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 االجتماع السابع عشر
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  30-26جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت‘ 2‘)ب(9البند 

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
 5تطهري املناطق امللغومة: النظر يف تنفيذ املادة 

أفكار وتفامهاا  بشا ت تنفياذ التااماا  ة الاة ا لغااو املنياو  عليهاا يف   
 واالنتهاء من تنفيذها 5املادة 

 )سويسرا، شيلي، كولومبيا، هولندا( 5مقدَّو من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   

 معلوما  أساسية -أوالا  
سييييق عد عيييدم  بيييل مييين اليييدول األويييراا القيييرظ املنشيييوم مييين ات اقيييي    ييير اسييي  مال  -1

األلقييا  )الافت اقييي ال( وامل مثييا   ت ييا  وختيينين وتن يياق ونعييا األلقييا  املرييامت لريفييرام وتييدمل ت يي  
يك ا تن يذ ال نامات تزالي  األلقيا   امل اانت واخلسائر البشري  اليت تسببها األلقا  املرامت لريفرام مبا

 من افت اقي  تن يذاً ي سم ابلك ا ت وال  الي . 5املنصوص ع يها   املامت 
موليي  ميين الييدول األوييراا عيين ان هائهييا  30فمنييذ ملييول افت اقييي   ييين الن ييا ،    قييت  -2

خييييا مييين الصييي وابت  مل ات. ورغيييم  ن تن ييييذ ت ييي  افل نامييي5مييين تن ييييذ ال نامابيييا مبوجييي  امليييامت 
ال م ي  وال عني ، فإن ت   الدول عاجليت ذيذا الصي وابت ابختيا  عيدم مين العيرارات املسي ندت ت  

 ن يذاً  اماًل وف اًف.ت 5 ذداا افت اقي  ونصها  رصاً منها ع ى تن يذ املامت 
، ععييدت 2018 نيران/يونييي   8و 7 ييا الييدورات امل عييومين    ولييالل اج ميياع  مييا -3

  عي  نعياب  شيتن تن ييذ ال ناميات تزالي  األلقيا  املنصيوص ع يهيا    5ال جن  امل ني    ن يذ املامت 
تيي  الييدول األوييراا ميين اع مد ميين افت اقييي . و ييان ا ييدا ميين ت يي  املناقشيي  ال ييذ ل مبييا 5املييامت 

وتسيي يا الرييو  ع ييى   يي  الييدرو   5 ذييداا وت يياريف وت ابييات  شييتن تن يييذ   كييا  املييامت 
 ا ام  املس  امت.
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 ا هداف -اثنياا  
يسي  د  ، ت 5ال عيد  اريرز   تن ييذ   كيا  امليامت  5تال ظ ال جن  امل ني    ن يذ املامت  -4

ميثييا  ميين تن يييذ ذييذا املييامت   السيينوات العامميي ،  يياعييدم ميين الييدول األوييراا هعييالن ان هائيي  
مت ال وصا تلي  من ت ابات  شتن ذذا املامت وع ى الدرو   فرص  ساحن  ل س يا الرو  ع ى ما

 املس  امت من تن يذذا.
،   ييييدمل 5وتسيييي ى ذييييذا الوايعيييي  ت  ال ييييذ ل ابل يييينا  الييييدول األوييييراا، مبوجيييي  املييييامت  -5

ام   املناود املنروعي  ابأللقيا ، واه الي  ت  ال  ابيات الييت اع ميدبا اليدول األلقا  املرامت لريفر 
األوييراا  شييتن تن يييذ ذييذا افل يينا ، وتعييدا توصيييات ت  الييدول األوييراا  شييتن تعييالن ان هائهييا 

 من تن يذ ذذا املامت.

 : االلتااما  الناشئة عن نص االتفاقية5تنفيذ املادة  -اثلثاا  
ا،   مج يي  اميين افت اقييي  ع ييى  ن ترييو ة  ييا موليي  ميين الييدول األويير  5تيينا املييامت  -6

  مور، ابألنشو  الثالا  ال الي :
 سييييوربا الييييت   ن تبيييذل  يييا جهيييد ل  دييييد مجيييية املنييياود اخلا ييي   لوفي هيييا  و

 (؛5من املامت  2)ال عرت يقش ب      ا منروع  ابأللقا  املرامت لريفرام  يق را  و
     ، قرب وقت  كن،  رمان و ة عالميات  يول اويدوم اخلارجيي  و ن تعو

لكيييييا  عيييييول األلقيييييا  املريييييامت لريفيييييرام   املنييييياود امل قومييييي  اخلا ييييي   لوفي هيييييا 
غيلا مين الوسيائا لكي  تك يا  سيوربا، و مان رصدذا ومحاي هيا  سيياق  و  و

رييييامت ف  ييييياً اسيييي ب ام املييييدنيا ميييين ملو ييييا، ت   ن ييييي م تييييدمل مجييييية األلقييييا  امل
 (؛5من املامت  2)ال عرت لريفرام املوجومت فيها 

 ر  و تريييييمن تيييييدمل  يييييا األلقيييييا  املريييييامت لريفيييييرام   املنييييياود امل قومييييي    ن تيييييدمو 
ي  يد   اخلا    لسيوربا،    قيرب وقيت  كين، ع يى  ف املشمول   وفي ها  و

)ال عيرت    ل  عشر سنوات من  د  ن ا  افت اقيي  ابلنسيب  ل دولي  الويرا امل نيي
 (.5من املامت  1

ليست مامت قائم   ذابا   توار افت اقي   ا ذي  م صي   ابمليوام األلير  مين  5واملامت  -7
 5الييت تق يروا املصيو  ات الرئيسيي  املسي يفدم    امليامت  2ابملاادة افت اقي . واألذم   ا م ص   

 :5وتعدَّ  توجيهات ت افي   شتن افن ها  من تن يذ املامت 
  يييرام    بييل الال قييم املرييام لريفييرامال لقييم مصييمم لالن جييار    ييا وجييوم  يييفا

ق يا  ييفا  جير   و مس  ل ، وييؤم  ت   يا قيدرات  و قريباً من   و عندا  و
 (.2من املامت  1  ثر )ال عرت   و

ويواجييي  عييييدم مييين الييييدول األوييييراا صييي وابت   تزاليييي  األلقييييا  املريييامت لريفييييرام يدوييييي   -8
افج ميا  ، اليت ر   هبا 5الن و املبا   اس ن اجات ال جن  امل ني    ن يذ املامت  الصنة. وع ى

 ييا األلقييا   2ميين املييامت  1ي ييرا ال  ريييف الييوارم   ال عييرت  ، فالسييام  عشيير ل ييدول األوييراا
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 املرامت لريفرام الآلي  الصنةال واليدوي  الصنةال ألن امل  او ا ع ى افت اقيي  قصيدوا الي يين ع يى
. و نا  ع ى  ل ، جي  ع يى اليدول األويراا امل ريررت مين النيو  األليل مين (1) ار ذذا ال  ريف

   األلقييا  املرييامت لريفييرام  ن تنيييا ذييذا األلقييا  ابع بارذييا جيين اً ميين ،ييد  تن يييذ افت اقييي ، مبييا
 )تدا ل الش افي (. 7 واملامت 5 ل    توار وفائها ابل نامابا مبوج  املامت 

  اف ي باا  منوعي  لويلت  سيب  وجيوم  لقيا  فيهيا  و  الام    بيل المنوعي  م قومييقر
 (.2من املامت  5  وجوم  لقا  فيها )ال عرت 

مجيية املنياود املنروعي  ابأللقيا   صيرا  2مين امليامت  5ويشما ال  ريف اليوارم   ال عيرت  -9
ال الييي ، ومنيياود القيياابت، واملنيياود الن يير عيين مييد  صيي و   الوصييول تليهييا )مثييا املنيياود اجلب ييي  

ت   لييي (.  اليييت تنويييو  فيهيييا عم يييات تزالييي  األلقيييا  ع ييى ألييياور  سيييب  املشييا ا األمنيييي ، وميييا
مين  5وتندرق مجية املناود اليت ينوبد ع يها ت ريف املنوع  املنروع  ابأللقا   من نواا ال عيرت 

رييامت لريفييرام، فيجيي  تزاليي  األلقييا  منهييا ، وت ا  انييت ذييذا املنيياود ، ييو  ع ييى  لقييا  م2املييامت 
 .7واه الغ عنها مبوج  املامت  5وفعاً ل مامت 

 :5االلتااو بتدمري ا لغاو املضادة لألفراد يف املناطق املاروعة اب لغاو مبوجب املادة 
جي  تزال  األلقا  من مجية املناود اليت تندرق  يمن ت رييف الاملنوعي  املنروعي  ابأللقيا ال  

 5 ، ييو  ع ييى ال لقييا  مرييامت لريفييرامال ميين  جييا الوفييا  ابفل نامييات اليييت تيينا ع يهييا املييامت واليييت
من افت اقي . وجي  الوفا  هبذا افل نا   صيرا الن ير عين صي و   الوصيول ت  الاملنوعي  امل قومي ال 

 يدوي  الصنة(. نو  األلقا  املرامت لريفرام املنروع  فيها )   آلي  الصنة     و

: التعهاااادا  الناشاااائة عاااان اجتماعااااا  الاااادوط ا طااااراف 5تنفيااااذ املااااادة  -اا رابع 
 ومؤمترا  االستعراض

ي   د   ن يذ ميوام م يني  مين ميوام افت اقيي ،  ق را ات أل     فيما عندما ظهرت  سئ    و -10
ت ا رت الدول األوراا   املستل  واع مدت ت ابات ع ى ت سلذا. ويقسي د هبيذا ال  ابيات 

 ساسي ، اليت قب  ها مجية الدول األوراا،   تن يذ افت اقي .األ

 حتديد املناطق املاروعة اب لغاو )أ( 
دم املناود املنروع  ابأللقا  مين ليالل العم يي  ر يي  مواوعي  ومسيجو  ال تشيما  -11 التجيرا  ،ق

وموصيوف  منهجيي   يام    ي ي : ) ( يشيما ميا ،عيد    مصداقي    مد  وجيوم  لقيا  فيهيا مبيا
ميييدلالت معدمييي  مييين عيييدم  ييياا مييين  وصييي اً وا ييي اً يك يييا تجيييرا  تعييميييات وا ييي  ، )ب(

تيييوافر م  وميييات مسييي   ميييي   امليفيييربين املوايييوقا املسيييج     ييياالذم و يييياانت افتصيييال هبيييم، )ق(

__________ 

(1) Maslen, Stuart (2005), “The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, 
and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction”, In: Commentaries on Arms 

Control Treaties, Volume 1. 
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غييييه عنيييي  ل فييييراق عيييين األرا يييي  مون  اجيييي  ت  نشيييير وسييييائا  ابع بييييار  ليييي   ييييرواً مسييييبعاً ف
 .(2)تعني ال

 1 م رقمالتفاه
ت  د الدول األويراا ع يى  ن  يرب ال يذل  يا جهيد ل  دييد مجيية املنياودال، اليوارم    
، ذييو تليينا ر ءجييرا  تعييمييات ومسييو ات قائميي  ع ييى  مليي . و،ييدم امل ييايل 5ميين املييامت  2ال عييرت 

وذيي  الوونييي  ذييذا اهجييرا ات وتصييوغها اسيي ناماً ت  امل ييايل الدولييي  لريعمييال امل   عيي  ابأللقييا ، 
ع يى   يا المنوعي   تشما  رورت اورص ع ى اتبا   ج قيائم ع يى األملي  عنيد تصينيف منوعي  ميا

 المنوع  لووربا مؤ دتال. يش ب      ا لورتال  و

تادمري ا لغاااو املضااادة لألفااراد يف املناااطق املاروعااة اب لغاااو وتطبيااق ايااع ا ساااليب املتا ااة  )ب( 
 5من أجل تنفيذ املادة 

، 5هبيا ل يدول األويراا  ن تن يذ املييامت   تشيل ت  السيبا الييت ينبقيي ن افت اقيي  فرغيم   -12
ا املشييييح أل كيييا  افت اقيييي  ال يييذين هيييفيييإن اليييدول األويييراا  اب يييت، مييين ليييالل  ارسيييابا وفهم

سيياعدذا فيهمييا و يية امل ييايل الدولييي  لريعمييال امل   عيي  ابأللقييا  و،سييينها،  ن ذنيياح سييباًل ف اليي  
 ل ن يذذا.وانج   

الف ت رييمن افت اقييي  نصيياً يعريي  كن تب ييط  ييا موليي  وييرا عيين األلقييا     ييا مييي  -13
مر ييية مييين  را ييييها. غيييل  ن افت اقيييي  تع رييي    يييدمل مجيييية األلقيييا  املريييامت لريفيييرام   املنييياود 

 ن  املنروعيي  ابأللقييا  اليييت  ييذلت الدوليي  الوييرا امل نييي   ييا جهييد ل  ديييدذا. و ييدر اه ييارت ت 
ع يى اليرغم مين اسي يفدا  مصييو  ات مين قبييا المنوعي  لاليي  ميين األلقيا ال والمنوعي  لاليي  ميين 

    يي  األ يييان، فييإن ذييذا املصييو  ات غييل موجييومت   نييا  أتاييل األلقييا ال والمنوعيي  آمنيي ال
 .(3)الاافت اقي  وليست مرامف  لالل نامات املنصوص ع يها فيه

جيين اً ميين اليينهج  5وعي  ابأللقييا  وفعيياً أل كييا  امليامت الويشيكا توهييل مجييية املنيياود املنر  -14
الشيياما الييذ  ت وليياا افت اقييي  تزا  ت ييا  امل يياانت واخلسييائر البشييري  اليييت تسييببها األلقييا  املرييامت 

جلمية النا  وت  األ دال. ويينجم و/ و ميكين  ن يينجم عين األلقيا  املريامت لريفيرام وعين  لريفرامال
ر ع ييى ال نمييي ، و ايير ع ييى ذييدا افت اقييي  امل مثييا   نيين  السييال ، و ايير تزال هييا  ايير تنسيياين، و ايي

ع ى ترسيخ الس م و نا  الثع . وينبق  م اجل  مجية اآلاثر الييت تسيببها األلقيا  املريامت لريفيرام   
 .(4)سياا ات اقي ال

امت ، اعيافياً مني  كبيي  اسي  افج ما  ال اسة ل دول األورااالر   ، 2008 و  عا  -15
الدول األوراا من اجملموع  الكام   من األسالي  ال م ي  النا ئ  ل فراق  وريع   سير  و درجي  
عالي  من الثع  عن املناود اليت يشب     ا  وائها ع ى القيا  مريامت لريفيرام، ....ر تر يبياً  ياراً 

__________ 

توبيييد مجييية األسييالي  امل ا يي  ميين  جييا   ييوغ تن يييذ  امييا وف ييال ، 2008افج مييا  ال اسيية ل ييدول األوييراا،  (2)
 يييييجة افج ميييييا  ال اسيييية ل يييييدول األويييييراا ع يييييى تن ييييييذ . APLC/MSP.9/2008/WP.2، 5ومناسيييي  ل ميييييامت 

 ال وصيات الوارمت   ت   الوايع .
 .APLC/MSP.6/2005/5 ال عرير اخل ام ،، 2005افج ما  السام  ل دول األوراا،  (3)
 املرجة ن س . (4)
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، ووافيييد ع يييى 5مت ابفقييييا  اليييذ  قدم ييي  النيييرويج  شيييتن ال ن ييييذ الكاميييا وال  يييال والسيييرية ل ميييا
 .(5)تشجية الدول األوراا،  س  افق را ، ع ى تن يذ ال وصيات الوارمت في ال

تن يييذاً  يياماًل وف يياًف  5و ييدم افج مييا  ال اسيية ل ييدول األوييراا ع ييى  ن تن يييذ املييامت  -16
األمليي . وسييري اً ي و يي  توبيييد  سييالي  املسيي  غييل ال عييو واملسيي  ال عييو وال وهييل العائميي  ع ييى 

و  ارت الدول األويراا ت   بيي  و ية وتن ييذ م يايل ومنهجييات وسياسيات وتجيرا ات وونيي  
ل  ميين ا ل فييراق عيين األرا يي  ابتبييا   سييالي  تعنييي  وغييل تعنييي  قائميي  ع ييى األمليي  ختريية ل مسيي

  يييارت ت   بيييي  توبييييد مبيييامع م ينييي    و ييية  جانيي  اجمل م يييات ار يييي  و، يييى  عبو يييا،  ميييا
التوبييد مجيية األسيالي  امل ا ي  مين  جيا امل نوني  السياسات الووني  مين املبيامع املبيني    الورقي  

 ي  : ، اليت ر   هبا افج ما  ال اسة واليت تشما ما  وغ تن يذ  اما وف ال ومناس  ل مامتال
 كم  ال وايد   ،ديد املناود املنروع  ابأللقا ؛  اتبا  عم ي  ر ي  مسج   وُمق
 با  م ايل مو وعي  وُمدمت  دق    تعامت تصنيف األرا  ؛وات 
   واتسييييا  عم ييييي  اختييييا  العييييرار  درجيييي  عالييييي  ميييين املشييييار   والعبييييول ميييين جانيييي

 ار  ؛ اجمل مة
 واتبا  عم ي  ر ي  ل س يم األرا   قبا اهفراق عنها؛ 
 وتقام  آلي  رصد مائم    د تس يم األرا  ؛ 
 ت ناول قرااي املسؤولي ؛وو ة سياس  عام  ووني  ر ي   
 .واس يفدا  جمموع  مو دت من املصو  ات   وصف ال م يات 

 لويييييييييي  عمييييييييييا نييييييييييلويوت رييييييييييمن لوييييييييييا ال مييييييييييا امل   عيييييييييي    ن يييييييييييذ افت اقييييييييييي ،     -17
 ولوي  عميا ميا وتو، (7)2014-2009ل  ييت  ولوي  عميا  اريلينيا، (6)2009-2005ل  يت 
   بييييي  امل ييييايل الدولييييي  لريعمييييال امل   عيييي  ابأللقييييا  ، تجييييرا ات تشييييل ت(8)2019-2014ل  يييييت 

 .وو ة منهجيات ترم  ت  ال صد  ل   د  امل بع   ك ا ت وف الي 

 2 التفاهم رقم
متشيييياً مييية ال وصييييات الييييت اع ميييدذا افج ميييا  ال اسييية ل يييدول األويييراا ولوييييت ال ميييا  

مسو ات تعني  وغيل تعنيي  وعم ييات  الال ع ا ل ن يذ افت اقي ، ال نمت الدول األوراا ءجرا 
. وتصيياغ ذييذا اهجييرا ات    ييكا م ييايل 5توهييل قائميي  ع ييى األمليي    توييار تن يييذذا ل مييامت 

ووني ، ابفس نام ت  امل ايل الدولي  لريعمال امل   ع  ابأللقا ، بدا ت  توهيل املنياود املنروعي  
 ابأللقا  توهلاً  اماًل وف اًف وسري اً.

__________ 

 .APLC/MSP.9/2008/4 ال عرير اخل ام ،، 2008افج ما  ال اسة ل دول األوراا،  (5)
لوي  عمييا نيلوي ل  يييت  - ، ال عريير اخل ييام ، اجلين  الثالييط2004امليؤمتر افس  را يي  األول ل يدول األوييراا،  (6)

 .APLC/CONF/2004/5، 24 ، اهجرا  رقم2005-2009
لوييي  عميييا  اريلينيييا  - ، ال عريييير اخل يييام ، اجلييين  الثاليييط2009امليييؤمتر افس  را ييي  الثييياين ل يييدول األويييراا،  (7)

 .APLC/CONF/2009/9، 15 ، اهجرا  رقم2014-2009 ل  يت
لوييي  عميييا ميييا وتو  - ، ال عريييير اخل يييام ، اجلييين  الثاليييط2014امليييؤمتر افس  را ييي  الثاليييط ل يييدول األويييراا،  (8)

 .APLC/CONF/2014/4، 9 ، اهجرا  رقم2019-2014 ل  يت
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 5اإلعالت عن االنتهاء من تنفيذ املادة  )ج( 
مييين ليييالل املمارسيييات امليييذ ورت آن ييياً،  اب يييت اليييدول األويييراا  ن افن هيييا  مييين تن ييييذ  -18
 ععوماً. ميكن  ن يس قرا سنوات ق ي   ف 5 املامت
المنوع  لولت  سب  وجوم   ثر ينوبد ع يها ت ريف  فت  مول  ورا ،دم منوع   و -19

سيييوربا سيي   م   ييا وفييت ابل نامابييا  وختريية لوفي هييا  و  يي باا   وجييوم  لقييا  فيهيياالاف  لقييا   و
 عندما تصب  ذذا املناود لالي  من األلقا  املرامت لريفرام. 5مبوج  املامت 

،  انت البياانت اليت تعدمها الدول األوراا ل   ن فيها   ا جن يت 2006 و ىت عا  -20
خت  ف من  ييط الشيكا واملريمون ومكيان ال عيدا. و  يار  5وج  املامت   الوفا  ابل نامابا مب

التناييييد وروم وائ ييي  م نوعييي  مييين  يييياانت اهعيييالن عييين افج مييا  السيييا ة ل يييدول األويييراا ت   ن 
افن هيييا  مييين ال ن ييييذ ميكييين  ن ينييييد مييين عيييد  ال ييييعن مييين ميييد  الوفيييا  هبيييذا افل ييينا  األساسييي  

 .(9)املنصوص ع ي    افت اقي ال
ول بدييد ذيذا الشيواغا وتيوفل قيدر   يرب مين الو يو  واليعيا مين وفيا  اليدول األوييراا  -21

، اع ميييد افج ميييا  السيييا ة ل يييدول األويييراا تعيييالانً ووعيييياً  وسيييي   5ابل نامابيييا مبوجييي  امليييامت 
ل  ييالغ عيين افن هييا  ميين تن يييذ ت يي  افل نامييات. ومنييذ  ليي  اوييا، تسيي يفد  الييدول األوييراا 

 عالن الووع  ل  الغ عن ان هائها من تن يذ ت   افل نامات:نا اه
تق  يين .الدوليي ر   ييا ممييرت .أت ييدت ميين تييدملر مجييية األلقييا  املرييامت لريفييرام  

يق ييظ  ن  اليت يق را  و خترة لسيوربا  و   املناود اليت تدلا   نواا وفي ها  و
مييين افت اقيييي . وتق  ييين  5اً ل ميييامت  لقامييياً مريييامت لريفيييرام قيييد زقرعيييت فيهيييا، و لييي  وفعييي

 .الدول ر   ا ان هت من تن يذ ذذا افل نا    .ال اريخر.
يكيين م روفيياً ميين قبييا   ييا  وت ا مت   ييد ذييذا ال يياريخ ا  شيياا وجييوم منيياود مل 

اه ييالغ عيين ذييذا املنيياود املنروعيي  ابأللقييا  ‘ 1‘ ي يي : منروعي  ابأللقييا ، تعييو  الدوليي  مبييا
، وجيييوز  ييا تبييامل ذييذا امل  ومييات ووعيياً كييي  وسييائا 7بييا مبوجيي  املييامت وفعيياً فل ناما

   ليي  اج ماعييات ال جنيي    ييا الييدورات، مبييا  ليير  غييل ر ييي  مثييا  ييرانمج ال مييا ملييا
 ييمان منيية املييدنيا من يياً ف  ييياً ميين ملييول املنيياود املنروعيي  ابأللقييا  وفعيياً ‘ 2‘الدائميي ؛ 
دمل مجييية األلقييا  املرييامت لريفييرام املوجييومت   ذييذا  ييمان تيي تييدمل  و‘ 3‘ ؛5ل مييامت 

املناود املنروع  ابأللقا  ابع بارذا مستل   ات  ولوي  م  ي ، مية تعيال  اليدول األويراا 
 األلر ،  س  افق را ، اب  ياجابا ل مساعدت.

 ي  : و  دت الدول األوراا، من لالل اع مام اهعالن الووع ، ما -22
 دول األويييراا افتسييياا   ت الغهيييا عييين افن هيييا  مييين تن ييييذ  بيييي   ن تك يييا الييي

 ال نامابا و ن تس يفد  الصيق  الوارمت   نا افت اقي  العانوين؛
   و بي  ال   ي  ابلواق يي  مين ليالل متكيا اليدول األويراا مين اهعيراب عين  ني

يكيين م روفيياً ميين قبييا   ييا منروعيي  ابأللقييا    ييد  ميكيين موميياً ا  شيياا منيياود مل
 تعالن افن ها  من تن يذ افل نامات؛

__________ 

 .APLC/MSP.7/2006/5 ال عرير اخل ام ،، 2006افج ما  السا ة ل دول األوراا،  (9)
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   و بيي  اتبييا   ييج عم يي  ميين لييالل و ية س سيي   ميين اهجييرا ات لكيي  ت يفييذذا
يكن م روفاً   ا مول  ورا وفعاً أل كا  افت اقي     ال ا  شافها مناود مل

 من قبا   ا منروع  ابأللقا    د اهعالن عن افن ها  من تن يذ افل نامات.

 3 التفاهم رقم
اع ميييدت اليييدول األويييراا اهعيييالن الويييوع   وسيييي   ل  يييالغ عييين ان هائهيييا مييين تن ييييذ  

ن هييا  الدوليي  ايسياعد ع ييى  نيي  ال يب  فيمييا خييا نويياا وم يه  ،  ييا5ال نامابيا مبوجيي  امليامت 
 الورا من تن يذ ال نامابا.

اعيياا ر ي  مين  ويق د اع مام اهعالن الووع  عن افن ها  مين تن ييذ افل ناميات  ول -23
يكيين م روفيياً ميين قبييا   ييا منروعيي  ابأللقييا   جانيي  الييدول األوييراا اب  مييال ا  شيياا منيياود مل

  د اهعالن عن افن ها  من تن يذ افل نامات. ويسم  اهعالن ل دول األوراا كن ت رب عين 
أللقييا    وقييت يكيين م روفيياً ميين قبييا   ييا منروعيي  اب  نيي  تق مييا   املسيي عبا ا  شيياا منيياود مل
 اهعالن عن افن ها  من تن يذ افل نامات.

   قييييرار مييين العييييرارات اليييييت اختيييذبا الييييدول األوييييراا ت ري يييياً  ت ريييمن افت اقييييي  وف وف -24
ملصو   الال  وث امل بع ال. ف    ال  افت اقي ، ينبق  فهم الال  وث امل بع ال ع ى  ن  ال  وث غل 

سيييوربا   ييد تزاليي   فييرام   منيياود لا يي   لوفييي  الدوليي  الوييرا  وامل ييروا ابأللقييا  املرييامت لري
املش ب      ا منروع  ابأللقا  واع بارذا  األلقا  من مجية املناود امل روا   ا منروع  ابأللقا   و

 صاو  لالس يفدا  البشر  ال ام .
 بع ال كن  الاخلور امل بع    د وت رو ا امل ايل الدولي  لريعمال امل   ع  ابأللقا  الاخلور امل -25

 ذل مجية اجلهوم امل عول  ل  ديد مجية الذلائر املن جرت وال ثور ع يها وتزال ها من لالل املسي  
ت رَّا الال  وث امل بع ال كن   (،  ماIMAS 04.10, 2014غل ال عو واملس  ال عو و/ و ال وهلال )

ميكييين اع بيييار املنييياود امل روفييي    لييي ، ف الال  يييوث اليييذ  ينشيييت عنييي  لوييير م بعييي ال. و نيييا  ع يييى
املشيي ب    ا  وائهييا ع ييى  لقييا  ميين ذييذا العبيييا واملنيياود  اب  وائهييا ع ييى  لقييا  مرييامت لريفييرام  و

 اليت زرعت فيها  لقا   ديثاً مبثا   مناود الت وث م بع ال.
عالنيي  افج ما  الثاين عشر ل دول األوراا، اع مدت الدول األويراا اسي جا   ع و  -26

  اوافت اليت تك شف فيها مول  من الدول األوراا، ع يى حنيو اسي ثنائ ،   يد ان هيا  األجيا 
يكيين م روفيياً ميين قبييا   ييا منروعيي  ابأللقييا   ، وجييوم منوعيي  مل5املمييدم ل ن يييذ املييامت  األصيي    و

  زقرعيت ابأللقيا     لي  منوعي من افت اقي (، مبيا 2من املامت  5)وفعاً ل   ريف الوارم   ال عرت 
لا ييي   لسييييوربا ويق يييرا   يييا ، يييو  ع يييى  لقيييا  مريييامت لريفيييرام   يييديثاً، مشيييمول   وفي هيييا  و

تعييالن  افسيي جا   ال عالنييي يشيي ب      ييا ، ييو  ع ييى  لقييا  ميين ذييذا العبيييا. وتكمييا ذييذا   و
 ي  : وتنا ع ى ما 2006 افن ها  من تن يذ افل نامات امل  مد   عا 

ت ا ا  ش ت ت يد  اليدول األويراا، ع يى حنيو اسي ثنائ ،   يد ان هيا  األجيا  ) ( 
ميين  5، وجييوم منوعيي  م قوميي  )وفعيياً ل   ريييف الييوارم   ال عييرت 5املمييدم ل ن يييذ املييامت  األصيي    و

لا ي       لي  منوعي  زقرعيت ابأللقيا   يديثاً، مشيمول   وفي هيا  و من افت اقي (، مبيا 2املامت 
يشيي ب      يييا  يييذل ، ينبقييي   يييذا   يييرا   يييا ، يييو  ع ييى  لقيييا  مريييامت لريفيييرام  ولسيييوربا ويق 
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الدولييي   ن تب يييل اليييدول األويييراا واجلهيييات امل نيييي    اويييال، و ن ت  هيييد ابلعييييا     قيييرب وقيييت 
 ؛ال ما ع ى  مان تدمل مجية األلقا  املرامت لريفرام   املنوع  امل قوم   كن   دمل  و

ميين  ييمان تييدمل مجييية  تيي مكن ميين تييدمل  و الدوليي  الوييرا   ييا ليين ت ا ر ت )ب( 
املييييؤمتر  األلقييييا  املرييييامت لريفييييرام   املنوعيييي  املنروعيييي  ابأللقييييا  قبييييا اج مييييا  الييييدول األوييييراا  و

افس  را   العامما ) يهما يكون  وفً(، فينبق   يا  ن تعيد  و ي  متدييد، ع يى  ن تكيون فييت 
ت جييياوز عشييير سييينوات، ويعيييد  الو ييي  تميييا ت  اج ميييا  األويييراا  وف  مكييين ال مدييييد قصيييلت ميييا

ت  اج ميييا  األويييراا  ت  امليييؤمتر افس  را ييي  ت ا  ييي   يييذل  توقييييت ا  شييياا املنوعييي ،  و  و
يسيييييم   يييييذل  وقيييييت ا  شييييياا املنوعييييي ، و لييييي  عميييييالً  امليييييؤمتر افس  را ييييي  ال ييييياليا ت ا مل  و

اً ل م ي  تعدا و بيات ال مدييد الييت اتق يد ع يهيا   افج ميا  ووفع 5ابفل نامات الوارمت   املامت 
السا ة ل دول األوراا. و،ق ا الو بات املعدم   يراً وفعاً ل  م ي  امل  د ع يها ليالل افج ميا  

 ؛5، وييقبَت فيها وفعاً ل مامت 2008 السا ة ل دول األوراا واليت متقار   شكا م هوم منذ عا 
تواصييا الييدول األوييراا امل نييي  ابلعييرار  عييالا الوفييا  ابل نامييات اه ييالغ الواق يي   )ق( 

فيهييا افل يينا  ابه ييالغ عيين مواقيية مجييية املنيياود  ميين افت اقييي ، مبييا 7ع ييى عاتعهييا مبوجيي  املييامت 
يشيييي ب      ييييا ، ييييو  ع ييييى  لقييييا  مرييييامت لريفييييرام واملشييييمول   وفي هييييا  امل قوميييي  اليييييت ، ييييو   و

ا    لسيوربا وعن  ال   رامج تدمل ت   األلقا . ينبق  لكا مول  مين اليدول األويراا اخل  و
 يراً  ن تواصيا تعيدا م  وميات ُمداي  عين ذيذا املنياود وعين ال نامابيا األلير  ت  اج ماعيات 

 .(10)ال جان الدائم  واج ماعات الدول األوراا ومؤمترات افس  راظ

 4 التفاهم رقم
ويييييراا ع يييييى  ن    مولييييي  ويييييرا ميكييييين  ن تك شيييييف،   ظيييييروا ات عيييييت اليييييدول األ 

يكن م روفاً من  ، وجوم منوع  مل5املمدم ل ن يذ املامت  اس ثنائي ،   د انعرا  األجا األص    و
   ميين افت اقييي (، مبييا 2ميين املييامت  5قبييا   ييا منروعيي  ابأللقييا  )وفعيياً ل   ريييف الييوارم   ال عييرت 

لا يي   لسيييوربا ويق ييرا   ييا ، ييو    ييديثاً، مشييمول   وفي هييا  و  ليي  منوعيي  زقرعييت ابأللقييا 
ذيذا ال يروا،  يش ب      ا ، و  ع ى  لقا  من ذذا العبييا. و  ع ى  لقا  مرامت لريفرام  و
 ييييذا اواليييي ، ابلصيييييق  اليييييت اع مييييدبا الييييدول  افسيييي جا   ال عالنييييي تن ييييذ الدوليييي  الوييييرا امل نييييي  

 الثاين عشر ل دول األوراا.األوراا   افج ما  
يشيي ب     ميكين اع بييار املنيياود اليييت ي يرا   ييا ، ييو  ع ييى  لقيا  مرييامت لريفييرام  و وف 

  ا ، و  ع ى  لقيا  مين ذيذا العبييا مبثا ي  منياود الت يوث م بعي ال، وجيي  تزالي  األلقيا  منهيا   
 توار ال نامات الدول  الورا مبوج  افت اقي .

 ا التوصي -خامساا  
،  ع يين عييدم ميين الييدول 5منييذ اع مييام اهعييالن الوييوع  عيين افن هييا  ميين تن يييذ املييامت  -27

األوراا  ن  ان هى من تن يذ ال نامات  واس يفد    تعالانت  الصيق  اليت اع مدذا اج ماعا اليدول 
__________ 

 .APLC/MSP.12/2012/10 ال عرير اخل ام ،، 2012افج ما  الثاين عشر ل دول األوراا،  (10)
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  ثيل مين اويافت، قيدمت ت ي  اليدول األويراا  يرياً سيرماً  األوراا السا ة والثاين عشر. و 
م صييياًل ليييربامج اهجيييرا ات امل   عييي  ابأللقيييا  فيهيييا. وابه ييياف  ت   لييي ،  مرجيييت   ييي  اليييدول 

يشيييي ب      ييييا ، ييييو   لقاميييياً مرييييامت لريفييييرام  األوييييراا قائميييي  ابملنيييياود ارييييدمت اليييييت ، ييييو   و
واملنهجيييات والوسييائا اليييت اسيي يفدم ها هزاليي  األلقييا  ميين ت يي  املنيياود. ومتثييا ا ييدا ميين ذييذا 

تول ي  افت اقيي   املمارس    تنوييد مجيية اليدول األويراا مب  وميات تك يا تيعنهيا مين اسي ي ا  ميا
 من م ايل فيما خيا افن ها  من تن يذ افل نامات.

 1 التوصية رقم
توصييي  ال جنييي  كن تواصيييا اليييدول األويييراا اتبيييا  املمارسييي  الووعيييي  امل مث ييي    تعيييدا  

األويييييييييراا و/ و ميييييييييؤمترات افسييييييييي  راظ ابن هائهيييييييييا مييييييييين تعيييييييييالانت ت  اج ماعيييييييييات اليييييييييدول 
افل نامييييات ابسيييي يفدا  الصيييييق  اليييييت اع مييييدذا اج ماعييييا الييييدول األوييييراا السييييا ة والثيييياين  تن يييييذ
وابه اف  ت   ل ، توص  ال جن   ذل  كن تعد  الدول األوراا، عندما ت  ن ر يياً  - عشر

 ة  ييي  مييين  نشيييو  وي ييي  فييييت تن ييييذ  ييييرانمج ان ها ذيييا مييين تن ييييذ ال نامابيييا، ت اصييييا عميييا ا قيييو
)مشييييرو  جييييدول اهجييييرا ات امل   عيييي  ابأللقييييا ، آلييييذت    سييييبا ا ال ناصيييير الييييوارمت   املرفييييد 

 .ُم وايت اهعالن الووع  عن افن ها  من تن يذ افل نامات(

الوقيييت اليييراذن، يع صييير اهعيييالن عييين افن هيييا  مييين تن ييييذ افل ناميييات ع يييى تواصيييا  و  -28
الدولييي  الويييرا امل نيييي  تواصييياًل   يييام  اجلانييي  مييية اليييدول األويييراا. وابلن ييير ت   بيييي  تن ييييذ 

ل  عييييد ا يييدا املنشيييوم مييين افت اقيييي  وامل مثيييا   ت يييا  امل ييياانت واخلسيييائر البشيييري  الييييت  5 امليييامت
 يييذ نمين تتسيببها األلقيا  املرييامت لريفيرام، و بيي  وجييوم مرجي  عاليي  ميين الو يو   شيتن افن هييا  

، ميكيين  ن تسيي  يد افت اقييي  ميين تجيييرا   ييوار ت يياوين وييوع   شييتن مرييمون تعيييالانت 5املييامت 
 افن ها  من تن يذ ت   املامت.

 2 التوصية رقم
متشياً مة رو  ال  اون امل هومت   افت اقي ، توص  ال جن  كن تس  ا اليدول األويراا  

خبيييدمات و يييدت معيييم تن ييييذ افت اقيييي    صيييوغ  5 املسييي  دت هعيييالن ان هائهيييا مييين تن ييييذ امليييامت
 5تعالانت ان هائها من ال ن ييذ، و ن تن ير   تقامي   يوار ت ياوين مية ال جني  امل نيي    ن ييذ امليامت 

ييييؤم  ت  ،سيييا مريييمون ت ييي    شيييتن مريييمون تعيييالانت افن هيييا  مييين تن ييييذ ت ييي  امليييامت مبيييا
 اهعالانت.
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 املرفق

 5ت طوعي عن االنتهاء من تنفيذ املادة مشروع جدوط حمتواي  ةعال  
م  وميييات  ساسيييي  مع ريييب  عييين ال يييروا الييييت  مت ت  زر   لقيييا  مريييامت لريفيييرام    -1

 لسيوربا؛ املناود املنروع  ابأللقا  اخلا    لوفي  الدول  الورا  و
 آلي  ال نسيد الووني  اليت  قنشئت هبدا ال صد  ل   د  اردم؛ -2
 ذل   الدول  الورا من جهيوم ل  دييد مجيية املنياود اخلا ي    لكا ماوصف ت صي    -3

يش ب      ا منروعي  كلقيا   لسيوربا اليت يق را   ا منروع  كلقا  مرامت لريفرام  و لوفي ها  و
    ل  منهجيات وم ايل املس  املس يفدم ؛ من ذذا العبيا، مبا

   ل تعييدا م  ومييات مصيين   جقرافييياً، مبيياريي  عاميي  عيين ن ييائج ذييذا اجلهييوم ميين لييال -4
 لووربا و جم ذذا املناود؛  ل  ر  عام  عن املناود املش ب      ا لورت واملناود املؤ دت

اجلهيييوم الييييت  يييذل ها الدولييي  الويييرا لريييمان منييية امليييدنيا من ييياً ف  يييياً مييين مليييول ذيييذا  -5
 املناود؛

األلقيييا  مييين املنييياود اريييدمت ع يييى   يييا منروعييي  املنهجييييات وامل يييايل املسييي يفدم  هزالييي   -6
    ل  م ايل تعامت تصنيف األرا  ؛ ابأللقا  مبا

   ليييي   ريييي  عاميييي  عيييين العييييدرات اليييييت اسيييي قيفدمت   ال صييييد   ييييذا ال  ييييد ، مبييييا -7
املن ميييييات الييييييت  ق  يييييت مبهمييييييت املسييييي  وال وهيييييل، وعنيييييد افق ريييييا ، ال موييييييا اليييييووو واليييييدو  

 ؛املس يفد 
ن ييائج ال م يييات مصيين    سيي  املوقيية اجلقييرا  واملنيياود اليييت  قلقيييت ميين لييالل املسيي   -8

غييل ال عييو، واملنيياود اليييت قق صييت مسييا  ها ميين لييالل املسيي  ال عييو، واملنيياود اليييت  زي ييت منهييا 
األلقييا  ميين لييالل توهلذييا، وعييدم املييوام اليييت عثيير ع يهييا ومقمييرت. ترفيياا جييداول تبييا تجنييازات 

 )ميكن اس يفالص ذذا اجلداول من مليا اه الغ(؛ج الربانم
   ليي  اسيي يفدا   عم يي  ال سيي يم ومشييار   اجمل م ييات ار ييي    عم يي  صيينة العييرار، مبييا -9

 األرا     د اهفراق عنها؛
آليييات الرصييد املسيي مر اليييت و يي ت    ععيياب عم ييي  ال سيي يم فيمييا خيييا    منيياود  -10
 با   ا منروع  ابأللقا  وت ما ا  شافها   د افن ها  من تن يذ افل نامات؛يكن م روفاً من ق مل

يكييين  آلييييات ال نسييييد واآللييييات الييييت و ييي ت لالسييي جا      الييي  ا  شييياا منييياود مل -11
 م روفاً من قبا   ا منروع  ابأللقا  واهجرا ات اليت س  يفذذا الدول  الورا   ذذا اوال .

    


