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االجتماع التاسع عشر

الهاي 19-15 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2021

البند  12من جدول األعمال المؤقت

النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 5

طلبب تمبد بد الموعبد الن بامي المكبدد تدمبا تبدممر املابا المابببببببببادة ل فراد
وفقا للمادة  5من االتفاقية*
موجز تنفمذي

مقد من موريتانيا
-1

يعود تلوث شممال مويتااياا ااأللاا المامادل لراداد والمارادام من مفلرام البدإ ىلم مرماياافا ا

يزاع الصم ممبداغ الادفا ا الرادل  ،1978-1976وهو يزاع اتسم ممس ااام ممافدا عدد ابلد من األلاا  ،دو

لوضممت تلا األلاا و وفعد مدوي يفع ويفعلن عاما علم البدإ ،ال تزال األلاا تقال السممنا وتصمملبفس اادو و

كما يفا ترم ممنل عا قا ما الانما ا شم مممال مويتااياا ،تلر تعدقل األير م م

الاعدينا  ،وصلد األاماك ،والساات  ،والااايلو

االقاصم ممادي ملل الدع  ،وال بوث

-2

وقد صدقت مويتااياا علم االتراقا ا  21تموز/يولاه  ،2000ود لت االتراقا تلز النراذ االنس

-3

وا عا  ،2000يرئ البديامج الوطن لنزع األلاا االيساي من جل الانما (البديامج الوطن )و

ىللفا ا  1اايو اللاي /ينايد 2001و

والبديامج مؤامسم تنوما تفامت اشمداا و ازيل الدا لا والزمدازت و وتقو هدصمدة لان توجلفا مرمادا

هلن ال و ازيامو وهذا الكاا هو الفلئ المسم م م م م ممؤول عن تنرلذ االتراقا  ،وهو ينس م م م م م م من س جمات ااجداغام

المافذل ا هذا الماالو
-4

وفعمد  22عمامما من همدغ يرماذ االترماقام  ،تدزم مويتاماياما ،واقما للممادل  5من االترماقام  ،تقمدمما ا

تنرلممذ عملاممام ى ازلم األلامما من جممل ااا اد عن المنمماط الا اممايممت ملو م من قبمملو و زل تلمما الرادل،

جدى هدعس من الماامت الدول  ،ال ا م م م م مماما الندوتج ،ت فلد مس م م م م ممات ىجمالا قديها  130 698 425ما اد

مدفعا وتدملد  8 080لاما مام م م م م م ممادا لراداد و 891لاما مام م م م م م ممادا للداااام و 15 119ق ع مارادل من
مفلرام البدإو

*
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وفعد تقديس ا م مملس م ممل من طل ام الامديد ،علنت مويتااياا ا البداي عن الوااغ االازاماتفا اموجب

الممادل  5اموجمب االترماقام ا ترم م م م م م مدتن اللماي /يوامبد 2018و وا تزت اد /يويامه  ،2020قمدممت مويتاماياما
المبممدد اموجممب المممادل  5لمممدل عمما اعممد

طل ما لامممديممد الموعممد النفمما

علدم مؤ اد علم تقل

لس ينويا معدوالن من قبل يفاعا لواليافا و اا دتفا ا ش ه جزتدل يواذيبو ،ا شمال مويتاايااو
-6

لامما

وا شم م م م م م م ار/ابدايد و ذاي/ماي  ،2021وفعد تأ لد ياجس عن وفاغ اوالد ،19-جدى البديامج

الوطن تقلاما ولاا هدعس من المنظم الندوتاا للمسم مماعدل الرم ممعبا و واا الفدا من هذا الاقلاس مسم مماعدل
البديامج الوطن علم وض م م م ممت تقديد د لباس الالوث الما ق ا البلدو وتر م م م مممل هذة المناط المناط الملو

ااأللاا المبددل تديلا والمو ق ا عا  ،2019ومناط علد تبديدها وتعابد اض ممع لواليافا و ا مما دتفا ا

ماد
ش م م ه جزتدل يواذيبوو وتددم اعل الاقلاس ما ماموعه  20من ق ملام تبلغ مسم مماتافا  16 183 490ا

مدفعا ،وتقت معظمفا ا من ق يواذيبوو
-7

وللمناط الملام الما قا ا مويتااياا د ابلد علم السم م ممنا و و اي الالوث ااأللاا األيضم م مما

والمذ ما د العنقوديم والمارادام من مفلرمام البدإ ا مويتاماياما لبفما اجاممايام واقاصم م م م م م مماديم  ،ىذ تع مل

الوص م م م م م ممول ىلم المداع و لدها من موايد الماامت المبل وتفلا الماش م م م م م مما تااياو\ اما ال تزال البوادث

ال ر مدت مسممامدل ،ىذ ا مال عدد من ااصممااام هلن عام  2009و2021و وتسممافد
ااا اد عنفا مداع يساالفا البدو الدتل والماامعام ش ه البدوت و

-8

ومن المعدوا

لبا األ ايض م عند

مناط اللدل ا مويتااياا نا االدوااممب المعديا  ،وتمنن تنملافا من امادد

االيافاغ من عملا الا فلدو وقد ام م ممال البديامج الوطن منذ عا  2018ام م ممقور ام م مما ضم م ممبايا من جداغ

توادث األلاا واألجفزل المارادلو
-9

ويرذم مويتااياا ير م م

للاويا امفاطد األلاا هفدا تاللد ام مملوك السم ممنا ا المناط المعدض م م

للف د الر ممديدو ويظمت عدل تمزم تويا  ،واا ىد اي هذا العنص ممد ا البدامج المديا مما اعاال اص ممويل
ملبوظ م و وتممأ ممذ ىعممداد هممذة المواد ا االعا مماي يوع الان

واالتاامماجممام المانوع م للماامعممام المبلا م

الماام م م م م م ممديل من األلامما و وتاملممل الف م البممالام ا تعزتز هممذة الافود تول المنمماط الملاومم المبممددل

تديلاو\
-10

وفناغ علم الاقلاس الما م م م لت اه ،ت لب مويتااياا تمديدا لمدل  5ام م ممنوام تام  31اايو األول/

ديسمبد  2026لمعالا الالوث الما ق و

-11

2

و زل اادل الامديد ،ااقو مويتااياا ااألير

الاالا  ،من هلن ير

دى:

''1

هنمماغ قممديام البديممامج الوطن (ملممل تممديتممب الموظرلن ،وتنمام قممديام قممادل األادقم  ،وتنمام

''2

ىجداغ مسح تقن و لد تقن ا المناط المااديل لزتادل تبديد المناط الملام ؛

''3

ضمام تعفد قاعدل الباايام الوطنا ؛

''4

تنرلذ تمزم للاويا امفاطد األلاا ا اااقام مبددل مت مداعال الازامام

قديام مزتل األلاا و لدهس من الموظرلن)؛

''5

هذل جفود لامت األموال من جل ضما

''6

ت فلد المناط الملاوم الما قا ؛

''7

ضما الاف اط لقديل وطنا مسادام ازال األلاا و

عمل والو؛

تكمل الموايد الدولا الموايد الوطنا ؛
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وترلد الاقديدام اأ األمد ام م مملا لب اادل ولا مدتفا ام م مما شم م ممفد ا عا  2021اكمال عملا

الاعبئ و وتر مممل ذلا تبديد الاموتل ومزك الموظرلن والمعدام والموايد األ دى الززم لنر ممد مايا ادق

ازال األلاا اغا معالا ما ت قم من الالوثو وفمادد تعبئ هذة األادق اللمايا ويرم م م م ممدها ،ام م م م ممانو من

الممنن ىيااز المزتد من المس م م م ممح والا فلد للمناط المبددل ا

الالوث المقديل علم تالفاو
-13

ا م م م ممو

م

ا م م م ممنوام ىذا ظلت اما

وتسم مماند تقديدام وقت الا فلد ىلم تقديدام تاس المن ق  ،ومسم مماوى الالوث الماوقت ،والاادف السم ممااق

ا العمل ا مناط مما ل و وهذة الاقديدام يمنن

تاالد ااالااناد ىلم عمال المسح ااضافا و وتساند

تسم ممااام الادول الزمن ىلم ما ماموعه  8ادق عمل ،تعمل  250يوما ا السم ممن  ،وتقو ال ادت منفا

ماد مدفعا ا اللو و
ها فلد  250ا
-14

و ذا هاوصم م مماام اعل الاقلاس ،ام م مماام م م لت البديامج الوطن اما يل  ) ( :تديتب موظرلن مديللن

جدد هدال من يرم ممد مفندام مملن عسم ممندتلن اجداغ عملاام المسم ممح واازال  ،و(إ) تديتب ويرم ممد ز

ادق

لابديد مدى المناط الملو هدق قبل البدغ ا ىزال األلاا  ،و( ) تديتب ويرممد مايا من ادق الا فلد

ا ي واذيبو ،اعد اتفاذ ما ينر من تداهلد المسم م م ممح لد الاقن /المسم م م ممح الاقن  ،و(د) النظد ا اام م م ممافدا
كزإ الكرم

عن األلاا ا يواذيبو تللما وجدم لاا

لد قاهل للكرم

تقللديا و /و مداوي ا العم ،

و(ه) تعفد مناب البديامج الوطن ا يواكرور ،ومناب عملاام ا يواذيبو وتلد زموي ،و(و) الانسل
مت السم م ممل ام المفاصم م م قدي اامنا ارم م ممأ المناط الواقع

لسا دتفا الرعلا و
-15

-16

وتأ ذ الف

اي ي ا والي مويتااياا ولكنفا اضم م ممع

الا تامنفا طلب الامديد ا االعا اي المفاطد الاالا :

''1

تعبئ الموايد

''2

يقص اايادل الساااا الوطنا والدعس الدول

''3

تالد الوضت األمن الداهن علم يبو يقلد الوصول ىلم المناط الملو

''4

ااامداي تأ لد الوفاغ العالم

واالااداضام الاالا :
''1

تظل تقديدام الالوث البالا اما ه (ال تبدد مناط ىضم م م ممافا و تبدد مناط ىضم م م ممافا

قللل

''2

زل عمال المسح واازال ااضافا )

ت وي القديل الوطنا علم الاعامل مت

مفاطد ما قا مبددل ىضافا /مساقبلا و
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وا الوقمت الداهن ،يمأت المدعس الممال الوتلمد المقمد ىلم هديمامج ااجداغام الماعلقم اماأللاما من

-18

وتس م م م م ممعم مويتااياا ىلم البص م م م م ممول علم دعس الماامت الدول للوااغ االازاماتفا اموجب المادل 5

تنوم مويتاايااو

وتا لت ىلم ىقام شداكام مت البنومام المايب الداغ ا ذلا والمنظمام لد البنوما الدولا المعنا
اااجداغام الماعلق ااأللاا الا ااكو مساعدل لمساعدل البلد ا تقدمه يبو ااياازو

-19

ومن جل اا مماكمال عمال مس ممح وت فلد المناط الملو ااأللاا الا تددم ا البداي ض مممن

ااطاي الزمن المبدد ،ام م مملاعلن توالد اام م ممالماي ول قدية  650 000دوالي من دواليام الواليام المابدل

للمعدام ،س 8و 1مللو دوالي ىض م م ممافا ا م م ممنوتا لاا ا تكالاف الموظرلن وتكالاف الار م م ممالل األ دى لمدل
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ام م م م ممنوامو وتسم م م م ممعم البنوم المويتاايا والبديامج الوطن ىلم جمت هذا المبلغ امسم م م م مماعدل الماامت

-20

وا م مماس م مماهس البنوم المويتاايا اموظرلن مبلللن للعمل علم المر م ممدوعو وا م مماعمل جمات موظر

الدول المعن اااجداغام الماعلق ااأللاا و

البديامج الوطن علم دعس هذة الم اديل ،اما اماواد ماكن المناتبو وامانو البديامج الوطن مسمؤوال عن
تاسم مملد الانرلذ السم ممل

الوطنللن والمبلللنو
-21

لفذا المرم ممدوع ،اما ا ذلا عمال االتصم ممال مت المسم ممؤوللن البنومللن والعسم ممندتلن

وا مماافذ مويتااياا

اما ا ذلا الف وام الاالا :

4

وام ولا لاعبئ الموايد لبديامافا الماعل الزال األلاا لر داإل اايس ممايا ،

''1

ا ممار ممايك مويتااياا ا النفج الردد  ،هدعس من اللان المعنا هاعزتز الاعاو والمس مماعدل ووتدل

''2

ا م م م م م مماقمد مويتاماياما طلمب الاممديمد ا اجامماعمام مما هلن المدويتلن المقدي عقمدهما ا الرادل من 22

''3

ا م م مماواص م م ممل مويتااياا الاواص م م ممل مت الر م م ممدااغ الدولللن والدول األط ادا الا يس م م ممعفا تقديس

''4

امااواصمل مويتااياا مت شمداا فا المملللن ا مويتااياا وامادعوهس ىلم المرمايا ا ىتاط

''5

vامماواصممل مويتااياا تقديس معلومام عن تال الانرلذ من زل موقعفا الوطن علم ش م ن

''6

ااواصل مويتااياا تقديس معلومام مبد عن الانرلذ ا االجاماعام لد الداما واالجاماعام

دعس الانرلذ؛

ىلم  24تزت اد /يوياه  ،2021مت توالد معلومام عن اللادام ا الانرلذ
المساعدل لدعس هديامافا ازال األلاا لر داإل اايسايا ؛
ىعزما عن هديامافا ازال األلاا لر داإل اايسايا ؛

ااياديت وصرب البلد ا موقت االتراقا علم ش ن ااياديت؛

الداما لزتراقا واذلا من زل تقدتدها المقد اموجب المادل 7و
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