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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت ‘2‘)ح(11البند 
 ية وتنفيذهالالتفاق العامة احلالة يف النظر

 دعم التنفيذ
 استعراض منتصف املدة خلطة عمل وحدة دعم التنفيذ

 2019-2016 لفرتة األربع سنوات

 2019-2016األربةةع سةةنوات  لفةةرتةخطةةة عمةةل وحةةدة دعةةم التنفيةةذ   

 استعراض منتصف املدة
 من رئيس االجتماع السادس عشر للدول األطراف مقدم  

 مقدمة -أوالا  
يف االجتماااا البا اار علااب لألاادول األتااباا، اعتماادا الاادول األتااباا يف ا  اقياا    ااب  -1

مااان التااادا    ا  عاااددا  اساااتلمال ونااانين وونتاااال ون اااا األلألاااا  املمااااد  للفاااباد و ااادم   ألااا  األلألااا
ياا) )الو ااد ( عااا التن دعمااا و ااد   وزا قااد    ألاا  الاادول عألاا  التنبااؤ واملسااا ل   وىل زايد  البامياا 

  ااااار ا ل ااااا   األعنااااا ، ماااااا يلاااااما   ااااا  اللماااااابملساااااؤولي   و لنيااااان و ساسااااا ا ،التا لااااا  لي  اقيااااا 
عاااااين ، وونلاااااا  ا تيااااااتا للماااااان املاااااا ، وع اااااد ماااااؤ باا سااااانوي  إ2019-201٦ سااااانواا

لنيان اووكما   لانن   اااالجتمااا البا ار علاب لألادول األتاب التربعاا. و بد ه)ه التدا   يف قابا  
 والل افي  املاليتني دا ا و د  دعا التن ي).

من وضر   ا  اللماا ل ا   األ  ار سانواا  لادير الادول األتاباا ا  وكان اهلدا أيم -2
دد لاااعألااا  أساااا  مت د  دعاااا التن يااا)، ونا أم ااان،عألااا  ن ااايا مساااايا ا املاليااا  امل دمااا  وىل و ااا

لادعا امللانزل اساال ولاالسنواا. و ي ِّن     اللما ل    األ  ر سنواا  اني أنلا   لالادعا األس
 فااع عألي ااا الاادولالاال  واو يف الو ااد   نااا   عألاا  األولااوايا الاال اااددها الألدااان التا لاا  لي  اقياا  

لألسنواا    و شادي مينانيل    األ  ر سنواا اللما  األتباا. وابإضاف  وىل نل ،  لما    
 ملا . ااأل  ر من أجا  ن ي) اخل  ، و تو   الت وين التد جيا ال تياتا األمان 
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، ا   اات الاادول األتااباا 2019-201٦وابعتماااد   اا  اللمااا ل اا   األ  اار ساانواا  -٣
الساااااد  علااااب لألاااادول عألاااا  وجاااابا  اسااااتلبا  منتااااا  املااااد  خل اااا  اللمااااا  اااايل االجتماااااا 

األتااباا. والألااب  ماان هاا)ه الوتي اا  هااو   اادا اسااتلبا  خل اا  اللمااا  لااد عااامني ماان الت بيااع. 
ويتلني استلبا  ه)ه اخل   ابالق ان   با اا االجتماا البا ار اللاشاب لألادول األتاباا، و ا ا  

 .)تلنين اووكم  والل افي  املاليتني دا ا و د  دعا التن يال با  املتلألع  

 االستعراض -اثنياا  
وغاااا  نلاااا  ماااان التاااادا   البامياااا  وىل ل اااا   األ  اااار ساااانواا أاتح اعتماااااد   اااا  اللمااااا  -4

التلاادير عألاا    اادا املساااياا وىل   اا  اللمااا الساانوي  لألو ااد ، مااا يلااما ونلااا  ا تياااتا 
د . ومنااا) للمااان املاااا  وع اااد ماااؤ ب سااانو  إعاااين التربعااااا، زايد  وم انيااا  التنباااؤ  لماااا الو ااا

، عألاااا  وجاااا  اخلاااااوؤ، أد  ع ااااد مااااؤ باا ساااانوي  إعااااين التربعاااااا  ألياااا   اااار 2015 عااااا 
التربعاا واملساياا وىل وعين الدول األتباا عن  ل دا ا  ت ادا الادعا وىل الو اد  يف وقات 

عن التنام اا أ  ب من السن  مما د جت عألي  اللاد ، مر قيا  تيث من الدول األتباا ابإعين 
 أسا  متلدد السنواا.  ت دا موا د عأل 

اللماااا ل ااا   املبينااا  يف   ااا   و اااد  دعاااا التن يااا)يف  وال  ااانال أنلااا   الااادعا األساساااا -5
لألااادول األتاااباا،  تساااا ا  لتن يااا) والايا الااابليج والألداااان وكااا)ل  دعماااا  ، دعمااااأل  ااار سااانواا

 اد  دعاا التن يا)   اد  الادعا ابلدق  وها وتي   الاأل  أبهداف ا يف مل ا اواالا. وما فتئات و 
. ويف  لااجم الاااالا ل ا   األ  اار سانواا ماا يتماشاا  مار  تألاا  األنلا   املبيناا  يف   ا  اللمااا

الدعا األساسا، ي ون لتحديث األنل   الل  دعم ا الو د  ماا يارب ه ثياث  ل اج األنلا   
َ حمو  ا  عأل  حنو أفما اللما املم ألر    فلألي   بكين الألدان.و أل  

أمااا فيمااا يتلألااع ابلألدناا  امللنياا  مساااعد  المااحااي، فأل ااد أع ااب  ن ياا)   اا  اللمااا أن  -٦
الدعا امل د  من الو د  وىل الألدن  امل)كو   حمدود نتيد   لأل اا  ني الادعا لاألساساال والادعا 

الادول األتاباا وأ احا  ون مل  ست ر الو د  أن  وفب سو  اود األدىن من ملاا ك  لامللنزل، 
يف وتا  اال  اقي  و  ا   املتلأل   مساعد  المحااي األح  يف  أ  املال لتلنين  ن ي) االلتنامااامل

 الو اد  عماا  ا   عما ما و و. وينبألا وعااد  الن اب يف ها)ه املسانل  يف ال ا   التم يديا  لوضار
 .2024-2020الي     ل    األ  ر سنواا

 الو ااااد ، الاااا)  اناااا)ه  املاااااليتني دا ااااا اووكماااا  واللاااا افي وياااانق ال اااابا   لاااانن  لنياااان -7
املينانياا  و   ساا ا   ا  اللمااا البابعيا  الساانواا، عألاا  أن لاالجتمااا البا اار علاب لألاادول األتاباا

البناا  التاد جيا ال تيااتا أماان ماا  يلاادل قاد ه ن  ااا و اد  دعاا التن يا) املتااأل   السانوي  يف
 لاد  ألاوذ نلا  املساتو  املنلاود، ا  وىل أنا  لل. كما يل  ال ب ابلدعا األساسا ل    سن  وا د 

ينبألا او اظ عأل  ا تياتا أمان ما  ثيث ي اون فيا  يف  يار األوقااا مبألاد يلاادل سان  مان 
الن  اااااا املتاااااأل  ابلاااادعا األساسااااا عألاااا  النحااااو املناااااوؤ عألياااا  يف املينانياااا  الساااانوي  وضاااامان 

 ل. لألتلأليا األساسا لو د  دعا التن ي) يف أ  سن   ألا نل
لأل اابا  املتلألااع ةدا   الن  اااا املتاااأل  ابلاادعا األساسااا وا تياااتا األمااان املااا ، ا  ووف اا -8

 ااو    201٦ُوضر ال الجم النا ج عن املساياا امل دم  وىل     عماا ومينانيا  الو اد  للاا  
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ب يف ا تياااتا األمااان املااا ، يف انت ااا  ال اابا  الاا)  سياااد  عاان االجتماااا الساااد  علاا مؤقتاا 
لألااادول األتاااباا  لااانن كي يااا  ناااايق ال اااالجم. ووىل جانااال املسااااياا امل دمااا  مااان الااادول 

ال بن اا السويسبي (، وال الجم النا ج يف من  ٣84 521األتباا وىل ا تياتا األمان املا  )
 يف ا تياااتا األمااان املااا ا  املتاااح  الياا(، فاا ن املبألااد سويسااباي  ا  فبن اا 225 440) 201٦عااا  

 (.سويسباي  ا  فبن  502 7٦2) 2018الن  اا امل د   لألدعا األساسا لألو د  يف عا  يتداوز 
أنلاا   لالاادعا امللاانزل. ويلاا  ال اابا  ا  أيماال اا   األ  اار ساانواا و لااما   اا  اللمااا  -9

ال ينبألاا أن  تمامن وىل أنا  ل تلنين اووكم  واللا افي  املااليتني دا اا و اد  دعاا التن يا)املتلألع  
ساا  يات الن  ااا املتااأل  ابلادعا األساالسنوي  الن  اا املتااأل  ابلادعا امللانز وال ونا غُ  امليناني 

يف شا ا ا تياااتا أمااان مااا  كااال. كمااا يلاا  ال اابا  وىل أن ها)ه األنلاا     اان االضاا يا 
هباااا مدااابد أن يبألاااد ا تيااااتا األماااان املاااا  املساااتو  امل ألاااو  لتأل يااا  الن  ااااا لاملتااااأل  ابلااادعا 

. 2018سا يف  أل  السن ل. وعأل  ه)ا النحو،   ن أن  بدأ أنل   الدعا امللنز يف عا  األسا
وابإضاف  وىل نل ، يل  ال با  وىل أن  ل  ن  وياا الن  ااا املتلأل ا  ابلادعا امللانز مان املاوا د 
املاليااا  ال المااا  الااال ال  اجااا  ولي اااا مااان أجاااا ا تيااااتا األماااان املاااا  ونا قاااب  اجتمااااا الااادو ل 
األتباا أو املؤ ب االستلباضا نل  يف سياق عمألي  املواف   عأل  امليناني  السنوي ل. وابلن ب وىل 
اال ت اظ مبألد 7٦2 502 فبن ا  سويسباي   ال تياتا األماان املاا ، فا ن املاوا د املاليا  ال الما  
الل ال  اج  ولي ا من أجا ا تياتا األمان املا   بألد ما الموع  199 107 فبن ا  سويسباي   
وها مل ناَّق  لد مليناني  و    عما الو د  للا  2018 يف وتا  لالدعا امللنزل. وقد جب  
  دا     اللماا ها)ه وىل ةنا  التنسايع إقبا هاا، م اعتمادهاا مان جانال الادول األتاباا يف 

 االجتماا الساد  علب لألدول األتباا  ليا  مر عمألي  املواف   عأل  امليناني  السنوي . 
    


