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

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

طلببب يد ببد ااجبب  امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل  ببراد   قببا    
 من االمفاقية 5للمادة 

 موجز  

 مقدد من السنألاغ  

أولويككا  لنةككبا لس الةككن ال، وفككج ترافككال ج ككو  الةككك   تشكك ا ارجككرااات املة ابألككا  ألل ككا   -1
والة مككا املبلولككا ز مانامككانت كككم تككةم ن مككن أ اا  و فككا ال امككا ز الةنميككا اةقة ككا يا واةجةماعيككا 
لاببابككدو ولحت صككرل  ولككا الةككن ال عابككا  فككاو النككال ويةككاو فا الألابككال لناا األبككرا  ا ةككيما الكك  تةككبب ا 

 و 1998عا   فرا ، فألد وق ت اتفاقيا كظر األل ا  األ بيا وصدقت عابي ا زاألل ا  املضا ة لأل

لةكا األنشك ا    وتنفيكل ً اً  مؤسةكي اً  ، وب ت الةكن ال لطكا  2004وعألب وقف لط ق النا  ز عا    -2
فيئكا الةنةكيال الرةيكاو   وفكو عابا حنو سابيم، مبا ز حتلك لنشاا املرمك  الكوطا الةكن ال لاب مكا املة ابكال  ألل كا ،  

 و  2007كم عا     بيد أن كالا ال س   وال كرب الةائدة ز املن ألا ع ابت ل ساا الربانمج 

و 2009ملة ابككككال  ألل ككككا  ز عككككا  وقكككد صككككد ت النةككككاا األوس مكككن امل ككككايا الةككككن اليا لاب مكككا ا -3
الةنفيكل  وب ت بواس ا عمابيا تشا ميا مة د ة اخل واتو وأُجري اسكة را  ب كد أ بكن سكنوات مكن وقد

 سككةادا   ، وأسككفر عكن اعةمككا  م يكا ين جديككدين رنالككا األل كا  يارنالككا ا ليكا وارنالككا2013ز عكا  
 الةألا واملةح الةألاو  ال  ب( ولعا ة ت ميم م ايا اةعةما  واملةح غا

  2016-2009 وأ ى الةكخريا ز الةنفيكل والظكروأل األمنيكا لس تألكد  طابكب أول لابةمديكد ةكا الفكك ة  -4
 وتضمن اةلة امات الةاليا:  

( 149عكن تابكوا املنكاطال الةةكن واأل ب ك  ب كد املائكا ي املةاكاةحألال من امل ابومات ال ‘1’
 ( من ألا؛93  اسا أثر األل ا  ز ث ا وتة   يال  كد هتا 

 الةألا ز املناطال ال  مي ن الوصول للي ا؛  غاواصابا عمابيات املةح م ‘2’
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 خل؛ لمن ألا،  149املشةبه في ا البالغ عد فا  املناطالنالا األل ا  من مجين ل ‘3’

   ا أيا مناطال مشبوفا أريرى جرى صديدفاو ت ‘4’

 وف لا، مان الوبن ز هنايا ف ة الةمديد األوس مما يابج:  -5

وعككد فا  من ألككا مككن املنككاطال األوس املشككةبه ز أهنككا ري ككرة  18ا نال ية كك  م ا ككا مكك  ‘1’
 من ألا يشةبه ز أهنا ري رة(؛   01من ألا مؤمدة اخل ر و   17من ألا ي   149

 من ألكككا   18من ألكككا ز األمكككامن الككك  مكككان ية كككل  الوصكككول للي كككا سكككابألاً ي   26  ت ككككد  ‘2’
 مناطال يشةبه ز أهنا ري رة(؛  08مؤمدة اخل ر و

  ز النواكج امل جو ة ال  سجابت عو ة لابة ان يمن ألةان مؤمدات اخل ر(؛   ن ألةان م  ‘3’

من ألككا مؤمكدة اخل ككر    15يكات مةككح غكا تألككا ت ميابيكا ي من ألكا مد جكا ز أثنككاا عماب   18 ‘4’
 مناطال يشةبه ز أهنا ري رة(و  03و

 وقكككد أجكككرب الةكككياق الكككلي  كككا ي ب كككه سككك   غكككا مؤمكككد الةكككن ال عابكككا الكككدريول ز عمابيكككا ككككوا   -6
مجين األطراأل امل نيا أبنما مانامانت ب يا تيةكا نشكر أفرقكا لنالكا األل كا  ز املنكاطال الك  تةكوفر في كا  من

أعابا   جات الضمان األما، ما ةكح حككران تألكد  عابكا أسكال م كايا صديكد األولكو ت يانظكر مرفكال 
حنالكا األل كا  مكن  كو   2015-2007ال ابب(و وف لا، أوصت ري ا ال ما املة ابألا  سك اتيجيا الفك ة 

 بيةاوو  -مولدا، ز اجتاو احلدو  من غينيا   -اتانأل  -غو ومب  -ني ينشو  

كرمككا  غككا أن مككن ا ككدير  لككلمر أنككه مككن ت ككو  ال مابيككات ز اجتككاو املنككاطال الألريبككا مككن قواعككد  -7
وي كك ى فككلا  واعةككداااتو   ل مابيككات سكك و اً  الألكوى الدميألراطيككا ز مانامككانت، أصككبحت أفرقككا لنالككا األل كا  فككدف 

الكك    الوابككح لس أن تألككد  عمابيككات الة  ككا مككن  ككخنه أن ي شككف لوكككدات الألككوات املةككابحا الوطنيككا 
 ملا حتمرته احلرماو اً عن قواعد كرما الألوى الدميألراطيا، وفأل

مككن  12وقككد عابألككت لنالككا األل ككا  ز مككايابو يبابككدة نياسككا، مألاط ككا ني ينشككو ( عألككب ارية ككاأل  -8
 ز  فكاات بكرا  مبألاط كا   2019، مث ز أ  /مكايو  2013ز أ  /مكايو    MECHEMألل ا  الةكاب   لشكرما  م يابج ا 

احلكا ا املةكةجد، الكلي وقكن  غو ومب يمن ألا سيديو(و وأ ى حتلك لس كج  م داتو وقكد أ ى فكلا 
ف أنشكك ا لنالككا املةاكككا، لس توقكك  مككن األمككن ز بككوا امل ابومككات اً  ز من ألككا مككان مككن املفكك   أن تككوفر م يككد 

 األل ا  ملدة عشرة أ  رو

ومن أجا قيا ة املفاوبكات الراميكا لس ل سكاا سك   هنكائج ز مانامكانت، أنشكخت الةكن ال  موعكا   -9
ج كات فاعابكا أريكرى، لس  ال مي  امل نيا  لة   ز مانامانتو وأ ت ج و  احلوا  فلو، لس جانكب ج كو  

  ى لس ل ساا أمن نةيبواخنفا  مابحوظ ز عمابيات الة و، ما أ

و لنظر لس تباطؤ وتاة الةألد  احملرن وعد  بابكو  األفكداأل احملكد ة ز طابكب الةمديكد، قكدمت  -10
املمنوككككا،  2021-2016وت  كككدت أبن تنفكككل ريككك ل الفككك ة  2015الةكككن ال طاببكككاً لنيكككاً لابةمديكككد ز عكككا  

( يُ كرأل كجم كا 52ومرامك  مؤمكدة اخل كر ي (216ري ا ال ما املبوبا لس منكاطال ة يك ال ية ك  ن  هتكا ي
 (و 11ومناطال ماب وما ال  ة يُ رأل كجم ا ي

(   ك ين 02لابفربيا األساسيا املةمثابا ز ال ما عابا فلو اخل كا مكن مشك اب  اثنك  ياً وري ف -11
 ج( مب دات يدويا وآليا مة امابا من اسكةادا  ال ك ب، واصكا مشك ا واككد فألكم يمنظمكا ارنةكانيا وار مكا 
(  02ت اونه من املرم  الوطا الةن ال لاب ما املة ابكال  ألل كا ، وقكد  ابكا عكن اسكةادا  ال ك ب ب كد سكنة  ي 

 الةجريبو  من 
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 ( 2021-2016ونةيجا لللك، مي ن تاباكي  الةألكد  احملكرن ريك ل الفك ة املشكمولا  لةمديكد الثكاين ي  -12
 عابا النحو الةال: 

 منكاطال مؤمكدة   5يككد ت    216من ألكا مكن أصكا    98مابيات املةكح غكا الةألكا: نيكرت  ع  ‘1’
 من ألا؛ 118(و وما نال ية   ن  ة 93اخل ر وُ  بت 

 ، 52من ألكا مؤمكدة اخل كر مكن أصكا    20مابيات املةح الةألا ولنالا األل كا : عو كت ع  ‘2’
نال ية ككك   ومكككا مبكككا ز حتلكككك من ألكككا عا ة كككا املنظمكككا النروشيكككا لابمةكككاعدة الشككك بياو

 2017و   2016من ألا مؤمكدة اخل كرو وقكد نفكلت فكلو ال مابيكات ز عكامج   32م ا ا 
  الشؤون الةياسيا وال ةك ريا ز أقاليم ني ينشو  وغو ومب الةةا، بةمويا من م ةب  

  لونا ة اخلا جيا األمري يا ومن مي انيا  ولا الةن الو 

لم انيكككا الوصكككول لس مةكككاكا تألكككد  أبمثكككر  وقكككد أاتككككت فكككلو األنشككك ا لابمجةم كككات احملابيكككا -13
مكك  مربككن مكن األ ابككج ال  اعيككا أو الرعويككا أو الةكياكياو وينضككاأل لس حتلككك لعككا ة  200 000 000 مكن

بةمويكا مكن  ز غكو األ اً مةك ن 120فةح وككدات لةج يك  الفوامكه ز  ا  سك  ، ولعكا ة بنكاا أمثكر مكن 
املة كد ة الو كائف  ن لمنائيا ز لطا  الربانمج الوطا لابمن ات الابجنا الدوليا لاب ابيب األمحر، ول ساا مشا ي 

قريكككا  29أسكككرة مدعومكككا ز  527ز املنكككاطال امل  كككرة ي ا  سككك  ، ومبكككاس، وغكككو األ، وسكككندون(، وعكككو ة 
فككلو النةكائج بفضكا الككدعم  يبكرانمج تكديرو منظمككا واملكخوى مكن أجككا احليكاةو غكا احل وميككا(و وقكد أككرنت 

 األو ويب واألمري جو  املال املألد  من  رماا الة اون الثنائج واملة د  األطراأل، ة سيما الة اون 

الةشك يابيا نةيجكا مل كا  ة ز الألكد ة اً ، سكجابت الةكن ال اخنفابك 2014وابةداا من نيةان/أبريا  -14
، وحتلك بةبب نأل  الةمويا MECHEM رما  2016املنظما النروشيا لابم ونا الش بيا، تابة ا ز عا  

ز اً مةا   30من  وان دا  األمن امليداينو وما ريفف كدة فلا الوبن أن الربانمج ي ةمد عابا ري ان
 04و مككن املةككةوى الثالكك  ريائر املةفجككرةمةا  كك  ز لب ككال الككل 04لنالككا األل ككا  حتوي اخلككربة، مككن م 

ز لب ككككال الككككلريائر املةفجككككرة مككككن املةككككةوى الثككككاينو و ربككككافا لس حتلككككك، صككككاف  منظمككككا  مةا  كككك 
 ارنةانيا وار ماج عابا جاف يا مألا  عماب ا ومو في ا ز كال توافر املوا  و 

مككن  اطر األل ككا ، بةمويكا ( مشككا ين لابةوعيكا مباك 04كككم ا ن، نُفكلت أ ب كا ي 2016ومكن عكا   -15
وأسك مت   اليونيةف والابجنا الدوليا لاب كابيب األمحكر، ز مألاط كات بينيكوان وني ينشكو  وأوسكويج وغو ومكبو 

لصكا ت  5سكوى  ز احلد من كوا ا األل ا ، كيك    تةكجا اً  مبا اً  أنش ا الةوعيا مبااطر األل ا  لس ام 
 ب  املدني  أثناا ف ة الةمديد الثانياو 

مبشا ما أعضاا الابجنا الوطنيا و رماا  2018وقد كدثت اةس اتيجيا الوطنيا وأقرت ز عا   -16
مثكككا اةصكككا  األو ويب والومالكككا األماميكككا لابةنميكككا الدوليكككا والة كككاون ارسكككباين والة كككاون الفرنةكككج ومنظمكككا 

 ارنةانيا وار ماجو 

 18  916  133 الةكن ال رنالكا األل كا  لألغكرا  ارنةكانيا مببابكغ وتألد  املةامهات املألدمكا لس الكربانمج   -17
 وة اً ز  ك ا مةكامها مكن الدولكا الةكن اليا  7 222 222 وة اً من  وة ات الكوة ت املةحكدة، من كا 

 ز نفألات تش يا املرم و 

املشكككبوفا يمكككن ز الةمويكككا وصككك و ت ز الوصكككول لس ب ككك  املنكككاطال اً ويواجكككه الكككربانمج نأل ككك  -18
عككرب الكك من مككن اً الناكيكا األمنيككا(و وة يةككيح بككما املفاوبككات وعككد  الةككيألن املكرتبم جككا   يككا وابككحا جككد

 كي  الدقا ز   يم نشر املش اب  ز امليدانو 
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املنككاطال  ،  ابككت عمابيككات لنالككا األل ككا  تةاككبم بةككبب ال كك و ت ز الوصككول لس  2015ومنككل عككا    -19
يبككرانمج األمككم املةحككدة    نيككا وانةككحاب م ظككم املككاحن  ومككللك ب كك  الشككرماا الرئيةككي  املشككبوفا ألسككباب أم 

ت بئكا األمكوال ارمنائج واملنظما النروشيا لابمةكاعدة الشك بيا(و و ربكافا لس حتلكك، توجكد صك وبا لبكافيا ز  
 ال  وعدت جا الدولا لاب ن ر الةنفيلي من لنالا األل ا و 

جدأل تألد  توصيات لابة ابب  2018ز  اما  ز تشرين األول/أمةوبر وقد ُعألد كوا  وطا  -20
عابا فلو ال راقياو ووب ت، ز فلا ال د ، اس اتيجيا لابوصول أبمان ات  لس املناطال املشةبه ز أهنكا 

 ةو  من  وة ات الوة ت املةحد اً   وة    12  186  185ري رة وت بئا املوا   ال نما لابربانمج، ال  تألد  بكمبابغ  

ومكن بك  ال راقيكا الرئيةككيا الك  تواجكه بككرانمج لنالكا األل كا  صكك وبا الوصكول أبمكان لس املنككاطال  -21
املشةبه ز أهنا ري كرةو وقكد ا كل املرمك  الكوطا الةكن ال لاب مكا املة ابكال  ألل كا  هنجكاً جديكداً مكن ريك ل 

، اةعةمككا  2018أمةككوبر  ن األول/املشككا ما املبا ككرة ز املفاوبككات، وقككر ، وفألككاً لةوصككيات كككوا  تشككري
مةككائا الةفككاو  مككن كرمكككا  مككاأل  ز  عابككا أ ككاال مككوا   مككن اينةمككن املككدين وفيامكككا ت مألككت بألككد   

الألوى الدميألراطيا ز مانامانتو و ربافا لس حتلك، تشا املما سكا لس أنكه  غكم وجكو  توافكال ز ا  اا 
مثكا قكد  مكن اةسكةأل ل الكلا  لكدى لةابكف الف كائا  اريا احلرما بشخن م ا با أنش ا لنالكا األل كا ، 

وج كككا ملن جيكككا لنالكككا األل كككا و لكككلا، سككك ا املرمككك  الكككوطا لس اسكككة  ل فكككلو الث كككرة لابةوعيكككا حجكككرااات 
 ز لم انيكا نشكر مشك اب  األل ا  وبفوائدفا لابمجةم ات احملابياو وفلو اخل وة ارشابيا تب ك  أمك ً  لنالا

ن حتلكككك، تكككوفر اكككم الضكككماانت األ منيكككا الكككدنيا رجكككراا عمابيكككات مةكككح تألكككا أو رنالكككا األل كككا و وقكككد م ككك 
ة سيما عمابيات املةح غا الةألا،   اً، ويداً  أ  ر من املفاوبات، من اسةئناأل األنش ا  ويد  10 ب د

 ، ز مألاط ا بينيوانو 2020ز  باط/فرباير 

 1سنوات كم  5  لابةمديد بف ة وز  ا فلو الظروأل، صةاج الةن ال لس تألد  طابب لل -22
و وأتريل الف ة ال منيا امل ابوبا ز احلةبان ص و ت الوصول لس املناطال املشةبه في كا 2026آحتا /ما ل 

 بةبب احلالا األمنيا وا جال ال ويابا ال  تةة رق ا املفاوبات من الف ائا ومللك ت بئا املوا  و

بنجككاإ لة لحتا تككوافر الة ككاون مككن جانككب كرمككا الألككوى الدميألراطيككا ز  وة مي ككن تنفيككل ري ككا ال مككا   -23
مانامككانت مككن أجككا الوصككول لس املنككاطال املةككة دفا، وفككو مككا ية ابككب لجككراا مفاوبككات طويابككا لس كككد مككا  

 ما ت ون مةلبلبا، ولحتا توافر الدعم املالو  اً  جدأل الةوصا لس اتفاقات غالب 

لنالككا  د مكدة فككلا الةمديكد لس افكك ا  ت ابيكف اثنك  مككن مشك ابج وعابكا املةكةوى الةشكك يابج، تةكةن  -24
 (    ين مب دات يدويا وآليا مة امابا، عابا أسال ري ا ال ما الةالياو 02األل ا  ي

 وقد وب ت الةن ال، لف ة الةمديد، ري ا عما تشما األنش ا الةاليا: -25

 (، وأوسككويج 101ز بينيكاان ي   من ألككا، من كا منكاطال   118مابيكات املةكح غكا الةألكا: ن  ة  ع  ‘1’
 2021ز عككا     78و   2020من ألككا ز عككا     40(و ومككن املألككر  ن  ة  13(، وني ينشككو  ي 04ي 

منكاطالو وسككةد ج فككلو املنكاطال املؤمككدة اخل كر احملككد ة ز أعألككاب  09وأتميكد كككدو  
 و وتألد  املةاكا ارمجاليكا 2025-2024الف ة    برانمج عمابيات املةح غا الةألا فلو ز  

  اًومرب اً م   1 278 679ملةبأليا بنحو ا

 من ألككككا مؤمككككدة اخل ككككر م روفككككا مةككككاكة ا،   37الةألككككا ولنالككككا األل ككككا :    املةككككحمابيككككات  ع  ‘2’
م اً مرب اً، واملةاكات احملد ة ز أعألاب عمابيات املةح غا الةألا   491  086 وفج

 مناطال   ولا احلجمو  9من ألا، و  118ز املناطال ال  ما نال ية   ن  هتا وعد فا  
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من ألككا مؤمككدة    16، و 2021ز عككا     اً( مرب كك اً  مكك    113  21و975من ألككا مؤمككدة اخل ككر ي   12وسككة ا    -26
ز  اً(مرب ك اً مك   77 02و240مناطال مؤمدة اخل كر ي 9، و2022ز عا   اً(مرب  اً م   299 45و871اخل ر ي

 1 769 765و وتبابغ املةاكا ارمجاليا املةبأليا 2024مناطال يشةبه ز أهنا ري رة ز عا    9، و2023عا   
من ألكا مكن املألكر  ن  هتكا  118مك اً مرب كاً و 491 086من ألا مؤمدة اخل ر تبابغ مةاكة ا  37ي م اً مرب اً 

 م اً مرب اً(و  1 278 679تألد  مةاكة ا بنحو 

 وة ًا مككن  وة ات الككوة ت املةحكككدة  12 186 185ومككا نال ية كك  ت بئككا مبابكككغ  موعككه  -27
 وة ًا مكككن املي انيكككا الوطنيكككا لابكككدعم املؤسةكككجو وتبألكككا  3 333 333لفككك ة الةمديكككدو وسكككيةختا مبابكككغ 

   وة ًاو 8 852 852 ت بئا

    


