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 االجتماع التاسع عشر
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 
 من جدول األعمال المؤقت 12البند  

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

                                                                   تحليل  الطللب المقلد ن من موايتلاننلا من مجل  تملدعلد الموعلد النللا ي   ملا    
 *من االتفاقنة 5                                         تدمير األلغان المضادة لألفراد وفقا  للمادة 

 )بلجنكا، وزامبنا، وسري النكا، والنرويج( 5مقدن من اللجنة المعننة بتنفيذ المادة    

. ودخىت اتفاايا  حيز النااذ بالنسدة  لاا 2000فمرز/يرلاه    21                                 صدد قت مريتااياا عى  اتفاايا  ي    - 1
  20وددددي ي   . وأبىغدددت مريتادددايادددا ي  فو ت عدددا األول  عن ال دددددددددددددادددا اددد  الم 2001كدددايرل اليددداي /ينددداي     1ي   

                                                                                برجرد مناطق مع وي  أو ي دددددداةه ي  أياا مزيوع  باأللغاي المألددددددادا للي اد. وكال لزاما     2001حزت ال/يرياه  
عى  مريتادداياددا أل فدددم  أو فماددج فدددمي  جمال األلغدداي المألدددددددددددددددادا للي اد المرجردا ي  المندداطق المىغرمدد  

. ومنذ ذلك ال ين، قدمت مريتااياا طىةات  2011ي   ينا / كايرل الياي    1الخاضددع  لرتيااا أو طدداا فاا ب ىرل 
، وإل  اتجاماع ال ابل 2010لامديد المرعد الناائ  الم دد لاا إل  اتجاماع العاشددد  لىدول األط اي ي  عاي 

. ووايوت اجاماعات الدول األط اي باإلجماع ي  كج م ا عى  طىب  2015ع ددددددددددددد  لىدول األط اي ي  عاي 
  5تادداياددا. وكددال طىددب مريتادداياددا الددذت وايق عىادده مؤفم  األط اي ال ابل ع ددددددددددددد  لمدددا  الامددديددد المودددي من مري 

، أثناء 2018ف دد تن الياي /يريمب     29. وقد أعىنت مريتااياا، ي   2021كايرل الياي /يناي     1طددنرات، حا  
   من اتفاايا .   5                                                                    اتجاماع السابل ع   لىدول األط اي، أياا يا ذت الازامافاا بمرجب المادا 

، عن اكا اي  2020حزت ال/يرياه    23ي    7وأبىغت مريتااياا، ي  فو ت عا المودي بمرجب المادا  -2
إل  اتجاماع اليامن ع دددددد  لىدول األط اي ي      ا  مناطق مىغرم  لم فمن مع وي  من قبج، وعىاه قدمت طىة 

  فمديد طىب مريتااياا وفم  لامديد المرعد الناائ . ووايق اجاماع الدول األط اي اليامن ع ددد  عى    2020عاي 
  .2022كايرل األول/يناي   31حا      ا ،المرعد الناائ  لمدا ثالث  ع   شا  

وتحظ اجامداع الخب اء، لددم مرايواده عى  الاىدب، أل مريتادايادا ت فاىدب طددددددددددددددرم الاا ا الزمناد   -3
لمعىرمات ذات الصددددددددى  ب ا  الالزم  لجمل وفويام الباايات الماعىو  بالاىرث باأللغاي األيضددددددددا  و ي عا من ا

                                                                                               وضددددددل خا  اطددددددا دددددد ا ا  عادي  اطددددددانادا  إل  عذع المعىرمات. وتحظ اتجاماع كذلك الازاي مريتااياا باوديم  
                                                         ياألدددددددمن خااا  فسددددددداند إل  يام أوضدددددددب لمدم الا دت، وف دد بودي   2021آذاي/مايس    31طىب آخ  ب ىرل  

 .5أكب  من الدق  الرقت الالزي تطاممال فنايذ المادا 
  

                                                                 فأخ  فوديم عذع الرثاو  لظ وي خايج  عن إيادا الجا  المود  م  لاا. *
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لامددديددد   5                                                         ، قدددمددت مريتادداياددا طىةددا  إل  الىجندد  المعنادد  بانايددذ المددادا  2021حزت ال/يريادده    1وي    -4
، كابدت الىجند  يطددددددددددددددال   2021فمرز/يرلاده   12. وي   2022كدايرل اليداي /ينداي    31األجدج الم ددد لادا ي  

                       قددمدت مريتادايادا يد عدا.  ،  2021أيىرل/طددددددددددددددبامب     10                                                   إل  مريتادايادا فىامف ييادا مزتددا  من المعىرمدات. وي   
 . 2026كايرل الياي /يناي    31وطىبت مريتااياا فمديد المرعد الناائ  لمدا خمف طنرات، حا  

  . 2007وتحظت الىجن  أل مريتااياا لم فاويد بعمىا  طىب الامديد الا  أيطااا الدول األط اي ي  عاي   -5
اأخ  عن المرعد الناائ  الم دد لىدول األط اي  وتحظت الىجن  كذلك أل مريتااياا قدمت طىباا ي  وقت م

. ومل ذلددك، تحظددت الىجندد  بددايفاددا  فوددديم  2021آذاي/مددايس    31، وعر  2021لاوددديم الاىةددات ي  عدداي  
مريتادايادا طىبادا ودخرلادا ي  حراي قدائم عى  الاعداول مل الىجند ، بمدا ي  ذلدك من خالل عودد اجامداع مل 

 اا. الىجن  لمناق   ال ال  ي  مريتااي 

، حددت مريتااياا، من خالل مسددددددددددب 2020وت ددددددددددي  الاىب إل  أيه ي  وقت الاىب المودي عاي  -6
مناطق ي ددددددداةه ي    4و    ا   م بع   ا  ما   4  710 666.248مناطق خا ا مؤكدا فبىغ مسددددددداحااا   10 ي  فون ،  

قبج ي   ما  م بل من المناطق المىغرم  الا  لم فمن مع وي  من  3 375  000أياا خا ا فبىغ مسددددددداحااا 
زمري، وأدياي. وت ددددددددددددددي  الاىددب إل  إج اء فويام ي  شددددددددددددددةددا /يب اي     -  م ددايظددات داخىدد  يراذيبر، وفي س

من قبج الب يامج الرطن  إلزال  األلغاي أل  اض إيسدددددددددددددايا  من أجج الانما ، والمنظم     2021وآذاي/مايس 
،  2019عاي   والمرثو  ي      ا   دعا حديي الن وتجا  لىمسدددددداعدا ال ددددددعبا ، شددددددمج المناطق المىرث  باأللغاي الا  فم ف دي 

والمندداطق الا  أعيددد ف ددديدددعددا والا  فعاب  خدداضددددددددددددددعدد  لرتيدد  مريتادداياددا أو طدددددددددددددداا فاددا ي  شددددددددددددددةدده جزت ا 
مناود  مىغرمد    20حدددت    2021وت ددددددددددددددي  الاىدب كدذلدك إل  أل بعيد  الاويام الا  ج ت ي  عداي   يراذيبر.

  زمري، -  مناو  ي  داخى  يراذيبر، ومناواال ي  في س   16ن بيناا  م       ا ، م بع     ا   ما   16  183  490مسدددددددددداحااا  
 ومناواال ي  أدياي.

من الرضدددددر  ب دددددأل المناطق المىغرم ، وت طددددداما فريي      ا   وكابت الىجن  إل  مريتااياا فاىب مزتد -7
  ريتااياا                                                                                            معىرمات مصدددددنا  حسدددددب المناطق الخا ا المؤكدا والمناطق الخا ا الم ددددداةه يياا ويرع الاىرث. ويد ت م 

م ي ا إل  أل جمال المناطق الع  تن فأكد أياا مناطق خا ا وأل خمف مناا مىرث  بألغاي مألادا للي اد،  
 مناطق مىرث  بألغاي مألادا للي اد والم كةات عى  الن ر الاال :  10وخمف مناطق بألغاي مألادا لىم كةات، و 

 مناو  مؤكدا الخاريا اطم المناو   اطم الرتي 

مساح  المناو  المؤكدا  
 يرع الاىرث  األلغاي الا  فم ف ديدعا (2الخاريا )ما 

 مألادا لىم كةات ألغاي  PT Mi-K 585 700 1 مايافك  أدياي 

 ألغاي مألادا لىم كةات  TBC PT Mi-K 1 كنياف أدياي 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  APID51, ACID51 839 424 1 24برشرل  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  APID51,TM57 9  147 780 1 55برشرل  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا لىم كةات  PT Mi-K 1  203 880 1 كي كايا داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد  APID51, VS50 329 829 1 2ليرتج  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد  Pk 126 1 585 132 APID51 داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا لىم كةات  Pk 173 1 364 362  3 Type 72 داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا لىم كةات  PT Mi-K 62 819 1 يبا  لع اي  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد  APID51 126 578 1 وتاات ل ااخ داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 28 794 1 1زت زايكا  داخى  يراذيبر 
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 مناو  مؤكدا الخاريا اطم المناو   اطم الرتي 

مساح  المناو  المؤكدا  
 يرع الاىرث  األلغاي الا  فم ف ديدعا (2الخاريا )ما 

 والم كةات ألغاي مألادا للي اد  VS50,TM57 16 257 1 2زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 14 696 1 4زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 25 565 1 6زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 26 654 1 7زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 66 987 1 8زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 23 638 1 3زت زايكا  يراذيبر   داخى

 ألغاي مألادا للي اد والم كةات  VS50,TM57 75 375 1 5زت زايكا  داخى  يراذيبر 

 ألغاي مألادا للي اد  VS50 63 796 1 برخزام  في س زمري

 ألغاي مألادا للي اد  APID51 50 769 1 كامكري  في س زمري

   16  183 490 20  المجامال 

وف حدب الىجند  بدالمعىرمدات الا  قددماادا مريتادايادا، وتحظدت أعماد  اطددددددددددددددام اي مريتادايادا ي  فودديم  -8
لادد  لرج اءات الماعىودد  بدداأللغدداي، وذلددك باوددديم معىرمددات عن الاوددايت  با تودد  فاسددددددددددددددق مل المعددايي  الدددو 

الا ديات الماةقا ، مصددددددددنا  حسددددددددب االمناطق الخا ا الم دددددددداةه ييااا واالمناطق الخا ا المؤكداا وحجماا  
                                                                                                 النسددددب ، عالوا عى  يرع الاىرث. وأشددددايت الىجن  أيألددددا  إل  أعما  إبالع مريتااياا عن الاودي الم  ز ويوا  

المسداخدم  لري ا  عن األياضد  )أت إلغااعا عن ط تق اطداخداي المسدب  ي  الاون  أو فوىاصداا لىمناجا  
 باطاخداي المسب الاون  أو اإلي ا  عناا عن ط تق إزال  األلغاي(.

وت دددددددي  الاىب إل  أل الب يامج الرطن  إلزال  األلغاي أل  اض إيسدددددددايا  من أجج الانما  طدددددددجج   -9
، من بينام ام أا واحدا  2021-2018ث األلغاي واألجازا المااج ا خالل الاا ا ضدد ايا بسددبب حراد 6وقرع 

  إل  أل الاىرث باأللغاي األيضدا  والذخائ  العنوردي  ومخىاات     ا   وت دي  الاىب أيألد  يجال )ج ح (.   5)ج ت  ( و 
صددددددددددرل إل  ال  ب المااج ا ي  مريتااياا ينارت ي  الغالب عى  فأثي  اجاماع  واقاصددددددددددادت، إذ يمنل الر 

  إل  قاج الماشدددددددا . وت دددددددي  الاىب كذلك إل  اطدددددددام اي     ا   الم اع  و ي عا من مرايد المجامل الم ى  وتؤدت أحااي 
. ومن المع وي أل مناطق  2021و 2009وقرع حرادث ب دد ت ، حيو وقل عدد من اإلصددابات بين عام  

  اداء من عمىاد  الاااي . وف حدب الىجند  كيي ا ي  مريتادايادا  ناد  بدال واطددددددددددددددب المعددياد ، وتمكن فنمياادا عندد اتيا 
                                                                                             باوديم مريتااياا معىرمات عن ضددددد ايا األلغاي مصدددددنا   حسدددددب يرع الجنف والعم ، وف  دددددج  ل مريتااياا عى  

عى  وجه فاي باتلازامات  مراصددددددددددى  جمل المعىرمات واإلبالع عناا باذع الا تو . وتحظت الىجن  أل الرياء 
كبي ا ي  ف سددين طددالم     يا ا الامديد الماىرب يمكن أل يسدداعم مسدداعم    خالل   5المنصددرع عىياا ي  المادا 

 الة   والظ وي اتجاماعا  واتقاصادي  ي  مريتااياا.

وت ددددددددددددددي  الاىدب كدذلدك إل  أل مريتادايادا يظمدت عددا حمالت فرعاد  بمخداط  األلغداي ب اد  فغيي   -10
 ، يإل وضدددل مراد الارعا  يألدددل ي   طدددىرل السدددكال ي  المناطق المع ضددد  لخا  شدددديد. ولألدددمال الاعالا 

اتعاةاي يرع الجنف واتحاااجات المانرع  لىمجامعات الم ىا  الماألددددددددددد يا من األلغاي. وكابت الىجن  إل  
مريتااياا لاىب معىرمات ب دددددأل وجرد خا  ماصدددددى  وم ددا الامالاف وماعددا السدددددنرات لىارعا  بمخاط   

                                                               لم ىا  الماأث ا. ويد ت مريتااياا م ددي ا إل  أيه لم يام بعد وضددل  األلغاي، وجارد ال د مناا ي  المجامعات ا
خا  ماصدددى  وم ددا الامالاف وماعددا السدددنرات ألي دددا  الارعا  بمخاط  األلغاي. وتحظت الىجن  أعما  
  ضدددمال مريتااياا اطدددام اي جارد الارعا  بمخاط  األلغاي ي  المجامعات الم ىا  الماأث ا. وف حب الىجن  بقااي
مريتااياا برضدل خاااا با تو  فاناطدب مل الااديد الذت يراجه السدكال، وف اع  مسدأل  يرع الجنف والعم ، 
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وفدأخدذ ي  اتعاةداي مخاىح احااداجدات وفجدايب السددددددددددددددكدال ي  المجامعدات الم ىاد  المادأث ا. وف حدب الىجند   
جال الارعا  بمخاط  األلغاي، كذلك بجارد مريتااياا ال اما  إل  كاال  إيجاد قديات وطنا  مسددددددددددددادام  ي  م

 واإلبالع عن الاودي الم  ز ي  عذا الصدد با تو  مصنا  حسب يرع الجنف والعم . 

  كايرل الياي /   31                                                                     وميىما ذ ك ، طىبت مريتااياا فمديد المرعد الناائ  لمدا خمف طدددددددددنرات، حا   -11
قت المودي إلزال  األلغاي، وحجم  . وت ددددي  الاىب إل  أل موداي الرقت الماىرب يسدددداند إل  الر 2026يناي   

المناو ، ومسددددددارتات الاىرث المارقع ، والخب ا السددددددابو  الماعىو  بالعمج ي  مناطق مماثى . وت ددددددي  الاىب  
إل  إج اء المزتد من أعمال المسددددب. وت ددددي  الاىب إل      ا   إل  أل عذع الاودي ات قابى  لىاغيي  اطدددداناد   ا  أيألدددد 

ل  دددد الامرتج وفريي  المرناين والمعدات و ي   2021أشدددا  ي  عاي ال اج  بصدددريا أولا  إل  يا ا طدددا  
ذلدك من المرايد الالزمد  لن دددددددددددددد  ثمداياد  أي قد  إلزالد  األلغداي. وبمج د فعبةد  عدذع األي قد  اليمداياد  وي دددددددددددددد عدا،  
طاكرل من الممكن إيجاز المزتد من المسب والاااي  لىمناطق الم ددا ي   ألرل خمف طنرات إذا نىت  

 ىرث الموديا عى  حالاا. كما  الا 

    بناء قديات الب يامج1وت دددي  الاىب إل  أل مريتااياا طددداوري خالل يا ا الامديد باألي دددا  الاالا :    -12
  وإج اء مسدددددددددب فون  و ي  فون  ي  المناطق  2الرطن  إلزال  األلغاي أل  اض إيسدددددددددايا  من أجج الانما    

  وضددددمال صددددااي  قاعدا الباايات الرطنا   3(   2022-2021م  )الماأث ا لزتادا دق  ف ديد المناطق المىغ
  وبذل جارد لجمل األمرال لألدمال أل فمرل 5  وفنظام حمالت فرعا  بمخاط  األلغاي مالئم  لىسداا؛   4 

  وكادالد  الاخااإل إليجداد  7  فااي  المنداطق المىغرمد  الماةقاد    6                                          المرايد الددولاد  مكم ىد  لىمرايد الرطناد    
 ا وطنا  مسادام  ي  مجال إزال  األلغاي. قدي 

مل فرصدددداات بعي  الاويام، طدددداوري الب يامج الرطن  إلزال  األلغاي    ا  وت ددددي  الاىب إل  أيه، فم ددددا  -13
  من ي د  ماندطدين عسدك تين                                  فديتب مرناين مدييين جدد بدت  1أل  اض إيسدايا  من أجج الانما  بما يى :   

  وفديتب وي دددددد  ثالث  أي ق  مسددددددب  ي  فون /أي ق  مسددددددب فون  لا ديد 2  إلج اء عمىاات المسددددددب واإلزال  
  وعوب فريي  ما يكا  من المسدددددددب  ي  الاون /المسدددددددب  3مدم فىرث المناطق قبج البدء ي  إزال  األلغاي   

  والنظ  ي  اطددداخداي كالب ك دددح األلغاي 4الاون ، القااي باديتب وي ددد  ثمايا  أي ق  فااي  ي  يراذيبر   
  واتحاااظ بمكاب 5و/أو مديري  بصددددددددريا عماو        ا     يراذيبر حيو فرجد ألغاي ت يمكن اكا دددددددداياا فوىيدي ي

  الب يامج الرطن  إلزال  األلغاي أل  اض إيسددددايا  من أجج الانما  ي  يراك ددددر ، وبمكاب لىعمىاات ي  يراذيبر
لمناطق الراقع  خاي  ياا؛ وتي    الانسددديق مل السدددىاات المخاصددد  قدي اإلمكال ب دددأل ا6وف س زمري  و 

 مريتااياا ولمناا ف ت طاا فاا الاعىا .

      ا ، م بع     ا   ما    16  183  490مناو  مىغم  فبىغ مسداحااا    20وتاألدمن الاىب خا  عمج لمسدب وفااي   -14
  ند بما ي  ذلك الرقت المودي الالزي إلزال  األلغاي من كج مناو . وت دددددي  الاىب إل  أل عذا الجدول الزمن  يسدددددا 

    ا   ما   250ي  السدددددن ، وتارل  كج ي تق فنظاف مسددددداح       ا   يرم 250إل  اطددددداخداي ثمايا  أي ق  عامى  فعمج 
مريتااياا،   ي  اليري. وكابت الىجن  إل  مريتااياا من أجج زتادا فرضددددددددددددداب الوديات ال الا  المرجردا ي      ا   م بع 

                                         عددد أي قد  إزالد  األلغداي. ويد ت مريتادايادا    والودديا الماىربد  لا ددددددددددددددغيدج األي قد  اليمداياد  الماىربد ، بمدا ي  ذلدك
،  م دي ا إل  إمكايا  فريي  مرناين لاذع األي ق  من طدال  الماندطدين المريتااي  أو فعيينام من السدكال الم ىيين 

  مزتى  ألغاي لمج ي تق. 10وفريي  

نا  م ددا  وت دددددددددددي  الاىب إل  أل عمىاات اإلي ا  عن األياضددددددددددد  ي  مريتااياا فاةل معايي  وط -15
لرج اءات الرطنا  الماعىو  باأللغاي ف دددددددمج فنايذ ياج قائم عى  األدل  ي  مجال المسدددددددب  ي  الاون      ا  جيد

والمسدددب الاون  والاااي . وت دددي  الاىب إل  أل اإلج اءات الرطنا  الماعىو  باأللغاي قد وضدددعت بدعم من 
كد  مل جمال الجادات العدامىد  ي  مجدال  م كز جناف الددول  إلزالد  األلغداي أل  اض إيسددددددددددددددداياد  وبدال دددددددددددددد ا

إل     ا  اإلج اءات الماعىو  باأللغاي، بما ي  ذلك المنظم  الن وتجا  لىمسدددداعدا ال ددددعبا . وت ددددي  الاىب أيألدددد 
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أل اإلج اءات الرطنا  الماعىو  باأللغاي فسدددداند إل  اإلج اءات الدولا  الماعىو  باأللغاي وأيألددددج الممايطددددات 
اياا. وأشدددددداي الاىب كذلك إل  أل مريتااياا فديل أل اإلج اءات الدولا  الماعىو  المسددددددامدا من ب يامج مريتا 

بداأللغداي قدد شدددددددددددددداددت ف ددييدات عودب الا ددييدات األخي ا لرج اءات الرطناد  الماعىود  بداأللغداي، وأل مريتادايادا  
ض الاصدددددددددت  فعازي إج اء ف ىيج لرج اءات الرطنا  خالل يا ا الامديد لألددددددددمال ف ديياا ولجعىاا فا  بغ  

 لىا ديات الماةقا .

من الرضدر  ب دأل طباع  عمىاات اإلي ا  عن األياضد       ا   وكابت الىجن  إل  مريتااياا فاىب مزتد -16
الا  طدددددددداج ت ي  المناطق الماأث ا، ولمع ي  ما إذا كايت مريتااياا فعازي إج اء مسددددددددب  ي  فون  أو إج اء  

ا م ددددددي ا إل  أياا طدددددداج ت عمىاات مسددددددب فون  وفااي                 ويد ت مريتاايا  مسددددددب فون  وعمىاات فااي  يوإل.
  إضا ا  ي  المناطق الع  تن الا  فأكد فىرثاا باأللغاي.

وكابت الىجن  إل  مريتااياا لاىب معىرمات عن الجدول الزمن  تطددددددددداع اض واعاماد اإلج اءات   -17
بعدد ف دديدد جددول زمن  أكي  واق ا   الرطناد  الماعىود  بداأللغداي. وأشددددددددددددددايت مريتادايادا ي  يدعدا إل  أيده لم يام  

لا ديو اإلج اءات الرطنا  الماعىو  باأللغاي، ولمناا طداألدل عذع المسدأل  ي  اتعاةاي ي  عمىا  الاخااإل.  
                                                                                               وأشددايت مريتااياا ي  يدعا كذلك إل  أل جمال الا دييات ذات الصددى  الا  أ ج تت عى  اإلج اءات الدولا  

ويحبت الىجن     ج اءات الرطنا  قبج إج اء أت مسب أو أي ا  فااي  أخ م.الماعىو  باأللغاي طادي  ي  اإل
   ا  ب د مريتااياا وتحظت أعما  أل فماج مريتااياا مراصدددددددددددددى  ف ديو اإلج اءات الرطنا  الماعىو  باأللغاي ويو

  ج الممايطددددددات ألحدث اإلج اءات الدولا  الماعىو  باأللغاي، وفمياااا ويق الا ديات الجديدا واتطددددددااادا من أيألدددددد 
 لألمال كااءا الانايذ ويعالياه.

وت ددددي  الاىب إل  أل ف ديد أولرتات المسددددب والاااي  طدددداسدددداند إل  األث  اإليسدددداي  الناجم عن  -18
األلغاي المألددددددددادا للي اد. وكابت الىجن  إل  مريتااياا لاىب مزتد من المعىرمات عن كادا  ف ديد أولرتات 

يادا م ددددددددددددددي ا إل  أل األولرتدات قدد حدددعدا الب يدامج الرطن  إلزالد  األلغداي                              المسددددددددددددددب والاااي . ويد ت مريتادا
أل  اض إيسددددددايا  من أجج الانما  بالانسدددددديق مل مميىين عن ال كرم  المريتاايا  وطددددددال  الماندطددددددين ي   

 الجاش المريتااي .

الجنف وت ددددددددددددددي  الاىدب إل  أل عمىادات اإلج اءات الماعىود  بداأللغداي طددددددددددددددادأخدذ ي  اتعاةداي يرع  -19
واتحاااجات المانرع  لىمجامعات الماألدددد يا من األلغاي، بما ي  ذلك لدم فعيين المرناين. وكابت الىجن   
                                                                                               إل  مريتااياا لااىب فااصددددديج إضدددددا ا  عن م اعاا مريتااياا لالعاةايات الجنسدددددايا  ومسدددددائج الانرع. ويد ت 

فعاب  من المسدددددددددائج ال دددددددددامى  الاام  وأل   مريتااياا م دددددددددي ا إل  أل المسدددددددددائج الماعىو  بنرع الجنف والانرع
الب يامج طدداسددع  إل  ال صددرل عى  مسدداعم  جمال قااعات السددكال عند فصددمام وفنايذ جمال األي ددا ،  

إل  أل الب يامج طدددددداسددددددع  قدي     ا  بمن ي  ذلك الاااات والنسدددددداء والاااال وال جال. وأشددددددايت مريتااياا أيألدددددد 
  والانرع ي  ي ؛ مسدب وفااي  مناطق الواال، مل الاسدىام بإمكايا  إل  ف ويق الارازل الجنسداي      ا   اإلمكال أيألد 

  وجرد بعض الويرد  اما ياعىق با ويق الارازل الجنسدداي  بالنسددة  لىمرناين المعايتن من طددال  الماندطددين. 
وف حب الىجند  بالمعىرمات الا  قدماادا مريتادايادا، وتحظدت أعماد  اطددددددددددددددام اي مريتادايادا ي  فودديم فودايت  عن 

ردعا ال اما  إل  ضمال النظ  ي  مخاىح احاااجات وآياء النساء والاااات والاااال وال جال، واتطا شاد جا
 باا ي  جمال مجاتت فنايذ اتفاايا .

وف ي  الىجن  إل  أل الاعامج مل المناطق المىغرم  ي  المناطق ال دودي  قد يااىب الانسيق مل  -20
ريتااياا طالة  معىرمات إضددددددا ا  عن جاردعا لىانسدددددديق قدي اإلمكال مل السددددددىاات المخاصدددددد ، وقد كابت إل  م 

      ويد ت   السدىاات المخاصد   اما ياعىق بالمناطق الراقع  خاي  ياا؛ وتي  مريتااياا ولمناا ف ت طداا فاا الاعىا . 
وأل   الزي، مريتااياا م ددددي ا إل  أل من الممكن اطدددداممال مسددددب وفااي  عذع المناطق يري ال صددددرل عى  الامرتج ال 

 مريتااياا ف بااا عالق  عمج جيدا مل البىدال المجاويا وت فارقل وجرد عقةات أماي العمىاات ي  عذع المناطق.  
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وكابت الىجن  إل  مريتااياا لاىب معىرمات إضدددددددا ا  عن جاردعا ال اما  إل  إيجاد يظاي وطن    -21
                                            يد الرطن  عن حال  الانايذ. ويد ت مريتااياا  إلدايا المعىرمات ياألددددمن باايات دياو  ومسدددداممى  عى  الصددددع

م ددي ا إل  أل الب يامج الرطن  إلزال  األلغاي أل  اض إيسددايا  من أجج الانما  ي ااظ، بالانسدديق مل م كز 
جناف الددول  إلزالد  األلغداي لل  اض اإليسدددددددددددددداياد ، بوداعددا بادايدات يظداي إدايا معىرمدات اإلج اءات الماعىود  

رت عى  طددددددددددددددجالت فدايتخاد  لجمال عمىادات الاااي  الا  يادذعدا الب يدامج الرطن  إلزالد   بداأللغداي الا  ف ا 
إل  ف ديو عذع المعىرمات                                                                      األلغاي أل  اض إيسددددايا . وأشددددايت مريتااياا كذلك إل  أياا طدددداسددددع  مسدددداوبال  

من ا، بمسدددددددددددددداعددا ودعم  IMSMA Coreوف حيىادا إل  يظداي إدايا معىرمدات اإلج اءات الماعىود  بداأللغداي ا
 المجامل الدول . 

  فعبة  1وت دددددددددددددي  الاىب إل  أل الخا  الرايدا ي  طىب الامديد فسددددددددددددداند إل  المخاط  الاالا :   -22
  وفغي  ال ال  األمنا  ال اعن  الذت ي د من 3  وايعداي اإليادا السددااطددا  الرطنا  والدعم الدول    2المرايد   

اطدام اي أث  الجائ   العالما   وتسداند إل  اتيا اضدات الاالا :   و 4إمكايا  الرصدرل إل  المناطق المىرث    
  الاودي ات ال الا  لىاىرث ت فزال كما ع  )لم فسدا  أعمال المسدب والاااي  عن ف ديد مناطق إضدا ا ، 1 

  وفارت  قدديات وطناد  لىاعدامدج مل أت أخاداي ماةقاد  2أو أدت إل  ف دديدد منداطق إضددددددددددددددا اد  م ددودا(   
  .             دد مساوبال            إضا ا /ف  

لب يددامج اإلج اءات      ا   وت ددددددددددددددي  الاىددب إل  أل حكرمدد  مريتادداياددا ع  الددداعم المددال  الرحيددد حددالادد  -23
وت ددددددي  الاىب إل  أل مريتااياا فسددددددع  لى صددددددرل عى  الدعم من المجامل الدول  بمبىغ    الماعىو  باأللغاي.

لىمرناين وفمالاف الا ددغيج األخ م     ا  مىيرل دوتي طددنرت  1,8ألح دوتي أم تك  لىمعدات و 650أول  قديع  
وت دددددي  الاىب إل  أل مريتااياا طددددداسددددداعم بمرناين م ىيين وأل الب يامج الرطن  إلزال    .2026حا  عاي 

األلغاي لل  اض اإليسددايا  طدديا مج مسددؤولا  فاسددي  الانايذ السددىف لىم دد وع، بما ي  ذلك أعمال اتفصددال  
رطنيين والم ىيين. وت ددددددددي  الاىب كذلك إل  أل مريتااياا طددددددددااخذ بالمسددددددددؤولين ال كرميين والعسددددددددك تين ال

 الخارات الاالا  لاعبة  المرايد: 

الاراصدددددج مل ال ددددد كاء الدوليين والدول األط اي الا  يمكناا فوديم المسددددداعدا، بما ي    )أ( 
 ذلك من خالل الناج الا دت 

فوديم معىرمات عن حال  الانايذ من خالل المرقل ال دددةك  الرطن  لمريتااياا والصدددا     )ب( 
 الوا ت  عى  المرقل اإللما وي  لالفاايا   

  فوديم معىرمات مسددداممى  عن الانايذ خالل اتجاماعات  ي  ال طدددما  وال طدددما  لالفاايا  ) ( 
 .7وكذلك من خالل فو ت عا بمرجب المادا 

الىجن ، ي  مع ض اإلشايا إل  أل مريتااياا قدمت اتيا اضات والمخاط  الماصى     وتحظت  - 24
بالانايذ، إل  أل فأخ  فريي  الامرتج طددددددددددددداكرل له أث  عى  الجدول الزمن  المع وض لىانايذ وال اج   

ا   إل  ضددمال اطدداو اي الامرتج، كما تحظت الىجن  أل اتفاايا  طدداسدداايد من يااي مريتااياا باوديم خ 
لىاا ا الماةقا  الم دددمرل  بالامديد.   2023ياسدددال/أب تج   30عمج ماصدددى  مسددداممى  إل  الىجن  ب ىرل 

وأكدت الىجند  عى  ضددددددددددددددد ويا أل ف ارت خاد  العمدج عذع عى  قائمد  م ددث  ف دددددددددددددددمدج جمال المناطق  
، وفرقعات  المع وي  بأياا ف ارت عى  ألغاي مألدددددادا للي اد أو الم ددددداةه ي  احارائاا عى  عذع األلغاي 

طدددددددنرت  فبين المناطق الا  طددددددديام فااي عا والجا  الا  طددددددداوري بذلك خالل الاا ا الماةقا  الم دددددددمرل   
بالاىب، وميزايا  فاصديىا  م دث . وشدددت الىجن  كذلك عى  ضد ويا أل ياألدمن الاىب خا  م دث  

 ب أل الايقاف وال د من أخااي األلغاي. 
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عى  أطددددددددددددددةىد  الىجند ، كدايدت     ا   رمدات الموددمد  ي  الاىدب، ثم يدوتحظدت الىجند  بدايفادا  أل المعى -25
شددددددددددامى  وواضدددددددددد  . وتحظت الىجن  أل الخا  الا  قدمااا مريتااياا طمرح  وفارقح عى  الامرتج الدول  
المسددداو ، وال ددد اكات مل أصددد اب المصدددى   الدوليين، واطددداو اي ال ال  األمنا . ومل ذلك، تحظت الىجن   

ا مريتااياا قابى  لىاابيق، وقابى  لى صدد ب دكج جيد، وف دي  برضدر  إل  العرامج الا  أل الخا  الا  قدماا
يمكن أل فؤث  عى  فودي الانايذ. وي  عذا الصدددد، تحظت الىجن  أل اتفاايا  طدداسدداايد من فوديم مريتااياا  

 ياسال/أب تج، ب أل ما يى :  30فوايت  طنرت  إل  الدول األط اي، ب ىرل 

،                                                                              اودي ي  مجال  المسدددددب والاااي  امايات  لاللازامات الرايدا ي  خا  عمج مريتااياا مدم ال  )أ( 
                                                                                             مصددددددددددن ا  عى  ي ر ياسددددددددددق مل المعايي  الدولا  لرج اءات الماعىو  باأللغاي وطةوا  لىمناجا  المسدددددددددداخدم   

ون ، لري ا  عن األياضدددددددد  )أت اإللغاء براطددددددددا  المسددددددددب  ي  الاون ، أو الاوىا  براطددددددددا  المسددددددددب الا 
 براطا  الاااي (  أو

اتيجدازات السددددددددددددددنرتد ، بمدا ي  ذلدك عددد المنداطق المىغرمد  وعددد المنداطق الا  ياعين   )ب( 
 الاعامج معاا، وكادا  ف ديد األولرتات 

المساجدات ب أل الجارد الا  فبذلاا مريتااياا لىمرايو  عى  ف ديو اإلج اءات الرطنا   ) ( 
 و اإلج اءات الدولا  الماعىو  باأللغاي  لا دي    ا  الماعىو  باأللغاي، ويو

معىرمات مسدداممى  عن وضددل وفنايذ خا  ماصددى  وم ددا الامالاف وماعددا السددنرات  )د( 
لىارعا  بمخاط  األلغاي وال د مناا ي  طددددددااقات م ددا ي  المجامعات الم ىا  الماأث ا، بما ي  ذلك فوديم 

والناائج الم وو ، عى  أل فصدنح المعىرمات حسدب يرع  معىرمات عن المناجاات المسداخدم ، والا ديات،
 الجنف والسن  

  معىرمات مسددداممى  عن الجارد المبذول  الا  فماج اتحاااظ بنظاي وطن  إلدايا المعىرمات  )عد( 
 ياألمن باايات دياو  ومساممى  عى  الصعيد الرطن  عن حال  الانايذ  

المجداويا ب ددددددددددددددأل الاعدامدج مل المنداطق  معىرمدات مسدددددددددددددداممىد  عن الاعداول مل البىددال   )و( 
 ال دودي  المىغرم   

الخددددايج  الددددذت فىوادددده، والمرايد الا  فري عددددا حكرمدددد   )ز(  جارد فعبةدددد  المرايد، والامرتددددج 
 مريتااياا لدعم الانايذ، بما ي  ذلك فاسي  عمىاات المنظمات الدولا  إلزال  األلغاي والوديات الرطنا . 

فوديم مريتااياا فوايت  إل  الدول األط اي عى  الن ر الم دددددداي إلاه أعالع، وباإلضدددددداي  إل  أعما   -26
أشددايت الىجن  إل  أعما  إطالع الدول األط اي باياظاي عى  الااريات األخ م ذات الصددى  الماعىو  بانايذ 

ت  خالل الاا ا الم ددددددددددددددمرلدد  بددالاىددب، واتلازامددات األخ م الرايدا ي  الاىددب، خالل اتجامدداعددا   5المددادا  
 7المعوردا بين الدددويات، واجامدداعددات الدددول األط اي، وكددذلددك من خالل فوددايت عددا المودددمدد  بمرجددب المددادا  

 باطاخداي دليج اإلبالع.
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