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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة 

حتليلللل الطللللم املقلللدال ملللي  األلللاال لتمدملللد اريجلللل ا لللدد   ملللا   لللدم    
 مي اال فاقية 5للمادة اً اريلألاال املضادة لألفراد وفق

 (زامبيا، سامسرا، شيلي،  استارمكا) 5مي اللجنة املعنية بتنفيذ املادة  مقدال  
ودخلددت ا اقاقيدد  ايددا النقددا   ،2002متوز/يوليدد   5علددا ا اقاقيدد    أنغددو  صدددتقت  -1

 14لنددقافي ، املقددد    . و  اق ي هددا األوب أندد ن ا2003كددانون اليناي/يندداي    1ابلنسددب   ددا   
 ط هتا وحتربددو ، أوعددن املندداليت الددل اليددا لو يرب ددا أو سدديأنغددو   أألغددت ،2004أيلول/سددبربمرب 

اكقد  اددم   ن اددم  أوأأنغدو  علدا اً ُينربب    ااربوائ ا، علدا ألغدا  ميدادأل لافد اد. وكدان لاامد
  1ول و لسديط هتا للدأو يرب دا مجيا األلغا  امليادأل لاف اد املوجودأل   املنداليت امللغومد  اضاةدل  ل

كور، للدول الربداريا املدل  من ا ألد  قدرهتا علا القيا  أدلل اً واعربقاد. 2013اليناي/يناي   كانون
ربمديددد ل 2012ا  عددإىل ا جربمدداا اليندداي عندد  للدددول األلدد ا  امللقددود   اً للبدد قدددمت أنغددو 
 جربمدداا املددلكور . ووافدديت ا2018كددانون اليناي/يندداي    1ملدددأل  ددو سددنوا ، ادد  األجدد  اددددد 

 الطلب ابإلمجاا. علا 
و  سددياا ا سددرب اأ   ددلا الطلددب،  اددأ ا جربمدداا أندد  أينمددا قددد يكددون مددن املؤسدد   -2
مد  ا ابقدا مدن عمدمن ابيان  -من أدء النقا  اً ألد عن  سنوا  اق يب -اربمكن دول  ل    أ 

قدد و  علدا مددا الل، وخاصد  ابلنرد  إىل ا سدربينمار الكبد  الدل   د دا  أنغد1-5لربنقيل املدادأل 
اسدربينمار    لقلد  مدناباملاةي   أعمال إزالد  األلغدا  لااد اإل اإلنسداني ، شدا يندم  مدا ُأجد   

ا  لق م مدا الا  خطو ا  الربا  فإن من اإلجيايب أن أنغو إج اء أعمال املسح وإدارأل املللوما ، 
مدددال ملطلدددوك إلكلدددلل  أوةدددا خطدددد اربوقدددا أدقددد  الوقدددت ااً والقيدددا  وفقددد الربحدددد  املرببقدددا فلددد ً 

 .5املادأل  انقيل
أن أنغدددو ، أطلب دددا الربمديددددد ملددددأل  دددو سددددنوا ، إ دددا اربوقددددا اً و ادددأ ا جربمددداا أييدددد -3

ربييدا  الربحدد  املرببقدي ووةدا خطد  ضمو سنوا  من اتريدا اقددط للب دا  ساً ااربياج ا اق يب
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إىل أمهيدد  املسددح ادد  الربقدد  وا  ددود اً اقصدديلي  واقدددط للددب متديددد رن. وأ ددار ا جربمدداا أييدد
ال اميددد  إىل حتددددية قاعددددأل أيددداق  أنغدددو  لربحقيددديت هدددلا الوةدددو . و ادددأ ا جربمددداا كدددلل  أن 

ابلربداب فقدد يسدربغ ا األمد  الطلب أ دار إىل أن عمليد  املسدح اد  الربقد  اسدربغ ا عدامو فقدد، و 
أقدد  مددن  ددو سددنوا   كربسدداك قدددر أعمدديت مددن الق ددم الدد ز   الدد  الربلددو  ووةددا خطدد  أندداء 
علدددا  لددد . و  سدددياا ا سدددرب اأ  للطلدددب كدددلل ، للدددب ا جربمددداا أن ادددوف  أنغدددو  مللومدددا  
و  وحتددديينا  إةدددافي  عدددن عددددد مدددن املسدددائ  املربللقددد  أربنقيدددل خطددد  اللمددد  املدرجددد    للدددب أنغددد

 األوب للربمديد. 
، قدددمت أنغددو  إىل رئدديو ا جربمدداا السددادل عندد  للدددول 2017أاير/مددايو  11و   -4

 ،2017ااي ان/يونيد   30. و  2018كدانون اليناي/ينداي    1لربمديد األج  اددد   اً األل ا  للب
      ي/اليندددددا انددددد ين 14وج دددددت الل نددددد  رسدددددال  إىل أنغدددددو  اطلدددددب في دددددا مللومدددددا  إةدددددافي . و  

اً مدددا  إةدددافي  ردللربمديدددد يربيدددمن مللو اً منقحددداً ، قددددمت أنغدددو  إىل الل نددد  للبددد2017ندددوفمرب 
 . 2026اي/يناي  كانون الين  1علا أسئل  الل ن . واطلب أنغو  الربمديد مثاي سنوا ، ا  

و ارددت الل ندد  مددا األسدد  الربدد خ    اقدددط للددب أنغددو  للربمديددد وللب ددا املددنقح.  -5
   الل ند  نند    اق يد  قُدد  إىل ا جربمداا الرباسدا للددول األلد ا ، أ دار رئديو ا جربمداا و ك  

الينددامن للدددول األلدد ا  إىل كيدد  أن بخدد  الطلبددا  يقدداقم مددن الربحددداي  الددل يواج  ددا ف يدديت 
. و  اق يدددددد  مقددددددد  إىل ا جربمدددددداا اللا دددددد  للدددددددول األلدددددد ا ، أفدددددداد رئدددددديو املددددددؤمت  (1)الربحليدددددد 

إىل عدد  إادداء ا سربل اةدي الينداي نن الطلبدا  املربدد خ أل تأعاقدت ج دود ف يديت الربحليدد  كمدا أد  
ألددا الربحلددي   إ  ألددد مدد ور وقددت لويدد  مددن املوعددد الددل  عددادأل مددا ين ددا فيدد  الق يدديت م مربدد  

دددد  ا جربمدددداا اً، اللا دددد  للدددددول األلدددد ا  أييددددت. و  ا جربمدددداا هددددل  نمهيدددد  اقدددددط للبددددا  ت ك 
أندك  عدا    5الربمديد   الوقت املناسب حتقيقاً لقلالي  س  عمليد  الربمديددا    إلدار املدادأل 

و  هدددلا السدددياا، أوصدددا مجيدددا الددددول األلددد ا  الدددل ا ادددب   اقددددط للباهتدددا أن اقلددد   لددد  
لل سينر  في ا   الطلب )أ  السن  الل اسدبيت األجد  الن دائي آ ار/مارل من السن  ا 31 قب 

 .اددد للدول  الط  (ت
ويندد  الطلددب، كمددا الطلددب األوب، إىل أن الددربقمض الددول  يربيددمن هيكلددو رئيسدديو،  -6

دا  اإلنسداني   املسداعاية ايطلا الل ن  الولني  املنرتك  أو القطاعا  إلزال  األلغدا  واقددط
  عددن لغددا  واملسددؤولللقدد  ابألالولنيدد  املنددرتك ( أدددور السددلط  الولنيدد  امللنيدد  ابألعمددال املرب )الل ندد 

دارأل القلالددد  نسدددييت اإلاانرددديم القطددداا، وايدددطلا الل نددد  الربنقيليددد  إلزالددد  األلغدددا  ابملسدددؤولي  عدددن 
لوادأل لا  الرباأل  أللغا  إزال  للمليا  إزال  األلغا  الل جي ي ا املنغلون اللموميون ومن أين م ألوي

لغدددا ، و ددد ل  زالددد  األإلاألمنيددد  لددد ئيو ا م وريددد ، والقدددوا  املسدددلح  األنغوليددد ، واملل دددد الدددول  
 ا ل ا دود األنغولي .

وينددددد  الطلددددددب إىل إادددددد از اقدددددد    انقيددددددل األننددددددط  ال ئيسدددددي  اضمسدددددد  الددددددل أأ زهددددددا  -7
 الربقد ، )ك( عمليدا  إزالد  األلغدا ، الربمديد األوب ألنغو ، وهدي حتديددا) )أ( املسدح اد  للب
مندد وا وةدددا اضدد ائد، )د( القيددداء علددا املنددداك  املربللقدد  نوجددد  الربيددارك   البيددداق ،  )ج(

__________ 

الينالددة، ُكل  دد  ف يدديت حتليدد  مؤلددد  مددن رئدديو ا اقاقيدد  وأعيدداء  ندد  الربنسددييت أربحليددد   قبدد  املددؤمت  ا سربل اةددي (1)
 للبا  الربمديد.
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)ه( حتسددددو إدارأل اللمليددددا  وجودهتددددا، )و( الربددددداأ  املؤسسددددي  والربنسدددديقي  أددددو الل ندددد  الولنيدددد  
 الربحسينا  املدخل  علا إدارأل املللوما . املنرتك  والل ن  الربنقيلي  إلزال  األلغا ، شا ينم  

ويندد  الطلددب إىل أن عمليددا  املسددح ادد  الربقدد  قددد اكربملددت    ددو عندد أل مقاللدد   -8
وجيدد   ا نرب دداء من ددا   مقاللددا  أنغددو  املرببقيدد  الددين   )كاأ ندددا ولوندددا نددور  ولوندددا سددول(. 

اقربصددادي   -مللومددا  اجربماعيدد   ويندد  كددلل  إىل أندد  نربي دد   ددلا املسددح، اصددلت أنغددو  علددا
واقني ، ولدي ا اليو  صورأل أدا أن ن الربحداي  املرببقي  الل يربلو مواج رب دا. كمدا يند  إىل أند  

منطقددد ، شسدددداا   393خددد ل فدددرتأل الربمديدددد األوليددد ، قامدددت املنرمدددا  اددد  ا كوميددد  أربط ددد  
اً لغمدد 15 624للمليدد  ايددة ادددد  ودمدد     هددل  ااً، م ألدداً مددرت  23 810 940إمجالي ددا 
قطلدد  مددن الددلخائ  ادد  املنق دد أل. ويندد   2 836لغددم ميدداد للددداباب  و 902لافدد اد واً ميدداد

ويندد  كددلل  اً. كيلددومرت   717.3لُيقدد ج   هددل  اللمليدد  عددن اً ل يقدد 52إىل اط دد  اً الطلددب أييدد
 أللغا .إىل أن املن  ي  املسربخدم  مربسق  ما امللاي  الدولي  لاعمال املربللق  اب

ويند  الطلددب إىل أند  أ ندداء عمليد  املسددح والربط د ، أُفدد ج عدن مسدداا  كبد أل مددن خدد ل  -9
سدددب  أخددد ا اددد  الربط ددد . وينددد  إىل أن املندددغلو ال ئيسددديو )منرمددد  تهدددالو ا سدددتت والق يددديت 

هتم، ضدددرب اً ا سربندددار  امللددد  ابأللغدددا  واملنرمددد  الن وجييددد  للمسددداعدأل الندددلبي ( قدددد أفدددادوا أنددد  وفقددد
  املائدد  مددن إمجدداب مسدداا  املندداليت املنددربب    خطورهتددا يكددن إلغا هددا. ويندد  الطلددب   90 فددإن

ضدددربأل أادددد املنددددغلو )املنرمددد  الن وجييددد  للمسددداعدأل الندددلبي (،   إنقددددا  اً كدددلل  إىل أنددد  وفقددد
 35ا يدرت    املائ  من جمموا املنداليت املؤكددأل اضطدورأل عدن ل يديت املسدح الربقد ،  د 65نسبرب   ما

  املائدد  فقددد ألعمددال الربط دد . و ارددت الل ندد  مددا ال ةددا اسددربقادأل أنغددو  مددن النطدداا الكامدد  
لاساليب اللمليد ، وأدرجد  عاليد  مدن الينقد ، ل فد اج عدن املنداليت املندربب    ااربوائ دا علدا ألغدا  

الل نددد  أنغدددو  علدددا للملددداي  الدوليدد  لاعمدددال املربللقددد  ابأللغدددا . واندد ا اً ميددادأل لافددد اد، وفقددد
مواصددل  السددلي إىل اسددربخدا  األسدداليب ادسددن  ل فدد اج عددن األراةددي، الددل يكددن أن اددؤد  إىل 

 وفاء أنغو  ابلربااماهتا   إلار زم  أقص . 
 ووج ددت الل ندد  رسددال  إىل أنغددو  اطلددب في ددا اقاصددي  إةددافي  أندد ن املسدداا  الددل   -10

لربمديددد  وللبددت الل ندد  علددا وجدد  اضصددو  أن اقددد  أنغددو  الربلامدد  مل ددا منددل الطلددب األوب ل
للملدداي  الدوليد  لاعمدال املربللقد  ابأللغددا  وكدلل  مللومدا  عدن النربددائض اً مللومدا  مصدنق  وفقد

السددنوي  علددا مدددا فددرتأل الربمديددد األوب. و  هددلا اضصددو ، وفيمددا رابددت الل ندد  ابملللومددا  
أمهي  قيا  أنغو  ابإلأ غ عما حت ز  من اقد  نسدلوك يربوافديت املربللق  ابلربقد  اد ز، أ ار  إىل 

ما امللاي  امللكورأل من خ ل اقدط مللوما  مصنق  اسب اإلف اج عن ل ييت الربط  ، واملسح 
 الربق ، واملسح ا  الربق .

م مدد  مددن م ددا   798ويندد  الطلددب إىل أن الل ندد  الربنقيليدد  إلزالدد  األلغددا  قددد أجدد    -11
اً ل يقد 129وقامدت أربط د  اً، م ألداً مدرت  3 988 323 999يت/إزال  األلغا  ملساا  ابلد  الربحق
وين  الطلب كلل  إىل أن الند كا  الرب اريد  أجد   أعمدال حتقديت أو اً. كيلومرت   982.6أطول 

ويند  الطلدب إىل اً. ل يقد 14ولدد اً م ألداً مدرت  49 868 333منطق  شسداا  ابلد   39اط   لد 
أن أسددلوك ي يددا البيدداق  ِّ ُيك  ددن مددن فصدد  البيدداق  اضاصدد  تزالدد  األلغددا  عددن الدد  املربللقدد  
ابلربحقيت، وأن الل ند  الولنيد  املندرتك  والل ند  الربنقيليد  إلزالد  األلغدا  اواصد ن اللمد  مدن أجد  

إىل أمهيدد  فصدد  أيدداق  ةددمان إمكانيدد  اصددني  هددل  املللومددا    املسددربقب . وأ ددار  الل ندد  
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إزالددد  األلغدددا  عدددن أيددداق  الربحقددديت، وانددد ا أنغدددو  علدددا أدددلل ج دددود ليدددمان إمكانيددد  اصدددني  
 البياق    الربقاري  املقبل . 

ووج دددت الل نددد  رسدددال  إىل أنغدددو  اطلدددب في دددا اقاصدددي  أنددد ن كيقيددد  انسدددييت الل ندددد   -12
 ودمهدددا   ا دددا   الدددل اقدددو  في دددا الل نددد  الولنيددد  املندددرتك  والل نددد  الربنقيليددد  إلزالددد  األلغدددا  ج

الربنقيلي  أربحديد األلغا  امليادأل لاف اد و  اا   الربداخ  ا غ ا . وِّ اقد  أنغو  مللوما  
إةدافي  أند ن هدل  املسد ل . وأ دار  الل ند  إىل أندد    ا دا   الدل ادؤد  في دا ج دود الربحقدديت 

وجددددود ألغددددا  ميددددادأل لافدددد اد، يربلددددو أن اقددددد  أنغددددو   الددددل ابددددل ا الل ندددد  الربنقيليدددد  إىل حتديددددد
مللوما  اقصيلي  عن األننط  الل ي ي ا الل ن  الولني  املنرتك  من أج  ملا د  هدل  املنداليت 

 اً. عموم 5  إلار الربااماهتا شوجب املادأل 
أل وينددد  الطلدددب إىل أن منددد وا وةدددا اضددد ائد الدددل  كدددان مدددن املقددد ر إجددد ا   أ نددداء فدددرت  -13

الربمديد األولي  ِّ يربسن انقيل  أسبب القيود املالي . وين  الطلب إىل أن  علدا الد ام مدن  لد ، 
فقددد حتقدديت اقددد    جمددال ادددريب املدددرأو و دد اء امللدددا . ويندد  الطلددب كددلل  إىل أن ألددا 

 أهدا  وةا اض ائد قد الاز  من خ ل املسح ا  الربق . 
الولنيدد  املنددرتك ، مددا املنددغلو ال ئيسدديو اللدداملو مل دددا ويندد  الطلددب إىل أن الل ندد   -14

)الق يدددددددديت ا سربنددددددددار  امللدددددددد  ابأللغددددددددا ، واملنرمدددددددد  الن وجييدددددددد  للمسدددددددداعدأل النددددددددلبي ، ومنرمدددددددد  
ا ستت(، قد عملت علدا اد  أوجد  الربيدارك   قاعددأل البيداق  الولنيد ، وأن اددفقا   تهالو

ادأل هيكلرب ددا. ويندد  الطلددب إىل أن أعمددال املللومددا  فيمددا أددو األلدد ا  قددد الدداز  وجدد   إعدد
الربنسدددييت هدددل  قدددد أسدددق   عدددن حتقيددديت اوافددديت أدددو قواعدددد البيددداق   دددا أدا إىل ا دددد مدددن أوجددد  
الربيارك. وين  الطلب كلل  إىل أن    ياال هنا  ما يلا  القيا  أ  ما الل ن  الربنقيلي  إلزالد  

. 2017  وأن  لد  يربلدو انرب دا   خد ل عدا  األلغا  من أج  حتقييت الربوافديت أدو قواعدد البيداق
وفيما ا اب الل ن  ابلرباا  أنغو    للب ا األوب تزال  أوج  الربيارك من قاعددأل أياقهتدا وأبدلل 
ج د لربحقييت الربوافيت أو قواعد البياق  ما الل ن  الربنقيلي ، وجب ودها املسدربم أل لربحقيديت  لد ، 

سدربغ ق  هددل  ا  دود. وأ ددار  الل ند  كددلل  إىل أمهيدد  فدإن القلدديت يسداورها أندد ن الوقدت الددل  ا
ددد قاعدددأل أيدداق  ولنيدد   د دد   ا  مللومددا  عاليدد  ا ددودأل، واندد ا أنغددو  علددا اللمدد  مددا  ال ُّ

   كائ ا من أج  ةمان إمكاني  حتقييت  ل    األج  الق يب. 

اي  الددل ووج ددت الل ندد  رسددال  إىل أنغددو  اطلددب في ددا اقاصددي  إةددافي  أندد ن الربحددد -15
ألمهيد  البيداق  اً اواج  ا   جمدال إدارأل املللومدا . وأأد ز  الل ند  علدا وجد  اضصدو  أند  نرد  

عاليددد  ا دددودأل واملو وقددد ، سددديكون مدددن املقيدددد للطلدددب أن القدددي أنغدددو  اليدددوء علدددا جددددول زمددد  
يددارك   اقصدديلي ل جدد اءا  الددل الربددا  االا هددا لربحسددو قاعدددأل أياقهتددا وةددمان إزالدد  أوجدد  الرب

قاعدأل البيداق  ومواءمرب دا مدا املنرمدا  الدل يد   عمليدا  إزالد  األلغدا  لااد اإل اإلنسداني    
 ل ج اءا    للب ا املنقح.اً زمني أق ك وقت  كن. وِّ اقد  أنغو  جدو ً 

قددد أُددللت مددن أجدد  حتسددو األنرمدد  واملن  يددا  اضاصدد  اً ويندد  الطلددب إىل أن ج ددود -16
ليا  م اقب  ا ودأل. ويقيد نن هل  ا  ود اسرب د  ةمان س م  املسربقيدين وكقالد  تدارأل عم

إىل اددريب اً اوافيت البياق  امليداني  ما املسااا  الواردأل   قاعدأل البياق . وين  الطلب أيي
لغدا . ويند   أف ق  اإلدارأل وم اقب  ا ودأل الرباأل  لل ن  الولنيد  املندرتك  والل ند  الربنقيليد  إلزالد  األ

كدددلل  إىل أن هندددا  عمليددد  جاريددد  لربحددددية القواعدددد وامللددداي    جمددداب اإلدارأل وم اقبددد  ا دددودأل. 
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للملداي  الدوليد  لاعمدال املربللقدد  اً وأ دار  الل ند  إىل أمهيد  ةدمان أنغدو  حتددية ملاي هدا وفقد
 ابأللغا .

لديم، ومددأل الندااا ودرجد  القيدد لنقص األمدوال، ومسداا  اإلقاً وين  الطلب إىل أن  نر   -17
األلغا  األرةي  املاروع ، واياك اض ائد، وعدد ا  ا  القاعل  امللني ، واللناصد  اإلةدافي  ميند  
املندداو والغطدداء النبددا ، ِّ يكددن مددن املمكددن اط دد  مجيددا املسددااا  امللغومدد  املل وفدد  خدد ل فددرتأل 

 الربمديد األوب. 
منطقدددددددد   1 465املرببقددددددددي يربيددددددددمن مددددددددا جمموعدددددددد   ويندددددددد  الطلددددددددب إىل أن الربحددددددددد  -18

منطقددددددد  يندددددددربب    خطورهتدددددددا  219ايدددددددم اً م ألددددددداً مدددددددرت  221 409 679مسددددددداارب ا  ملغومددددددد 
منطقددددددد  مؤكددددددددأل خطورهتدددددددا وابلددددددد   1 246واً، م ألددددددداً مدددددددرت  71 890 852مسددددددداارب ا  وابلددددددد 

إىل أن    مقاللا  أنغو  الينماي عن أل. وين  الطلباً م ألاً مرت  149 518 827 مساارب ا
منطقدد  سددربربطلب املايددد مددن اللمدد  علددا األرإل مددن  219املندداليت املنددربب    خطورهتددا وعددددها 

 أج  حتديد وةل ا ومساارب ا. 
ووج ت الل ن  رسال  إىل أنغو  اطلب مللوما  إةافي  عن ج ودها املربللق  ابملسح،  -19

ايددم ملدداِّ واةددح  وللبددت الل ندد  علددا وجدد  اضصددو  مددن أنغددو  اقدددط خطدد  مسددح اقصدديلي  
ألعمددال املسددح. وِّ اقددد  أنغددو  خطدد  مسددح اقصدديلي    للب ددا املددنقح. وأ ددار  الل ندد  إىل أندد  

ضربأل املنرما  املبين    الطلب، يكدن أن يدد أنغدو  نقسد ا قدادرأل علدا إكمدال الربنقيدل   اً نر  
د املسدح، سديربوف  اقددي  إلار زم  أقص  من املطلوك. وأ ار  الل ند  إىل أند  ش د د إمتدا  ج دو 

 . 5أدا للوقت املطلوك إلكمال انقيل املادأل 
علدا اتربملدا  اً واجربماعيد اقربصادايً اً وين  الطلب إىل أن للمناليت املرببقي    أنغو  أ    -20

ادلي ، اية ييغد الربلو  علا اتربملا  الل حتربداج األرإل لربطدوي  أنندطرب ا. ويند  الطلدب 
لوةدددا اسدددرتااي ي  جديددددأل لربنويدددا ا قربصددداد، اندددم  اً ا ابدددلل ا كومددد  ج دددودإىل أنددد  فيمددداً أييددد

الربوسددا   املسددااا  املخصصدد  للاراعدد  وا أيدد  املا ددي  والسددياا  والربلدددين، فددإن األلغددا    ادداال 
ال ق  هل  ا  ود اإل ائي . ويقيد الطلب نن  خ ل فرتأل الربمديد األوب، ظلدت األلغدا  األرةدي  

ةددحي   361كبدد أل أسددكان أنغددو  املدددنيو، ايددة سددقد اً    املنق دد أل الحدديت أةدد ار والددلخائ  ادد
رجدال   كافد  أءداء املقاللدا . وأ دار  الل ند   105ام أأل و 98و لق ً  158جديدأل، من م 

خ ل فرتأل الربمديد املطلوأ  يكن أن يقد  مسامه  كب أل   حتسدو  5إىل أن إكمال انقيل املادأل 
ا قربصدددادي    أنغدددو . وأ دددار  الل نددد  كدددلل  إىل أن  - لرددد و  ا جربماعيددد سددد م  البنددد  وا

اً أنغدو  قدددمت   للب دا أيدداق  عددن ةدحااي األلغددا ، مصدنق  اسددب السددن وندوا ا ددنو، ااباعدد
 ألفي  املمارسا  ووفاء ابلربااما  الدول األل ا . 

. 2026ون اليناي/ينداي  كدان  1وكما  ُك ، فإن للب أنغو  هو لقرتأل مثاي سنوا  ا   -21
ويندد  الطلددب إىل أن القددرتأل الامنيدد  املطلوأدد  اسددربند إىل مددا   اكربسدداأ  خدد ل فددرتأل الربمديددد األوب 

 ملا ابقا من الو .  من ف م أوةح وأكين  اقصي ً 
ويندددد  الطلددددب إىل أن األننددددط  املقدددد ر االا هددددا خدددد ل فددددرتأل للددددب الربمديددددد سربخيددددا  -22

ملنددرتك ، ابلربلدداون الو يدديت مددا الل ندد  الربنقيليدد  إلزالدد  األلغددا ، وينددم  إل دد ا  الل ندد  الولنيدد  ا
  ل  ما يلي)
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 إزال  األلغا  من املناليت املرببقي  املؤكدأل خطورهتا واملنربب    خطورهتا  )أ( 
مجددا وادددم  أجسددا  الددلخائ  املربق دد أل   كافدد  أءدداء البلددد، شددا ينددم  ادددريب  )ك( 

 الولني  وا ها من اللناص  القاعل  اللام  اقنيي ا ندس  لدا الن ل  
الايدددا انقيدددل نردددا  إدارأل ا دددودأل  دددد  حتسدددو جدددودأل اللمليدددا  واملمارسدددا   )ج( 
 الربنغيلي  
الايدددددددددا القددددددددددرأل الربقنيددددددددد  والربندددددددددغيلي  لغددددددددد   اللمليدددددددددا  )الل نددددددددد  الولنيددددددددد   )د( 

ورصدددها  ننددط  املقدد رألاملنرتك /املنددغلون( مددا الرتكيددا علددا ادددعيم القدددرأل علددا الطدديد مجيددا األ
 واقييم ا  
نردا  إدارأل املللومدا  لاعمدال يديد امللار  أن ن اسربخدا  وأمهي  وحتددية  )ه( 

   املربللق  ابأللغا 
إايدداء أدد قمض الربوعيدد  ابملخددال    إلددار ا  ددود ال اميدد  إىل  ايدد  املدددنيو    )و( 

 املناليت امللغوم  و/أو املنربب    كواا كلل  
أندداء القدددرا  املؤسسددي ، والايددا دور الل ندد  الولنيدد  املنددرتك ، ومواءمدد  أننددط   )ز( 

 الربنسييت ما الل ن  الربنقيلي  إلزال  األلغا  
 اند الربموي  الداخلي واضارجي. ) ( 

مدددن امللددداِّ البدددارزأل املقددد ر ألوا دددا خددد ل فدددرتأل الربمديدددد، شدددا    لددد  اً ويندددم  الطلدددب عددددد -23
 189مدا مدا جمموعد   2019منطقد  ملغومد ، و  عدا   176ما ما جمموعد   2018الربلام    عا  

مدددددا  2021منطقددددد  ملغومددددد ، و  عدددددا   190مدددددا مدددددا جمموعددددد   2020منطقددددد  ملغومددددد ، و  عدددددا  
منطقدددد   668مددددا مددددا جمموعدددد   2025-2022ملغومدددد ، و  القددددرتأل  منطقدددد  188جمموعدددد   مددددا

ابلنسددددب  ملقدددداللل هوامبددددو وم  نددددض   ملغومدددد . وأ ددددار  الل ندددد  إىل عددددد  إدراج ملدددداِّ واةددددح  
جدداول م فقد  اربيدمن ملداِّ للربقدد  اً اضطد اضاص  ابملقاللدا    الطلدب. وييدم الطلدب أييد

اً، م ألدداً مددرت  13 435 683منطقدد  مؤكدددأل اضطددورأل شسدداا  ابلدد   140شددا ينددم  الربلامدد  مددا 
  2018  عددددا  اً ألددددم  اً مددددرت  21 274 189منطقدددد  ينددددربب    خطورهتددددا شسدددداا  ابلدددد   43و

منطق   25واً، م ألاً مرت  20 923 192منطق  مؤكدأل اضطورأل شساا  ابل   167والربلام  ما 
 141  والربلام  مدا 2019  عا  اً م ألاً مرت  12 243 319ينربب    خطورهتا شساا  ابل  

  خطورهتدا منطق  يندربب   38واً، م ألاً مرت  16 089 576منطق  مؤكدأل اضطورأل شساا  ابل  
منطق  مؤكدأل اضطورأل شساا   163  و2020  عا  اً م ألاً مرت  12 810 372شساا  ابل  

 26 826 455منطق  ينربب    خطورهتا شساا  ابل   56واً، م ألاً مرت  19 545 729ابل  
 7 795 583منطق  مؤكدأل اضطدورأل شسداا  ابلد   98  والربلام  ما 2021  عا  اً م ألاً مرت 
  اً م ألددددداً مدددددرت  13 819 554منطقددددد  يندددددربب    خطورهتدددددا شسددددداا  ابلددددد   36واً، م ألددددداً رت مددددد
اً، م ألدداً مددرت  6 432 478منطقدد  مؤكدددأل اضطددورأل شسدداا  ابلدد   89  والربلامدد  مددا 2022 عددا 
  2023  عدددددا  اً م ألددددداً مدددددرت  8 823 997منطقددددد  يندددددربب    خطورهتدددددا شسددددداا  ابلددددد   34و

 22واً، م ألدددداً مددددرت  10 320 777مؤكدددددأل اضطددددورأل شسدددداا  ابلدددد   مندددداليت 105والربلامدددد  مددددا 
  والربلامددد  2024  عدددا  اً م ألددداً مدددرت  2 773 099منطقددد  يندددربب    خطورهتدددا شسددداا  ابلددد  

منطقد  يندربب     114واً م ألاً مرت  9 427 330منطق  مؤكدأل اضطورأل شساا  ابل   119 ما
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. و اردت الل ند  أن الطلدب 2025  عا  اً  ألماً مرت  42 486 962 خطورهتا شساا  ابل 
من أوج  الربيارك أو املللوما  املقدمد  فيد  وا دداول امل فقد . وأ دار  إىل أمهيد  اً يربيمن عدد

ملا   أوج  الربيدارك املدلكورأل مدن أجد  ادوف  الوةدو  أند ن مدا ابقدا مدن الدو  وأند ن امللداِّ 
 علا مسار حتقييت اإلكمال. 

ابلربسددداو  علدددا امربدددداد البلدددد،  دددا يربطلدددب اً إىل أن الربحدددد  لددديو موزعدددوينددد  الطلدددب  -24
تعدد ن  -ش دد د أخددل كدد  اللناصدد    ا عرببددار  -اسددرتااي ي  ل لغدداء الربدددرجيي، يربلددو أن ابدددأ 

خلددو مقاللدد  أو ا نربددو مددن األلغددا ، ويكددن أن اربميندد  اضيددارا  األوليدد    قميدد  أو هوامبددو أو 
 م  نض.
 لطلب إىل وةا األولواي  ابلرتايب الرباب)وين  ا -25

اط دد  مندداليت اتربملددا  ادليدد  ايددة انددك  األلغددا  رددال  أكددرب علددا أروا   )أ( 
 املوالنو وأننطرب م   سياا اياهتم اليومي  

 مناليت انقيل الربامض واملناريا اإلنساني   )ك( 
 ولواي  القوري  للربنمي  مناليت انقيل املبادرا  الولني  إلعادأل اإلعمار واأل )ج( 
مدددا األهددددا  اً املنددداليت الدددل حتدددددها األهددددا  امل كايددد  والبلديددد  وادليددد  ااسددداق )د( 

 الولني  والدولي ، ومجيا املناليت األخ ا املدرج    قاعدأل البياق . 
 إىل رال  الربنقيل الربالي )اً وين  الطلب أيي -26

اددؤ   علددا أيدد  ج ددود لربلايددا املنرمددا  أو الددنرم  دوديدد  املددوارد املاليدد  الددل قددد  )أ( 
 علا الصليدين ا يكلي أو الربنغيلي  املربوخاأل
ةددل  القدددرأل املؤسسددي  والربنددغيلي  املربسددم  ابلل ددا عددن ا صددول علددا مددوارد  )ك( 

 جديدأل وانقيل أساليب وظيقي  أقدر أكرب 
 ا انسحاك املنرما  ا  ا كومي  وعد  اوسل ا أو زايدأل قدراهت )ج( 
 اقني األم اإل و/أو وقوا الكوار .  )د( 

اً ويندد  الطلددب إىل أن االدد  قطدداا األعمددال املربللقدد  ابأللغددا  مقلقدد  أنددك  خددا  نردد   -27
ألن اللدد القلي  من املاءو الدوليو اب  يقلص   السنوا  األخ أل من مسامهاا  أو يسدحب 

و لد  ابإلةداف  إىل الرتاجدا   الربمويد  مناركرب  ألسباك خارج  عن سيط أل ا كوم  األنغولي ، 
املقد  من الدول . ويقيد الطلب نن هلا الوةا حيد من س ع  انقيدل ألدا اإلجد اءا  املبيند    

 للب أنغو  األوب.
ويندددد  الطلددددب إىل أن الربكلقدددد  اإلمجاليدددد  لاننددددط  املقدددد رأل خدددد ل فددددرتأل الربمديددددد ابلدددد   -28

إىل املللومدددددا  اً   الدددددو اي  املربحددددددأل، و لددددد  اسدددددربنادمليدددددون دو ر مدددددن دو را 348.4 ادددددواب
إىل أن املبدددال  املقدمددد  هدددي اً املقدمددد  مدددن املندددغلو اللددداملو   املقاللدددا . وينددد  الطلدددب أييددد

ل  ددارأل امل جليددد  ويكدددن أن اربقددداو . وأ دددار  الل ندد  إىل أن للدددب الربمديدددد املقدددد  مدددن أنغدددو  
مليددون دو ر، دون اقدددط اقسدد   260.5املطلددوك هددو  أاير/مددايو أفدداد نن جممددوا املبلدد  11  

  املائدد . وأ دددار  الل ندد  إىل عدددد   33 ددل  الدداايدأل   ا اربياجدددا  املاليدد  والدددل ابلدد  نسدددبرب ا 
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وةددو  الكيقيدد  الددل ُاسددب  ددا املبلدد  املربوقددا. وفيمددا يربللدديت أربلبئدد  املددوارد، نوهددت الل ندد  ابلربدداا  
  املددوارد وأ ددار  إىل أمهيدد  إأقدداء الدددول األلدد ا  مطللدد  علددا أنغددو  أبددلل ج ددود   جمددال البئدد

الوةددا. وأ ددار  الل ندد  إىل أن أنغددو  يكددن أن اسددربقيد مددن حتسددو اسددرتااي يرب ا لربلبئدد  املددوارد، 
أربددوف  املايددد مددن الوةددو  أندد ن الربكددالي  املقدددرأل للربنقيددل واوةدديح الربكددالي   -اً جائيدد -و لدد  

لدد    أنغددو    إلددار اكلقدد  الربنقيددل اإلمجاليدد . وأ ددار  الل ندد  كددلل  الددل سددربغطي ا مياانيدد  الدو 
إىل أن أنغو  يكدن أن اسدربقيد مدن ةدمان أخدل األعمدال املربللقد  ابأللغدا    ا عرببدار   خطدد 

 الربنمي  الولني  وا ها من اضطد الولني   ا  الصل . 
إىل ادد كبدد  اب لربداا  الددل   مددن أجد  الوفدداءاً و اردت الل ندد  أن أ دو  أددللت ج دود -29

قطلربدد  علددا نقسدد ا، اسددب مددا سدد لرب  مقدد را  ا جربمدداا اليندداي عندد  للدددول األلدد ا ، أق ددم 
اقيقدد  مدددا الربحددد  املرببقددي ووةددا خطدد  اقصدديلي  اربوقددا أدقدد  الوقددت الددل  سدديربطلب  إكمددال 

غدا  سديرب    ابملللومدا  . وإ  الك   الل ن  نن انقيل خطد  أنغدو  الولنيد  إلزالد  األل5انقيل املادأل 
ا ديدأل، ومسربوا املوارد الل يربم ا صول علي ا، وا م القدرا  اضارجيد  أو الداخليد  املندارك  
  عمليددا  املسددح والربط دد ، فإاددا اندد  إىل إمكانيدد  اسددربقادأل ا اقاقيدد  مددن قيددا  أنغددو  أربقدددط 

ديد إىل ا جربماا الساأا عن  للددول خط  عم  اقصيلي   د   عن القرتأل املرببقي  املنمول  ابلربم
األل ا . وأ ار  الل ن  إىل أن خط  اللم  هل  يربلو أن اربيمن قائم   د د  جبميدا املنداليت 
الدل يلدد   أو يندربب    أاددا حتربدو  علددا ألغدا  ميددادأل لافد اد، والربوقلددا  السدنوي  ابملندداليت الددل 

ل القرتأل املرببقيد  املندمول  ابلطلدب، ومياانيد  سيربم الربلام  مل ا واملنرما  الل سربقو  ألل  خ 
 اقصيلي   د  . 

وينم  الطلدب مللومدا  أخد ا  ا  صدل  يكدن أن اكدون مقيددأل للددول األلد ا     -30
اقيددديم الطلدددب والنرددد  فيددد ، شدددا    لددد  مللومدددا  عدددن املددداءو ومدددا قُدددد  مدددن أمدددوال، واملددداءو 

للبلد   جمال إزال  األلغا ، وكدلل  ا دداول امل فقد  املربللقد  ادربملو   املسربقب ، والقدرأل ا الي  
 ابألراةي الل   الربلام  مل ا خ ل فرتأل الربمديد األوب. 

و ارت الل ن  أن اضط  لمواد ، وأن الن دا  م هدون أداايدأل الربمويد ، وزايدأل قددرا   -31
ومواءمدد  اإلدارأل والربنسددييت أددو  املنرمددا  الدوليدد  ادد  ا كوميدد ، ونربي دد  عمليددا  املسددح املللقدد ،

الل ند  الربنقيليد  إلزالد  األلغدا  والل ند  الولنيدد  املندرتك ، وا اربقدا  أند اكا  قويد  مدا ا  ددا  
الدولي  صااب  املصلح . و  هلا الصدد، أ ار  الل ند  إىل أن الددول األلد ا  سربسدربقيد مدن 

 ي  إىل الدول األل ا  عما يلي)نيسان/أأ ي ، أربقدط اق   30للول ، قيا  أنغو  سنوايً 
نربائض ج ود املسح وكي  أن املايدد مدن الوةدو  قدد يغد  ف دم أنغدو  للربحدد   )أ( 

 املرببقي   الربنقيل 
الربقد  اد ز ابلنسب  ضطد الربط   السنوي ، وا لربااما ، وامللاِّ البارزأل الواردأل  )ك( 

   للب الربمديد املقد  من أنغو  
كن ومسددااا  مددا ابقددا مددن املندداليت امللغومدد ، وخطددد اط دد  هددل  عدددد وأمددا  )ج( 

املندداليت أو اإلفددد اج عن ددا علدددا ءدددو آخدد ، ومللومدددا  عددن املنددداليت املقددد ج عن ددا ابلقلددد ، مصدددنق  
 اسب اإلف اج عن ل ييت الربط   واملسح الربق  واملسح ا  الربق   
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ملندداك  املربللقدد  نوجدد  الربقددد  اددد ز علددا صددليد ا  ددود املبلولدد   دد  وإادداء ا )د( 
الربيدددارك   البيددداق ، ومواءمددد  أيددداق  الل نددد  الربنقيليددد  إلزالددد  األلغدددا  واملل دددد الدددول  إلزالددد  

 األلغا ، وا  ود ال امي  إىل ةمان س م  قاعدأل البياق  الولني  لاعمال املربللق  ابأللغا  
ا دودأل، ونربدائض ا  دود ال اميد  ا  ود املبلول  مدن أجد  الايدا انقيدل نردا  إدارأل  )هد( 

 إىل حتدية قواعد وملاي  اإلدارأل وم اقب  ا ودأل 
ا  دددود املبلولددد  مدددن أجددد  الايدددا انسدددييت األنندددط  مدددا الل نددد  الربنقيليددد  إلزالددد   )و( 

 األلغا ، ونربي   هل  ا  ود 
   ا  ود املبلول  من أج  الايا القدرا  الربقني  والربندغيلي  ملكربدب اللمليدا  )ز( 

 جما   الربخطيد وال صد والربقييم 
ا  ددود ال اميدد  إىل البئدد  املددوارد، والربمويدد  اضددارجي الددوارد ومددا أاتاربدد  اكومدد   ) ( 

أنغدو  مدن مدوارد لدددعم ج دود الربنقيدل، ونربددائض هدل  ا  دود، شدا ينددم  ا  دود ال اميد  إىل ةددمان 
ميدد  الولنيدد  وا هددا مددن اضطددد الولنيدد  أخددل األعمددال املربللقدد  ابأللغددا    ا عرببددار   خطددد الربن

  ا  الصل  شا قد يقيد ج ود أنغو    البئ  املوارد.
وأ ار  الل ن  إىل أمهي  قيا  أنغو  تأ غ الدول األل ا  علا النحو املدلكور أعد  ،  -32

ابإلةددداف  إىل أمهيددد  إأقددداء الددددول األلددد ا  مطللددد  ابنربردددا  علدددا الربطدددورا  األخددد ا  ا  الصدددل  
خدد ل القددرتأل املنددمول  ابلطلددب، وا لرباامددا  األخدد ا الددواردأل فيدد ،  5أندد ن انقيددل أنغددو  للمددادأل 

    ا جربماعددددددا  امللقددددددودأل أددددددو الدددددددورا ، واجربماعددددددا  الدددددددول األلدددددد ا ، واملددددددؤمت ا  و لدددددد
 ، ابسربخدا  دلي  اقدط الربقاري . 7ا سربل اةي ، وكلل  من خ ل الربقاري  املربصل  ابملادأل 

    


