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

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليل  الطلللب الللمت  دمتلا يا راميللا لتمداللد اكجل  ادللدد   مللا   للدم    
 *من اال فا ية 5                                       اكلغام املضادة لألفراد افقا  كحكام املادة 

 )زامبيا ا ندا االنرااج االنمسا( 5م املادة مقدم من اللجنة املعنية بتنفي  

. وقد دخلت االتفاقية حيز 2005كانون األول/ديسمرب   27صدقت أوكرانيا على االتفاقية يف  -1
. ويف تقريااار الشااافافية األو  الاااأو قدميااا  أوكرانياااا 2006حزيران/يونيااا   1النفاااال سلنسااابة را أوكرانياااا يف 

، أبلغاات أوكرانيااا الناا  ال توجااد منااابو مشاامولة بواليي ااا أو خا اا ة 2006كااانون األول/ديساامرب   21 يف
                                                                                          لساايهتر ا ويااوو أو ي شاايب  يف احيواغ ااا ألغامااا  مدااادع لحتفااراد. وب ااد وديااد األلغااا  الاا    عاات حااديثا ، 
 1وجاادأ أوكرانيااا نفساا ا يف موقااف ااايد علي ااا تقاادأل بلااص ليمديااد األجاايف األصاال ، الااأو اني ااى يف 

، را اللجنااااة امل نيااااة بينفيااااأ 2018تشاااارين الثاااااين/نوفمرب  1. وقاااادمت أوكرانيااااا، يف 2016 حزيران/يونياااا 
. ووافااو االجيماااس الساااب  عشاار 2021حزيران/يونياا   1ساانواأ تني اا  يف  5بلااص يديااد ملاادع  5 املااادع

 للدول األبراف )االجيماس الساب  عشر( على بلص اليمديد سإلمجاس.

                                                                                 ويف سااايامل املوافقاااة علاااى الهتلاااص أيداااا ، أااااا  االجيمااااس السااااب  عشااار را أن أوكرانياااا لكااارأ أن   -2
الظاارف الاااأو ي اااومل قاااد  ا علاااى تاادما مجيااا  األلغاااا  املداااادع لحتفاااراد يف املنااابو امللغوماااة الااا  أبلغااات ال اااا  

يماس كاأل  أيياة أن تقاد   خا  ة لواليي ا هو عد  سيهتر ا الف لية على ب ض املنابو امل نية. والحظ االج 
 . 5أوكرانيا م لوماأ عن اليغااأ يف حالة السيهترع على املنابو امللغومة، يف ربا  عملية تنفيأ املادع  

             بلباا  تلايمل    5، قادمت أوكرانياا را  غايل اللجناة امل نياة بينفياأ املاادع  2020حزيران/يوني   8ويف  -3
، وج ااات  2020 يو /يوليااا    13. ويف  2021حزيران/يونيااا     1فيااا  يدياااد األجااايف اذااادد ياااا الاااأو يني ااا  يف  

،  2020 آب/أغسااهتل   27                                                                      اللجنااة  سااالة را أوكرانيااا تهتلااص في ااا مزياادا  ماان اليو ااييفاأ وامل لوماااأ. ويف  
                                                      م لومااأ ر اافية  دا  علاى أساالة اللجناة. وبلبات أوكرانياا    5قدمت أوكرانيا را اللجنة امل نياة بينفياأ املاادع  

 . 2023كانون األول/ديسمرب    1دد لفرتع سنيني وسية أا ر تني   يف  يديد األجيف اذ 

__________ 

                                                                                  تقر  نشر هأه الوثيقة ب د ات يخ النشر امل ياد لظروف  خا جة عن سيهترع اجل ة ال  قدمي ا. *
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را أن الظااروف الاا  ا ااهترأ أوكرانيااا را تقاادأل بلااص  2020ويشااا الهتلااص املقااد  يف عااا   -4
مل يهتارأ علي اا أو تغياا. ويشاا الهتلاص كاأل  را امل لومااأ الاوا دع يف الهتلاص  2018اليمديد يف عاا  
                                                                       . ويف هأا اخلصوص، أاا أ اللجنة را أن  ميكن افرتاض أن أوكرانيا سيقي د الو   2018املقد  يف عا   

ث يصاب                                                                                     جمددا  رسن فرتع اليمديد املهتلوبة، وسيك ون  أاي  جديدا  عما رلا كانت املساغيف قد تهتاو أ ييا 
مبقدو ها يف تل  الليفظة أو  مبا يف املسيقبيف أن تدمر أو تكفيف تدما مجي  األلغا  املدادع لحتفراد وأن 

 تيوصيف را تقدير حمدد للوقت الال   ليدماها. 

ويشا الهتلص را أن قانون أوكرانيا "بشأن اإلجراءاأ املي لقة سأللغا  يف أوكرانيا" دخيف حيز  -5
، وأن عمليااة تنفيااأ القااانون يف جمااال اإلجااراءاأ املي لقااة سأللغااا  2019انون الثاين/يناااير كاا   25النفااال يف 

                                                                                       مسايمرع. ويشاا الهتلاص أيداا  را أن و ا ع الادفاس األوكرانيااة تاؤدو يف الوقات اةا ار وايفاة الساالهتاأ 
ءاأ الوبنياااة املةيصاااة. وترحاااص اللجناااة ا اااود أوكرانياااا يف سااابييف سااان تشاااري اأ تو ااا  هيكااايف اإلجااارا

املي لقة سأللغا  يف أوكرانياا. والحظات اللجناة أيياة املساؤولية الوبنياة سلنسابة را الينفياأ، الا  تشاميف، 
علااى النيفاااو الاااأو وااادده الااادول األباااراف، يكااني الكيااااتأ اةكومياااة لاأ الصااالة وتزويااادها سلقاااد ع 

                                       . ويشا الهتلص أيدا  را أن دواغر الهتوا ئ البشرية واملالية واملادية على الوفاء سليزاما ا مبوجص االتفاقية
اةكوميااااة يف أوكرانيااااا، ومنظماااااأ غااااا حكوميااااة، والشااااربة الوبنيااااة األوكرانيااااة، وداغاااارع حاااار  اةاااادود 
اةكومية يف أوكرانيا، وداغرع النقيف اخلاص يف أوكرانيا، واةر  الوبين األوكراين تشا ك، را جانص و ا ع 

 يفة األلغا .الدفاس، يف تنفيأ أنشهتة مكاف

ويشاااا الهتلاااص كاااأل  را أن و ا ع الااادفاس رل تسااا ى را ردا ع أنشاااهتة ر الاااة األلغاااا  ومراقبي اااا  -6
وتنساايق ا، ف اا  تيااوا ماا  الساالهتاأ امل نيااة رعااداد خهتااة ساانوية إل الااة األلغااا  لحتغااراض اإلنسااانية ماان 

رجنا  مس  غا تقين وتقين   األ ا   اذر ع يف منهتق  دونييس  ولوهانس ، وهدف ا الرغيس  من لل 
للمناااابو الااا  ايمااايف أن تكاااون خهتااارع وتاااوفا األمااان يف أثنااااء تااارميد البنياااة الييفيياااة وتهت اااا املسااااحاأ 

 الز اعية من األلغا  وامليفجراأ من خملفاأ اةرب.

 DSTU P 8820-1: 2019                                                           ويشااااا الهتلااااص أيدااااا  را أن أوكرانيااااا و اااا ت واعيماااادأ امل يااااا  الااااوبين   -7
األحكاااا  األساساااية"، الاااأو ييماااااى مااا   -عمليااااأ اإلدا ع  -اإلجاااراءاأ املي لقاااة سأللغاااا  بشاااأن "

. ويشااا 2019نيسااان/أبرييف  1امل ااايا الدوليااة لءجااراءاأ املي لقااة سأللغااا  الاا  دخلاات حيااز النفااال يف 
رقااارا  الهتلاااص أيداااا را أن أوكرانياااا و ااا ت نظاماااا ف ااااال لدااابأل جاااودع عمليااااأ ر الاااة األلغاااا  يشاااميف 

ال ملياأ املي لقة سأللغا  ومراقبة جودع عملياأ اإل الة. وكيبت اللجنة را أوكرانيا بالبة م لوماأ عن 
الكيفيااة الاا  يكفاايف يااا امل يااا  الااوبين اتباااس  اا  قاااغد علااى األدلااة ليسااجييف املنااابو املشاايب  يف خهتو  ااا 

                                         االخيبااا  حاليااا، وأناا  سااوف ي ااد ل اسااينادا را واملنااابو املؤكاادع اخلهتاار. و دأ أوكرانيااا الن امل يااا  قيااد 
نياغ  االخيبا . والحظت اللجنة كأل  أيية حرص أوكرانيا على وديث م اياهاا الوبنياة لءجاراءاأ 
                                                                                      املي لقااة سأللغااا  وفقااا  ألحااد  امل ااايا الدوليااة لءجااراءاأ املي لقااة سأللغااا ، وتكييف ااا ماا  الييفاادايأ 

 ما ساأ لدمان الينفيأ بكفاءع وف الية.اجلديدع، واسيةدا  أفديف امل

ويشا الهتلص را أن م ظد املنابو امللوثة سأللغا  املدادع لحتفراد تق  على باول خاأل اةادود،   -8
يف مواق  تي رض لقصف يوم  من القواأ املسليفة "إلدا ع االحيالل الياب اة لالوااد الروسا " يف منهتقا   

مليااة ر الااة األلغااا  را حااد كبااا. وييداامن الهتلااص قاغمااة سملنااابو                                   دونييساا  ولوهانساا ، وهااو مااا ي قاا  د ع 
املشيب  يف احيواغ ا ألغاما وه  منابو حددأ خالل عملياأ املس  غا اليقين الا  قاا  ياا منظماة هاالو  
ترساااات، والفرياااااو الاااااداغرك  إل الااااة األلغاااااا ، واملؤسساااااة السويسااااارية إل الااااة األلغاااااا  يف منهتقااااا  دونييسااااا   

                                                                         ويشا الهتلص را أنا  ال توجاد يف ب اض اةااالأ م لومااأ عان ناوس األلغاا ، بينماا حا ددأ   ولوهانس . 
.  OZM-72و   MON50و   PMN-2يف حاااااالأ أخاااارا أنااااواس األلغااااا ، مبااااا يف للاااا  األلغااااا  ماااان أصااااناف  
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                                                                                         ويشاااا الهتلاااص أيداااا  را أن اليلاااو  يشاااميف األلغاااا  الصاااناعية املداااادع لحتفاااراد واألج ااازع امليفجااارع املر لاااة  
ماان الااأخاغر غااا املنفجاارع. والحظاات اللجنااة أييااة أن تكفاايف أوكرانيااا تهتبيااو مجياا  األحكااا           كباااا           وعااددا  

واالليزامااااأ مبوجاااص االتفاقياااة علاااى األلغاااا  املر لاااة املداااادع لحتفاااراد )مثااايف القنابااايف اليدوياااة لاأ األساااالك  
                                   أثنااء عمليااأ املسا  واليهت اا تنفياأا   الرحلية( را جانص ساغر أناواس األلغاا  املداادع لحتفاراد، مباا يف للا   

 .  7، وتصنيف ا يسص أنواس األلغا  عند اإلبالغ عن الوفاء سالليزاماأ الناب ة من املادع  5للمادع  

ويشاااا الهتلاااص را أن ج اااود أوكرانياااا خاااالل فااارتع اليمدياااد هللااات ر الاااة األلغاااا  مااان ايياكااايف  -9
 . ويف هااااااااأا اخلصااااااااوص، يشااااااااا الهتلااااااااص را األساسااااااااية اةيويااااااااة يف منهتقاااااااا  دونييساااااااا  ولوهانساااااااا 

كيلومرتا من السك  اةديدية،   938كيلومرتا من الهترمل و  1  754هكيا  من األ ا   و  35 000 تفييش
، 2019                                                             ج ا  ميفجر. ويشا الهتلص أيدا  را أن  نييجة إل الة األلغا  يف عا   460 000 ومن مث تدما

ل  مت را         هكياااااا ا   250,7منهتقاااااة مهت ااااارع مااااان األلغاااااا  مسااااااحي ا  36                        أ جريااااات مراقباااااة للنوعياااااة يف                ، وسااااا 
                                                     هكيا ا . وكيبت اللجناة را أوكرانياا مشااع را أيياة اإلباالغ  170منهتقة مساحي ا  24 السلهتاأ اذلية

عما ور ه من تقد  بهتريقة تيسو ما  امل اايا الدولياة لءجاراءاأ املي لقاة سأللغاا ، وتصانيف امل لومااأ 
يساص املنااابو امللغااع عاان برياو املساا  غااا اليقاين، واملنااابو املقلصاة مساااحي ا بواساهتة املساا  اليقااين، 

ة عااان برياااو اليهت اااا. وجااااء يف  د أوكرانياااا  صاااوص ماااا أب   7 000لااان عنااا  مااان تلوياااث                                                               واملناااابو امل اجلااا 
كيلااومرت مرباا  ماان املنااابو الاا  حااددأ بوصااف ا منااابو خهتاارع أناا  سييسااد وديااد منااابو ب ين ااا ب ااد 

                                                                           وقف ات  إلبالمل النا  وتفييش تقين للمنابو ال  ي زعد أ ا ملوثة على بول خأل اةدود.

ة والبيايااااة الاااا   اااادف  ويشااااا الهتلااااص را عاااادد ماااان اجت  اإلنسااااانية واالجيماعيااااة واالقيصااااادي  -10
مبااا يف للاا  تلااو  ايياكاايف األساسااية،  عملياااأ ر الااة األلغااا  را م اجلي ااا ملناا  اةااواد  و ياااة بياااة آمنااة،  

ورعاقة ريصال الشيفناأ اإلنسانية را األاةاص املقيمني سلقرب من خاأل اليماا ، وعرقلاة الوصاول را  
واسااي داف ايياكاايف األساسااية والغاااسأ واأل ااا  واملرافااو  الساال  واخلاادماأ األساسااية، واأل ا اا  الز اعيااة،  

خاالل فارتع اليمدياد املهتلوباة ينهتاوو علاى    5الرتفي ية. وأاا أ اللجناة را أن اليقاد  اذار  يف تنفياأ املاادع  
 رمكانية اإلس ا  بقد  كبا يف الن وض بسالمة البشر والظروف االجيماعية االقيصادية يف أوكرانيا. 

اللجنااة را أوكرانيااا بالبااة م لوماااأ أكثاار تفصاايال عاان خهتااة ال ماايف الساانوية. و دأ وكيباات  -11
إل الااااة األلغااااا  لحتغااااراض اإلنسااااانية يف األ ا اااا  اذاااار ع يف  2020أوكرانيااااا بيقاااادأل "خهتااااة أنشااااهتة عااااا  

، مباااا يف 2020 دونييسااا  ولوهانسااا ". وتيدااامن اخلهتاااة أ ب اااة أهاااداف  غيساااية يي اااني وقيق اااا يف عاااا 
‘ ر الاااة األلغاااا  2اال اااهتالس النشاااهتة ودااااية لدااامان ر الاااة األلغاااا  مااان املناااابو امللوثاااة، و’ ‘1’ للااا 

‘ مراقباااة 3لحتغاااراض اإلنساااانية يف أقااااليد ومرافاااو األ ا ااا  اذااار ع يف منهتقااا  دونييسااا  ولوهانسااا ، و’
أللغااا . وتيداامن ‘ تنظاايد الي اااون الاادو  بشااأن األنشااهتة املي لقااة س4اجلااودع يف املنااابو الاا  املهت اارع، و’

اخلهتاة أيدااا م لومااأ عاان األنشاهتة ال امااة، واملساا  غاا اليقااين، واملسا  اليقااين، وأنشاهتة ر الااة األلغااا ، 
ومراقبة اجلودع، وتسليد األ ا   املهت رع، واإلبالغ وردا ع امل لوماأ، واملشا كة يف أنشهتة الي اون الدو  

 بيقاادأل م لوماااأ ر ااافية تشااميف قاغمااة "األ ا اا "                                             فدااال عاان الكياااتأ املسااؤولة. و دأ أوكرانيااا أيدااا  
يف منهتقااااا  دونييسااااا   2020وامل اااااا  لاأ األولوياااااة ال الياااااة سلنسااااابة را األنشاااااهتة اإلنساااااانية يف عاااااا  

ولوهانس ، ال  سي اجل ا الفرياو الاداغرك  إل الاة األلغاا ، ومنظماة هاالو تراسات، ومنظماة حلاول ر الاة 
األوكااااراين، وداغاااارع الهتااااوا ئ اةكوميااااة يف أوكرانيااااا، وداغاااارع النقاااايف اخلاااااص  األلغااااا ، وفريااااو ر الااااة األلغااااا 

اةكوميااة. و حباات اللجنااة سمل لوماااأ الاا  قاادمي ا أوكرانيااا، وأاااا أ را أييااة تقاادمي ا م لوماااأ عاان 
الييفدايأ امليبقية، وتصنيف ا حسص "املنابو املشيب  يف خهتو  ا" و"املناابو املؤكادع اخلهتار" وحجم اا 

                        سيب، فدال  عن نوس اليلو .الن
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، وهاااا  2014وأاااااا  الهتلااااص را أن أوكرانيااااا لاااادي ا نظااااا   اسااااخ إلدا ع امل لوماااااأ منااااأ عااااا   -12
                                                         ااركة رقليمياة )اا  ص رقليمياة(.  وأااا أ اللجناة را أيياة ت  اد  27تقريار مان  47 000              تسيقبيف حاليا  

أوكرانيا نظاما وبنيا إلدا ع امل لوماأ ييدمن بيااتأ دقيقاة ومسايكملة علاى الصا يد الاوبين عان حالاة 
الينفيأ. وسيكفيف تصميد نظد ردا ع امل لوماأ وتنفيأها وميف املساؤولية علاى الصا يد الاوبين واسايدامة 

 مراعي ا اةاجة را توفا بياتأ ميكن الوصول رلي ا وردا  ا ووليل ا ب د االني اء.هأه النظد و 

ويشاااا الهتلاااص را ال وامااايف اليالياااة، الااا  ت يااارب أوكرانياااا أ اااا كانااات اروفاااا م وقاااة خاااالل فااارتع  -13
األ ا   اذيلة                                     )أ( ال يل  أوكرانيا حاليا  سيهترع على:  5اليمديد األوا لحتجيف اذدد يا مبوجص املادع 

الأايت ومدينة سيفاسيوبول،  يف دونييس  ولوهانس ، وكأل  على مج و ية القر  امليمي ة سةكد         مؤقيا  
و)ب( تيسبص املواج ة ال سكرية املسيمرع يف دونبا  واسايمرا  األعماال ال داغياة يف املزياد مان اليلاو  

االحااايالل يف دونييسااا  ولوهانساااا  يف األ ا ااا  الواق اااة علاااى باااول خاااأل اليماااا ، و) ( ال يسااام  
 بييفديد حجد اليلو  واملنابو امللغومة، وتقدير املوا د الال مة لينفيأ برتم  لل ميف املي لو سأللغا .

ويشاااااا الهتلاااااص را أن املاااااوا د والنفقااااااأ املةصصاااااة مااااان امليزانياااااة ألنشاااااهتة ر الاااااة األلغاااااا  تياااااا    -14
خااالل الساانة املاليااة. وأاااا  الهتلااص كااأل  را أن و ا ع    للساالهتاأ اةكوميااة املةيصااة واملفااا   ال سااكرية 

الدفاس توفر موافني من سال  امل ندسني الياب ني للقواأ املسليفة األوكرانية وأن الدول املاحنة واملنظماأ  
                                                                                                 الدوليااة تقااد  املساااعدع اليقنيااة بينمااا ت ساايمد ميزانيااة داغاارع الهتااوا ئ اةكوميااة ماان خمصصاااأ ميزانيااة الدولااة  

 انية. وأاا أ اللجنة را أيية اليزا  أوكرانيا من الناحية املالية ومن نوا  أخرا سلينفيأ. األوكر 

وكيباات اللجنااة را أوكرانيااا بالبااة م لوماااأ عاان اخلهتااواأ امليةااأع إلدمااا  املنظااو  اجلنساااين  -15
رانيااا سلقااول رن                                                                          ومراعاااع االحيياجاااأ واليجااا ب املينوعااة لسااكان اييم اااأ اذليااة امليداار ع. و د أ أوك

مجياا  املنظماااأ الاا  تنفااأ خهتااة ال ماايف الساانوية تدااهتل  النشااهتة توعيااة عامااة بشااأن املةااابر املرتبهتااة 
سأللغااا  وامليفجاااراأ ماان خملفااااأ اةاارب. وأااااا أ أوكرانيااا كاااأل  را و اا  خاااراغأل تفاعليااة لدااامان 

  الكياااتأ املشااا كة يف اإلجااراءاأ راتحااة امل لوماااأ املي لقااة سملنااابو امللوثااة سأللغااا  وامليفجااراأ جلمياا 
املي لقة سأللغا . وأاا أ اللجنة را أيية أن تكفيف أوكرانيا مراعاع االحيياجاأ والرؤا املةيلفة للنساء 
والبناااأ واألوالد والرجااال واالسرتااااد يااا يف مجياا  جماااالأ تنفيااأ االتفاقيااة وباارام  اإلجااراءاأ املي لقااة 

 ااميف.سأللغا ، بغية تهتبيو    

والحظااات اللجناااة أن الهتلاااص ييدااامن م لومااااأ أخااارا لاأ صااالة قاااد تكاااون مفيااادع للااادول  -16
األبراف يف تقييد الهتلص والنظر في ، مبا يف لل  امل ا  واألنشهتة املفصالة الا  يي اني تنفياأها يف رباا  

ماان امل ااداأ  عاان رحاااالأ را القااوانني الوبنيااة واخلهتااأل واالحيياجاااأ                             اخلهتااة الساانوية ألوكرانيااا، فدااال  
 وامل ايا امليصلة سلهتلص. 

والحظاااات اللجنااااة أن و ا ع الاااادفاس ت ااااد ماااا  الساااالهتاأ امل نيااااة خهتااااة ساااانوية إل الااااة األلغااااا   -17
لحتغراض اإلنسانية يف األ ا   اذر ع يف منهتق  دونييس  ولوهانس ، مشاع را أن الدول األباراف 

الوبنية سنواي اسينادا را أدلة جديدع واإلبالغ   سيسيفيد من حرص أوكرانيا على وديث خهتأل عمل ا
نيسااان/أبرييف ماان كاايف عااا ، مبااا يف  30يلااول  7عاان اذهتاااأ الرغيسااية امل دلااة يف تقا يرهااا مبوجااص املااادع 

                                                                                      لل  م لوماأ عن عدد املنابو ومساحة املنابو امللغومة ال  يي ني م اجلي ا سنواي  وعان كيفياة ودياد 
جناة كاأل  أن الهتلاص ال ييدامن ميزانياة للينفياأ، مشااع را أنا  سايكون مان األولوايأ. والحظات الل

 املفيد ألوكرانيا رد ا  م لوماأ عن تكاليف الينفيأ يف تقا يرها السنوية اذدثة. 

                                                                                  والحظات اللجناة أن اخلهتاة الا  قادمي ا أوكرانياا قابلاة لليهتبياو والرصاد وتباني  بو او  ال واماايف  -18
  تقاد  يف الينفياأ. والحظات اللجناة كاأل  أن جناا  اخلهتاة ييوقاف علاى الوصاول ال  قد تؤثر يف رحرا
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را املنابو امللوثة امليبقية، واةاجة را يوييف وبين تبت، وحشد موا د مالية وتقنياة دولياة، وال مايف ما  
ا ، مبا يف لل  اجل اأ امل نية الدولية، و ياة بياة مالغمة للمنظماأ املشا كة يف األنشهتة املي لقة سأللغ

رنشاء مركز وبين لءجراءاأ املي لقة سأللغا . ويف هأا السيامل، الحظت اللجنة أن االتفاقية سيسيفيد 
 نيسان/أبرييف، تقا ير عن األمو  اليالية: 30                                              من تقدأل أوكرانيا را الدول األبراف، سنواي ، يلول 

 ا مقا نة سالليزاماأ املي  د يا اليقد  اذر  يف أنشهتة اإلفرا  عن األ ا   ونياغج )أ( 
يف خهتاااة ال مااايف السااانوية ألوكرانياااا، مصااانفة علاااى حناااو ييساااو مااا  امل اااايا الدولياااة لءجاااراءاأ املي لقاااة 
سأللغا ، ولل  بيقدأل م لوماأ عن الييفدايأ امليبقية وتصنيف ا حسص "املنابو املشيب  يف خهتو  ا" 

                                                فدااال  عاان نااوس اليلااو . واإلبااالغ عاان اليقااد  اذاار  وفقااا   و"املنااابو املؤكاادع اخلهتاار" وحجم ااا النساايب،
للمن جيااااة املساااايةدمة لءفاااارا  عاااان األ ا اااا  )أو اإللغاااااء سساااايةدا  املساااا  غااااا اليقااااين أو اليقلااااي  
سسيةدا  املس  اليقين أو اإلفرا  عن بريو ر الة األلغا ( والكيفية ال  ميكن أن تؤثر يا  ايدع الو و  

 يا لييفدايأ الينفيأ امليبقية؛يف تقييد أوكران

خهتة عميف سنوية حمدثة تسيند را أدلة جديدع تيدمن حمهتااأ  غيساية م دلاة، مباا  )ب( 
                                                                                     يف للا  م لومااأ عاان عادد املناابو وحجااد املناابو امللغوماة الاا  يي اني م اجلي اا ساانواي ، والكيفياة الاا  

 حددأ يا األولوايأ، وتكاليف الينفيأ؛

ة السيهترع على املنابو امللغومة والكيفية ال  تؤثر يا هأه اليغاااأ اليغااأ يف حال ) ( 
                                                      أتثاا رجيابيا  أو سلبيا  يف مس  املنابو امللغومة وتهت اها؛ 

م لوماأ حمدثة عن و ا  واعيمااد اليشاري اأ الوبنياة اخلاصاة سإلجاراءاأ املي لقاة  )د( 
 لغا ؛سأللغا  ورنشاء مركز وبين لءجراءاأ املي لقة سأل

م لومااااأ حمدثاااة عااان اخلهتاااواأ الااا  اضاااأ ا أوكرانياااا لدااامان مراعااااع االحيياجااااأ  )ه( 
والرؤا املةيلفة للنساء والبناأ واألوالد والرجال واالسرتااد يا يف مجي  جماالأ تنفيأ االتفاقية وبرام  

 اإلجراءاأ املي لقة سأللغا ؛

حماددع اليكااليف ومي اددع السانواأ  م لوماأ حمدثة عان و ا  وتنفياأ خهتاة مفصالة و  )و( 
لليوعية مبةابر األلغا  يف سياقاأ حمددع واةد من ا يف اييم اأ اذلية امليدر ع، مباا يف للا  امل لومااأ  

 املي لقة سملن جياأ امليب ة والييفدايأ املواج ة والنياغ  اذققة، مصنفة يسص نوس اجلنل وال مر؛   

ت باة املوا د، مبا يف لل  املوا د املياحة من ميزانية الدولة م لوماأ حمدثة عن ج ود  ) ( 
 األوكرانية واليموييف اخلا ج  امليلقى لدعد ج ود الينفيأ.

وسإل اافة را أيياة تقاادأل أوكرانياا تقااا ير را الادول األباراف علااى النيفاو املشااا  رليا  أعاااله،  -19
أاااا أ اللجنااة را أييااة ربااالس الاادول األبااراف سنيظااا  علااى اليهتااو اأ األخاارا لاأ الصاالة بينفيااأ 

خاااااالل  خاااااالل الفااااارتع املشااااامولة سلهتلاااااص، واالليزامااااااأ األخااااارا امل لناااااة يف الهتلاااااص، وللااااا  5املاااااادع 
االجيماعاأ امل قودع بني الدو اأ، واجيماعاأ الدول األبراف، واملؤيراأ االسي را اية، ومان خاالل 

                           امل د ع سسيةدا  دلييف اإلبالغ. 7تقا يرها لاأ الصلة سملادع 
    


