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 االجتماع السابع عشر
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  30-26جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 
 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

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

 موجز منفيذي  
 مقدد من السودان  

بددد م مشدداألل األلادداي األ ادديل ن الدددورا  بعددد ااددرن العامليددل الثانيددل  و دد ل ااددرن  -1
األهأليدددل ن الددددورا ، ا دددغادمت األلاددداي املودددارم لملفدددرار واأللاددداي املودددارم لألدددد  م  ألغا دددا  

 ئيددديل وفرعيددل،  يدد   وتشددما املندداملل املألوألددل  أللادداي ن الدددورا    ااددا ي اعيددل ومراعددا وملرقددا  
 ر املدنيني وتعرقا جهور الغنميل واالنغعاش االقغصاري هتد
 1955والنغيجددل ااغميددل لدألدددألل النااعددام الددا ملددال  مدددها الددا هددام    ددا  الدددورا  مندد   -2

هددددا الغألددددو  الوا ددددغ النملددددال  أللادددداي املوددددارم لملفددددرار واأللادددداي املوددددارم لألددددد  م واملغ جددددرام مددددن 
جيددد  الغدد    أل  األلادداي األ ادديل ا ددغادمت عألدد  نملددال وا ددغ هدد ا الددديال،  خمأل ددام ااددرن  ون

، 1972إىل  1955  ل النااعام  لقد ا غمر  وا  اارن األهأليل األوىل  د ل ال د م املمغددم مدن 
 لغوقيدغ عألد  ات دال الدد ي  2005 انو  الثاين/يناير   9ن  وانغهت  مسيا   1983 وبد م الثانيل عاي

عددد  ددا مددن األلادداي  بيددد  نددت جددر   قيددل نغيجددل  نااعددام ي عددت  ميددام الالشدداما  و دد ل هدد   ال
ا غثنائيل ن إيالدل األلاداي/املغ جرام مدن خمأل دام اادرن ب ودا الهدور الوملنيدل والدوليدل الدموبدل الراميدل 

  2011إىل  2005إىل القواء عأل  األلااي/املغ جرام من خمأل ام اارن ن ال  م من 
  ددددددانو  األول/  4دددددددورا  عألدددددد  معاهدددددددم  و وا ا ددددددر األلادددددداي ن ووقعددددددت  اومددددددل ال -3

 آذا / 23   ون2003تشددددددددددرين األول/  غددددددددددوبر  13وصدددددددددددقت عأليهدددددددددا ن  1997 ريددددددددددمرب
لغمديددد األجددا النهددائا لتجددراءام املغعألقددل  أللادداي  وجدد   ، قدددي الدددورا  ملألبددا  2013 مددا  
إلمجدا  ن االجغمدا  الثالد  عشدر لألددول   وقد ات دل عأليدت  2019نيدا / بريا  1إىل  5املارم 
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و  ل ف م الغمديد املاايل، منحت الدولل الاث  من االهغماي والدعم املدغمر لربانمج  -4
األعمال اإلندانيل املغعألقل  أللااي ن الدورا   وقددمت رائدرم األمدم املغحددم لتجدراءام املغعألقدل 

ر ددا القددوما ملاافحددل األلادداي، بغعدداو  وأليددل مددغ هدد   الهددام مددن الدددعم  وقدداي امل  أللادداي مايدددا  
ال اعألددل، بغحأليددا  جددم مشدداألل األلادداي األ ادديل، ونغيجددل لدد ل   ألدد  إىل ا ددغنغا  م ددار     

بادددا املقددداييإ عألددد  إ مدددال تملهددد  مجيدددغ املنددداملل املألوألدددل املددددجألل ن  يادددو  قدددار ا   الددددورا  لدددن
 1الل، يملأل  الدورا  ف م متديد من   بغ  نوام، مدن ه   اا غوو  ف م الغمديد اااليل  ون

، مددن  جددا إادداي العمددا عألدد  النحددو املنصددو  2023نيدددا / بريا  1إىل  2019نيدددا / بريا 
 عأليت ن االت اقيل 

،  ر  جتددر النداا  2011ولمل ف، ن  عقان ان صال جنون الددورا  ن متوي/يوليدت  -5
النيدددا األي ل إىل تألدددو  إادددان  أللاددداي املودددارم لملفدددرار واليدددا غدددرن  ررفدددا  و  ن الندددون ون

وغ ها من املغ جرام من خمأل ام اارن  ولدوء ااد،، ا دغادمت األلاداي األ اديل مدن جديدد 
ن وال م  بيددا  2011 ايرا /يونيددت  - ن الدددورا  مندد  ا ددغعناف  عمددال العنددف ن    /مددايو

  ادديل ن مجيددغ  يش الشددعل لغحريددر الدددورا   لاامددا  وجنددون  ررفددا  والنيددا األي ل  فقددد ي   الدد
يؤري إىل وفيام وإصا م ن ص وف املدنيني فحدد ، بدا وعندغ   حناء املنملقل، األمر ال ي ال

املن مددام اإلندددانيل مددن تقددد. املعونددل  وقددد لوألددت األلادداي األ ادديل والدد  ائر املغ جددرم   ثددر مددن 
 بح  ملر األلااي األ ايل شدحن  ناملل اجملاو م  ا   ماألأل  عاصمل الواليل، مدينل  ارقألا، وامل

الشدددر ام الغجا يدددل لألمدددوار الا ائيدددل واإلمددددارام األ ا ددديل األ دددر  إىل جندددون  ررفدددا   و دددال 
ا ددغاداي األلادداي األ ادديل رو  الوصددول إىل العديددد مددن القددر  املغوددر م  شددد الوددر  مددن القغددال، 

 ذ رم الغقا ير  ا   الملرل الرئيديل ي عت  أللااي  م  ا
و اندددت املنددداملل املألوألدددل  أللاددداي واملغ جدددرام مدددن خمأل دددام اادددرن توجدددد ن بدايدددل فددد م  -6

النيدددا  (، ن الدددوال م الشدددرقيل لادددد  والقودددا ف والبحدددر األ دددر، ون2013الغمديدددد هددد  ،  
املواقددغ وال م را فددو ، مددغ اإلشددا م إىل     األي ل وجنددون  ررفددا ، وغددرن  ررفددا    بيددا(، ون

 تد ا امن رائرم ا غصا  معاهدم  و وا  األ  م، املألوألل  غ جرام من خمأل ام اارن، ال
وال م، تصددددددا  6منملقددددددل ن  279ن  2013 ومتثددددددا تمددددددا الغحدددددددي املغبقددددددا عدددددداي -7

يشدددغبت ن   دددا  منملقدددل يعددرف  و 120  وهدددا تشددما مربعددا   مددد ا   38 004 274مدددا غها إىل 
 مغدددا   24 716 510وال م، تصدددا مددددا غها إىل  5رم لملفدددرار، ن  غدددوي عألددد   لاددداي مودددا

منملقل  62و مربعا   م ا   2 937 264منملقل  ملرم مؤ دم تصا مدا غها إىل  58مربعل، منها 
  مربعا   م ا   21 779 246يشغبت ن  ملو هتا تصا مدا غها إىل 

األمددوال املاصصددل لددربانمج ن ذلدد  العجددا ن  وعألدد  الددرغم مددن الغحددد م ا ائألددل،  ددا -8
اإلجدراءام املغعألقددل  أللادداي ن الددورا  ن فدد م الغمديددد الثانيدل وا ددغمرا  ااددرن ن النيددا األي ل 
وجندددون  ررفدددا ، فقدددد ادددح بدددرانمج اإلجدددراءام املغعألقدددل  أللاددداي ن الددددورا  ن   دددي  العددددر 

 3 223ن املائددددل، مددددن  93بل اإلمجددددام لألمندددداملل اسملددددرم، املدددددجألل ن قاعدددددم البيدددداانم، بنددددد
 لملفرار  موارا   لاما   2 999 إىل
و عألنغددا واليغددني  دداليغني مددن األلادداي   ُأريمبب  مط ببا  ال ببا الققببارف  الب ببر اا ببر -9

واملغ جرام من خمأل ام اارن  وعثا ذل    دد  بدري إادايام الددورا  ن فد م الغمديدد اااليدل  
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االألاد  املتفجرات من خملفات احلرب املعر  ة  املسجلة أعلنت  ال ة ريسال خالية من  ريما
 .2018يف نيسان/أبر   

منملقدل جديددم يشدغبت ن  ملو هتدا تصددا  1 001و د ل فد م الغمديدد،  ددر الددورا   -10
منملقددل جديدددم يشددغبت ن   ددا مألوألددل  أللادداي  72، منهددا مربعددا   مدد ا   8 009 975مدددا غها إىل 

  مربعا   م ا   1 802 666دا غها املوارم لملفرار تبألغ م
فغدددر بدددرانمج اإلجدددراءام املغعألقدددل  أللاددداي ن الددددورا   ، مدددا2011ومنددد   ايرا /يونيدددت  -11

يواجددت  ددد م ن الوصددول إىل مع ددم املندداملل املألوألددل  أللادداي/املغ جرام مددن خمأل ددام ااددرن ن 
( 2018-2011  واليدددددا جندددددون  ررفدددددا  والنيدددددا األي ل  ومدددددغ ذلددددد ، جدددددرم  ددددد ل ال ددددد م

عمأليددام مدددح وتملهدد  ن  ددا مددن واليددا جنددون  ررفددا  والنيددا األي ل  و رم هدد   العمأليددام 
منملقدددل  234 مغدددا  مربعدددل و 497 909منملقدددل  ملدددرم مؤ ددددم تبألددغ مددددا غها  14إىل تدددجيا 

 248تموعدددت    وجدددر   ديددد مددامربعددا   مدد ا   4 633 077يشددغبت ن  ملو هتددا تبألددغ مددددا غها 
منملقددل  ملددرم جددر   217  ومددن تمددو  مربعدا   مدد ا   5 130 986تبألددغ مدددا غها منملقدل  ملددرم 

 فيها  مشغبها   211مؤ دم و 6تمله ها،  انت 
منملقدددل،  1 060و  دددري الددددورا  تقددددما   بددد ا  عألددد  مدددد  آ دددر ملألددد  متديدددد ن معالدددل  -12

يشدما  و هتدا،  دام ا  مربعا  من املناملل اسملدرم املؤ ددم واملشدغبت ن  مل 20 405 932 ي   ر  
 5 440 482 مغددا  مربعددل، وتملهدد   4 704 009مدد ا  مربعددا ، وتقألددي   10 261 441إلادداء 

 32 397لامددا  موددارا  لألددد  م و 470لامددا  موددارا  لملفددرار و 1 519مدد ا  مربعددا ،  يدد  رمددر 
 قملعل من ال  ائر غ  املن جرم 

 أللااي  د ل الددنوام املااديل غملدت ومولت  اومل الدورا   نشملل إجراءام مغعألقل  -13
ن قددام تشددايأليل إألددت إيالددل األلادداي والدد  ائر غدد  املن جددرم مددن األ ااددا املألوألددل إىل جاندد   جددو  

 500 000، 2015و 2014العمدددددال  وبألدددددغ تمدددددو  متويدددددا اااومدددددل ن الددددددنغني ال  قغدددددني، 
 من روال ام الوال م املغحدم، عأل  الغوام  روال  1 500 000و

روال  لغامليددل ن قددام  2 000 000،  ن قددت  اومدل الدددورا  مبألدغ 2016 عداي ون -14
إيالددل األلادداي الددا تدددعم الهددور الددا  فوددت إىل إعدد   واليددا القوددا ف والبحددر األ ددر  دداليغني 

 مألددت مياانيددل الدولددل الددغاأل  مددن  مددن األلادداي األ ادديل واملغ جددرام مددن خمأل ددام ااددرن   مددا
، بألدغ تمدو  2017 عداي ن منملقل  بو  رشوال بواليل جندون  ررفدا   ونملن جرم اال  ائر غ  

روال   و  ل ف م  2 000 000ءام املغعألقل  أللااي ااال غثما ام اااوميل ن  نشملل اإلجر 
روال   ويغوقددغ    يغواصدا ويايددد الدددعم  8 000 000الغمديدد،  ن قددت  اومددل الددورا  مبألددغ 

 دددديما مددددغ املؤشددددرام اإلجيابيددددل عألدددد   فددددغ  جددددراءام املغعألقددددل  أللادددداي، والاااددددوما لددددربانمج اإل
 الااءام والغحدن العاي ن األراء االقغصاري لألبألد 

وااملألعت رائرم األمم املغحدم لتجراءام املغعألقدل  أللاداي ن الددورا  بددو   يدوي ن  -15
ي ن الددورا   د ل فد م الغمديدد الا يدل تعبعل املوا ر اسا جيل لربانمج اإلجدراءام املغعألقدل  أللادا

(  ال دغ ارم مدن املدوا ر الغاليدلد صدندول األنشدملل 2019نيددا / بريا  - 2014 نيدا / بريا 
اإلنددددانيل مدددن  جدددا الددددورا ، عددد وم عألددد  بألددددا  إيملاليدددا، واملمألادددل املغحددددم لربيملانيدددا الع مددد  

 قددل مددن إاددايام  دد    ددا  ملددا ليددا    ومدداوآيرلندددا الشددمام، والددوال م املغحدددم األمريايددل، وا
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اآل     يغحقل لوال اال غ ارم مدن هد   املدوا ر اسا جيدل  وبألدغ تمدو  األمدوال املغا دل عدن ملريدل 
 روال ام  6 625 609رائرم اإلجراءام املغعألقل  أللااي   ل ف م الغمديد 

 5 لغااماتدت  وجد  املددارم  وهندا  عددر مددن العقبدام العمأليدل الددا  عاقدت وفداء الدددورا  -16
 من ات اقيل  و وا   ل ف م الغمديد اااليل  وفيما يألا ه   الغحد مد

 عدي   ايل الغمويا لعمأليام إيالل األلااي 
 جتدر النااعام الا يل 
  املدغو  الديد لألغألو 
 مجغ املعألومام 
 عدي وجور معدام إيالل األلااي وعدي   ايغها 
 لدددا رفندددت فيهدددا األلاددداي/املغ جرام مدددن خمأل دددام اادددرن عمدددل الملبقدددل األ اددديل ا

 واحملغو م املعدنيل لأل بل
 العواما املنا يل واأل وال الويل 

احملددددرم    النددداا  وانعدددداي األمدددن عادددن    يودددرا  لغاملدددي   البببدر مل املسبببتفادةوتشدددما  -17
احملغو  املعدين لأل بدل  واإلعدار  ومن الشواغا األ ر  نق  الغمويا و ر ام الداا ؛ و   ا ت ا 

 ن املناملل اسملرم وغاا م الغداقملام ن مو م األمملا   يؤري إىل أت   تما عمأليل الغمله  
وتغدب  األلاداي األ اديل ن الوفيدام واإلصدا م لألمددنيني، وااصدل األمل دال، و د ل   -18

عألددد   ألقددي    اقغصددار    ت ددرع عبعددا  فهددا لمل يدداء الربيددل  وإاددافل إىل اآلا  املباشددرم عألدد  اايددام، 
النداجني و قددا  م  وعألد  ن ددإ املندوال، فددإ  تاأل دل إيالددل األلاداي  قددا ن املغو د  مددن تدوف  ملددرف 

املغ جدرام مدن خمأل دام اادرن  ويغددب  وجدور  اصملناعا أل د الناجني من  وار  األلااي  و
اقغصدددداريل وبيعيددددل  - األلادددداي األ ادددديل واملغ جددددرام مددددن خمأل ددددام ااددددرن ن مصدددداع  اجغماعيددددل

لألددداا  املغوددر ين  وتعغددرب األلادداي األ ادديل املوددارم لملفددرار   ددد  هددم العوامددا ن تعثددر اقغصددار 
 ماي تنميغت االجغماعيل  وحيول األألدر االقغصداري لمللاداي األ اديل رو  الندا  ن  الدورا  وعائقا  

 العثدو  عألد  عمدا وي ألدو  املناملل املغور م والعما، ويواجت الوحا  ذوو اإلعاقام صعو م ن
معغمددددين عألددد  اآل دددرين  و لغدددام، فدددإ  األلاددداي األ اددديل  دددول رو  الغنميدددل املددددغدامل، وتبقددد  

 لملمن البشري، ومتثا عقبل  ئيديل  ماي الد ي  هتديدا  
ولمل ف،   غثناء بع  األجااء احملدورم ن واليا النيا األي ل وجنون  ررفدا ، فإندت  -19
  2011 وصددول إىل بقيددل واليددل النيددا األي ل وجنددون  ررفددا  بدددب  ااددرن مندد  عددايعاددن ال ال

ومغ ذل ، مت إعدار  مل  ملعالل مشاألل األلااي ن املناملل العاليل اسملر  املا تدمح ال روف 
منطقة خطرة  224 شم  مجيع أنواع ااج زة،  مبقى من ملوث، مبا   بلغ جمموع ماب ل   

  مربعا   مرتا   26 462 436مبلغ مسا ت ا 
تبقددددد  مدددددن تألدددددو   أللاددددداي املودددددارم لملفدددددرار  ،  دددددا  مدددددا2018شدددددباي/فرباير  28 ون -20
يشدددددغبت ن ا غوائهدددددا عألددددد   لاددددداي مودددددارم لملفدددددرار،  منملقدددددل يعدددددرف  و 98الددددددورا  يشدددددما  ن

منملقددددددددددددل  ملددددددددددددرم  53ن ذلدددددددددددد    مغددددددددددددا  مربعددددددددددددل،  ددددددددددددا 19 285 410مدددددددددددددا غها  تبألددددددددددددغ
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منملقدددددددل مشدددددددغبت ن  ملرهدددددددا تبألدددددددغ  45و مربعدددددددا   مددددددد ا   2 418 930مددددددددا غها  تبألدددددددغ مؤ ددددددددم
  مربعا   م ا   16 866 480 مدا غها

منملقدددل يعدددرف  27تبقددد  مدددن تألدددوم  أللاددداي املودددارم لألدددد  م فيغشددداا مدددن  مدددا و مدددا -21
مندددددددداملل  ملددددددددرم  4، تشددددددددما مربعددددددددا   مدددددددد ا   4 990 051مشددددددددغبت فيهددددددددا تبألددددددددغ مدددددددددا غها   و

منملقددددددل مشددددددغبت ن  ملو هتددددددا تبألددددددغ  23و مربعددددددا   مدددددد ا   3 303 298مدددددددا غها  تبألددددددغ مؤ دددددددم
املدددغو  املغبقددا مددن الغألددو   ملغ جددرام مددن خمأل ددام    و مددامربعددا   مدد ا   1 686 753 مدددا غها

منملقددل  ملددرم  96، منهددا مربعددا   مدد ا   2 186 975منملقددل تبألددغ مدددا غها  99ااددرن فيشددما 
وألددددد   منددددداملل مشدددددغبت ن  ملو هتدددددا تبألدددددغ  مربعدددددا   مددددد ا   2 046 575مؤ ددددددم تبألدددددغ مددددددا غها 

 م  مربغ  140 400 مدا غها
مددغو  الغألدو   شام    إىل ااالل املواحل  ع  ،  صبح الدورا  يد   إر ا ا   وا غنارا   -22
  يملرتت  تبق  من مناملل  ملرم  وغ لواليغت  و وما
  ددر ، ن ال ددد م  (  دددنوام4أل بددغ   متديددددا   وبندداء عألدد  ذلددد ، يملألدد  الددددورا   اليددا   -23
ألندددت يددددغمليغ  ، ويعغقدددد الددددورا  واألقدددا  2023نيددددا / بريا  1إىل  2019نيددددا / بريا  1 مدددن

مددن مندداملل مألوألدل  أللادداي واملغ جددرام مددن خمأل ددام ااددرن، شددريملل  اهددو مدددج معالدل مجيددغ مددا
تشددداا  ا دددغمرا  تددددفقام الغمويدددا والددددعم الغقدددت والألوجددددا واال دددغقرا  األمدددت  وهددد   العوامدددا

 من الغحدي ال ي      الغاملي  الغشايألا ل  م الغمديد ن االعغبا   جاءا  
،  ديألاي وعأل  الرغم من    ف م الغمديد تر ا عألد  تملهد  املنداملل اسملدرم املددجألل  دأل ا   -24

 نددددت   بيددددا  ددددا وال م را فددددو ، ون مددددح إاددددان ن واليددددا النيددددا األي ل وجنددددون  ررفددددا ، ون
هدد ا الصدددر،  بددؤ  االددل األمنيددل ن تألدد  األمددا ن مددغ ا غمددال ا ددغمرا  ااددرن  ونعاددن الغن ال

 واغ الدورا   ملل العما الوا رم  ران  
  5وواددغ الدددورا   ملددل عمددا لألمر ألددل الثانيددل لرفددغ الغحدددي املغبقددا لددت  وجدد  املددارم  -25

، واملر ألدل الثانيدل 2019-2018وتاملا املر ألدل األوىل ال د م املغبقيدل مدن ملألد  الغمديدد اادام، 
 ( 2023-2019ف م ملأل  الغمديد  

وجتدددددددددددد  اإلشدددددددددددا م إىل     ملدددددددددددل العمدددددددددددا قدددددددددددد وادددددددددددعت ا دددددددددددغنارا  إىل الد ا دددددددددددام  -26
  ومن املغوقغ 2009-2007بشأ  أتأل  األلااي األ ايل الا  جريت   ل ال  م  اال غقصائيل

لد ا ام اال غقصائيل بشأ  أتأل  األلاداي    يؤري الوصول إىل املناملل املغبقيل إىل إلااء مناملل ا
األ ايل فو   عن املناملل اسملدرم الديددم الدا جيدري  ديددها  و د   الملريقدل،  ديوملألغ الددورا  
الدددول األملددراف  ددنو   عألدد  الغادد ام ن إماانيددل الوصددول وعألدد  الغقدددي احملددري ن تن يدد  الد ا ددل 

ائيل،  يبألغ الدورا  الدول األملراف بغدأأل  املنداملل اال غقصائيل  وعندما تنجا الد ا ل اال غقص
اسملددرم احملدددرم  ددديثا  و دد ل  بنغددائج  ي إعددارم لألد ا ددل اال غقصددائيل بشددأ  املعددا  واملددوا ر عألدد  
النحدددو الدددوا ر ن  ملدددل العمدددا هددد    وا دددغنارا  إىل هددد   الغدددأأل ام،  ددديقدي الددددورا   ملدددل عمدددا 

ألددددل لأل دددد م املغبقيددددل مددددن الغمديددددد، وقددددد يألامددددت    يملألدددد  املايددددد مددددن الوقددددت واملددددوا ر،  ددددد   حمدَّ
 االقغواء 
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 (2023-2019معامل حتر ر ااراضي  سب السنوات، )

 الدنل

 املنملقل الا تنباا معالغها األ ملا 
منملقدددددددددددددددددل 
مشددددغبت ن 
  ملو هتا

منملقدددددددددددددددددل 
مؤ ددددددددددددددددددم 

 اجملمو   اسملو م

منملقددل مألاددام مددن  دد ل 
ر ا دددددل ا غقصدددددائيل غددددد  

 مملهرممنملقل  تقنيل
تمو  املنملقل الدا 

 تنباا معالغها
2017-18 80 3 83 3,783,116 420,346.2 4,203,462 
2018-19 54 3 57 11,944,390 1,327,154 13,271,544 
2019-20 16 2 18 4,943,930 549,325.6 5,493,256 
2020-21 4 16 20 1,045,828 116,203.1 1,162,031 
2021-22 13 7 20 1,054,315 117,146.1 1,171,461 
2022-23 4 22 26 1,044,614 116,068.2 1,160,682 
 26,462,436 2,646,244 23,816,192 224 53 171 اجملموع

 يددددداانم وملنيدددددل، من مدددددل  صددددددقاء الدددددد ي والغنميدددددل   ل، قددددددمت أل ألددددد2018 عددددداي ون -27
والمعيددددل الدددددورانيل حملا بددددل األلادددداي األ ادددديل والو دددددام الوملنيددددل لتجددددراءام املغعألقددددل  أللاددددداي 
والغنميل، نغائج نوعيل  ولوما  نواتج نوعيل،  جر  املر ا القوما ملاافحل األلااي ي  ام مغار م 

املدغشدددا  الغقدددت لددددائرم اإلجدددراءام املغعألقدددل  أللاددداي ن  لودددما  الدددورم ن ااقدددا الددد ي يرصدددد 
 الدورا  

ياددددن يوجددددد  ددددو  مغعاقدددددين روليددددني،  ابملددددل املددددداعدم  ووقددددت  غابددددل هدددد ا الغقريددددر،   -28
واإلغاألدددل اليا نيدددل الدددا تن ددد   نشدددملل الغوعيدددل املدددر األلاددداي ومدددداعدم الودددحا  ن واليدددل  دددد  

م ن امليددددا  والدددا تر دددا عألددد   نشدددملل عمأليدددام الدددغاأل  مدددن ( املنغشدددر Dynasafe‘  رينا دددايف‘و
 ال  ائر ن وال م را فو  

ن وال م را فدددو   يددد  تغمثدددا مهمغهدددا   اليدددا   ‘رينا دددايف‘ذ دددر  عددد  ، تعمدددا  و مدددا -29
الرئيددددديل ن رعددددم العمأليددددل املاغألملددددل ل  ددددار األفريقددددا واألمددددم املغحدددددم ن را فددددو  والقيدددداي  هدددداي 

 جددرم ن وال م را فددو   ويددرر ن الدددول الغددام توييددغ  صددول من مددل غالددغاأل  مددن الدد  ائر امل
 اإلجراءام املغعألقل  أللاايد
 وقع  السنةنشر املتع د  سب امل

 2023-2019 2019 2018 2017 املغعهدو /الدنوام
الو ددددددام الوملنيدددددل 
لتجددراءام املغعألقددل 

  أللااي والغنميل

 النيا األي ل
  د 

 جنون  ررفا  
 النيا األي ل

  د  

 جنون  ررفا 
 النيا األي ل

 جنون  ررفا 
 غرن  ررفا 
 النيا األي ل

المعيدددددل الددددددورانيل 
حملا بددددددددددددددل األلادددددددددددددداي 

 األ ايل

  د 
 النيا األي ل

جنون  ررفا  
 النيا األي ل

 جنون  ررفا 
 النيا األي ل

 جنون  ررفا 
 النيا األي ل

من مددددددددددل  صدددددددددددقاء 
 الد ي والغنميل

 جنون  ررفا  جنون  ررفا  جنون  ررفا  جنون  ررفا 
 غرن  ررفا 

 را فو وال م  وال م را فو  وال م را فو  وال م را فو  ‘رينا ايف‘
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يألاي لغشايا ومتويا قد ام إيالل األلااي  لااما   ل ف م  ويدغند ه ا الغوييغ عأل  ما -30
 الغمديد  و يجري ن اجملمو  نشر األصول الغاليلد

   فرقغا  مياانيايغا 
    من ا غصاصيا إيالل األلااي لاا وا دم(  8   بعل  فرقل إليالل األلااي يدو 
  من ا غصاصيا إيالل األلااي لاا وا دم(  4املهاي   غل  فرقل مغعدرم 
   ن لاا وا دم(   3أل ألل  فرقل من   ن الاشف عن األلااي   

توجددد  يدداانم روليددل عامألددل ن الدددورا ، إذا ا ددغثنيت وال م  الوقددت ااااددر، ال ون -31
املألوألدددل املغبقيدددل را فددو   ومدددن املددأمول    حيصدددا الدددورا  مدددغ ي رم إماانيددل الوصدددول إىل مناملقددت 

ونغائج الد ا ل اال غقصائيل املعدارم لألمنداملل املوجدورم و ديدد منداملل جديددم عألد  قيدا  واادح 
ورقيددل لقد اتددت وا غياجاتددت  و دد   الملريقددل، تشددجغ املن مددام غدد  اااوميددل الدوليددل والشددر ام 

ن  إجيابيددا   إ ددهاما  عددن الاي يددل الددا عاددن    تدددهم  ددا  الغجا يددل عألدد  العمددا مددغ الدددورا   ثددا  
 تما الهور الراميل إىل تمله  األ ااا من األلااي/املغ جرام من خمأل ام اارن 

روال ام   59 838 606ويقدددددد  مددددددغو  الغمويدددددا اململألدددددون ل ددددد م الغمديدددددد  بألددددددغ  -32
روال   صصددغها  اومددل الدددورا  والغمويددا الدد ي  12 000 000تموعددت  ويشددما ذلدد  مددا
  وهدد ا عثددا فجددوم متويأليددل روال ا   1 367 470راءام املغعألقددل  أللادداي البددالغ  درتددت رائددرم اإلجدد

   ويرر  ران  الغمويا اململألون لاا  نلدروال ا   46 471 138 قد ها  اليا  
 2018 13.110.647د 
 2019 17.984.432د 
 2020 14.627.664د 
 2021 4.931.661د 
 2022 4.931.661د 
 2023 4.252.541د 

الدورا  إليالل األلاداي مدن املنداملل املألوألدل إىل افد اع    ااالدل األمنيدل ن وتدغند  ملل  -33
املناملل املألوألدل  أللاداي واملغ جدرام مدن خمأل دام اادرن  غغحددن  ومدن املدأمول    تصدبح واليغدا 

   الغمويددا شدداغا  ئيدددا آ ددر  النيددا األي ل وجنددون  ررفددا  آمنغددني ألفرقددل إيالددل األلادداي   مددا
 اسمل  عأل  اف اع وجور متويا  اف لألربانمج  وتقوي مجيغ

عددددن  فددددغ الددددااءام وال  يدددد   وعألدددد  الددددرغم مددددن جددددو الغ ددددامل الدددددائد املنبثددددل   ا ددددا   -34
وصددد ت  عددد    ددد ل ال ددد م املغبقيدددل مدددن مددددم   ملن مدددام الدوليدددل، إذا ا دددغمرم األوادددا   مدددا

 الغمديد اااليل وف م الغمديد الديدم، ينباا لمل ف    ندغعد لنغيجل مماألألل 
 أللادداي ن وهنددا   الددل ملددوا ن إندددانيل  قيقيددل تدددغألاي تن يدد   نشددملل اإلجددراءام املغعألقددل  -35

يعور ذل  فق  إىل الصعو م الابد م  جتد من يقوي  ا  اليا   وال جنون  ررفا  والنيا األي ل ال
ن الوصددددول إىل املندددداملل املغوددددر م  أللادددداي بدددددب  ا ددددغمرا  الندددداا  املدددددألح ن العديددددد مددددن املندددداملل 

املوجدددددورم ن  دددددارقألا املغودددددر م  أللاددددداي  ولايددددداانم األمدددددم املغحددددددم واملن مدددددام غددددد  اااوميدددددل 
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والددددمايين، مثدددا ماغددد  تندددديل الشدددؤو  اإلنددددانيل، إماانيدددل حمددددورم لألوصدددول املباشدددر إىل املنددداملل 
املغودددر م مدددن األلاددداي بددددب  الامدددوع الددد ي ياغندددف الوادددغ األمدددت  وإادددافل إىل ذلددد ، عرفدددت 

انهددا وصددو ا عألدد  املن مددام الددا تعمددا عددرب اادددور مددن البألدددا  اجملدداو م تقألصددا ن املندداملل الددا ع
مددددد  الدددددنوام القأليألددددل املاادددديل  وعألدددد  الددددرغم مددددن    هدددد   الصددددو م القامتددددل قددددد تددددو ا أل  آفددددال 

 ديما بعدد اإلعد   الوشدي  لواليدل  دد  واليدل  اليدل  اإلجراءام املغعألقدل  أللاداي اديقل جددا ، وال
  ومدن 2017ول/ريددمرب من األلااي املوارم لملفدرار واملغ جدرام مدن خمأل دام اادرن ن  دانو  األ

شددأ   فددغ الددااءام    يددنعاإ إجيابيددا  عألدد  ااددوا  الديا ددا الددوملت الددا ي و دد ا    حيدددن فددر  
 الوصول إىل الواليغني  وه   قد تايد من إماانيل تن ي   نشملل اإلجراءام املغعألقل  أللااي 

اي  نشددملل إيالددل و دد ل فدد م الغمديددد اااليددل، هنددا  تموعددل إماانيددام  ألددرم عألدد  إادد -36
األلادداي املعغامددل، ومددن املغوقددغ    ياددو   ددا ن ددإ الغددأأل  عألدد  العمأليددام ن فدد م الغمديددد املقبألددل  

 وفيما يألا املااملر الا  غما مواجهغهاد
ت دددد ع اسملددددل    ت ددددا األواددددا   احلالببببة السياسببببية  االقتعبببباد ة العامببببة    ( 

  ؛الديا يل واالقغصاريل مواتيل لعمأليام الغمله
الندددداا  الددددائر ن بعدددد   حندددداء جنددددون   احلالبببة اامنيببببة يف منبببباط  العمليببببات   ن( 

  ررفا  والنيا األي ل قد يؤألر عأل   ملل العمأليام؛
تغوقددف  ملددل تملهدد  املندداملل املا وعددل  أللادداي ن الدددورا  إىل  ددد   التمو بب     ( 

 ورا ؛ ب  عأل  ا غمرا  الغمويا من اجملغمغ الدوم و  ا من  اومل الد
غايددرم ن ال دد م مددن  ايرا /يونيددت إىل  ا  ، شددهد الدددورا   مملددا  عمومددا   الطقبب    ر( 

تدددغم ن  تشددرين األول/  غددوبر  و دد ل هدد ا الوقددت مدددن الدددنل، قددد تغوقددف  نشددملل العمأليددام  و
قد يؤري إىل عدي الوفاء  ملواعيد النهائيل املعألنل ل  م الغمديد  وهنا  إماانيل   مناملل حمدورم مما

الاايددددرم إىل  ريدددد  األلادددداي واملغ جددددرام مددددن  بدددد م    تددددؤري ال يودددداانم النامجددددل عددددن األمملددددا  
املغ جدرام  يدؤري إىل عددي  شدف األلاداي  و رفنها عأل  مدغو م  عمدل، ممدا خمأل ام اارن  و

 قد يؤري بدو   إىل أت   العمأليل؛ من خمأل ام اارن، وهو ما
تقدددغ  قدددول األلاددداي ن جندددون الددددورا  ن منددداملل ذام غملددداء  التقبببار     ه( 

ومنددداملل جبأليددل  فعمأليددل اا دددر وإيالددل األلادداي مدددن املدددا ام األ ادديل الصدددألبل ذام نبدداك  ثيددف 
  ملوي    الاملاء النباك  املنحد ام ااارم( تدغارل وقغا  
    


