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 االجتماع الثامن عشر

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16 جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

 2020-2019حتقيق أهداف خطة عمل أوسلو: التقرير املرحلي   

مقدد  من ئيي  االجتمداع الثدامن عشدددددددددددر للددون ااملرافة والليندة املعنيدة  تنفيدذ   
عدد  الحددددددددددد داعة والليندة املعنيدة  تع ي  التعداو  ة والليندة املعنيدة ا دددددددددددا 5املداة  

 *وامل اعد ة واللينة املعنية ابالمتثان القايم على التعاو 

 تنقيح  

 مقدمة -أوالا  

 29تشللرين الثاين/نوفمرب       25اجملتمع الدويل اجتماعاً يف أوسلل و نلنروي ، يف الة م من    عقد -1
، لتأكيد التزام الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين جمدداً إبهناء املعاانم 2019تشلللللللللللللرين الثاين/نوفمرب  

 اليت تسللللببألا األلاام امل للللادم لحتفراد، و قيل عان االغ من األلااما ويف أ ناء  اا اردي التامثل، املتمث  
 ن األلاام، أعربت الدول األطراف يف اتةاقية حظر استعمال يف املؤمتر االستعراضل الرابع املعين بعان االغ م 

وختزين و نتاج ونق  األلاام امل لللللللللادم لحتفراد وتدمغ ت ع األلاام عن عزمألا ع ه تعزيز جألود ا ل تا   
  ع ه التحدايت اليت ال تزال ما  ة أمامألا، ُمستنغًم يف ذلع إبجنازاهتا اجلماعيةا

هبدف دعم مواصللللل ة تنةيا   2024-2019طراف اطة عم  أوسللللل و ل ة م  واعتمدت الدول األ -2
االتةاقية وتعزيز ا يف ف م السلنوات امم  التالية ل مؤمتر االسلتعراضلل الرابعا وتوضلة اطة عم  أوسل و 

للدعم تنةيلا االتةلاقيلة،   2024-2019نلتةصلللللللللللللليل  اذجراءات اليت تتالا لا اللدول األطراف ا ل الة م 
 ازات اليت حققتألا اطط عم  نغويب وكاماتاينا ومابوتوا بناء ع ه اذجن

وتدمك الدول األطراف أن من ال للللرومر  جراء مصللللد منتظم ل تقدم افرز يف تنةيا اذجراءات  -3
ولارض مصللللد التقدم افرز يف تنةيا  اط امطة، أبرزت   الوامدم يف اطة عم  أوسلللل و ضللللماانً لةعاليتألاا

امصوص، أن املع ومات املقدمة يف التقامير السنوية ل دول األطراف مبوج    الدول األطراف، ع ه وجه
 تُعترُب املصللدم الرسيسللل ل بياانت املسللتادمة لتقييم التقدم افرز، وأن أع للاء جلنة التنسلليل والرسي    7املادم  

__________ 
 ُقدم  اا التقرير بعد املوعد النألاسل بسب  ظروف اامجة عن  مادم اجلألة اليت قدمتها *
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وُ دد قيمة اط مها املسلؤوالن عن قيا  التقدم افرز يف  طام واليتيألما، بدعمغ من وحدم دعم التنةياا  
  األسلا  جلميع املؤرلرات اسلتناداً    البياانت املب ا هبا يف السلنة األو  من التنةيا يف التقامير املقدمة مبوج  

، ع ه أن يُقامن التقدم افرز يف السلنوات ال حقة هباط 2020نيسلان/أبري     30 يف موعد أقصلاط 7املادم  
 القيمة افددم مط األسا ا 

كانون الثاين/يناير، لتحديد أف للللل  السلللللب  الكةي ة    31الرسي  وجلان االتةاقية معتكةاً، يف    نظم و  -4
الصللعبة   نرالة اط أسللا  عق  املؤمتر االسللتعراضللل الرابعا ويقري الرسي  وال  ان    نمل للل قدماً يف  ديد 

اليت تواجألألا الدول يف ضلوء اسلتمرام اجلاسحة العاملية، ويرحبان نملع ومات اليت قدمتألا الدول األطراف، 
ف للللللللللً  عن تةاع ألا مع الرسي  وال  انا وتسللللللللللتند املع ومات الوامدم يف  اط الو يقة    املع ومات اليت 

، وط بللات متللديللد 7قللامير املقللدمللة مبوجلل  املللادم ، مبللا يف ذلللع الت2020قللدمتألللا الللدول األطراف يف عللام 
، واملع ومللات املقللدمللة ا ل اجتمللاعللات مللا ب  افللدي للةاملواعيللد النألللاسيللة ذزالللة األلاللام، واطط العملل  

 ا 2020الدومات لعام 

   دعم تطبيل اطة عم  أوسل و ع ه أسلا  قيا     2020-2019ويرمل التقرير املرح ل ل ة م   -5
، ومن 2020تشللللللرين الثاين/نوفمرب    16      2019تشللللللرين الثاين/نوفمرب    29ا ل الة م من  التقدم افرز  

مث  براز جماالت العم  ذات األولوية نلنسلللللللللبة ل دول األطراف يف الة م ما ب  االجتماع الثامن عشلللللللللر 
و اا التقرير أول تقرير من سلللل سلللل ة  ا2021، واجتماعألا التاسللللع عشللللر لعام  2020ل دول األطراف لعام  

 ا 2024التقامير املرح ية السنوية اليت سُتعد سنوايً حىت املؤمتر االستعراضل امام  لعام 

واليددة ئيي  االجتمدداع الثددامن عشدددددددددددر للدددون  -حتقيق عددامليددة االتفدداقيددة  -اثجياا  
 ااملراف: ال وةا 

ابع بتشلللل يع التقيد العاملل بقواعد االتةاقية التزمت الدول األطراف يف املؤمتر االسللللتعراضللللل الر  -6
وأ دافألا، و دانة انتألاكات  اط القواعد واختاذ امطوات املناسللللبة لوضللللع حد السللللتعمال وختزين و نتاج 

 ونق  األلاام امل ادم لحتفراد من جان  أر جألة، مبا فيألا اجلألات الةاع ة املس حة من غغ الدولا

 164ل الرابع، تكون االتةاقية قد دا ت حيز النةاذ نلنسللللللبة     وننعقاد املؤمتر االسللللللتعراضلللللل  -7
دولة ن تن لللللللللم بعد    االتةاقية  ل اال اد الروسلللللللللل، وأذمبي ان، وأممينيا، و سلللللللللراسي ،   33دولةا ومثة  

اذسلل مية ، ونكسللتان، والبحرين، وتوناا،   -  واذمامات العربية املتحدم، وأوزبكسللتان، و يران هوألومية
ووألومية  مامرال، واجلمألومية العربية السومية، ووألومية كوماي، ووألومية كوماي الشعبية الدميقراطية،    وجزم

وكون،  الو الدميقراطية الشللللللعبية، وجومجيا، وسللللللناافومم، والصلللللل ، وفييت انم، وقغغيزسللللللتان، وكازااسللللللتان، 
  وليا، وميامنام، وميكرونيزاي هوالايت املوحدم ، ولبنان، وليبيا، ومصر، واملارب، واملم كة العربية السعودية، ومنا 

 دولة موقعة واحدم ن تصلللللللللد  بعد ع ه االتةاقية ذلع    ونيبال، واهلند، والوالايت املتحدم األمريكية، مبا يف 
  ل وألومية جزم مامرالا

 ون يُس   منا املؤمتر االستعراضل الرابع أر تصديل أو ان مام جديد    االتةاقيةا -8

تزمت الدول األطراف يف املؤمتر االسللتعراضللل الرابع نسللتادام ويع السللب  املتاحة لتشلل يع وال -9
الدول غغ األطراف ع ه التصلللديل ع ه االتةاقية أو االن لللمام  ليألا، بطر  منألا تشللل يع مشلللامكتألا يف 

 ا 11أعمال االتةاقية وفقاً لإلجراء مقم 

احدم  ل اتي ند أبهنا اسللللت للللافت  حاطة  ع مية ، أفادت دولة طرف و 11ووفقاً لإلجراء مقم   -10
 وزايمم ميدانية لكبام ممث ل وزامم الدفاع امليامنامية يف  طام جألود ا الرامية     قيل عاملية االتةاقيةا
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 26و ضلللللافة    ذلع، ااط  السلللللودان، الار تو  ميسلللللة االتةاقية، مؤمتر نزع السللللل   يف   -11
صللة انعقادط ملنارللدم ويع أع للاء املؤمتر الاين ن ين للموا بعد    االتةاقية واغتنم فر   2020رللباف/فرباير  

فعل  ذللع يف أقرب وقلت ممكنا وع وم ع ه ذللع، اغتنملت كنلدا فرصلللللللللللللللة اجتملاع االتةلاقيلة املتع قلة 
  أبس حة تق يدية معينة ملناردم ويع األع اء اختاذ اطوات حنو االن مام    االتةاقيةا

الرسي  مسللللللللللللللاس     الدول غغ األطراف يط   منألا أن تقدم موياً أحدي املع ومات وبعث   -12
عن مواقةألا بشللللللأن االن للللللمام    االتةاقية، ورلللللل عألا ع ه املشللللللامكة يف أعمال االتةاقيةا واسللللللت اب 

 ،ليبيا و   ،املارب  ،الصلللل   ،وألومية كوماي  ،اجلمألومية العربية السللللومية -سللللتة دول غغ أطراف    جمموعه ما
لط   الرسي  بتقدمي أحدي املع ومات عن موقةألا بشللللأن االن للللمام ا ل انعقاد االجتماع   -  ميامنام

الثامن عشللر ل دول األطرافا وع وم ع ه ذلع، عقدت الريسللة اجتماعات  ناسية مع   ي دول غغ 
الن للمام    االتةاقية أطراف  ل وألومية الو الدميقراطية الشللعبية، وليبيا، وميامنام ملناقشللة موقةألا من ا

  وتش يعألا ع ه املشامكة يف أعمال االتةاقيةا

وقللد رلللللللللللللللللامكللت ويع الللدول غغ األطراف عللدا   ي دول  ل أوزبكسلللللللللللللللتللان، و يران  -13
ووألوميللة كوماي الشللللللللللللللعبيللة الللدميقراطيللة مرم واحللدم ع ه األقلل  يف أحللد  اذسللللللللللللللل ميللة ، - هوألوميللة

للللت بعل اللللدول غغ األطراف ننتظلللام ببيلللاانت، قلللدملللت فيأللللا االجتملللاعلللات املتع قلللة نالتةلللاقيلللة، وأد
مع ومات عن موقةألا بشلأن االتةاقية و/أو أنشلطتألا الرامية    تنةيا بعل أحكام االتةاقية، ف لً  عن 

دول غغ أطراف  ل اجلمألومية   10، سلللللل  ت  2020مسللللللامهتألا يف األنشللللللطة املتع قة نأللااما ويف عام  
 مية كوماي، وكازااسلللللتان، ولبنان، وليبيا، واملارب، واملم كة العربية السلللللعودية، وميامنام، العربية السلللللومية، ووألو 

والوالايت املتحدم األمريكية أواء ا ل مشللللللامكة يف اجتماعات ما ب  الدومات، ورللللللامكت يف االجتماع 
 ، الدميقراطية الشللعبية وألومية الو  و   ،  سللراسي  من الدول غغ األطراف  ل    11  الثامن عشللر ل دول األطراف 

  الوالايت املتحدمو   ، ميامنام و   ، املارب ، و ليبيا و   ، لبنان ، و الصلللل  و   ، وألومية كوماي و   ، اجلمألومية العربية السللللومية و 
  ا اهلندو  ،األمريكية

 و ضافة    ذلع، قدمت دولة واحدم ليست طرفاً  ل املارب تقريراً طوعياً عن الشةافيةا  -14

وا ل املؤمتر االسلللللللتعراضلللللللل الرابع، التزمت الدول األطراف مبواصللللللل ة تشللللللل يع التقيد العاملل  -15
بة لوضللللللع بقواعد االتةاقية وأ دافألا، و دانة انتألاكات  اط القواعد، والعم  ع ه اختاذ امطوات املناسلللللل 

حلد السللللللللللللللتعملال وختزين و نتلاج ونقل  األلالام امل لللللللللللللللادم لحتفراد من جلانل  أر جأللة، مبلا فيأللا اجلأللات 
 ا 12الةاع ة املس حة من غغ الدول، وفقاً لإلجراء مقم 

  اسللللللتادام   ألا نشللللللرم صللللللحةية أدان في   2020حزيران/يونيه    1، وزع الرسي  يف  12ووفقاً لإلجراء مقم   -16
 أعقللاب ومود تقللامير، مبللا يف ذلللع تقرير بعثللة األمم املتحللدم ل للدعم يف ليبيللا، تةيللد األلاللام يف ليبيللا يف

  نسللتادام ألاام يدوية الصللنع م للادم لحتفراد تُركت يف مناطل من طراب  ا ودعا الرسي     وقف اسللتادام 
 األلاام امل ادم لحتفراد ع ه الةوما

السلللياسلللة  ياً اع ف فيه نلتايغ املؤسلللف يف بياانً صلللحة  2020رلللباف/فرباير    3ونشلللر الرسي  يف   -17
حيث أرلللامت   ، 2020كانون الثاين/يناير    31املتع قة نأللاام األمضللية الار أع نت عنه الوالايت املتحدم يف  

أى الرسي  م      أن "اذدامم ت ال السلياسلة الريسلية املتع قة نأللاام األمضلية امل لادم لحتفراد"، و و تايغ
ما كانت ع يه السللياسللة الروية لإلدامم اكم الواقع ملا يقرب من      عاماً"، مشللغاً    أنه "احنراف ع

يف امللاسلة من دول العللان  80أن القيللام هبلاا األمر "ال ميكن  ال أن ينحرف نلوالايت املتحللدم بعيللداً عن 
 الاادمم"ا اليت التزمت اماية املدني  من  اط األس حة
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 من الدول غغ األطراف نأل داف اذنسلللللللللانية ل تةاقية ودعمتألا بدمجات متةاوتة،   واع فت العديد  -18
عدد من  وسللل طت ال لللوء ع ه العواق  الوايمة امل تبة ع ه اسلللتادام األلاام امل لللادم لحتفرادا وأعرب

  اجلمعية العامة لحتمم الدول غغ أطراف عن قبول معايغ االتةاقية  ذ ااتامت التصلللللللللللويت ك  عام لصلللللللللللا  قرام  
 ل   من الدول غغ األطراف لصلللا  القرام  16  ، صلللوتت2020املتحدم املتع ل بتنةيا االتةاقيةا ويف عام  

 ،وألوميلة الو اللدميقراطيلة الشللللللللللللللعبيلة   ،تونالا، و البحرينو  ،اذملامات العربيلة املتحلدمو   ،أممينيلاو   ،أذمبي لان
، لبنان و   ،املوحدم   -ميكرونيزاي هوالايت  و   ،زااسلللتانكاو   ،قغغيزسلللتانو   ،الصللل و   ،سلللناافوممو   ،جومجياو 
 مناولياا ، و املارب، و ليبياو 

و ضللللافة    ذلع، أرللللامت سللللبع دول غغ أطراف  ل وألومية كوماي، وجومجيا، وسللللناافومم،  -19
  اسللللتغاد وكازااسللللتان، ومصللللر، واملارب، واهلند    أهنا قرمت وقةاً ااتيامايً السللللتعمال و نتاج وتصللللدير و/أو  

 األلاام امل ادم لحتفرادا 

واليدددة ئيي    -تددددمري املان ووا واالحتفدددام مل دددا  محددددددددددددداة  لألفراة  -اثلثاا  
 االجتماع الثامن عشر للدون ااملراف: ال وةا 

 أرللامت الدول األطراف يف املؤمتر االسللتعراضللل الرابع    أمهية ضللمان سللرعة تدمغ ويع  زوانت  -20
 من االتةاقيةا 4فراد مبا يتماره واملادم األلاام امل ادم لحت

 ويف اتام املؤمتر االسلللللتعراضلللللل الرابع، كانت  ناك   ي دول أطراف  ل أوكرانيا، وسلللللرر النكا،  -21
، منأللللا دولتلللان طرفلللان مهلللا أوكرانيلللا واليوانن ن متتث  4واليوانن يف طوم تنةيلللا التزاملللاهتلللا مبوجللل  امللللادم 

، 2008آذام/مام     1سلللللللللللنوات يف    4بعد انق لللللللللللاء مأل ة التنةيا افددم يف    4اللتزاماهتما مبوج  املادم  
 ع ه التوايلا  2010حزيران/يونيه  1 ويف

 2020أي ول/سلللللللللللللبتمرب    29، قلدملت دولتلان طرفلان، مهلا أوكرانيلا واليوانن، يف  13ووفقلاً لإلجراء مقم  - 22
مع ومللات عن حللالللة تنةيللا التزامللاهتمللا، وأب اللت دولللة واحللدم من الللدول األطراف  ل أوكرانيللا إبحراز للا 
تقدماً يف التنةيا منا املؤمتر االسلللللللللللتعراضلللللللللللل الرابعا و ضلللللللللللافة    ذلع، أب ات دولة طرف واحدم  ل 

 النكا بوجود اطة حمددم زمنياً لتدمغ األلااما  سرر

ون تب ا اليوانن منا املؤمتر االسلللللللللتعراضلللللللللل الرابع بتدمغ األلاام امل لللللللللادم لحتفراد املتبقية لديألا  -23
لاماًا فقد أرللللللللامت    أن تعقيدات حد ت مؤاراً بسللللللللب  ضللللللللرومم االمتثال   343  413والبالا عدد ا  

قية امل لللللادم البيئل أف لللللت    توقف مؤقت لعم ية وقف االسلللللتادام العسلللللكرر ملازوانت األلاام املتب
لحتفراد، وأن اذدامم املعنية يف وزامم الدفاع ونظم الدفاع اهلي ينية جتراين مشلللللللللللاومات و يقة ذ اد أف لللللللللل  
ح  ممكن هلاط املسللللللألة، و عادم عم ية تدمغ املازوانت املتبقية    مسللللللام ا الصللللللحية من أج  الوفاء 

 نلتزاماهتا يف أقرب وقت ممكنا 

أن اليوانن ن تدمر أر ألاام م للللللللللادم لحتفراد منا املؤمتر االسللللللللللتعراضللللللللللل   والحظ الرسي  بق ل -24
الرابع، وحلث اليوانن ع ه العمل  اسللللللللللللللت لابلة ل نلداء املوجله لتكثيف جألود لا من أجل  الوفلاء نلتزاملات 
تدمغ املازوانتا وأرلللللللللللللام الرسي     أمهية تقدمي اليوانن اطة حمددم زمنياً السلللللللللللللتكمال عم ية تدمغ 

 ا ا ول االجتماع الثامن عشر ل دول األطراف، وامل ل قدماً يف تنةيا ا يف أقرب وقت ممكنا زوانهت

 كانون الثاين/  1وأفادت أوكرانيا أبهنا منا املؤمتر االسلللللللللتعراضلللللللللل الرابع دمرت ا ل الة م من   -25
د موجوداً يف لامللاً م لللللللللللللللاداً لحتفرا 216 252، مللا جمموعلله 2020كللانون الثللاين/ينللاير    1    2019ينللاير 

ا وأفلادت POM-2لاملاً من طراز    149  016و ،PMF-1Cلاملاً من طراز    67  236 زوانهتلا، مبلا يف ذللع  
 لاماً م للاداً لحتفراد يف  زوانهتا   3  364  889ال يزال مثة    2020كانون الثاين/يناير    1أوكرانيا أي للاً أبنه حىت  
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، OZM-4ألالللللام من طراز  605و PFMلاملللللًا من طراز  3 364 284يتع  تلللللدمغط، مبلللللا يف ذللللللع 
موجودم يف مناطل اامج سليطرهتا الةع يةا وأرلامت    OZM-4ألاام من طراز    605أي لاً أبن  ناك   وأفادت
ووكالة كالع    أنه يف  طام برانم  الشلللللللراكة من أج  السللللللل م، أبرمت وزامم الدفاع األوكرانية   أوكرانيا 

الدعم واملشلللل ايت التابعة ملنظمة ح ف اال األط سللللل واملؤسللللسللللة األوكرانية اركومية "مابطة اذنتاج 
 PFM-1S من طراز   لاماً   3  192  696مصلللللنع نف وغراد الكيمياسل" عقداً ين  ع ه التا   من    -  الع مل 

 ا2021ا ول عام 

وا   الرسي     أن أوكرانيللا قللدمللت مع ومللات عن حللالللة برانم  تللدمغ  زوانهتللا، مبللا فيألللا  -26
املع ومات املتع قة مب موع عدد األلاام امل ادم لحتفراد وأنواعألا اليت ال يزال يتع  ع يألا تدمغ ا، وت ع 

لة نلتقريرا وا   الرسي  أي لللللاً    أن أوكرانيا حددت موعدا اليت دمرت ا ل الة م األاغم املشلللللمو 
ل تنةيلا، لكن امطلة افلددم زمنيلاً اليت تة للللللللللللللل    املوعلد املتوقع ل تنةيلا ال تزال غغ معروفلةا وا   
الرسي     أنه يرح  بت قل أحدي املع ومات عن  اط املسللللللللللألة ا ول االجتماع الثامن عشللللللللللر ل دول 

، واملع ومات 2021 ذلع جدول زمين مةصلللل  يت للللمن املراح  الرسيسللللية املؤدية    عام  األطراف، مبا يف
 املتع قة نملساس  اليت قد تؤ ر ع ه التقيد نجلدول الزمين املتوقعا 

، وفقاً اللتزاماهتا املتع قة نلشلةافية يف 2019وأفادت سلرر النكا يف املع ومات املقدمة يف عام   -27
يزال  ، وأنه ال2019لاماً م اداً لحتفراد حىت آذام/مام     57  033هنا دمرت ما جمموعه  ، أب7 طام املادم  

النكا  لاماً من األلاام امل للللللللللللللادم لحتفراد يف  زوهنا يتع  ع يألا تدمغ اا ون تقدم سللللللللللللللرر  41  357مثة  
، و منا قدمت اطة لتدمغ  زوهنا من املقرم أن تنتألل 2020أحدي مع وماهتا يف  اا الصللللللللللللللدد يف عام  

 ا 2020يف عام 

وا   الرسي     أن سللللرر النكا قدمت اطة حمددم زمنياً حسلللل  مراح  مسيسللللية واضللللحة  -28
ا وا   الرسي     أنله يرحل  2022حزيران/يونيله   1قبل  املوعلد النأللاسل افلدد هللا يف  4ل وفلاء نمللادم 

مات عن التقدم افرز والتحدايت املتبقية، ال سللللللليما املع ومات املتع قة بعدد األلاام بت قل أحدي املع و 
، وملا  ذا كلان برانم  2020امل لللللللللللللللادم لحتفراد املتبقيلة يف املازوانت، وعلدد األلالام اليت ُدم يرت يف علام 

 قيعا كما  و متو   2020تدمغ املازوانت يسغ ع ه املسام الصحية ذجنازط ا ول هناية عام 

لام  زون  3  000، أب الت دوللة طرف واحلدم  ل غلامبيلا نكتشللللللللللللللاف 15ووفقلاً لإلجراء مقم  -29
 يكن معروفلاً من قبل ا وا   الرسي     أن  ب غ غلامبيلا اللدول األطراف هبلاا االكتشللللللللللللللاف أمر   لايب،  ن 

 حتفراد ع ه سلللبي  األولوية و"تدمغ  اط األلاام امل لللادم ل   15ورللل ع غامبيا ع ه التصلللرف وفقاً لإلجراء مقم  
  العاج ة ويف موعد ال يت اوز سلللللللتة أرلللللللألر بعد اكتشلللللللافألا"ا وا   الرسي     أن تقدمي أحدي املع ومات 

 ترحي ا  ننتظام فيما يتع ل هباط املسألة  و موضع

وأرامت الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضل الرابع    أمهية ضمان أال يت اوز عدد األلاام  -30
 ارد األدىن ال زم متاماً لحتغراض املسمو  هباا 3امل ادم لحتفراد افتةظ هبا مبوج  املادم 

 ا 3لاام وفقاً ل مادم أب دولة طرفاً نحتةاظألا 70ويف املؤمتر االستعراضل الرابع، أب ات  -31

 ومنا املؤمتر االستعراضل الرابع: -32

 الربازي ، وبوتسللواان، ورللي ل    أهنا ال  تةظ يف الوقت أرللامت   ي دول أطراف  ل   هأ   
 الرا ن أبر ألاام م ادم لحتفراد ألغراض التدمي ؛

 أرللللامت دولة طرف واحدم  ل طاجيكسللللتان    أن األلاام امل للللادم لحتفراد اليت  تةظ  هب   
 االتةاقيةا  يف ألاام اامدم، وأهنا ال تندمج من مثي ضمن التعريف الوامد 3هبا يف  طام املادم 
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ون تع ن دولة طرف واحدم  ل توفالو حىت اآلن عما  ذا كانت  تةظ أبلاام م لللللللادم لحتفراد  -33
 لحتغراض املسمو  هباا 

دولة طرفاً  ل األمدن، و مي اي، و سللللللللللللللبانيا، و كوادوم، وأملانيا،   66ويف الوقت الرا ن، أب ات   -34
 وبواتن،   وبنن،   وبنا ديش،   وب الاماي،   وب  يكلا،   و يطلاليلا،   وأيرلنلدا،   ا، وأوكرانيل   وأوغنلدا،   ، و نلدونيسللللللللللللليلا، وأناوال 

 التشلللللللليكية،  واجلمألومية   وتون ،   وتوغو،   وتنزانيا،   وتركيا،   وبي مو ،   وبغو،   واهلرسللللللللع،   والبوسللللللللنة   وبوموندر، 
وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والدامنرك، ومواندا، ومومانيا، وزامبيا، وزمبابور، وسللللللللرر النكا، وسلللللللل وفاكيا، 

، وفرنسللا، بيسللاو  وغينياوسلل وفينيا، والسللناال، والسللودان، والسللويد، وصللربيا، والعرا ، وعمان، وغامبيا،  
الكلللامغون، وكرواتيلللا، وكمبوداي، البوليةلللاميلللة ، وفن نلللدا، وقربص، وكلللابو فغدر، و  -وفنزوي  هوألوميلللة 

وكنللدا، وكوت ديةوام، والكوناو، وكينيللا، وملايل، وموميتللانيللا، وموزامبيل، وانميبيللا، وني غاي، ونيكللاماغوا، 
 و ندوما ، و ولندا، واليانن، واليمن، واليوانن، أبهنا  تةظ أبلاام م ادم لحتفراد لحتغراض املسمو  هباا 

ف يف املؤمتر االسلتعراضلل الرابع أبن تسلتعرض سلنوايً عدد األلاام اليت  تةظ  والتزمت الدول األطرا  -35
دولة    38أي ول/سلبتمرب، قدمت    29ا وحىت  16هبا، وتقدم تقريراً عن اسلتادام  اط األلاام، وفقاً لإلجراء مقم  

ا، وب  يكللا، طرفللًا  ل األمدن، و سلللللللللللللللبللانيللا، و كوادوم، وأملللانيللا، وأناوال، وأوكرانيللا، وأيرلنللدا، و يطللاليلل 
وبغو، وبي مو ، وتركيا، وتون ، واجلمألومية التشليكية، والدامنرك، ومومانيا، وزمبابور،    والبوسلنة واهلرسلع،

وسللل وفاكيا، وسللل وفينيا، والسلللودان، والسلللويد، وصلللربيا، والعرا ، وعمان، وغامبيا، وفرنسلللا، وفن ندا، وقربص،  
ا  7مبيل، و ولنلدا، واليلانن، واليمن، واليوانن تقلامير مبوجل  امللادم وكرواتيلا، وكمبوداي، وكنلدا، وموميتلانيلا، وموزا 

وتون ، واجلمألومية التشللللللللليكية،  دولة طرفاً  ل أيرلندا، وب  يكا، وتركيا،  16 ومع ذلع، ن تب ا سلللللللللوى
وانن والدامنرك، ومومانيا، وسلل وفينيا، والسللودان، وفرنسللا، وفن ندا، وكرواتيا، وكندا، و ولندا، واليانن، والي 

 نلتقريرا نستادام و/أو تدمغ األلاام افتةظ هبا ا ل الة م املشمولة

دولة طرفاً  ل  سلللللللللللبانيا، و كوادوم، وأملانيا، وأناوال، وأيرلندا،   21و ضلللللللللللافة    ذلع، أب ات   -36
لسلللللودان، و يطاليا، وب  يكا، والبوسلللللنة واهلرسلللللع، وتركيا، واجلمألومية التشللللليكية، والدامنرك، ومومانيا، وا

والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكندا، وموميتانيا، واليانن، واليمن، واليوانن نالسللللللللللللتادام ارايل أو املزمع 
دولللة طرفللًا  ل األمدن،  13 لحتلاللام امل للللللللللللللللادم لحتفراد اليت  تةظ هبللاا ومن ب   للاط الللدول، أب اللت

، وبغو، وبي مو ، وزمبابور، وسللللللللل وفاكيا، و كوادوم، وأملانيا، وأناوال، و يطاليا، والبوسلللللللللنة واهلرسلللللللللع
والسلللللللللللللويد، وقربص، وموميتانيا بعدم حدوي أر تايغ يف عدد األلاام امل لللللللللللللادم لحتفراد اليت  تةظ هبا 

مقامنة نلعام السلللابلا وأب ات بعل الدول األطراف بعدم اسلللتادامألا األلاام امل لللادم   3مبوج  املادم  
 لحتفراد منا سنوات عديدما 

وقدمت   ي دول أطراف  ل صللللللللللللربيا، وعمان، وغامبيا تقريراً سللللللللللللنوايً، لكن تقامير ا  اط  -37
 ا3تت من مع ومات عن األلاام امل ادم لحتفراد اليت احتةظت هبا يف  طام املادم  ن

، أفلللادت دولتلللان طرفلللان مهلللا السللللللللللللللودان والعرا   ألودمهلللا من أجللل  17ووفقلللًا لإلجراء مقم  -38
 تادام األلاام ارية امل ادم لحتفراد ألغراض التدمي  والبحثااستكشاف بداس  الس

، نظَّم الرسي  ح قلللة نقلللاا ا ل انعقلللاد اجتملللاعلللات ملللا ب  17ودعملللًا لتنةيلللا اذجراء مقم  -39
بداس  السللللللللتادام األلاام ارية امل للللللللادم ، ودعا مبادمم التنمية    تقدمي عرض عن  2020الدومات لعام  

ا وكان اهلدف من ار قة  و التوعية ببداس  السللللللللتادام األلاام ارية امل للللللللادم مي لحتفراد ألغراض التد
لحتفراد لحتغراض املسللمو  هبا يف االتةاقية، ويكيد فواسد اا وا ل املناقشللة، مدي أحد امرباء ع ه عدد 

 من األسئ ة املتع قة بةعالية البداس  املطبوعة بطباعة    ية األبعادا 
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 :5والية اللينة املعنية  تنفيذ املاة    -ملناملق املل ومة وتطهريها م دددددددددح ا -ئا عاا  
 زامبياة وكنداة والنرويجة والنم ا

يف املؤمتر االسللللللللتعراضللللللللل الرابع، أقرت الدول األطراف إبحراز تقدم كبغ يف جمال معاجلة املناطل   - 40
 ل وفاء ناللتزامات املنصللوص ع يألا  امل اومة، وأعادت يكيد اراجة    زايدم وتغم أنشللطة املسللة والتطألغ 

يف أقرب وقت ممكنا واتةقت الدول األطراف ل للللللللمان  حراز تقدم كبغ حنو  قيل طموحاهتا    5يف املادم 
، ع ه أن التع ي  إبجراء املسلللللللة 2025يف الوفاء نلتزاماهتا افددم زمنياً    أقصللللللله حد ممكن ا ول عام  

قدم يف ارد من املعاانم البشللللللللرية، ويف ااية النا  من املااطر اليت  والتطألغ من رللللللللأنه أن يسللللللللألم أبكرب  
 الصددا  تشك ألا األلاام امل ادم لحتفرادا واعتمدت الدول األطراف عدداً من اذجراءات يف  اا 

دولة طرفاً بصللللدد تنةيا االلتزامات املنصللللوص   32ويف اتام املؤمتر االسللللتعراضللللل الرابع، كانت   -41
 ا ومنا املؤمتر االستعراضل الرابع، تب  ما ي ل:5ع يألا يف املادم 

  ؛5أب ات دولة طرف واحدم  ل ري ل أبهنا أمتت عم ية تنةيا املادم  هأ  

أب الت دولتلان طرفلان مهلا موميتلانيلا وني غاي اللدول األطراف أبهنملا اكتشلللللللللللللللةتلا،  هب  
 م اومة ن تكن معروفة من قب ، أو مناطل م اومة حديثاً يف األماضلللل اماضلللعة لوالية أو سللليطرم  مناطل
 منألماا  ك 

دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمجنت ، و مي اي، وأفاانسلللللتان، و كوادوم، وأناوال،   33وتوجد حالياً   -42
وألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب وأوكرانيا، والبوسلللللللنة واهلرسلللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللاد، و 

السلللللللودان، ودولة ف سلللللللط ، وزمبابور، وسلللللللرر النكا، والسلللللللناال، والسلللللللودان، وصلللللللربيا، والصلللللللومال، 
وطاجيكسللللللللتان، والعرا ، وعمان، وقربص، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واملم كة املتحدم، وموميتانيا، 

 ا5زاماهتا مبوج  املادم والني ر، وني غاي، واليمن يف طوم تنةيا الت

دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمجنت ، وأفاانسلللللللللتان، و كوادوم،   28ومن ب   اط الدول، قدمت   -43
ف سلط ،  وأناوال، وأوكرانيا، والبوسلنة واهلرسلع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلاد، وجنوب السلودان، ودولة  

وزمبابور، والسللللناال، والسللللودان، وصللللربيا، والصللللومال، وطاجيكسللللتان، والعرا ، وعمان، وقربص، وكرواتيا،  
تت من أحدي املع ومات   7، وكولومبيا، واملم كة املتحدم، وموميتانيا، واليمن، تقامير مبوج  املادم  وكمبوداي 

دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا،  18يف الوقللت الللار اسللللللللللللللتاللدمللت  5عن التقللدم افرز يف عم يللة تنةيللا املللادم 
وأفاانستان، و كوادوم، وأناوال، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشاد، وجنوب السودان، وزمبابور، والسودان، 
وصللللربيا، وطاجيكسللللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، وموميتانيا، واليمن، دلي  اذب غ، وفقاً لإلجراء 

 ا 8مقم 

دول أطراف  ل بغو، واتي ند، والسللودان، وصللربيا، والعرا ،   7و ضللافة    ذلع، اسللت ابت   -44
 واملم كة املتحدم، واليمن لط   ال  نة تقدمي مع ومات  ضافية عق  اجتماعات ما ب  الدوماتا

، 2015 وأفلادت دوللة طرف واحلدم  ل موزامبيل، اليت أع نلت عن  متلام عم يلة التنةيلا يف علام -45
ل تامر ا املياط بصللللومم مووية أو داسمة ومصللللد ا هلا ننتظام، أبهنا ال تزال مشللللغم حينألا    ع مألا مبناط
 م اً مربعاًا 1 118مناطل تب ا مساحتألا  4غغ قادمم ع ه الداول    

 دول أطراف  ل  مي اي، ووألومية الكوناو الدميقراطية،   6، ن تقدم  2020أي ول/سللللللبتمرب    29وحىت   -46
 ا7والني ر، وني غاي، تقامير ا مبوج  املادم  ودولة ف سط ، وسرر النكا،



APLC/MSP.18/2020/6/Rev.1 

GE.20-16789 8 

ومحبللت ال  نللة نملع ومللات اليت قللدمتألللا الللدول األطراف والحظللت  سلللللللللللللنللًا يف نوعيللة التقللاميرا   - 47
دولة طرفاً  ل   يوبيا، وأفاانسلللللللللتان، و كوادوم، وبغو، واتي ند، وجنوب السلللللللللودان،    13والحظت ال  نة أن  

، وصللللللللربيا، وطاجيكسللللللللتان، والعرا ، واملم كة املتحدم، قدمت مع ومات  وزمبابور، والسللللللللناال، والسللللللللودان 
دول أطراف  ل أناوال، والبوسنة واهلرسع،    8عن التحدايت املتبقية املا  ة أمامألا؛ وقدمت    )1ه واضحة ل ااية 

دول أطراف    4؛ وقدمت  )2ه واضلللللللحة وتركيا، والصلللللللومال، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموميتانيا، مع ومات  
 ا   3ه واضحة بعل الشلء  ل أوكرانيا، وتشاد، وعمان، واليمن مع ومات  

دول أطراف،  لل  املواعيللد النألللاسيللة افللددم هلللا  8، من ب  2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب  29وحىت  -48
، و ل  مي اي، وأوكرانيا، والبوسللللللللنة واهلرسللللللللع، 2021و  2020يف كانون األول/ديسللللللللمرب    5مبوج  املادم  

دول أطراف  7ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السلللللودان، والسلللللناال، وكولومبيا، والني ر قدمت  
قراطية، وجنوب السلودان، والسلناال، وكولومبيا، سلع ووألومية الكوناو الدميو ل أوكرانيا، والبوسلنة واهلر 

 والني ر ط بات ل تمديد لينظر فيألا ا ل االجتماع الثامن عشر ل دول األطرافا 

ونلرغم من بال ال  نة قصلللللامى جألود ا، ومواصللللل ة اروام والدعوم، مبا يف ذلع نلتعاون مع  -49
أر ط   لتمديد املوعد النألاسل افدد هلا   2020أي ول/سلللللبتمرب    29ي اي حىت  مسي  االتةاقية، ن تقدم  م 

ا وتعرب ال  نة عن ق قألا من أنه يف حال ن تقدم 5، مبوج  املادم  2020كانون األول/ديسللللمرب    31يف  
م  عد  مي اي ط باً ل تمديد لينظر فيه االجتماع الثامن عشر ل دول األطراف، فإهنا ست د نةسألا يف حالة  

وع وم   ا 2020كانون األول/ديسلمرب    31من االتةاقية بعد انتألاء املوعد النألاسل افدد هلا يف    5امتثال ل مادم  
يت للللللللللللللمن أحلدي املع وملات عن التقلدم افرز يف جملال   7ع ه ذللع، ن تقلدم  مي اي تقريراً مبوجل  امللادم 
 ا 2014التنةيا منا املؤمتر االستعراضل الثالث يف عام 

تكن   ن  ومن ب  اللدولت  الطرف  ومهلا موميتلانيلا وني غاي، ال ت  أب اتلا بتحلديلدمهلا منلاطل م اوملة  - 50
واحدم  ل   طرف  ، قدمت دولة 2020أي ول/سلللللللللبتمرب    29معروفة من قب ، أو مناطل م اومة حديثاً، حىت  

االجتماع الثامن عشللللللر ل دول   لكل ينظر فيه   5موميتانيا ط باً بتمديد موعد التزاماهتا النألاسل مبوج  املادم  
 األطرافا   األطراف، مبا يتماره والقرامات اليت اعتمد ا االجتماع الثاين عشر ل دول 

مع ال  نللة ا ل وترحلل  ال  نللة بط بللات التمللديللد املقللدمللة من الللدول األطراف وبتةللاع ألللا  -51
االجتماعات الثناسية اليت أاتحت  جراء حوام من التعاون بشللأن طبيعة املع ومات املقدمة يف ط بات التمديد،  

اليت  وذلع ع ه النحو املنشلللللللللللللود ل عم ية اليت أنشلللللللللللللأهتا الدول األطرافا ومحبت ال  نة كالع نملدا ت 
ر، ومركز جنيف الدويل ذزالة األلاام لحتغراض قدمتألا منظمات من بينألا ال  نة الدولة ل صلللللللل ي  األا

اذنسللللانية، وارم ة الدولية رظر األلاام األمضللللية، ومنظمة  الو ترسللللت، ومنظمة اذنسللللانية واذدماج، 
  والةريل االسلتشلامر املعين نأللاام، وفريل اسلتعراض اذجراءات املتع قة نأللاام، واملنظمة النرو ية ل مسلاعدم 

 سرم األمم املتحدم لإلجراءات املتع قة نأللااماالشعبية، ودا

__________ 
قدمت الدولة الطرف قاسمة  ميع املناطل املتبقية املعروفة أو املشلللللللتبه يف أهنا  تور ع ه ألاام م لللللللادم لحتفراد؛    1ه

التقرييب لك  منطقة، وحالتألا هأر منطقة "معروفة" أو "يشلللللللتبه يف أهنا كالع" ،  وتت لللللللمن  اط القاسمة ار م 
 ومع ومات عن املوقع اجلارايف لك  منطقةا

قدمت الدولة الطرف جدوالً موجزاً يشلللللللللللللم  ويع املناطل املتبقية املعروفة أو املشلللللللللللللتبه يف أهنا  تور ع ه ألاام    2ه
قاطعات داا  الدولة، وتت من  اط القاسمة عدد املناطل اليت يعرف  م ادم لحتفراد حس  املناطل/الوالايت/امل

أهنا  تور ع ه ألاام م لللللللللادم لحتفراد، وعدد املناطل املشلللللللللتبه يف أهنا  تور ع ه ألاام م لللللللللادم لحتفراد يف ك   
 منطقة/والية/مقاطعة داا  الدولة، وار م التقرييب ل منطقة املعنية يف املنطقة/الوالية/املقاطعةا

قدمت الدولة الطرف جدوالً موجزاً يشلللللللللللللم  ويع املناطل املتبقية املعروفة أو املشلللللللللللللتبه يف أهنا  تور ع ه ألاام    3ه
م ادم لحتفراد حس  املناطل/الوالايت/املقاطعات داا  الدولة، وتت من  اط القاسمة عدد املناطل اليت يعرف  

شللللللللللتبه يف أهنا  تور ع ه ألاام م للللللللللادم لحتفراد يف ك   أهنا  تور ع ه ألاام م للللللللللادم لحتفراد وعدد املناطل امل
 منطقة/والية/مقاطعة داا  الدولة، وار م التقرييب ل منطقة املعنية يف املنطقة/الوالية/املقاطعةا
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والدول األطراف األمبع و ل السلللللللودان، وصلللللللربيا، وكرواتيا، واملم كة املتحدم اليت كان من املقرم   - 52
هللا أن تقلدم اطط عمل  حملد لة، عمً  نلقرامات اليت اختلاهتلا اللدول األطراف بشلللللللللللللللأن ط بلات التملديلد،  

بت ال  نة نختاذ  اط الدول األطراف  جراءات بشلأن قرامات وتوصليات  قدمت ويعألا  اط امططا ومح 
نملواعيلد النأللاسيلة   املسللللللللللللللة ع ه التقيلد   نتلاس  اللدول األطراف، بطر  منأللا تقلدمي أحلدي املع وملات عن أ ر  

 ا 5، واذب غ نملراح  الرسيسية املعدلة لتنةيا التزاماهتا مبوج  املادم  5افددم مبوج  املادم  

دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم، وأناوال،  26، قلدملت 18وفقلاً لإلجراء مقم و  -53
وأوكرانيا، والبوسلللللللنة واهلرسلللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب 

، وعمان، السللللللودان، وزمبابور، والسللللللناال، والسللللللودان، وصللللللربيا، والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، والعرا 
وكرواتيللا، وكمبوداي، وكولومبيللا، واملم كللة املتحللدم، وموميتللانيللا، واليمن مع ومللات عن اجلألود الراميللة    

 وضع اط أسا  ملستوى الت وي قاسم ع ه األدلةا 

دولة طرفاً  ل   يوبيا، وأفاانسلللللللتان، وأناوال، وأوكرانيا، والبوسلللللللنة    23وع وم ع ه ذلع، أفادت   - 54
واهلرسلع، واتي ند، وتركيا، وتشلاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السلودان، والسلناال، والسلودان،  

ي ر،  وصللللربيا، والصللللومال، وطاجيكسللللتان، والعرا ، وعمان، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموميتانيا، والن 
 املتبقيةا   واليمن أبهنا بصدد تنةيا أنشطة املسة ذضةاء مزيد من الوضو  ع ه  دايهتا 

دول أطراف  ل أفاانسللللللتان، ووألومية الكوناو الدميقراطية،   7، أفادت  18ووفقاً لإلجراء مقم   -55
مشلاومات وزمبابور، وصلربيا، والصلومال، وكرواتيا، وكمبوداي أبهنا وضلعت اط أسلا  من ا ل  جراء  

 رام ة مع النساء والةتيات والةتيان والرجالا 

دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم، وأناوال،  25، قلدملت 19ووفقلاً لإلجراء مقم  -56
وأوكرانيا، والبوسلللللللنة واهلرسلللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب 

  والسلناال، والسلودان، وصلربيا، والصلومال، وطاجيكسلتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، السلودان، وزمبابور،  
وكولومبيلا، واملم كلة املتحلدم، وموميتلانيلا، واليمن مع وملات عن اطط عم أللا الوطنيلة القلاسملة ع ه األدللة 

 وافددم التكاليفا 

اانستان، و كوادوم، وأناوال، وأوكرانيا،  دولة طرفاً  ل   يوبيا، وأف   24، قدمت  20ووفقاً لإلجراء مقم   -57
والبوسلللللنة واهلرسلللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللاد، وجنوب السلللللودان، وزمبابور، والسلللللناال، والسلللللودان،  
وصلللللللربيا، والصلللللللومال، وطاجيكسلللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واملم كة املتحدم، وموميتانيا،  

لسللللللللنوية واملراح  الرسيسللللللللية املعدلة هكماً ونوعاً  ذمتام التنةياا و ضللللللللافة    ذلع،  واليمن أحدي مع وماهتا ا 
أن  متام رلللللي ل تنةيا ا والحظت ال  نة  5أب ات دولة طرف  ل رلللللي ل إبمتام تنةيا التزاماهتا مبوج  املادم 

 ةون العسللللكريون واملدنيون عاماً من اجلألود، عاجل املوظ   18ميث  مع ماً مسيسللللياً يف اتمثألا، وأنه بعد    5املادم  
م اً مربعاً، مما أف للله      27  533  823منطقة م اومة تب ا مسلللاحتألا    200يف القوات املسللل حة الشلللي ية  

 لاماً م اداً لحتفرادا 179 815 تدمغ

دول أطراف  ل أفاانسلللتان، وأوكرانيا، والصلللومال، والعرا ،   7، أفادت  21ووفقاً لإلجراء مقم   -58
وكولومبيا، وني غاي، واليمن أبهنا ت رمت من األلاام اليدوية الصنع امل ادم لحتفراد، وأبهنا تطبل أحكام 

 االتةاقية مبا يف ذلع املسة والتطألغ واذب غا 

معلاجللة األلالام ح قلة نقلاا عنواهنلا    2020وعقلدت ال  نلة يف اجتملاعلات ملا ب  اللدومات لعلام   -59
، ومبا اتةقت ع يه 21هبدف  ذكاء الوعل نذجراء مقم  اليدوية الصلللنع امل لللادم لحتفراد يف  طام االتةاقية  

الدول األطراف فيما يتع ل نملكانة اليت  ظه هبا األلاام اليدوية الصنع امل ادم لحتفراد داا  االتةاقية، 
لإلب غ، وأمهية تصلللنيف األجألزم والتوجيألات املتاحةا وضلللمت ار قة   واسلللتكشلللاف أف للل  املمامسلللات

 ممث   من كندا، وفريل اسللللللتعراض اذجراءات املتع قة نأللاام، ومديرية تنسلللللليل اذجراءات املتع قة نأللاام 
 يف أفاانستان، ومركز جنيف الدويل ذزالة األلاام لحتغراض اذنسانيةا 
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، أدلت كندا، بصلةتألا مسيسلة ال  نة، ببيان نيابة عن ال  نة يف أ ناء  2020أي ول/سلبتمرب    29ويف   - 60
املناقشلللللات اماصلللللة نأللاام اليدوية الصلللللنع امل لللللادم لحتفراد اليت دامت يف  طام الربوتوكول الثاين ل تةاقية  

 االتةاقيةا   م املتع قة أبس حة تق يدية معينة لتعزيز اذحاطة نملكانة اليت  ظه هبا  اط األلاام يف  طا 

دولة طرفاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم، وأناوال،   245، أب الت  22ووفقلاً لإلجراء مقم   -61
  وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السودان، 

 والصلومال، وطاجيكسلتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وزمبابور، والسلناال، والسلودان، وصلربيا،  
، مبا يتسللللللللل 7واملم كة املتحدم، وموميتانيا، واليمن نلتقدم افرز واالة التنةيا يف تقامير ا مبوج  املادم 

يلا، دوللة طرفلاً  ل   يوب  18واملعللايغ اللدوليللة لإلجراءات املتع قللة نأللاللاما و ضلللللللللللللللافلة    ذللع، قلدملت 
 وأفاانسلللللتان، وأناوال، وأوكرانيا، والبوسلللللنة واهلرسلللللع، واتي ند، وتركيا، وتشلللللاد، وجنوب السلللللودان، وزمبابور، 
والسلللودان، وصلللربيا، وطاجيكسلللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واليمن أحدي بياانهتا عن 

 عم يات املسة والتطألغ، مةص ة حس  نوع الت ويا

دول أطراف سللبل أن قدمت ط باً ل تمديد  8دول من أصلل     6، قدمت  23جراء مقم  ووفقاً لإل -62
 ل البوسللللللللنة واهلرسللللللللع، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللللللودان، والسللللللللناال،   2020يف عام  

وكولومبيا، والني ر، اطط عم  متعددم السلللللللللنوات لة م التمديد  اطا وقدمت دولة طرف واحدم  ل 
 لتمديد املوعد النألاسل ذاتحة الوقت هلا لوضلللللع اطة عم  مةصللللل ة تقدمألا يف ط    نغ موميتانيا ط باً 

ا ويف حالة دولت  طرف  مها البوسلللللللنة واهلرسلللللللع وأوكرانيا، فإهنما ت لللللللعان 2021آذام/مام     31ا ول  
وم ع ه اطة عم ألما سنوايً من ا ل عم ية داا ية  دد األولوايت اليت يتع  ع يألما معاجلتألاا وع 

، قلدملت دولتلان طرفلان مهلا جنوب 2020دول أطراف قلدملت ط بلات ل تملديلد يف علام  8ذللع، من ب  
 السودان وكولومبيا، ط بيألما وفقاً لعم ية ط   التمديدا

دول من الدول األطراف اليت   8دول أطراف، من ب     4، ن تقدم سوى  24ووفقاً لإلجراء مقم   -63
رانيا، والبوسللللللللللللنة واهلرسللللللللللللع، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وكولومبيا، قدمت ط بات ل تمديد،  ل أوك

 مع ومات عن اطط تنةيا ا ة التوعية مبااطر األلاام ا ل ف م التمديد  اطا 

، أع نلللت دولللة طرف واحللدم  ل رللللللللللللللي ل  متللامأللللا التنةيلللا منلللا املؤمتر 25ووفقلللًا لإلجراء مقم  -64
 طوعياً بشأن ذلعا االستعراضل الرابع، وقدمت  ع انً 

 دولة طرفاً  ل   يوبيا، وأفاانسللتان، و كوادوم، وأناوال، وبغو،   18، أب ات  26ووفقاً لإلجراء مقم   -65
واتي ند، وتركيا، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللللللودان، وزمبابور، والسللللللللودان، والصللللللللومال، 
وطاجيكسلللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، واملم كة املتحدم، واليمن  ألود ا الرامية    توفغ قدمات 

ركيا، واملم كة املتحدم، أبهنا دول أطراف  ل   يوبيا، و كوادوم، وبغو، وت 5وطنية مسلللللللللللتدامة، وأفادت  
 وفرت  اط القدماتا

دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم، وأناوال،  24، قلدملت 27ووفقلاً لإلجراء مقم  -66
وأوكرانيا، والبوسلللللللنة واهلرسلللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب 

ناال، والسلللللودان، وصلللللربيا، والصلللللومال، وطاجيكسلللللتان، والعرا ، وكرواتيا، السلللللودان، وزمبابور، والسللللل 
وكمبوداي، وكولومبيا، واملم كة املتحدم، واليمن تقامير عن جألود ا من أج   سللللللللللللل  الةعالية والكةاءم 

 من ا ل  ديث املعايغ الوطنية لإلجراءات املتع قة نأللاام يف املقام األولا



APLC/MSP.18/2020/6/Rev.1 

11 GE.20-16789 

 :5واليدة الليندة املعنيدة  تنفيدذ املداة   - التوعيدة اانداملر اال دا  واحلدد منهدا  -خام اا  
 زامبياة وكنداة والنرويجة والنم ا

يف املؤمتر االسلتعراضلل الرابع، التزمت الدول األطراف بتكثيف جألود ا ملنع وقوع  صلانت جديدم   - 67
تألدفة مبااطر األلاام وغغ ا من تدابغ ارد من  يف املناطل املت للللللللللللرمم وتوفغ التوعية الةع ية والوجيألة واملسلللللللللللل 

 املااطر جلميع الةئات املعرضة ل اطر باية زايدم ارماية    أن يتسىن هلا  زالة اطر األلاام امل ادم لحتفرادا  

دولة طرفاً  ل أفاانسللللللللللتان، و كوادوم، وأناوال، والبوسللللللللللنة   21، قدمت  28ووفقاً لإلجراء مقم   -68
د، وتركيا، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللللللللودان، وزمبابور، والسللللللللللناال، واهلرسللللللللللع، واتي ن

والسللللللللللودان، وصللللللللللربيا، والصللللللللللومال، وطاجيكسللللللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واملم كة 
وارلد  املتحللدم، وموميتللانيللا، واليمن تقللامير عن جألود للا الراميللة     دمللاج برام  التوعيللة مباللاطر األلاللام

 منألا ضمن برام  أوسع نطاقاً يف جماالت املساعدم اذنسانية والتنمية وارماية والتع يما 

دولة طرفاً  ل أفاانسللللتان، و كوادوم، والبوسللللنة واهلرسللللع،   13، أفادت  29ووفقاً لإلجراء مقم   -69
الصلللللومال، والعرا ، واتي ند، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السلللللودان، وزمبابور، والسلللللودان، و 

وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا أبن لديألا برام  عن التوعية مبااطر األلاام وارد منألا مصللمَّمة اصلليصللاً 
 ل تصدر ل اطر الار يواجأله السكان، وأب ات ببياانت بطريقة مصنةةا 

، واتي ند، دولة طرفاً  ل أفاانسللللللللتان، والبوسللللللللنة واهلرسللللللللع  11، أب ات  30ووفقاً لإلجراء مقم   -70
ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللللللودان، وزمبابور، والصللللللللومال، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، 
وكولومبيا  ألود ا الرامية     عطاء األولوية لحترلااص األرلد عرضلة ل اطر من ا ل   ي  البياانت 

 املتاحة عن اذصانت والت ويا

دول أطراف  ل  كوادوم، ووألوميللة الكوناو الللدميقراطيللة،  8، أب اللت 31 ووفقللًا لإلجراء مقم -71
وجنوب السللودان، وزمبابور، والصللومال، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا أبحدي املع ومات عن جألود ا 

 الرامية    بناء قدمات وطنية لتنةيا برام  التوعية مبااطر األلاام وارد منألاا

دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم، وأناوال،  25قلدملت ،  32ووفقلاً لإلجراء مقم  -72
  وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السودان، 

 وكولومبيا، وزمبابور، والسلناال، والسلودان، وصلربيا، والصلومال، وطاجيكسلتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي،  
واملم كلة املتحلدم، وموميتلانيلا، واليمن مع وملات عن اذجراءات اليت اختلاهتلا ل نألوض فع يلاً املايلة ويع 

 السكان املت رمين واجملموعات املعرضة ل اطرا 

م دددددداعد  الحدددددد اع: والية اللينة املعنية ا دددددداعد  الحدددددد اع: ايطالياة   -ساةساا  
 واتيلندة وال ويدة وشيلي

ت الدول األطراف يف املؤمتر االسلللتعراضلللل الرابع يكيد التزامألا ب لللمان املشلللامكة الكام ة أعاد -73
والةعالة ل لحااي األلاام يف اجملتمع ع ه قدم املسلاوام مع اآلارين نالسلتناد    اح ام حقو  اذنسلان، 

فعالية مسللللللللاعدم   واملسللللللللاوام ب  اجلنسلللللللل ، واذدماج، وعدم التمييزا وأقرت الدول األطراف كالع أبن
ال لللللحااي واسلللللتدامتألا تسلللللت زمان دم  املسلللللاعدم يف السلللللياسلللللات وامطط واألطر القانونية الوطنية ع ه 
نطا  أوسلللللع لتشلللللم  حقو  األرلللللااص ذور اذعاقة، والصلللللحة والتع يم، والعمالة والتنمية، وارد من 

ت الدول األطراف اليت لديألا الةقر دعماً لتحقيل أ داف التنمية املسلللللللللللللتدامةا وع وم ع ه ذلع، التزم
ضلللللللحااي لحتلاام من مناطل خت لللللللع لواليتألا أو سللللللليطرهتا ببال قصلللللللامى جألود ا لتوفغ ادمات هلؤالء 

 ال حااي تكون مناسبة وميسومم التك ةة، وميكنألم ارصول ع يألا ع ه قدم املساوام مع غغ ما 
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اً  ل   يوبيلا، واألمدن، و مي اي، دوللة طرفل   30ويف اتلام املؤمتر االسللللللللللللللتعراضللللللللللللللل الرابع، أب الت   -74
وأفاانسلتان، وألبانيا، وأناوال، وأوغندا، وبوموندر، والبوسلنة واهلرسلع، وبغو، واتي ند، وتشلاد، ووألومية 
الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللودان، وزمبابور، وسللللرر النكا، والسلللل ةادوم، والسللللناال، والسللللودان، 

بيسللللللاو، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل،    -   لعرا ، وغينيا وصللللللربيا، والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، وا 
 ونيكاماغوا، واليمن عن وقوع أعداد كبغم من ضحااي األلاام يف املناطل اماضعة لواليتألا أو سيطرهتاا  

دولة طرفاً  ل   يوبيلا، واألمدن، وأفالانسللللللللللللللتلان،   21، قدمت 2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب    29وحىت   -75
السلودان، و وأناوال، والبوسلنة واهلرسلع، وبغو، واتي ند، وتشلاد، وجنوب السلودان، وزمبابور، والسلناال،  

وصلللللربيا، والصلللللومال، وطاجيكسلللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل، واليمن تقامير 
 ا7مبوج  املادم 

دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسلتان، والبوسلنة واهلرسلع،   18من  اط الدول، قدمت  و  -76
وبغو، واتي ند، وتشلاد، وجنوب السلودان، وزمبابور، والسلناال، والسلودان، والصلومال، وطاجيكسلتان، 

ااي يف والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واليمن أحدي مع وماهتا عن أنشللللللللللطة مسللللللللللاعدم ال للللللللللح
دول أطراف  ل األمدن، وجنوب السلللللودان، وطاجيكسلللللتان،  5، واسلللللتادمت  7تقامير ا مبوج  املادم  

 وكمبوداي، واليمن دلي  اذب غ عند  عداد تقامير اا

وقللدمللت دولتللان طرفللان، مهللا أناوال وموزامبيل، مع ومللات عن جألودمهللا يف جمللال مسلللللللللللللللاعللدم  -77
 ال حااي مباررم    ال  نةا

، وضللعت ال  نة قاسمة مرجعية بشللأن ضللحااي األلاام لتسللتادمألا الدول 2020أواس  عام  ويف   -78
من أج  اذب غ نلتقدم افرز يف مسلللاعدهتم   األطراف اليت ع يألا التزامات يف جمال مسلللاعدم ال لللحااي

مسللللللاعدم ال للللللحاايا   وقيا  ذلع، ودعم جألود ا الرامية    وضللللللع اط أسللللللا  بشللللللأن ويع جوان 
دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، واألمدن، وأفالانسللللللللللللللتلان، وأناوال،  14، قلدملت 2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب   29 وحىت

واتي ند، وتشللللاد، وجنوب السللللودان، وزمبابور، والسللللناال، والسللللودان، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل، 
 واليمن مع ومات  ضافية نستكمال قاسمة مرجعية عن مساعدم ال حاايا

دولة طرفاً فيألا عدد كبغ من الناج  من األلاام   11، ن تقدم  2020تمرب  أي ول/سلللللللب  29وحىت   -79
 ل  مي اي، وألبانيا، وأوغندا، وبوموندر، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وسلللللللللللرر النكا، والسللللللللللل ةادوم، 

 بيساو، ونيكاماغوا، أحدي مع وماهتا عن جألود التنةياا  - والسناال، وصربيا، وغينيا

ي دول أطراف  ضللللافية  ل تركيا، واجلزاسر، ورللللي ل مع ومات يف تقامير ا مبوج  وقدمت    -80
 عن تنةيا التزاماهتا املتع قة مبساعدم ال حاايا  7املادم 

  دول أطراف  ل أناوال، وبغو، واتي ند، وزمبابور، والسلللللودان،   10و ضلللللافة    ذلع، اسلللللت ابت   -81
 وطاجيكسللللللللللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، واليمن لط   ال  نة تزويد ا أبر مع ومات  ضللللللللللافية عق  

 اجتماعات ما ب  الدوماتا

، دول أطراف  ل  مي اي، وألبللانيللا، وأوغنللدا  9، كللان  نللاك 2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب  29وحىت  -82
 تقدم  بيسللللللاو، ونيكاماغوا ن   -   وبوموندر، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وسللللللرر النكا، والسلللللل ةادوم، وغينيا 

 ، أو مع ومات عن جألود ا يف جمال التنةياا7تقامير ا مبوج  املادم 

دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا، واألمدن، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال،  19، قللدمللت 33 ووفقللًا لإلجراء مقم -83
وسللنة واهلرسللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشللاد، وجنوب السللودان، وزمبابور، والسللناال، والسللودان، والب

وطاجيكسللللللللللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل تقامير عن الكيان اركومل املع ، 
 ل   يوبيا،   دولة طرفاً   16املك ف بتنسلللللللليل أنشللللللللطة مسللللللللاعدم ال للللللللحاايا و ضللللللللافة    ذلع، أفادت  



APLC/MSP.18/2020/6/Rev.1 

13 GE.20-16789 

واألمدن، وأفاانسلتان، وأناوال، والبوسلنة واهلرسلع، وبغو، واتي ند، وتشلاد، وجنوب السلودان، وزمبابور، 
والسللودان، والصللومال، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل، أبن لديألا اطط عم  وطنية تت للمن 

دولة   16، أفادت  3نياًا ووفقاً لإلجراء مقم  أ دافاً بعينألا، قاب ة ل قيا  والتنةيا وذات صلللللللللللللل ة ومقيدم زم
طرفاً  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسلللللللتان، وبغو، واتي ند، وتركيا، واجلزاسر، وجنوب السلللللللودان، وزمبابور، 
والسلللللللللللللودان، وطاجيكسلللللللللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واليمن أبهنا أاات يف االعتبام 

 ام ب  اجلنس  فيما يتع ل بت بية احتياجات ضحااي األلااما  ت ف االحتياجات واملساو 

دولللة طرفللاً  ل   يوبيللا، واألمدن، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال،  18، أفللادت 34ووفقللًا لإلجراء مقم  -84
وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللللاد، واجلزاسر، وجنوب السلللللللللودان، وزمبابور، والسلللللللللودان، وطاجيكسلللللللللتان، 

ولومبيا، وموزامبيل، واليمن أبهنا ك ةت كياانً مث  وزامم الصلللللللحة أو وزامم الشلللللللؤون والعرا ، وكمبوداي، وك
االجتماعية و/أو اجمل   الوطين لشللللللللؤون اذعاقة بتوجيه أو املشللللللللامكة يف توجيه عم ية  دماج مسللللللللاعدم 

نية ال للللحااي يف أطر أوسللللع نطاقاً، مشللللغم يف الوقت نةسلللله أي للللاً    اسللللتمرام دوم املركز/السلللل طة الوط 
 13املعنية نأللاام يف جماالت وع البياانت، والتنسللليل، والتاطيط واذب غا و ضلللافة    ذلع، أب ات  

  دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسلللتان، وأناوال، وبغو، واتي ند، وتشلللاد، وجنوب السلللودان، والسلللودان، 
وطاجيكسللللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا بشللللم  ضللللحااي األلاام واملنظمات اليت متث ألم يف عم يات 

 التاطيط واألنشطة ذات الص ةا 

وتدمك ال  نة أمهية اجلألود املتعددم القطاعات وضللللللللللرومم االسللللللللللتةادم من أوجه الت زم القاسمة،  -85
اً ل نألوض نلتعلاون مع اجلأللات الةلاع لة اليت مقر ا معتكةل   2020كلانون الثلاين/ينلاير    27للاللع نظملت يف  

يف جنيف وتُعىن نلق لااي املتع قة مبسلاعدم ال لحااي مث  جلنة تعزيز التعاون واملسلاعدم التابعة ل تةاقية، 
وجألة التنسللللللليل املعنية مبسلللللللاعدم ال لللللللحااي، وجألة التنسللللللليل املعنية نلتعاون واملسلللللللاعدم التابعة التةاقية 

قودية، وممث ل ارم ة الدولية رظر األلاام الربية، وال  نة الدولية ل صللللللل ي  األار، ومنظمة الاااسر العن
اذنسلللللللللللللللانيلة واذدملاج، وداسرم األمم املتحلدم لإلجراءات املتع قلة نأللالام يف جنيف، وأملانلة جلنلة حقو  

املعتكف فرصلللللة األرلللللااص ذور اذعاقة/مةوضلللللية األمم املتحدم السلللللامية رقو  اذنسلللللانا وقد أات   
، ورللدد ع ه اراجة    تنسلليل املشللومم والدعم املقدم  2020لتبادل امطط واألولوايت املتبعة يف عام  

    الدول اليت ت تم  املساعدم ل وفاء نلتزاماهتا املتع قة مبساعدم ال حاايا

تعزيز أوجله وع وم ع ه ذللع، أدللت ال  نلة، يف سلللللللللللللليلا  جألود لا الراميلة    زايدم الوعل و  -86
الت زم، ببياانت يف املنتدايت ذات الصللللل ة، مبا يف ذلع ا ل املناقشلللللة السلللللنوية جمل   حقو  اذنسلللللان 

، ويف أ ناء افتتا  الدومم الثالثة والعشللرين 2020آذام/مام     6بشللأن حقو  األرللااص ذور اذعاقة يف  
ة    ذلع، رللامكت ال  نة آب/أغسللط ا و ضللاف  17ل  نة املعنية اقو  األرللااص ذور اذعاقة يف  

يف ح قة نقاا بشللللللللأن مسللللللللاعدم ال للللللللحااي ا ل انعقاد اجتماع الربوتوكول امام  امل حل نالتةاقية 
، واغتنمت الةرصلللللللللة ذعادم يكيد اجلألود 2020أي ول/سلللللللللبتمرب    28املتع قة أبسللللللللل حة تق يدية معينة يف  

  من اتةاقية حقو  األرلللللللللااص ذور اذعاقة،   11من اطة عم  أوسللللللللل و، واملادم    40التكمي ية لإلجراء مقم  
 وأمهية ضمان أن تتبع ويع اجلألات الةاع ة مقامبة متكام ة بشأن مساعدم ال حاايا 

، دولة طرفاً  ل   يوبيا، وأفاانسللتان، وأناوال، والبوسللنة واهلرسللع   18، قدمت  35ووفقاً لإلجراء مقم   -87
،  وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلاد، واجلزاسر، وجنوب السلودان، وزمبابور، والسلودان، والصلومال، وطاجيكسلتان 
 والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، واليمن مع ومات عن حالة اجلألود املباولة والتحدايت اليت تواجه  نشللللللللاء
  أو تعزيز قاعدم بياانت وطنية مركزيةا و ضلللللافة    ذلع، أفادت ل  دول أطراف  ل البوسلللللنة واهلرسلللللع، 
وبغو، واتي ند، وكولومبيا، واليمن أبهنا تبادلت البياانت املتع قة ب للللللحااي األلاام مع السلللللل طات الوطنية 

 املعنية ومع اجلألات املعنية صاحبة املص حةا
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دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال،  18األطراف، أفللادت ومن ب   للاط الللدول  -88
والبوسللللنة واهلرسللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشللللاد، واجلزاسر، وجنوب السللللودان، وزمبابور، والسللللناال، 
والسللللللللللللللودان، وطلاجيكسللللللللللللللتلان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيلا، واليمن أبهنلا جتمع ننتظلام مع وملات عن 

ديدم نأللاام، وأبهنا تسللللللللللل  ألا يف معظم اراالت يف قاعدم بياانت اذجراءات املتع قة اذصلللللللللللانت اجل
دول من الدول األطراف و ل أفاانسللللللللللللللتان، وأناوال، واتي ند،   7نأللااما والحظت ال  نة أي للللللللللللللاً أن  

 مصلللللنةة وتركيا، والسلللللودان، والعرا ، وكولومبيا قدمت مع ومات عن اذصلللللانت أو أرلللللامت    وع بياانت  
  دول أطراف  ل   يوبيا، وأفاانسللللللتان، واتي ند، وكولومبيا   4اسلللللل  نوع اجلن ، والسللللللن، واذعاقة؛ وأفادت  

 إبدماج مع ومات عن اذصانت يف قواعد بياانت وطنية أو مركزية تتع ل نذعاقةا 

دول أطراف  ل   يوبيلللا، وأناوال، وبغو، واتي نلللد، وتركيللا،  8، أفلللادت 36ووفقلللًا لإلجراء مقم  -89
 والسودان، والعرا ، وكمبوداي مبدى توافر اذسعافات األولية أو الرعاية الطبية العاج ة قب  املستشةها 

دول أطراف  ل   يوبيا، وأفاانسللللللللللتان، وأناوال، واتي ند، وجنوب    7، أفادت  37ووفقاً لإلجراء مقم   - 90
دول أطراف  ل   يوبيا، وأفاانسللللتان،    7والسللللودان، وكولومبيا بوجود آلية وطنية لإلحالة؛ وأفادت  السللللودان،  

 وأناوال، وبغو، واتي ند، وكمبوداي، وكولومبيا أبهنا صاغت ونشرت دليً  رامً  عن امدمات املتاحةا 

اللانسللللللللللللللتللان، وأناوال، دولللة طرفللاً  ل   يوبيللا، واألمدن، وأف 21، أفللادت 38ووفقللًا لإلجراء مقم  -91
والبوسلنة واهلرسلع، وبغو، واتي ند، وتركيا، واجلزاسر، وجنوب السلودان، وزمبابور، والسلناال، والسلودان، 
ورللللللللللللي ل، وطاجيكسللللللللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل، واليمن إبحراز تقدم يف 

 ي ل: أو بع ألا مبا يف ذلع ما 38م توفغ أو تيسير ويع العناصر الوامدم يف اذجراء مق

دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا، واألمدن، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال، وبغو، واتي نللد،   15أب اللت  هأ   
وجنوب السلودان، وزمبابور، والسلناال، والسلودان، وطاجيكسلتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا  

ي  الشلللللللللام ة و مكانية ارصلللللللللول ع يألا، وأب ات دولتان   ألود ا من أج  زايدم توافر ادمات  عادم التأ  
 التأ ي ؛  طرفان مها كمبوداي وكولومبيا بتوفغمها الع ج املألين يف  طام دعمألما لعم يات  عادم 

أب ات ل  دول أطراف  ل أناوال، والسللللودان، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا  ألود ا   هب  
 االجتماعل؛ - من أج  زايدم توافر ادمات الدعم النةسل والنةسل

دول أطراف  ل األمدن، والبوسلنة واهلرسلع، واتي ند، واجلزاسر، والسلناال،   8أب ات   هج  
 ر الدعم النةسل االجتماعل أو الدعم ب  األقراناوطاجيكستان، وكمبوداي، وكولومبيا بتواف

دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا، واألمدن، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال،  18، قللدمللت 39ووفقللًا لإلجراء مقم  -92
والبوسلللللنة واهلرسلللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللاد، واجلزاسر، وجنوب السلللللودان، والسلللللودان، ورلللللي ل، 

وكمبوداي، وكولومبيا تقامير عن جألود ا من أج  ضلللللللللللمان اذدماج   وطاجيكسلللللللللللتان، والعرا ، وكرواتيا،
االجتماعل واالقتصلللللادر ل لللللحااي األلاام، مبا يف ذلع جألود ا الرامية     زالة ارواجز اليت  ول دون 

  دماج ضحااي األلاام اجتماعياً واقتصادايًا

نستان، وأناوال، واتي ند، وجنوب  دول أطراف  ل   يوبيا، وأفاا   7، قدمت  40ووفقاً لإلجراء مقم   - 93
السللللللللللللللودان، والسللللللللللللللودان، وكولومبيللا، تقللامير عن  دمللاجألللا اللايللة النللاج  من األلاللام يف اطط التللأ لل   
واالسللللت ابة اذنسللللانية؛ وقدمت دولتان طرفان، مها بغو وكمبوداي، تقريرين عن جألودمها ل للللمان سلللل مة  

  ا  19- ا ل جاسحة مرض فغو  كوموان هكوفيد   وااية األرااص ذور اذعاقة والناج  من األلاام 

   وجود سياسات   40وأرامت معظم الدول األطراف اليت قدمت مع ومات عن اذجراء مقم   -94
وطنيلة ذدامم الكوامي؛ وأرلللللللللللللللامت بعل اللدول األطراف     دماجأللا احتيلاجلات النلاج  من األلالام 
واألرللااص ذور اذعاقة يف  اط السللياسللاتا وأب ات دولة طرف واحدم  ل اتي ند أبهنا تعكف ع ه 

ور اذعلاقلة، تنةيلا اطلة بعينأللا يف  لاا الصلللللللللللللللدد،  ل اطلة  دامم الكوامي لصلللللللللللللللا  األرللللللللللللللالاص ذ
 وضعت  اط امطة اليت  ل يف طوم التنةيا متارياً مع اطة عم  اتي ند ذدامم الكواميا  وقد
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سللل مة وااية ، عقدت ال  نة ح قة نقاا بشلللأن  2020ويف اجتماعات ما ب  الدومات لعام   -95
 و تعزيز فألم أمهية   ا وكان اهلدف من ار قةالناج  من األلاام يف حاالت املااطر والطوامئ اذنسانية

سللللل مة وااية الناج  من األلاام يف حاالت املااطر والطوامئ، وتقدمي توصللللليات امرباء بشلللللأن كيةية 
 قيل  اط األ داف ع ه مدى السللللنوات امم  املقب ةا ولةت الةريل االنتباط    األ ر غغ املتناسلللل  

ج  من األلاام، وضلللرومم مواكبة املمامسلللات   ع ه النا19-افتم  جلاسحة مرض فغو  كوموان هكوفيد
اجليدم يف  اا الصللللدد من أج  ارد من املااطر والعواق  ع ه حيام وسللللب  عيش الناج  من األلاام 
وغغ م من األرللااص ذور اذعاقةا وكان من ب  امرباء ممث ون من كولومبيا، واملبعوي اماص لحتم  

  ة و مكانية الوصلللللللول، وال  نة الدولية ل صللللللل ي  األار، ومنظمة اذنسلللللللانية العام لحتمم املتحدم املعين نذعاق 
 واذدماج، والتحالف العراقل ملنظمات اذعاقةا

دولللة طرفللًا  ل   يوبيللا، واألمدن، وأفاللانسللللللللللللللتللان، وأناوال،  14، قللدمللت 41ووفقللًا لإلجراء مقم  -96
  وطاجيكسللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا   وبغو، واتي ند، وتشللاد، واجلزاسر، وجنوب السللودان، والسللودان، 

  مع ومات أو أرللللامت    التزامألا ب للللمان  دماج ومشللللامكة ضللللحااي األلاام واملنظمات اليت متث ألم يف املسللللاس  
 اليت تؤ ر ع يألما

وملا فتئلت اللدول األطراف اليت قلدملت مع وملات عن التقلدم افرز، أو التحلدايت اليت تواجله  -97
 دماج ضللللللحااي األلاام اجتماعياً واقتصللللللادايً، تب ا  ألود ا من أج   دماج احتياجات   ت بية احتياجات

دول أطراف  ل أفاانسلللللللتان، وبغو، وتشلللللللاد، والعرا    4الناج  من األلاام يف أطر أوسلللللللع،  ذ أب ات  
بتطبيل حصلللل  العم  املاصللللصللللة لحترللللااص ذور اذعاقة، مبن فيألم الناجون من األلااما والحظت 

دول من الدول األطراف  ل   يوبيا، واألمدن، وجنوب السودان، والسودان، وطاجيكستان   5أن  ال  نة  
أب ات بتطبيقألا معايغ وطنية ذزالة ارواجز املادية، وذلع ب لللللللللمان  مكانية الوصلللللللللول    البيئات العمرانية،  

العامة  ف لللللً  عن ارداسل   مث  املدام  واملسلللللتشلللللةيات وغغ ا من األماكن اليت تقدم فيألا امدمات العامة، 
 وأماكن العبادم وممرات املشام وما    ذلعا 

وقب  انعقاد االجتماع الثامن عشلللللللللللر ل دول األطراف، نظمت ال  نة اجتماعاً مرباء رلللللللللللؤون  -98
جتماع    زايدم الوعل بشلأن احتياجات السل مة وارماية ل لحااي األلاام االدى  ا وأمسلاعدم ال لحااي

دماسللللللات حالة   عرضمت  و من اطة عم  أوسلللللل وا    41لإلجراء ئقم  يف حاالت املااطر والطوامئ وفًقا  
دامم الكوامي يف أفاانسلتان وأوغندا وكولومبيا  الوطنية ذ سلياسلات  ال دم  احتياجات ضلحااي األلاام يف    عن 
األسللللللالي  املطبقة ل للللللمان سلللللل مة وااية ضللللللحااي األلاام أ ناء حاالت الطوامئ مبا يف  براز  ت ف    باية  

،  منظمة اذنسانية والشمول   تبادل ارباء من و ا  19  - جاسحة كوفيد   ة العامة مث  ي زمات الصح األ ذلع أ ناء  
واليونيسيف، ومةوضية رؤون    وداسرم األمم املتحدم لإلجراءات املتع قة نأللاام، والتحالف الدويل لإلعاقة، 

قدمت الدول األطراف املسلللللؤولة عن  و ا  41أف للللل  املمامسلللللات واالق احات لتنةيا اذجراء مقم   ، ال جئ  
،  الصلللومال ، و السلللودان ، و السلللناال و   ، جنوب السلللودان و   ، تشلللاد و   ، أفاانسلللتان و   ، األمدن   – مسلللاعدم ضلللحااي  

   ا 41مع ومات حمد ة عن جألود ا لتنةيا اذجراء مقم    -   كولومبيا ، و طاجيكستان و 

واليددة اللينددة املعنيددة  تع ي  التعدداو   -التعدداو  وامل دددددددددددداعددد  الدددوليددا   -سا عاا  
 وامل اعد : أملاجياة وتركياة وكولومبياة واململكة املت د 

 هناية الحظت الدول األطراف يف املؤمتر االسلللللللتعراضلللللللل الرابع أن ك  دولة طرف مسلللللللؤولة يف -99
املطاف عن تنةيا أحكام االتةاقية يف اجملاالت اماضلللللللللللعة لواليتألا أو سللللللللللليطرهتا، وأن من رلللللللللللأن تعزيز 

 التعاون أن يدعم تنةيا االلتزامات مبوج  االتةاقية يف أقرب وقت ممكنا 
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دولة طرفاً  ل أفاانسللللللللتان، وأناوال، والبوسللللللللنة واهلرسللللللللع،   18، قدمت  42ووفقاً لإلجراء مقم   -100
ي ند، وتركيا، وجنوب السلللودان، وزمبابور، والسلللناال، والسلللودان، وصلللربيا، وطاجيكسلللتان، وكرواتيا، وات

وكمبوداي، وكولومبيلا، واملم كلة املتحلدم، وموميتلانيلا، والني ر، واليمن تقلامير عن تعأللداهتلا امللاليلة الوطنيلة 
لللدول األطراف،  ل أناوال، لتنةيللا التزامللاهتللا مبوجلل  االتةللاقيللةا وقللدمللت دولللة طرف واحللدم من  للاط ا

تقريراً عن جألود ا من أج  اسللللتكشللللاف مصللللادم متوي  بدي ة و/أو مبتكرم، وتشلللل يع دول أارى ع ه 
 فع  الشلء نةسها

دولة طرفاً  ل  سللللللبانيا، و سللللللتونيا، وأملانيا، وأيرلندا، وب  يكا،   19و ضللللللافة    ذلع، أفادت   -101
، والسلللللويد، وسلللللويسلللللرا، وفرنسلللللا، وكمبوداي، وكندا، واملم كة واتي ند، واجلمألومية التشللللليكية، وسللللل وفاكيا

املتحلدم، والنروي ، والنمسلللللللللللللللا، ونيوزي نلدا، و ولنلدا، واليلانن أبهنلا قلدملت دعملاً ملاليلاً أو دعملاً آار    
دول أطراف  ل أمللانيلا، وأيرلنلدا، وكنلدا،  5اللدول األطراف املت للللللللللللللرمما ومن ب   لاط اللدول، قلدملت 

دم، والنروي  مع ومللللات عن الكيةيللللة اليت تللللدعم هبللللا اعتبللللامات اجلن  االجتمللللاعل يف واملم كللللة املتحلللل 
 اذجراءات املتع قة نأللااما

 دول أطراف  ل أفاانسللللتان، وأناوال، وبغو، وزمبابور، وصللللربيا،   6، أب ات  43ووفقاً لإلجراء مقم   -102
دولة طرفاً  ل   17وطاجيكسلللللتان  ألود ا من أج  تعبئة املوامد أو وضلللللع اطط لتعبئة املوامد؛ وأب ات  

 أفاانسللتان، وأناوال، وأوكرانيا، والبوسللنة واهلرسللع، واتي ند، وتشللاد، وجنوب السللودان، وزمبابور، والسللناال، 
  لني ر، واليمن نلتحدايت اليت تواجألألا وصلربيا، والصلومال، وطاجيكسلتان، والعرا ، وكولومبيا، وموميتانيا، وا 

 ومبتط بات املساعدما 

أي للللللللاً، اسللللللللتةادت دولة طرف واحدم،  ل الني ر، من املقامبة الةردية   43ووفقاً لإلجراء مقم   -103
  دولتان طرفان مها البوسلللنة واهلرسلللع ع ه  امش اجتماعات ما ب  الدوماتا وع وم ع ه ذلع، اسلللتةادت  

 من املقامنت الةردية ع ه  امش االجتماع الثامن عشر ل دول األطرافا لدميقراطية  ووألومية الكوناو ا

، أب ات   ي دول أطراف  ل أناوال والبوسنة واهلرسع وطاجيكستان 44ووفقاً لإلجراء مقم   -104
 ألود ا من أج  تعزيز اروام الوطين، وضلللمان  جراء حوام منتظم مع اجلألات الوطنية والدولية صلللاحبة 

 املص حة، و نشاء منرب داا ل ل حوام ب   اط اجلألاتا 

دولة طرفاً  ل  سلللللللللبانيا، و سلللللللللتونيا، وأملانيا، وأيرلندا، وب  يكا،    19، أب ات  45ووفقاً لإلجراء مقم   - 105
واتي ند، واجلمألومية التشلليكية، وسلل وفاكيا، والسللويد، وسللويسللرا، وفرنسللا، وكمبوداي، وكندا، واملم كة املتحدم،  

روي ، والنمسلللللللللللللا، ونيوزي نلدا، و ولنلدا، واليلانن أبهنا قدمت دعملاً ماليلاً أو دعملاً آار    الدول األطراف  والن 
دول أطراف  ل ب  يكا، وكندا، والنروي ، والنمسللا، ونيوزي ندا، أبهنا قدمت دعماً مالياً    5املت للرمم؛ وأفادت  

، و سلللللللللتونيا، وأملانيا، وأيرلندا، وب  يكا،  دولة طرفاً  ل  سلللللللللبانيا   16من أج  مسلللللللللاعدم ال لللللللللحااي، وأب ات  
واجلمألومية التشلللللللليكية، وسلللللللل وفاكيا، والسللللللللويد، وسللللللللويسللللللللرا، وكندا، واملم كة املتحدم، والنروي ، والنمسللللللللا،  

 األلااما  ونيوزي ندا، و ولندا، واليانن أبهنا قدمت مساعدهتا جلألود  زالة 

  يرلنللدا، وب  يكللا، وكنللدا، واملم كللة املتحللدم، دول أطراف  ل أ  6، أب اللت 46ووفقللًا لإلجراء مقم  -106
 ونيوزي ندا، و ولندا  ألود ا من أج  تنسيل دعمألا لتنةيا فعال ل تةاقيةا 

مواءملة ، عقلدت ال  نلة ح قلة نقلاا بشلللللللللللللللأن  2020وا ل اجتملاعلات ملا ب  اللدومات لعلام   -107
ا وكان اهلدف من ار قة  و حةز املشللللامكة التنسلللليل ب  اجلألات املاحنة دعماً لتنةيا اطة عم  أوسلللل و

يف اذجراءات املتع قة نلتعاون واملسلللللللاعدم الدولي  يف اطة عم  أوسللللللل و، واسلللللللتكشلللللللاف كيةية تعزيز 
التعاون واملسللللللللللاعدم ل للللللللللمان تنةيا  اط اذجراءات، و حراز تقدم حقيقل حنو  قيل طموحات الدول 

نَة يف جألود ا األوسع نطاقاً جلمع أف   املمامسات ا وساعدت ح قة النقاا ال  2025األطراف لعام  
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 من االتةاقية تنةيااً كامً ا   6والدمو  املسللللللتةادم من أج  دعم ومسللللللاعدم الدول األطراف ع ه تنةيا املادم  
  جوان  من جوان  التعاون واملسللللللاعدم و ل املسللللللؤولية الوطنية، والتنسلللللليل ب  اجلألات   4وتدامسللللللت ار قة  

ن فيما ب  ب دان اجلنوب، ومسلللللاس  النوع االجتماعلا وضلللللمت ح قة النقاا ممث   من املاحنة، والتعاو 
، ورلللللي ل، وكولومبيا، 2021-2020 ل ة م  فريل دعم اذجراءات املتع قة نأللاامأملانيا، بوصلللللةألا مسيسلللللة  

 واملم كة املتحدم، والياننا

طراف  ل األمجنت ، و سلللللللللبانيا، و سلللللللللتونيا، األدول  من ال  11، أفادت  47ووفقاً لإلجراء مقم   -108
وأفاانسللللللللللتان، و كوادوم، وبروين دام السلللللللللل م، واتي ند، وتركيا، وكرواتيا، وكمبوداي، وليتوانيا أبهنا تتبادل 
  أف للللل  املمامسلللللات والدمو  املسلللللتةادم من ا ل التعاون الدويل واذق يمل والتعاون فيما ب  ب دان اجلنوب 

 سلاو/أو التعاون الثنا

والية اللينة املعنية ابالمتثان القايم على التعاو :    - تدا ري ضدما  االمتثان  -اثمناا  
  نماة و ولنداة وال وةا ة وسوي راة والعراق

اع فت الدول األطراف يف مؤمتر ا االسللللللللللللللتعراضللللللللللللللل الرابع أبمهية االمتثال ألحكام االتةاقية،  -109
  قيقاً أل داف االتةاقيةاوالتزمت بتعزيز  اا االمتثال 

ويف  اا الصللللللدد، التزمت الدول األطراف، يف حال عدم امتثال مزعوم أو معروف ل لتزامات  -110
، ب للللللللللللللملان أن تقلدم اللدوللة الطرف املعنيلة مع وملات عن ارلاللة    ويع اللدول 1العلاملة مبوجل  امللادم 

مع الدول األطراف األارى برو  من األطراف أبسللللللللللللللرع طريقلة ممكنلة وبكل  اوليلة ورللللللللللللللةلافيلة، وتعمل   
 ا48، واذجراء مقم 1-8التعاون ر  املسألة بطريقة سريعة وفعالة، وفقاً ل مادم 

وواصلللل ت ال  نة منا ااتتام املؤمتر االسللللتعراضللللل الرابع نظر ا يف حاالت عدم االمتثال وادعاءات   - 111
من االتةاقيةا والحظت ال  نة أنه    1- 1مادم  دول أطراف  ل أوكرانيا، والسلللللللللللودان، واليمن ل    3عدم امتثال  

 ا  1- 1ترد، منا املؤمتر االستعراضل الرابع، أر ادعاءات جديدم بعدم امتثال املادم   ن 

وترح  ال  نة نروام الار جرى مع الدول األطراف الث ي ع ه مدام السلللللنة، مبا يف ذلع  -112
بتةاع ألا مع املنظمات عند تناول أعماهلا، مبا يف من ا ل االجتماعات الثناسيةا وترح  ال  نة أي لللللاً  

ذللع تةلاع أللا مع منظملة  يومن مايت  ووتش، وارم لة اللدوليلة رظر األلالام األمضلللللللللللللليلة، وال  نلة اللدولة 
 ل ص ي  األار، وداسرم األمم املتحدم لإلجراءات املتع قة نأللااما 

 تةاع  السلللللللودان مع ال  نة، وترح  مبواصللللللل ة وفيما يتع ل نلسلللللللودان، تعرب ال  نة عن تقدير ا ل  -113
ا وترح  ال  نة نسللللتمرام ت قيألا أحدي املع ومات عن 48السللللودان الوفاء نلتزامه مبوج  اذجراء مقم 

يتع ل هبا    أن  ارالة األمنية يف املناطل املتبقية حيث ظألرت االدعاءات، وحيث أرللللام السللللودان فيما
مسلللللألة األمن تشلللللك  عاسقاً أمام التحقيقاتا وتشللللل ع ال  نة السلللللودان ع ه مواصللللل ة العم  مع ويع 
اجلألات الشلللللللريكة ل لللللللمان  جراء التحقيقات يف أقرب وقت ممكنا وترح  ال  نة أي لللللللاً نألنباء اليت 

سلللل م يف السللللودان من املتوقع أن ، التوقيع ع ه اتةا   2020تشللللرين األول/أكتوبر    3أفادت أبنه متَّ، يف  
 يُسألم يف فتة نب الوصول    املناطل اليت ال تزال التحقيقات فيألا مع قةا

وفيما يتع ل نليمن، تعرب ال  نة عن تقدير ا لتةاع  اليمن مع ال  نة وتتط ع    مواصللللللللللللل ة  -114
ا وأرلللللللللللامت ال  نة 48ذجراء مقم  املزيد من التةاع  معها وترح  ال  نة بتنةيا اليمن التزاماته مبوج  ا

   أهنلا ترحل  نسللللللللللللللتمرام ت قيأللا أحلدي املع وملات عن ارلاللة األمنيلة واجلألود اليت يبلاهللا اليمن ذجراء 
  قيقات يف االدعاءات، وعن نق  واستعمال األلاام داا  املناطل اماضعة لواليته أو سيطرتها



APLC/MSP.18/2020/6/Rev.1 

GE.20-16789 18 

مرام أوكرانيا يف اروام وتبادل املع ومات معألا بشلللأن وفيما يتع ل أبوكرانيا، ترح  ال  نة نسلللت -115
ا وا ل اروام اللار اسللللللللللللللتمر مع أوكرانيلا،  ققلت 2015ادعلاءات نسللللللللللللللتالدام األلالام تعود    علام 

أوكرانيللا من أن وكللاالت الللدفللاع و نةللاذ القللانون األوكرانيللة "ن تسللللللللللللللتاللدم قط األلاللام امل لللللللللللللللادم لحتفراد 
تادامألا" وأن "القوات املسل حة ل ب د  ولة نسلتادام األلاام من طرازر تسلتادمألا وال ختطط السل  وال

MON-series ،وOZM-72  هعن طريل اذرللللللللللللللعلال الكألرنسل ، و و أمر   أبسلللللللللللللل وب التة غ عن بعلد
 ظرط اتةلاقيلة أواتوا"ا ونملثل ، ن يُلَثر أر ادعلاء جلديلد نسللللللللللللللتالدام األلالام منلا تقرير منظملة  يومن  ال

ا ويف  اا الصلللللللللللدد، بعد أن  اومت ال  نة مع أوكرانيا ع ه مدى السلللللللللللنوات 2015ام  مايت  ووتش لع
املاضلية، وتبادلت املع ومات مع اجملتمع املدين بشلأن ادعاءات اسلتادام األلاام يف أوكرانيا، ا صلت    

حظ أنه ال يوجد سب  يدعو     بقاء  اط الق ية ع ه جدول أعماهلا يف  اط املرح ةا ومع ذلع، ت 
أو نذرلللامم    أهنا   9ال  نة أمهية اختاذ أوكرانيا التدابغ املناسلللبة نعتماد تشلللريعات وطنية مبوج  املادم  

 تعترب القوان  الوطنية القاسمة كافية لوضع أحكام االتةاقية موضع النةاذ يف أقرب وقت ممكنا

من   49سلللللللللليا  اذجراء مقم  ومن أج  ضللللللللللمان االمتثال ل تةاقية، أقرت الدول األطراف، يف   -116
، ال سلللليما 7اطة عم  أوسلللل و، أبمهية تقدمي الدول األطراف تقامير ع ه أسللللا  سللللنور مبوج  املادم  

أو اليت ال تزال  تةظ نأللاللللام  5أو املللللادم  4الللللدول األطراف اليت ع يألللللا التزامللللات مبوجلللل  املللللادم 
 ا 3تنق ألا، وفقاً ل مادم  أو

، ن تقلدم اللدول األطراف التلاليلة تقلامير يف  لاا الصللللللللللللللدد يف 2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب   29وحىت   -117
 :2020 عام

 دول أطراف ع يألا التزامات   3ن تقدم دولة طرف واحدم  ل سللللللللرر النكا، من أصلللللللل    هأ  
  ؛7، تقريراً مبوج  املادم 4مبوج  املادم 

دميقراطيلة، وسللللللللللللللرر النكلا، دول أطراف  ل  مي اي، ووألوميلة الكوناو الل  5ن تقلدم  هب  
ا 7، تقريراً مبوجل  امللادم 5دوللة طرفلاً ع يأللا التزاملات مبوجل  امللادم  33والني ر، وني غاي، من أصللللللللللللللل  

يف السنت  األاغت ا   7دول أطراف منألا  ل  مي اي، والني ر، وني غاي تقريراً مبوج  املادم    3تقدم   ون
، 2020 يف عللام 5تمللديللد املوعللد النألللاسل افللدد مبوجلل  املللادم وت حظ ال  نللة أن الني ر قللديمللت ط بللاً ل
  ؛5 ضافة    مع ومات عن تنةيا ا املادم 

 27 تقدم ، ن3اليت  تةظ نأللاام مبوج  املادم    66وفيما يتع ل نلدول األطراف الل   هج  
اتن، وبوموندر، وتنزانيا، دولة طرفاً  ل  مي اي، و ندونيسلللللللللللليا، وأوغندا، وب ااماي، وبنا ديش، وبنن، وبو 

 بيسلللللللاو، وفنزوي  هوألومية -  وتوغو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، ومواندا، وزامبيا، وسلللللللرر النكا، وغينيا
البوليةلاميلة ، وكلابو فغدر، والكلامغون، وكوت ديةوام، والكوناو، وكينيلا، وملايل، وانميبيلا، وني غاي،  -

قللدمللت تقللامير للا  ا وقللدمللت الللدول األطراف الث ي اليت7ونيكللاماغوا، و نللدوما  تقريراً مبوجلل  املللادم 
يت للللللللمن مع ومات عن  ير ال، و ل صللللللللربيا، وعمان، وغامبيا، تقريراً سللللللللنوايً، لكن التقر 7مبوج  املادم  

 ؛3األلاام امل ادم لحتفراد افتةظ هبا مبوج  املادم 

دولللة طرفللًا  ل  مي اي، وأوغنللدا، وبنن، وبواتن،  20ومن ب   للاط الللدول، ن تقللدم  هد  
البوليةامية ،   -  بيسلللللللاو، وفنزوي  هوألومية -  وتنزانيا، وتوغو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، ومواندا، وغينيا

وكللللابو فغدر، والكللللامغون، وكوت ديةوام، والكوناو، وكينيللللا، ومللللايل، وانميبيللللا، وني غاي، و نللللدوما  
 يف العام  املاضي ا 7تقامير مبوج  املادم 

ويف املؤمتر االسلللتعراضلللل الرابع، اع فت الدول األطراف أبمهية وفاء الدول األطراف ع ه وجه  -118
دولللة طرفللاً  54ا ويف اتللام املؤمتر، ن تب ا 50، وفقللًا لإلجراء مقم 9م السللللللللللللللرعللة نلتزامللاهتللا مبوجلل  املللاد

 ا 9نعتماد ا تشريعات، أو أبهنا تعترب قوانينألا القاسمة كافية يف سيا  املادم 
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ومنا املؤمتر االسللللتعراضللللل الرابع، أرللللامت دولة طرف واحدم  ل العرا     أهنا تعترب القوان   -119
 القاسمة كافيةا 

دوللة طرفلاً  ل  مي اي، و سللللللللللللللواتيين، و كوادوم،  53، ن تُب ا 2020أي ول/سللللللللللللللبتمرب   29وحىت  -120
وأنتياوا وبربودا، وأوموغوار، وأوغنلدا، وأوكرانيلا، ونالو، وبرندو ، وبروين دام السلللللللللللللل م، وبنا ديش، 

وفالو، وجامايكا، املتعددم القوميات ، وتركمانسلللللللللللللتان، وتوغو، وت -  وبنن، وبوتسلللللللللللللواان، وبوليةيا هدولة
  وجزم البألاما، وجزم سللللل يمان، وجزم القمر، واجلمألومية الدومينيكية، وجنوب السلللللودان، ودومينيكا، ومواندا، 
وسلان تومل وبرينسلييب، وسلان مامينو، وسلانت لوسليا، وسلرر النكا، وسلومينام، وسلغاليون، والصلومال، 

 ف سللللللللللللط ، والة ب ،  غينيا االسللللللللللللتواسية، وفانواتو، ودولة وغابون، وغامبيا، وغاان، وغرينادا، وغياان، وغينيا، و 
وكللابو فغدر، والكللامغون، والكوناو، وليرباي، ومللدغشلللللللللللللللقر، وم ور، وم للديف، وانومو، وني غاي، 

نعتماد ا تشلللللللللريعات وطنية أو أبهنا تعترب قوانينألا الوطنية القاسمة كافية لوضلللللللللع أحكام   ونيور، و اييت
 االتةاقية موضع النةاذا 

وندمت ال  نة    التعاون مع ال  نة الدولية ل صللللللل ي  األار من أج  التوعية هباط املسلللللللألة  -121
ال  نة الدولية ل صللل ي  األار   ه وجه امصلللوص، اجتمعت ال  نة معوع  ا  اهلامة مع الدول األطراف

من اطة   50واإلجراء ئقم  من االتةاقية    9ملناقشلللللة املسلللللاس  املتع قة نلتشلللللريعات الوطنية مبوج  املادم 
 وكالع جماالت التعاون افتم  لدعم الدول األطراف ووفًقا لوالية ال  نةا  ،عم  أوس و

ح قلة نقلاا   2020  اللدومات لعلام و ضلللللللللللللللافلة    ذللع، عقلدت ال  نلة يف اجتملاعلات ملا ب -122
بشلأن االمتثال القاسم ع ه التعاون يف  طام اتةاقية حظر األلاام امل لادم لحتفرادا وكان  دف ار قة  و 

علاملاً من تنةيلا لا؛   21التوعيلة مبلا ي ل: هأ  التحلدايت املطروحلة يف جملال االمتثلال ألحكلام االتةلاقيلة بعلد 
متثال مبوج  االتةاقية، وتعزيز اطة عم  أوسلللل و ل تةاقية؛ هج  دوم هب  التدابغ القاسمة ل للللمان اال

ال  نلة يف تنةيلا أحكلام االتةلاقيلة تنةيلااً قلاسملاً ع ه التعلاونا ورللللللللللللللك لت ح قلة النقلاا جزءاً من جألود 
ل مان ال  نة الرامية    التوعية نلتدابغ اهلامة املتص ة نالمتثال اليت اعتمد ا املؤمتر االستعراضل الرابع  

تنةيا االتةاقية، وتشللل يع الدول األطراف ع ه  سللل  ممامسلللاهتا يف جمال تقدمي التقامير يف  اا الصلللدد 
من أج  دعم اجلألود الرامية    وضلللع اط أسلللا  واضلللة ل تنةيا بنألاية السلللنة اجلاميةا وضلللمت ار قة 

 األارا وال  نة الدولية ل ص ي  ممث   من ارم ة الدولية رظر األلاام الربية

 أفحل املمائساا يف جمان تنفيذ االتفاقية -اتسعاا  

حددت الدول األطراف يف املؤمتر االسلتعراضلل الرابع، ضلمن تعألداهتا نلوفاء نلتزاماهتا نلرو   -123
التق يدية ل تعاون والشللةافية الوامدم يف االتةاقية، عدم ممامسللات ف لل ه أسللاسللية لتنةيا االلتزامات الوامدم 

 تةاقية تنةيااً انجحاًايف اال

دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، واألمدن، وأفالانسللللللللللللللتلان، و كوادوم،  24، أفلادت 1ووفقلاً لإلجراء مقم  -124
وأناوال، وأوكرانيا، والبوسللللللللللللنة واهلرسللللللللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشللللللللللللاد، واجلزاسر، ووألومية الكوناو 

، والسلللللللودان، وطاجيكسلللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، الدميقراطية، وجنوب السلللللللودان، وزمبابور، والسلللللللناال
وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل، واليمن أبهنا أدمجت أنشلللللللللطة تنةيا االتةاقية ضلللللللللمن أطر وطنية أارى 

دولة طرفاً   19ترتبط نلتنمية، وارد من الةقر، واالسلللللللللت ابة اذنسلللللللللانية، واذعاقةا ويشلللللللللم   اا األمر  
دولة طرفاً بتك يف   18أب ات إبدماج أنشلللللللللطة اذجراءات املتع قة نأللاام يف اططألا الوطنية؛ وأب ات  

كيان مث  وزامم الصلللحة أو وزامم الشلللؤون االجتماعية و/أو اجمل   الوطين لإلعاقة بتوجيه أنشلللطة  دماج 
 مساعدم ال حااي يف أطر أوسع أو املشامكة فيألاا
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دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، وأفالانسللللللللللللللتلان،  25، أفلادت  1   ذللع ووفقلاً لإلجراء مقم و ضلللللللللللللللافلة  -125
و كوادوم، وأناوال، وأوكرانيا، والبوسلللللللللنة واهلرسلللللللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللللللللاد، ووألومية الكوناو 
، الدميقراطية، وجنوب السلللودان، وزمبابور، والسلللناال، والسلللودان، وصلللربيا، والصلللومال، وطاجيكسلللتان 

والعرا ، وكرواتيلللا، وكمبوداي، وكولومبيلللا، واملم كلللة املتحلللدم، وموميتلللانيلللا، واليمن أبهنلللا ت تزم ملللاليلللًا ع ه 
 ، و/أو ت تزم مبساعدم ال حااي مبوج  االتةاقيةا5الصعيد الوطين بتنةيا التزاماهتا مبوج  املادم 

دولللة طرفللاً  ل   يوبيللا، وأفاللانسللللللللللللللتللان، و كوادوم، وأناوال،  25، أفللادت 2ووفقللاً لإلجراء مقم  -126
وأوكرانيللا، والبوسللللللللللللللنللة واهلرسللللللللللللللللع، وبغو، واتي نللد، وتركيللا، وتشللللللللللللللللاد، ووألوميللة الكوناو الللدميقراطيللة، 

السللللللودان، وزمبابور، والسللللللناال، والسللللللودان، وصللللللربيا، والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، والعرا ،  وجنوب
يلا، واملم كلة املتحلدم، وموميتلانيلا، واليمن أبن للديأللا اسلللللللللللللل اتي يلات واطط وكرواتيلا، وكمبوداي، وكولومب

عمل  وطنيلة قلاسملة ع ه أدللة وحملددم التك ةلة وامللدم الزمنيلة ل وفلاء نلتزاملاهتلا يف جملال  زاللة األلالام مبوجل  
رسلللع، وبغو، دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسلللتان، وأناوال، والبوسلللنة واهل  16االتةاقية؛ وأفادت  

وتشللللاد، وجنوب السللللودان، وزمبابور، والسللللودان، والصللللومال، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، وموزامبيل 
 أبن لديألا اس اتي يات واطط عم  قاسمة ل وفاء نلتزاماهتا املتع قة مبساعدم ال حاايا

، و كوادوم، وأناوال، دولللة طرفللاً  ل   يوبيللا، وأفاللانسللللللللللللللتللان 19، أب اللت 3ووفقللاً لإلجراء مقم  -127
وتركيا، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السلللللللودان، وزمبابور، والسلللللللناال، والسلللللللودان، وصلللللللربيا، 
والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وكولومبيا، واملم كة املتحدم، واليمن  ألود ا 

اء والةتيات والةتيان والرجال و مرللللاد م من أج  ضللللمان مراعام  ت ف احتياجات ووجألات نظر النسلللل 
 يف ويع جماالت تنةيا االتةاقيةا 

، عقدت جألات التنسلللللللللللليل املعنية بشللللللللللللؤون النوع 2020ويف اجتماعات ما ب  الدومات لعام   -128
التنةيا الةعال ل  ميع االجتماعل التابعة ل  نة هبنما، وري ل، وكولومبيا، والنروي   ح قة نقاا بعنوان  

التوعية  ا وكان  دف ار قة  و مواصللللل ة  وع االجتماعل واالحتياجات املتنوعة يف املمامسلللللة العم يةالن  -
بقيمة تعميم مراعام النوع االجتماعل والتنوع من أج  التنةيا الةعال ل تةاقية، والتصلللللدر ل تحدايت العم ية  

وقدمت ار قة  ألاغ ع ه تقييمألاا الرسيسلية عند وضلع السلياسلات والتاطيط، والربجمة والتنةيا، والعم  يف ا 
 فة عامة عن التحدايت اليت ال يزال يتع  التصللللللللللدر هلا ل للللللللللمان مراعام النوع االجتماعل والتنوع يف ويع 
جماالت التنةيا، وقدمت بعل أف   املمامسات والتوصيات ل مان تنةيا فع ل وفعال وحمدد السيا ا 

ا  طراف بدوم جألات التنسللللللليل املعنية بشلللللللؤون النوع االجتماعل وأاغاً، عم ت ار قة ع ه تعريف الدول األ 
وضللللللمت ار قة ممث   من اهليئة الكمبودية لإلجراءات املتع قة نأللاام، ووزير رللللللؤون النوع االجتماعل 

 والعم  والتنمية االجتماعية ألوغندا، والةريل االستشامر املعين نأللاام، ومنظمة  الو ترستا

اع الدويل الثالث والعشلرين ل مديرين الوطني  ومسلتشلامر األمم املتحدم، املعقود يف  وا ل االجتم  -129
اذجراءات املتع قة ، ترأ  الرسي  ج سلللة عامة عنواهنا "2020رلللباف/فرباير    14      11الة م املمتدم من  

مع ومات عن اطة عم  أوسللل و  "ا واغتنم الرسي   اط الةرصلللة لتقدمي  لصلللا  السلللكان: أبعاد التنوع   نأللاام
املعتمدم، وعن ال كيز ع ه ضلللللللللللللمان تعميم مراعام النوع االجتماعل، وضلللللللللللللمان مراعام االحتياجات املتنوعة  

 نأللااما   ل م تمعات املت رمم من األلاام عند برجمة اذجراءات املتع قة 

سللل  ة ر لللوم اجتماعات  وفداً من وفود الدول األطراف امل   86، من أصللل   3ووفقاً لإلجراء مقم   - 130
، و ل األمجنت ، و سلللبانيا، وأسللل اليا، و سلللتونيا، وأملانيا، وأوموغوار، وأوغندا،  2020ما ب  الدومات لعام  

املتعللددم القوميللات ،   -  وأوكرانيللا، وأيرلنللدا، والربتاللال، وب  يكللا، وبنمللا، وبومكينللا فللاسللللللللللللللو، وبوليةيللا هدولللة 
وسلللرر النكا، وسللل وفينيا، والسلللناال، والسلللودان، ورلللي ل، وصلللربيا،    واتي ند، وجنوب السلللودان، ومومانيا، 

البوليةامية ، وفن ندا، وكوسللتاميكا،    - وطاجيكسللتان، والعرا ، وغاان، وفرنسللا، والة ب ، وفنزوي  هوألومية  
 ، وكولومبيا، والكويت، وليتوانيا، وليسلللللوتو، وماليزاي، واملكسللللليع، واملم كة املتحدم، وموزامبيل، والنروي 

 أع اسها   وفداً ي م نساًء يف قاسمة   44ونيكاماغوا، و ندوما ، و ولندا، كان    والنمسا،
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دول أطراف  ل أفاانسللتان، والبوسللنة واهلرسللع، وجنوب  7، أب ات  4ووفقًا لإلجراء مقم  -131
السلودان، والسلودان، وصلربيا، وكمبوداي، وكولومبيا بوضلع اسل اتي يات واطط عم  وطنية بطريقة 

 13رللللللللللللللام ة ياا يف االعتبام احتياجات اجملتمعات اف ية املت للللللللللللللرمما وع وم ع ه ذلع، أفادت  
أللاام  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسللللللللتان، وأناوال، وبغو، طرفًا لديألا عدد كبغ من ضللللللللحااي ا دولة

واتي ند، وتشلللاد، وجنوب السلللودان، والسلللودان، وطاجيكسلللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا أبهنا 
تدمج منظمات ال لللحااي يف ختطيطألا ملسلللاعدم ال لللحاايا وأاغًا، ن يب ا أر وفد، ب لللحااي األلاام 

 ب دطا يف

دوللللللة طرفلللللًا  ل   يوبيلللللا، و كوادوم، وبغو، وتشللللللللللللللللللاد،  12، أب الللللت 5جراء مقم ووفقلللللًا لإل -132
 الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللللللللودان، والسللللللللللناال، وصللللللللللربيا، وكرواتيا، وكولومبيا، واملم كة ووألومية

  لإلجراءات   الدولية  املعايغاملتحدم، وموميتانيا أبن هلا معايغ وطنية لإلجراءات املتع قة نأللاام تستند     
واتي ند،   دولة طرفاً  ل أفاانسلللللللللتان، وأناوال، وأوكرانيا، والبوسلللللللللنة واهلرسلللللللللع،   13؛ وأفادت    نأللاام   املتع قة 

وتركيا، وزمبابور، والسودان، والصومال، وطاجيكستان، والعرا ، وكمبوداي، واليمن أبهنا بصدد  ديث 
 معايغ ا الوطنية لإلجراءات املتع قة نأللاام ا ل الة م املشمولة نلتقريرا

ن، و كوادوم، دوللة طرفلاً  ل   يوبيلا، واألمدن، وأفالانسللللللللللللللتلا 25، أفلادت 6ووفقلاً لإلجراء مقم  -133
وأناوال، وأوكرانيا، والبوسللنة واهلرسللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشللاد، واجلزاسر، ووألومية الكوناو الدميقراطية،  
  وجنوب السللللودان، وزمبابور، والسللللناال، والسللللودان، وصللللربيا، وطاجيكسللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، 

األنشلللطة املتع قة نأللاام يف اططألا ل سلللت ابة اذنسلللانية،   وكولومبيا، وموزامبيل، واليمن أبهنا أدمجت
 أو بناء الس م، أو التنمية، أو اطط حقو  اذنسان، حس  االقت اءا

دول أطراف  ل أفاانسلللتان، والبوسلللنة   6من اطة عم  أوسللل و، أب ات   7ووفقاً لإلجراء مقم   -134
ا امتبطت بشللللللللللللراكة مع دول أطرف أارى دعماً واهلرسللللللللللللع، واتي ند، وزمبابور، وكرواتيا، وكمبوداي أبهن

دولة طرفاً  ل  سللللللللللبانيا، و سللللللللللتونيا، وأملانيا، وأيرلندا، وب  يكا،   19ل وفاء نلتزامات االتةاقية؛ وأب ات  
واتي ند، واجلمألومية التشللللليكية، وسللللل وفاكيا، والسلللللويد، وسلللللويسلللللرا، وفرنسلللللا، وكمبوداي، وكندا، واملم كة 

 11سللللللللا، ونيوزي ندا، و ولندا، واليانن أبهنا قدمت دعماً مالياً أو غغط؛ وأب ات  املتحدم، والنروي ، والنم
دولة طرفاً  ل  سللللتونيا، وأيرلندا، وب  يكا، وسلللل وفاكيا، وسللللويسللللرا، وفرنسللللا، وكندا، واملم كة املتحدم، 

 ت رمماوالنروي ، ونيوزي ندا، و ولندا أبهنا قدمت متويً  متعدد السنوات    الدول األطراف امل

دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمدن،    19من اطة عم  أوسلللللللل و، أعدت    8وفيما يتع ل نذجراء مقم   -135
وأفاانسلللتان، و كوادوم، وأناوال، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشلللاد، وجنوب السلللودان، وزمبابور، والسلللودان،  

نسللتادام    7 واليمن تقريراً مبوج  املادم وصللربيا، وطاجيكسللتان، والعرا ، وكمبوداي، وكولومبيا، وموميتانيا،  
دولة طرفاً  ل أوكرانيا، والبوسلللللللنة واهلرسلللللللع، وبغو، وتركيا،    18دلي  اذب غا و ضلللللللافة    ذلع، قدمت  

وطاجيكسللتان،   وتشللاد، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللودان، والسللناال، والسللودان، وصللربيا، 
وكولومبيللا، واملم كللة املتحللدم، وموميتللانيللا، والني ر، واليمن مع ومللات عن التقللدم افرز  والعرا ، وكرواتيللا، 

حزيران/يونيله   30 والتحلدايت اليت واجألتأللا عم يلة التنةيلا ا ل اجتملاعلات ملا ب  اللدومات يف الة م من 
  ن عشر ل دول نةسه ا ل االجتماع الثام   ء الشل  من الدول األطراف   27  ؛ وفع ت 2020متوز/يوليه    2    

، اتي ند، و بغو، و البوسللنة واهلرسللع، و أناوال، و أوكرانيا، و  كوادوم، و أفاانسللتانو   ،  يوبياو ل    األطراف
، السلللناال، و السللل ةادوم، و زمبابور، و جنوب السلللودان، و وألومية الكوناو الدميقراطيةو   ،تركيا، و تشلللادو 
،  الني ر ، و ني غاي ، و موميتانيا ، و كرواتيا ، و كولومبيا ، و كمبوداي ، و العرا  ، و طاجيكسلللتان ، و صلللربيا ، و السلللودان و 
 اليواننا ، و اليمن و 
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دولة طرفاً  ل   يوبيا، واألمجنت ، وأفاانسللللللللللتان، و كوادوم،   28، قدمت  8ووفقاً لإلجراء مقم   -136
، ف سط   وأناوال، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسع، وبغو، واتي ند، وتركيا، وتشاد، وجنوب السودان، ودولة

وزمبابور، والسللللللللناال، والسللللللللودان، وصللللللللربيا، والصللللللللومال، وطاجيكسللللللللتان، والعرا ، وعمان، وقربص، 
وأدمجلت  7وكرواتيلا، وكمبوداي، وكولومبيلا، واملم كلة املتحلدم، وموميتلانيلا، واليمن تقلامير لا مبوجل  امللادم 

رفلاً للديأللا أعلداد كبغم دوللة ط 15؛ وقلدملت 5فيأللا أحلدي املع وملات عن التقلدم افرز يف تنةيلا امللادم 
من ضللللللللللحااي األلاام  ل   يوبيا، واألمدن، وأفاانسللللللللللتان، وأناوال، وبغو، وتشللللللللللاد، وجنوب السللللللللللودان، 
وزمبابور، والسلللودان، والصلللومال، وطاجيكسلللتان، والعرا ، وكولومبيا، وموزامبيل، واليمن مع ومات عن 

 اهتا فيما يتع ل مبساعدم ال حاايا التقدم افرز والتحدايت اليت تواجألألا يف الوفاء نلتزام

دوللة طرفلاً  ل   يوبيللا، وأفاللانسللللللللللللللتللان، و كوادوم، وأناوال،  24، أكلدت 9ووفقللاً لإلجراء مقم  -137
وأوكرانيا، والبوسللللنة واهلرسللللع، وبغو، واتي ند، وتركيا، ووألومية الكوناو الدميقراطية، وجنوب السللللودان، 

ا، والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، والعرا ، وكرواتيا، وكمبوداي، وزمبابور، والسللللللناال، والسللللللودان، وصللللللربي
وكولومبيللا، واملم كللة املتحللدم، وموميتللانيللا، واليمن، أهنللا  تةظ بنظللام وطين ذدامم املع ومللات يت للللللللللللللمن 

 أحدي املع ومات عن حالة عم ية التنةياا

 آب/ 31دولللة طرفللاً حىت  122من اطللة عملل  أوسلللللللللللللل و، سلللللللللللللللددت  10ووفقللاً لإلجراء مقم  -138
 آب/ 31ارلللللللللللللل اكلاهتلا املقرمم عن االجتملاع الثلامن عشللللللللللللللر ل لدول األطراف ا ول  2020 أغسللللللللللللللط 
دولة طرفاً، وفقاً لحتمم املتحدم ن تسللللللدد   42أي ول/سللللللبتمرب، كانت   ناك    29ا وحىت  2020 أغسللللللط 

ارللل اكاهتا بعد و ل   يوبيا، واألمجنت ، و مي اي، وأفاانسلللتان، و كوادوم، وألبانيا، و ندونيسللليا، وأناوال، 
وأوغندا، وأوكرانيا، والربازي ، وبوتسللللللللواان، والبوسللللللللنة واهلرسللللللللع، وتشللللللللاد، وتون ، وجامايكا، ووألومية 

، وجنوب أفريقيا، وجنوب السللودان، وزامبيا، وزمبابور، وسللرر النكا، والسلل ةادوم، الكوناو الدميقراطية
والسللللللناال، ورللللللي ل، والصللللللومال، وطاجيكسللللللتان، والعرا ، وغاان، وغينيا بيسللللللاو، والة ب ، وكمبوداي، 

 منا وكولومبيا، ومايل، وم ور، وموميتانيا، وموزامبيل، وانميبيا، والني ر، وني غاي، و ندوما ، والي

دولة طرفاً    19أي ول/سللبتمرب،    29من اطة عم  أوسلل و، أسللألمت، حىت    10ووفقاً لإلجراء مقم   - 139
 ل  سللبانيا، وأسلل اليا، وأملانيا، وأيرلندا، و يطاليا، وبغو، واتي ند، وتركيا، واجلمألومية التشلليكية، وسلل وفينيا،  

وحدم دعم   ، والنمسلللا، و ولندا، واليانن يف والسلللودان، والسلللويد، وسلللويسلللرا، وكندا، وكوسلللتاميكا، والنروي  
،  2020ا وواصل ت وحدم دعم التنةيا، ا ل عام  2020تنةيا اتةاقية حظر األلاام امل لادم لحتفراد يف عام  

، ُمنحللت  2020عللام  دعمألللا ل رسي  وال  للان والللدول األطراف يف جألود م الراميللة    دعم التنةيللاا ويف 
 ا نأللاام  فريل دعم اذجراءات املتع قة   يف اجتماعات   وحدم دعم التنةيا مركز املراق  
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