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 االجتماع الثامن عشر
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليلللل ِللللبغ المتلللن امل عد لللدا املوعلللد النملللالغ ال لللت مامل  لللدم  ا ل لللا    
 *من اال فاقية 5للمادة  املضادة لألفراد وفقا  

 )زامبيا وكندا والنرو ج والنممتا( 5قدمته اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   

ودخفدددت ا ت اقيددد  نيددد  الن دددا   1998أيفول/سدددب مرب  24صددددقت الادددنىال عفدددة ا ت اقيددد     -1
. وأشدار  الادنىال   تيرير دا األون عدن الشد افي  ود وجددود 1999آ ار/مدار   1ابلنادب  لفادنىال   
ي ها أو سيطرهتا من املعدرو  أ  ألىامدام مددادأل لافدراد قدد  فرعدت فيهدا أو يفشد ب    مناطق خاضع  لو 

أهنددا قددد  فرعددت فيهددا. واضددطر  الاددنىال ود تدددممل ايددل األلىدداا املدددادأل لافددراد   املندداطق ا اضددع  
طفددإ ود . وتيدددتمت الاددنىال  2009آ ار/مددار   1لو ي هددا أو سدديطرهتا أو ود ة الدد  تدددممل ا  فددول 

ألجددمت يديددد املوعددد النهددالت اريدددد ل دددممل األلىدداا سددبل  2008ا ج مدداا ال اسددل لفدددول األطددرا  لعدداا 
، ظنام منها أهنا لن تد منن مدن وزدا   لدو  فدول  لدو ال داري . 2016آ ار/مار   1سنوا ، أي نىت 

 ووافق ا ج ماا ال اسل ابإلااا عفة طفإ ال مديد. 

،  نظ ا ج ماا ال اسل لفدول األطرا  أن  2008ة طفإ الانىال   عاا  وعند املوافي  عف -2
قد ينو  من املؤسف أ  الرؤي  مل ت دد  و  قفديل لددل الادنىال فيمدا ي عفدق ابل ذددي الدهي تواجهد ، 
 عددد مددرور مددا ييددر  مددن عشددر سددنوا  عفددة  دددهن ن ددا  املعا دددأل، وأهنددا مل تدد منن مددن و الدد  سددول الندد ر 

. 2005قدا رأل نالددت دو  وندرا  تيددا   أي عمددمت ندىت عدداا  لىدداا،  دمل أ   نداو ظروفددام اليفيدمت مدن األ
ل أ  الانىال قد اس خدمت عمفي  طفدإ ال مديدد لاشدارأل ود  و نظ ا ج ماا ةهلو أ  من املشج ِّ
أهنا ت صر  اآل  ابس عجال أةرب. و نظ ا ج ماا ةهلو ال  اا الانىال   ن يه أنشط  املاد  ال يد  

ضل وجراهن لالىاهن قد يدؤدي ود تادريل وتدملأل ال ن يده أةثدر  نثدمل  دا تشدمل وليد  املددأل ال منيد  املطفو د ، وو 
 وضاف م ود حتييق فعالي  أةرب من نيث ال نف  . 

__________ 

 تيرر نشر  هه الوثيي   عد اتري  النشر املع اد لظروٍ  خارج  عن سيطرأل َمن قدتمها. *
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، تيددددمت الادددنىال ود ا ج مددداا الرا دددل عشدددر لفددددول األطدددرا  2015ن يرا /يونيددد   20و   -3
. وطفبدت الادنىال يديددام  مد  2016آ ار/مدار   1 طفدٍإ ألجدمت يديدد املوعدد النهدالت اريددد  دا   

 . ووافق ا ج ماا الرا ل عشر عفة طفإ ال مديد ابإلااا. 2021آ ار/مار   1سنوا ، أي نىت 

، أشددار ا ج مدداا الرا ددل عشددر لفدددول األطددرا  ود أ   2015  عدداا    وعنددد املوافيدد  عفددة الطفددإ  -4
، لنددت ت نددو   2008ود ا م ثددال للل  امددا  الدده قطع هددا عفددة ن اددها   عدداا    الاددنىال قددد سددعت ةثددملام 

لديها رؤي  أوض  حلجم املناطق اله   ت ال تا دعت و ال  األلىاا وملواقعها،  وسالمت منها دراسدا  املاد   
ووضل وجراهنا  ولىاهن،  مل أن  مل ي د   عد نطاق ال ذدي امل بيدت  نامفد ، وضداف  ود عددا وجدود   ال ي  

 خط  عممت سنوي  م صف  لفما  واإل ال  ت دت ود اإلزا  وتا ند ود  ياان  دقيي  وم ماسن .  

)املشار  5، تيدمت الانىال ود رلي  الفجن  املعني    ن يه املادأل 2020ن يرا /يوني   15و   -5
. وطفبددت 2021 آ ار/مددار  1وليهددا  عددده ابسددم ةالفجندد ةمت،  طفددإ يديددد املوعددد النهددالت اريدددد  ددا   

، وجهددددت 2020يو /يوليدددد   29. و  2026آ ار/مددددار   1الاددددنىال يديدددددام  مدددد  سددددنوا ، أي نددددىت 
، 2020أيفول/سددب مرب  22اددنىال تطفددإ فيهددا توضدديذا  ومعفومددا  وضددافي . و  الفجندد  رسددال  ود ال

 معفوما  وضافي  جواابم عفة أسئف  الفجن .  5قدمت الانىال ود الفجن  املعني    ن يه املادأل 

وجدداهن   الطفددإ أ  الاددنىال قددد أ فىددت، وقددت تيددد، الطفددإ الاددا ق، عددن وجددود حتددٍد ةددا   -6
ًام  478 328منطيدد  مؤةدددأل خطورهتددا، تبفددا ماددان ها  52منطيدد ، ومددن اف هددا  64يدد ال قالمددام      مدد

أ   منطيدد  يفشدد ب    خطورهتددا و  تفعددر  ماددان ها امليدددترأل. وجدداهن   الطفددإ الاددا ق أيدددام  12مر عددام، و
ا، منطي  يش ب    ان والها عفة ألىاا   ي ال الوصول وليها  مل م اح و  ي ال ي عني ماذه  111  ناو
منطي  من  ني املناطق الا ني املهجورأل   ت ال مهجورأل. وابإلضاف  ود  لو، جداهن   الطفدإ  25وأ  

منطيددد    وقفددديم  111منطيددد ، يفدددا    لدددو    216أ  مدددن امليدددرر وجدددراهن دراسدددا  ماددد   دددمل تينيددد    
  يىينشور، مش ب    أهنا مفىوم  و  ي ال الوصول وليها م عهرام. 

أل املشدمول  ابلطفدإ وجدراهن ماد   دمل تيد   وجاهن    -7 الطفإ أ  الانىال قدد أةمفدت خدلل ال د
  93الده   حتديدد ا،  دا أسد ر عدن حتديدد طد  منداطق مؤةددأل خطورهتدا و   216 من املواقل ال   موقعام  98  

ي عني  ايرهتدا. ويشدمل الطفدإ ةدهلو ود أند    ال درو  مدن    موقعام   118منطي  رففعت عنها الاري ، مل  ياهن  
املؤةددأل خطورهتدا   سدت مياطعدا       52  منطي  من جممدوا املنداطق ال   20املا  ال ي  وو ال  األلىاا    

 يىينشور و ودومإ. وجاهن   الطفإ أ   يئ  املعون  الشعبي  النروجيي  قدد عاتدت ونددل املنداطق املؤةددأل  
 منطي  من املناطق املؤةدأل خطورهتا   ي ال ي عني معات ها.    32، وأ   2013 عاا  خطورهتا   

د  -8 أل ال مديدد.  176 278وجداهن   الطفدإ أند  قدد أففدرم عدن مادان  تيددر  د ًام مر عدام خدلل فد مد
ورن بددت الفجندد    يددد، الاددنىال معفومددا  عمددا أفنددرَ  مددن تيدددا و نظددت أيفيدد  اسدد مرار الاددنىال   

َر  مددن تيدددا وفيددام لفمنهجيدد  امل بعدد    اإلفددرام عددن األراضددت )أي اإللىدداهن  واسددط  تيددد،  تيددارير عمددا زددف
 املا   مل ال ي ، أو ال يفيص  واسط  املا  ال ي ، أو ال طهمل  واسط  اإل ال مت. 

أل ال مديددد الاددا ي ، اإل ددل  عددن وقددوا سدد   مددن ضددذااي  -9 وجدداهن   الطفددإ أندد   ، خددلل فدد
ىدداا   اومدددوا. و نظددت الفجنددد  أ  الاددنىال قدددد قدددمت   طفبهدددا  يدداان  عدددن ضددذااي األلىددداا. األل

ون و  عند طفإ الفجن ، صدفن ت  دهه البيداان  نادإ العمدر وندوا اتدن  واملندا . وجداهن   الطفدإ 
لوصول ود أ  ما أنرَِّ  من تيدا قد من ن من اس ئنا  األنشط  ال راعي  والرعوي  والاياني ،  ا أاتح ا

مً مر ل من األراضدت، يفدا    لدو وعدادأل فد   مصدنل ملعاتد  ال واةد  ووعدادأل  200 000 000أةثر من 
ورا   ددددعم مدددن الفجنددد  الدوليددد  لفصدددفيإ األجدددر، ةجددد هن مدددن ةالدددربانم  الدددوط   منددد  م  120 نددداهن     دددف

اف  ود  لددو، حتاددنت لفمنصددا  امل عددددأل الوظددالفة )دار الاددلا، ومبدداو،  ددورا ، سددندو مت. وابإلضدد 
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ًام   50نرة  الانا  يفيدار  من الطرق. وأناطت الفجن  عفمام أب  من شأ  ما أفندرَ  مدن  وضافيام  ةيفوم
أل ال مديدددد املطفو ددد  أ  يادددهم  شدددنمت ةبدددمل    5تيددددا   تن يددده املدددادأل  سدددلم  البشددددر   ايدألخدددلل فددد

 وحتاني الظرو  ا ج ماعي  وا ق صادي    الانىال. 

، أر عددد  مشددداريل لف وعيدددد  2014وجددداهن   الطفدددإ ةدددهلو أ  الادددنىال قدددد ن دددده ، منددده عددداا  -10
يفخاطر األلىاا    ِّىنوان و يىينشدور وأوسدويت و ودرومدإ. و نظدت الفجند  أيفيد  أ  تواصدمت الادنىال 
 تيدد،  ددرام  ةددددأل الادياق لف وعيدد  يفخدداطر األلىدداا واحلدد مددن خطر ددا ل الددأل ايددل الاددنا  امل دددررين
وال ئددددا  املعرضدددد  لفخطددددر، وأ  تواصددددمت ضددددما  وضددددل  ددددهه الددددربام   ندددداهنم عفددددة تييدددديٍم للن ياجددددا ، 
وتصميمها يفا ي لهنا مل ا طر الهي يواجه  الانا ، ومراعاهتا نوا اتن  والان واإلعاق ، ومراعاهتا 

 تنوا ان ياجا  وخربا  الانا    او معا  اريفي  امل دررأل. 

أ  الادددنىال قدددد اسددد نمفت حتدددديث معايمل دددا الوطنيددد  لاجدددراهنا  امل عفيددد   وجددداهن   الطفدددإ -11
،  ا أدل ود اع ماد معيدارين جديددين ي عفيدا  ل الد  األلىداا وود تنيدي  املعدايمل 2013ابأللىاا   عاا 

ديث الوطنيد  امل عفيدد  اب ع مدداد واملادد   دمل ال يدد  وال يدد . وأ ددر   الفجند  أيفيدد  أ  تن ددمت الاددنىال حتدد 
معايمل ا الوطني  لاجراهنا  امل عفي  ابأللىاا وفيام ألندث املعدايمل الدوليد  لاجدراهنا  امل عفيد  ابأللىداا، 

 وتنييَ ها مل ال ذداي  اتديدأل، وات باا أفدمت املمارسا  لدما  تن يه ا  ن اهنأل وفعالي . 

لانىال  ىي  ودمدام ا ع بدارا  وة بت الفجن  ود الانىال مفا عفم  عن ال دا مل اله اختههتا ا -12
اتنادداني  وتعميمهددا ومراعدداأل تنددوا ان ياجددا  وخددربا  الاددنا    او معددا  اريفيدد  امل دددررأل    ددرام  
اإلجددددراهنا  امل عفيدددد  ابأللىدددداا. ورد  الاددددنىال ابإلشددددارأل ود تعمدددديم مراعدددداأل املنظددددور اتنادددداين   ايددددل 

ه اإلجددراهنا  امل عفيدد  ابأللىدداا  جوانددإ احليدداأل الوطنيدد ، ونددىت   عمددمت الفجندد  الوطنيدد  لشددؤو  املددرأأل ومن دد ِّ
أفرقد  ت فطد  ضدماانم  وابإلضاف  ود  لو، فإ  أفرق  ا تصال او معي   ت دالمام  .مت1)العاممت   الانىال

 إلجراهن دراسا  ما  شامف . 

شدهد   معرقِّفد   )أمتوجاهن   الطفإ ما يفدت، و دو مدا ةدا ،   رأي الادنىال، يفثا د  ظدرو   -13
  اليددددرأل ال شدددىيفي   ادددبإ مىدددادرأل  دددرانم  األمدددم امل ذددددأل اإل دددالت ومنظمددد  املعونددد   الادددنىال اض اضدددام 

 ابإ نيص ال مويمت واملشاةمت األمني ،  2016، وشرة  ةمينيمة   عاا 2014الشعبي  النروجيي    عاا 
 ا، نيددث أصددبذت فددرق و الدد  األلىدداا  دددفام ) مت صددعو   الوصددول اآلمددن ود املندداطق املشدد ب    خطورهتدد 

من خدرباهن و الد  األلىداا مدن شدرة  ةمينديمة   ةدايفو، مياطعد   12لعمفيا  الاطو والافإ، فاخ فطف 
، ف وق ت 2019من م يفت األلىاا   ابفاات، مياطع   ودومإ،   عاا  12، و2013 يىينشور،   عاا  
 مويمت. أشهر؛ )ممت نيص ال  10أنشط  و ال  األلىاا 

ًام مر عددام، يفددا فيهددا  1 593 487وجدداهن   الطفددإ أ  ال ذدددي امل بيددت ي مثددمت    -14 منطيددد   37مدد
ًام مر عدددددام، وتادددددل منددددداطق مشددددد ب    خطورهتدددددا مل تدفع فدددددم  491 086مؤةددددددأل خطورهتدددددا تبفدددددا مادددددان ها  مددددد

دددد  118ماددددان ها، و    13وان، و   يىندددد  101مددددً مر ددددل، ) 1 278 679مددددن املواقددددل تيدددددتر ماددددان ها  د
  أوسددويتمت. وة بددت الفجندد  ود الاددنىال طالبدد  تصددنيف املعفومددا  امل عفيدد  ابل ذدددي  4 يىينشددور، و

امل بيدت ناددإ ةاملنداطق املشدد ب    خطورهتدداة وةاملنداطق املؤةدددأل خطورهتدداة ومادان ها الناددبي ، وةددهلو 
يد  ابأللىداا. واسد جا ت الادنىال ناإ نوا ال فوث  طريي  ت اق مل املعايمل الدولي  لاجدراهنا  امل عف

  يدددد، قالمددد  ابملنددداطق امل بييددد  نادددإ املياطعدددا ، مصدددن   وفدددق املعدددايمل الدوليددد  لاجدددراهنا  امل عفيدددد  
ابأللىددداا، ومدددل حتديدددد مادددان ها عنددددما تندددو  معروفددد ، وأشدددار  ود صدددعو   تييددديم ندددوا ال فدددوث قبدددمت 

 شددار األلىدداا املدددادأل لافددراد واأللىدداا املدددادأل ال طهددمل،  يددد أندد  يفادد دل مددن األنشددط  الاددا ي  عفددة ان
__________ 

 مرة  العممت عفة و ال  األلىاا   الانىال.  مت1)
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لفددداباب  أةثددر مددن  مل ددا. ورنبددت الفجندد  ابملعفومددا  الدده قدددم ها الاددنىال و نظددت أيفيدد  اسدد مرار 
 الانىال   تيد، ال يارير  طريي  ت اق مل املعايمل الدولي  لاجراهنا  امل عفي  ابأللىاا. 

مت. واس  ادر  الفجند  2026آ ار/مدار   1وا  )أي ندىت وطفبت الانىال يديدام  مد  سدن -15
عمدددا و ا ةدددا  لمندددا  الادددنىال أ  تنظدددر   طفدددإ الوقدددت الدددل ا عفدددة مددددل الادددن ني اليدددادم ني فيددد  

املؤةددددأل خطورهتدددا وحتديدددد مددددل ال فدددوث امل بيدددت. فأجا دددت  37 لف دددرو  مدددن و الددد  األلىددداا مدددن املنددداطق ال
أشدهر،  دمل أ  امل اوضدا  مدل  6ود  4مل ال ي  قدد تاد ىرق مدن الانىال ابليول و  دراسا  املا   

أشدددهر أو أةثددر، وسدديبية احلددال عفدددة  10فصددالمت نرةدد  اليددوا  الدةيراطيددد    ةا امددان  قددد تادد ىرق 
 و عفي  عند نشر املشى ِّفني   املناطق املؤةدأل خطورهتا. و نظت الانىال أ   هه املناطق س نو   ما

ًةيدد    الاددنوا  الددثلث األود مددن ال مديددد، وأندد  ةنددن، و ا مددا تددوفر  املددوارد، و الدد  األلىدداا  ةددور ال
 ووجراهن دراسا  ما   مل تي  معام   آ ،  ا قد يار ا وتملأل العممت. 

أل ال مديدددد،   -16   118 أمت وجدددراهن ماددد   دددمل تيددد    ) وجددداهن   الطفدددإ أ  الادددنىال تع ددد ا، خدددلل فددد
منطيدد  مفىومدد . وجداهن   الطفددإ أ  الفجندد     37 مت معاتد   ) و  تاددع  مواقدل مشدد ب    خطورهتددا؛    موقعدام 

ًاتيجي ها الوطنيدد    عدداا   وجهددا  ما دد     يفشددارة  أعددداهن   الفجندد  الوطنيدد    2018الوطنيدد  قددد نددد ثت اسدد
موقعام  واسط  وجراهن ما   دمل تيد     40 دولي  وشرةاهن من هين. وجاهن   الطفإ أ  الانىال يع  ا معات  

منطيددد  مؤةدددددأل خطورهتدددا تبفددددا    12 مندددداطق مؤةددددأل خطورهتددددا ابإلضددداف  ود   9موقعدددام و   78، و 2020  عددداا  
  299 871,45رهتا تبفا ماان ها  منطي  مؤةدأل خطو   16، و 2021مً مر ل   عاا    113 976,21ماان ها  

،  2023مدً مر دل   عداا    77 240,02مناطق مؤةددأل خطورهتدا تبفدا مادان ها    9، و 2022مً مر ل   عاا 
. و نظددت الفجندد  أيفيدد  أ  تواصددمت الاددنىال حتددديث خطدد   2024 مندداطق مشدد ب    خطورهتددا   عدداا   9و 

 عمفها  ناهن عفة أدل  جديدأل، وأ  تيدا تيريرام عن املعامل املعدل  سنوايم وعن ةي ي  ترتيإ األولواي .  

أل ال مديدد سد بفا  -17   12 186 185 وجاهن   الطفإ أ  تنف   ايل ما سيفن ته من أنشط  خدلل فد
دو رام    3  333  333اي  امل ذددددأل. ويشدددمل الطفدددإ ود أ  ننومددد  الادددنىال سددد مول  دو رام  ددددو را  الدددو  

دو رام مدن اتهدا  املا د .    8  852 852  دو را  الو اي  امل ذدأل من جمموا املبفا، وس ذ ام ود تعبئد  
الادنىال،    وتنوه الفجند  ههدود الادنىال   سدبيمت ضدما  ال د اا مدان وطد  ابل ن يده. وترندإ الفجند  ابل د اا 

و ددت تلنددظ أيفيدد  وضددل الاددنىال خططددام ل عبئدد  املددوارد واسدد خداا ايددل اآلليددا    وطددار ا ت اقيدد  لنشددر  
املعفوما  عن ال ذداي  وامل طفبا  من املااعدأل، يفا    لو ا س  ادأل من ات باا النه  ال ردي. وة بت  

وعن اتهود اله تبه ا الانىال ألجمت أتمني    ناليام الفجن  ود الانىال ما عفِّم  عن املوارد الوطني  امل ان   
تفا خدا لدفل املرتبا ، وأ  طفبا     موارد وطني  وضافي . وأجا ت الانىال ابليول و  املوارد امل ان  ناليام 

 قد أفرسفت  واسط  و ارأل ا ارجي  ود عدد من الشرةاهن، ومل تصمت ردود م عفيها  عد.  

وجدداهن   الطفددإ أ  عدددأل ظددرو  قددد تددؤثر وجيدداابم أو سددفبام عفددة املعددامل اريددددأل   ا طدد ، مددن  -18
اف هددا )أمت دعددم شددرينني دوليددني  ىيدد  تددوفمل اليدددرا  الل مدد  لفييدداا أبنشددط  و الدد  األلىدداا املخطدد   ددا؛ 

ن  مدددن أجدددمت ) مت الظدددرو  األمنيددد  ا شددد ، الددده ت طفدددإ تعددداو  نرةددد  اليدددوا  الدةيراطيددد    ةا امدددا
الوصول ود املناطق املا هدف ،  ا يي دت م اوضا  طويف  وات اقا   مل ما يرأل؛ )ممت ال ىفدإ عفدة 

 . 2014اض اض املوارد املالي  منه عاا 

وة بدددت الفجنددد  ود الادددنىال ماددد عفِّم  عدددن اتهدددود املبهولددد  لددددما  احلصدددول عفدددة دعدددم مدددن  -19
نىال أجدر  اتصدا   مدل ال ريدق ا س شداري املعد  ابأللىداا الشرةاهن. وأجا ت الانىال ابليدول و  الاد 

ابإلضاف  ود منظم  اإلنااني  واإلدمام، وأهندا   ان ظدار رد ر دت مدن  داتني املنظم دني قبدمت الشدروا   
وجراهن اتصا   مل شرةاهن آخرين. وأضافت الانىال أن  ةدا  مدن امليدرر عيدد اج ماعدا  ل عبئد  املدوارد 

 . 19-ولننها ألىيت  ابإ النوفيد 2020  آ ار/مار  
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و نظدددت الفجنددد  أيفيددد  أ  تيددددا الادددنىال معفومدددا  وضدددافي  عدددن اتهدددود املبهولددد    سدددبيمت  -20
ال وصمت ود ات اق مل اتماعا  املافذ  ألجمت أتمدني الوصدول ود املنداطق املفىومد ، فددلم عدن حتديدد 

ًاتيجي  لف عدددداطت  شددددأ  مواصددددف  معددددامل واضددددذ  فيمددددا ي عفددددق ابملناقشددددا  امليبفدددد    سدددديا ق اع مدددداد اسدددد
العمفيا    ةا امان . وة بت الفجن  ود الادنىال طالبد م مدن الادنىال حتديدد أي مدن املنداطق املفىومد  
ييل   مناطق آمن  وةنن ا س مرار   ماذ  وتطهمله. ورد  الانىال ابليول و  ايل املناطق م أثرأل 

 املندددداطق املادددد هدف  يدددد م  عددددد م اوضددددا  طويفدددد  مددددل نرةدددد  اليددددوا  ابنعددددداا األمددددن، وأ  الوصددددول ود
الدةيراطي    ةا امان . و   ها الادياق، ياد ذيمت ناليدام حتديدد املنداطق الده ةندن نشدر أفرقد  املاد  
وو الدد  األلىدداا فيهددا دو  موافيدد  فصددالمت نرةدد  اليددوا  الدةيراطيدد    ةا امددان ،  ددا جيعددمت مددن الصددعإ 

،  عدد   يا  املعامل امليبف  ألجمت أتمني الوصول ود املناطق املفىوم . ومدل  لدو، قالدت الادنىال وند  تادد 
 2020عشددرأل أشددهر مددن امل اوضددا ، اسدد ئنا  دراسددا  املادد   ددمل ال يدد     يىندداوان   شددبا /فرباير 

 . 19-ولننها توق ت  ابإ النوفيد

  األلىدداا   ةدي  اليواعددد العاددنري . عدن نالدد  أنشددط  املاد  وو الدد  واس  ادر  الفجندد  أيدددام  -21
 ياداو وندد ا يفدو  -فأجا ت الانىال ابليول    ها الصدد و  قري  دجملاو عفة احلدود مدل  ينيدا 

منددداطق مفىومددد    منطيددد  عا لددد   دددني اليدددوا  املادددفذ  الادددنىالي  وميدددر ونددددل فصدددالمت نرةددد  اليدددوا  
ن  را األلىدداا   تفددو املندداطق،  ددمل أ  األلىدداا سدد ف ال منهددا  الدةيراطيدد    ةا امددان . ومل ي بددني  عددد مددَ

 مثفما أ يفت األلىاا من قري  ومباو. 

و نظت الفجن  أ  الطفإ ي دمن معفوما  أخرل  ا  صف  قدد ت يدد الددول األطدرا     -22
عفومدا  تيييم الطفإ والنظر في ، ومن اف ها م يد من ال  اصيمت عن ا ياةمت الوطني  إل ال  األلىداا، وم

عدددن املخددداطر األمنيددد ، ود جاندددإ مرفيدددا  ت ددددمن ت اصددديمت عدددن ال ذددددي امل بيدددت، وال وعيددد  يفخددداطر 
 األلىاا، وجهود مااعدأل الدذااي. 

وو  أشدددار  الفجنددد  ود أ  تن يددده خطددد  الادددنىال الوطنيددد  إل الددد  األلىددداا قدددد ي دددأثر ابلظدددرو   -23
حلاجدد  ود تعدداو  نرةدد  اليددوا  ا لدةيراطيدد    ةا امددان  ألجددمت الوصددول ود املندداطق األمنيدد  ا شدد  وابِّ

املاددد هدف ، ضدددمن أمدددور أخدددرل، وود أ  الظدددرو  قدددد ت ىدددمل  عدددد مدددرور الادددنوا  األود مدددن ال ن يددده، 
أل   نظددت أ  ا ت اقيددد  س اددد  يد مدددن تيدددد، الادددنىال ود الفجندد  خطددد  عمدددمت م صدددف  ماددد نمف  لف ددد

. و نظدددت الفجنددد  أ  خطددد  العمدددمت  دددهه 2023يادددا /أ ريمت ن 30امل بييددد  الددده يىطيهدددا ال مديدددد  فدددول 
ينبىت أ  ت دمن قالم  ما نمف  هميل املناطق اله من املعرو  أهنا حت وي عفة ألىاا مدادأل لافدراد 
أو الدده يفشدد ب    أهنددا ةددهلو، ابسدد خداا مصددطفذا  م اددي  مددل املعددايمل الدوليدد  لاجددراهنا  امل عفيدد  

اف م ود  لددو، توقعددا  سددنوي  عددن املندداطق واملاددانا  الدده سدد عاَ    ةددمت ابأللىدداا، وأ  ت دددمن، وضدد 
أل امل بييددد  املشدددمول  ابلطفدددإ، وحتددددد أي منظمددد  س ددددطفل   فدددو املعاتددد ، مدددل ودرام  سدددن  خدددلل ال ددد

 املي اني  امل صف  املنيذ  اله تيا مت ةل منها. 

قددددرأل وطنيدد  ماددد دام  ملعاتدد  املنددداطق وة بددت الفجندد  ود الادددنىال مادد عفِّم  عدددن تدددا مل  ندداهن  -24
الده اة فشد ت  عدد ا سدد نمال.  املفىومد  الده مل تندن معروفد  مدن قبدمت، يفدا فيهددا املنداطق املفىومد  ندديثام 

ًاتيجي ِّ خروم.  وأجا  الانىال ابليول و  الوةال  الوطني  إلعادأل وعمار ةا امان  س  ن  مت   نايق اس
درأل عفدة ا سد جا   الادريع  ملعاتد  األلىداا املع ولد  أو امل  جدرا  مدن وس نو   ناو ناج  ود تدوفرر قد 

تف ا  احلر . وس نو  وندا  ا ندس  العانري    ةا امان  ماؤول  عدن ال فدوث امل بيدت. وت دود 
و ارا  الداخفيدد  واليدددوا  املادددفذ  واتمددارو وامليددداه والىدددااب  مادددؤولي  تن يدده اليدددانو  امل عفدددق ابأللىددداا 

دددددادأل لافددددراد   األراضددددت الوطنيدددد  وعفددددة احلدددددود. وس واصددددمت و ارا  الصددددذ  والعمددددمت ا ج مدددداعت امل
 واألسرأل وال عفيم تن يه األنشط  امل عفي  يفااعدأل الدذااي. 
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و نظت الفجند  أيددام أ  ا طد  الده قددم ها الادنىال قا فد  لف طبيدق والرصدد، وتبدني   وضدوح  -25
 وتملأل ال ن يه. و نظت الفجن  أيدام أ  ا ط  تع مد عفة تصصا  من العواممت اله ةنن أ  تؤثر  

املي انيدا  احلنوميد  وي وقدف تن يده ا عفدة اسد يرار ال مويدمت الددون. و   دها الادياق،  نظدت الفجند  
  :أ  من مصفذ  ا ت اقي  أ  تيدا الانىال تياريَر ا سنوايم ود الدول األطرا   شأ 

َر  مدددن  )أمت  تيددددا   تن يددده خطددد  عمدددمت الادددنىال، يفدددا    لدددو املاددد  مدددا زدددف
أل ال مديدددد، مصدددن   عفدددة  دددو ي ادددق مدددل املعدددايمل الدوليددد   الادددنوي وخطددد  ال طهدددمل خدددلل فددد
لاجددددراهنا  امل عفيدددد  ابأللىدددداا وطبيددددام ملنهجيدددد  اإلفددددرام عددددن األراضددددت املادددد خدم  أي اإللىدددداهن 

  ؛  ال ي ، أو ال طهمل  واسط  اإل ال مت واسط  املا   مل ال ي ، أو ال يفيص  واسط  املا

أثددددر ال يدددددا الاددددنوي عفددددة األ دددددا  الاددددنوي  مثفمددددا ورد   خطدددد  عمددددمت  ) مت 
الاددنىال، يفددا    لددو حتددديثا  خطدد  العمددمت الوطنيدد  الاددنىالي ، اسدد نادام ود األدلدد  اتديدددأل 

عات هددا سدنوايم ونجددم وال يريدر عدن املعددامل املعدلد ، يفدا    لددو عدن عددد اوددا   الده ي عدني م
 اوال الهي ي عني معات  ، وةي ي  ترتيإ األولواي ؛ 

ال يددددددددا اريدددددددر    املادددددددالمت األمنيددددددد  امل عفيددددددد  ابلوصدددددددول واآل ر اإلجيا يددددددد   )ممت 
 الافبي  اري مف  فيما ي عفق لعادأل ما  املناطق املفىوم  وتطهمل ا؛  أو

املعفومددا  عدددن ةي يددد  مراعددداأل جهددود ال ن يددده ت فدددَف ا ن ياجدددا  والدددرؤل  )دمت 
املخ ف   اله لدل النااهن وال  يا  وال  يا  والرجال وا ن ياجا  وا ربا  املخ ف   لفانا  

   او معا  اريفي  امل أثرأل؛ 

معفومدددددا  ماددددد نمف  عدددددن ا طددددد  امل صدددددف  واملبي نددددد  تنالي فهدددددا وامل عدددددددأل  )همت 
 الانوا  لف وعي  يفخاطر األلىاا   سياقا  ةددأل واحلد من عدد او معا  اريفي  امل دررأل؛ 

معفومددا  مادد نمف  عددن جهددود تعبئدد  املددوارد، يفددا فيهددا اتهددود املبهولدد     )ومت 
، الهين لديهم ومناني  يويمت عمفيا  و الد  األلىداا واملاداعدأل   ا تصال ابملا ني واملنظما 

وزا  ا، وعم ا تا ر عن  تفو اتهود من ن ال ، يفا فيها جدول  م  م وقدل ل وظيدف قددرا  
 جديدأل أو وضافي  ولِّ دريبها وودارهتا؛ 

معفومددددا  مادددد نمف  عددددن اتهددددود الدددده تبدددده ا الاددددنىال   سددددبيمت تع يدددد   ) مت 
الوط ،  ابمت منها ضما  وجراهن ندوار مند ظم مدل  وي املصدفذ  الدوطنيني والددوليني ال نايق 

َر  مددن تيدددا ومددا يلقددة مددن حتددداي  ومددا ييدددتا مددن دعددم ألجددمت تن يدده ال  امدداهتم   شددأ  مددا زددف
ندددوار منددد ظم  دددني  وي املصدددفذ  قامددد  يفوجدددإ ا ت اقيددد  )مدددثلم ونشددداهن مندددرب وطددد  مناسدددإ إل

  ؛ن ال   هه اتهودايعهممت وعن 

مدددا أفندددرَ  مدددن تيددددا   اتهدددود املبهولددد  لبنددداهن قددددرا  وطنيددد  ماددد دام  ألجدددمت   )حمت  
 معات  املناطق املفىوم   مل املعروف  سا يام، يفا فيها املناطق املفىوم  نديثام املن ش    عد اإلةمال.  

دول األطددرا  عفددة النذددو وأشددار  الفجندد  ود أ  مددن املهددم أ  تيدددا الاددنىال تيددارير ود الدد  -26
املشار ولي  أعله، ومن املهم ابإلضاف  ود  لو وطلا الدول األطرا  ابن ظاا عفة ال طورا  األخرل 

أل املشدددمول  ابلطفدددإ وا ل  امدددا  األخدددرل املعفنددد     5 ا  الصدددف  امل عفيددد    ن يدددهِّ ا املدددادأل  خدددلل ال ددد
دورا ، واج ماعدددا  الددددول األطدددرا ، ومدددؤيرا  الطفدددإ، و لدددو أثنددداهن ا ج ماعدددا  املعيدددودأل  دددني الددد 

 اب س ناد ود دليمت وعداد ال يارير. 7ا س عراض، وةهلو  واسط  تيارير ا امليدم  يفوجإ املادأل 
    


