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 االجتماع التاسع عشر

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

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

  5 طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادة  
 من االتفاقية

 موجز تنفيذي  

 مقدم من نيجيريا  

دخلت اتفاقية حظر استتتتتتتتخزمال وتتاجن وقلخاأل ولم  األلااة المرتتتتتتتتادت ل اراد وتدم ر تل  األلااة  -1
ومنت  دخلل ااتفتاقيتة   .2002آ ال/متال   1)يشتتتتتتتتتتتتتتال  ل التا قيمتا يل  لتااتفتاقيتةي ح ا النفتا  ا  لي  رجتا ا   

 مات المخصلة لااتفاقية.ح ا النفا ، تشالك لي  رجا بنشاط ا  اجخماعات الدول األطراف وتسخ  ب لاللخاا

،  لى 2004حاجران/يللي    22وأشتتتالت لي  رجا ا  تمرجراا األول  عن الشتتتفاقية، ال ه قدمخ  ا    -2
أشتتتتتتتتالت ا  تمرجراا الممدة لملجب   الاأل  ا تلجد مناطق ملالمة خاضتتتتتتتتزة للايخالا أو ستتتتتتتتي رتالا.   ر أل 

مالوعة لألااة مرتتتتتتتتتتتتتادت ل اراد  ات طال     لى ألالا حددت مناطق يشتتتتتتتتتتتتتخ   ا  ألالا 2009لزاة  7المادت 
، قدمت لي  رجا، ا  ااجخماع الحاده عشتتتتتتتتر للدول األطراف،  2011مرت  . وا  تشتتتتتتتترجن المال /للامبر  

 لإكمال تدم ر األلااة المرادت ل اراد ا  المناطق الملالمة.   لسميا     عاللا  

لتاأللاتاة ا  منتاطق    حتديمتا  ومنت   عالن االخالتا ، حتددت لي  رجتا ل ستتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتاحتات مالوعتة   -3
، أبلات لي  رجا الدول األطراف، ا   2019خاضتتتتتتتتتتزة للايخالا أو ستتتتتتتتتتي رتالا. وا  تشتتتتتتتتتترجن المال /للامبر  

المؤتمر ااستتخزراضتت  الرال ، لألالا تلاج  والزلاقب المأستتاوجة ولخاأل واستتختداة األلااة المرتتادت ل اراد  ات  
 ر الحكلمية، ا ستتتتتتيما ا  الشتتتتتتمال الشتتتتتترق ، على لحل  ال ال  المرت   من جالب ال ماعات المستتتتتتلحة  

 يخسبب ا  الخشرجد الداخل  وا  خسائر ا  األلواح والممخلكاتو. 

لممرل ااجخماع المال  عشتتتتر للدول األطراف لشتتتتأن مزال ة الحاات الخ  اكخشتتتتفت ا الا   وامخماا   -4
، من مة مالوعة لاأللااة 5خنف   المادت الدول األطراف، لزد المرتتتتتتتا  الملعد النالائ  األاتتتتتتتل  أو الممدد ل

، وا  تترتتتتتتتتتتتتتت  من ااتفتاقيتةي، لمتا ا   لت  المنتاطق الملالمتة حتديمتا    5-2)على النحل المحتدد ا  المتادت  
، قدمت لي  رجا  احخلائالا لالاللايخالا أو ستي رتالا وجعزرف ألالا تحخله على ألااة مرتادت ل اراد أو يشتخ   ا   

والخامت لي  رجا ا  طلبالا  .2020امن عشتر للدول األطراف المزملد ا  عاة طلب تمديد  لى ااجخماع الم 
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عن حالة الخللث وتنف   ااتفاقية لك  ينظر ا الا ااجخماع الخاستتتتتتتتت  عشتتتتتتتتر   بخمديم مزللمات أكمر تفصتتتتتتتتت ال  
 للدول األطراف. 

اا  لى الصتتتتتزللات الخ  تم ر  ول ستتتتت ، اإن مدل الخللث   ر واضتتتتت  ا  اللقت الحاضتتتتتر، لظرا   -5
الحتتالتتة األمنيتتة. وعالوت على  لتت ، يحلل عتتدة االخظتتاة وعتتدة االخمتتائيتتة ا  استتتتتتتتتتتتتتختتتداة األجالات المخف رت  
المرت لتتة ا  بلللل وأدامتتاوا وجلل  دون  جرا  تمتتدير دق ق لح م الخللث وال اللد الالحمتتة لخحتتديتتد المنتتاطق  

والمنظمات اولستتتتتتتالية ا  الم دان، لما المللثة. ب د أن المزللمات الم مزة من الملات المستتتتتتتلحة الني  رجة  
ا   ل  بيالات الحلادث والخمالجر الستتكالية، تشتت ر  لى أن المناطق الملالمة يعشتتخ   ا  أن مزظمالا ملجلد  
ا  وايتات بلللل وأدامتاوا وجلل . ومن المالم تستتتتتتتتتتتتتتلين الرتتتتتتتتتتتتتتل  على أن انتاك حتاات  م رت من األجالات  

للمزللمات المستتتتتتتتتتت لة ا  لظاة  من ال خائر   ر المنف رت. وواما    عن عدد  ب ر المخف رت المرت لة ارتتتتتتتتتتتال  
 دالت المزللمات التاص لاوجرا ات المخزلمة لاأللااة، اإن مزظم الحلادث تخزلق لاستتتتتتتتتتتختداة أجالات مخف رت  
مرت لتة مالوعتة على ال ر ، وال متا يزمتد الستتتتتتتتتتتتتتفر  لى حتد  ب ر. ا  وقتت  ختالتة ات ا الخمرجر، ا تلجتد 

ة لخمدير مدل الخللث ا  اللايات المالث. وم   ل ، من المخلق  أن تحخله مناطق النااع  ستتتتتت الت مناستتتتتت  
على ألااة ألضتتتتتتتتتية  ات طال  مرت   )أجالات مخف رت مرت لةي و خائر   ر منف رت ومخف رات من متلفات  

 الحرب أو من المشخ   ا  ألالا تحخله عل الا.

 راقية اامة ا  االم األثر اولسال  ل لااة المرادت ل اراد:ااقخصادية والديما   - والزلام  ااجخماعية   - 6

لستت ة أعلى من اواتتالات الناجمة عن األلااة المرتتادت ل اراد واأللااة األلضتتية    تستت  '1'
ما  ب ن الفئات الفم رت والرتتتتتتويفة. وعادت ما تحدث اواتتتتتتالات ألامر الستتتتتتكان ألل   ال ا  

ق مللثتة والخزتاي  م  األلاتاة المرتتتتتتتتتتتتتتادت يكلن لتديالم خيتال ستتتتتتتتتتتتتتلل الوي  ا  منتاط ا
ل اراد. وقد أشتتتتتتتتالت ال حلث  لى و... الت اط قله وم اشتتتتتتتتر ب ن الخللث لالمخف رات من 

خيالات أكمر وتكلن قادلت   متلفات الحرب والفمرو ا  ح ن تخاح ل ستتتتتتتتتتتر األيستتتتتتتتتتتر حاا  
ترت ن و سب الوي  من ألش ة تزرضالم لمتاطر أق    على الوي  ا  مناطق أق  تللثا  
 لالمخف رات من متلفات الحرب. 

يشتتتتتتك  الرجال ا  ستتتتتتن الزم  الفئة الخ  يرج  لالمدل األكبر أن تخزرغ لحلادث األلااة   '2'
المرتتتادت ل اراد  ات ال ال  المرت  ، و  راا من حلادث المخف رات من متلفات الحرب  

لاأللشتت ة ااقخصتتادية.  ما تم  ا ه الحلادث أثنا  ااضتت الع    أو األلااة األلضتتية. و م را  
وجخزرغ التت  لل للحلادث لتتأعتتداد أكبر لكم ر من اولتتاث. وتف تتد الحملتتة التتدوليتتة لحظر  

ا  المائة من اواتتتتتتتالات الناجمة عن المخف رات من متلفات    89األلااة األلضتتتتتتتية لأن  
، والخ  يزرف للع ال نس ا الا،  2006الحرب واأللااة األلضتتتتتتتتتتية الخ  ستتتتتتتتتت لت ا  عاة  

الت  لل. وجزال  لت ، ا  جملتة أملل،  لى تمستتتتتتتتتتتتتتيم الزمت  ا  م خم  محل   كتالتت لتدل 
  ، ات طال  يزرضتتتتتتتتتالم لت ر أكبر   مز ن، ح ث يؤده الرجال ا   م ر من األحيان مالاة

وقلى م ت  الرجتال  لى الخفتاعت  المخزمتد م  الت ختائر،  متا بتداا  الخ تاا  ااجخمتاع  أو الممة  
ولالمم ، اإن مزظم  اتتتتتتتالات األطفال تحدث لدل    األكبر النات ة عن التبرت الزستتتتتتتكرجة.
ب ستتتتتاطة  لى طبيزة األطفال الفرتتتتتللية، ا ستتتتتيما    ال  لل. وا  ح ن قد يكلن  ل  لاجزا  

لالخ اا     ما يدعل  لى الشتتتتتتتت  ا  أن األمر مرت ن أيرتتتتتتتتا    لدل األواد، اإن اناك أيرتتتتتتتتا  
اقخصتتتتتادية، تلجد  ااجخماع ، و  ل  محاكات ستتتتتللك الك ال. ولاوضتتتتتااة  لى األلشتتتتت ة ا

 زد النااع، قد يزلد  قمن الرحايا اولاث.    أس اب أخرل ت ز  الرحايا ال  لل أكمر عددا  
الرجال  لى ديالام أو ي حملن  مكالات ااستتتتتتتتتتتتتخي ان ا  من مة جديدت قب  أاراد األستتتتتتتتتتتترت  

 اآلخرجن. واك ا، يدخ  الرجال المناطق الخ  لم تخ لل ا الا المزراة المحلية لالخللث. 
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   تم  الحلادث ا  الاالب أثنا  األلشتتتتتتتت ة المدلت للدخ ، اإن مدل مشتتتتتتتتال ة   النســـــا   '3'
 المرأت ا  ا ه األلش ة وتمسيم الزم  ا  م خم  مز ن يؤثران ا  لس ة الرحايا اولاث. 

ــبا   '4' يشتتتتتك  األطفال والشتتتتت اب لستتتتت ة عالية من ضتتتتتحايا األلااة المرتتتتتادت   األطفال والشـ
لالمتاطر من الك ال. وقد تكلن    لى ألالم ارلل لن وأق  وعيا     جائيا  ل اراد. وجرج   ل

األلااة المرتتتتتادت ل اراد ج الة ل طفال ألن الزديد منالا على شتتتتتك   رات أو  ات أللان 
حاهية. وا   لجخرجا، استتختدة أطفال أجاا  من ألااة مرتتادت ل اراد لصتتن  أجرا  تلضتت  

طفال، ا ستتتتتتتتتتتيما األواد، لحلادث ا  لحمالم عن  حلل أعنا  الح لالات.  ما يخزرغ األ
 التردت المزدلية.

ــردون دا لياً  '5'  لى جالب الخالديد الم اشتتتتتتر لاواتتتتتتالة أو الملت، وللما    الالجئون والمشــ
حجادت احخمال الخشتتتتتترجد، اإن استتتتتتختداة األلااة المرتتتتتتادت ل اراد وما ين م عنالا من تللث 

. ولالمم ، يمكن  الالجئلن والمشتتتتردون داخليا   يخستتتتبب ا  تفاقم الصتتتتزللات الخ  يلاجالالا
أن تكلن  عادت الخلط ن مزمدت عندما تكلن الممخلكات واأللاض  مللثة. وجمكن أن يكلن  

ل عمال الزدائية. واناك حاات الجمت ا الا متيمات   م اشتتتتتترا   اداا   المشتتتتتتردون أيرتتتتتتا  
لاشتتت ل بل ل حراة  لألااة مرتتتادت ل اراد  ات طال  مرت   استتتختدمالا  المشتتتردين داخليا  

 ا  شمال شر  لي  رجا.

ــادي  -7 على ااقخصتتتتتاد  المرت   يؤثر استتتتتختداة األلااة المرتتتتتادت ل اراد  ات ال ال   األثر اال تصـ
ل ر  مخنلعة. اإلى جالب األضتترال الخ  لحمت الالياك  األستتاستتية والممخلكات، يخستتبب ا ا الرتترل وعدة 
اللالل اآلمن  لى الملالد ا  الم اع ألش ة  سب الرح  أو تم  داا. ومن المالم أن جمي  الم  ب ن على 

المشتكلة الرئيستية الخ  تلاج  البلد أو المناطق  أشتالوا  لى أن لم  الخنمية ااقخصتادية ال   ااستخبيان تمرج ا  
 الخ  يزمللن ا الا.  

تحلل األضتتتتترال الخ  تلحق البنية األستتتتتاستتتتتية دون الزلدت  لى الحالة  البنية األســـاســـية  '1'
ال بيويتة،  متا يؤخر الخللث  عتادت البنتا  وجؤده  لى تمتديتد آثتال النااع. وا  أعمتاب حرب  

الستتتتتتتتتتتتتتل تات الزراقيتة ألالتا قتامتت لتإحالتة آاف    تدعت ا، 1991التليج الخ  التدلزتت ا  عتاة  
األلااة األلضتتية   ر المنف رت من أماكن منالا على ستتب   الممال مح ات تلل د الكالرلا  
ومزدات ااتصتتتتاات وال ستتتتللك وا  الكلجت، تأخرت استتتتخزادت ال اقة الكالرلائية لستتتتبب 

ن الشتتتتتتتتتت كة. وليس من وجلد ألااة مرتتتتتتتتتتادت ل اراد   ر منف رت ا  أجاا  أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية م
الرتتتتتروله  عادت بنا  الالياك  األستتتتتاستتتتتية الخ  ترتتتتترلت ا  النااع احستتتتتب، ب  يلاة ا   
لزض المناطق  لشتتتا  بنية أستتتاستتتية جديدت لخمك ن الخنمية،   ر أن المشتتتالج  ال ديدت قد  
تستتتتتتتخلاة ألشتتتتتتت ة ت ال ر مستتتتتتت مة. ازلى ستتتتتتتب   الممال، تأخر تنف   مشتتتتتتتروع لخلا ر المياه 

لستتتتتتتتتتتتتبب الخللث لاأللااة المرتتتتتتتتتتتتتادت ل اراد. والرتتتتتتتتتتتتترل ال ه يلحق البنية  ل مر حدل الو
األستاستية ل  أثر واست  الن ا  على ااقخصتاد. ولاوضتااة  لى تكلفة  عادت اوعمال، اإن 

 امدان النم  ال له أل راغ الخ الت والسياحة ل  أثر اقخصاده خ  ر.

ااة المرتتتتتتتتادت ل اراد  ات ال ال  لللقيات واواتتتتتتتتالات الناجمة عن األل  ســــــبل ال ي   '2'
المرت   وقت ااستتتتختداة ولزد الخالا  النااع تكلفة اقخصتتتتادية. وق  تستتتت   أكبر لستتتت ة من 

ما يكلللن  استتتتب  الدخ  الرئيستتتت  ن، اإن األستتتتر   ا ه الحاات لدل ال  لل، ال ين  ال ا  
يا ال ين ما تلاج  اتتتتتتزللات مالية خ  رت. وا يمكن للرتتتتتتحا المويشتتتتتتية المخرتتتتتترلت  م را  

تزرضلا واالات خ  رت، مم  امدان أحد أطرااالم، وال ين يسخ يزلن الزلدت  لى الزم ، 
أن يفزللا  لت  ا  اللاق  قبت  مرول ستتتتتتتتتتتتتتختة على وقلع الحتادث. وعالوت على  لت ، تمخرن  
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لعاية أاراد األستتترت المصتتتاب ن  ما بخكاليا اقخصتتتادية أو بخكاليا الفرص البديلة لالنستتت ة 
الرعاية. وعندما يز ا عدد من األستتر عن المستتاامة ا  ااقخصتتاد المحل ،  لى ممدم  

يمكن أن يخأثر الم خم  المحل  لأستتتتتتتتتره. وق  تؤثر األلااة المرتتتتتتتتتادت ل اراد  ات ال ال  
واستتتتت  الن ا  ا  ستتتتتب  الوي ، اإن ا ا الخأث ر يرتتتتتر لالالاعة أكمر من   المرت   تأث را  

النا  اللاتتتتلل لأمان  لى األلاضتتتت  للالاعة أو أه ق اع اقخصتتتتاده آخر. وا يستتتتخ ي  
الرع  أو جم  الملالد. ولاوضتتتااة  لى  ل ، تفمد الماشتتتية ا  الزديد من البلدان المللثة 
لستتتتتبب حلادث األلااة المرتتتتتادت ل اراد، الخ  يمكن أن تشتتتتتك  ضتتتتترلة اقخصتتتتتادية مدمرت 

ما ت بر النا     م را    للمال  أو للم خم  المحل . ومن المؤستت  أن الظروف ااقخصتتادية
على المتاطرت. وجمكن مالحظة األثر الستتتتلب  على ستتتتب  الوي  حخى ا  الحاات الخ  

. وا ا األثر ااقخصتاده الناجم عن الخللث محستل  على لستبيا    يكلن ا الا الخللث طفيفا  
 المسخلج ن الفرده والم خمز .  

 ن اللحالات بالدف وضتتتت  استتتتخراتي ية واستتتتخ الة  لى ا ا الت ر، ألشتتتتأت لي  رجا ل نة مشتتتتخر ة ب  -8
وطنية لإلجرا ات المخزلمة لاأللااة وخ ة عم  للشتتتتتتتتتتتروع ا  مستتتتتتتتتتت  األلااة المرتتتتتتتتتتتادت ل اراد وقحالخالا ا   

من ممملخ ن وأللزتة مممل ن عن وحالت    المنتاطق المخرتتتتتتتتتتتتتترلت. وتختأل  الل نتة المشتتتتتتتتتتتتتتخر تة ب ن اللحالات حتاليتا  
تحادية للشتتتتؤون اولستتتتالية، وقدالت الكلالث والخنمية ااجخماعية، والل الة الدااع، ووحالت التالجية، واللحالت اا

اللطنية ودالت ال لالئ، والل نة المزنية لالخنمية ا  الشتتتتمال الشتتتترق ، والل نة اللطنية لالجئ ن والمالاجرجن 
والدااع   . وستتتتخلستتتت  عرتتتتلجة الل نة لخشتتتتم  قلت الشتتتترطة الني  رجة، وا لق األمن اللطن والمشتتتتردين داخليا  

 المدل ، ول نة ال امزات اللطنية. 

وجشتتتتتتتتتتتتتتالك عدد من الال ئات الني  رجة ا  اوجرا ات المخزلمة لاأللااة، لما ا   ل  وحالت الدااع،   -9
واللحالت ااتحادية للشتتتتتتتؤون اولستتتتتتتالية وقدالت الكلالث والخنمية ااجخماعية، والل الة اللطنية ودالت ال لالئ، 

تحادية والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات شتتتتتتتتت   الحكلمية والل اات الخالزة لالا.  ما تخناول و اات حكلمية ووحالت الخزليم اا
أخرل  ات اتتتتتلة ألشتتتتت ة اوجرا ات المخزلمة لاأللااة، وا : الل الة الحكلمية ودالت ال لالئ ا  اللايات 

إللشتتتتتتا  والخزم ر لة المخرتتتتتترلت، وقلت الشتتتتتترطة الني  رجة، وا لق األمن اللطن  والدااع المدل ، ووحالت الدول
 وقعادت الخلط ن ا  بلللل.

ولستتتبب الخحديات األمنية، تخلخى ال اللد الرئيستتتية ا  اللقت الحاضتتتر الخلعية لمتاطر ال خائر  -10
 المخف رت وتزاجا قدلت ممدم  خدمات األمن اللطن  على الختفيا من خ ر ال خائر المخف رت. 

المخزلمتتة لتتاأللاتتاة م  منظمخ ن دول خ ن   ر حكلم خ ن،    وتزمتت  دائرت األمم المخحتتدت لإلجرا ات -11
، ومنظمة   ر حكلمية محلية ا  المجلس الدانمركي لالجئينو  الفريق االســــتشــــايي المعني باأللغاماما  

ــحوة ــبا  الصـ ــة لـ ــسـ الخ  تزم  ا  لي  رجا ا  م ال اوجرا ات اولستتتتتالية المخزلمة لاأللااة )تزم    مؤسـ
 لى ما   2019المالح ن امني. ولفرتتتتت  ا ا الخزاون، تستتتتتنى اللاتتتتتلل ا  عاة  المنظمات بلاستتتتت ة تملج   

 ا  وايات بلللل وأداماوا وجلل  )اللايات المالثي.  مسخف دا   646 422م ملع  

ول م الخحديات األمنية الكب رت الخ  تستتتتتتتببالا ال ماعات المستتتتتتتلحة   ر الحكلمية، ا تاال لي  رجا   -12
والخلعية  قيما يخزلق لالمستتتتتتتتتتتتتت  والخ ال ر 5ااتفاقية، لما ا   ل  الخاامات المادت    مخم دت لالخااماتالا لملجب

لمتاطر األلااة. وق  ت ز  الحالة الراانة من المستتتتتخح    جرا  عملية مستتتتت   املة لخحديد الملالد الم لللة  
لخنستتتتت ق، وتنف   والقياة لإحالة األلااة لشتتتتتك  منال   ل  راغ اولستتتتتالية، يخلخى ا ا ال لب تزاجا جاللد ا

لمتاطر ال خائر المخف رت، وقعداد األعمال األستتتاستتتية لم اشتتترت المستتت  واوحالة حالما تستتتم    لعيةألشتتت ة الخ 
 الحالة األمنية ب ل .
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  كانون األول/ 31تطلب نيجيريا تمديد الموعد النهائي المحدد لها في  ولالنظر  لى ما ستتتتتتتتتتتتبق،  -13
  .2025كانون األول/ديسمبر  31 مدة أيبع سنوات تنتهي فيل 2021ديسمبر 

 والارغ من ا ا ال لب ال السماح لني  رجا بخنف   ما يل : -14

  لشا  مر ا وطن  لإلجرا ات المخزلمة لاأللااة من أج  الخصده للمتاطرك )أي 

  كوض  خ ن عم  وطنية )بي 

 تزاجا تنس ق الخلعية لمتاطر ال خائر المخف رتك )ألي 

 ملاالة جاللد جم  المزللمات عن الت ر ال ه تشكل  األلااة المرادت ل ارادك  )دي 

 وض  اسخراتي ية وطنية لإلجرا ات المخزلمة لاأللااة وخ ة عم  للخنف  . ي)ه  

  امال   وجعخلقَّ  أن يستتتتتتتاعد تنف   م ملعة المالاة الرامية  لى تدم ر األلااة المرتتتتتتتادت ل اراد تدم را   -15
  :ا  تحم ق ما يل

الحتتد من المتتتاطر المرت  تتة لتتاأللاتتاة األلضتتتتتتتتتتتتتتيتتة  ات ال تتال  المرت تت  و  راتتا من  )أي 
 المخف رات من متلفات الحرب لالنس ة  لى المدل  ن ا  لي  رجاك  

 تال ئة ب ئة آمنة، والحد من أثر ال خائر المخف رت على الب ئةك  )بي 

  الَّرت لخحم ق األ راغ ااقخصاديةك  حجادت ااسختداة اآلمن للمناطق والبنية األساسية الم )ألي 

خفض عدد الرتتتتتتحايا ب ن الستتتتتتكان المدل  ن وقيصتتتتتتال المزللة اولستتتتتتالية دون علائق،  )دي 
 سيما  لى سكان المناطق الخ  يصزب اللالل  ل الاك  ا

تحستتت ن  مكالية حصتتتلل الستتتكان المدل  ن على الستتتل  والتدمات األستتتاستتتية وواتتتللالم  ي)ه  
ة والبنية األستتاستتية والاالات واأللالال ومرااق الخرقي ، وال ما ستت ؤثر  ي ابيا  ا  حر ة   لى األلاضتت  الالاعي 

 الال رت الداخلية للسكانك 

 لمل المؤشرات ااقخصادية، ا سيما حجادت اولخاأل الالاع  والح لال ك  )وي 

 ل الاك  والل الزامل ن ا  الم ال اولسال  دون علائق  لى المناطق الخ  يصزب اللالل    )حي  

 الحد من المتاطر المخرت ة عن حاات ال لالئ قيما يخص  لاأللااة وال خائر المخف رت.  )حي 

وقد أعد طلب الخمديد ا ا بلاس ة عملية شاملة لل مي  شال ت ا الا المنظمات الشرجكة ولوع ت  -16
وااحخياجات والخ الب المخنلعة لستتتتتتكان ا الا ااحخياجات واآللا  المتخلفة للنستتتتتتا  والبنات واألواد والرجال 

 الم خمزات المحلية المخررلت.
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