
GE.17-18641(A) 



 الجتماع السادس عشرا
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 ( من جدول األعمال املؤقتج)11البند 
 ايف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهالنظر 

لة اتصااالتعاااوو وااساااعاالس االاااتنتاجاو والتا ااياو ا
 اعاالباالية اللجنة ااعنية بتعزيز التعاوو وااس

 بتعزيز التعاوو وااساعاالااتنتاجاو اللجنة ااعنية   
 مقامة من اللجنة ااعنية بتعزيز التعاوو وااساعاال )أوغناا واجلزائر وهالناا وكناا(  

 تقرير عن أنشطة اللجنة -أوالا  
 مقامة -ألف 

ركزز ا النةنززع امل نيززع  ا  يزز  الا ززاون واملسززاعديف )النةنززع(، ، عنىيززث و يا ززا، عنزز     ززع  -1
حتديززززززد الشزززززز اكاا، و   زززززز  م املصززززززما اسززززززد ا،ززززززا ا الى ديززززززع، و جمززززززا ا لن مزززززز   الززززززن   
  .ا ااياجاا والاحدايا

. اجاماعزا   14زهزا  ومنث ا جاماع اخلامس عش  لندول األطز ا،، عدزد رسزيس النةنزع  -2
انف خمماعاا مع عن اجا نةنع ملناقشع خمانف جواند عمن ا، فض   ل ا جاماع الداخنيمن ا و 

ول األطز ا، في زا الزد واجاماعاا مع خمانف اجل اا امل نيع صاابع املصزنحع، ازاجلان ا عىاقيع 
 زززاا لك مزززع اجلالى ديزززع، وكزززثا،زززا ا ملشزززاركا ا ، الزززن   املصزززما اسزززد  املاضززز ريف، حتضززز ا  

 . امل امع ا  فع امل يد عن هثا الن   وابملشاركع فيه
  .عه ، جمال الانىيث إىل جلنع الانسيقعن الاددم الثي أا ز  ، قدمت النةنع عد ي ا  وأخ ا   -3

 النهج ااصمم حسب احلاالو الفردية -ابء 
ايسز  ع  يز  الشز اكاا  زد الزدول األطز ا، الز  عنزامس ا ندزع  ، إطار و يع النةنزع امل -4

املسززاعديف وعنززك الدززادريف عنزز  عدززدع ا، وماا  ززع  لناوصززياا الززوارديف ، ااززانااجاا النةنززع املددمززع 
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، واصزززنت النةنزززع ع زززوي  1جامزززاع اخلزززامس عشززز  لنزززدول األطززز ا،، و  ازززيما ، امل فزززق إىل ا 
 .وعنىيث هن  الا اون واملساعديف املصما اسد ا،ا ا الى ديع

دد عن  هامش ا جاماع اخلزامس وعدد ا جاماع الاة ييب األول مع ك واعيا، الثي ع   -5
 زاا امل نيزع صزاابع املصزنحع، ازا في زا عش  لندول األط ا،، اجام ت النةنزع مزع عزدد مزن اجل

مززززن ا  كمززززا عدززززدا النةنززززع عززززدد.  الزززدول، لاحديززززد الززززدروب املساسنصززززع   يززززع حتسززززد املن ةيززززع
ا جاماعاا مع الدول األط ا، الز  طنبزت م نومزاا إيزافيع وأ زدا ر با زا ، ا ازاىاديف مزن 

النةنزع و يدزع مزن صزىحع ولايسز  ف زا املن ةيزع، أعزدا . الن   املصما اسد ا،ا ا الى ديزع
 .(1وااديف  شأن الن   املصما اسد ا،ا ا الى ديع )انظ  امل فق 

، 2017ا ي ان/يونيزززه  9و 8امل دزززوديف ، هزززامش اجاماعزززاا مزززا  زززد الزززدورعد  وعنززز  -6
ع دززد اجامززاع  شززأن الززن   املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع مززع السززودان، عزز   فيززه اااياجاعززه 

هلزززثا ا جامزززاع، ا  وحتضززز  . عىاقيزززع أعدبازززه مناقشزززع مزززع املشزززاركد املزززدعوينوحتدايعزززه ، عنىيزززث ا 
إىل الززززدروب املساسنصززززع مززززن ا جامززززاع الاةزززز ييب مززززع ك واعيززززا، أ راززززنت، قبزززز  موعززززد  وااززززانادا  

ا جاماع  ىرتيف كافيع، إىل املشاركد الثين اخاارها السودان املواد املا ندع اب جاماع لننظ  في ا، 
كمزززا د عيززت النةنزززع .  اززةنعجمموعززع مزززن األمزززه السززودان وجزززدول أعمززال مىصززز  و مثزز  عزز   قد

،ضزور هزثا ا جامزاع مزن أجز  مواصزنع  5امل نيع اساعديف الضحااي والنةنزع امل نيزع  انىيزث املزاديف 
 .ع  ي  الا اون  د جلان ا عىاقيع

زززو  يزززع مواصزززنع حتسزززد الزززن   املابزززع، أ   -7 السزززودان إىل   ااادصزززا  عدزززد ا جامزززاع مزززع را 
وكانت امل اظاا إجيا يزع عنز  ال مزوم، ر زا الاشزديد عنز  أن . املشاركد لنحصول عن  ع ديباهتا

وأعززدا اا. الرتمجززع الىوريززع ال اليززع اجلززوديف عشززق ، عنززد ا قاضززا ، عنصزز ا  م مززا  لنةززا  ا جاماعزز
  ززد  2017أينول/اززبامرب الن اسيززع وعممززاهن ، هنايززع  اهصززي  ويزز ا   النةنززع والسززودان عد يزز ا  خااميززا  

اجامززاع لادييمززه ع دززد عنزز  هززامش ا جامززاع السززا ع عشزز  لنززدول األطزز ا، ، اعىاقيززع الززثخاس  
نزه جزز ا املاا  زع ، السزودان عدزد ا جامزاع املا نزق ابلززن   أبلسزودان النةنزع اوأ نز  . ال ندوديزع

ثنزي البنزدان الزثين اعصزنوا املصما اسد ا،ا ا الى ديع امل دود ، ا ي ان/يونيه مع عدد من مم
و  ي اززرب السززودان الززن   املصززما اسززد ا،ززا ا . ابمل كزز  الدززومي ملقافحززع األل ززام ، السززودان

من عمنيزع لا  يز  ا،زوار  زد اجل زاا امل نيزع صزاابع املصزنحع، وقزد ا     ج   منى دا   الى ديع ادث  
 .اعىدت النةنع والسودان عن  مواصنع اوارمها

شاور مع عدد من الدول األط ا، امل امع ابملشاركع ، الن   املصما اسزد وعدد الا -8
ا،ا ا الى ديع، شز عت النةنزع ، الانسزيق مزع هزثهن الزدول، ظزد، عنظزيا أنشز ع عنز  هزامش 

عنز  هزامش ا  وااساضزيف زمبزا وي والنةنزع اجاماعز. ا جاماع السادب عشز  لنزدول األطز ا،
وجتزز ي النةنززع ، الوقززت الزز اهن مشززاوراا مززع دول . ا،ا جامززاع السززادب عشزز  لنززدول األطزز  

 .أط ا، أخ ى م امع ابملشاركع ، الن   املصما اسد ا،ا ا الى ديع

 الشراكاوبرانمج  -جيم 
، إطززززار و يززززع النةنزززززع املا ندززززع ابلنظزززز  ، اازززززاسدام أدواا عبززززادل امل نومززززاا لا  يززززز   -9

اززززاىاديف عنزززز  مززززو أفضزززز  مززززن  زززز  م  الشزززز اكاا  ززززد الززززدول األطزززز ا،، اااقشززززىت اززززب  ا 
، أ زز زا النةنززع أولوايهتززا، 2017شززباف/فرباي   8و، راززالع مؤرخززع . ا عىاقيززع الدززاسا لنشزز اكاا
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وشة ت الزدول األطز ا، عنز  عدزدل م نومزاا جديزديف أو ود زع أو ع ديبزاا  شزأن از  عمز  
 .، مل عانق النةنع أي م نومااولألافالش اكاا.     م 
لاحسززد ااززاسدام  زز  م  الشزز اكاا، اززا ،  لززك خمانىززع النةنززع ، خيززاراا  ونظزز ا -10

وإاتاززع  7إمقانيززع إيززافع أدايف إلقرتونيززع لايسزز  عدززدل الززدول األطزز ا، لاداري هززا اوجززد املززاديف 
م نومززاا إيززافيع  شززأن الاحززدايا امل  واززع مززن شززأهنا ع  يزز  ا اززاىاديف عنزز  مززو أفضزز  مزززن 

ى إبطززار دليز  عدززدل الادززاري  دادواززي  . وإمقانيززع ا،صزول عني ززا  شززق  أاز عامل نومزاا املددمززع 
، مسززألع إدراج ا  وجزز ى النظزز  أيضزز. الززثي اعامدعززه الززدول األطزز ا، ، اجاماع ززا ال ا ززع عشزز 

أدايف إليقرتونيززززع عقززززن أن عشززززم  ااززززاماريف إيززززافيع طوعيززززع لابززززادل امل نومززززاا ، إطززززار فزززز ع مززززن 
 .أو ومي  قنمع ا الرب م  ماا  لن موم و/

و  زد الا ديبزاا الزوارديف مزن جلنزع الانسزيق، أعزدا النةنزع ااادصزا  وعممازه عنز  مجيزع  -11
الززدول األطزز ا،  ااىسززارها عززن األ زز ا  الزز  عسززاسدم ألجن ززا أدايف  زز  م  الشزز اكاا وعززن 
اززب  حتسززد الززرب م  ا،ززاب ليسززاةيد عنزز  مززو أفضزز   ااياجاهتززا، و لززك مززن أجزز  حتديززد 

 .، عوايع ن اق الرب م  جمداي  ا  إ ا كان املضي قدم ما
، أ دا الزدول ال شز ون الز  أجا زت عنز  ا اادصزا  اازا دادها لنمسزامهع ، وعموما   -12

عنز   7إبمقانيع إاتاع خيار إجناز الاداري  املددمع اوجد املاديف ا  وراد م ظم ا أيض. الرب م 
ويامثزز  أاززد . يف ، هززثهن الادززاري  إىل الززرب م دنومززاا الززوار شززبقع ارتنرتنززت، وإبمقانيززع ندزز  امل 

عنىيزث ع قزف عنز  ا اانااجاا ال سيسيع ، أن اااسدام الرب م  من قبز  الزدول األطز ا، الز  
الا اماهتززا اوجززد ا عىاقيززع ايشززق  أاززد أكززرب ال وامزز  ا،اابززع فيمززا يا نززق اباززاسدامه مززن قبزز  

دول املشززززاركع ، ا اادصزززا  عنززز  ااززززا داد لابزززادل م ظززززا دول أخززز ى، و، أن  البيزززع هززززثهن الززز
كما قب  زها  نصف الدول .  امل نوماا ال  ي  د ، م  فا ا   ها من الدول ال  أجا ت عنيه

اجمليبزززع مشزززاركع الزززدول  ززز  األطززز ا، ، ا عىاقيزززع واملنظمزززاا ا،قوميزززع الدوليزززع واملنظمزززاا  ززز  
 .هثا الشأن، ا  اااب أاي  ا،قوميع، ، اد مل يددم م ظم ا ر 

 حتايا االحتياجاو والتحاايو -داط 
، وج ت النةنزع رازالع إىل الزدول األطز ا، لاشزةي  ا عنز  2017شباف/فرباي   8،  -13

 .7إدراج م نوماا عن اااياجاهتا وحتدايهتا ، عداري ها اوجد املاديف 
مع النةنع امل نيع اسزاعديف ا  اوار عن القاا ع إىل الدول األط ا،، أج ا النةنع  وفض    -14

، الزن   املصزما اسزد ا،زا ا ا  ،   يع إشز اك ما أيضز5الضحااي والنةنع امل نيع  انىيث املاديف 
وقد اةنت النةنازان م نومزاا وفز يف عزن الاحزدايا الز  عواج  زا الزدول األطز ا، ، . الى ديع

ك الاحزدايا امل  وازع ، عدزدل املسزاعديف إىل وكثل 5عنىيث الا اماهتا إبزالع األل ام اوجد املاديف 
وكنايةززع لززثلك، قززدمت النةناززان مززداخ ا قيمززع خزز ل . الضززحااي اوجززد خ ززع عمزز  مززا وعو

وعزز ويف عنزز  . ا جامززاع الززثي ع دززد مززع السززودان  شززأن الززن   املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع
 شأن حتديزد األولزوايا  5انىيث املاديف لآلرا  مع النةنع امل نيع  ا  مثم    لك، أج ا النةنع عباد   

 .5مع م اعايف املواعيد الن اسيع احملدديف لندول األط ا، اوجد املاديف 
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 ااتنتاجاو -اثنياا  

عنززز  عمن زززا خززز ل الىزززرتيف الىاصزززنع  زززد  اااسنصزززت النةنزززع ا ازززانااجاا الااليزززع  نزززا    -15
  ا جاماعد اخلامس عش  والسادب عش  لندول األط ا،

 لنهج ااصمم حسب احلاالو الفرديةا -ألف 
اززا ا ن ، الرتكيزز  عنزز  مززا لززدى دولززع طزز ،   ين ززا مززن حتززدايا  يبززدو الززن   ف ززا    -16

ف ززو ي كزز  عنزز  اجل ززود اجلماعيززع لنززدول املاضزز ريف . واااياجززاا وززدديف ، عنىيززث أهززدا، ا عىاقيززع
لنزدول املاضز ريف ل ز   ا  مىيزدا  منزرب  ويازي . والدول الدادريف عن  عددل املساعديف ، عنىيث ا عىاقيع

واظي الن   املصما اسد ا،زا ا الى ديزع ابهامزام كبز ، ايزل اعصز  . حتدايهتا واااياجاهتا
عدد مزن الزدول األطز ا، األخز ى امل امزع ابلنةنزع ل نزد م نومزاا إيزافيع عدزد ا جاماعزاا 

وقزززد أعزززدا النةنزززع، . األوليزززع امل دزززوديف عنززز  هزززامش ا جامزززاع اخلزززامس عشززز  لنزززدول األطززز ا،
لايسزز  عمن ززا ، املسززادب ، عززا ج ل دززد ا جاماعززاا املا ندززع ابلززن   املصززما اسززد ا،ززا ا 

وعن  املدى ال وي ، قد يقون من املىيد اااقشا، ما إ ا كان مزن املمقزن أن عشزار  . الى ديع
. رب ، هثا الن  النةان األخ ى املنشأيف اوجد ا عىاقيع أو الدول األط ا، األخ ى  نشاف أك

وعزز ى النةنززع أنززه مززن امل ززا ع مجززع األنشزز ع ، إطززار الززن   املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع إىل 
، عقزززن الامزززاب الا زززاون مزززع الشززز كا  الزززوطنيد، عو، هزززثهن ا،الززز. ازززواراا عنززز  الصززز يد الزززوطي

عقززن أن وعنزز  اززبي  املثززال، . عنززدما عقززون مشززاركع النةززان املوجززوديف ، جنيززف أكثزز  صزز و ع
عساعد وااديف أو ا ناان من اجل اا املامع أو اجل اا ارتقنيميع الش يقع لدولع ماض ريف م ينزع ، 

الاحضززززززز   جمززززززال إجزززززز ا اا إزالززززززع األل زززززززام، أو منظمززززززع دوليززززززع أو  ززززززز  اقوميززززززع م امززززززديف، ،
  مز لاو، هزثهن ا،الزع، عقزن لنةنزع أن عواصز  .  جاماعاا ابلا اون مع الدولع ال  ، امل نيزعل

 . وصى ا هيةع اااشاريع أو عنسيديع

 برانمج الشراكاو -ابء 
رب م  الش اكاا، ولنديمع احملامنزع ألدايف إلقرتونيزع مااازع عزرب ااي اب احملدود ل ل ظ ا  ن -17

ارتنرتنززت لايسزز  عنسززيق عمنيززع عبززادل امل نومززاا  شززأن عنىيززث ا عىاقيززع، جيززدر النظزز  ، أاززاليد 
ولزززثلك، عشزززق  النةنزززع الزززدول . الشززز اكاا مزززن أجززز  زايديف قيمازززه واازززاسدامهلاحسزززد  ززز  م  

 شززززأن  زززز  م  الشزززز اكاا وعشززززيد ا  األطزززز ا، الزززز  شززززاركت ، ا اادصززززا  الززززثي أج عززززه مززززؤخ  
 .اسامها ا

إ  إ ا ا  عنززز  أن  زز  م  الشززز اكاا لززن يقزززون مىيزززدا  وعشززق  نازززاس  ا اادصززا  مؤشززز   -18
ا،صززول عنزز  امل نومززاا مززن خ لززه   يززع ا  هتا، وإ ا أمقن ززا أيضززقززدمت الززدول األطزز ا، إازز اما

 زز  أن النةززا ،   ززس . وعقززن حتديززق   ززس املقااززد مززن خزز ل زايديف الززوعي. ع  يزز  الانسززيق
واززيا ند إدخززال . النظزز  عززن النظززام املسززاسدم، ياوقززف عنزز  مشززاركع وإشزز ا  الززدول األطزز ا،

ولدعا هثهن الدضيع، ايقون من امل ا اصزول زايديف . ا  ماليا  ع ي اا م مع عن  الرب م  اااثمار 
 .، مساوى اااي اب الدول  ااسدام األدواا املاااع االيا
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، الصززي ع ا،اليززع لنززرب م  ابملسززامهع و، هززثهن امل انززع، عوصززي النةنززع الززدول األطزز ا،  -19
كما عوصي النةنع .  هثهن امل نوماا ابناظامو احديل من خ ل عددل  يا ا ا عصال الوطنيع، 

ع  ادزززدل امل نومزززاا إىل وازززديف دعزززا الانىيزززث مزززن أجززز  حتزززديل الصزززىحع  نيزززالزززدول األطززز ا، امل
ادززدل نبززثيف   ،، عنزز  وجززه اخلصززو وعوصززي ا الد  يززع املا ندززع ظززا عنزز  املوقززع الشززبقي ل عىاقيززع

ال زام املدبز ، وخز ل . أي عمنياا وهياك  واياااا وطنيع ما ندزع إبجز ا اا إزالزع األل زامعن 
اا ساقشف مع واديف دعا الانىيث النظا األخ ى ال  عقن لندول األط ا، من خ هلا حتزديل 

رتجنززاز الادززاري  املددمززع اوجززد ا  إلقرتونيززا  وعقززن أن عشززم  هززثهن الززنظا خيززار . م نوماهتززا  نىسزز ا
ياجزززاا الزززدول مزززن شزززأنه أن ييسززز   دزززدر أكزززرب ا طززز ع عنززز  امل نومزززاا املا ندزززع اباا 7املزززاديف 

املاض ريف والاحدايا ال  عواج  زا، وعنز  امل نومزاا املا ندزع ازا عددمزه الزدول الدزادريف عنز   لزك 
 .من الدعا

 التعاوو مع اللجاو افخرى من أجل حتايا االحتياجاو والتحاايو -جيم 
وألن الا زاون .  انىيزث ا عىاقيزعا  يثبت ا،وار والا اون املناظمان ف اليا مزا ، الزدفع قزدم -20

واملسزززاعديف يشزززق ن مزززا يسزززم  لالوجزززه ا خززز  لن منزززعل فيمزززا يا نزززق اب لا امزززاا الززز  عى يززز ا 
ريف، فز  عقزن أن يقزون الا زاون مزع النةنزع امل نيزع اسزاعديف ضز  ا عىاقيع عن  الزدول األطز ا، املا

د ، الززن   املصززما ازز ام هززاعد النةنازز. ورتإ  من ديززا   5الضززحااي والنةنززع امل نيززع  انىيززث املززاديف 
، عنز  ازبي  املثزال، 5فبإمقان النةنع امل نيزع  انىيزث املزاديف . اسد ا،ا ا الى ديع قيمع خاصع

، ازا ، 5أن عساعد ، إ ز از األولزوايا املا ندزع ابلزدول األطز ا، الز  ع قزف عنز  عنىيزث املزاديف 
ن ا عامزززاد عنززز  النةنزززع امل نيزززع  لزززك املواعيزززد الن اسيزززع احملزززدديف هلزززا رتزالزززع األل زززام، ، ازززد عقززز

اساعديف الضحااي لدى م اجلع الدضااي املا ندع اساعديف الضحااي ، إطار الن   املصما اسد 
 ما. بنداخلا   ا،ا ا الى ديع 
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 اارفق

الاااانهج ااصاااامم حسااااب احلاااااالو الفرديااااة للتعاااااوو وااساااااعاال  اجااااب   
 اتفاقية حظر افلغام ااضادال لألفراد

 ااصمم حسب احلاالو الفرديةالنهج   
مززن أجزز  ع  يزز  أهززدا، اعىاقيززع اظزز  األل ززام املضززاديف لألفزز اد والا ن ززاا احملززدديف املاىززق  -1

عني ا ، مؤمت  ما وعو  اا  ا  هثهن ا عىاقيع، ومن أج  الوفا ، إىل أقصز  ازد ممقزن، عميزع 
النةنزع امل نيزع  ا  يز  الا زاون  ، عزدعا2025ا لا اماا املابديع اوجد هزثهن ا عىاقيزع ونزول عزام 

واملساعديف )النةنع( الدول املاض ريف امل امزع مزن أجز  املشزاركع ، الزن   املصزما اسزد ا،زا ا 
 صززىع طوعيززع  -ريف كززي عدززدم ضزز    منززرب لىزز ادى الززدول املاوفوي ززد، هززثا الززن   إىل عزز. الى ديززع

اااياجاهتزا ، مسز اها لنوفزا  م نوماا مىصنع عن الاحدايا ال  عواج  زا وعزن  -و   رابيع 
وياززي  الى صززع لناواصزز  مززع اجل ززاا . ابلا اماهتززا املابديززع اوجززد ا عىاقيززع عنزز  مززو ف ززال وم سززا

املامززززع )اززززا ،  لززززك الشزززز كا  احملامنززززون ، إطززززار الا ززززاون فيمززززا  ززززد  نززززدان اجلنززززوب أو الا ززززاون 
ابألل ززززام، واجل ززززاا األخزززز ى صززززاابع ارتقنيمززززي(، ومززززع املا  ززززدين ، جمززززال ارتجزززز ا اا املا ندززززع 

ل مزززام األمزززور عنززز  الصززز يد الزززوطي امل نيزززع ريف ضززز  ويشزززق  امزززا   الزززدول األطززز ا، املا. املصزززنحع
 .جوه اي  ا  عنص  

و ززدعا مززن النةنززع امل نيززع  ا  يزز  الا ززاون واملسززاعديف، عدزز ر الدولززع املاضزز ريف امل نيززع كيىيززع  -2
وحتدد شق  ا جاماع )ا جاماعاا( ومن ينب ي . ععنظيا الن   املصما اسد ا،ا ا الى دي

وعقزززززن عدزززززد . دززززز ر مقزززززان عدزززززد ا جاماعزززززااعأن ا  وعقن زززززا أيضززززز. هلزززززا املشزززززاركع فيزززززه )في زززززا(
ا جاماعاا عن  هامش اجاماعاا ما  د الدورعد أو اجاماعاا الدول األط ا، أو مؤمت اا 

لدوليززع، ر ززا أن الززدعا الززثي ا اززا  ا ، أو اززا خززارج جنيززف وخززارج اززياق ا جاماعززاا ا
وعقزززن لنةنزززع أن عدزززدم . نمزززوارد املااازززعنظززز ا  ل، هزززثهن ا،الزززع  عددمزززه النةنزززع قزززد يقزززون وزززدودا  

و، كزز  اجامززاع، اززااا  الى صززع . اقرتااززاا عنزز  أاززاب اخلززرباا السززا دع والززدروب املساسنصززع
والاحزدايا الز    عز ال قاسمزع لندولع املاض ريف لادييا االا ا ال اهنع وعسنيط الضو  عن  املسزاس  

ومزززن شزززأن  لزززك أن يسزززاعد ابلازززاب ، عيسززز  . وابلازززاب زايديف الشزززىافيع ودعزززا عبزززادل امل نومزززاا
 .الش اكاا اجلديديف املمقنع من أج  إمتام الدول املاض ريف  لا اماهتا وع  داهتا

 مناذج لصيغة اجتماع  
    املصما اسد ا،ا ا الى ديعع   ااا  ب يددمه رسيس النةنع  شأن الن -أو   
املاضزز ريف  شززأن ا،الززع وا ااياجززاا والاحززدايا ، /امل نيععزز   عددمززه الدولززع ال زز ،  -ثنيا  

 جمال عنىيث الا اماهتا اوجد ا عىاقيع وع  داهتا اوجد خ ع عم  ما وعو
 ؛الظ و، وا ااياجاا والاحدايا ، جمال إزالع األل ام (أ)
 ؛اياجاا والاحدايا ، جمال عدم  املس و االظ و، وا ا (ب)
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الاحززززدايا وا ااياجززززاا ، جمززززال عززززوف  الززززربام  املا ندززززع ابلاثديززززف اسززززاط   (ج)
 ؛األل ام واب،د من ا

 ؛الاحدايا وا ااياجاا ، جمال عنىيث إج ا اا مساعديف الضحااي (د)
لصززز يد الزززوطي مزززن ارتجززز ا اا الززز  عضززز نع ظزززا الدولزززع امل نيع/املاضززز ريف عنززز  ا (ه)

 ؛أج  ع  ي  م اي  ا عىاقيع ويمان ا ماثال هلا
عبادل خرباا الدولع ال  ، امل نيع/املاض ريف ، ارتجز ا اا املا ندزع ابألل زام مزن  (و)

 .خ ل الا اون الثناسي وارتقنيمي والدوب
 مناقشع مع املشاركد  شأن امل نوماا املددمع -ثلثا  
 ااانااجاا -را  ا  
 ا  لادززززدي  الدولززززع ال زززز ، املاضزززز ريف،وعقززززن أن عشززززم  ماا  ززززع هززززثهن ا جاماعززززاا، وفدزززز -3

مسززززاس  مثزززز  الادززززاري  الزززز  عقززززن عدااب ززززا مززززع املشززززاركد، وا جاماعززززاا ال ادززززع )، جنيززززف 
، الدولززع املاضزز ريف(، وعبززادل امل نومززاا، وويززع قززواسا  يززا ا ا عصززال، وحتسززد مسززاوى  و/أو

 .   م  الش اكاا ارت  غ الوطي و/أو

 أااايةمعلاماو   
،  ينب زززي لنزززدول األطززز ا، أن عز دةزززيا   نايزززع الادزززدم احملززز ز والاحزززدايا املابديزززع، وايززز ع   -4

دولززع  32واززا ا ن، مل عززف   ززد . 2025اعابارهززا اهلززد، املشززرت  املاززوخ  حتديدززه ونززول عززام 
دولع إىل أهنا مسزؤولع عزن عزدد   29وأشارا ( 5زالع األل ام )املاديف إ ق  الا اماهتا ، جمال ا  ط ف

، عدزززدل املسززاعديف لنضزززحااي اوجزززد خ زززع عمززز   كبزز  مزززن النزززاجد مزززن األل ززام وعواجزززه حتزززداي  
من الاحدايا املاليع والادنيزع و/أو السياازيع، الز  ا  وعواجه الدول األط ا، املاض ريف عدد. ما وعو

هنز  واازد لمناازد جلميزع ا،زا ال، وقزد  و  يوجزد. ختانف إىل اد كب  مزن دولزع إىل أخز ى
زز  مصززممع اسززد االا ززا . يقززون ابلاززاب مززن املىيززد دعززا فزز ادى الززدول األطزز ا، مززن خزز ل هن 

وعنزززز  هززززثا األاززززاب، أوصززززت النةنززززع امل نيززززع  ا  يزززز  الا ززززاون واملسززززاعديف ، عد ي هززززا املدززززدم إىل 
. صزممع اسزد ا،زا ا الى ديزعا جاماع اخلزامس عشز  لنزدول األطز ا، ابملشزاركع ، الزن    امل

 .ظثهن الاوصيعا  وقد راد ا جاماع اخلامس عش  لندول األط ا،  اد

 االتصاط  
ي جزز  ا عصززال ابلنةنززع امل نيززع  ا  يزز  ، خبصززو  الززدول األطزز ا، امل نيع/ا ااىسززاراا -5

 .isu@apminebanconvention.orgالا اون واملساعديف من خ ل واديف دعا الانىيث  
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