلعد  الةتحلاي للفترت  مت  عتلمل هت  اإلطتلر االسترتايظح  الت
 ال عصد  وضيف  -مثل الرااق  -ابإلضلفة إىل ذلك، أفل ت  و  أخاى موار  وطنظة كبم  لعنفظذهل. و 

خطط عمل  لملة. وميف ذلك، أعلط عتد  مت  التدو  اغطتااف عت  وجتو  حتتدايت أمتلمل حتلظتق كلمتل 
 ذلك يف ادللمل اغو  إىل الالت النلص يف ادوار  واللدرات العلنظة. أهداف خطط الرمل، و اجيف 

االسعرااضت  الثللت ، أفتتل  الرد تد مت  التتدو  اغطتااف  اتااز يلتتدمل يف  ومنتذ انرلتل  ادتتؤمتا -56
ضتملن إمزلنظتة الوصتتو  إىل اخلتدملت. ومتت  أمثلتة ذلتك طلجظزستتعلن، اظت  ُأطللتتا جهتو  إلزالتتة 

ق إنفتلذ مرتل م جد تد  يف جمتل  إمزلنظتة الوصتو ، لتظس فلتط يف الرلصتمة عتل احلتواج  ادل  تة عت  طا ت
لت، وذلتتتك عطتتاق منهتتتل يتتدر ب مرتتتلت متت  ادهندستتتني ادرمتتلر ني ومتتتوظف  أ ةتتلً يف انعلتتتف ادللطرتت

السلطلت ادسؤولة ع  إنشلا ادبلين الرلمة يف البلتد. وابدثتل،  رمتل الرتااق علتى يوستظيف نطتلق التدعم 
أتهظل النلجني م  اغلمتلمل وكتل مت  دعتل  لتذلك، عطتاق منهتل إعتل   عنتلا مااكت  إعتل   اخللص  عل   

يةارت ويطو ا اللدرات الوطنظة يف مجظيف أحنلا البلد. و واصتل عتد  مت  التدو  اغطتااف  العأهظل اليت
ل   اإلعالغ ع  العحدايت الللئمة أململ ضملن إمزلنظة الوصو  إىل اخلدملت وكذلك الدعم ادعرلق  ع

 ئظة. االحعصل ي للنلجني م  اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة يف ادنلطق النل -اإل مل  االجعملع  
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعلط عد  م  الدو  اغطااف ع  اجلهو  الاامظة إىل  -57

النتلجني مت  اغلمتلمل وغتمهم  ير    اسعظرل  ضحلاي االلململ والعوعظة اباعظلجلهتم. وأُفظد عت اي   مشتلركة
عد  الةحلاي أو الرباما ادرنظة م  اغ خلص ذوي اإلعلحة وكذلك ادنتملت اليت متثلهم يف عااما مسل

أفملنستتعلن والبوستنة وا،استتك وعتمو والستتلفل ور ابإلعلحتة، وذلتتك يف عتد  متت  التدو  اغطتتااف مثتل: 
. وُحبلا هذه ادشلركة ابععبلرهل ابلمتة بظل وموزامبظقوالسنمل  والسو ان وصاعظل والرااق وكمبو اي وكولوم

االحعصتل ي للنتلجني مت  اغلمتلمل يف جمعمرتلهتم احمللظتة  -  اغمهظتة يف ضتملن إعتل   اإل متل  االجعمتلع
 عشزل فرل .

لللئم على احللوق إزاا  -58 و ُنتا غهداف العنمظة ادسعدامة ابععبلرهل مزملة عدرجة كبم  للنها ا
فلحظة ةحلاي يف إطلر االيفلحظة، اظ  يعظري فاصلً دواصلة اجلهو  الاامظة إىل ير    العرلون عني االيمسلعد  ال

واغطا اغخاى ذات الصلة اليت يدعم ضحلاي اغلململ واغ خلص ذوي اإلعلحة. وحد ستلما التدو  
ا دايبطة مبحلالت اغطااف ابغمهظة ادسعما  ل اي   وير    أوجا العةلفا عني االيفلحظة والصزوك  ا غخاى 

 ى. الصحة والعنمظة واإلعلحة وسظل   الللنون والوق اإلنسلن، ضم  أمور أخا 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واصتلا اللحنتة ادرنظتة مبستلعد  الةتحلاي جهو هتل  -59

التوق اإلنستلن الاامظة إىل العواصل ميف اغطا اغوسيف نطلحلً م  خال  إ ااكهل يف اجعملعلت جملس 
رعتط مستلعد   ومجرظة الصحة الرلدظة وايفلحظة الوق اغ خلص ذوي اإلعلحتة. وواصتلا اللحنتة ير  ت 

الةتحلاي ابغطتا اغوستيف نطلحتلً عتت  طا تق  عتم العوصتظلت ادلدمتة متت  منتمتة الصتحة الرلدظتة عشتتأن 
طتوارا، والعوصتظة كتذلك، مسلئل مثل العزنولوجظل ادسلعِّد  ورعل ة ادصلعني ابلصدملت يف الالت ال

  خلص ذوي اإلعلحة. م  ايفلحظة الوق اغ 11على سبظل ادثل ،  عدا  يرلظق علمل عشأن ادل   
ومنتتذ انرلتتتل  ادتتتؤمتا االسعرااضتتت  الثللتتت ،  ع ا تتتد العستتتلظم  ن ايبتتتلع اتتتا متتتااع لالععبتتتلرات  -60

اجلنسلنظة وللس  عند مجيف عظل ت ع  اإلصلابت ويوفم إمزلنظة الوصتو  إىل اخلتدملت ويوصتظلهل  رتد 
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ذلك،   أي أاد خلف الاكب. وميف ضاورايً دسلعد  الةحلاي على حنو فرل  ولةملن أال يرتك اجلهو 
مج العستتلظم أ ةتتلً عوجتتو  حتستت  يف إضتتفلا الطتتلعيف ادنهحتت  علتتى مجتتيف البظتتل ت ويف يفرظتتل ادرلومتتلت 

 اجملمرة. 
ومنذ انرلل  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ُأجاي عد  م  احلوارات عني أصحل  ادصلحة على  -61

  الةحلاي والعوعظة حبلوق هذا الصرظد يف جمل  مسلعدالصرظد الوطت م  أجل ير    االسعحلعة على 
اغ خلص ذوي اإلعلحة، مب  فظهم النلجون م  اغلململ، ادزعسبة م  ختال  االعترتاف اغوستيف نطلحتلً 
حبلوق الفرلت احملمظة، مثل اللة اإلعلحة. وعلى ستبظل ادثتل ، علتد كتل مت  أوغنتدا وجنتو  الستو ان 

أجتل النتتا يف احلللتة الااهنتة جلهتو   لحة على الصرظد الوطت مت والرااق اجعملعلت غصحل  ادص
مستلعد  الةتتحلاي والعحتتدايت ادعبلظتتة والحتترتا  ستبظل للمةتت  حتتدملً ابلعنفظتتذ. وأات  الطتتلعيف الشتتلمل 
والعشتتلرك  ،تتذه احلتتوارات ادرلتتو   عتتتني أصتتحل  ادصتتلحة علتتى الصتتترظد التتوطت إجتتااا يبتتل   هتتتلمل 

لئا م  أجل حتد د أفةل أسلو  للمرلوملت عني الشاكلا  للمة  حدملً ابلعنفظذ. ويةمنا عرض النع
زاي   الفهم والوع  عشأن النها الللئم على احللوق إزاا يلدمي ادسلعد  لأل خلص ذوي اإلعلحة، مب  
فظهم النلجون م  اغلمتلمل، وادستلئل ادعرللتة هبتم، وأمهظتة التنتُُها اجلنستلنظة والللئمتة علتى أستلس الست ، 

ويسهل   الوحا ادنلسب و سلو  مصن ف، واحللجة إىل  عم مرلو  العزلفةأمهظة البظل ت ادلدمة يفو 
االسعفل   منا. وحد أعاعتا التدو  اغطتااف وادنتمتلت ادشتلركة عت  يلتد اهل للظمتة هتذه اغنتواع مت  

 احلوارات الوطنظة اللو ة. 
اف ابإلعتتتالغ د  مع ا تتد متت  التتدو  اغطتتا ومنتتذ انرلتتل  ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ،  لتتومل عتت -62

 سلو  مفصل اسب الس  ونوع اجلنس وع  اجلهو  الاامظة إىل إ مل  مسلعد  الةحلاي يف اغطا 
اغوسيف نطلحلً. وميف ذلك، سظزون اسعماار الرمل ادشرتك ميف الدو  اغطااف مهملً م  أجل ضملن 

 إزاا مسلعد  الةحلاي. اُُا حلئمة على احللوق  يواصل هذا العوجا وم  أجل االسعماار يف ضملن ايبلع
وعلتتى هتتلمش االجعمتتتلع الستتلعيف عشتتتا للتتدو  اغطتتتااف، علتتدت اللحنتتتة ادرنظتتة مبستتتلعد   -63

 15الةحلاي اجعملعلً للخرباا يف جمل  مسلعد  الةحلاي رك  على ينفظذ خطة عمل ملعويو وخلصة اإلجااا 
يبذ  حصتلرى جهتدهل حلظمظة،  ن "هل احمللظة والوطنظة واإلالذي  ل مل الدو  اغطااف، ميف مااعل  ظاوف

لعر  تت  اللتتدرات احمللظتتة، وحتستتني العنستتظق متتيف الزظتتل ت  ون الوطنظتتة علتتى النحتتو ادنلستتب واستتتب 
االحعةلا، وزاي   يوفم ويظسم االسعفل   م  خدملت إعل   العأهظل الشلملة ادنلستبة وفتاص اإل متل  

 اغلمتلمل". وكتلن اجعمتلع اخلترباا ادرتت مبستلعد   ة االجعملعظة جلمظتيف ضتحلاياالحعصل ي ويداعم احلمل
. وأللى ادشلركون الةتوا علتى أمهظتة 2013 الةحلاي أو  اجعملع م  هذا النوع يرلده اللحنة منذ علمل

الرلملني يف  اسعةلفة هذه ادنلسبلت م  أجل ير    يبل   اآلراا وأفةل ادملرسلت ميف سلئا ادهنظني 
 رحظل ععنفظذ الع املت مسلعد  الةحلاي الوار   يف االيفلحظة. ل  مسلعد  الةحلاي، والعجم

، متزنتا واتد   عتتم العنفظتذ مت  البتدا متتا  أختاى يف يلتدمي  عمهتل ادعرلتتق 2018ومنتذ عتلمل  -64
ملظلت ابلرملظلت ادشرتكة عني الوزارات إىل مجظيف الدو  اغطااف ادرنظة، وحلما ع ايرات عشأن  عم الر

نزل والصومل  وكمبو اي. و هدف  عتم الرملظتلت إىل النهتو  ابجلهتو  ادشترتكة إىل زمبلعوي وساي ال
صلة  اتوذ للللظلس وميز  حتلظله ةوحلعل  بد عني الوزارات اليت يبذ،ل الدولة م  أجل وضيف أهداف 

ق متيف اللحنتة ادرنظتتة ، وإعتدا  خطتط دستلعد  الةتحلاي. وحتد ُأجتاي هتذا الرمتل ابلعنستظادتد   وبتد 
 عد  الةحلاي. مبسل
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 التعاون واملساعدة -سابعاا  
. 6 العرتلون وادستتلعد  عنصتتا متت  الرنلصتتا الائظستظة لاليفلحظتتة وهتتو عنصتتا معأصتتل يف ادتتل   -65

وأكدت الدو  اغطااف م  جد د، يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أنا يف اني يعحمل كتل  ولتة مت  
لوغ  االيفلحظة يف ادنلطق اخللضرة لوال عهل أوظة ينفظذ الدو  اغطااف مسؤول الواحرة حتا سظطاهتل، فرين ع

ا،دف ادشرتك لاليفلحظة نز  ع  طا ق ير    العرلون. وحتلظللً ،ذه المل ة، يةمنا خطة عمل ملعويو 
 واللل ر  سعة إجاااات  عرني أن يعخذهل الدو  اغطااف لعحسني العرلون عني م   لعمسون ادسلعد  

لو   على يلدميهل حتسظنلً كبماً. ويف دسلعد  لعن ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أُنشرا جلنة ير    العرلون وا
 هذا الرنصا ا،لمل م  عنلصا االيفلحظة.

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أفل  عد  م  الدو  اغطااف  ن نلص العمو ل ميثل علبة  -66
هذا الصد ، ُ حرا مجظيف الدو  اغطااف اللل ر   مبوجب االيفلحظة. ويف لع املهتلرئظسظة يرظق ينفظذ ا

علتتتى النتتتتا يف يلتتتدمي التتتدعم إىل  و  أطتتتااف أختتتاى متتت  أجتتتل إاتتتااز يلتتتدمل كبتتتم يف ينفظتتتذ هتتتدف 
يؤكتتتد خطتتتة عمتتتل متتتلعويو، يستتعطظيف التتتدو  اغطتتتااف الستتتلعظة إىل احلصتتتو  علتتتى  . وكمتتتل2025 عتتلمل

يف ذلتك وضتيف استرتايظحظلت وخطتط  ة إىل يظسم العرلون وادستلعد ، مبتلم الاامظادسلعد  يطبظق العداع
عمل  لملة، ونشا مرلوملت واضحة ومفصلة ع  ااعظلجلهتل ادللظة والعلنظة اخللصة ابدسلعد ، والرمل 

 عنشلة على ير    ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة يف احلوارات الوطنظة والدولظة.
يوا ملللظد اغمور عرااض  الثلل ، يواصل الدو  اغطااف العشد د على أن ؤمتا االسومنذ اد -67

ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايفق   وراً ماك ايً يف ير    العرلون وادسلعد . ويف ؤ ي  الوطتعلى الصرظد 
يتوا علتى أن "كتل  ولتة مت  التدو  اغطتااف التيت يطلتب ادستلعد  ستعبذ  حصتلرى جهتدهل إلثبتلت 

 ،ماغا اهذعلى الصرظد الوطت". وأحات الدو  اغطااف  ن إثبلت على مسعوى رفظيف ظد اغمور مللل
العرلون عني م  دعلجون اجري إىل اد كبم ير    عةم  يدفق ادوار  يلبظًة لالاعظلجلت،    ال وإن كلن

 إىل ادسلعد  وم   لدموال.
التدو  اغطتتااف يف إثبتلت يتتوا ملللظتتد  ما عتتد  متت ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، استع -68

على الصرظد الوطت م  خال  وضيف استرتايظحظلت وخطتط وطنظتة، واإلعتالغ على مسعوى رفظيف اغمور 
عت  العلتدمل احملتتاز وعت  العحتتدايت ادعبلظتة، وكتتذلك مت  ختتال  يلتدمي إستتهلملت مللظتة كبتتم  مت  أجتتل 

 هلإلظهلر يولظالفاصة لدو  اغطااف ا اغعنماخاى، حللالت اغا ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة. ويف
ع  طا ق كفللة وضيف اسرتايظحظلت وخطط  وذلك ،سعوايت أعلى على الصرظد الوطتمبملللظد اغمور 

عمل وطنظة  لملة م  أجل إالز الرمل، واظثمل أمز ، م  أجل يلدمي اد  د م  ادوار  الوطنظة للوفلا 
 ة.االيفلحظ ابلع املهتل مبوجب

يدخل الدو  اغطااف اليت ميزنهل "ويف خطة عمل ملعويو، أ لرت الدو  اغطااف إىل أن  -69
يلدمي ادسلعد  والدو  اغطااف اليت حتعل  إىل ادسلعد  يف  ااكلت السعزمل  أ اا واجبلهتل، اسب 

احملتتتاز يف حتلظتتتتق مل االحعةتتتلا وحتتتدر ادستتتتعطلع، حبظتتت  ا...   شتتتلركون ابنعتتتتتلمل يف اتتتوار عشتتتأن العلتتتتد
ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  اغطااف  مهظة الشااكلت وضملن أن  زون  .اغهداف"

دؤمتا االسعرااض   ا العحلور عني أصحل  ادصلحة على الصرظد   الدوا والوطت حوايً ومنعتملً. ومنذ 
النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة" الذي " الثلل ، أطللا اللحنة ادرنظة ععر    العرلون وادسلعد 

مرلوملت  -على أسلس طوع  وغم رمس   -منرب لفاا ى الدو  ادعةار  ك  يلدمل   هدف إىل يظسم
مفصلة ع  العحدايت اليت يواجههل والجعهل إىل ادسلعد  ك  يف  ابلع املهتل مبوجب االيفلحظة على حنو 
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ب االاعظلجلت الفا  ة فاصة للعواصل ميف اجلهلت ادلحنة )مبل يف اسفرل  وعلجل. و عظري النها ادصمم 
العرلون اإلحلظم (، ومعرهدي إزالتة اغلمتلمل،  ذلك الشاكلا احملعملني للعرلون فظمل عني علدان اجلنو  أو

واجلهلت ادرنظة اغخاى، وإلحلمة اوار أوا ميز  أن  سلعد على يظسم إحلمة الشااكلت. و لركا سبيف 
و  اغطااف يف النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة، منذ وضرا وهت : إكتوا ور وأنمتوال لدم  ا

 النزل والسو ان وصاعظل والصومل  وطلجظزسعلن وكاوايظل. وزمبلعوي وساي
، علدت جلنة ير    العرلون مشلورات ميف طلئفتة واسترة مت  اجلهتلت الفلعلتة، 2018 ويف علمل -70

ومواصلة مرافة آرائهل  لم  أجالنها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة  يفعظنهل الدو  اليت  لركا 
  ل : حتسني الرملظة. وم  عني النعلئا الائظسظة مل

عتظري و  إن النها ادصمم استب االاعظلجتلت الفا  تة مزمتل مفظتد لرمتل االيفلحظتة )أ( 
 ادلثلتة لتدمل احملتاز والعحتدايتلعا عشتأنمتيف التدو  وادنتمتلت لعبتل   اآلراا  منترباً هلمتلً للدو  اغطااف 

 لعرلون وادسلعد ؛ اايف جملااعظلجلهتل لرا  و 
ستتلس أنتتا أنتتتا إىل التتنها ادصتتمم استتب االاعظلجتتلت الفا  تتة علتتى  ُ  أال نبمتت   ) ( 

عل على أسلس أنا  شتزل جت ااً مت  اجلهتو  ادبذولتة لعر  ت  الشتفلفظة والعواصتل ويربرتة  ،ادي منفصل
 ادوار ؛

لعرة اجعملعلت النها ادصمم اسب االاعظلجتلت الفا  تة أمتا ضتاوري مت  معإن  ) ( 
 أجل االسعفل   م  ال خم الذي يولد خال  االجعملع؛

أثبتا العرتلون متيف أصتتحل  ادصتلحة التوطنظني والتتدولظني يف البلتد يف جمتلا يطتتو ا  ) ( 
 و طظط النها ادصمم اسب االاعظلجلت الفا  ة أنا يرلون حظم للمل ة؛

ال ميزت  للتتنها ادصتتمم استب االاعظلجتتلت الفا  تتة أن دتل بتتل احلتتوار التتوطت  ه() 
 اللوي عل  نبم  أن  زملا.

مهظة ير    2019أاير/مل و  24-22 الفرت  ويف -71 ، أكدت اللحنة ادرنظة ععر    العرلون وادسلعد  أ
الدو  اغطااف كبماً صاحلوار عمظة ضملن أن حتاز الدو  اغطااف، جمعمرة، يلدملً   و  حتلظق أهداف 

النها ادصمم  واللظلمل عذلك عزفلا  وفرللظة وعلى حنو  لمل. ويف 2025 لرلمل هذا الصد ، والسعزمل  
منلعا  ائمة  اخل البلد إلاتاة اوار إاتاة  اسب االاعظلجلت الفا  ة، اعرتفا اللحنة  مهظة النتا يف

ل  ادصلحة على الصرظد الوطت. ولدعم الدو  اغطااف مجظيف أصحمنعتم عشأن العنفظذ والعحدايت عني 
إلنشتلا منتلعا وطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل. لً يف هذا الصد ، حدما اللحنة ورحة يعةم   وذج

للظة: يظسم  لع ا وهتدف هذه ادنلعا إىل ضملن ايبلع اا  لمل لعنفظذ االيفلحظة ع  طا ق حتلظق اغهداف 
رب عتني أصتتحل  ادصتلحة ادعرتتد    مت  ختتال  عملظتة يشتتلور ة ويشتلركظة؛ ويتتوفم منتتالعنستتظق العرتلون و 

لعنفظذ  للحهلت صلابة ادصلحة ك  ينلحش عن اهة وصدق و فلفظة العحدايت أو ا الرلبلت اليت يررت  
طة عرب أنش عمظة يشحظيف ال ادشلكل عطا لة مجلعظة؛ وهتظرة عظرة يعظري ينفظذ اإلجاااات ادعرللة ابغلململ

ادنلصا  والعوعظة ابلعحدايت ادعبلظة وخطط العنفظذ و مهظة إ مل  اإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف السظلسلت 
واخلطط والرباما اإل لئظة؛ وإاتاة بفل إلجتااا مشتلورات وطنظتة وعنتلا يوافتق اآلراا، وحتد تد اغولتوايت 

ظلجلت والعحدايت، ميف الرتكظ  على ضملن  د االاعوصظلغة السظلسلت، وينفظذ اغنشطة ورصدهل، وحتد
 احملد  ،ل. جلميف احرتا  اغ ،يف أحا  وحا نز  ،يلدملً اغطااف  دو الأن حتاز 

وصو   2017-2014اغلململ اغرضظة يف الفرت  صد ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سحل ما  -72
طفا  يف ادوي علظون  والر ميف  1,9إىل اواا ادلحنة مبلط متو ل اإلجاااات ادعرللة ابغلململ م  اجلهلت 
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 673,2(، و2016ملظون ) 482,9(، و2015ملظون ) 376,5(، و2014ملظون ) 430,7) 2017 العمو ل علمل
يف ذلك أفملنسعلن  يف ادلئة( مبل 65(( مؤكداً أن عد اً صمماً م  البلدان يعللى مرتم العمو ل )2017ملظون )

  ة ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة والرااق وكولومبظل.واجلمهور ة الراعظة السور 
، اععمد جملس االحتل  اغورويب حااراً لتدعم ينفظتذ االيفلحظتة وخطتة عمتل متلعويو 2017 ويف علمل -73

لحة عشتتأن مستتتلئل إزالتتتة اغلمتتتلمل مشتتلورات وطنظتتتة غصتتتحل  ادصتتت 10ععلتتدمي  عتتتم متتتلا إىل اتتتواا 
ا االسعرااضتتت  الثللتتت ، ُعلتتتدت يف الرتتتااق جلستتتلت اتتتوار وطنظتتتة ومستتتلعد  الةتتتحلاي. ومنتتتذ ادتتتؤمت

ُعلتدت اتوارات متيف أصتحل   غصحل  ادصلحة يف كل م  أوغندا وجنتو  الستو ان والرتااق، كمتل
نمل . وراتتتب ادشتتتلركون ادصتتلحة التتتوطنظني عشتتتأن إزالتتتة اغلمتتتلمل يف كتتتل متت  البوستتتنة وا،استتتك والستتت

اوا  مهظعهتتل يف  عتتتم التتترباما الوطنظتتتة. واحتتتا اتتتوارات ابحلتتوارات الوطنظتتتة غصتتتحل  ادصتتتلحة وأحتتت
أصحل  ادصلحة يف مجيف أصحل  ادصلحة ووفات منرباً دنلحشة اللتة العنفظتذ، ولاليفتلق علتى ستبل 

 ةلً فاصة دنلحشة ستبل ادة  حدملً، على حنو  لمل للحمظيف. وحدما اوارات أصحل  ادصلحة أ
ني اإلعالغ والعخطظط والعنسظق. وابإلضلفة إىل هذه احلوارات، ير    العرلون وادسلعد  م  خال  حتس

ُعلتد ادتؤمتا الرتلد  عشتتأن يلتدمي ادستلعد  لةتتحلاي اغلمتلمل ادةتل   لألفتتاا  وادعفحتاات اغختاى متت  
 12إىل  10يف الفتتتتترت  متتتتتت   ،اغر نانلفتتتتتلت احلتتتتتا  والتتتتتوق اغ تتتتتخلص ذوي اإلعلحتتتتتة يف عمتتتتتلن، 

ؤمتا إىل يوفم الفاص للخرباا يف جمل  التوق اغ تخلص ذوي اإلعلحتة . وسرى اد2019أ لو /سبعمرب 
ومسلعد  الةحلاي، ودعخذي اللاارات واغ خلص ذوي اإلعلحة، مب  فظهم ضتحلاي اغلمتلمل، دواصتلة 

هتو  ادبذولتة دستتلعد  الةتحلاي متيف أازتتلمل اسعزشتلف العحتدايت وادملرستلت اجلظتتد  يف مواامتة اجل
 ص ذوي اإلعلحة وأهداف العنمظة ادسعدامة.ايفلحظة الوق اغ خل

ومنتتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتتتت  الثللتتت ، واصتتتتلا التتتدو  اغطتتتتااف يستتتلظط الةتتتتوا علتتتى أمهظتتتتة  -74
ير    العرلون ل م  أجاالسرتايظحظلت الوطنظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ وخطط الرمل الرللظة اجلو   

مل عأن االسترتايظحظلت وخطتط الرمتل  نبمت  أن يشتتوادستلعد . وأ تلرت التدو  اغطتااف كتتذلك إىل 
العلوي الذي حتدثا ملموسة وبد   العزللظف اسعنل اً "إىل مرلوملت منلسبة و حظلة عشأن على مااال 

ادرلوملت اليت جتميف م  النسلا  يف ذلك مبل -اغلململ ادةل   لألفاا  وأثاهل االجعملع  واالحعصل ي 
عل  هذا واليت ير ز ويشحيف  -ن والاجل  وحُتلَّل م  منتور جنسلين ادعةارات والفعظلت والفعظل على ماا

التتدو  اغطتااف عظنهتتل أفملنستعلن وأنمتتوال  ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، عمتد عتتد  مت  .ادنتتور"
النزتل والصتتومل  وطلجظزستعلن وكمبتو اي إىل إطتتالق و/أو  والبوستنة وا،استك وياكظتل وزمبتتلعوي وستاي

االسرتايظحظلت الوطنظة م  أجل ينفظذ الع املهتل مبوجب االيفلحظة، عدعم م  الشاكلا الوطنظني اسعراا  
 و/أو الدولظني.

ور احملوري لإلجاااات ادعرللة ابغلململ يف حتلظق أهداف العنمظة ادسعدامة، ُ حرا واعرتافلً ابلد -75
هو  الاامظة إىل ير    إ مل  اإلجاااات ادعرللة الدو  اغطااف، منذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، على عذ  اجل

ميز  أن ير ز جهو  يربرة ابغلململ يف اخلطط اإل لئظة اجللر ة واخلطط الوطنظة اغخاى ذات الصلة اليت 
الدوا إلزالة  ادوار . ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، عذ  عا ما اغمم ادعحد  اإل لئ  وماك  جنظف 

غاا  اإلنسلنظة جهو اً ل اي   الوع  يف    ادنعدايت  مهظة اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ابلنسبة اغلململ لأل
 ل ير    العرلون.إىل اللطلعلت اغخاى، م  أج

وال ي ا  الدو  اغطااف يدرك أن يلبظة االاعظلجلت وضملن الوق ضحلاي اغلململ  عطلتب  -76
مستعما للمتوار  السظلستظة وادللظتة وادل  تة مت  أجتل حتستني الاعل تة الع امًل طو ل اغجل  عمثتل يف يتوفم 

 عمل تى متيف اغولتتوايت  ، مبتلالصتحظة وختدملت التدعم االجعمتلع  واالحعصتل ي وجرلهتل أوستيف نطلحتلً 
على نطلق اإل لئظة للحهلت ادلحنة، اسب االحعةلا. ويواصل الدو  اغطااف اإلحاار  مهظة العرلون 
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ت ادرنظة ابلصحة والوق اإلنسلن وحةلاي اإلعلحة والعنمظة م  أجل يلبظة ااعظلجلت ميف ادنتوملأوسيف 
هتم كتذلك العرتلون عتني آلظتلت نت ع الستال  التيت يلتيف وم  اد ،الةحلاي عطا لة  جرة وفرللة ومسعدامة

ز ير  لرتكظ  على الفاص ادفظد  للحمظيف وضملن أن عمظة ا علظهل مسؤولظلت يف جمل  مسلعد  الةحلاي
 اغنشطة عرةهل البرض.

ويف خطة عمل ملعويو، ايفق على أن "يطور مجظيف الدو  اغطااف العرلون الثنلئ  واإلحلظم   -77
ع متا عستبل منهتل العرتلون عتني علتدان اجلنتو  ويبتل   العحتلر  الوطنظتة وادملرستلت اجلظتد  والتدوا ويد

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، جاى يبل    .وادوار  والعزنولوجظل واخلربات م  أجل ينفظذ االيفلحظة"
اغلململ. عد  م  ال ايرات لعللسم اخلربات وغمهل م  جهو  العرلون عني الدو  اغطااف ادعة ار  م  

فاا  ع  اإلوم  اغمثلة على ذلك أن الرد د م  الوفو  زارت كمبو اي للعراف على يطبظق منهحظلت 
ذلتك يف كولومبظتل، علتى ستبظل ادثتل . ويستهم هتذه العبتل الت عتني  يف اغراض  وأفةل ادملرسلت مبتل
 يف العنفظذ الفرل  لاليفلحظة. 5الدو  اغطااف ادنف ِّذ  للمل   

اغلمتتلمل، يف جتاى العرتلون علتى إزالتة وابإلضتلفة إىل ذلتك، منتذ ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ،  -78
على سبظل ادثل . وم  اغمثلة على ذلك الرمل ادو  مشرتكة،  لد هلعني الدو  اليت  عرض احللالت،

هتتذا  شتترتكة. ويفعلتتى اتدو مهل اديف منتتلطق واحرتة العرتلوين عتتني إكتوا ور وعتتمو وعتني ات لنتتد وكمبتو اي 
يف يداعم عنتلا اغمت  والثلتة عتني التدو  اغطتااف. وعتالو  علتى  5الصد ، ميز  أن  سهم ينفظذ ادل   

يف  يف الستتنوات اخلمتتس ادلضتظة، عنصتتااً متت  عنلصتتا ايفلحتتلت الستتالمل، ذلتك، اعُعتتربت إزالتتة اغلمتتلمل،
 فهل إسهلملً ملموسلً يف  عم جهو  السالمل.، اليت يسلط الةوا على أمهظة إزالة اغلململ عوصمثالً  كولومبظل

وعظنمل نُفذ عد  م  اجلهو  لعر    العرلون وادسلعد ، م  الواضري أن اجلهو  بب أن يسعما  -79
لتد وعلتى الصترظد التدوا لةتملن يوجظتا العرتتلون وادستلعد  عطا لتة يزفتل إاتااز يلتدمل كبتم حنتتو يف الب

. وسظعرني عذ  جهتو  أكثتا ينستظللً مت  جلنتب التدو  التيت 2025 حتلظق يطلرلت الدو  اغطااف لرلمل
علتى يتوا ملللظتد اغمتور  ميزنهل يلدمي ادستلعد  لتدعم التدو  اغطتااف التيت أظهتات  رجتة عللظتة مت 

طااا خططلً واضحة للعصدي للعحدايت ادعبلظة. وعلى النحو ادبني يف خطة عمل و  الوطتالصرظد 
ا التتدعم حبظتتت  يةتتم  الشتتااكلت يرا فتتلً واضتتحلً للمستتؤولظلت ومستتتلالة ،  نبمتت  يتتوفم هتتذ21متتلعويو 

العنفظتتذ، ووضتيف أهتداف واضتتحة وحلعلتة لللظتلس وإرستتلا اتوار منتعتم طتتوا  فترت   ،فظمتل عظنهتتلاغطتااف 
 واظثمل أمز ، وضيف الع املت معرد   السنوات.

 تدابري لضمان المتثاط -اثمناا  
ادسؤولظة الائظسظة ع  ضملن االمعثل  يليف على عليق كل سبق أن أحات الدو  اغطااف  ن  -80

متت  االيفلحظتتة  ن يعختتذ كتتل  ولتتة طتتاف مجظتتيف العتتتداعم  9 ولتتة طتتاف عشتتزل فتتا ي. ويلةتت  ادتتل   
يف ذلك فا  اجل ااات الرللعظة دنيف وحميف اي نشلة بتور  لومل  مبل ،ونظة واال ار ة ادالئمة وغمهلالللن

 ظم خيةيف لوال عهل او سظطاهتل.عا ا خلص او  ليف يف احل
يفرل ذلك عرد، أن "يعخذ، يف  ويل مل خطة عمل ملعويو كل  ولة م  الدو  اغطااف اليت مل -81

 عحلوز موعد انرلل  ادؤمتا االسعرااضت  الااعتيف، مجظتيف العتداعم الللنونظتة  موعد ال أحا  وحا نز  ويف
خلضرون  بتور  لومل عا أ خلص مشمولون عوال عهل أو واإل ار ة وغمهل م  العداعم دنيف وحميف أي نشلة

 .خلضيف لسظطاهتل"  ليف يف إحلظم مشمو  عوال عهل أو لسظطاهتل أو
 ولة طافلً حد أعلما  ال اععمدت يشا رلت  63لثلل ، كلنا ويف خعلمل ادؤمتا االسعرااض  ا -82

ة طافتلً أعلمتتا  اتل يرعترب اللتتوانني  ولت 37وأن هنتتلك  9يف إطتلر االلع امتلت ادنصتتوص علظهتل يف ادتل   
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يبل ِّط عرد  فه  مل ، ولة 61وعد هل  ،الدو  اغطااف ادعبلظة الوطنظة الللئمة كلفظة إلنفلذ االيفلحظة. أمل
اععربت اللوانني الللئمة   أو 9 إذا اععمدت يشا رلت يف إطلر االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل   عمل

 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل :كلفظة إلنفلذ االيفلحظة. 
إىل  -النزتتل وعمتتتلن  هتت   ولتتة فلستتطني وستتاي -انةتتما ثتتالي  و  أطتتااف  )أ( 

النزتل و ولتتة  يبتني ستتاي . ومل9 رلت مبوجتب ادتتل   االيفلحظتة. وأ تتلرت عمتلن إىل أاتتل اععمتدت يشتتا 
 ؛9اللوانني احلللظة كلفظة يف إطلر ادل    انيرعرب  لإذا كلنع مل ل يشا رلت أوفلسطني عرد اععمل مه

أفملنسعلن  - 9أ لرت ّلين  و  أطااف إىل أال اععمدت يشا رلت وفللً للمل    ) ( 
 لسو ان وفنلندا وفظح  وكظنظل؛وابراغواي وعلملراي وسلنا كظعس ونظفس وا

ظتة كلفظتة: أنمتتوال أ تلرت التدو  اغطتااف التثالي العللظتة إىل أاتل يرعترب اللتوانني احللل ) ( 
   فوار وات لند. وكوت

 ولتة طافتتلً  اتل اععمتتدت يشتا رلت يف إطتتلر االلع امتلت ادنصتتوص  72وات  اآلن، أفتتل ت  -83
  اتتل يرعتترب اللتتوانني الوطنظتة الللئمتتة كلفظتتة إلنفتتلذ االيفلحظتتة.  ولتتة طافتلً  39وأفتتل ت  9علظهتل يف ادتتل   

يبلط عرد عمل إذا اععمتدت يشتا رلت يف إطتلر  فه  مل ، ولة 53وعد هل  ،الدو  اغطااف ادعبلظة أمل
اععربت اللتوانني الللئمتة كلفظتة إلنفتلذ االيفلحظتة. ومنتذ ادتؤمتا  أو 9االلع املت ادنصوص علظهل يف ادل   

لههل إىل ا السعرااض  الثلل ، يواصل رؤسلا االيفلحظة ادعرلحبون ميف هذه الدو  اغطااف السرتعلا انعب
خطة عمل  االلع امل ادسعحق ويشحظرهل على اإلعالغ عشأن هذه ادسألة يف أحا  وحا نز . ويفهذا 

 لااعيف.ملعويو، الع ما الدو  اغطااف مبرلجلة هذه ادسألة حبل ادؤمتا االسعرااض  ا
ويف خطتة عمتل متلعويو، ايُفتق علتى أن مجظتيف التدو  اغطتااف ادراوفتة عرتدمل امعثل،تل لاليفلحظتتة  -84
اليت ُ  عم عدمل امعثل،ل ،تل "ستعلدمل مرلومتلت عت  اللتة مجظتيف التدو  اغطتااف  ستاع وأمشتل طا لتة  أو

لتى اتل هتذه ادستألة نزنة وأكثاهل  فلفظة وسعرمل ميف الدو  اغطااف اغخاى عاو  مت  العرتلون ع
ااف أمهظتتة ومنتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، أكتتدت التتدو  اغطتت ."8عستاعة وفرللظتتة، عمتتالً ابدتتل   

ستعما ياالستعماار يف إ انتة أي استعرمل  لأللمتلمل ادةتل   لألفتاا  مت  حبتل أي جهتة فلعلتة لةتملن أن 
 وصم اسعخدامل اغلململ ادةل   لألفاا . د  

سعرااض  الثللت ، أنشترا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل  اللتلئم علتى العرتلون درلجلتة ويف ادؤمتا اال -85
والنتا يف أي معلعرة حد يزون منلسبة دسلعد  الدو  اغطااف  1-1ثل  للمل   ادسلئل ادعرللة ابالمع

الثلل ، نتات  على الرمل مرلً ابلاو  العللظد ة لاليفلحظة ادعمثلة يف العرلون. ومنذ ادؤمتا االسعرااض 
اليت ظهات  1-1اللحنة ادرنظة ابالمعثل  الللئم على العرلون يف ا علاات عدمل االمعثل  غازلمل ادل   

يف أوكاانظل وجنو  السو ان والسو ان والظم . وطلبا اللحنة ابنعتلمل م  هذه الدو  اغطااف يلدمي 
نيف إجااا العحلظللت، وكذلك ع  الع امهل مرلوملت مسعزملة ع  حتلظللهتل وع  ظاوفهل الوطنظة اليت مت

هتت   -واللتتا  ولتة طتاف وااتد  عرمتل االيفلحظتة. ورابتا اللحنتة ابدشتتلركة ادستعما  ،تذه التدو . 
يف اال عتتلاات، وخلصتا إىل أن اال عتلاات غتتم ذات مصتداحظة وأن ادتتاجري أن  -جنتو  الستو ان 

لنتتا إىل ادرلومتلت التوار   مت  جنتو  الستو ان، يزتون ادنطلتة ادرنظتة خللظتة مت  اغلمتلمل اغرضتظة. واب
ات. وأ تلرت احلتلالت ادعبلظتة إىل أن أوصا اللحنة التدو  اغطتااف عرتدمل مواصتلة النتتا يف اال عتلا

لحنة  اغم  ال   ا  هو الرلبة اليت يرظق النتا يف اال علاات لزنهل أ لرت أ ةلً إىل اسعماار يواصل ال
 يف هذا الصد .والدو  اغطااف عشأن جهو هل 

اتواراً  ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، أرستا اللحنتة ادرنظتة ابالمعثتل  اللتلئم علتى العرتلون -86
مفعواًل ومعواصالً ميف اجملعميف اددين عشتأن احلتلالت التيت  ت عم فظهتل استعخدامل اغلمتلمل ادةتل   لألفتاا . 
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ش، واحلملتتة الدولظتتة حلتتتا اغلمتتتلمل ويرلتتد اللحنتتة اجعملعتتلت منعتمتتة متتتيف منتمتتة هظتتوم  را تتعس وويتتت
 اغرضظة دنلحشة اال علاات ادعرللة ابسعخدامل اغلململ.

مت  االيفلحظتة   ر ،  1-1ن ا علاات عدمل امعثل  الدو  اغطااف غازلمل ادتل   ويف اني أ -87
ة. وعلى فرين الدو  اغطااف علزمة على أن يعحلى ابلظلتة للعأكد م  أن اجلمظيف درتمل حواعد االيفلحظ

الزلمل  غاار ذلك، أللا عرض الدو  اغطااف الةوا على احللجة إىل ضملن يلظد الدو  اغطااف 
 يف ذلك إزالة اغلململ يف أحا  وحا نز . االلع املت الوار   يف االيفلحظة، مبل جبمظيف

 الش افية وتبادط املعلومات -اتسعاا  
غطااف  ن الشفلفظة والعبل   ادفعو  للمرلوملت، يف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، سلما الدو  ا -88

االيفلحظة وغمهل م  الوسلئل غم الامسظة، عنصاان أسلسظلن م  خال  آلظلت رمسظة وغم رمسظة يف إطلر 
وسلما الدو  اغطااف أ ةلً  ن احلوار الذي  سرت د مبرلوملت  حظلة وعللظة  لعحلظق أهداف االيفلحظة.

 .العرلون وادسلعد  ويسا يف ويم  ينفظذ االيفلحظة اجلو   م   أنا  عم

 لتيف علتتى العت امل  7الشتفلفظة مبوجتب ادتل   عشتتأن لر ا وذكَّتات التدو  اغطتااف  ن يلتدمي يلت -89
و زعس  هذا اغما أمهظة خلصة ابلنسبة للدو  اغطااف اليت ه  عصد  يدمم  مجظيف الدو  اغطااف.

، وابلنسبة للدو  اغطااف اليت ه  عصد  يطهم ادنلطق 4وفللً للمل    ان و ت اغلململ ادةل   لألفاا 
، والدو  اغطااف اليت حتعفظ ابغلململ ادةل   لألفاا  لألغاا  اليت يسمري هبل 5  ادلمومة وفللً للمل 

  .9، والدو  اغطااف ادسؤولة ع  عد  كبم م  النلجني، ويلك اليت ه  عصد  ينفظذ ادل   3ادل   
مت  أجتل  عتم جهتتو   (10)لتدو  اغطتااف  لتظالً لإلعتتالغلجعمتلع الااعتيف عشتتا االوحتد اععمتد  -90
 لظل اإلعالغ، ومنذ وضيف  و  اغطااف يف جمل  يلدمي العللر ا وحتسني كمظة يلك العللر ا ونوعظعهل.الد

ائتد التيت ميزت  وحد أعل ت الدو  اغطااف العشد د علتى الفو ادلدمة.  لواظ حتس  يف نوعظة العللر ا
اغطااف على استعخداما يف ينفظتذ الع املهتتل  احلصو  علظهل ععطبظق " لظل اإلعالغ"، و حرا الدو   

 ولة طافلً حدما يللر اهل م  أصل  20 ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعخدما. (11)7مبوجب ادل   
ومل فعرا اللحنعلن ادرنظعلن . الغ أو عرةهلمجظيف عنلصا  لظل اإلع 5ادنفذ  للمل    32الدو  اغطااف الت 

اليفلحظة ومبسلعد  الةحلاي حتثلن الدو  على اسعخدامل  لظل اإلعالغ لةملن الوضو  م  ا 5ععنفظذ ادل   
 .عشأن اللة العنفظذ

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

الاتا اللحنة أن اإلعالغ ع  االلع املت ادعرللة مبسلعد  الةحلاي مبوجب خطة عمل ملعويو مل بردف
عرلتتق إىل إاتاتتة منترب للتتدو  اغطتااف دنلحشتة العحتتدايت ادبلتط عنهتتل فظمتل  سترا حتد  زتون مرلتتداً، 

. علاة للعملب على هذه العحدايتم  خطة عمل ملعويو والفاص اد 14إىل  12ععنفظذ اإلجاااات م  
وأ لرت اللحنة أ ةلً يف االجعملع إىل  عو  موجهة م  الدو  اغطااف إىل النتا يف يبسظط أسللظب 

 .اإلعالغ ع  مسلعد  الةحلاي يف مجظيف االيفلحظلت ذات الصلة عن ع السال 
إر ل ات عشأن اإلعالغ ع  مسلعد  كنعظحة للمشلورات، وضرا اللحنة ادرنظة مبسلعد  الةحلاي و  -92

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

 .APLC/MSP.14/2015/WP.2،  لظل اإلعالغ (10)
  .37، الفلا  APLC/MSP.15/2016/10، العلا ا اخلعلم  لالجعملع اخللمس عشا للدو  اغطااف (11)
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زوك الدولظة ادعرللة عةحلاي صمسلعد  الةحلاي، فةالً ع  إعااز أوجا الع زر يف جمل  اإلعالغ ميف انعلف ال
الدو   الذخلئا ادنفحا  وابإلعلحة والوق اإلنسلن. لثلل ، حدمل اواا نصف  ا ومنذ ادؤمتا االسعرااض  

 .اغطااف ادرنظة يللر ا  لملة عشأن مسلعد  الةحلاي
لت متمرلو  ويف ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، ايُفتق علتى أن يلتدمل مجظتيف التدو  اغطتااف ستنوايً  -93

ويف خعتتلمل . عللظتة اجلتو   وبدثتة، وفلمتل يلعةتظا االيفلحظتتة، وأن يلتدمل مرلومتلت إضتلفظة عشتزل طتوع 
اليت صدحا على االيفلحظة أو انةما  161مجظيف الدو  اغطااف الت كلنا ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  

واالستعثنلاان . االيفلحظتة مت  7مت  ادتل    1مرلوملت أولظة عشتأن الشتفلفظة وفلتلً للفلتا  حد حدما إلظهل 
ومنتذ ادتتؤمتا االسعرااضت  الثللتت ، حتدما عمتتلن يلا اهتل اغوا عشتتأن . الواظتدان مهتتل عمتلن ويوفتتللو

. ومهل  ولة فلسطني وساي النزل -الشفلفظة، على غاار مل فرلعا  ولعلن أخااين انةمعل إىل االيفلحظة 
 . ااً أولظلً عشأن الشفلفظة على النحو ادطلو ا وابلعلا، فلد حدما مجظيف الدو  ابسعثنلا يوفللو يل

لع املت على ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايُفق أ ةلً  -94 ا أن "الدو  اغطااف اليت لظسا لد هل 
، 2019ويف علمل  ".7يعرلق ابلعنفظذ سعسعخدمل اغ وات ادبسطة م  أجل الوفلا ابلع املهتل النل رة ع  ادل   

ادبسطة م  أجل الع املت لظسا لد هل  45طافلً م  أصل  ولة  13اسعخدما  يعرلق ابلعنفظذ اغ وات 
 .7لوفلا ابلع املهتل النل رة ع  ادل   ا

زا ت وميف ذلك،  يف ادلئة. 50ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، كلن مرد  اإلعالغ الرلمل  ون  -95
وأ لرت . االيفلحظة االلع املت اغسلسظة الوار   يفاغلململ اليت ينفذ مردالت إعالغ البلدان ادعةار  م  

احرتاعتا اللحنتة ادرنظتة ععر  ت   التدو  اغطتااف إىل أن يتوفم خظتلر أ ا  إلزرتونظتة لإلعتالغ، علتى حنتو متل
 .العرلون وادسلعد ، م   أنا أن  دعم الدو  اغطااف يف جهو هل ادعرللة ابإلعالغ

ل ، أولا الدو  اغطااف حدراً أكرب م  االهعململ غمهظة ضملن ا االسعرااض  الثلومنذ ادؤمت -96
الرباما  مجيف البظل ت ادصنفة اسب نوع اجلنس والس  وكفللة اسعخدامل البظل ت إلر ل  عملظة وضيف 

ويف مرتتم احلتلالت، حتتدما التدو  اغطتااف التتيت حتدما يللر اهتل مبوجتتب  يف مجظتيف جمتلالت العنفظتتذ.
اجلنس والس ، وخبلصة فظمل  عرلتق عةتحلاي اغلمتلمل وادستعفظد   نوع اسب  مرلوملت مصنفة 7   ادل

 .م  العثلظف يف جمل  انلطا اغلململ
ما عستومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايفلا التدو  اغطتااف علتى ضتاور  إ تالا اهعمتلمل م -97
لشتتفلفظة ويبتتتل   ل متتلة إىل وأ تتتلرت مجظتتيف جلتتلن االيفلحظتت ابلشتتفلفظة.ينفظتتذ االلع امتتلت ادعرللتتة واصتتلة د

شحظيف إجاااات ورك ت هذه اللحلن يف إطلر عملهل على ي. االضطالع عوالايهتل يف أمهظةم  ادرلوملت 
 .وير    الشفلفظة ويبل   الدو  اغطااف للمرلوملتاغ اا  نيحتس

 دعم التن يذ -عاشراا  
 اظيةو دة دعم تن يذ الت   

لتدو  اغطتتااف عتتد اً مت  العتتداعم الاامظتة إىل ير  تت  احلوكمتتة لجعمتتلع الااعتيف عشتتا االاععمتد  -98
ويشتمل العتداعم ادهمتة ادعختذ  اععمتل  خطتة عمتل  والشفلفظة ادللظعني يف واتد   عتم ينفظتذ االيفلحظتة.

متتؤمتا ستتنوي إلعتتالن معرتد   الستتنوات لواتتد   عتتم العنفظتتذ، وإنشتتلا ااعظتلط  لألمتتلن ادتتلا، وعلتتد 
عمتل واتد   عتم العنفظتذ وإ ار  النفلتلت ادعصتلة ابلتدعم اغسلست  وااعظتلط  يربعلت م  أجل  عم 

وُأ رجا هذه العداعم يف "اللاار ادعرلق ععر    احلوكمة والشتفلفظة ادتللظعني  اختل واتد  . اغملن ادلا
 .غطااف عم العنفظذ" الذي اععمده االجعملع الااعيف عشا للدو  ا
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لثلل ، ايفلا الدو  اغطااف على أن يلدمل مجظيف الدو  اغطااف ويف ادؤمتا االسعرااض  ا -99
اللل ر  على ذلك ادوار  ادللظتة الالزمتة للستم الفرتل  لرمتل واتد   عتم العنفظتذ، وأن يعحمتل مستؤولظة 

ولتة طافتلً  عمتلً ستنوايً لرمتل   27ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، حتدمل اتواا . اآللظلت اليت أنشأهتل
 .العنفظذ واد   عم

ويواصل واد   عم العنفظذ يلدمي يللر اهل ابنعتلمل وعلى حنو  عوافق ميف "العوجظا الصل ر عت   -100
ووفلتتلً للتتاار . التدو  اغطتتااف إىل واتد   عتتم العنفظتذ" وكتتذلك متيف حتتاارات التدو  اغطتتااف اغختاى

إىل جلنة ينسظق أنشطة  ، حدما واد   عم العنفظذ يللر ا فصلظةاالجعملع الااعيف عشا للدو  اغطااف
 .واد   عم العنفظذ و ؤوال ادللظة

و أعا الدو  اغطااف سنوايً على االعرتاف ابلدعم ادهم الذي يلدما واد   عم العنفظذ إىل  -101
 عو  الدو  اغطااف الائظس واللحلن ومنسق عا ما الاعل ة وإىل فاا ى الدو  اغطااف وغمهل، وعلى 

  لواد   عم العنفظذ.إىل مواصلة  عمهل 
ومنذ ادؤمتا االسعرااضت  الثللت ، ومت  ختال  التدعم ادتلا ادلتدمل مت  سو ستاا، واصتل ماكت   -102

جنظف الدوا إلزالة اغلململ لألغاا  اإلنسلنظة اسعةلفة واد   عم العنفظذ، وهو مل كفتل عتدمل حتمتل 
  اد   عم العنفظذ.ظف معصلة ابلدعم اللوجسيت واإل اري لو الدو  اغطااف غي يزلل

 اجتماعات الدوط اف راف  
مستتألة  "جتعمتتيف التدو  اغطتااف ابنعتتتلمل للنتتا يف أي متت  االيفلحظتة علتى أن 11يتنص ادتل    -103

(" وعلتتتى علتتتد اجعملعتتلت التتتدو  اغطتتتااف الالالتتتة ...يعرلتتق ععطبظتتتق هتتتذه االيفلحظتتة أو ينفظتتتذهل )
ايفلا  و .  اغالسعرااضاا ؤمتادد رل  لالجعملع اغو  سنوايً إىل أن  ُ  ويف ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، 

 .ادؤمتا االسعرااض  الااعيفإىل أن  ُرلد الدو  اغطااف على علد اجعملعلت سنو ة للدو  اغطااف 
يشا   الثلين/نوفمرب  30وُعلد االجعملع الااعيف عشا للدو  اغطااف يف جنظف يف الفرت  م   -104
عاائستتة ستترل   الستتظد عايتتاان  و كتتاومربوغ، الستتفم وادمثتتل التتدائم  2015 ستتمرب كتلنون اغو /   4إىل 

وُعلتد االجعمتلع اخلتلمس عشتا للتدو  اغطتتااف يف  لبلحظزتل لتدى مزعتب اغمتم ادعحتد  يف جنظتتف.
، عاائستتة 2016لنون اغو /  ستتمرب كتت  1يشتتا   الثتتلين/نوفمرب إىل  28ستتلنعظلغو،  تتظل ، يف الفتترت  متت  

السفم   مرلا السظد إ االدو مونظوي ابلنثو ال، وز ا خلرجظة  ظل  )متثلا سرل   السظد  ملرات ملوراس، 
وُعلد االجعملع السل س عشا للدو  . وادمثلة الدائمة لشظل  لدى مزعب اغمم ادعحد  يف جنظف(

رل   السظد ، عاائسة س2017كلنون اغو /  سمرب   20 إىل 18اغطااف يف فظظنل، النمسل، يف الفرت  م  
وُعلتتتد . يومتتتلس هل نويستتت ، الستتتفم وادمثتتتل التتتدائم للنمستتتل لتتتدى مزعتتتب اغمتتتم ادعحتتتد  يف جنظتتتف

، 2018يشا   الثلين/نوفمرب  30إىل  26االجعملع السلعيف عشا للدو  اغطااف يف جنظف يف الفرت  م  
مزعتتب اغمتتم ادعحتتد  ، الستتفم  وادمثلتتة الدائمتتة غفملنستتعلن لتتدى ثتتااي  لظتتلعاائستتة ستترل   الستتظد  

يشتتتتا    29إىل  25وُعلتتتد ادتتتؤمتا االسعرااضتتتت  الااعتتتيف يف أوستتتلو، النتتتتاو ا، يف الفتتترت  متتت  . جنظتتتف يف
عاائسة هلن  عاايسزلر، السفم وادمثل الدائم للناو ا لدى مزعب اغمم ادعحد   ،2019الثلين/نوفمرب 

 .يف جنظف
لتتدو  اغطتتااف استتعخدامل اجعملعتتلت التتتدو  ومنتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، واصتتتلا ا -105

نتتتتتا التتتدو  اغطتتتتااف يف يويف كتتتل اجعمتتتلع،  ينفظتتتذ االيفلحظتتتتة.إلاتتتتااز العلتتتدمل يف اغطتتتااف ك لظتتتلت 
رنظة مبسلعد  ، واللحنة اد5واللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل    ،االسعنعلجلت اخلعلمظة عشأن ينفظذ وال ة الائظس

ويلظس . العرلون وادسلعد ، واللحنة ادرنظة ابالمعثل  الللئم على العرلون الةحلاي، واللحنة ادرنظة ععر   
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ازه التتدو  اغطتتااف ستتتنوايً يف الستتر  إىل حتلظتتق اغهتتداف اغسلستتتظة حتتتهتتذه العلتتلر ا العلتتدمل التتتذي 
طتااف، متيف يستلظط الةتوا علتى اإلجتاااات لاليفلحظتة ختال  الفترت  الفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو  اغ

خبطة عمل ملعويو، وعلى جملالت الرمل ذات اغولو ة ابلنستبة للتدو  اغطتااف واللحتلن  ذات الصلة
وابإلضلفة إىل ذلك، يعظري عااما اجعملعلت الدو  اغطااف فاصةً للدو  اغطااف اليت ينفذ . والائظس

 .بدثة يف جمل  الوفلا ابلع املهتل اغازلمل الائظسظة لاليفلحظة لعلدمي مرلوملت
اجعملعلت الدو  اغطااف عد اً م  الللت  اادؤمتا االسعرااض  الثلل ، اسعةلف ومنذ -106

ختتال  االجعمتلع الااعتيف عشتا للتتدو   "مستلعد  الةتحلاي"النلتلا، منهتل جلستة رفظرتة ادستتعوى عشتأن 
مل اإلجاااات الشلملة إلزالة اغ"اغطااف، واللة نللا عشأن  لململ وحتلظق السالمل: العرلون م  أجل عل

علمًل م   20، خال  االجعملع اخللمس عشا للدو  اغطااف، واللة نللا عشأن ""م  اغلململ خل 
" واللتتة نلتتلا عشتتأن "جرتتل اإلنستتلن بتتور اهعمتتلمل 2025النحتل : حتلظتتق وعتتد االيفلحظتتة حبلتتو  عتتلمل 

. ختتتال  االجعمتتلع الستتل س عشتتا للتتدو  اغطتتتاافااليفلحظتتة: يلتتدمي مستتلعد  فرللتتة إىل الةتتحلاي"، 
 .اا الللت النللا هذه فاصة للدو  اغطااف للعفزم يف مسلئل مهمة معرللة ععنفظذ االيفلحظةوأات

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واجها االيفلحظة حتتدايت امتا عت  عتدمل يستد د التدو   -107
ت هتذه وحتد أجترب .   هظزتل الرتيظبتلت ادللظتة لاليفلحظتةعت كغنصبعهل ادلار  أو أتخاهل يف ذلتك، وكتذل

يف ذلتك ا تتلذ  ادشتلكل ا،ظزلظتة التدو  اغطتااف علتى ا تلذ عتد  مت  العتداعم خلفتض العزتللظف، مبتل
يتداعم غتم ماغتو  فظهتل مثتل خفتض عتد  أايمل االجعملعتلت عستبب عتدمل كفل تة اغمتوا  الالزمتة لرلتتد 

يفلحظة لةتملن اال، اعُعمد عد  م  العداعم يف سظلق 2016نذ علمل وم. االجعملعلت على النحو ادلار
اللدر  على العنبؤ ابلوضيف ادلا وكفللة االسعدامة ادللظة، مبل يف ذلتك إ را  عنتد للطتوارا يف يلتد اات 
العزللظف ويداعم معصلة ععسد د اغنصبة ادلار  وعردمل يسد دهل يف الوحا ادنلسب، فةالً ع  يداعم 

السعرااض  الااعيف يلا ااً ويوصظلت يعةم  وحدمل رئظس ادؤمتا ا .العزللظف على أسلس انصص خلفض
 .عد اً م  اإلجاااات اليت  نبم  أن  رعمدهل ادؤمتا االسعرااض  الااعيف

 ما بني الدوراتاملعقودة فيجتماعات ال  
اجعملعتتلت ختتال  الفتترت  منتتذ ادتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، واصتتلا التتدو  اغطتتااف علتتد  -108

ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااضت  الثللت ، متل فعرتا االجعملعتتلت . طتاافالفلصتلة عتني اجعملعتلت التدو  اغ
ادرلتتو   فظمتتتل عتتني التتتدورات يثبتتتا أاتتل بفتتتل حتتظم غتتتم رمستتت  لعبتتل   ادرلومتتتلت عشتتأن العلتتتدمل احملتتتاز 

ومنتتتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتتت  الثللتتتت ، . ظتتتةوالعحتتتدايت ادعبلظتتتة ودنلحشتتتة ادستتتتلئل ادعصتتتلة ععنفظتتتذ االيفلح
ت نللا مواضظرظة درلجلة ادستلئل ذات الصتلة ادعرللتة ععنفظتذ االيفلحظتة، مبتل يف ذلتك ثا الللحدِّ اسعُ 

منلحشة مواضظرظة عشأن "الشااكلت: احلللة الااهنة" خال  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات يف 
لتة اغختم " : اداا2025 إلالز: علمل خل   م  اغلململ حبلو  عتلمل، وعشأن "حتلظق ا2015ا  اان/ ونظا 

، وعشأن "جلسة عشأن العطلرلت يف 2016خال  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات يف أاير/مل و 
"ينفظتتذ  ن، وعشتتأ2017رلتتو   فظمتتل عتتني التتدورات يف ا  اان/ ونظتتا " ختتال  االجعملعتتلت اد2025عتلمل 

رلتو   فظمتل عتني التدورات يف ظة اتا اغلململ ادةل   لألفاا " ختال  االجعملعتلت ادم  ايفلح 5ادل   
 أاير/ 24 إىل 22ومشلتا االجعملعتلت ادرلتو   فظمتل عتني التدورات يف الفترت  مت  . 2018 ونظا  ا  اان/

رترت  ينفظتذ  وملً كلمالً م  ادنلحشلت ادواضظرظة غم الامسظة عشأن العحدايت الااهنة التيت ي 2019 مل و
واالستتعخدامل اجلد تد لأللمتتلمل  ؛االلع امتلت زالتتة اغلمتلمل وإاتتلزاآلجتتل  احملتد   إلااليفلحظتة، مبتتل يف ذلتك 

 ومسلعد  الةحلاي؛ والعثلظف يف جمل  ادخلطا ومحل ة اددنظني؛ ادةل   لألفاا  ويلدمي العللر ا الوطنظة؛
 .والعرلون وادسلعد  لمل؛وإ مل  منتور جنسلين يف اإلجاااات ادعرللة ابغلم
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ضت  الثللت ، ُعلتدت اجعملعتتلت فظمتل عتني التدورات علتى متدى  تتومني ومنتذ ادتؤمتا االسعراا -109
وابلنتا إىل ياكظ  . العنفظذ هل يف جمل ع  جهو بدثة فاصًة لعلدمي مرلوملت  اغطااف أاتاا للدو 

وإعطلا اللحلن حظمة مع ا د  للعفلعتل ادبل تا متيف فاا ى الدو  على اا أكثا مالامة لعنفظذ االيفلحظة 
االجعملعلت ادرلو   فظمل عني الدورات لرلد اجعملعلت م  عد  جللن فل ت فلد اسع فاا ى الدو ،

 .ثنلئظة يف جنظف ميف مد اي الرباما الوطنظة دزلفحة اغلململ
اغلململ لألغاا  اإلنسلنظة  ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، واصل ماك  جنظف الدوا إلزالة -110

ل عني الدورات، عتدعم متلا مت  سو ستاا، وكفتل عتذلك عتدمل حتمتل اسعةلفة االجعملعلت ادرلو   فظم
 .الدو  اغطااف غي يزللظف معصلة ععنتظم هذه االجعملعلت

 جلنة التنسيق  
يةطليف عتا جلنتة خال  ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، أعازت الدو  اغطااف الدور ادهم الذي  -111

. الامسظتة وغتم الامسظتة للتدو  اغطتااف وادعرلتق هبتلالعنسظق يف ينسظق الرمل النل ئ ع  االجعملعتلت 
ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضتت  الثللت ، اجعمرتتا جلنتة العنستتظق مت  ّتتلين إىل عشتا متتاات يف الستنة للوفتتلا 

العلرخيظتة ادعمثلتة يف إ تااك احلملتة  وطوا  هتذه الفترت ، الفتتا جلنتة العنستظق علتى نلرستعهل. عوال عهل
لصتلظب اغمحتا، واغمتم ادعحتد  ادمثلتة مبزعتب اغمتم ل لحنتة الدولظتةالغرضظة، و الدولظة حلتا اغلململ ا

 ، ادعحد  لشؤون ن ع السال ، وماك  جنظف الدوا إلزالتة اغلمتلمل لألغتاا  اإلنستلنظة، والتائظس ادرتنيَّ
 .مسظةومنسق عا ما الاعل ة غم الا 

يةطليف عا جللن االيفلحظة يف  عم ينفظذ وواصلا الدو  اغطااف إ ل هتل ابلرمل ادهم الذي  -112
ومنتتذ ادتؤمتا االسعرااضتت  الثللتت ، يرت ز علتتى وجتا اخلصتتوص العرتتلون عتني اللحتتلن والتتدو  . االيفلحظتة

اللع امتتلت مبوجتتب  اغطتتااف ادنفتتذ ، نتتل كفتتل يتتدفللً أكتترب للمرلومتتلت عتتني التتدو  اغطتتااف ادنفتتذ 
 .االيفلحظة وآلظلت االيفلحظة

 ايةبرانمج الرع  
العمثظتتل الواستتتيف النطتتتلق يف يظستتتم  منتتذ ادتتتؤمتا االسعرااضتت  الثللتتت ، واصتتتل عتتا ما الاعل تتتة -113

دشلركة . االيفلحظةهظرلت اجعملعلت  ا وواصلا الدو  اغطااف اعرتافهل  مهظة عا ما الاعل ة يف كفللة 
 . عمصو  على  ون احل ثل  الدو  اغطااف اليت حد يزون يف وضيف ال  عظري ،ل ادشلركةالواسرة دم

 17معوستتطا  ،  عتم عتتا ما الاعل تة غتم الامسظتة ستتنوايً مشتلركة متل2018-2014وختال  الفترت   -114
الدورات أو 16مندوابً مثلوا مل معوسطا  يف كل   ولة يف كل جمموعة م  االجعملعلت ادرلو   فظمل عني 

لزنا اخنفل  العمو ل ادخصص للدعم، و  مباور السنواتواسعما . اجعملع م  اجعملعلت الدو  اغطااف
 .سعما م  عد  حلظل م  الدو  اغطاافعدعم م ات 

دسلئل ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ،  حيف عا ما الاعل -115 ا عل    ة الدو  اغطااف على ماا
م غم أن التدو  اغطتااف يالاتظ أن التذكور  شتزلون عتد اً غت. اجلنسلنظة والعنوع يف يشزظل وفو هل

 .احللصلني على الدعم معنلسب م 

 مشاركة اجلهات ال اعلة افخرى  
ظتة حلتتا اغلمتلمل واصتلا التدو  اغطتااف يلتد اهل ويشتحظرهل دشتلركة ومستلمهة احلملتة الدول -116

اغرضظة، واللحنة الدولظة للصلظب اغمحا، واجلمرظلت الوطنظة للصلظب اغمحا وا،ال  اغمحا واحتل هل 
غمتم ادعحتتد ، وماكت  جنظتتف التدوا إلزالتة اغلمتتلمل لألغتاا  اإلنستتلنظة، وادنتمتلت الدولظتتة التدوا، وا
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ني يف جمتل  إزالتة اغلمتلمل ومنتمتلت اجملعمتيف ادتدين واإلحلظمظة، والنلجني مت  اغلمتلمل ومنتمتلهتم، والرتلمل
 م  رو  الشااكة واسعفل ت الدو  اغطااف إىل اد كبم. اغخاى، على حنو كلمل يف ينفظذ االيفلحظة

اليت يبد هل جمموعة واسرة م  اجلهلت الفلعلة اليت الع ما ابلرمل مرلً م  أجل كفللة العنفظتذ الزلمتل 
 .والفرل  لاليفلحظة

ومنذ ادؤمتا االسعرااض  الثلل ، ايبرتا آلظتلت ينفظتذ االيفلحظتة احتلً  اكت  أكثتا علتى فتاا ى  -117
نثلتت  التتدو  اغطتتااف وادنتمتتلت الرلملتتة يف التتتدو   البلتتدان، اظتت  يرمتتل علتتى أستتلس فتتا ي متتتيف

لعفلعل والعنسظق ميف مجظيف اجلهلت ادرنظة الداعمتة للتدو  اغطتااف يف ابمع ا د  اعرتاف ّةو . اغطااف
يف جمتل  إزالتة اغلمتتلمل  ةالرلملتلت هتتاجلينفظتذ الع املهتتل علتى الصترظد اللطتتاي وفظمتل عظنهتل، مبتل يف ذلتك 

وستظزون . شلركة يف  عم وير    الوق ضتحلاي اغلمتلمل واغ تخلص ذوي اإلعلحتةواجلهلت الفلعلة اد
 .اً أسلسظلً يف اسعماار النحل  يف ينفظذ االيفلحظةذلك عنصا 
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