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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة 

حتليللا الطلللق املقللدم مللي لمبللا األ لتمددللد ااجللا ا للدد   مللا   للدم    
 مي اال فاقية 5للمادة  االغام املضادة لألفراد وفقا  

 )لامبيا، سادسرا، شيلي،  استاردكا( 5مي اللجنة املعنية  تنفيذ املادة مقدم   
. ودخفدددت ا   اقيددد  حيدددز 1998حزيران/يونيددد   18صدددد قت امبددداىوا عفدددة ا   اقيددد     -1

ألويل ىشدد ن الشدد افي ، . وأوردت امبدداىوا،    يرير ددا ا1999آابار/مددار   1الن ددااب نلنسددب   ددا   
و يتهددا أو لسددي ر ا ، معفومددات عددن املنددا خت الدد    دد  ل2000اين/يندداير كددانون ال   11امليددديف   

 ىوا أن  دددمر أوفددة امبدداع وحتتددوا، أو يتشددتب    احتوا هددا، عفددة ألةددايف م ددادا للفددراد. وكددان لزامددا  
سدي ر ا لو يتهدا أو ل اخلاضع   ك ل  دمري مجي  األلةايف امل ادا للفراد املوجودا   املنا خت املفةوم 

ألجدل ادددد . وقددمت امبداىوا، مندل ابلدو الوقدت،  فبدات لتمديدد ا2009آابار/مدار   1فول حب
 جتمددا  العا ددر ، وا2009لددللو  ك كددل مددن ا جتمددا  التا دد  لفدددول األ ددرا  املعيددود   عددايف 

  املعيددددود   ، وا جتمددددا  ال دددداين عشددددر لفدددددول األ ددددرا2010لفدددددول األ ددددرا  املعيددددود   عددددايف 
، وافيدت اجتماعدات . و  كل مرا2014ؤمتر ا  تعراضي ال الث املعيود   عايف ، وامل2012 عايف

تعراضدي ال الدث متر ا  الدول األ را  نإلمجا  عفة  فب التمديد امليديف من امبداىوا. ووافدخت املدؤ 
 . 2018كانون ال اين/يناير   1 هرا ،  نتهي    36عفة متديد األجل ملدا 

)الفاندد    5قدددمت امبدداىوا  ك الفاندد  املعنيدد  ىتن يددل املددادا  ،2017نيسددان/أىريل  3و   -2
، 2017حزيران/يونيددد   30. و  2018كدددانون ال اين/ينددداير   1 فبدددا  لتمديدددد األجدددل ادددددد، و دددو 

، قدمت 2017آب/أغس س  9وج هت الفان  ر ال   ك امباىوا ل فب معفومات  ضافي . و  
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مديدد   دم ن معفومدات  ضدافي  ردا  عفدة أ دلف  الفاند . و فبدت امباىوا  ك الفان   فبدا  منيادا  لفت
 . 1)2025كانون األول/ديسمرب   31امباىوا متديد األجل اددد ل رتا مثاين  نوات،  نتهي   

مدددد   عهدددددا ا املدرجدددد    ال فبددددات السدددداىي ،  ويشددددري ال فددددب  ك أن امبدددداىوا، ا سدددداقا   -3
املفةومد  لكدي حتددد ىوضدوت التاددا املتبيدي. ويشدري ال فدب أمت ت  عادا مسد  مجيد  املندا خت  قد

مت دل   مسداح   2014أي ا   ك أن التادا املتبيي   ىداي  فدرتا  فدب التمديدد الراىد    عدايف 
مرتا  مرىعا . ويشري ال فب كللو  ك أن فدرتا التمديدد  دهدت التعامدل  208 993 370 ىفةت
  املا دد  مددن مجيدد  املنددا خت  68، و ددو مددا   ددل  2)مددرتا  مرىعددا   156 997 972مددا وموعدد  مدد  

  املا دد  مددن األراضددي عددن  ريددخت مسدد  غددري  يدد . وأ ددار  93املفةومدد    البفددد، وأتلةيددت نسددب  
 134 099 472، التعامددل مدد  مددا وموعدد  2016و 2015ال فددب  ك أندد  جددرا،   عددامي 

رىعددددا  عددددن  ريددددخت مسدددد   يدددد ، مددددرتا  م 6 206 281مددددرتا  مرىعددددا  عددددن  ريددددخت مسدددد  غددددري  يدددد ، و
لةمددا  م ددادا  للفددراد. ويشددري  37 913مدرتا  مرىعددا  نلت هددري فددا أ دد ر عددن  االدد   438 307 2و

ال فب كللو  ك أن األفرق  العسكري  املعني  إبى ال اللخا ر املت ادرا، و دي األفرقد  املتمركدزا   
 من مواق  املعارك   املنا خت الري ي . مراكز األقاليم،  زيل ىصورا دوري  اللخا ر غري املن ارا

و حظددت الفاندد  نر يددات أن امبدداىوا  تبدد  امموعدد  الكامفدد  مددن األ دداليب الراميدد   ك  -4
ا  صددف  التمددالسددمات إبعددادا األراضددي  ك السددكان عفددة جددو آمددن، و دداعت امبدداىوا عفددة موا

ددن  لجفددراأل عددن األراضددي، فددا قددد  ك  ددن امبدداىوا مددن  ا     ددار امدد لتزاما ددالوفدداب ن  را ددخت َّس 
الددلا  ن التيددديفعددأقصددر. و   ددلا الصدددد، أ ددارت الفاندد   ك أ يدد  مواصددف  امبدداىوا اإلىدد   

    معفومدات مصدن  لدو ىتيددمحتراه ى ريي   تسخت م  املعايري الدولي  للعمال املتعفي  نأللةدايف، واب
و،  حظدت . ومد  ابلد، واملسد  غدري التيد حبسب املساح  امل درأل عنهدا نلت هدري، واملسد  التيد 

 لتعامل معها.   جرا االفان    ارن  ىسي ا    ال فب يتعفخت نلبياانت املتصف  نملساحات ال
ويشدددري ال فدددب  ك أن عمفيددد  صدددياغ  اخل دددد  ا  دددرتا ياي  الو نيددد  لزمبددداىوا للعمددددال  -5

اعدا مدن مركدز جنيدل الددويل إلاالد  مبسد 2016املتعفي  نأللةايف ىدأت   كدانون األول/ديسدمرب 
األلةددايف للغددران اإلنسدداني  وااهددات صدداحب  املصددفا  املعنيدد  نألعمددال املتعفيدد  نأللةددايف. ويشددري 

و دتتيديف  ك  2017ال فب  ك أن اخل   ال تماني  السدنوات  توضد    صديةتها النها يد    عدايف 
 أن اخل ددد  ا  دددرتا ياي  الو نيددد   تسدددف  الدددواارات املعنيددد   عتماد دددا. ويشدددري ال فدددب أي دددا   ك

 ك  2018ال ددوب عفددة مياصددد وأ دددا  وغدداات األعمددال املتعفيدد  نأللةددايف   ال ددرتا مددن عددايف 
. و حظت الفان  نر يات أن امباىوا متت ل  لتزامها ىوض  و ن يل خ   ا رتا ياي  2025عايف 

و أن امباىوا  يويف ىدللو مبشدارك  ودعدم و ني  للعمال املتعفي  نأللةايف. و حظت الفان  كلل
 من  ركا ها. 

__________ 

يشددري املددوجز التن يددلا ل فددب التمديددد املددني  امليددديف مددن امبدداىوا  ك أن ال فددب  ددو ل مدداين  ددنوات  نتهددي      1)
شدددرو  لفتعفيددخت عفددة م 5 . وا ددتااى   لدددعوا وجهتهددا الفاندد  املعنيدد  ىتن يددل املددادا2025كددانون األول/ديسددمرب 

 .2025رب كانون األول/ديسم  31حتفيل، أ ارت امباىوا  ك أن أجل التمديد امل فوب ينتهي   
مددددرتا  مرىعددددا .  142 763 067  فددددب التمديددددد  ك أن امبدددداىوا  عامفددددت   فددددرتا التمديددددد السدددداىي  مدددد يشددددري   2)

، أ ددارت امبددداىوا  ك أن لفتعفيدددخت عفددة مشددرو  حتفيدددل 5وا ددتااى  لدددعوا وجهتهدددا الفاندد  املعنيدد  ىتن يدددل املددادا 
 142 763 067هندا أ" فب التمديد ان وا عفة خ   ىش ن املساح  الد    التعامدل معهدا، حيدث أت دري  ك 

  31ن مدى ريخت اخل   اعتبدارا   مرتا  مرىعا . ويتعزا ابلو  ك أن الرقم حتسب 156 997 972مرتا  مرىعا  ىد   من 
 ".2014 كانون ال اين/يناير  1،   حني أن فرتا التمديد  بدأ من 2014يسمرب كانون األول/د
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ويشددري ال فددب  ك أن امبدداىوا نياددت،   فددرتا  فددب التمديددد الراىدد ، معايري ددا الو نيدد   -6
للعمال املتعفي  نأللةايف، مبا   ابلو املعايري الو ني  املتعفي  نإلفراأل عن األراضي، و دي معدايري 

امبدددداىوا. وأ ددددارت الفاندددد   ك أ يدددد   ددددله ااهددددود و ك أن مفزمدددد  اميدددد  ااهددددات العامفدددد    
 امباىوا، ىييامها ىللو، قد أوفت نلتزامها عفة الناو املشار  لي     فبات التمديد الساىي .

ويشري ال فب  ك ااهود املبلول  من أجل  عزيز قدرات ااهات الو ني  والدولي  املعنيد   -7
امباىوا، مبا   ابلدو اادا عددد العدامفني   الوحددا الو نيد  إلاالد   نألعمال املتعفي  نأللةايف  

اختصاصديا ، مد   150  وال  اال  األلةايف مبا يرف  قدر ا  ك  األلةايف ى  ثني اختصاصيا   ضافيا  
قيدددايف الفانددد  الدوليددد  لفصدددفيب األددددر ىتدددوفري املعددددات ال امددد  ل ختصاصددديني اإلضدددافيني، واادا 

اختصاصديا     االد  األلةدايف، واادا قددرات  240  األلةدايف ملنظمد  " دالو  ر دت"  ك قدرات  اال
اختصاصددديا     دددلا امدددال. ويشدددري  70 االددد  األلةدددايف لفمنظمددد  النروعيددد  لفمسددداعدا الشدددعبي   ك 

ال فب كللو  ك أن امبداىوا أ دركت منظمتدني أخدريني   ودال  االد  األلةدايف  شدرعان    ن يدل 
  امبدداىوا،  دا منظمدد    دوير منتاددات الكشدل عددن األلةدايف األرضددي  امل دادا للفددراد  عمفيدات

(APOPO وال ريخت ا  تشدارا املعد  نأللةدايف. و حظدت الفاند  نر يدات أن امبداىوا قدد ىدللت  
جهودا  لبناب قدرا ا وحتسني ك اب ا ن  ت ادا من الددعم امليدديف مدن املنظمدات الدوليد ، وىوضد  

 س  و  هري املنا خت املتبيي . خ   مل
ويشدري ال فددب  ك أن امبدداىوا ا ددتادثت خدد ل فدرتا  فددب التمديددد الراىدد ، ن  ددرتاك  -8

مدد  منظمدد  " ددالو  ر ددت" واملنظمدد  النروعيدد  لفمسدداعدا الشددعبي  و ددا مددن ااهددات املعنيدد  إباالدد  
" ددالو  ر ددت"  وكدد ب األلةددايف، مشددروعني را دددين يشددم ن نشددر األصددول امليكانيكيدد  )منظمدد  

اكتشا  األلةايف )املنظم  النروعي  لفمساعدا الشعبي  ، عفة التدوايل. ووجهدت الفاند  ر دال   ك 
امباىوا   فب فيها  يدم معفومات  ضافي  ىش ن حال   له ااهود، ووضد  معدايري ابات صدف ، 

و   ددياا الددرد، وأيدد  معفومددات  ضددافي  عددن أمدداكن نشددر  ددله األصددول وةثري ددا عفددة الك ددابا. 
أ دددارت امبددداىوا    فبهدددا املدددني   ك أن مركز دددا للعمدددال املتعفيددد  نأللةدددايف  يسدددتعرن نتدددا   
املشددروعني الرا دددين قبددل النظددر    و ددي  الن دداا التشددةيفي  ددله األصددول   أا مكددان   البفددد 

وا الراميدد   ك  عتددرب فيدد   ددله األصددول  ددي أف ددل أداا. وأ ددارت الفاندد  نر يددات  ك جهددود امبدداى
ا ااب خ وات   تكشا  منهايدات جديددا لدزادا قددر ا. و حظدت الفاند  كدللو أن  ن يدل 

  التن يددل   فددرتا امنيدد  أقددل ك ددريا  مددن املهفدد   امبدداىوا  ددله ااهددود قددد  ك  نهددا مددن امل ددي قدددما  
 امليرتح  امل فوى .

ن  حدددراا مزيدددد مدددن التيدددديف جدددو ويشدددري ال فدددب  ك الظدددرو  التاليددد  نعتبار دددا حالدددت دو  -9
 كمددال العمددل   فددرتا  فددب التمديددد السدداىخت  )أ  ار  ددا  مسددتوا التفددو  نملعددادن  )ب  عددديف  
 ك اي  التمويل امليديف من احلكوم  لةرن  اال  األلةايف  )أل  عديف ك اي  معدات  اال  األلةايف.

   كدددددددددانون األول/يددددددددد    امبددددددددداىوا، ويشدددددددددري ال فدددددددددب  ك أن  مجدددددددددايل املسددددددددداح  املتبي -10
أمتددار مرىعدد     ددت منددا خت مفةومدد    البفددد، )وحيددث  66 230 103، ىفدد  2016 ديسددمرب

 توك منظم   دالو  ر دت حاليدا   ييسم هنر مااوا حيل األلةايف املمتد من مو نايزا  ك روينيا،
ملعددد  التعامدددل مددد  املن يددد  املمتددددا مدددن مو دددنايزا  ك مدددااوا فيمدددا يتدددوك ال ريدددخت ا  تشدددارا ا

نأللةددايف التعامددل مدد  حيددول األلةددايف املمتدددا مددن مددااوا  ك روينيددا . وختصصددت مسدداحات عمددل 
 ملنظمات  ضافي ، عفة الناو التايل 
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 2016التحدأل املتبقي أمام لمبا األ يف  انان ااو /ددسمرب   
املساح  املتبيي  لفتعامل  املن ي  املفةوم  

 معها )نملرت املرى  
 املنظم 

  الو  ر ت 000 523 14 مو نايزا  ك هنر مااوا -1
 يفال ريخت ا  تشارا املع  نأللةا 700 277 11 هنر مااوا  ك هنر روينيا -2
 الوحدا الو ني  إلاال  األلةايف 098 292 17  3)مركز  انةو احلدودا  ك هنر موينيزا -3
  دددوير منتادددات الكشدددل منظمددد   638 181 7 مركز  انةو احلدودا  ك هنر موينيزا -4

عددددددددن األلةددددددددايف األرضددددددددي  امل ددددددددادا 
  APOPOللفراد )

املنظمدددددددددددد  النروعيدددددددددددد  لفمسدددددددددددداعدا  023 702 8 رو يتو  ك مواي  ميشن -5
 الشعبي 

املنظمدددددددددددد  النروعيدددددددددددد  لفمسدددددددددددداعدا  913 281 7 غاى   يبا  ك  ل ليكون -6
 الشعبي 

 الوحدا الو ني  إلاال  األلةايف  000 56 لو ولو -7
 10٣ 2٣0 66 ا مجايل

 و حظت الفان    ارن    املساح  الكفي  لفمنا خت   اادول امليديف   ال فب. -11
عفدة امتمعدات  واجتماعيدا   اقتصدادا   ويشري ال فدب  ك أن لفمندا خت املفةومد  املتبييد  أثدرا   -12

 ألراضدي للغدران دتددايف اادفي ، حيث  عوا حري   نيل أفراد ا ملزاول  األنش   اليوميد  ومتند  ا
ن الدري يني الدلي ة السدكاناإلنتاجي . ويشري ال فب  ك أن املنا خت املفةوم  كان  ا أ دد األثدر عفد
يت دد ر و أللةددايف ل ى عددل ايعيشددون نليددرب مددن حيددول األلةددايف، حيددث يتعددرن البشددر واملا ددي  لفيتدد

شدري ال فدب راضدي. ويمزارعو الك ا ، نتياد  لفااجد  ا قتصدادي ،  ك املددا را ىزراعد   دله األ
مدرت مرىد   000 000 5 أي ا ، عفة  بيل امل دال،  ك أن املندا خت املفةومد  متند  الوصدول  ك جدو
 ،   ىعدد   ك أندد ال فددب مددن أراضددي املددزار  التااريدد  لزراعدد  الشدداا واأل دداار اخلشددبي . ويشددري

  ويشدري ال فدب األحيان،  وجدد أ داار خشدبي  زداوات مرحفد  الن د  وفيددت قيمتهدا التااريد .
 حدييددد  لسددياح   اكددللو  ك أن املنددا خت املفةومدد   ددؤثر أي ددا  عفدددة قدددرا امبدداىوا عفددة  نميدد  

وا   امبددداىيدددفليمبوىدددو الكدددربا العددداىرا لفاددددود، و دددو مشدددرو   دددياحي ث ثدددي األ دددرا   شدددرتك 
ك  حلددددودا  اوجندددوب أفريييدددا ومواامبيدددخت، حيدددث يوجدددد حيدددل األلةدددايف املمتدددد مدددن مركدددز  دددانةو 
كمدددال   ك أن  كدددروكس كدددورنر، وحيدددث    دددزال املندددا خت املفةومددد  دون   هدددري. وأ دددارت الفانددد 

ر لبشدا حتسدني  د م   ، خ ل فرتا التمديد امل فوى ، من املمكن أن يسدهم ىيدوا 5 ن يل املادا 
 ا قتصادي    امباىوا. - واألوضا  ا جتماعي 

وكمدددا  دددبيت اإل دددارا، فيدددد  فبدددت امبددداىوا التمديدددد ملددددا مثددداين  دددنوات، مدددن كدددانون  -13
ملدددا  عتمددد عفددة . ويشددري ال فددب  ك أن ا2025 ك كددانون األول/ديسددمرب  2018ال اين/يندداير 

ا  املعنيددد  ب  املصدددفات املدتف ددد  صددداحن ددداا التفدددو  املتبيدددي، واليددددرات التشدددةيفي  الرا نددد  لفاهددد
 إباال  األلةايف، وادافظ  عفة مستوات التمويل الرا ن .

__________ 

 قتسمت املن ي  املفةوم  املمتدا من مركز  انةو احلدودا  ك هنر موينزا  ك ق اعني من صفني.  3)
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. ويشدري ال فدب 2018-2017ويت من ال فب خ د  عمدل وميزانيد  م صدفتني لف درتا  -14
خدد ل فددرتا   ك أن مركددز امبدداىوا للعمددال املتعفيدد  نأللةددايف  دديني  خ دد  العمددل   كددل عددايف،

 ظددل م  مدد  و وجدد  العمفيددات ىشددكل أدا. ويشددمل ال فددب أي ددا  جددداول  بددني  لكددي التمديددد،
املسدداحات الدد   دديارا التعامددل معهددا، ومواقعهددا،   كددل  ددن  مددن فددرتا التمديددد، واملنظمدد  الدد  

 404 349 6 تن ل ابلو. ويشري ال فدب  ك أن امبداىوا  عتدزيف التعامدل مد  مسداحات قددر ا 
مددرتا   098 500 8و  2018مددرت مرىدد    عددايف  700 001 8و  2017أمتددار مرىعدد    عددايف 

مددرت مرىدد   000 720 7و  2020مددرتا  مرىعددا    عددايف  912 106 9و  2019مرىعددا    عددايف 
مدددددرت مرىددددد     000 890 7و  2022مدددددرت مرىددددد    عدددددايف  000 766 7و  2021عدددددايف   
 . 2025مرتا  مرىعا    عايف  969 743 6و  2023 عايف
الفاندد   ك أن امبدداىوا والدددول األ ددرا  ككددل  تسددت يد مددن التددزايف امبدداىوا وأ ددارت  -15

أبول نلتةيدريات   خ د  العمدل. وأ دارت الفاند  كدللو  ك الدنه   إبى   الدول األ درا  أو   
الشدامل الدلا  توخداه امبدداىوا    عدداد  فبهدا، و ك التدزايف امبدداىوا مبواصدف   دلا الدنه  الشددامل 

 املدرج     فب التمديد و نيياها حبسب ال رورا.   ن يل اخل   
ويشددددري ال فددددب  ك عدددددا عوامددددل  كددددن أن  ددددؤثر  عاىيددددا  أو  ددددفبيا  عفددددة اإل ددددار الددددزم   -16

لف فب، منها ما يفي  األم ار املومسيد ، وصدعوى  الت داريس، واملسدتوا املر  د  لفتادزو   حيدول 
التمويدددل. ويشدددري ال فدددب كدددللو  ك أن املندددا  األلةدددايف الدددلا يدددؤدا  ك  بدددا ؤ معددددل  االتهدددا، و 

ا قتصدددادا العدددايف   امبددداىوا قدددد يدددؤثر عفدددة العمفيدددات، و ك أن اخل ددد    دددرتن أن يظدددل املندددا  
ا قتصددادا موا يددا  لعمفيددات  االدد  األلةددايف. وأ ددارت امبدداىوا كددللو   ال فددب  ك أن املنظمددات 

لبفد   املاضي، و ك أن معد ت الت هري  دله األحد  عهدا    وال  اال  األلةايف مل  عمل   ا
املنظمددات  ددي وددرد  يددديرات، حيددث ينبةددي حتديددد معدددل الت هددري   املو ددم قبددل حتديددد أرقددايف 
دقيي . وأ ارت الفان   ك أن    ضوب العوامدل الك دريا الد  قدد  دؤثر  عاىيدا  أو  دفبيا  عفدة  ن يدل 

 األ را  عفما  نلظرو  املتةريا. اخل  ، من املهم أن حتي  امباىوا الدول
مفيددون دو ر مددن دو رات  129,74ويشددري ال فددب  ك أن امبدداىوا  توقدد  احلاجدد   ك  -17

 12,7  فرتا التمديد ال تماني  السنوات، منها  5الو ات املتادا للنش   املتعفي  ىتن يل املادا 
دو ر متوقعد  مدن الددعم امليدديف  ك مفيدون  117,04و مفيون دو ر متوقع  مدن حكومد  امبداىوا

 دددركا ها مدددن مصدددادر التمويدددل الدوليددد . ويشدددري ال فدددب  ك أن امبددداىوا حافظدددت عفدددة التزامهدددا 
نحلصول عفة موارد  تعفخت ن حتياجات املدرجد    ال فدب السداىخت، مبدا   ابلدو املدوارد امليدمد  

مفيدددون  1,5مت أك دددر مدددن مدددن حكومددد  امبددداىوا. وأ دددارت الفانددد   ك أن حكومددد  امبددداىوا قدددد
دو ر  ك مركز امباىوا للعمال املتعفي  نأللةايف والوحدا الو ني  إلاال  األلةايف   فرتا التمديدد، 
وأهنددا  تواصدددل  يددددم  دددلا التمويدددل حدددُ  كمددال العمدددل، ويتتوقددد  اادا التمويدددل ىنددداب  عفدددة أوجددد  

ا حتياجدات السدنوي  مدن التمويدل  التاسن   الوض  ا قتصدادا لفبفدد. وأ دارت الفاند   ك أن
 اخلارجي أكرب ىك ري من خربا امباىوا املكتسب  حُ اآلن. 

و فبددددت الفاندددد ،   ر ددددال  وجهتهددددا  ك امبدددداىوا،   اصدددديل  ضددددافي  ىشدددد ن جهود ددددا  -18
وخ  هددددا املتعفيدددد  حبشددددد املددددوارد   األجفددددني اليريددددب والبعيددددد، ل ددددمان ا ددددتدام   دددددفخت املددددوارد 

ااى   لللو، أ ارت امباىوا    فبها املني   ك أن حشدد املدوارد  ديكون جهددا  لفربانم . وا ت
مسددتمرا   البفددد، وأن  ددله ااهددود ىدددأت اآلن  ددؤ  مثار ددا، حيددث يتتوقدد  أن يددزداد الدددعم املددايل 
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امليدددديف مدددن امتمددد  الددددويل لفشدددركاب الددددوليني. وأ دددارت امبددداىوا أي دددا   ك أهندددا  تواصدددل  ددددويل 
ن  ريدخت ح ددور وبا بد  ادافدل الدوليدد   لتمدا  الددعم مددن امتمد  الددويل. وأ ددارت املشدكف  عد

 يست يل   وقت قريب موقعا   بكيا   للعمال املتعفي  نأللةايف  امركز امباىوا كللو  ك أن 
ييديف معفومات عن الربانم . ووجهت الفان  ر ال   أي ا   ك امباىوا  فبت فيها معفومات عن 

ملبلولددد  ل دددمان مراعددداا األعمدددال املتعفيددد  نأللةدددايف   اخل ددد  اإل ا يددد  الو نيددد  واخل ددد  ااهدددود ا
الو نيدد  األخددرا ابات الصددف  الدد  قددد   يددد جهددود امبدداىوا الراميدد   ك حشددد املددوارد. ومل  تندداول 

 امباىوا  له املس ل    رد ا.
ونظدرا   ك أن امليزانيد   ت دمن التمويدل امليدديف لفمنظمد  النروعيد  لفمسداعدا الشدعبي  حددُ  -19
، وم  م حظ  أن أنش    له املنظم    احليل املمتد من غاى   يبا  ك  ل ليكون 2025عايف 

، 2024وعدايف  2020واحليل املمتد من رو يتو  ك مدواي  مدن امليدرر  كما دا حبفدول هنايد  عدايف 
التددوايل، فيددد وجهددت الفاندد  ر ددال    ك امبدداىوا  فبددت فيهددا معفومددات  ضددافي  عددن اخل دد   عفددة

ىعد  ن يل  له األنش  . وأ دارت امبداىوا   رد دا  ك أند  مبادرد  كمدال املنظم  املتعفي  ىيدرا 
املدددلكورا ألنشددد تها    دددله املندددا خت،  تسدددهم ىيددددار ا   التعامدددل مددد  مندددا خت مفةومددد  املنظمددد  
 .أخرا
ويشددمل ال فددب معفومدددات أخددرا ابات صدددف   كددن أن   يددد الددددول األ ددرا     ييددديم  -20

ال فدددب والنظدددر فيدددد ،  شدددمل  يييمدددا  م صدددد   لفمواقددد  املفةومددد  املتبييدددد  وخصا صدددها و  اريسددددها 
وةثريا ا، نإلضاف   ك خرا   وصور  وفر املزيد من الوضوت ىش ن  بيع  ون داا التفدو  داخدل 

حظدددددت الفانددددد  أي دددددا  أن امبددددداىوا قددددددمت دددددد  عامددددد  عدددددن ا ياكدددددل املؤ سدددددي ، امبددددداىوا. و 
واملسدددؤوليات التشدددةيفي ، ف ددد   عدددن  جدددرابات ىنددداب اليددددرات، مبدددا   ابلدددو جهود دددا الراميددد   ك 
مراعاا البياانت املتعفي  ى ااا األلةايف   املنا خت اخلاضع  لو يتها، مصدن   حبسدب ندو  اادنس 

  والسن.

ياا اإل ارا  ك أن  ن يل خ   امباىوا الو نيد  إلاالد  األلةدايف  ديت ثر نملعفومدات و    -21
ااديددددا، ومسدددتوا املدددوارد الددد  يدددتم احلصدددول عفيهدددا، وال هدددم األف دددل ليددددرا ااهدددات التشدددةيفي  
ااديدددا عفددة الت هددري، واملنهايددات ااديدددا ااددارا  ن يددل ا و يييمهددا، ون دداا اليدددرا اخلارجيدد  

خفيدد  املسددتددم    املسدد  والت هددري، أ ددارت الفاندد   ك أن  يدددم امبدداىوا  ك الفاندد ، الدا أو
، خ دددد  عمددددل م صددددف  وَّدثدددد  ىشدددد ن املدددددا املتبييدددد  املشددددمول  2019نيسددددان/أىريل  30حبفددددول 

نلتمديد من   ن  أن حييخت فا دا ل   اقي . وأ دارت الفاند   ك أن خ د  العمدل  دله ينبةدي أن 
م دادا للفدراد،  دث  جبمي  املنا خت ال  من املعرو  أو من املشتب  أن هبدا ألةامدا   ت من قا م  َّ

والتوقعددات السددنوي  نملنددا خت الدد   دديتتعامل معهددا   املدددا املتبييدد  املشددمول  نل فددب، ومسدداحتها، 
 واملنظم  ال   تتعامل معها، وميزاني  م صف  منيا .

ات امليدمدد    ال فددب ا   الددرد عفددة أ ددلف  الفاندد  و حظددت الفاندد  نر يددات أن املعفومدد -22
 امف  وكامف  وواضا . و حظت الفان  كللو أن اخل   ال  قدمتها امباىوا قاىف  لفتن يل و كن 
رصد ا و نص ىوضوت عفة العوامل ال   كن أن  ؤثر عفة معدل التن يدل. و حظدت الفاند  أي دا  

لتمويل املسدتير، ونحل داع عفدة  دراكات قويد  مد  ااهدات أن اخل    موح  وأن جناحها مر ون ن
الدولي  صاحب  املصفا ، ونملسا ل األخرا الد   يدب ىيلد  موا يد  لدزادا قددرات املنظمدات املشدارك  
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  أنشدد   الت هددري. و   ددلا الصدددد،  حظددت الفاندد  أن ا   اقيدد   كددن أن  سددت يد عندددما  ددوا  
 نيسان/أىريل، ىش ن ما يفي  30رير  نوي ، حبفول امباىوا الدول األ را  ىتيا

التيديف ادرا    ن يل ا لتزامات املدرج    خ   الت هري السنوي  لزمباىوا    )أ  
 فرتا التمديد 

معفومددات َّدثدد  عددن التفددو  املتبيددي، مصددن   وفيددا  لفمعددايري الدوليدد  للعمددال  )ب  
 اإلفراأل عن األراضي املتعفي  نأللةايف، مبا   ابلو معايري 

تمديد امليديف من امبداىوا، ىنداب  اخل   السنوي  امل صف  واددث  لتن يل  فب ال )أل  
م  من معفومات جديدا    ياا التيديف ادرا   التن يل   عفة ما عت

معفومدددات َّدثددد  عدددن امموعددد  الكامفددد  أل ددداليبها العمفيددد  املتبعددد  لجفدددراأل عدددن  )د  
ابلددو اإلىدد   عددن النتددا   املتعفيدد  مبشددروعني را دددين عددن األصددول امليكانيكيدد  األراضددي، مبددا   

 وك ب اكتشا  األلةايف 
 ك  للعمددال املتعفيدد  نأللةددايف  ددامركز التيددديف ادددرا ىشدد ن  عهددد امبدداىوا ىنيددل   )ه 

 خارأل املنشآت العسكري ، مبارد حصول واارا الدفا  عفة األموال ال ام  
وارد والتمويدددل اخلدددارجي املتفيدددة واملدددوارد الددد   تياهدددا حكومددد  جهدددود حشدددد املددد )و  

 امباىوا لدعم جهود التن يل 
معفومددددات عددددن جهددددود امبدددداىوا الراميدددد   ك ضددددمان مراعدددداا األعمددددال املتعفيدددد   )ا  

نأللةددايف   اخل دد  اإل ا يدد  الو نيدد  واخل دد  الو نيدد  األخددرا ابات الصددف  الدد  قددد   يددد جهددود 
  ك حشد املوارد.امباىوا الرامي  

وأ دددارت الفانددد   ك أ يددد   ىددد   امبددداىوا الددددول األ دددرا ، عفدددة النادددو املشدددار  ليددد   -23
 5أع ه، و حا تها عفما  ىصورا منتظم  نلت ورات األخرا ابات الصف  فيما يتعفخت ىتن يل املادا 

ا جتماعددددات    ال دددرتا املشددددمول  نل فدددب و ن يددددل ا لتزامددددات األخدددرا املدرجدددد  فيددد ، وابلددددو  
املعيددودا ىددني الدددورات، واجتمددا  الدددول األ ددرا ، واملددؤمترات ا  تعراضددي ، وكددللو مددن خدد ل 

 ، ن تددايف دليل  عداد التيارير.7التيارير امليدم  مبوجب املادا 
    


