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جنيف 20-16 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5
2020

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

مللا للدم

مقدم من اللجنة املعنية بتنفيم املادة ( 5زامبيا ا ندا االنرااج االنمسا)
صدقت أوكرانيا على االتفاقية يف  27كانون األول/ديسمرب  .2005وقد دخلت االتفاقية حيز
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النف ااال سلنس اابة را أوكراني ااا يف  1حزيران/يوني ا  .2006ويف تقري اار الش اافافية األو ال ااأو قدمي ا أوكراني ااا
يف  21كااانون األول/ديساامرب  ، 2006أبلغاات أوكرانيااا النا ال توجااد منااابو مشاامولة بواليي ااا أو خا ا ة
لساايهتر ا ويااوو أو يشاايب يف احيواغ ااا ألغامااا مدااادع لحتفاراد .وب ااد وديااد األلغااا الا عاات حااديثا،
وجاادأ أوكرانيااا نفسا ا يف موقااف ااايد علي ااا تقاادأل بلااص ليمديااد األجاايف األصاال  ،الااأو اني ااى يف 1
حزيران/يونيا ا  .2016وقا اادمت أوكرانيا ااا ،يف  1تشا ارين الثا اااين/نوفمرب  ،2018را اللجنا ااة امل نيا ااة بينفيا ااأ
املااادع  5بلااص يديااد ملاادع  5ساانواأ تني ا يف  1حزيران/يوني ا  .2021ووافااو االجيماااس الساااب عشاار
للدول األبراف (االجيماس الساب عشر) على بلص اليمديد سإلمجاس.
ويف س اايامل املوافق ااة عل ااى الهتل ااص أيد ااا ،أا ااا االجيم اااس الس اااب عش اار را أن أوكراني ااا لك اارأ أن
-2
الظاارف ال ااأو ي ااومل ق ااد ا عل ااى تاادما مجي ا األلغ ااا املد ااادع لحتف اراد يف املنااابو امللغوم ااة ال ا أبلغ اات ال ااا
خا ة لواليي ا هو عد سيهتر ا الف لية على ب ض املنابو امل نية .والحظ االجيماس كاأل أيياة أن تقاد
أوكرانيا م لوماأ عن اليغااأ يف حالة السيهترع على املنابو امللغومة ،يف ربا عملية تنفيأ املادع .5
ويف  8حزيران/يوني  ،2020قادمت أوكرانياا را غايل اللجناة امل نياة بينفياأ املاادع  5بلباا تلايمل
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في ا يدي ااد األج اايف اذ اادد ي ااا ال ااأو يني ا يف  1حزيران/يوني ا  .2021ويف  13يو /يولي ا  ،2020وج اات
اللجنااة سااالة را أوكرانيااا تهتلااص في ااا مزياادا ماان اليو ااييفاأ وامل لوماااأ .ويف  27آب/أغسااهتل ،2020
قدمت أوكرانيا را اللجنة امل نياة بينفياأ املاادع  5م لومااأ ر اافية دا علاى أساالة اللجناة .وبلبات أوكرانياا
يديد األجيف اذدد لفرتع سنيني وسية أا ر تني يف  1كانون األول/ديسمرب .2023
__________

*

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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ويشااا الهتلااص املقااد يف عااا  2020را أن الظااروف ال ا ا ااهترأ أوكرانيااا را تقاادأل بلااص
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اليمديد يف عاا  2018مل يهتارأ علي اا أو تغياا .ويشاا الهتلاص كاأل را امل لومااأ الاوا دع يف الهتلاص
املقد يف عا  .2018ويف هأا اخلصوص ،أاا أ اللجنة را أن ميكن افرتاض أن أوكرانيا سيقيد الو
جمددا رسن فرتع اليمديد املهتلوبة ،وسيكون أاي جديدا عما رلا كانت املساغيف قد تهتاو أ ييا ث يصاب
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
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النفااال يف  25كا انون الثاين/يناااير  ،2019وأن عمليااة تنفيااأ القااانون يف جمااال اإلجاراءاأ املي لقااة سأللغااا
مسايمرع .ويشاا الهتلاص أيداا را أن و ا ع الادفاس األوكرانيااة تاؤدو يف الوقات اةا ار وايفاة الساالهتاأ
الوبني ااة املةيص ااة .وترح ااص اللجن ااة ا ااود أوكراني ااا يف س اابييف س اان تش اري اأ تو ا هيك اايف اإلج اراءاأ
املي لقة سأللغا يف أوكرانياا .والحظات اللجناة أيياة املساؤولية الوبنياة سلنسابة را الينفياأ ،الا تشاميف،
علااى النيف ااو ال ااأو و اادده ال اادول األب اراف ،يكااني الكي اااتأ اةكومي ااة لاأ الص االة وتزوي اادها سلق ااد ع
البشرية واملالية واملادية على الوفاء سليزاما ا مبوجص االتفاقية .ويشا الهتلص أيدا را أن دواغر الهتوا ئ
اةكوميا ااة يف أوكرانيا ااا ،ومنظما اااأ غا ااا حكوميا ااة ،والشا ااربة الوبنيا ااة األوكرانيا ااة ،وداغا اارع حا اار اةا اادود
اةكومية يف أوكرانيا ،وداغرع النقيف اخلاص يف أوكرانيا ،واةر الوبين األوكراين تشا ك ،را جانص و ا ع
الدفاس ،يف تنفيأ أنشهتة مكافيفة األلغا .
ويش ااا الهتل ااص ك ااأل را أن و ا ع ال اادفاس رل تس ا ى را ردا ع أنش ااهتة ر ال ااة األلغ ااا ومراقبي ااا
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وتنساايق ا ،ف ا تيااوا ما الساالهتاأ امل نيااة رعااداد خهتااة ساانوية إل الااة األلغااا لحتغاراض اإلنسااانية ماان
األ ا اذر ع يف منهتق دونييس ولوهانس  ،وهدف ا الرغيس من لل رجنا مس غا تقين وتقين
للمن ااابو ال ا ايم اايف أن تك ااون خهت اارع وت ااوفا األم اان يف أثن اااء ت اارميد البني ااة الييفيي ااة وتهت ااا املس اااحاأ
الز اعية من األلغا وامليفجراأ من خملفاأ اةرب.
الا ااوبين DSTU P 8820-1: 2019

ويشا ااا الهتلا ااص أيدا ااا را أن أوكرانيا ااا و ا ا ت واعيما اادأ امل يا ااا
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بش ااأن "اإلجا اراءاأ املي لق ااة سأللغ ااا  -عملي اااأ اإلدا ع  -األحك ااا األساس ااية" ،ال ااأو ييماا ااى م ا
امل ااايا الدوليااة لءج اراءاأ املي لقااة سأللغااا ال ا دخلاات حيااز النفااال يف  1نيسااان/أبرييف  .2019ويشااا
الهتل ااص أيد ااا را أن أوكراني ااا و ا ت نظام ااا ف اااال لد اابأل ج ااودع عملي اااأ ر ال ااة األلغ ااا يش ااميف رق ارا
ال ملياأ املي لقة سأللغا ومراقبة جودع عملياأ اإل الة .وكيبت اللجنة را أوكرانيا بالبة م لوماأ عن
الكيفيااة الا يكفاايف يااا امل يااا الااوبين اتباااس ا قاااغد علااى األدلااة ليسااجييف املنااابو املشاايب يف خهتو ااا
واملنااابو املؤكاادع اخلهتاار .و دأ أوكرانيااا الن امل يااا قيااد االخيبااا حاليااا ،وأنا سااوف ي اادل اسااينادا را
نياغ االخيبا  .والحظت اللجنة كأل أيية حرص أوكرانيا على وديث م اياهاا الوبنياة لءجاراءاأ
املي لقااة سأللغااا وفقااا ألحااد امل ااايا الدوليااة لءج اراءاأ املي لقااة سأللغااا  ،وتكييف ااا م ا الييفاادايأ
اجلديدع ،واسيةدا أفديف املما ساأ لدمان الينفيأ بكفاءع وف الية.
ويشا الهتلص را أن م ظد املنابو امللوثة سأللغا املدادع لحتفراد تق على باول خاأل اةادود،
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يف مواق تي رض لقصف يوم من القواأ املسليفة "إلدا ع االحيالل الياب اة لالوااد الروسا " يف منهتقا
دونييسا ولوهانسا  ،وهااو مااا ي قاد عمليااة ر الااة األلغااا را حااد كبااا .وييداامن الهتلااص قاغمااة سملنااابو
املشيب يف احيواغ ا ألغاما وه منابو حددأ خالل عملياأ املس غا اليقين الا قاا ياا منظماة هاالو
ترسا اات ،والفري ا ااو ال ا ااداغرك إل الا ااة األلغ ا ااا  ،واملؤسس ا ااة السويس ا ارية إل الا ااة األلغ ا ااا يف منهتق ا ا دونييس ا ا
ولوهانس  .ويشا الهتلص را أنا ال توجاد يف ب اض اةااالأ م لومااأ عان ناوس األلغاا  ،بينماا حاددأ
يف حا اااالأ أخا اارا أنا اواس األلغا ااا  ،مبا ااا يف للا ا األلغا ااا ما اان أصا ااناف  PMN-2و MON50و.OZM-72
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ويش ااا الهتل ااص أيد ااا را أن اليل ااو يش ااميف األلغ ااا الص ااناعية املد ااادع لحتف اراد واألج اازع امليفج اارع املر ل ااة
وعااددا كب ااا ماان الااأخاغر غااا املنفجاارع .والحظاات اللجنااة أييااة أن تكفاايف أوكرانيااا تهتبيااو مجيا األحكااا
واالليزام اااأ مبوج ااص االتفاقي ااة عل ااى األلغ ااا املر ل ااة املد ااادع لحتف اراد (مث اايف القناب اايف اليدوي ااة لاأ األس ااالك
الرحلية) را جانص ساغر أناواس األلغاا املداادع لحتفاراد ،مباا يف للا أثنااء عمليااأ املسا واليهت اا تنفياأا
للمادع  ،5وتصنيف ا يسص أنواس األلغا عند اإلبالغ عن الوفاء سالليزاماأ الناب ة من املادع .7
ويش ااا الهتل ااص را أن ج ااود أوكراني ااا خ ااالل ف اارتع اليمدي ااد هلل اات ر ال ااة األلغ ااا م اان ايياك اايف
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األساسا ا ا ااية اةيويا ا ا ااة يف منهتقا ا ا ا دونييسا ا ا ا ولوهانسا ا ا ا  .ويف ها ا ا ااأا اخلصا ا ا ااوص ،يشا ا ا ااا الهتلا ا ا ااص را
تفييش  35 000هكيا من األ ا و 1 754كيلومرتا من الهترمل و 938كيلومرتا من السك اةديدية،
ومن مث تدما  460 000ج ا ميفجر .ويشا الهتلص أيدا را أن نييجة إل الة األلغا يف عا ،2019
أجري ا اات مراقب ا ااة للنوعي ا ااة يف  36منهتق ا ااة مهت ا اارع م ا اان األلغ ا ااا مس ا اااحي ا  250,7هكي ا ااا ا ،وس ا المت را
السلهتاأ اذلية  24منهتقة مساحي ا  170هكيا ا .وكيبت اللجناة را أوكرانياا مشااع را أيياة اإلباالغ
عما ور ه من تقد بهتريقة تيسو ما امل اايا الدولياة لءجاراءاأ املي لقاة سأللغاا  ،وتصانيف امل لومااأ
يساص املنااابو امللغااع عاان برياو املسا غااا اليقاين ،واملنااابو املقلصاة مساااحي ا بواساهتة املسا اليقااين،
واملن ااابو امل اجل اة ع اان بري ااو اليهت ااا .وج اااء يف د أوكراني ااا ص ااوص م ااا أبل اان عن ا م اان تلوي ااث 7 000
كيلااومرت مربا ماان املنااابو الا حااددأ بوصااف ا منااابو خهتاارع أنا سييسااد وديااد منااابو ب ين ااا ب ااد
وقف ات إلبالمل النا وتفييش تقين للمنابو ال يزعد أ ا ملوثة على بول خأل اةدود.
 -10ويشا ااا الهتلا ااص را عا اادد ما اان اجت اإلنسا ااانية واالجيماعيا ااة واالقيصا ااادية والبيايا ااة الا ا ا اادف
عملياااأ ر الااة األلغااا را م اجلي ااا ملنا اةاواد و ياااة بياااة آمنااة ،مبااا يف للا تلااو ايياكاايف األساسااية،
ورعاقة ريصال الشيفناأ اإلنسانية را األاةاص املقيمني سلقرب من خاأل اليماا  ،وعرقلاة الوصاول را
الساال واخلاادماأ األساسااية ،واأل ا ا الز اعيااة ،واسااي داف ايياكاايف األساسااية والغاااسأ واأل ااا واملرافااو
الرتفي ية .وأاا أ اللجناة را أن اليقاد اذار يف تنفياأ املاادع  5خاالل فارتع اليمدياد املهتلوباة ينهتاوو علاى
رمكانية اإلس ا بقد كبا يف الن وض بسالمة البشر والظروف االجيماعية االقيصادية يف أوكرانيا.
 -11وكيباات اللجنااة را أوكرانيااا بالبااة م لوماااأ أكثاار تفصاايال عاان خهتااة ال ماايف الساانوية .و دأ
أوكرانيا ااا بيقا اادأل "خهتا ااة أنشا ااهتة عا ااا  2020إل الا ااة األلغا ااا لحتغا اراض اإلنسا ااانية يف األ ا ا ا اذا اار ع يف
دونييس ا ولوهانس ا " .وتيد اامن اخلهت ااة أ ب ااة أه ااداف غيس ااية يي ااني وقيق ااا يف ع ااا  ،2020مب ااا يف
لل ا ’ ‘1اال ااهتالس النش ااهتة ود اااية لد اامان ر ال ااة األلغ ااا م اان املن ااابو امللوث ااة ،و’ ‘2ر ال ااة األلغ ااا
لحتغ اراض اإلنس ااانية يف أق اااليد ومراف ااو األ ا ا اذ اار ع يف منهتق ا دونييس ا ولوهانس ا  ،و’ ‘3مراقب ااة
اجلااودع يف املنااابو الا املهت اارع ،و’ ‘4تنظاايد الي اااون الاادو بشااأن األنشااهتة املي لقااة سأللغااا  .وتيداامن
اخلهتاة أيدااا م لومااأ عاان األنشاهتة ال امااة ،واملسا غاا اليقااين ،واملسا اليقااين ،وأنشاهتة ر الااة األلغااا ،
ومراقبة اجلودع ،وتسليد األ ا املهت رع ،واإلبالغ وردا ع امل لوماأ ،واملشاكة يف أنشهتة الي اون الدو
فدااال عاان الكياااتأ املسااؤولة .و دأ أوكرانيااا أيدااا بيقاادأل م لوماااأ ر ااافية تشااميف قاغمااة "األ ا ا "
وامل ا ااا لاأ األولوي ا ااة ال الي ا ااة سلنس ا اابة را األنش ا ااهتة اإلنس ا ااانية يف ع ا ااا  2020يف منهتق ا ا دونييس ا ا
ولوهانس  ،ال سي اجل ا الفرياو الاداغرك إل الاة األلغاا  ،ومنظماة هاالو تراسات ،ومنظماة حلاول ر الاة
األلغا ااا  ،وفريا ااو ر الا ااة األلغا ااا األوكا اراين ،وداغا اارع الهتا اوا ئ اةكوميا ااة يف أوكرانيا ااا ،وداغا اارع النقا اايف اخلا اااص
اةكوميااة .و حباات اللجنااة سمل لوماااأ ال ا 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
النسيب ،فدال عن نوس اليلو .
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 -12وأاا ااا الهتلا ااص را أن أوكرانيا ااا لا اادي ا نظا ااا اسا ااخ إلدا ع امل لوما اااأ منا ااأ عا ااا  ،2014وها ا
تسيقبيف حاليا  47 000تقريار مان  27ااركة رقليمياة (اا ص رقليمياة) .وأااا أ اللجناة را أيياة ت اد
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
هأه النظد ومراعي ا اةاجة را توفا بياتأ ميكن الوصول رلي ا وردا ا ووليل ا ب د االني اء.
 -13ويش ااا الهتل ااص را ال وام اايف اليالي ااة ،ال ا ت ي اارب أوكراني ااا أ ااا كان اات اروف ااا م وق ااة خ ااالل ف اارتع
اليمديد األوا لحتجيف اذدد يا مبوجص املادع ( :5أ) ال يل أوكرانيا حاليا سيهترع على األ ا اذيلة
مؤقيا يف دونييس ولوهانس  ،وكأل على مج و ية القر امليمي ة سةكد الأايت ومدينة سيفاسيوبول،
و(ب) تيسبص املواج ة ال سكرية املسيمرع يف دونبا واسايمرا األعماال ال داغياة يف املزياد مان اليلاو
يف األ ا ا ا الواق ااة عل ااى ب ااول خ ااأل اليم ااا  ،و( ) ال يس اام االح اايالل يف دونييسا ا ولوهانسا ا
بييفديد حجد اليلو واملنابو امللغومة ،وتقدير املوا د الال مة لينفيأ برتم لل ميف املي لو سأللغا .
 -14ويش ا ااا الهتل ا ااص را أن امل ا اوا د والنفق ا اااأ املةصص ا ااة م ا اان امليزاني ا ااة ألنش ا ااهتة ر ال ا ااة األلغ ا ااا تي ا ااا
للساالهتاأ اةكوميااة املةيصااة واملفااا ال سااكرية خااالل الساانة املاليااة .وأاااا الهتلااص كااأل را أن و ا ع
الدفاس توفر موافني من سال امل ندسني الياب ني للقواأ املسليفة األوكرانية وأن الدول املاحنة واملنظماأ
الدوليااة تقااد املساااعدع اليقنيااة بينمااا تساايمد ميزانيااة داغاارع الهتاوا ئ اةكوميااة ماان خمصصاااأ ميزانيااة الدولااة
األوكرانية .وأاا أ اللجنة را أيية اليزا أوكرانيا من الناحية املالية ومن نوا أخرا سلينفيأ.
 -15وكيباات اللجنااة را أوكرانيااا بالبااة م لوماااأ عاان اخلهت اواأ امليةااأع إلدمااا املنظااو اجلنساااين
ومراعاااع االحيياجاااأ واليجااا ب املينوعااة لسااكان اييم اااأ اذليااة امليداار ع .و دأ أوكرانيااا سلقااول رن
مجي ا املنظماااأ ال ا تنفااأ خهتااة ال ماايف الساانوية تدااهتل النشااهتة توعيااة عامااة بشااأن املةااابر املرتبهتااة
سأللغااا وامليفج اراأ ماان خملف اااأ اةاارب .وأا ااا أ أوكرانيااا ك ااأل را و ا خ اراغأل تفاعليااة لد اامان
راتحااة امل لوماااأ املي لقااة سملنااابو امللوثااة سأللغااا وامليفجاراأ جلميا الكياااتأ املشاااكة يف اإلجاراءاأ
املي لقة سأللغا  .وأاا أ اللجنة را أيية أن تكفيف أوكرانيا مراعاع االحيياجاأ والرؤا املةيلفة للنساء
والبناااأ واألوالد والرجااال واالسرتااااد يااا يف مجي ا جماااالأ تنفيااأ االتفاقيااة وب ارام اإلج اراءاأ املي لقااة
سأللغا  ،بغية تهتبيو ااميف.
 -16والحظ اات اللجن ااة أن الهتل ااص ييد اامن م لوم اااأ أخ اارا لاأ ص االة ق ااد تك ااون مفي اادع لل اادول
األبراف يف تقييد الهتلص والنظر في  ،مبا يف لل امل ا واألنشهتة املفصالة الا يي اني تنفياأها يف رباا
اخلهتااة الساانوية ألوكرانيااا ،فدااال عاان رحاااالأ را القاوانني الوبنيااة واخلهتااأل واالحيياجاااأ ماان امل ااداأ
وامل ايا امليصلة سلهتلص.
 -17والحظا اات اللجنا ااة أن و ا ع الا اادفاس ت ا ااد ما ا السا االهتاأ امل نيا ااة خهتا ااة سا اانوية إل الا ااة األلغا ااا
لحتغراض اإلنسانية يف األ ا اذر ع يف منهتق دونييس ولوهانس  ،مشاع را أن الدول األباراف
سيسيفيد من حرص أوكرانيا على وديث خهتأل عمل ا الوبنية سنواي اسينادا را أدلة جديدع واإلبالغ
عاان اذهتاااأ الرغيسااية امل دلااة يف تقا يرهااا مبوجااص املااادع  7يلااول  30نيسااان/أبرييف ماان كاايف عااا  ،مبااا يف
لل م لوماأ عن عدد املنابو ومساحة املنابو امللغومة ال يي ني م اجلي ا سنواي وعان كيفياة ودياد
األولوايأ .والحظات الل جناة كاأل أن الهتلاص ال ييدامن ميزانياة للينفياأ ،مشااع را أنا سايكون مان
املفيد ألوكرانيا رد ا م لوماأ عن تكاليف الينفيأ يف تقا يرها السنوية اذدثة.
 -18والحظات اللجناة أن اخلهتاة الا قادمي ا أوكرانياا قابلاة لليهتبياو والرصاد وتباني بو او ال واماايف
ال قد تؤثر يف رحرا تقاد يف الينفياأ .والحظات اللجناة كاأل أن جناا اخلهتاة ييوقاف علاى الوصاول
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را املنابو امللوثة امليبقية ،واةاجة را يوييف وبين تبت ،وحشد موا د مالية وتقنياة دولياة ،وال مايف ما
اجل اأ امل نية الدولية ،و ياة بياة مالغمة للمنظماأ املشاكة يف األنشهتة املي لقة سأللغا  ،مبا يف لل
رنشاء مركز وبين لءجراءاأ املي لقة سأللغا  .ويف هأا السيامل ،الحظت اللجنة أن االتفاقية سيسيفيد
من تقدأل أوكرانيا را الدول األبراف ،سنواي ،يلول  30نيسان/أبرييف ،تقا ير عن األمو اليالية:
اليقد اذر يف أنشهتة اإلفرا عن األ ا ونياغج ا مقا نة سالليزاماأ املي د يا
(أ)
يف خهت ااة ال م اايف الس اانوية ألوكراني ااا ،مص اانفة عل ااى حن ااو ييس ااو م ا امل ااايا الدولي ااة لءجا اراءاأ املي لق ااة
سأللغا  ،ولل بيقدأل م لوماأ عن الييفدايأ امليبقية وتصنيف ا حسص "املنابو املشيب يف خهتو ا"
و"املنااابو املؤكاادع اخلهتاار" وحجم ااا النساايب ،فدااال عاان نااوس اليلااو  .واإلبااالغ عاان اليقااد اذاار وفقااا
للمن جيا ااة املسا اايةدمة لءفا ارا عا اان األ ا ا ا (أو اإللغا اااء سسا اايةدا املسا ا غا ااا اليقا ااين أو اليقلا ااي
سسيةدا املس اليقين أو اإلفرا عن بريو ر الة األلغا ) والكيفية ال ميكن أن تؤثر يا ايدع الو و
يف تقييد أوكرانيا لييفدايأ الينفيأ امليبقية؛
(ب) خهتة عميف سنوية حمدثة تسيند را أدلة جديدع تيدمن حمهتااأ غيساية م دلاة ،مباا
يف للا م لومااأ عاان عادد املناابو وحجااد املناابو امللغوماة الا يي اني م اجلي اا ساانواي ،والكيفياة الا
حددأ يا األولوايأ ،وتكاليف الينفيأ؛
( ) اليغااأ يف حال ة السيهترع على املنابو امللغومة والكيفية ال تؤثر يا هأه اليغاااأ
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)
سأللغا ورنشاء مركز وبين لءجراءاأ املي لقة سأللغا ؛
(ه) م لوم اااأ حمدث ااة ع اان اخلهت اواأ ال ا اض ااأ ا أوكراني ااا لد اامان مراع اااع االحيياج اااأ
والرؤا املةيلفة للنساء والبناأ واألوالد والرجال واالسرتااد يا يف مجي جماالأ تنفيأ االتفاقية وبرام
اإلجراءاأ املي لقة سأللغا ؛
م لوماأ حمدثة عان و ا وتنفياأ خهتاة مفصالة وحماددع اليكااليف ومي اددع السانواأ
(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؛
م لوماأ حمدثة عن ج ود ت باة املوا د ،مبا يف لل املوا د املياحة من ميزانية الدولة
()
األوكرانية واليموييف اخلا ج امليلقى لدعد ج ود الينفيأ.
 -19وسإل اافة را أيياة تقاادأل أوكرانياا تقااا ير را الادول األباراف علااى النيفاو املشااا رليا أعاااله،
أاااا أ اللجنااة را أييااة ربااالس الاادول األب اراف سنيظااا علااى اليهتااو اأ األخاارا لاأ الصاالة بينفيااأ
امل ا ااادع  5خ ا ااالل الف ا اارتع املش ا اامولة سلهتل ا ااص ،واالليزام ا اااأ األخ ا اارا امل لن ا ااة يف الهتل ا ااص ،ولل ا ا خ ا ااالل
االجيماعاأ امل قودع بني الدو اأ ،واجيماعاأ الدول األبراف ،واملؤيراأ االسي را اية ،ومان خاالل
تقا يرها لاأ الصلة سملادع  7امل دع سسيةدا دلييف اإلبالغ.
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