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استعراض الة وسـري عمـا ات اظيـة ـر اسـتعماط و ـزين وإنتـاق ونقـا
افل ا املضادة لألفراد وتدمري تلك افل ا 2019-2014 :
أولا -مقدمة
يوفا االيفلحظة إطلراً "إلالا ادرل واإلصلابت النلمجة ع اغلململ ادةل لألفاا " ع طا ق
-1
العلظد على نطلق علد مبحموعة لملة م اإلجاااات ادعرللتة حبتتا استعخدامل و ت وإنعتل ونلتل
اغلململ ادةل لألفاا  ،ويطهم ادنلطق اد روعة ابغلململ ،ويدمم ادخ و ت ويلدمي ادسلعد لةحلاي
اغلمتتلمل .كمتتل يتتنص االيفلحظتتة علتتى أن ّتتة أمتتوراً مرظنتتة يزعس ت أمهظتتة جوها تتة إلا تااز يلتتدمل يف هتتذه
اجمللالت ،وه يشمل العرلون وادسلعد والشفلفظة ويبل ادرلوملت ،ويتداعم دنتيف اغنشتطة احملتتور
وحمرهل ،ويظسم االمعثل و عم العنفظذ.
ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل لاليفلحظة الذي علد يف ملعويو يف علمل  ، 2014أُااز يلدمل يف
-2
حتلظق مللصد وأهداف االيفلحظة ويف علوغ هدف الدو اغطااف الطمو لرلمل  . 2025ويف اني سعما
إاااز يلدمل عشزل منعتم ،ال ي ا العحدايت حلئمة عشأن الوصو إىل علمل خل م اغلململ ،وضملن أن
خدملت الاعل ة الصحظة والدعم اغوسيف نطلحلً يعظري يوفم الدعم ادسعدامل لةحلاي اغلململ .و هدف هذا
االسعراا إىل يسحظل العلدمل الذي أاازيا الدو اغطااف يف الوفلا ابلع املهتل منذ ادؤمتا االسعرااض
الثلل  ،ويلظظم اللة العنفظذ يف الوحا الااه ويوثظق اللاارات والعوصظلت والعفلمهلت اليت اععمدهتل الدو
اغطااف منذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  .وعالو على ذلك ،لدمل االسعراا حتلظالً للحللة الااهنة ،وسلط
الةوا على هذا اغسلس على العحدايت اليت ال ي ا حلئمة فظمل عرلق ابلوفلا اباللع املت الوار يف
االيفلحظة.

اثنيا -حتقيق عاملية الت اظية
خلا االيفلحظة اظ النفلذ يف  161م الدو اغطااف ا  27ا اان /ونظا  .2014ومنذ ادؤمتا
-3
االسعرااض الثلل  ،انةما ثالي و إىل االيفلحظة و خلا اظ النفلذ يف مجظيف الدو الثالي  -عملن
( 20آ /أغسطس  ،)2014وساي النزل ( 13كلنون اغو  /سمرب  )2017و ولة فلسطني ( 29كلنون
اغو  /سمرب  .)2017ويوجد يف الوحا الااه  164ولة أعلنا رمسظلً ع موافلعهل على العلظد اباليفلحظة.
 - 4ويف الوحا الااه  ،هنلك  33ولة مل يصبري أطاافلً يف االيفلحظة عرد عظنهل إادى الدو ادوحرة،
وهذه الدو ه  :االحتل الاوس  ،وأذرعظحلن ،وأرمظنظل ،وإساائظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وأوزعزسعلن،
وإ تاان (مجهور تتة  -اإلس تتالمظة) ،وابكس تتعلن ،والبح تتا  ،ويونمتتل ،وجت ت ر ملر تتل  ،واجلمهور تتة الراعظ تتة
الس تتور ة ،ومجهور ت تتة كت تتوراي ،ومجهور تتة كت تتوراي الشت تتربظة الدميلااطظ تتة ،ومجهور ت تتة الو الدميلااطظ ت تة الشت تتربظة،
وجورجظل ،وسنملفور  ،والصني ،وفظظا مل ،وحمغظ سعلن ،وكلزاخسعلن ،وكواب ،ولبنتلن ،ولظبظتل ،ومصتا،
وادما  ،وادملزة الراعظة السرو ة ،ومنمولظل ،ومظل لر ،ومظزاونظ اي (والايت  -ادواد ) ،ونظبل  ،وا،ند،
والوالايت ادعحد اغما زظة.
 - 5ويف اد تؤمتا االسعر ااض ت الثلل ت  ،ايفل تتا التتدو اغط تااف علتتى ير ت ت انةتتململ التتدو غ تتم
اغطااف إىل االيفلحظة رمسظلً ،وذلك ع طا ق ادواظبة على عوهتل إىل ادشلركة يف اجعملعلت االيفلحظة،
وإخطلر الدو اغطااف ابخلطوات الرملظة اليت ا ذهتل م حبظل العرهدات السظلسظة الامسظة عردمل اسعرمل
اغلململ ادةل لألفاا أو إنعلجهل أو نللهل ويدمم ان و هتل .ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ووفل لً لعللظد
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الدو اغطااف ادعمثل يف االنفعل  ،عظا مجظيف الدو غم اغطااف يف االيفلحظة إىل كل اجعملع م
االجعملعلت ادرلو فظمل عني الدورات ،واجعملعلت الدو اغطااف وادؤمتا االسعرااض الااعيف .و لركا
الدو غم اغطااف الت  16العللظة يف وااد على اغحل م اجعملعلت االيفلحظة منذ علمل  ،2014وه :
أذرعظحلن ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وابكسعلن ،واجلمهور ة الراعظة السورة ،ومجهور ة كوراي ،ومجهور ة الو
الدميلااطظة الشربظة ،وسنملفور  ،والصني ،وكلزاخسعلن ،ولبنلن ،ولظبظل ،وادما  ،وادملزة الراعظة السرو ة،
ومظل لر ،وا،ند ،والوالايت ادعحد اغما زظة .وأعاعا الرد د م هذه التدو عت أت ظتدهل لألهتداف
اإلنسلنظة لاليفلحظة ،وأ لر عرةهل إىل طا لة يلدميهل الدعم للدو اغطااف لعمزظنهل م الوفلا ابلع املهتل
مبوجب االيفلحظة.
و عمثل أاد يداعم حبو التدو للواعتد االيفلحظتة يف أت ظتد حتاار اجلمرظتة الرلمتة الستنوي عشتأن
-6
ينفظذ االيفلحظة .ويف أادي يصو ا على هذا اللاار يف علمل  ،2018صويا لصلحل اللاار الدو ا لت 16
العللظة غم اغطااف يف االيفلحظة :أذرعظحلن ،وأرمظنظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،والبحا  ،ويونمل ،وج ر
ملر ل  ،ومجهور ة الو الدميلااطظة الشربظة ،وجورجظل ،وسنملفور  ،والصني ،وحمغظ سعلن ،وكلزاخسعلن،
ولظبظل ،وادما  ،ومنمولظل ،ومظزاونظ اي (والايت  -ادواد ).
 - 7ولدى العصو ا لصلحل اللاار ،اعرتفا الرد د م التدو غتم اغطتااف ،عتدرجلت معفلويتة،
ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة وأ دهتل ،وسلطا الةوا على الرواحب الوخظمة السعخدامل اغلململ ادةل
لألفاا  .ويلدمل الدو غم اغطااف الرد د م اغسبل لردمل االنةململ إىل االيفلحظة .ويف عرض احللالت،
أعاعا الدو غم اغطااف ع أن االنةململ عوحف على انةململ ولة أخاى ،عل مل يزون ولة جملور .
وأ لرت و أخاى غم أطااف إىل أن االنةململ مايبط علةلاي يعرلق ابلسظل  .وأ لرت عرض الدو إىل
أن أاد الرلبلت اليت حتو ون انةملمهل إىل االيفلحظة يعمثل يف وجو الرد د م اغولوايت ادع ةلرعة
عسبب بدو ة ادوار الداخلظة ادعلاة .وأخماً ،ياى و أخاى أن كفة الرواحب اإلنسلنظة الوخظمة ادرتيبة
على اسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا ال ياجري على الفلئد الرسزا ة ا،لمشظة اليت ياى أال جت نظهل م
اسعخدامهل.
 - 8وعلى الاغم م العلدمل ا،لئل احملاز يف حبو االيفلحظة ومرل مهل على الصرظد الرلد  ،ال ي ا
هنلك حتدايت ملثلة .وعلى الاغم م حلة الرملظلت اجلد د لت رع اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت جلنتب
الدو غم اغطااف ،فلد مج يسحظل اسعخدامل جد د ،ذه اغلململ يف ثالي و غم أطااف يف االيفلحظة ،
وه  :اجلمهور ة الراعظة السور ة ،ومجهور ة كوراي الشربظة الدميلااطظة ،ومظل لر .وابإلضلفة إىل ذلك ،فرين
اتا االيفلحظة السعخدامل اغلململ ادةل لألفاا ال ُل ِّمل أعةلاهل البللط عد هم  164فحسب ،وإ ل
اتظا اللواعد الوار فظهل علبو واسيف النطلق م جلنب الدو غم اغطااف ،فرلى سبظل ادثل :
أ ت تتلرت س ت تتبيف و غ ت تتم أطت ت تااف ه ت ت ت مجهور ت تتة ك ت تتوراي ،وجورجظ ت تتل ،وست ت تتنملفور ،
(أ)
وكلزاخسعلن ،ومصا ،وادما  ،وا،ند ،إىل أال حارت الوحف الطوع السعخدامل وإنعل ويصد ا و/أو
اسعما اغلململ ادةل لألفاا ؛
لركا مجظيف الدو غم اغطتااف ،ابستعثنلا ثتالي و هت إ تاان ومجهور تة كتوراي
( )
الشربظة الدميلااطظة وأوزعزسعلن ،ما وااد على اغحتل يف اجعمتلع ذي صتلة اباليفلحظتة .وهنتلك عتد
م الدو غم اغطااف اليت يلدمل عظل ت ابنعتلمل إلعطلا مرلوملت ع مواحفهل عشأن االنةململ و/أو
أنشطعهل ادعرللة ععنفظذ عرض أازلمل االيفلحظة وع مسلمهلهتل يف أنشطة إزالة اغلململ؛
( ) التتدو غ تتم اغطت تااف ال تتيت ح تتدما مرلوم تتلت عت ت مواحفه تتل ،أح تتات مجظره تتل يلا بت تلً
ابغهداف اإلنسلنظة لاليفلحظة و عمعهل ،واعرتفا ابلعهد د الذي يشزلا اغلململ ادةل لألفاا .
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 - 9وحد أصبري م النل ر إنعل ألململ مةل لألفاا  .ويف وحا م اغوحلت ،كلن هنلك أكثا م
مخسني ولة ينعا ألململً مةل لألفاا  .وأصبحا  36م هذه الدو أطااف لً يف االيفلحظة ويوحفا ع
إنعلجهل واتات اسعخدامهل ،مبل عمل ى ميف االيفلحظة .ويف الوحا احللضا ،ال وجد سوى عد حلظل م
الدو غم اغطااف اليت سحلا عوصفهل منعحة لأللململ يف السنوات اغخم  .ويف علمل  ، 2019ذكات
احلملة الدولظة حلتتا اغلمتلمل اغرضتظة أن هنتلك  11ولتة منعحتة لأللمتلمل و عرتني علظهتل وحتف اإلنعتل يف
ادسعلبل ،ومل طاأ يمظم يف هذا الصد عمل ور يف العلا ا السلعق ،وهذه الدو ه  :االحتل الاوس ،
وإ ت تاان (مجهور تتة  -اإلست تتالمظة) ،وابكس تتعلن ،ومجهور ت تتة ك تتوراي ،ومجهور تتة كت تتوراي الش تتربظة الدميلااطظت تتة،
وسنملفور  ،والصني ،وفظظا مل ،وكواب ،ومظل لر ،وا،ند .وحد أُ م إىل أن أرعيف مت هتذه التدو تاجري
أال يلومل فرلظلً نعل اغلململ.
 - 10وال يوجد جتلر مشاوعة يف اغلململ ادةل لألفاا  .وحبلا  164م و الرلمل ،ابنةملمهل إىل
االيفلحظة ،اتااً مل ملً حلنو ً على عملظلت نلل اغلململ ادةل لألفاا  .وا ابلنسبة درتم الدو غم
اغطااف يف االيفلحظة ،فلد أصبحا هذه الللعد ه ادلبولة ،اظ أعلما  7و غم أط ااف ع
يطبظق وحف اخعظلري أو اتا لرملظلت نلل اغلململ ادةل لألفاا  .وعلى الصرظد الرلد  ،بدو أن أي جتلر
يف هذا اجملل يزون على مسعوى منخفض جداً م االجتلر غم ادشاوع.
 - 11ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثللت  ،اتدثا زاي يف استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا
الظدو ة الصنيف م حبل جهلت فلعلة مسلحة م غم الدو  .وأُعا ع آراا مفل هل أن العرلمل ميف هذه
وإنعل ونلل
اجلملعلت ميز أن سلعد على ضملن يوحفهل يف أحا وحا نز ع اسعخدامل و
اغلململ ادةل لألفاا  .وميف ذلك ،أُعا أ ةلً ع رأي مفل ه أنا عند العفزم يف حظلمل منتم لت غم
ازومظة ابلعرلمل ميف جهلت مسلحة م غم الدو  ،فال عد م يوخ احلذر دنيف اجلملعلت اإلرهلعظة
مت استتعمال عملظتتة أواتوا م ت أجتتل حتلظتتق م رهبتل اخللصتتة .وال ي ت ا عرتتض التتدو اغط تااف يتتاى أن
العفزتم يف العرلمتتل متيف جهتتلت فلعلتتة مستلحة م ت غتتم التدو ستتعل مل إعتتالغ التدو اغط تااف ادرنظتتة
واحلصو على موافلعهل على العرلمل ميف هذه اجلهلت.
 - 12وأعلمتا و أطتااف عت استعخدامل اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت حبتل جهتلت فلعلتة مت غتم
الدو  ،مبل يف ذلك :أفملنسعلن ،وأوكاانظل ،والرااق ،وكولومبظل ،ونظحماي ،والظم  .ويف ادؤمتا االسعرااض
الثلل  ،علدت الدو اغطااف الر مل عل ى مواصلة يشحظيف العلظتد الرتلد علواعتد وأهتداف االيفلحظتة،
وإ انتة انعهلكتتلت هتتذه اللواعتتد وا تلذ اخلط توات ادنلستتبة لوضتتيف اتد الستتعخدامل و ت وإنعتتل ونلتتل
اغلمتلمل ادةتل لألفتاا مت جلنتب أي جهتة ،مبتل يف ذلتك اجلهتلت الفلعلتة ادستلحة مت غتم التدو .
وأ حتات التتدو اغطتااف مهظتتة مواصتلة اجلهتتو إل انتة استتعخدامل و ت وإنع ت ل ونلتل اغلمتتلمل ادةتتل
لألفاا م حبتل أي جهتة فلعلتة ،مبتل زفتل صتاامة الللعتد ادعرللتة مبزلفحتة استعخدامل و ت وإنعتل
ونلل اغلململ ادةل لألفاا  .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أعا الاؤسلا ادعرلحبون لاليفلحظة
وعد م الدو اغطتااف عت حللهتم الرمظتق إزاا اتدوي اتلالت جد تد مج فظهتل زرع ألمتلمل مةتل
لألفاا  ،مبل يف ذلك اغلململ ادةل لألفاا الظدو ة الصنيف ،و عوا اجلهلت الفلعلة ادرنظة إىل الزف ع
اسعخدامل هذه اغلململ ادةل لألفاا  .ومنتذ ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أ انتا التدو اغطتااف يف
االجعملع السنوي للدو اغطااف حظلمل أي جهة ابسعخدامل اغلململ ادةل لألفاا .
 - 13ويف اتني أن المللبظتتة الرتمتتى مت التتدو التتيت يرتلين م ت اغلمتتلمل ادةتل لألف تاا يف منتتلطق
خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل حد انةما إىل االيفل حظة ،شم ماصد اغلململ اغرضظة إىل أن الدو ا لت 22
العللظة م الدو غم اغطااف البللط عد هل  33ولة مل ينةم إىل االيفلحظة :االحتل الاوس  ،أذرعظحلن،
وأرمظنظل ،وإساائظل ،وأوزعزسعلن ،وإ اان (مجهور ة  -اإلسالمظة) ،وابكسعلن ،واجلمهور ة الراعظة السور ة،
24

GE.19-22066

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

ومجهور تتة ك تتوراي ،ومجهور تتة ك تتوراي الشت تتربظة الدميلااطظ تتة ،ومجهور تتة الو الدميل ااطظ تتة الش تتربظة ،وجورجظت تتل،
والصتني ،وفظظتتا مل ،وحمغظ ستتعلن ،وكتتواب ،ولبنتتلن ،ولظبظتتل ،ومصتتا ،وادمتتا  ،ومظل تتلر ،وا،نتتد .ويتتاى
مجظتيف هتذه التدو ال ت  ،22أو حتد يتاى ،أاتل حتلتق فلئتد مت استعخدامل اغلمتلمل ،فهت يف واحتيف اغمتا م ت
مسعخدم اغلململ ادةل لألفاا أو حد يزون كذلك .وميف أن المللبظة الرتمى م الدو اليت لد هل
ان ت ون مت ت اغلمتتلمل ادة تتل لألفت تاا  91 -ولتتة  -ح تتد انة تتما إىل االيفلحظتتة ،إال أن ماص تتد اغلم تتلمل
اغرضظة شم إىل أن  30م الدو الت  33غم اغطااف يف االيفلحظة حد زون لد هل ان ون مت اغلمتلمل
ادةل لألفاا  :االحتل الاوس  ،وأذرعظحلن ،وأرمظنظل ،وإساائظل ،واإلملرات الراعظة ادعحد  ،وأوزعزسعلن،
وإ تاان (مجهور تتة  -اإلستتالمظة) ،وابكس تتعلن ،والبحتتا  ،واجلمهور تتة الراعظ تتة الستتور ة ،ومجهور تتة ك تتوراي،
ومجهور ة كوراي الشربظة الدميلااطظتة ،ومجهور تة الو الدميلااطظتة الشتربظة ،وجورجظتل ،وستنملفور  ،والصتني،
وفظظتتا مل ،وحمغظ س تتعلن ،وكلزاخس تتعلن ،وك تتواب ،ولبن تتلن ،ولظبظ تتل ،ومص تتا ،وادم تتا  ،وادملز تتة الراعظ تتة
السرو ة ،ومنمولظل ،ومظل لر ،ونظبل  ،وا،ند ،والوالايت ادعحد اغما زظة.
 - 14وميز للدو غم اغطااف أن يلدمل العللر ا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة مبوجتب ادتل  7مت
أجل يوفم مرلوملت عت اجملتلالت الائظستظة لعنفظتذ االيفلحظتة .والتدو التيت أعاعتا عت أت ظتدهل دوضتوع
وغا االيفلحظة مج يشحظرهل عشزل خلص على يلدمي العللرا الطوعظة ادعرللة ابلشفلفظة .ومنذ ادؤمت ا
االسعرااض الثلل  ،مل لدمل يلا ا سنوي م هذا اللبظل سوى ادما .
 - 15وابلنت تتا إىل ع مه تتل عل تتى حتلظ تتق علدظ تتة االنة تتململ إىل االيفلحظ تتة وحواع تتدهل ،ايفل تتا الت تتدو
اغطت تااف يف ادت تؤمتا االسعرااضت ت الثللت ت عل تتى أن ينس تتق إجااااهت تتل لل تترتو ا لاليفلحظ تتة ،مب تتل يف ذل تتك
اإلجاااات ادعخذ على مسعوى رفظيف ،م خال االيصلالت الثنلئظة ويف احمللفل ادعرد اغطااف ،وطلبا
إىل اغمني الرلمل لألمم ادعحد  ،عصفعا الو يف ،أن واصل ير علدظة االيفلحظة م خال عو الدو غم
اغطااف إىل االنةململ إىل االيفلحظة يف أحا وحا نز .
 - 16ويف ضتوا العحتتدايت اد طاواتتة أمتتلمل علدظتتة االيفلحظتتة التتيت أُ تتم إلظهتتل يف اد تؤمتا االسعرااض ت
الثلل  ،وااللع املت ادلطوعة للعملب على هذه العحدايت ،بر رئظس االيفلحظة رسلئل خطظة يف كل
علمل إىل الدو غم اغطااف ،منذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،و طلب منهل مرلوملت بدثة عشأن مواحفهل
جت له االيفلحظة ،و سعخدمل هذه ادرلوملت يف إعدا مالاتلت واسعنعلجلت عشأن اللة علدظة االيفلحظة
يُرا خال اجعملعلت مل عني الدورات واجعملعلت الدو اغطااف .و رلد رئظس االيفلحظة اجعملعلت
ثنلئظة على أسلس سنوي ميف نثل الدو غم اغطااف لعشحظرهل على ادشلركة يف عمل االيفلحظة ومواصلة
النتا يف االنةململ إىل االيفلحظة/العصد ق علظهل يف أحا وحا نز  ،وعلى أن ينتا يف يلدمي الع املت
رمسظة عشأن االنةململ إىل االيفلحظة .وابإلضلفة إىل هذه اغنشطة ،حار رئظس االجعملع السل س عشا للدو
اغطااف إنشلا فا ق علمل غم رمس مرت ععحلظق علدظة االيفلحظة م أجل إبل ُاُا يرلونظة لعر علدظة
االيفلحظة .وابدثل ،أهل االجعملعُ جبمظيف الدو اليت مل ينةم إىل االيفلحظة أو يصدق علظهل عرد أن يفرل
ذلك يف أحا وحا نز .
 - 17وابإلضلفة إىل أنشطة الائظس ،واصل ادبرواثن اخللصلن لاليفلحظة ،صلاب السمو ادلز اغمم
ماعتد عت رعتتد احلستني ومستو اغمتتم استرت د ،مت علحظزتتل ،ابلعنستظق متيف ال تائظس ،استعردا مهل إلج تااا
ايصلالت رفظرة ادسعوى ميف الدو غم اغطااف يف االيفلحظة .كمل عم عم اجلهو ادبذولة يف هذا الصد
م حِّبل فاا ى الدو اغطااف ،واغمم ادعحد  ،ومنتمة الدو اغما زظة ،واالحتل اغفا ل  ،وماك آسظلن
اإلحلظم لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،واللحنة الدولظة للصلظب اغمحتا ،واحلملتة الدولظتة حلتتا اغلمتلمل
اغرضظة وغمهل م اجلهلت اليت يواصل عش الطاق العشحظيف على حبو االيفلحظة ،مبل يف ذلك ع طا ق
احلوار الثنلئ وكذلك م خال علد الللت راسظة عشأن ينفظذ االيفلحظة لةملن عللا ادوضوع على
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جدو اغعمل  .وعلى سبظل ادثل  ،علدت نظوز لنتدا ابلعرتلون متيف أسترتالظل وعتدعم مت واتدات عتم
العنفظتتذ التتثالي ادوج تتو يف جنظتتف (مرلهتتد جت تتلر اغستتلحة ،والعنتتوع البظول تتوج  ،وايفلحظتتة ال تتذخلئا
الرنلو ة) مؤمتا احملظط ا،ل ا ادرت ابدرلهدات ادعرللة ابغسلحة العللظد ة الذي علد يف أوكالند يف
الفرت م  12إىل  14بلة/فربا ا  ،2018اظ اععمد نثلو و احملتظط ا،تل ي إعتالن أوكالنتد عشتأن
ايفلحظة اغسلحة العللظد ة الذي الع ما فظا الدو غم اغطااف ععر الرةو ة يف أوسلة أصحل ادصلحة
احمللظني ادرنظني .وابدثل ،علدت اللحنة الدولظة للصلظب اغمحا اللة راسظة إحلظمظة عشأن اغلململ اغرضظة،
والت تتذخلئا الرنلو ت تتة وادعفح ت تاات م ت ت انلفت تتلت احلت تتا  ،ت تتلركا يف ينتظمهت تتل ازومت تتة مجهور ت تتة الو
الدميلااطظتة الشتربظة ،يف فظظنعظتلن ،يف توم  29و 30نظستلن/أعا ل  ،2019وحتد أاتاتا احلللتة الدراستتظة
الفاصة ل اي وع الدو غم اغطااف اباللع املت ادلطوعة يف االيفلحظة.
 - 18واعرتفا الدو اغطااف ن ضملن ال اجلهو ادبذولة لعحلظق علدظة االيفلحظة سعل مل أن
يواصل الدو اغطااف وادنتملت االيصل ابلدو غم اغطااف .ويف اني أن االنةململ هو ا،دف
النهلئ  ،فلد ُحرا الدو غم اغطااف على ا لذ خطوات ملموسة حنو االنةململ ،مثل فا اتا
طوع على اسعخدامل وإنعل ونلل اغلململ ادةل لألفاا  ،فةالً ع يدمم اغلململ ادخ ونة ،ويطهم ادنلطق
ا دلمومة ،ويوفم العوعظة مبخلطا اغلململ ،ومسلعد ضحلاي اغلململ ،ويلدمي يللر ا طوعظة عشأن الشفلفظة،
والعصو ا لصلحل حاار اجلمرظة الرلمة لألمم ادعحد عشأن ينفظذ االيفلحظة وادشلركة يف عمل االيفلحظة.

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

ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،يبني مل ل :

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

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

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

- 26

ومنذ ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،يبني مل ل :

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

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

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

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

ومنذ انرلل ادؤمت ا االسعرااض الثلل  ،ادي مل ل :

أفتل ت ثتالي و أطتااف ،كلنتتا حتد أعلمتا عت وجتتو منتلطق خلضترة لوال عهتتل
(أ)
أو ستظطاهتل ُرتتاف أو شتعبا يف أاتتل م روعتتة لمتلمل مةتتل لألفتاا  ،اتتل أكملتتا ينفظتذ ادتتل  5م ت
االيفلحظة ،وه اجل ائا ومور علنظل وموزامبظق؛
خلا االيفلحظة اظ النفلذ ابلنسبة لثالي و أطتااف أعلمتا عت وجتو منتلطق
( )
خلضرة لوال عهل أو سظطاهتل ُراف أو شعبا يف أال م روعة لململ مةل لألفاا  ،وه ولتة فلستطني
وعملن؛
وساي النزل ُ
( ) هنتلك ولتة طتاف وااتد كلنتا حتد أفتل ت أو اغمتا عرتدمل وجتو منتلطق م روعتتة
ابغلمتلمل ةتتيف لوال عهتتل أو ستتظطاهتل ،كنهتتل أعلمتتا عت وجتتو منتتلطق جد تتد م روعتتة ابغلمتتلمل ةتتيف
لوال عهل أو سظطاهتل ،وه أوكاانظل.
 - 33ويف اجململ ،ومنذ خو االيفلحظة اظ النفتلذ ،أفتل ت  63ولتة طافتلً عوجتو الع امتلت علظهتل
مبوجب الفلا  1م ادل  5م االيفلحظة .وم عني هذه الدو  ،يوجد  32ولة طافلً ال ي ا الع امل هتل
مبوجب ادل  5حلئمة ،وه  :إثظوعظل ،اغرجنعني ،إر رتاي ،أفملنسعلن ،إكوا ور ،أنموال ،أوكاانظل ،البوستنة
وا،اسك ،عمو ،ات لند ،ياكظتل ،يشتل  ،مجهور تة الزونمتو الدميلااطظتة ،جنتو الستو ان ،ولتة فلستطني،
زمبلعوي ،ساي النزل ،السنمل  ،السو ان ،ظل  ،صاعظل ،الصومل  ،طلجظزسعلن ،الرااق ،عملن ،حربص،
كاوايظل ،كمبو اي ،كولومبظل ،ادملزة ادعحد  ،النظحا ،الظم .
 - 34وعظنمل حتلق يلدمل هلمل وحلعل لللظلس يف ينفظذ ادل  ،5ال ي ا هنلك حتدايت أململ هذا العنفظذ.
ويشمل عرض العحدايت ادسعما اليت أعلما عنهل الدو اغطااف نلص ادوار ادللظة ،والشواغل اغمنظة،
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والعحدايت احلدو ة ،وادسلئل ادعرللة مزلنظة الوصو إىل ادنلطق ادلوثة .ويف الالت أخاى ،أُعلط ع
أن اسعماار اسعرمل ألململ دو ة الصنيف مةل لألفاا شزل حتدايًكبماً أململ ينفظذ ادل  .5وحد سعما
هذا العحدي ،وم احملعمل أن صبري أكثا انعشلراً يف ادسعلبل.
 - 35ويف خطة عمل ملعويو ،أعاعا الدو اغطااف ع ع مهل على أن "حتد عدحة حدر ادسعطلع
مسلالت ومواضيف مجظيف ادنلطق اليت ةيف لوال عهل أو سظطاهتل واليت حتعوي على ألململ مةل لألف اا ".
ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أكملا  15م الدو اغطااف الت  32اليت ينفذ ادل  5إجااا
مسري ل اي يوضظري العحدي ادعبل أو أفل ت ال عصد إجاائا ،وم عظنهل :أفملنسعلن ،أنموال ،البوسنة
وا،اسك ،ات لند ،ياكظل ،زمبلعوي ،ساي النزل ،الصومل  ،طلجظزسعلن ،الرااق ،عملن ،كمبو اي ،كولومبظل،
ادملزة ادعحد  ،الظم  .وعلى سبظل ادثل  ،أكملا أنموال ،منذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،إعل
مسري على نطلق البلد ،ولد هل الظومل صور أ ق للعحدي ادعبل  .وابدثل ،أطللا البوسنة وا،اسك أنشطة
مسري غم يلت لز حتد العحدي ادعبل علدر أكرب م الوضو ولز يةيف خطة إالز ملموسة يسعند
سحل العلدمل احملاز يف هذا الصد  ،واصل عد م الدو اإلعالغ ع
إىل مرلوملت أكثا حة .وعظنمل ُ َّ
مسلالت كبم م اغر ادشعبا هب ل والالزمل مسحهل .وجات اإل لر إىل أن حتلظق اد د م الوضو
عشأن النطلق الفرل للعلوي رد هدفلً مهملً للدو اغطااف م أجل وضيف خطتوة أستلس واضتحة
وخطط عمل لملة يف اجتله اإلالز ،وضملن يايظب اغولوايت على النحو ادالئم لرملظلت إزالة اغلململ.
 - 36ويؤكد خطة عمل ملعويو على أن "منهحظلت اإلفاا ع اغراض سعلومل على اغ لة و ةيف
للمسلالة ويزون ملبولة م اجملعمرلت احمللظة ،عطاق منهل إ ااك اجملعمرلت احمللظة ادعةار  ،مبل شمل
النستلا والفعظتلت والفعظتلن والاجتل  ،يف هتتذه الرملظتة" .وفةتالً عت ذلتتك ،ايُفتق يف خطتة عمتل متتلعويو
علتى "أن حتتاص كتتل ولتة طتاف ،يف أستتاع وحتا نزت  ،علتتى وضتيف ويطبظتق أهتتم مرتل م وسظلستتلت
ومنهحظلت اإلفاا ع اغراض  ،متل ظلً ميف مرل م اغمم ادعحد الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ،
م أجل ينفظذ هذا اجللنب م االيفلحظة ينفظذاًكلمالً وسا رلً  ."...ويدرك الدو اغطتااف أن حظلمهتل
عذلك حد ميز عرةهل م ادة يف ينفظذ ادل  5عويم أساع.
 - 37ومنتذ انرلتل ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،يواصتل حتتد ادرتل م الدولظتة لإلجتاااات ادعرللتتة
ابغلململ فظمل خيص اإلفاا ع اغراض لدعم الدو اغطااف يف عملهل الاام إىل ضملن ايبلع "اا
حلئم على اغ لة" إزاا ادسري واإلزالة .ويف هذا الصد  ،أ لرت الدو اغطااف إىل أمهظة ضملن يوافق
ادرتل م الوطنظتة لإلجتاااات ادعرللتة ابغلمتلمل متيف أفةتل ادملرستلت التيت يربزهتل ادرتل م الدولظتة ادتذكور
ويطبظلهل ابنعتلمل م حبل أصحل ادصلحة .ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أفل ت  24ولة
طافلً م عني الت  32ولة أال وضرا وطبلا أهم مرل م وسظلسلت ومنهحظلت اإلفاا ع اغراضت
وفللً للمرل م الدولظة لإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،وه  :إثظوعظتل ،أفملنستعلن ،إكتوا ور ،أنمتوال ،البوستنة
وا،استك ،عتمو ،ات لنتتد ،ياكظتل ،يشتل  ،جنتتو الستو ان ،زمبتلعوي ،ستتاي النزتل ،الستنمل  ،الستتو ان،
تظل  ،صتاعظل ،طلجظزستعلن ،الرتااق ،كاوايظتل ،كمبتتو اي ،كولومبظتل ،ادملزتة ادعحتد  ،النظحتا ،التتظم .
ورغتم ذلتك ،يستعما أعمتل اإلزالتة يف مستلالت كبتتم مت اغراضت كتلن ابإلم زتلن اإلفتاا عنهتل م ت
خال ادسري العلت وغم العلت .وم أجل مرلجلة هذا اغما ،سظزون م ادهم حتسني كفلا العشمظل
م أجل ضملن إالز إزالة اغلململ كثا اغسللظب فرللظة وكفلا وساعة.
 - 38وفةالً ع ذلك ،سلما الدو اغطااف نا ابإلمزلن عا العحدي ادعبل والعلدمل احملاز
يف العنفظتذ عشتتزل أوضتري إذا ا ستتعخدما مجظتيف التتدو اغطتااف التتيت ينفتذ الع امتتلت مبوجتب ادتتل 5
ادصتتطلحلت ال توار يف ادر تتل م الدولظتتة لإلجت تاااات ادعرللتتة ابغلم تتلمل و ستتلو عس تتق مرهتتل (م تتثالً،
"منطلة مؤكد اخلطور "" ،منطلة شعبا يف خطورهتل"؛ ويصتنظف عظتل ت اإلفت اا عت اغراضت استب
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النشلة ،أي ادسري غم العلت وادسري العلت واإلزالة؛ واإلعالغ ع العلدمل احملاز وفللً لنعلئا كل نشلة،
أي اغراض اليت أُلمظا أو ُحلصا مسلاعهل أو طُهات).
 - 39ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،زا إ راك الدو اغطااف غمهظة إ را االععبتلرات
اجلنسلنظة ويلك ادعرللة ابلس يف كلمل عملظة ادسري واإلزالة م أجل ضملن مجيف مرلوملت لملة ع
العلوي وم أجل زاي اغثا االجعملع  -االحعصل ي اإلبليب جلهو اإل زالة إىل احلد اغحصى .ورغم
حتلظق يلدمل يف هذا الصد  ،فرينا مل ز منهحظلً ،اظ ال ي ا هنلك الجة مع ا د إل را أهداف ياك
على االععبلرات اجلنسلنظة يف االسرتايظحظلت العنتظمظة وزاي إجااا حتلظالت جنسلنظة ميف اللظلمل يف الوحا
نفسا عةملن اسعخدامل هذه ادرلوملت لعوجظا العخطظط العنفظذي.
 - 40ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أفل ت أرعيف و أطااف  -هت أفملنستعلن والرتااق
وكولومبظل والظم  -حبدوي زاي يف اسعرمل اغلململ الظدو ة الصنيف ادةل لألفتاا مت حبتل اجلهتلت
الفلعلة ادسلحة م غم الدو  .ويف علمل  ،2018يف االجعمتلع الستلعيف عشتا للتدو اغطتااف ،أعتازت
اللحنتة ادرنظتتة ععنفظتتذ ادتتل  ،5يف ورحتتة عنوااتتل "أفزتلر ويفلمهتتلت عشتتأن ينفظتتذ الع امتتلت إزالتتة اغلمتتلمل
ادنصوص علظهل يف ادل  5واالنعهلا م ينفظذهل" ،أن العرا ف الوار يف الفلا  1م ادل  2ال فاق
عني اغلململ ادةل لألفاا ’ادصنرة‘ ويلك ’الظدو ة الصنيف‘ ،غن ادعفلوضتني استعهدفوا وضتيف يرا تف
سعند إىل اغثا ،وأنا بب يف هذا السظلق على الدو اغطااف ادعأثا ابغلململ الظدو ة الصنيف ادةل
لألفاا أن يعرلمل مرهل ابععبلرهل ج ااً م جممل حتدي العنفظذ الذي يواجهتا مبوجتب االيفلحظتة ،مبتل يف
ذلتتك يف إطتتلر الوفتتلا ابلع املهتتتل مبوجتتب ادتتل  5وادتتل ( 7يتتداعم الشتتفلفظة)( .)7ومنتتذ انرلتتل ادت تؤمتا
االسعرااض الثلل  ،عذلا الدو اغطااف جهو اً م أجل ضملن أن يفهم الدو اغطااف ادعةار
م اغل ململ الظدو ة الصنيف ادةل لألفاا ضاور مواجهة هذا النوع م اغلململ ادةل لألفاا يف إطلر
االيفلحظة .وابإلضلفة إىل الدو اغطااف اليت ألل الةوا علظهل أعاله ،ويف اجعملعلت مل عني الدورات
ادنرلتد يف الفترت  24- 22أاير/متل و  ،2019أحتات نظح تماي ابلع امهتل ابإلعتالغ يف هتذا الصتد  ،مشتتد
على أن مسحلً غم يلت سظبدأ يف ادنلطق اغكثا أتثااً ابلن اع.
 - 41ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،ذكتات التدو اغطتااف اب،تدف النهتلئ مت الوفتلا
اباللع املت ادنصوص علظهل يف ادل  .5وأكد االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف جمد اً على أنا
"بب إزالة اغلململ م مجظيف ادنتلطق التيت ينتدر ضتم يرا تف ’ ادنطلتة اد روعتة ابغلمتلمل‘ والتيت حتعتوي
وفةال
على ’ألململ مةل لألفاا ‘ م أجل الوفلا اباللع املت اليت ينص علظهل ادل  5م االيفلحظة".
ً
عت ذلتك ،أكتد االجعمتلع الستلعيف عشتا جمتد اً علتى أنتا "بت ب الوفتلا هبتذا االلعت امل عصتاف النتتا عت
صتروعة الوصتو إىل ’ادنطلتة ادلمومتة‘ أو نتوع اغلمتتلمل ادةتل لألفتاا اد روعتة فظهتل (مصتنرة أمل دو تتة
الصنيف ،مثالً)"(.)8
 - 42ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،اسعفل ت التدو اغطتااف العللظتة مت عملظتة طلتب
العمد د ادعرلق ابدل  :5إثظوعظل ،اغرجنعني ،إكوا ور ،أنموال ،أوكاانظل ،البوسنة وا،اسك ،عمو ،ات لند،
يشل  ،زمبلعوي ،السنمل  ،السو ان ،صاعظل ،طلجظزسعلن ،الرااق ،حربص ،كاوايظتل ،كمبتو اي ،ادملزتة
ادعحد  ،مور علنظل ،النظحا ،الظم  .وسلما الدو اغطااف مهظتة الفاصتة التيت يعظحهتل عملظتة طلتب
العمد تد و تتد ت علتى أمهظتتة حظتتلمل التدو اغط تااف عطلتب متد تتد ا دهلتتة اخللصتة هبتتل مت أجتتل العلظتتد
__________

( )7
( )8
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ابلرملظة اليت أرسلهل االجعملع السلعيف للدو اغطااف عشأن يلدمي طلبلت العمد د والنتا فظهل وكذلك
العوصظلت ادعرللة عرملظة العمد د ادعرلق ابدل  5اليت اععمد هل االجعملع الثلين عشا للدو اغطااف.
 - 43ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،أكدت الدو اغطااف جمد اً أمهظة أن يرل التدو
اغطااف إالز االلع املت عشزل واضري وأن يسعخدمل الصظمة اليت اععمدهتل يف اإلعالن الطوع عشأن
إالز االلع املت الذي اععمده االجعملع ا لسلعيف للدو اغطااف م أجل جتنب االلعبلس عشأن نطلق
متل اللعتا الدولتتة الطت اف ومرنتتله .ويف هتذا الصتتد  ،وهبتدف يتتوفم التدعم للتتدو اغطتااف يف إعتتالن
اإلالز عشزل واضري ،اععمد االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف العوصظلت العللظة:
شحيف الدو اغطااف علتى مواصتلة اد ملرستة الطوعظتة ادعمثلتة يف موافتل اجعمتلع
(أ)
يُ َّ
الدو اغطااف/ادؤمتا االسعرااض عتالن إاتلز ابلصتظمة التيت اععمتدهل االجعملعتلن الستلعيف والثتلين
شحيف الدو اغطااف ،عند اإلعالن رمسظلً ع إالز االلع املت ،على يلدمي
عشا للدو اغطااف .ويُ َّ
مرلوملت مفصلة ع اغنشطة ادةط ليف هبل طوا مد عا ما اإلجاااات ادعرللة ابغلململ ،متيف اغختذ
يف االععبلر الرنلصا اددرجة يف مشاوع جدو بعوايت اإلعالن الطوع عشأن إالز االلع املت؛
تحيف التتدو اغطتااف التتيت ميزنهتتل
( ) ومتل تظلً متتيف رو العرتلون العللظد تتة لاليفلحظتتة ،يُش َّ
اإلعالن ع إالز االلع امتلت علتى االستعرلنة خبتدملت واتد عتم ينفظتذ االيفلحظتة يف إعتدا اإلعتالن
والنتا يف إحلمة اوار يرلوين مسعما ميف اللحنة ادرنظة ععنفظذ ادل  5عشأن مةمون اإلعالن نل ميز
أن ؤ ي إىل حتسظنا.
 - 44وأكدت الدو اغطااف جمد اً أنا ال ميز اععبلر ادنلطق اليت ُرتاف أاتل حتعتوي علتى ألمتلمل
مةل لألفاا أو شعبا يف أال كذلك "منلطق يلوي معبلظة" ،وبب مرلجلعهل يف إطلر الع املت الدولة
الطاف مبوجب االيفلحظة(.)9
 - 45ويف االجعملع السلعيف عشا للدو اغطااف ،أكدت هذه الدو جمد اً إ راكهل أنا رمبل يزعشف
أي ولة طاف ،عرد إعالن إالز االلع املت وعرد انعهلا اغجل اغصل أو ادمد عشأن ينفظذ ادل ، 5
ويف ظاوف اسعثنلئظة ،وجو منطلة م روعة ابغلململ مل يز مراوفة يف الستلعق (علتى النحتو ادرتاف يف
الفلا  5م ادل  2م االيفلحظة) ،مبتل يف ذلتك منطلتة زرعتا فظهتل اغلمتلمل اتد ثلً ،ةتيف لوال عهتل أو
ستظطاهتل وُرتاف أو شتتعبا يف ااعوائهتل علتى ألمتتلمل مةتل لألفتاا  .ويف هتتذه التتاوف ،ستعنفذ التتدو
اغطااف اإلجاااات الرلالنظة إزاا هذا الوضيف على النحو الذي اععمديا الدو اغطااف يف اجعملعهل
الثلين عشا وكمل أعازيا الوثظلة ادرنونة "إجاااات علالنظة" إزاا ادنلطق اد روعتة ابغلمتلمل ادزعشتفة عرتد
انعهلا اغجل اغصل أو الذي مج متد ده لعنفظذ ادل  .5ومنذ انرلل ادؤمتا االسعرااض الثلل  ،وجدت
أوكاانظل وموزامبظق نفسظهمل يف هذا الوضيف حتد داً ،اظ حلمعل ععحد د منطلة م روعة ابغلململ اد ث ًل أو
مل يز مراوفة يف السلعق عرد انعهلا اغجل اغصل أو الذي مج متد ده لعنفظذ ادل  5ابلنسبة لزل منهمل.
 - 46وُل مل اإلجااا رحم  10م خطة عمتل متلعويو التدو اغطتااف التيت أعلمتا عت وجتو منتلطق
م روعتة ابغلمتلمل خلضترة لوال عهتل أو ستظطاهتل ن يةتيف ع تااما للحتد مت انتلطا اغلمتلمل وللعوعظتة هبتتذه
ادخلطا موجهة ل لسزلن اغكثا عاضة للخطا  .ومنتذ انرلتل ادتؤمتا االسعرااضت الثللت  ،أفتل ت 29
ولتة مت التدو ال ت  32التيت ينفتذ ادتل  5جتااا عتااما للحتد مت انتلطا اغلمتلمل والعوعظتة هبتل .وختال
اللتتلت النل تتلا ادواض تتظرظة التتيت ُعل تتدت خ تتال اجعملعتتلت م تتل ع تتني التتدورات اخللص تتة اباليفلحظ تتة يف
الفترت  24- 22أاير/متل و  ، 2019أللتا ادنلحشتتلت الةتوا علتى الرتد ادع ا تتد مت الةتحلاي وعلتتى زرع
__________

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

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

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

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

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

فبردمل الاتا اللحنة أن اإلعالغ ع االلع املت ادعرللة مبسلعد الةحلاي مبوجب خطة عمل ملعويو
حتد زتون مرلتتداً ،سترا إىل إاتاتتة منترب للتتدو اغطتااف دنلحشتة العحتتدايت ادبلتط عنهتتل فظمتل عرلتتق
ععنفظذ اإلجاااات م  12إىل  14م خطة عمل ملعويو والفاص ادعلاة للعملب على هذه العحدايت .
وأ لرت اللحنة أ ةلً يف االجعملع إىل عو موجهة م الدو اغطااف إىل النتا يف يبسظط أسللظب
اإلعالغ ع مسلعد الةحلاي يف مجظيف االيفلحظلت ذات الصلة عن ع السال .

- 92

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

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

__________

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

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

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

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

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

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

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

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