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

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليل الطلب الذي قدمته إكوادور لتمديد املوعد النهائي احملدد إلكمال   
 فاقية من االت 5تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 )زامبيا وسويسرا وشيلي وكوستاريكا( 5مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   
دخالددت اة يفاقيدد   يدد  . و 1999نيسددان/ريلي   29صدددقت وكددوادوى عالددا اة يفاقيدد     -1

لشديفافي  األو  الد   ا. و   قليدل 1999 شدلين األول/ركودويل  1النيفاذ ابلنسب  وىل وكدوادوى   
ل  يوةيوهددددا ، ريالغددددت وكددددوادوى عددددن املنددددا   املشددددمو 2000آذاى/مدددداى   29قدموددددو وكددددوادوى   

كاندددت وكدددوادوى و فدددلاد. ألاخلاضدددل  لسددديلل ا الددد  ُودددو  رو ياشدددوبو   ا ووادهدددا رلغامدددا  م ددداد  ل رو
هددا ملشددمول  يوةيواملالغومدد  مال مدد  يودددم  رو ضددمان  دددم  ايددمل األلغددار امل دداد  لألفددلاد   املنددا   ا

وادوى رهنددددا لددددن . واعوقددددادا  مددددن وكدددد2009 شددددلين األول/ركوددددويل  1اخلاضددددل  لسدددديلل ا  الددددول  رو
وىل ىددددي   2008مددداى  آذاى/ 31 سدددوليمل القيدددار يددد لو  الدددول املوعدددد ا ددددد، فقدددد قددددمت   

اين بدت دديددا  يثمد. وقدد  الاةجوماع الثامن لالددول األ دلاط  البدا  لومديدد املوعدد النهداد  ا ددد  دا
 للالب ابإلااع. . وواف  اةجوماع الواسمل عالا ه ا ا2017 شلين األول/ركوويل  1سنوات  ىت 

ةجومددداع اخلدددام  ، قددددمت وكدددوادوى وىل ىددددي  ا2016 شدددلين الثددداين/نوفمرب  28و   -2
 .2017األول/ركودويل   شدلين 1عشل لالدول األ لاط  البا  لومديد املوعدد النهداد  ا ددد  دا وهدو 

يددد األوىل   الومدورشدداى اللالددب وىل رن ال ددلوط اللديسددي  الدد  رعاقددت عماليدد  الولهدد  خدد ل فدد  
 وعد ن  الد  ىل. ورشاى اللالب ك لو و2016نيسان/ريلي   16 ل ى وىل زل ال ضلب البالد   

اني    اض اإلنسدد ددواىو و لب دد  و نيدد ، مددا  سددبب   وقددا  لددويل عماليددات وزالدد  األلغددار لأل ددل 
ون كددددان  31   الدددو السدددن . و البدددت وكدددوادوى منفهدددا مهالددد  وضدددافي  مدددد ا    ددد  رشدددهل وىل  ايددد

  لالب ابإلااع.. وواف  اةجوماع اخلام  عشل لالدول األ لاط عالا ه ا ال2017األول/ديسمرب 
ولدددى املوافقدد  عالددا اللالددب، ة ددأ اةجومدداع رن وكددوادوى  دددلفت   مدد  وذ قدددمت  -3

ملالومات عن ال لوط اخلاص  وال لوط    املووقل  ال  منلوها من ا  ار املوعد النهاد  ا ددد 
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 ا وقدمت  الب دديد سيويح  ا مواصال  اموثال اة يفاقي  و قدمي  الدب دديدد وفقدا  لاللماليد  الد   
الددددول األ دددلاط. وة دددأ اةجومددداع كددد لو رن سددد  هددد ل اللماليددد  عالدددا النفدددو السدددالي   كلسددوها

يقو    قدمي اللالبات قب  انلقاد اةجوماع ال   ين دل فيهدا يوسدل  رشدهل ليوسدد اإلعدداد لوفاليد  
. 5اللالددب وإلجددلاا  بددادل   و دداى الولدداون يددم الدولدد  مقدمدد  اللالددب والالاندد  امللنيدد  يونيفيدد  املدداد  

أ اةجومدداع رن رخددل وكددوادوى    قدددمي  الددب يسددبب  ددلوط قدداهل  ن يسددمح لالاندد  امللنيدد  وة دد
أبداا وةيوهدا املولالقدد  يوفاليد  اللالدب. ووضداف  وىل ذلددو،  الدب اةجومداع رن  قدددر  5يونيفيد  املداد  

،  البا  ميفد   وفقا  لاللمالي  امل لس ، ك  يوسدد إلكدوادوى 2017آذاى/ماى   31وكوادوى،  الول 
 ولالدول األ لاط اةسويفاد  من  واى قاد  عالا الولاون يشأن ه ا اللالب. 

 البددا   5، قدددمت وكددوادوى وىل الالاندد  امللنيدد  يونيفيدد  املدداد  2017آذاى/مدداى   31و   -4
  ،2017  يلان/يونيدو  30. و  2017كدانون األول/ديسدمرب   1لومديد املوعد النهاد  ا دد  دا   

دوى للالددب امل يددد مددن امللالومددات والوضددو  عددن ا دداوى اللديسددي  لاللالددب. كوبددت الالاندد  وىل وكددوا
وم يدددا  مددن الووضددديفات  2017آب/ر سددل   2وقدددمت وكددوادوى ىدا  عالددا رسدد ال  الالانددد    

كدددانون   31 . وقدددد  البدددت وكدددوادوى دديددددا   مددد  سدددنوات وىل  ايددد 2017ريالول/سددبومرب  9  
 . 2022األول/ديسمرب 

رن واا  الوفد  املوبقد  كدان يشدم ،   وقدت  قددمي وكدوادوى  الدب  ويش  اللالب وىل -5
مدد ا  مليلددا . ويشدد  اللالددب وىل  498 632.89منلقدد  يبالددا واددا  مسددا وها  74الومديددد األول، 

ددددددددددت  منلقدددددددد  وضددددددددافي  ركدددددددددت خلوى ددددددددا ويبالددددددددا واددددددددا   73رنددددددددو مندددددددد  ذلددددددددو الوقددددددددت،  ا
وىل ملالومددددددات واىد  مددددددن السدددددد ان و بددددددادل  مدددددد ا  مليلددددددا ، ابةسددددددوناد 244 599.50 مسددددددا وها

امللالومدات مددمل يد و ونوددادا عماليدات مسددح اُجى الد  راجليددت   مقدا ل  مددوىوو سدانويا و وزامددوىا 
  شينوشييب. 

ويشدد  اللالددب وىل رن إندد  وكددوادوى ويدد و امليواللدد  امللنيدد  ابادددود  البددت، ر ندداا اليفدد    -6
أللغدار لأل دلاض اإلنسداني  مدن املندا   اخللدل  املوجدود  ، وزالد  ا2012وىل عدار  2010مدن عدار 

موقلا  عالدا ااددود مدمل يد و مدن رجد  دعد  رنشدل   لسدي  ااددود. ويشد  اللالدب وىل رن  18  
مدددد ا  مليلددددا  قددددد خ ددددلت لالوفقدددد   34 683منلقدددد  يبالددددا واددددا  مسددددا وها  18جمموعددددو  مددددا
وداملت   اللمالي . ورشاى اللالدب ري دا   رلغار م اد  لألفلاد  اددت مواقلها 610جمموعو  وما

واسددددوايدر فيهددددا  2008وىل رن هدددد ل اللماليدددد  ن   ددددن مووقلدددد     الددددب الومديددددد املقدددددر   عددددار 
مو يفددددون ومددددواد وملدددددات، مددددا ر ددددل    قدددددر الونيفيدددد . وة  ددددت الالاندددد  رن مددددن املهدددد  رن  واصدددد  

 دداد  لألفددلاد،  ددوف  ملالومددات وكددوادوى اإليدد   عددن هدد ل اإهددود، و   ددال اللثددوى عالددا رلغددار م
 . 5 ميفدال  عن األنشل  امل لالمل هبا مللاإ  ه ل املنا   كا ا من الو اما ا اللام  مبوجب املاد 

 115ويشددد  اللالدددب وىل رن وكدددوادوى عاإدددت خددد ل فددد   الومديدددد األوىل مدددا جمموعدددو  -7
لددات ولوخددا، وولدددوىو، مددد ا  مليلددا    ادد  مقا  379 642.99منلقدد  يبالددا واددا  مسددا وها 

 129 961.04ومددوىوو سددانويا و، وزامددوىا  شينوشددييب، وابسددوازاغ. وقددد رالغدد  منهددا مددا جمموعددو 
دددل  رلغدددار  9رلغدددار م ددداد  لألفدددلاد و 6 810مددد ا  مليلدددا  يوددددم   249 681.95مدد ا  مليلدددا ، و اه 
ويشد  اللالدب ري دا  ذخ   مدن الد خادل  د  املنيفادل    سديام اللماليد .  16م اد  لالدابابت و

وىل رن عماليدددد  وزالدددد  األلغددددار لأل ددددلاض اإلنسدددداني    وكددددوادوى  انيفدددد  وفقددددا  لدددددلي  وكددددوادوى ويدددد و 
املشدددد ر إلجددددلااات وزالدددد  األلغددددار لأل ددددلاض اإلنسدددداني  ودليدددد  وكددددوادوى إلجددددلااات وزالدددد  األلغددددار 
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املولالقدددد  ابأللغددددار. ورشدددداى لأل ددددلاض اإلنسدددداني ، وك  ددددا يسددددوند وىل امللدددداي  الدوليدددد  ل جددددلااات 
رخداد    وزال  األلغار مددىيم  140اللالب وىل رن وكوادوى اضلاللت يلمالها ابةعوماد عالا 

إلجدلاا عماليددات املسددح  دد  الوقددل واملسددح الوقدل وعماليددات الولهدد  اليدددو  واُ  ابلونسددي  مددمل 
 لي    وكدوادوى ويد و مدىسد  ا ندسد  اللسد لي . ويشد  اللالدب كد لو وىل رن السداللات اللسد

ختلددم ملددا  للماليددات وزالدد  األلغددار لأل ددلاض اإلنسدداني    منلقدد  ال يالددوم  املليددمل ا دديم يويددوينو ا 
 ابسويدار و دات إلزال  األلغار من وكوادوى ورخلى من ي و. 

وة  ت الالان  ابى يا  رن وكوادوى  سويدر اجملموع  ال امال  من األساليب ال   ويح  -8
د  األىاض  أبمان وىل الس ان. و  ه ا اخلددو،، ة  دت الالاند  ر يد  ركدد وكدوادوى   عو 

رقدددلب وقدددت   دددن مدددن اعومددداد رنسدددب امللددداي  والسياسدددات واملنهايدددات املولالقددد  ابإلفدددلا  عدددن 
األىاض ، وفقا  لالملاي  الدولي  لألعمال املولالق  ابأللغار، و لبيقهدا مدن رجد   نيفيد  هد ا اإاندب 

ة يفاقي   نيفي ا  اتما  وسليلا  يوماشدا مدمل الو امدات الددول األ دلاط امل  بد  عالدا اعومداد خلد  من ا
عم  مايو و. وة  ت الالان  ك لو ر ي  م   وكوادوى   اإلي   عن  قدمها يلليق   وس  

الغدا  ممل امللاي  الدوليد  لألعمدال املولالقد  ابأللغدار، وذلدو يودوف  ملالومدات مددنيف  عدن املندا   امل
 يواسل  املسح    الوقل واملنا   املقالد  مسا وها يواسل  املسح الوقل واملنا   امللهل . 

ويربز اللالب  بادل امللالومات عالا مل  ال من يم وكوادوى وي و يشدأن املندا   املالغومد .  -9
منلق  مالغومد  يبالدا وادا   128ويش  اللالب وىل رن وكوادوى قدمت وىل ي و ملالومات يشأن 

رمواى مليل . ويش  اللالب ك لو وىل رندو ا يفد ، ىهندا  ابألولدوحملت ا ددد   455 504مسا وها 
و، عالددا رن  سدال  وكددوادوى النقدداي امللجليد  املوجددود   ددول ال يالدوم  املليددمل ا دديم يويددونوي ا مدن يدد  
نقل . وة  ت الالان  ر ي   لداون وكدوادوى ويد و   الوددد  لالوفددحملت املوبقيد   26وعددها 

 عالا  دود ا املش ك . 
  واإددداول ال منيدد  وكوبددت الالاندد  وىل وكددوادوى للالددب امل يددد مددن الويفاصددي  عددن األنشددل -10

املق ن  يوسدالي  النقداي امللجليد . ورشداىت وكدوادوى   ىدهدا وىل رن يد و وضدلت رولدوحملت لوسدالي  
النقاي امللجلي  لالمنا   املالغوم  وقدمت جددوة  زمنيدا  لوسدالي  النقداي امللجليد  السدت واللشدلين. 

ابسدويدار مدو يفم ومدواد ورشاىت وكوادوى ك لو وىل رن ه ا األمل يسودع  ي ل جهد وضدا  
 وملدات ووساد . 

ويشدد  اللالددب وىل رن ال ددلوط الواليدد  رعاقددت وخدداز املهمدد  خدد ل فدد   الومديددد األوىل   -11
، اللدي د  األد دال الدوعل ، وو غ األ دوال اإويد  ، ووبغدىجد  7.8  وقو و  2016زل ال عار  ورغ
ا   ن   دن مدىجد     الدب الومديدد، عن قادمد  منداادول من ي و    بادل امللالومات  وودغ

مددد ا  مليلدددا   994 159مدددا ردى وىل  لددددي  خلددد  عماليدددات وزالددد  األلغدددار لأل دددلاض اإلنسددداني  و
 لغما  م ادا  لألفلادغ.  639 11ُوو  ما جمموعو 

منلقددددددد  دودددددددد  64ويشددددددد  اللالدددددددب وىل رن الوفدددددددد  املوبقددددددد  يومثددددددد  فيمدددددددا جمموعدددددددو  -12
مد ا   975 92منلقد  ركددت خلوى دا مبسدا   قددىها  38و  د   م ا  مليلا   496 100 عالا

مددد ا  مليلدددا    مقدددا ل  زامدددوىا  521 7منلقددد  يشدددوبو   خلوى دددا مبسدددا   قددددىها  26مليلدددا ، و
 شينوشددددييب وال يالددددوم  املليددددمل ا دددديم يويددددوينو ا. وكوبددددت الالاندددد  وىل وكددددوادوى للالددددب امل يددددد مددددن 

اإوهددا   خلدد  اللمدد ، مبددا   ذلددو األنشددل  اإغلافيدد  ا دددد  امللالومددات عددن املنددا   امل مددمل مل
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واألوسمل نلاقا  امل ممل وخازها، وخدادص املنا   املالغوم ، وامللا   اللديسي . وقدمت وكوادوى   
 ىدها جدوة  ميفد   يو من ملالومات عن الوفد  املوبق . 

وماعي  و قافي  واقوددادي  مبدا فيهدا ويش  اللالب وىل رن الوالوث املوبق  جيل عد  آجى اج -13
علقال  الويفاع  يم اجملموعات األسلي  الد  اعودادت الويفاعد  عدرب املندا   املالو د . ويشد  ري دا  وىل 
رن وجود رلغار م اد  لألفلاد يش   ري ا  عادقا  رمار  بادل السالمل واخلدمات الوقاليدي ، ما يدؤ ل 

لو وىل رن الوالددوث املوبقدد  يقي دددد ري ددا  األنشدددل    دخدد  السدد ان املسدددودار. ويشدد  اللالددب كددد 
ال ىاعيدد  و  هددا مددن رنشددل  كسددب الددلزم القادمدد  عالددا األىاضدد ، ورن ذلددو يدددفمل السدد ان وىل 
الوو   ركثل فأكثل داخ  املنا   االجي ، ما ي يد خلل ااوادث الناا  عن األلغار. وة  دت 

مديدد امللالويد  مدن شدأنو رن يسداه  مسدا   كبد     خ ل فد   الو 5الالان  رن ودار  نيفي  املاد  
 اةقودادي    املنا   املالو     وكوادوى.  -ُسم الس م  البشلي  وال لوط اةجوماعي  

كدددانون األول/   31وكمدددا ذكدددل، فقدددد  البدددت وكدددوادوى دديددددا   مددد  سدددنوات وىل  ايددد   -14
 غدد   وددأ ل يلددد  عوامدد  مبددا فيهددا  ورغ. ويشدد  اللالددب وىل رن خلددم اإلخدداز قددد  2022ديسددمرب 

نقدددددص البنيددددد  األساسدددددي  لالنقددددد   صدددددلوي  الوصدددددول وىل املندددددا  ، وو غ األ دددددوال اإويددددد ، ووبغ
 ر ل ال واىث اللبيلي .  واة داةت، وودغ

وكوبت الالان  وىل وكوادوى للالب امل يد من امللالومات عن امللا   اللديسدي  املللوضد     -15
دوى   ىدهددا ملا دد  الوقدددر اللديسددي  ا د دد ، مبددا يشددم  منلقوددم مالغددوموم  البهددا. وقدددمت وكددوا

منددا   مالغومدد   بالددا  9؛ و2018مدد ا  مليلددا  يولددم ملاإوهددا   عددار  159 26 بالدا مسددا وهما 
منلقدددد  مالغومدددد   بالددددا  12؛ و2019مدددد ا  مليلددددا  يولددددم ملاإوهددددا   عددددار  555 12مسددددا وها 
مندددددا   مالغومددددد   بالدددددا  10؛ و2020يولدددددم ملاإوهدددددا   عدددددار  مددددد ا  مليلدددددا   431 8مسدددددا وها 
منلقدددد  مالغومدددد   بالددددا  26؛ و2021مدددد ا  مليلددددا  يولددددم ملاإوهددددا   عددددار  340 10مسددددا وها 
 . 2022م ا  مليلا  يولم ملاإوها   عار  521 7مسا وها 

شدددام  ورشدداىت وكدددوادوى كدد لو   ىدهدددا وىل رن امللا ددد  اللديسددي   دددددت يلددد ُاليددد   -16
لاللماليددات اليدويدد  واُليدد  و قيددي  إميددمل اللوامدد  مبددا فيهددا األداا ونسددب  اةبددداى واملنددا  والل ويدد  

 45وهلول األملاى ونق  امللدات. وذكلت وكوادوى رن الوالي  ر بوت رنو ة مي ن وخاز سدوى 
   املاد  من اللماليات املقلى ، وذلو نويا  لوالو اللوام . 

لالاندددد  رن وكددددوادوى د نددددت   األعددددوار السددددايق  مددددن رن  لددددا    يلدددد  ووذ اعوددددربت ا -17
ااددداةت مسدددا   ركدددرب ي ثددد   دددا  ووقدددمل ملاإودددو سدددنوحمل     البهدددا اادددا  وعاإدددت وكدددوادوى   

مد ا  مليلدا غ، فقدد رشداىت وىل رن وكدوادوى قدد هدد نيفسدها   وضدمل  591 82مدث    2015 عار
 يفي  يو    رسلع  ا  و   يو ف   الومديد امللالوي . مي نها من امل   قدما    الون

ورشاى اللالب وىل رن املنا   اخلم  املوبقيد    ال يالدوم  املليدمل ا ديم يويدوينو ا واملمودد   -18
مددد ا  مليلدددا  سوقو ددد   نسددديقا  سدددايقا  مدددمل يددد و ورن اللماليدددات سدددووك  وىل و دددد   490 35عالدددا 

  31دوى وي و ورن ه ل األنشل  سونا   الدول املوعدد النهداد    إلزال  األلغار مش ك  يم وكوا
. و البدددت الالانددد  وىل وكدددوادوى م يددددا  مدددن امللالومدددات عدددن رنشدددل  2022كدددانون األول/ديسدددمرب 

املسح والولهد    هد ل املنلقد ، مبدا فيهدا اإددول الد مل لالمسدح والولهد . ورشداىت وكدوادوى   



APLC/MSP.16/2017/WP.4 

5 GE.17-18485 

ال يالددوم  املليددمل ا دديم يويددوينو ا قيددد الونيفيدد  مددن جانددب الو ددد  ىدهددا وىل رن عماليددات الولهدد    
 املش ك  يم البالدين. 

منلقددد   26ويشددد  اللالدددب وىل رن املندددا   املوبقيددد  املشدددوبو   خلوى دددا والبدددالا عدددددها  -19
 يفوقل وىل و دا يات دقيقد  وسيسدوغلم ُديددها وقودا   دوي  . ويشد  اللالدب وىل رن ُديدد املوقدمل 

ا  لالمنددا   اخللددل  ومدددى خلوى ددا سيسددودع  وجددلاا املسددح  دد  الوقددل ومددا يقدد ن يددو مددن اادد
عماليددات مسددح  قددل ابةسددولان  مبددو يفم مددؤهالم ومدددىيم ل ضددل ع هبدد ا اللمدد  مسددويدمم 
سدا ت املنلقد  املالغومد  الددواىد    ن دار وداى  امللالومدات الدو ل. وة  ددت الالاند  ر يد  ركددد 

ن  نيفيدددد  رنشددددل  املسددددح وفقددددا  أل دددددث امللدددداي  الدوليدددد  لألعمددددال املولالقدددد  ابأللغددددار. وكددددوادوى مدددد
وشالت الالاند  وكدوادوى كد لو عالدا مواصدال  السدل  وىل ُسدم  قنيدات اإلفدلا  عدن األىاضد  

 ومنح الشهادات، ما مي ن رن يساعد وكوادوى عالا الوفاا ابلو اما ا   وقت رقدل. 
، 2022وىل عددار  2018كدوادوى سو ددلالمل،   اليفدد   مدن عددار ويشد  اللالددب وىل رن و -20

يلماليددددد   سدددددالي  األىاضددددد  الواقلددددد    املنلقددددد  الددددد  رفلةجدددددت عنهدددددا أبكمالهدددددا السددددداللات الو نيددددد  
وىل السداللات ا اليد  لالمندا   املو دلى  مدن األلغدار  2000ل جلااات املولالقد  ابأللغدار مند  عدار 

البالددد والنهددوض ابإلنواجيدد . ويشدد  اللالددب كدد لو وىل  يغيدد  ودىا  هدد ل املنددا     خلددم  نميدد 
ضددددلوى  اةضددددل ع ابلوفقدددد    هدددد ل املنددددا  . وكوبددددت الالاندددد  وىل وكددددوادوى للالددددب امل يددددد مددددن 
امللالومات عن عمالي   سدالي  األىاضد  وضداف  وىل جددول زمدل للماليد  الوسدالي . ورشداىت وكدوادوى 

د  وىل السددالل  الو نيدد  إلزالدد  األلغددار لأل ددلاض   ىدهددا وىل رهنددا ف ددلت   رن  لهددد مبلاقبدد  اإددو 
املهندسم اإلنساني ، ابلونسي  ممل الو د  ال   نيف  عمالي   له  األىاض  املالغوم  اخللل  وكويب  

غغ، يغلض وجلاا الوفق  ال زر   األىاض  امللهل  ال  يولم  سداليمها وىل COTOPAXIو 68ىق  
كد لو جددوة  زمنيدا  لوسدالي  األىاضد  وملاقبد  اإدود  فيمدا يولالد  الساللات ا الي . وقدمت وكوادوى  

. وة  دددت الالانددد  ر يددد  اإلفدددلا  عدددن األىاضددد  ليسدددويدمها 2000ابألىاضددد  امللهدددل  منددد  عدددار 
 الس ان لأل لاض اإلنواجي    رقلب وقت   ن يلد عماليات املسح والوله . 

دوةىا  مدن  735.36 937 20ىها ويش  اللالب وىل رن وكوادوى خددت مي اني  قد -21
دوةىات الددوةحملت املوفددد  لربوجمهددا املولالدد  لزالدد  األلغددار لأل ددلاض اإلنسدداني ، ورهنددا اسددويدمت 

غ فبقددددددددد  2008-2017دوةىا  خددددددددد ل فددددددددد   الومديدددددددددد السدددددددددايق  و 063.08 730 8منهدددددددددا 
دوةىا  موا ددددا  خللدددد  اللمدددد  اااليدددد . ورقددددلت الالاندددد  ابلودددد ار   ومدددد   672.28 207 12 مبالددددا

وكددددوادوى الو نيدددد  ااددددازر هددددال يلوجمهددددا املولالدددد  لزالدددد  األلغددددار، وهددددو الودددد ار يواسددددد   املي انيدددد  
 امليدد  وك لو    سي  مو يفم ومواىد رخلى ل ضل ع أبنشل  وزال  األلغار. 

  وىل وكدوادوى للالدب امل يدد مدن الويفاصدي  عدن املي انيد  الد  سدوغل    اليفد  وكوبت الالاند -22
اللماليددات وكدد لو عددن نددوع الدددع  الدددو  الدد   الومسددوو وكددوادوى لربوجمهددا املولالدد  لزالدد  األلغددار 
لأل ددلاض اإلنسدداني . ورشدداىت وكددوادوى   ىدهددا وىل رهنددا  ووقددمل،   رعقدداب ال لدد ال الدد   ضددلب 

، ختيفددي  صددددات املي انيدد  الو نيدد  لربوجمهددا املولالدد  ابأللغددار 2016ان/ريلي  نيسدد 16البالددد   
ورن املددواىد اااليدد  قددد ة   ددون كافيدد . كدد لو رعليددت وكددوادوى عددن  ل يبهددا ابلدددع  الدددو ،   
شدددددد   ملكبددددددات وسددددددياىات وسددددددلاط وملدددددددات إلزالدددددد  األلغددددددار وملسدددددد لات ودوىات  دىيبيدددددد ، 

 اموثا ا. ةسو مال خل  عمالها وضمان 
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وة  دددت الالانددد  رن اللالدددب يو دددمن ملالومدددات وجيهددد  رخدددلى مي دددن رن  سدددويدمها  -23
الدددول األ ددلاط لوقيددي  اللالددب والن ددل فيددو، مبددا يشددم  علضددا  عامددا  لالمن مددات املشدداىك    وزالدد  
األلغار لأل لاض اإلنساني  عالا الدليدين الو ل والدو . ويو من اللالب ري دا  علضدا  ميفدد   

سدداليب وامللدداي  املسددويدم  ل فددلا  عددن األىاضدد  الدد  ركددد ا وواةهددا رلغامددا  م دداد   لألفددلاد لأل
 يشوبو   ذلو و دمي  يلاما لالوثقيا   جمال صا ل األلغار و لويل الرباما القادم .  رو
ور ا ددت الالاندد  ابى يددا  ابمللالومددات املقدمدد    اللالددب     الددلد عالددا رسدد ال  الالاندد .  -24
ل الالان  رن  نيفي  اخلل  الو ني  إلزال  األلغار   وكوادوى سديوأ ل مبسدووى املدواىد ا ددال  وذ   ك  و 

و ا  القدىات اخلاىجي  رو الداخالي  املسويدم    املسح والولهد ، فقدد ة  دت رن اة يفاقيد  
  ، خلدد  عمدد  ميفدددال2019نيسددان/ريلي   30سوسددويفيد مددن  قدددمي وكددوادوى وىل الالاندد ،  الددول 

وحمد ددد  لاليفددد   املوبقيددد  املشدددمول  ابلومديدددد. ورشددداىت الالانددد  وىل رن خلددد  اللمددد  هددد ل ينبغددد  رن 
 و من قادم  حمد   جبميمل املنا   املللوف  اب ووادها رلغاما  م اد  لألفلاد رو املشوبو   ا ووادهدا 

املوبقيد  املشدمول    الو األلغار، والووقلات السنوي  لالمنا   واملسدا ات الد  سدولا  خد ل اليفد  
 ابللالب، ومي اني   يفديالي  منقف .

 يوضدددو  وة  دددت الالانددد  رن اخللددد  الددد  قددددموها وكدددوادوى قايالددد  لالولبيددد  واللصدددد و بدددم   -25
ة  دددت الالانددد  ري دددا رن اخللدددم  ووقدددا عالدددا نودددادا اللوامددد  الددد  قدددد  دددؤ ل   و ددد   الونيفيددد . و 

جهددود املسددح، ف دد  عددن الوفدددحملت البي يدد  الدد   واجههددا وكددوادوى. و  هدد ا الددددد، ة  ددت 
نيسدان/ريلي  مدن كد   30،  الدول الالان  رن الدول األ لاط سوسويفيد من وي   وكوادوى سنوحمل  

 عار، الدول األ لاط مبا يال  

مدن  11يولالد  ابةلو امدات واإدداول ال منيد  الدواىد    املداد   الوقدر ا لز فيما ورغ 
  الب الومديد ونوادا ه ل اإهود؛

فهدد   نوددادا جهددود املسددح والولهدد  وكيددا مي ددن لالم يددد مددن الوضددو  رن يغدد  وبغ 
 وكوادوى لدلوابت الونيفي  املوبقي  ورولوحملت الوله ؛

بقيددددد    ال يالدددددوم  املليدددددمل ا ددددديم اإددددددول الددددد مل ا ددددددث لالوددددددد  لالوفددددددحملت املو و غ 
 يويوينو ا؛

الوقدر ا لز فيما يولال  ابةلو امات واإداول ال منيد  ل ضدل ع مبلاقبد  اإدود   ودغ 
وىل  2000  املنددا   امللهددل  مددن رجدد  ودددار عماليدد   سددالي  األىاضدد  الدد     له هددا مندد  عددار 

 اجملوممل ا ال  ونوادا ه ل اإهود؛

املب ولدد  لالوصددول وىل ال يدداوت الدوليدد  مددن رجدد  ُقيدد  النوددادا امللجددو    اإهددود  وهدغ 
 وكوادوى ابةنوهاا من الونيفي  قب   الول املوعد النهاد  ا دد يلد الومديد ونوادا ه ل اإهود. 

وابإلضددداف  وىل ويددد   وكدددوادوى الددددول األ دددلاط عالدددا النفدددو املشددداى وليدددو رعددد ل، رشددداىت  -26
ي  و  ع الدول األ دلاط ابنو دار عالدا الولدوىات األخدلى ذات الددال  فيمدا يولالد  الالان  وىل ر 
خ ل اليف   املشمول  يلالب الومديد و   ذلو من اةلو امات الواىد    اللالب  5يونيفي  املاد  

خدد ل اةجوماعددات الدد   لقددد يددم الدددوىات واجومدداع الدددول األ ددلاط واملددؤدلات اةسوللاضددي  
 ابسويدار دلي  اإلي  . 7ل الوقاىيل املولالق  يونيفي  املاد  وك لو من خ 
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