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 االجتماع الثامن عشر 

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

                                                           حتليللا الطلللب املقللد ه مللن لكونغللة القواطللو الدجقراديللة مللن  جللا  دغللد   
                                                          املوعلللد النكلللاال تدملللال الللدما ا لطلللاه املالللادة ل  لللراد   قلللا    قلللاه 

 *من االافاقية 5 املادة

 )زامبيا  دندا  النر غج  النمسا( 5قدمته اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   

، ودخلمت اقتةاقيمما 2002أايي/ممايو  2                                               انضمم ت هووييما النون مو الداطرا يما الت اقتةاقيما    -1
. وأويدت هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما   2002تشممممرين الثمممماين/نوفمرب  1حيممممن النةمممما  الن ممممبا  مممما   

                         اخلاضمم ا ل ممي رلا الممف ي  ممر   تطريرهمما األوع عممن الشممةافيا م لومممات عممن املنمما ال املشمممولا  وقي ومما أو
                                                                                            أبهنا منيوعا األل ام املضادة لألفراد أو ي ش به   أهنا كذلك. وكانت هووييا النون و الداطرا يا ملنما 

تشمممرين  1 هيمممأل األل مممام املضمممادة لألفمممراد اخلاضممم ا لوقي وممما أو  مممي رلا  لمممول   مممدمو أو ضمممما  تمممدمو
. وملا يأت هووييا النون و الداطرا يا أهنا لن ت   يأل الطيمام  مذلك  لمول ال مايي  2012الثاين/نوفمرب 

ممن                                                                               املذكوي، فإهنما قمدمت  لبما  الت اقج مماا ا ماد  عشمر للمدول األ مرا   اقج مماا ا ماد  عشمر 
. 2015كممممانو  الثاين/ينمممماير   1أجممممي  ديممممد املوعممممد النومممماثال اسممممدد  مممما لةمممم ة  مممم    ممممنوات، أ  حمممم  

 وافال اقج ماا ا اد  عشر على  لب ال مديد اإلهاا. وقد

وأشمممماي اقج ممممماا ا مممماد  عشممممر، لممممدو املوافطمممما علممممى  لممممب هووييمممما كون ممممو الداطرا يمممما    -2
                                                                     املؤ ف عدم قدية الدولا ال ر  على حتديد كم  ال مي امل بطال الجنازه   د مروي ، الت أنه من 2011 عام

ما يطمر  عشمر  منوات علمى دخمول اقتةاقيما حيمن النةما ، لنمن الشمال  اإلاماو همو أ  الدولما ال مر  
ت  ممنم، كممما   حممال هووييمما كون ممو الداطرا يمما، ا مما  خ مموات مممن أجممي الامماد فوممم لن مما  ال  ممد  

                                                                           مل بطممال، ومممن ع وضممأل خ مما حتممد د دمما علممى اممو دقيممال الةمم ة النمنيمما امل لو مما إلكمممال تنةيممذ ا طيطممال ا
. وأشممماي اقج ممماا ا ممماد  عشممر كمممذلك الت ممممدو أةيمما اك ةممما  هووييمما النون مممو الداطرا يممما 5 املممادة

__________ 

 اليادة اجلوا الف قدم وا.                                                           تطري نشر هذه الو يطا   د اتيي  النشر امل  اد لظرو   خايجا عن  *
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        ادا  الت   لممممب الةمممم ة النمنيمممما ال زممممما ل طيمممميم الوقمممماثأل  ات الامممملا ووضممممأل خ مممما ا  شممممرافيا هادفمممما ا مممم ن
 الوقاثأل. هذه

، قدمت هووييا النون و الداطرا يا الت املؤ ر اق   راضال الثالث 2014ني ا /أ ريي    7و    -3
كممممانو    1                                                                            للممممدول األ ممممرا   املممممؤ ر اق   راضممممال الثالممممث   لبمممما  ل مديممممد املوعممممد النومممماثال اسممممد د  مممما   

. وقممد 2021كممانو  الثاين/ينمماير   1أ  حمم   ملممدة  ممو  ممنوات،   ا  . وقممد  لبممت  ديممد2015الثاين/ينمماير 
 وافال املؤ ر اق   راضال الثالث على هذا ال لب اإلهاا.

وأشمممماي املممممؤ ر اق   راضممممال الثالممممث، لممممدو املوافطمممما علممممى ال لممممب، الت أ  هووييمممما النون ممممو  -4
من أجي  2011  عام من اقل نامات الف ق   وا      ا   كبو     ا                                           الداطرا يا  ذلت جوودا  كبوة لنال   ثي جن 

الااد فوم لن ا  ال  د  ا طيطال امل بطمال، لنمن ق يمنال ي  مي عليوما وضمأل خ ما عممي  منويا مةاملا 
الت أ  هووييممما    ا  للم ممما وال  ومممو تةضمممال الت الجنممماز ال ممممي. وأشممماي املمممؤ ر اق   راضمممال الثالمممث أيضممم 

. وقحظمت اللننما 2015لثاين/ينماير كمانو  ا  1النون و الداطرا يا ال نمت  وضمأل خ ما تشم يليا  لمول 
                                                                 أ  هووييممما النون مممو الداطرا يممما ة تطمممدم خ ممما عممممي م ممم نملا وفطممما  ملطمممريات  5امل نيممما   نةيمممذ املمممادة 

 وتوصيات املؤ ر اق   راضال الثالث. 

                                                        ، قمممد مت هووييممما النون مممو الداطرا يممما الت يثممميو اللننممما امل نيممما 2020أيلول/ مممب مرب  24و   -5
كمانو    1ل مديمد املوعمد النوماثال اسمدد  ما      ا   املشماي الليوما   مده ا مم جاللننماج ،  لبم  5ملادة   نةيذ ا

. وأعر ممممت اللننمممما عممممن قلطومممما أل  هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما  خممممرت   تطممممد  2021الثاين/ينمممماير 
والنظممر فيومما.  5ادة                                                                      ال لممب، وال مماع ة ت اممر  وفطمما  ل مليمما العممداد وتطممد   لبممات ال مديممد  وجممب املمم 

                                                                                       و ك رت اللننا أ   و هذه ال مليا على او  ليم يط ضال تطد  ال لبات قبي ت  ا أشور من ان طماد 
                                                                                  اقج مممماا المممذ  ينظمممر فيوممما لنمممال ي  مممب  العمممداد حتليمممي لل لمممب والجمممرا  حمممواي قممماثم علمممى ال  ممماو   مممي 

ملدة    ا  . وقد  لبت هووييا النون و الداطرا يا  ديد5أ  ي م تنةيذ املادة    مطدما ال لب واللننا الدولا
 . 2022 وز/يوليه  1                       مثانيا عشر شورا ، أ  ح  

، يا لت اللننا هووييا النون و الداطرا يا ل لب املنيد 2020تشرين األول/أك و ر  15و   -6
، قدمت هووييا النون مو الداطرا يما 2020ر تشرين األول/أك و  26من ال وضي ات وامل لومات. و  

                                  م لومات الضافيا يدا  على أ ئل وا.  5امل نيا   نةيذ املادة الت اللننا 

ويشممو ال لممب الت أ  هووييمما النون ممو الداطرا يمما كانممت ق تممنال تواجممه، عنممد تطممد   لممب  -7
 ما       ا ، مر  م    ا  مم   2 228 734,724 من طا مل ومما تبلمم م ماح وا 172، حتدايت ت مثي   2014 عام
من طمما مل وممما جديممدة تبلممم  42ممم  مر ممأل، و 1 800 000من طمما مل وممما تطممدي م مماح وا  ممم  130  لممك

 ، 4 ، والي مممموي   3وتطممممأل   املطا  ممممات ال اليمممما: أويلممممال ال ممممةلى     ا  مر  مممم    ا  ممممم   576 971,7م مممماح وا 
 ، 1 ، وكيةمممممو اجلنو يممممما  9ن مممممال الشمممممماليا   ، وأوا1 ، وكيةمممممو الشمممممماليا  7 ، ومانييمممممما  1وكا ممممما   

 76تشممي  130 . وأشاي ال لب الت أ  املنا ال الم 10 ، وتشو و  4 ، وتننانيطا  2وأوان ال اجلنو يا  
                                                                                    من طا مل وما حم ددت ممن خم ل حتليمي لبيماتت م م طاة ممن ال طيميم ال مام إلجمرا ات مناف ما األل مام 

                           من طا مل وما ح د دت من خ ل  54مليو  م  مر أل  و 1,4وامل ا ال ام إلجرا ات مناف ا األل ام  
شممي القلميم ويو                                                 م  مر أل . ويشو ال لب أيضا  الت أ  همذه املنما ال ق ت 400 000م ا و ين  حواع 

                                                                                                مطا  ما الي موي  والقلميم دون مو   مطا  ما أويلمال ال ليمما اللمذين ة امر م م وما   مد  أل مبا  أمنيما. ويشممو  
 الالا.                                       كانت م  ل ما وفطا  للم ياي الو ين      172ال لب كذلك الت أ  هيأل املنا ال املل وما الم  
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م لومممات عممن ا المما األمنيمما   القليمممال  ويا مملت اللننمما هووييمما النون ممو الداطرا يمما ل لممب -8
ويو ودون مممممو  طممممما  ف الي ممممموي  ووييلمممممال ال ليممممما، وعمممممن جمممممدول زممممممين  نمممممن ألنشممممم ا امل ممممما   هممممماتي 

  مد اجلومود    ا                                                                              املطا   ي. ويد ت هووييا النون و الداطرا يا اإلشاية الت أ  ا الا األمنيا حت منت كثمو 
اؤها، وق  مميما   ثمما منظممما األمممم امل  ممدة ل  طيممال اق مم طراي   الممف  ممذل وا ا نوممما النون وليمما وشممرك

هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما، والت أ  عمليممممات امل مممما    واصممممي علممممى الممممر م مممممن ا ممممواد  امل نولمممما 
وامل ةرقما الطليلمما. وأشممايت هووييمما النون ممو الداطرا يمما كمذلك الت أنممه  مميلنم الجممرا  عمليممات امل مما   

حمم  ي  ممب   مميا  2021اإلقليمممي   الةمم ة مممن كممانو  الثاين/ينمماير الت و اي/ممماي  نةممو الوقممت   
 عمليا ت وو املنا ال املل وما اس مي حتديدها. 

ويشمممو ال لمممب الت أ  هووييممما النون مممو الداطرا يممما أفرجمممت، خممم ل فممم ة ال لمممب الثممماين ممممن  -9
 2 159  893,024من طا مل وما تبلم م اح وا    139، عما جمموعه  2020ح  حنيرا /يونيه    2015 عام

من طمما  119مطا  مما ممن مطا  ممات البلممد، عممن  ريممال ال  ومو اليممدو ،  مما فيومما  13                   مم ا  مر  مما  وتطممأل   
د دت   امل ممما المممو ين  و 1 692 601,024مل ومممما تبلمممم م ممماح وا   20                                              مممم ا  مر  ممما   ممممن تلمممك المممف حممم 

                                                          ا  مر  ا   من املنا ال املل وما اجلديدة . ون ينا  ذه األنش ا م  467  292من طا مل وما تبلم م اح وا  
م  248                                       هي وا، دم رت هووييا النون و الداطرا يا     139                                             ل ما  مضادا  لألفراد. وتطأل املنا ال املل ومما الم

  :املطا  ات ال اليا

 مل وما جديدة  عدد املنا ال املل وما  منا ال   عدد املنا ال املل وما  امل ا الو ين   اإلقليم 

 3 2 أويلال ال ةلى   

  2 كاتنا ا ال ليا

 1 4 الي وي 

  4 كيةو اجلنو يا

  5 لواقا

 2 6 أوان ال اجلنو يا

  6 املن طا اق  واثيا

 5 7 أوان ال الشماليا

 5 10 مانييما

  13 كا ا 

  15 تشواا 

 4 20 تشو و

  25 تننانيطا

 20 119 اجملموع
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ويا مملت اللننمما هووييمما النون مممو الداطرا يمما ل لممب م لوممممات عممن م ممدقت ال  ومممو  -10
                                                                                       ال ممنويا خمم ل فمم ة ال مديممد ال مما ال. وقممد مت هووييمما النون ممو الداطرا يمما امل لومممات ال اليمما يدا  

  :اللنناعلى  ؤال 

 م دل ال  وو  الن با املئويا  امل احا  م  مر أل   ال نا

   2015 799,024 450  21 

2016 824 367  17 

2017 332 491  23 

2018 980 96  5 

2019 740 485  23 

 11  236 997 2020الت حنيرا /يونيه  كانو  الثاين/يناير 

   2 159 893,024 اجملموع

ويشو ال لب كذلك الت أ  املركن النون وع ملناف ا األل ام املضادة لألفراد أجرو، ال  او   -11
مممأل املنظممما النروايمما للم مماعدة اجلنو يمما، عمليمما العممادة تطيمميم ملنمما ال خ ممرة يشمم به   أهنمما مل وممما عممن 

  .2019ي مرب كانو  األول/د  16تشرين الثاين/نوفمرب الت  16 ريال م ا  و تطين   الة ة من 

ويشممو ال لممب الت أ  األ مماليب الرثي مميا امل مم ددما ل  ديممد املنمما ال املل وممما تشمممي امل مما  -12
 ممو ال طممين وال طممين للمنمما ال املشمم به   أهنمما مل وممما أو م روفمما أبهنمما كممذلك، وال  وممو اليممدو  للمنمما ال 

للم ايو الدوليما    ا  ك أنش ا ال  وو وفطاملل وما امل روفا. وجترو عمليات امل ا ال طين و و ال طين وكذل
والو نيمما واإلجممرا ات ال شمم يليا املوحممدة للمنظمممات الممف قبل ومما ال ممل ا الو نيمما. ويشممو ال لممب كممذلك 

                                                                  دعم داثمرة األممم امل  مدة لاجمرا ات امل  لطما األل مام. ويشمو ال لمب أيضما     ا  و ني   ا  م ياي  24الت تنطيا 
لنممممممال ت نممممممو ال وديممممممدات اجلديممممممدة  2020و نيمممممما  لممممممول هنايمممممما عممممممام الت حتممممممديث   مممممم  امل ممممممايو ال

 واقح ياجات ال ش يليا. 

ويشممممو ال لممممب الت أ  هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما اع مممممدت اخل مممما اق مممم اتينيا الو نيمممما  -13
 شمن  اإلجمرا ات امل  لطما األل مام وامل ةنمرات ممن الةمات ا مر  ل ن ميال أنشم ا  2019-2018 للة ة

اإلجرا ات امل  لطا األل ام وت بئا املوايد ال زما ل  رير هووييا النون و الداطرا يا من األل ام املضادة 
 . 2020كانو  األول/دي مرب   31لألفراد   موعد أقااه 

                                                      وييمممما النون ممممو الداطرا يمممما وضمممم ت أحناممممما  إلنشمممما  قممممدية و نيمممما ويشممممو ال لممممب الت أ  هو -14
م مم داما مممن أجممي ال اممد  لل لممو  امل بطممال. وتشمممي هممذه اجلوممود تنظمميم عممدة دويات تدييبيمما،  مما   
 لمممك  شمممن  مواضممميأل مراقبممما اجلمممودة ونظمممم الداية امل لوممممات، لةاثمممدة أفمممراد الشمممر ا الو نيممما النون وليممما 

 موظةال املركن النون وع ملناف ا األل ام املضادة لألفراد.والطوات امل ل ا، وكذا 

ويشو ال لب الت أ  هووييا النون و الداطرا يا قامت، خ ل ف ة ال لب ال ما ال،   نظميم  -15
                                                                                          مشاييأل لل وعيا  دا ر األل ام   الطرو واملداي  والننماثو ومواقمأل املشمردين داخليما ، و لمك ال  ماو  

ات الو نيا. ومشلت هذه الربامج مما يلمال: ا م ددام  مرامج األقمرا  لةاثمدة األ ةمال، مأل عدد من املنظم
                                                                              واقتاممممال اا م ممممات اسليمممما، والنشمممما  جلمممما  رليمممما   أكثممممر الطممممرو تضممممريا  لضممممما  مشممممايكا اا مممممأل 
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        حنيمرا / وضمما  النشما  قمدية و نيما م م داما لل وعيما  دما ر األل مام علمى امل م وو اسلمال. والت  ايما   اسلمال
       يجممم     811  139دويات لل وعيممما  دممما ر األل مممام، وقمممد ا ممم ودفت    55  904                  ، ن ظ ممممت أكثمممر ممممن  2020يونيمممه  

 ف اة.  971 782ف  و 1 057 177امرأة و 903 260و

                                                                            وقحظت اللننا أ  هووييا النون و الداطرا يا ضم نت  لبوا  يماتت عمن ضم ااي األل مام.  -16
كممذلك أ  هووييمما النون ممو الداطرا يمما ام ثلممت ال نامممات الممدول األ ممرا    اممنيف وقحظممت اللننمما  

  عممدد ضمم ااي األل ممام وامل ةنممرات مممن    ا  البيمماتت ح ممب ال مممر ونمموا اجلممنو. وقحظممت اللننمما تباينمم 
الةات ا ر  املشاي الليوا   ال لب، ويا لت هووييا النون و الداطرا يا ل لب توضي ات   هذا 

                                                                              د. ويد ت هووييمما النون ممو الداطرا يمما اإلشمماية الت أ  ال ممدد الامم يا للضمم ااي امل ممنلي  ممي الاممد
 ض يا.  2 922هو  2020وحنيرا /يونيه  2002عامال 

   ا  ويشمممو ال لمممب الت امل ممماثي ال اليممما المممف شمممنلت   يأ  هووييممما النون مممو الداطرا يممما ظروفممم  -17
تراجممأل ال مويممي علممى اممو كبممو وازةمماا عممدد منيلممال األل ممام   م يطمما خمم ل  لبومما ال مديممد الثمماين:  أ 

و    ان ممدام األمممن وتنممراي النناعممات امل ممل ا  و ل    ممأل البلممد ضامماثة  يئيمما وتضايي مميا،  مما   
 لمممك ال طلبمممات املوقيممما ل مممطوا األم ممماي وكثافممما ال  ممما  النبممماا امل  مممببا   ال  ممما  أنشممم ا اإلفمممرال عمممن 

حالما ال مر ، و هممم  حماقت  مواين الن مانيا أخممرو،  ما    لمك عمودة ال جئممي األياضمال  و د   مو  
 ا اليا. 19-ووا  اإليبوق، وجاث ا كوفيد    ا ، واملشردين داخلي

ويوضمممما ال لمممممب أ  األل مممممام املضمممممادة لألفمممممراد مازالمممممت ت مممممةر عمممممن و ي الن مممممانيا واج ماعيممممما  -18
ا، وق  ميما   مشمال شمر  البلمد،   مطا  مات تشمو و واق ااديا و يئيا   هووييا النون و الداطرا يم 

والي مموي  وكيةممو الشممماليا. ويشممو ال لممب كممذلك الت أ  وجممود األل ممام   هووييمما النون ممو الداطرا يمما 
ي ممماهم   زايدة الةطمممر ممممن خممم ل منمممأل الوصمممول الت النياعممما وال مممنن وال مممر  وامل مممالك   اا م مممات 

                                                              ب أيضمما  الت أ  املنمما ال املل وممما ق تممنال ت ممو  عممودة ال جئممي واملشممردين اسليمما امل ضممرية. ويشممو ال لمم 
ممممن ضممم ااي األل مممام  2 922                                                              داخليممما  الت داييهمممم  ممماملي. وأشمممايت هووييممما النون مممو الداطرا يممما الت أ  

  املاثممما  27وامل ةنمممرات ممممن الةمممات ا مممر  ة ي لطممموا قممما امل ممماعدة ال زمممما، والت أهنمممم اثلمممو  حمممواع 
 الض ااي.  نم

                                                                               وترحم ب اللننما امل لومممات املطدمما مممن هووييما النون ممو الداطرا يما وتشممن  وا علمى مواصمملا  -19
                                                                                  تطممد  امل لومممات عممن جوودهمما الراميمما الت تلبيمما اح ياجممات الضمم ااي مممن امل مماعدة، علممى اممو ماممن ف 

خم ل  5 تنةيمذ املمادة                                                                 ح ب ال مر ونوا اجلنو. وأحا ت اللننا علما  أب  ممن شمن  ال طمدم اسمرز  
فمممم ة ال مديممممد امل لو مممما أ  ي مممموم  شممممني كبممممو   زايدة  مممم ما البشممممر وحت ممممي الظممممرو  اقج ماعيمممما 
                                                                                    واقق اماديا   هووييما كون مو الداطرا يما. و مينو  لل ممي المذ  اضم  لأل  مه خم ل فم ة ال لممب و ي 

اقق امممماديا، ووصممممول  - يمممما اقج ماعيمممماعلمممى ةايمممما أيوا  البشممممر وال جئممممي ال اثممممدين، والنياعمممما وال نم
 الوكاقت اإلن انيا الت املنا ال الف يوجد فيوا  نا  م ضريو  أو م  ض ةو ، والوصول الت ال ر . 

  128  841,7من طمما مل وممما م مماح وا    33                                               ويشممو ال لممب الت أ  ال  ممد   امل بطممال ي مثمم ي   وجممود   -20

منما ال مشم به    4و    ا ، مر  م    ا  مم   93 424,8                            من طما مؤكم دة خ ويلما م ماح وا  29ممن  ينوما      ا ،  مر       ا   م  
   ا  مطا  مات. واملطا  مات األي مأل األكثمر تضمري  9وهال تطأل       ا ، مر     ا  م   35 416,9خ ويلا م اح وا 

من طممممما تبلمممممم  21                                                                   همممممال مطا  مممممات تشمممممو و وأوان مممممال الشمممممماليا ومانييمممممما وكيةمممممو الشمممممماليا المممممف تضمممممم  
                                                     واإلضافا الت  لك، يشمو ال لمب الت أنمه ة امر   مد  م ما وت ومو     ا ، مر     ا  م   112 927,9 م اح وا

القلمميم ويو  مطا  مما الي مموي   والقلمميم دون ممو  مطا  مما أويلممال ال ليمما . وأشممايت اللننمما الت أةيمما مواصمملا 
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لاجمرا ات امل  لطما األل مام ممن هووييا كون و الداطرا يا اإل  غ علمى امو ي  مال ممأل امل مايو الدوليما 
خمممم ل تطممممد  م لومممممات عممممن ال  ممممدايت امل بطيمممما، وتاممممنيةوا   ممممب جاملنمممما ال املشمممم به   خ ويلمممماج 

 عن نوا ال لو .                                                 وجاملنا ال املؤكدة خ ويلاج وحتديد حنموا الن يب، فض   

                    ملدة مثانيا عشر شمورا     ا  وعلى او ما أشو الليه، فطد  لبت هووييا النون و الداطرا يا  ديد -21
 . ويشممممو ال لممممب الت أ  هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما ت  ممممنم، خمممم ل فمممم ة 2022 وز/يوليممممه  1 حمممم  

امل بطيا، و    ال ام م ا املنا ال   33ال مديد، الطيام  ا يلال:  أ  الجرا  م ا تطين وت وو للمنا ال الم  
طا  مممما الي ممموي  والقلممميم دون مممو  طا  ممما أويلمممال ال ليمممما. املشممم به   أهنممما مل ومممما وت ووهممما   القلممميم ويو  

ال منا  امل رضمي  أشمور   وعيما 8وي ضمن ال لب خ ما لطيمام عمدد ممن املنظممات الو نيما خم ل فم ة 
   ا  دوقي  880 000للد ر   املنا ال امل ضرية  دا ر األل ام. وتطدي تناليف أنش ا ال وعيا هذه  واع 

  دة األمرينيا. من دوقيات الوقايت امل 

                                                                            وي ضم ن ال لب خ ما عممي م  مددة ال منوات مةاملا ورمددة ال نماليف لةم ة ال مديمد. وقمد  -22
     م ا   112  927,9                                                                        و ض ت هذه اخل ا من خ ل عمليا شاملا ح د دت فيوا األهدا  ال نويا امل مثلا    

 .2022                  م ا  مر  ا    عام  15 913,8، و2021             مر  ا    عام 

مشمم ي دوع واحممد   هووييمما النون ممو الداطرا يمما، والت    ا  ويشممو ال لممب الت أنممه يوجممد حاليمم  -23
من طا مل وما. أما املشم ي الثماين  املنظمما النروايما للم ماعدة الشم بيا  المذ  كما  ممن  21أنه  ي اجل 

إلضمافا الت  لمك، ة . وا2020منا ال مل وما فطد أهنى عملياته   هنايا و اي/ماي   5               املطر ي أ  ي اجل 
من طما مل ومما. ويشمو ال لمب كمذلك الت أ  شمركا أفمري م، وهمال مشم ي و مين، م احمما  12           ت  مند   مد  

. ويشممو ال لممب الت أ  هووييمما النون ممو الداطرا يمما  لممك 12واننومما م اجلمما هممذه املنمما ال املل وممما الممم 
هيلميوم ات  مي للطموات امل مل ا جلمووييما قديات تش يليا و نيا ت نلف من منيلال أل مام ممدي ي/م اد  

النون ممممممممو الداطرا يمممممممما والشممممممممر ا الو نيمممممممما النون وليمممممممما   عممممممممدة مطا  ممممممممات، وهممممممممال قممممممممديات م احمممممممما 
 املش لي.  جلميأل

                                                                              ويشو ال لمب الت أ  عمدة ظمرو  قمد تمؤ ر الاماا  أو  ملبا  علمى امل ماة امل لمن عنوما   اخل ما،  -24
                                                                  املموايد املاليما  المف ة ت  بمن   مد   و    اللوج م يات وا ياكمي األ ا ميا،    لمك:  أ  ممدو تموافر   ا
   لك شرا  امل مدات، وضمروية م ما ال مر  واجل موي والزالما األل مام منوما قبمي الوصمول الت املنما ال   ا

ون ممو امل م ودفا  و ل  ا المما األمنيمما الراهنمما ون مماثج ال مليممات المف تشممنوا الطمموات امل ممل ا جلمووييمما ك
الداطرا يممما ضمممد اجلماعمممات امل مممل ا  و د  اخلاممماثة البيئيممما وال ضايي ممميا للبلمممد،  ممما فيوممما ال طلبمممات 
املوقيا    طوا األم اي، وكثافا ال  ا  النباا  و هم  مدو ال طدم   مناف ا فوو  اليبوق وفوو   

                            شورا  ل  رير هووييا النون و   17كويوت. واإلضافا الت  لك، يشو ال لب الت أنه ينب ال ت دو مدة  
الداطرا يما ممن األل ممام ممأل األخمذ   اقع بمماي توظيمف الطممدية ال شم يليا ا اليما، ووجممود نةمو املشمم لي 

 لنن أبفرقا منيةا إلجناز املوام ال الطا، وال مي  وتوة م  ايعا وم واصلا. 

لك ال  ومو  م نر    القليممي ويشو ال لب الت أ  عمليات امل ا ال طين و مو ال طمين وكمذ -25
ةا: ويو ودون و. و   وت عمليات امل ما جمموعما ممن املنظممات ال  ماو  ممأل منظممات و نيما منلةما 
  مليممات امل ممما  مممو ال طمممين ومنظمممات إلزالممما األل مممام منلةممما   مليممات امل ممما ال طمممين. و ممم نر  همممذه 

                                     األنش ا وفطا  للم ايو املونيا امل ثما. 
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ل لب الت أ  هيمأل األنشم ا المف ي  مي اقضم  ا دما خم ل فم ة ال مديمد  م نلف ويشو ا -26
 1 868 204,65                                           دوقيا  مممممن دوقيات المممموقايت األمرينيمممما،  مممما    لممممك  3 880 695,65ممممما جمموعممممه 

  880  000ل مليمات امل ما والزالما األل مام   القليممال ويو ودون ممو، و     ا   دوقي   568  270دوقيات إلزالما األل مام، و 
لل ن مممميال. ويشممممو ال لممممب الت أ  حنوممممما هووييمممما    ا  دوقي  564 221لل وعيمممما  دمممما ر األل ممممام، و دوقي 

                               دوقيا  مممن دوقيات المموقايت امل  ممدة  564 221النون ممو الداطرا يمما  مم مول تنمماليف ال ن مميال البال مما 
                                                     دوقيا  من اجلوات املااا الو نيا والدوليا. وتطر  اللننا  3 316 474,65  ال الت ت بئا األمرينيا، و  

 جبوود هووييا النون و الداطرا يا الراميا الت ضما  ال نام ماع و ين ال نةيذ.

ويشمممممو ال لمممممب الت أ  هووييممممما النون مممممو الداطرا يممممما ت  مممممنم ت بئممممما املممممموايد ال مممممر  ال اليممممما:  -27
                                                   ااممممالا   املينانيمممما وامل مممماةا أيضمممما    األنشمممم ا ال شمممم يليا  تشممممنيأل ا نوممممما علممممى الرفممممأل مممممن ا  أ 

عطمد اج ماعممات ل  بئمما املمموايد كممي    مما أشمور  ممدعم مممن داثممرة األمممم امل  ممدة لل ممنا /هووييا  و   
النون و الداطرا يا  و ل  تنظيم حلطات نطاش عن هووييا النون و الداطرا يا على هامش املؤ رات 

ا اجلوات املش لا لل اول على دعم املااي  و د  مرافطا املش لي الدوليي والو نيي الدوليا و شايك
ل  بئمما املمموايد. ويحبممت اللننمما اع ممنام هووييمما النون ممو الداطرا يمما ا مم ددام عممدة  ممبي ا لةمما لل وعيمما 

  ربتجموا لاجرا ات امل  لطا األل ام ول  بئا املوايد. 

هووييا النون و الداطرا يا   ا لضما  مشايكا الناجي ممن األل مام  ويشو ال لب الت أ  -28
وامل ةنمرات ممن الةمات ا مر  واا م مات اسليما   هيمأل األنشم ا امل املا ال وعيما املدما ر وحتديممد 
                                                                                األولمموايت،  مما    لممك اقح ياجممات اقج ماعيمما   ممد ال  وممو. ويشممو ال لممب أيضمما  الت أ  المممربتمج 

  املاثما   أفرقما الزالما األل مام  30ين لألعمال امل  لطما األل مام  ميوظف الن ما   ن مبا ق تطمي عمن الو 
                                                                                   املاثا   منظممات ال وعيما  دما ر األل مام،  ما    لمك زايدة م مد ل مشمايكا الن ما    دويات  50و

                                             ال وعيا  دا ر األل ام مأل مراعاة ال مر أيضا . 

ال لب ي ضمن م لومات أخرو  ات صلا قمد تةيمد المدول األ مرا    وقحظت اللننا أ   -29
تطيمميم ال لممب والنظممر فيممه،  مما    لممك تةاصمميي أكثممر عممن املؤ  ممات وا ياكممي الو نيمما إلزالمما األل ممام، 

، وي موم 5وم لومات عن املدا ر األمنيا، ومرفطات ت ضمن تةاصميي ال  مد  األصملال   ال ماي املمادة 
الضمممو  علمممى اإلفمممرال عمممن األياضمممال وال وعيممما  دممما ر األل مممام وجومممود م ممماعدة   يانيممما وجمممداول ت ممملا

 الض ااي، وخراثا تبي املوقأل اجل را  للمنا ال املل وما.

وال  تشممممو اللننمممما الت أ  تنةيممممذ خ مممما هووييمممما النون ممممو الداطرا يمممما الو نيمممما إلزالمممما األل ممممام  -30
وت حم  أ  همذا الط ماا  مي  لب مشمايكا املنظممات ي ن ر الطيود األمنيما املةروضما علمى الوصمول،  قد

الدوليممما واملمممااي، قحظمممت أ  اقتةاقيممما    ممم ةيد ممممن تطمممد  هووييممما النون مممو الداطرا يممما م لوممممات 
م   د ا ان ظام عن ال طدم اسرز   اج ماعات اقتةاقيا  ي الدويات واج ماا الدول األ را  وعن 

 ال  دايت الف ت ر  خ  ا.

                                                                           وقحظممت اللننمما أ   خممر هووييمما النون ممو الداطرا يمما   تطممد  ال لممب فممرا قيممودا  كثمموة  -31
ل ضمم  ا  وقي ومما امل مثلمما   العممداد ال لممب وحتليلممه،  ممو أ  اخل مما الممف  5تنةيممذ املممادة علممى اللننمما 

ى ال وامي املمنن قدم وا هووييا النون و الداطرا يا قا لا لل  بيال، وانن يصدها، وتنة  وضو  عل
                                                                                      وهمما   وتمموة ال نةيممذ. وقحظممت اللننمما أيضمما  أ  اخل مما ت  مممد علممى اااممات ماليمما مممن املينانيممات 
ا نوميا وي وقمف تنةيمذها علمى ا م طراي ال مويمي المدوع وا م مرايه. و  همذا ال ميا ، قحظمت اللننما 

                                      تطايير ها  نواي  الت الدول األ را   شن :أ  اقتةاقيا     ةيد من تطد  هووييا كون و الداطرا يا 
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ل ل ناممات الموايدة   خ ما عممي                                            مدو ال طدم   جمال اإلفرال عن األياضال ام ثاق    أ  
                                                                                             هووييا كون و الداطرا يا، مان ةا على او ي  ال مأل امل ايو الدوليا لاجرا ات امل  لطا األل ام و بطا  

ألياضال  أ  اإلل ا   وا  ا امل ا  و ال طين، أو ال طلمية  وا م ا للمنونيا امل  ددما لافرال عن ا
 امل ا ال طين، أو ال  وو  وا  ا اإلزالا  

أ ممممممممر ن مممممممماثج عمليممممممممات امل مممممممما   القلمممممممميم أيو  مطا  مممممممما الي مممممممموي   والقلمممممممميم دون ممممممممو      
 يما امل اة  ال ليا  وامل اة ال نويا امل لنا   خ ا عمي هووييا النون و الداطرا يا، ق  أويلال  مطا  ا

امل دلا حيال خ ا ال مي الو نيا اق  ناد الت أدلا جديدة،  ا    لمك الت عمدد وحنمم املنما ال المف 
 والت كيةيا حتديد األولوايت ،                    ي  ي م اجل وا  نواي  

ال لبيا اس ملا   اثي األمنيا امل  لطا الوصول واآل ي اإلاا يا أومدو ال طدم   امل  ل  
 على العادة م ا املنا ال املل وما وت ووها  

م لوممممات عمممن كيةيممما مراعممماة جومممود ال نةيمممذ اقح ياجمممات والمممرؤو املد لةممما للن ممما   د   
  م ات اسليا امل ن رة والة يات والة يا  والرجال واقح ياجات واخلربات املد لةا لل نا    اا

                                                                           م لومات م  نملا عن اخل ا املةالا واملبي نا تنالية وا وامل  ددة ال نوات لل وعيا   هم  
  دا ر األل ام    ياقات رددة وا د من عدد اا م ات اسليا امل ضرية  

قتاممال م لومممات م مم نملا عممن جوممود ت بئمما املمموايد،  مما فيومما اجلوممود املبذولمما   ا  و  
                                                                                      اجلوات املااما واملنظممات المف اننوما  ويمي عمليمات الزالما األل مام وامل ماعدة   الجنازهما، وعمم ا ت مةر 
عنممه تلممك اجلوممود مممن ن مماثج،  مما فيومما جممدول زمممين م وقممأل ل وظيممف قممديات جديممدة أو الضممافيا وتممدييبوا 

 والدايلا  و

ا م م داما ألجمي م اجلما املنما ال مدو ال طدم   اجلومود املبذولما لبنما  قمديات و نيم   ز  
                                                                              املل وما  و امل روفا  ا طا ،  ا فيوا املنا ال املل وما حديثا  واملن شةا   د اإلكمال.

واإلضافا الت تطد  هووييا كون و الداطرا يا تطايير الت الدول األ را  علمى الن مو املشماي  -32
أل را  ان ظام على ال  ويات األخرو  ات الالا الليه أع ه، أشايت اللننا الت أةيا ال  ا الدول ا

خم ل الةم ة املشممولا ال لمب، واقل ناممات األخمرو الموايدة   ال لمب، خم ل  5امل  لطا   نةيمذ املمادة 
اقج ماعمات امل طممودة  ممي الممدويات واج ماعممات الممدول األ مرا ، وكممذلك مممن خمم ل تطاييرهمما املطدممما 

 ي اإل  غ.ا  ددام دلي 7 وجب املادة 

    


