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 االجتماع العشرون 
 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت  12البند 

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  

تحليل طلب صرررر يا تمداد المواد النياالي المرررتدمار تدمير االماا الم رررادة    
 من االتفاقية 5لألفراد وفقًا للمادة 

 الندا، والعراق، وفرنسا()بلجيكا، ومري  5قدمته اللجنة المعنية بتنفيذ المادة   

، ودخلت اقيةافل  حيز النةاذ بالنسمم    2003أيلول/سممببمب    18انضمممت بمم إلا الت اقيةافل      -1
  أيلول/  1وأبلغت بمممممم إلا،    ي  أل لا األول  بشمممممم ا الشممممممةا ل ، الم د      .2004آذار/مارس   1اليها    
ها ويحبوي، أو ُيشممممب      أنها يحبوي، علت  ، عن المناطق الب  يخضممممال لوقيبها أو سممممل  ي2004سممممببمب   

  يكةل يدمي  جملال األلغا  المضمممممادر ل.  اد الموجودر  ألغا  مضمممممادر ل.  اد. وزاا لزاما  علت بممممم إلا أا يدم  أو 
ولما زانت بم إلا يةب د   .2014آذار/مارس    1لسمل  يها بحلول      المناطق الملّغم  الخاضمة  لوقيبها أو

أنها لن يسممممممب لال ذلل بحلول الموعد المحدد،  دنها قد قدمت الت اجبمال الدول األط ال الشالف عشمممممم     
وقد وا ق اقجبمال الشالف    . 2019آذار/مارس    1طل ا  لبمديد الموعد النهائ  بممممممممممممخم  سنوا  حبت   2013عا   
 علت لذا ال لب باإلجمال.   عش  

اللذن (  )  5، قمدممت بمممممممممممممم إلما الت رئل  اللذنم  المةنلم  ببنةيمذ الممادر  2018آذار/ممارس    14و    -2
، زببمت اللذنم   2018حزأل اا/يونلم   4و    .2019آذار/ممارس   1لبممديمد الموعمد النهمائ  المحمدد      طل ما  

ا  ، قدمت ب إل 2018حزأل اا/يونل    28الت ب إلا ل لب يوضلحا  ومةلوما  اضا ل  عن البمديد. و    
  1سمممممنوا  حبت    4 يوضممممملحا  اضممممما ل  الت اللذن     اطار ال د علت أسمممممبلبها. وطلبت بممممم إلا البمديد ل

 ووا ق اقجبمال السابال عش  للدول األط ال علت طلب البمديد باإلجمال. .2023مارس آذار/

و   سممممممممممملاع الموا    علت ال لب، أب ل اقجبمال السمممممممممممابال عشممممممممممم  للدول األط ال    ق ار  أا   -3
بمممممم إلا، ر ت عد  يمننها من الو از بالبزامها ال ئلسمممممم  المسممممممذل    ق ارا  اقجبمال الشالف عشمممممم  للدول  

، أح ل   2019األط ال والمبمشممل    اامممال عمللمم  البنةيممذ بحلول الموعممد النهممائ  المحممدد لهمما، ولو عمما   
. زما قحظ اقجبمال السمممابال عشممم  ي دما  جدي ا  بالشناز والبزمت بمواجه  البحدي المب    خالل  ب ر البمديد

للدول األط ال أا بمممم إلا قد يذد نةسممممها    وضممممال يسممممما لها بالمضمممم  قدما     البنةيذ بويي ر أسمممم ل مما  
 يوح  ب  الةب ر الزمنل  الم لوإ . 
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، قّدمت بمممم إلا الت رئل  اللذن  طل ا  لبمديد الموعد النهائ  المحدد  2022آذار/مارس   18و     -4
، زببمت اللذنم  الت  2022حزأل اا/يونلم    15و    .2025آذار/ممارس   1الت    2023ذار/ممارس  آ 1لهما    

بم إلا ل لب يوضملحا  ومةلوما  اضما ل  عن المذاق  ال ئلسمل  لل لب. وقّدمت بم إلا رّدا علت أسمبل   
وقد يةلق طلب   .2022آب/أ سمممممممممممم     25     منّ حا    ثت قّدمت طل ا    2022آب/أ سمممممممممممم     3اللذن      

وقحظت اللذن  أا بمممم إلا    .2024زانوا األول/ديسمممممب    31، حبت شممممه ا    21بمممم إلا المن ا ببمديد لمدر  
للةملل  الب  وضممةبها الدول األط ال ودخلت    حوار يةاون  مال اللذن  بشمم ا مسممائل   قّدمت ال لب و  ا  

 م ي    ب لب البمديد.

زاا يبةلق، عند ي ديت بممممممم إلا طلب البمديد األخي ، بما  وألشمممممممي  ال لب الت أا البحدي المب      -5
وي ال      م إةا    مب ا   2 354 540من    يشمب      أنها خ  ر. ول  يمبد علت مسماح  قدرلا   12مذموع  

  مب ا   1 792 740بلدي  بوألانو ايش. وألشممي  ال لب الت أا بمم إلا أ  جت خالل  ب ر البمديد عما مذموع  
ق ةم  من  2 952ل.  اد و  مضمممممممممممممممادا   لغمما   61  األلغما ، ممدم ر بمالبمال  مما مذموعم   عن ط ألق الالم م إةما  

من المناطق الملوث  بالذخائ  الةن ودي     عددا    الذخائ  المنةذ ر. وألشي  ال لب زذلل الت أا ب إلا عالذت أيضا  
  لذا الصمممدد، مصمممّنة   والذخائ   ي  المنةذ ر. وقحظت اللذن  أا بممم إلا قدمت مةلوما  عن الب ّد  المح ل   

حسمب المن    الب  ألغيت بواسم   المسما  ي  الب ن ، والمن    الب  ُخةضمت بواسم   المسما الب ن ، والمن     
 الب  خضةت لةملل  الال  األلغا ، ويشذال ب إلا علت موابل  ي ديت المةلوما  بهذ  ال  أل  .  

سمممايها الحالل  لا  ان عن األراضممم   وزببت اللذن  الت بممم إلا ل لب مةلوما  اضممما ل  عن سممملا -6
للمةمايي  المدوللم  لاج ازا  المبةل م  بماأللغما . وأشممممممممممممممار  بمممممممممممممم إلما    ردلما الت أا المنماطق الملغم     و  ما  

عولذت بواسممم   اإللال  اليدوأل ، وأا يةضممميل لذ  المنهذل  ي جال الت )أ( المناطق الملغم   ي  المسمممذل ،  
  ل اق  ط ائق اإللال . زما أشممممممممار     ردلا الت أن  يمنن اإل  ان  و)ب( الظ ول المناخل   ي  المناسمممممممم 

عن األراضمممممم  عن ط ألقا )أ( المسمممممما  ي  الب ن ، و)ب( المسمممممما الب ن ، و)ن( الال  األلغا ، و)د( النزل  
 الةن  ل.لغا ، و)ه( نزل األلغا  باسبخدا  الكالب. 

بشمممممم ا اإل  ان عن األراضمممممم ، وضممممممة  م زز اإلج ازا     جديدا    وألشممممممي  ال لب الت أا م سمممممموما   -7
المبةل   باأللغا     جمهورأل  بم إلا، بالبةاوا مال ولارر الداخلل ، سميدعت جهود بم إلا ال امل  الت مةالذ   
البحمدي المب    لهما بم اب  قمدر ممنن من الكةمازر والةةماللم . وزببمت اللذنم  الت بمممممممممممممم إلما ل لمب مةلومما   

الب  سمميدعت بها الم سممو  الذديد جهود بمم إلا ال امل  الت مةالذ  البحدي المب    لها  اضمما ل  عن الكلةل   
بم اب  قمدر ممنن من الكةمازر والةةماللم ، بمما    ذلمل مةلومما  مةصممممممممممممملم  عن النظما  الوطن /الخ   الوطنلم   

إلا    ردلا  لضممماا ادارر المةلوما  بنةازر، وق سمملما عندما يبةلق األم  بمسمما مناطق جديدر. وأشممار  بمم  
د ية ألة     الم سممممممو  السمممممابق،   الت أا الم سممممممو  الذديد سمممممملةبمد مةهو  اإل  ان عن األراضمممممم ، الذي لت يحدو
ن ربمد وي يلت عمللا  نزل األلغا ، وسملشمب م وضمال مةايي  وطنل . وأشمار  اللذن  زذلل الت   وسمي سمّ  وألحسمّ

ا  المبةل مم  بمماأللغمما  و  مما  ألحممد  المةممايي   علت يحممديممف مةممايي لمما الوطنلمم  لاج از  ألملمم  ح أ أوز انلمما 
الدولل  لاج ازا  المبةل   باأللغا ، ويكيلةها مال البحديا  الذديدر، واسممممبخدامها أ ضممممل الممارسمممما  لضممممماا  
البنةيذ بنةازر و ةالل . وقحظت اللذن  البزا  بمم إلا باسممبخدا  المذموع  الكامل  من األسمماليب للسممما  بدعادر  

ن  لا  ان عن  األراضمممممم  الت   السممممممناا علت نحو آمن، ويشممممممّذال بمممممم إلا علت موابممممممل  البماس ط ائق محسممممممو
 األراض  والبصديق علت بالحيبها، ولو ما قد يمنِّن ب إلا من الو از بالبزامايها    اطار لمن  أقص .

انل ، ول ا  معل   أثناز  ب ر البمديد الش  وألشمممي  ال لب الت أا بممم إلا يةبب  الةوامل البالل    و ا   -8
     )أ( المناطق الملغم   ي  المسممممّذل ، و)ب( المناطق الب  يشممممب      أنها ملّغم  وج ه اابشمممما ها حديشا  

بوألانو ايش، و)ن( الظ ول المناخل ، بما يحول دوا الوبمممول الت ح ول األلغا  لةب ا  مةين  من السمممن    
  .19-المبةل   باأللغا  بسممممممممبب جائح  زو يدو)د( ي ّلص المسممممممممالما  المالل  الوطنل     خ   اإلج ازا   
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علت المسمالما  الوطنل  والبزا  بم إلا بضمماا يموألل وطن     19-وأحاطت اللذن  علما ب ث  جائح  زو يد
 .5اضا   لبنةيذ البزامايها بموجب المادر 

وألشممممممممممممممي  ال لمب الت أنم  علت ال  ت من عمد  وقول خسممممممممممممممائ  جمديمدر خالل  ب ر البممديمد األخي ر،   -9
  واجبماعلا    يزال األلغا  المضمممممممممممممادر ل.  اد يؤث  علت المذبمةا  المحلل     بلدي  بوألانو ايش انسمممممممممممممانلا   ق

. ول  أقل البلديا  نموا    بمممم إلا. وألشممممي  ال لب الت أا المناطق الملغم  يؤث  علت سممممالم   واقبصمممماديا  
وألشمي  ال لب زذلل الت أن  بسمبب الناس، ويةوع اقسمبغالل اممن للغابا  وي وأل  سمبل العلش الزراعل .  

البلو  ُية قل ط ع الموابممممممممال ، ويبضمممممممم ر البيب ، ويزألد مخاط  الح ائق. وألشممممممممي  ال لب زذلل الت أا  
األلغا  لت يخّلف ضمممحايا جدد    الةب ر المن ضمممل  منذ ي ديت ال لب السمممابق. وأشمممار  اللذن  الت أا اامال  

  من شممممم ن  أا يسمممممهت زشي ا     يحسمممممين سمممممالم  ال شممممم  والظ ول  خالل  ب ر البمديد الم لوإ 5ينةيذ المادر  
 اققبصادي     ب إلا.  -اقجبماعل  

مب    561 800وألشمي  ال لب الت يحد مببق يبمشل    وجود ثال  مناطق ملغم  يبل  مسماحبها  -10
  ول/الت أن  باإلضمممممممما   الت لذ  المناطق، حّدد  بمممممممم إلا،    يشمممممممم ألن األ  م إال. وألشممممممممي  ال لب أيضمممممممما  

، مناطق لت يكن مة و   من قبل    بلدي  بوألانو ايش. وألشمي  ال لب  2021وآب/أ سم     2019 أابوإ  
مال  يها دوي انةذارا . وألشممي  ال لب الت أا لذ    الت أا لذ  المناطق ُحّدد     أع اب ح ائق  ابا  سممُ

  مناطق جبلل  وع ر البضارأل   المناطق لت يخضمال للمسما بةُد. وألشمي  ال لب الت أا البلو  المب    يوجد   
وزشلة  الن ايا ، وإلت أا ال وا  المسممممملح  الصممممم إل  يسمممممبخد  المةدا  الملنانلنل  )الحةارا  والشممممماحنا (  

 لبحسين نوعل  ال  ع المؤدي  اليها.

وزببت اللذن  الت بممم إلا ل لب مةلوما  اضممما ل  عن الحذت الب دي ي للمناطق الم  ر مسمممحها  -11
قد يخضممممممممال للمسمممممممما الب ن  ولةملل  الال  األلغا  بناز علت البذ إ  السمممممممماب  . ورّد  بمممممممم إلا    وللمن    الب 

للمسما  ي   باإلشمارر الت أا م زز اإلج ازا  المبةل   بدلال  األلغا     جمهورأل  بم إلا قد وضمال مشم وعا  
 منا الب ن  يشمل المناطق الب  ج ه يحديدلا لك  يخضال للمسا وإلال  األلغا ، ول  يب لف

 ي ال    ق أل  دجوردجلةاك  - م إةا   مب ا   1 777 367من    مساحبها  •

 ي ال بين ق ألب   يللن  ي نو اك وزونبشول   - م إةا   مب ا   156 125من    مساحبها  •

ي ال    ق أل  زونبشممممممممول  الموجودر بين ق ألب   -  م إةا   مب ا    1 317 575من    مسمممممممماحبها   •
 اونبشول  ودوإ وسين 

 ي ال بين ق ألب  لويشاا ودوإ وسين   - م إةا   مب ا   830 383من    مساحبها  •

الموجودر   ب ق أل  نسممال ،    -ي ال    ق أل  نسممال     م إةا   مب ا    286 193من    مسمماحبها   •
 علت ال  ألق المحل  المؤدي الت ق أل    إاا.

بالمةلوما  الب  قدمبها بم إلا بشم ا لذ  المناطق وإ لمل  اسمبةادر بم إلا    وأحاطت اللذن  علما   -12
من زامل ال  ع الةملل  لا  ان السمممممم ألال عن المناطق المشممممممب      أنها يحبوي علت ألغا  مضممممممادر ل.  اد  

سممما لها بو ائها بالبزامايها  بدرج  عالل  من الل ين. وزما قحظت اللذن  سمماب ا،  دا فلا  بمم إلا بذلل قد ي
    اطار لمن  أقص .

  زممانوا األول/  31شممممممممممممممه ا  )حبت    21وعلت نحو ممما لوحظ،   ممد طلبممت بمممممممممممممم إلمما البمممديممد لةب ر   -13
لبةيين أ  ق  مسممممما،  ا   شمممممه   15. وألشمممممي  ال لب الت أا بممممم إلا يبوقال أنها سمممممبحبان الت  (2024 ديسممممممب  

  30واسمممممممممبكمال المسممممممممما  ي  الب ن ، وجمال المةلوما  الاللم  لوضمممممممممال طلب اسمممممممممبشممممممممم ا   لادل بحلول 
، بما    ذلل وضمممممممال خ   عمل للبوقال بل ين أاب  مسممممممماح  المن    وحذت زل من   ،  2024آذار/مارس  

 من اقيةافل . 5لمادر وإق انها بميزانل  مةصل  وإالوقت الالل  لو از ب إلا بالبزامايها بموجب ا
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وألشممي  ال لب الت أا  ب ر طلب البمديد  ب ر واقعل  سممببذل  يها بمم إلا أقصممت جهد ممنن إللال    -14
وألشممممممممممممممي  ال لب   .2022مب  م إال    عما     561  800األلغما  من المنماطق المة و م  الب  يبل  مذموعهما  

لبنةيمذ عمللما  الالم     2022ول     عما  الت أنم  ج ه يو ي  األموال الاللمم  علت الصممممممممممممممةيمد الوطن  والمد
يبضمممممن ي دي ا  للمناطق الب  يبةين   شممممه ا   12لبنةيذ المشمممم ول خالل مدر  ا   وألبضمممممن ال لب اطار   .األلغا 

،  م إةا    مب ا   4 367  643مسمممممحها والمن    الب  قد يخضمممممال لةملل  اإل  ان عن األراضممممم  وألبل  مذموعها 
مب  م إال   1 500 000عن ط ألق المسمممما  ي  الب ن ، ويخةل     ةا  م إ  مب ا   2 367 643مال يوقال الغاز  

 مب  م إال.  500 000عن ط ألق المسا الب ن ، وإلال  األلغا     

وألشممممممي  ال لب الت أن  ق يمنن اج از عمللا  الال  األلغا  سمممممموه    الةب ر من آذار/مارس الت   -15
ما يحبان الت اعادر يوجل  إللال  الذخائ  المنةذ ر الب   ا  زشي  ( وإلت أا الموارد  اانوا األول/ديسمممممب  )ي  أل ا  

يةوع مشمممممارألال البنل  البحبل . وزببت اللذن  الت بممممم إلا ل لب مةلوما  اضممممما ل  عن زلةل  البخةل  من 
حدر لذ  الةوامل لضمماا انذاللا بحلول امجال الم لوإ . وأشمار  بم إلا    ردلا الت عد  امنانل  ينةيذ 

درجما (، خالل   5علت ممدار الةما ، وإنمما     عنمدمما يسممممممممممممممما الظ ول الذوألم  بمذلمل، )أاش  من   الةمللما 
الةب ر الممبدر من آذار/مارس الت بداي  زانوا األول/ديسممب . زما أشمار  بم إلا،    ردلا، الت أنها يبذل 

  أا اإلنذال يبوقف أسمماسمما  وإلت     ةاق    ال الذهود الاللم  قسممبخدا  لذا الوقت المواي  من السممن  اسممبخداما  
 علت يوا   األموال المباح  علت الصةيد الوطن  ومن المانحين. 

وألشي  ال لب الت ينةيذ أنش   البوعل  بخ   األلغا  بالبوالي مال أنش   المسا    بوألانو ايش.   -16
ددر  وزببت اللذن  الت بمممممممممممم إلا ل لب مةلوما  اضمممممممممممما ل  عن ادران خ   مةصممممممممممممل  ومحددر البكلة  ومبة

السممممممممنوا     مذال البوعل  بخ   األلغا  والحد من     سمممممممملاقا  محددر    المذبمةا  المحلل  المب ث ر،  
بما    ذلل الذه  الب  سممممممبضمممممم لال بالبوعل  بخ   األلغا  والحد من  )مشل أ  ق  المسمممممما( وعما اذا زانت  

  البوعل  بخ   األلغا  سمبنةذ    ثم  حاج  الت موارد مالل  اضما ل . ورّد  بم إلا باإلشمارر الت أا أنشم 
أي األطةال.   –  مدارس بوألانو اك بالبةاوا مال ولارر البةللت، من أجل اسمممممممممبهدال السمممممممممناا األاش  ضمممممممممةةا  

وأشمممممار  بممممم إلا زذلل الت أا م زز اإلج ازا  المبةل   باأللغا     جمهورأل  بممممم إلا وأ  ق  المسممممما  ي  
ق أل  ببموألل من  59ملال ق ه بلدي  بوألانو اك ال ال  عددلا  الب ن  سممممبضمممم لال بالبوعل  بخ   األلغا     ج

مشمم ول المسمما  ي  الب ن  الذي وضممة  الم زز. وأشممار  اللذن  الت ألمل  يو ي  بمم إلا مةلوما  محدث  
منبظممم  عن ب امذهمما ال املمم  الت البوعلمم  بخ   األلغمما  و ي لمما من ب ام  البوعلمم  بممالخ  ،    الب ممارأل   

، بما    ذلل المنهذلا  المسمممممممبخدم  والبحديا  الم  وح  والنبائ  الب  يح  ت،  7المادر   الم دوم  بموجب
 مال مةلوما  مصنة  حسب النول اقجبماع  والةم .

وقحظت اللذن  أا ال لب يبضمن مةلوما  أخ ه ذا  بل  قد يكوا مةيدر للدول األط ال     -17
ا ل  عن البنلا  الوطنل  إللال  األلغا ، والصور المبةل    ي يلت ال لب والنظ   ل ، بما    ذلل يةابيل اض

ب نشممممممم   البسمممممممللت وما بةد الال  األلغا ، والصمممممممور المبةل   بخصمممممممائص ح ول األلغا  المب  ل     بممممممم إلا  
 ووبةها، ومخاط  وا ب اضا  خ   الةمل، الت جانب الخ ائ  الم     المبةل   بالمناطق الب  لت يةال  بةد.

اللذن  الت بمممممممم إلا ل لب مةلوما  محدث  عن الكلةل  الب  يضمممممممممن بها بمممممممم إلا م اعار  وزببت   -18
اقحبلاجا  وال ؤه المخبلة  للنسمممماز والةبلا  والةبلاا وال جال    المذبمةا  المبضمممم رر، واقسممممب شمممماد بها  

ارر الت أنها يص     جملال مذاق  ينةيذ اقيةافل  وإ ام  اإلج ازا  المبةل   باأللغا   ورّد  ب إلا باإلش
علت المساوار بين الذنسين، وإلت أن  يذ ي، خالل أنش   المسا واقيصال المذبمة ، البشاور مال النساز  
وال جال واألطةال. ورّد  بمم إلا زذلل باإلشممارر الت أنها يضمممن المسمماوار بين النسمماز وال جال المؤللين    

البوعل  بخ   األلغا . وأشمممممار  اللذن  الت ألمل  الحصمممممول علت عمل    أنشممممم   المسممممما وإلال  األلغا  و 
 اسبم ار ب إلا    اإلبالغ عن الب د  المح ل    لذا الصدد.
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سمميبت من خالل مسممالما  حنوم     2024-2022وألشممي  ال لب الت أا ينةيذ خ   الةمل للةب ر   -19
  1  600  000( وُيدعت ببب عا  دولل  ب لم   يورو سمنوألا    260  000) يورو    1  040  000بم إلا الب  يبل  مذموعها  

بممممممم إلا ل لب    يورو، ويكّمل عن ط ألق الصممممممندوع اقسممممممببمان  الدول  لبةزألز األمن ال شمممممم ي. وزببت اللذن  الت 
مةلوما  اضمممممممممممما ل  عن جهودلا ال امل  الت يةبب  موارد وطنل  ودولل  اضمممممممممممما ل  )مشل اسممممممممممممبخدا  ال وا   

  حاللا   المحبملين(، وحال  البموألل الدول ، وعما اذا زاا البموألل مباحا    المسمممملح  الصمممم إل ، والمانحين الذدد
. وأشار  ب إلا،    ردلا، الت أا مشارألال الال  األلغا   للش ول    المسا الم  ر للمناطق المنبشة  حديشا  

  2022مب  م إال قد ُوضمممممةت للمناطق المة و   وُنّةذ     عا     561 800والمسممممما الب ن  المبةل   بممممممممممممممممممم 
عن ط ألق الصمندوع اقسمببمان  الدول  لبةزألز األمن ال شم ي بدعت دول    ب موال م دم  من بم إلا ومنمّل 

للمسممما  ا  من الوقيا  المبحدر األم ألنل  وجمهورأل  زورألا. وأشممممار  بمممم إلا زذلل الت أنها وضممممةت مشمممم وع
مان  الدول  لبةزألز األمن  الصممندوع اقسممبب وإلت أنها بصممدد البةاوم مال  2023-2022 ي  الب ن  للةب ر  

ال شممممممم ي والوقيا  المبحدر للحصمممممممول علت يموألل دول  اضممممممما  . وأشمممممممار  بممممممم إلا زذلل الت أا البموألل  
، بما    ذلل لبموألل أنشممم   المسممما وإلال  األلغا  المبةل   بالمناطق الب   2025-2022المخصمممص للةب ر  

ا   يورو، وأا بمممممم إلا يبةاوم حالل   3 040 000  يشممممممب      أنها ملغم  والمحددر مؤخ ا، ي ّدر بما مذموع
مال الصمندوع اقسمببمان  الدول  لبةزألز األمن ال شم ي وإاق  مصمادر البموألل المباح . وأشمار  بم إلا الت  

  2  000 000مذموع  ا   يورو، مالالت ثم  حاج  الت م   1 040 000أن  بمسمممممممممالم  مالل  وطنل  اجمالل  قدرلا  
وجمهورأل  زورألا    الت أا اجبماعا  ثنائل  ُع د  مال الدول المانح  بما  يها اللاباا يورو. وأشمممار  بممم إلا زذلل  

والوقيا  المبحدر وإلت أنها سمممممبوابمممممل اقيصمممممال بالمانحين المحبملين ولألادر الوع  بمشمممممنل  البموألل لده  
 نامذها لنزل  سمممل ا  الدول  والمؤسمممسممما  الةام  والسمممل ا  المحلل . وأق   اللذن  بالبزا  حنوم  بممم إلا بب

األلغا  من خالل الميزانل  المخصممممصمممم  لالضمممم الل ب نشمممم   نزل األلغا ، وأشممممار  الت الذهود الب  يبذلها  
وقحظت اللذن  زذلل ألمل  وضممال   .5بمم إلا لزألادر مسممالمبها الوطنل  لدعت ينةيذ البزامايها بموجب المادر  

در    اطار اقيةافل  لنشممممممممم  المةلوما  عن بممممممممم إلا خ   لبةبب  الموارد واسمممممممممبخدا  جملال امللا  الموجو 
 .7البحديا  واقحبلاجا     مذال المساعدر، ب  ع منها الب ارأل  الم دم  بموجب المادر 

وقحظت اللذن  أا المةلوما  الم ّدم     ال لب ثت قح ا     ال دود علت أسمممممبل  اللذن  شمممممامل    -20
الب  قدمبها بممم إلا قابل  للب بيق وألمنن ربمممدلا جيدا ، ويبين وزامل  وواضمممح . وقحظت زذلل أا الخ    

بوضممممممممممممممو  الةواممل الب  يمنن أا يؤث     ويي ر البنةيمذ. وقحظمت اللذنم  أيضممممممممممممممما  أا الخ م  يةبممد علت  
مخصمصما  من الميزانلا  الحنومل  وألبوقف ينةيذلا علت يزايد البموألل الدول . و   لذا السملاع، قحظت  

 ل  سبسبةيد من ي ديت ب إلا ي ارأل لا سنوألا  الت الدول األط ال بش ا ما يل االلذن  أا اقيةاف

الب د     مذال اإل  ان عن األراضمممممم  امبشاق  لاللبزاما  الواردر    خ   عمل بمممممم إلا   '1'
وثمار جهود المسمممممممممممممما وإلال  األلغا ، علت نحو يبسممممممممممممممق مال المةايي  الدولل  لاج ازا   

باأللغا  ط  ا  للمنهذل  المسمممممبخدم  لا  ان عن األراضممممم  )أي اإللغاز بواسممممم    المبةل    
المسمممممممممما  ي  الب ن ، أو البخةل  بواسمممممممممم   المسمممممممممما الب ن ، أو اإللال  بواسمممممممممم   الال   

 األلغا ( 

أث  نبائ  المسممما وإلال  األلغا  والمةلوما  المسمممبكمل  بشممم ا الكلةل  الب  يمنن أا يغي   '2'
اإلضممممممممما ل  الم دم  ي يلت بممممممممم إلا للبحديل المب     لما يبةلق بالبنةيذ    بها البوضممممممممملحا 

 ولذدول البنةيذ 

البحمدي المب    المذي أُبل  عنم  ب  أل م  يبسممممممممممممممق مال المةمايي  المدوللم  لاج ازا  المبةل     '3'
باأللغا  والمصمممممنف حسمممممب المناطق المشمممممب      أنها خ  ر والمناطق المؤزدر خ وريها  

  وأحذا  زل منها
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ل ، بما    ذلل مةلوما  عن عدد المناطق ومسمممماح  المناطق   '4' المح ا  ال ئلسممممل  المةدو
د  بها األولوألا    الملّغم  الب  يبةين مةالذبها يدوألا  والكلةل  الب  حدِّ

الب د  المح ل    وضمممممممال المةايي  والسممممممملاسممممممما  والمنهذلا  ذا  الصمممممممل  باإل  ان عن  '5'
ةايي  الدولل  لاج ازا  المبةل   باأللغا ، من أجل ينةيذ األراضمممممممممم ، بما يبسممممممممممق مال الم

 اقيةافل  ينةيذا  زامال  وس ألةا  خالل  ب ر البمديد الم لوب 

مةلومما  محمّدثم  عن الذهود المبمذولم  لبنةيمذ خ م  البوعلم  بخ   األلغما  والحمد منم      '6'
لمنهذلا  المسمممبخدم ،     ذلل ي ديت مةلوما  عن ا المذبمةا  المحلل  المبضممم رر، بما

والبحمديما  الم  وحم ، والنبمائ  المح  م ، علت أا ُيصممممممممممممممنوف المةلومما  حسمممممممممممممممب النول  
 اقجبماع  والةم  

جهود يةبب  الموارد والبموألل الخارج  المبلّ ت والموارد الب  يو  لا حنوم  بمممممممم إلا لدعت   '7'
 جهود البنةيذ 

بلف احبلمماجمما  ورؤه النسممممممممممممممماز والةبلمما   مةلوممما  عن زلةلمم  م اعممار جهود البنةيممذ لمخ '8'
 والةبلاا وال جال واحبلاجا  ويذارب السناا    المذبمةا  المحلل  المبض رر.

وإاإلضمممممما   الت ذلل، قحظت اللذن  ألمل  ي ديت بمممممم إلا ي ارأل  الت الدول األط ال، علت نحو  -21
ممما جمماز أعال ، وألملمم  اطالعهمما الممدول األط ال بممانبظمما  علت الب ورا  الوجيهمم  األخ ه الم ي  مم  ببنةيممذ 

را ، و   اجبمماعما   ، واقلبزامما  األخ ه المةلنم     ال لمب، وذلمل    اجبمماعما  ية مد بين المدو 5الممادر  
اسممممممممممممممبنادا  الت دليل    7الدول األط ال والمؤيم ا  اقسممممممممممممممبة اضممممممممممممممل ، ومن خالل ي ارأل لا المبةل   بالمادر  

 الب ارأل . اعداد
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