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اجتم رراع الر ر ط اف رراف ادةاال ررق ظ ررر
استومر ر راط ت ر رزين ونتر ر راج نق ر ر رل افلغر ر ررام
امل اا لألفراا د نري دلك افلغام

8 October 2018
Arabic
Original: English

االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند (٩أ) من جدول األعمال املؤقت
النظر ر ررر اعال ر ر ررق الوان ر ر ررق لعدةاال ر ر ررق دنةلر ر ر ر ا نس ر ر رراع ال ر ر ر ر ا
االستنتاجات التوصلات املتصلق بواليق اللجنق املونلق مبساع ال ا

استنتاجات دوصلات اللجنق املونلق مبساع ال
نق ن ررق ن ررن اللجن ررق املونل ررق مبس رراع ال ر ر ا وك ررواا
نوزانبلق)

ا
بلجل ررا كر ادل ررا

أ الا -نق نق
ألف -أنشطق اللجنق
 -١عقدت اللجنة ،يف  ٢٣كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٨اجتماعها األول ملناقشةة طةةة عملهةا
هلةةاا ال.ةةا وحةةدات اللجنةةة ،طةةعل اوجتمةةاأ األول ،سةةع أولةةو ت أ ا ةةية ل.ةةا ،٢٠١٨
مبةةا يف ذلةةا اوهةةوا الراميةةة ع دفةةت عةةدا التقةةادير املقدمةةة مةةن الةةدول املت ةةرد و ة نوعيتهةةا،
وت.زيز أوجة التةر د مةت اوهةات الةاعلةة يف حةاق حقةون اان ةان وااعاقةة ،و ا اوت ةان ة
املكلة وو ت واملوظة الاين ي.اوون امل ائل املت.لقة مب اعد ال حا والت.اون وامل ةاعد
يف طةةاد اوتةاقيةةات املماسلةةة واتةقةةت اللجنةةة كةةالا علة يةةعم مزيةةد مةةن او تمةةا لععتبةةادات
اون ةةانية وأ ةةدات التنميةةة امل ةةتدامة ن ةةراً لرتا ةهةةا مةةت م ةةالة م ةةاعد ال ةةحا (عةةد تةةر أ

أحد طلف الركب)

 -٢ويف  ٩شةةبارب/فرباير . ،٢٠١٨ةةئ دئةةين اللجنةةة د ةةالة ع كةةل ثةةل عل ة حةةد مةةن
ثلةةا الةةدول األط ةرات الةةي يوجةةد فيهةةا يفةةحا لخلضةةا يف منةةاط طايفةة.ة لوويتهةةا أو ةةيةرهتا
وال ةةي ق ةةدمت م.لوم ةةات يف ع ةةا  ،٢٠١7و ع ثل ةةا ال ةةدول األط ةرات ال ةةي ا تق ةةد م.لوم ةةات،
لت ةةاك ا تولتزام ةةات ال ةوادا يف طة ةةة عم ةةل م ةةا وتو ،واع ةةا ال ةةدول األط ةرات ع ةةال ق ةةاد
جهوا ا لتقدمي امل.لومات ذات ال لة حبلول  ٣٠ني ةان/أ ريل  ٢٠١٨وأشةاد دئةين اللجنةة يف
الر الة ع أمهية عغ امل.لومات يف الوقةت املنا ةب وطلةب دئةين اللجنةة ع الةدول األطةرات
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أي اً تقدمي م.لومات عن التقد الا أحر ت والتحةد ت الةي ت.رتيفةها ،واعةا الةدول ع تقةدمي
م.لومةةات يفةةافية عةةن األ ةةلو الةةا تتب .ة يف مراعةةا اوعتبةةادات اون ةةانية وأ ةةدات التنميةةة
امل تدامة عند تنةيا التزاماهتا املت.لقة مب اعد ال حا
 -٣ويف د الة موجهة ع الدول األطرات ،أكد دئةين اللجنةة حةدااً ،أن وحةد اعةن التنةيةا،
املكلةةةة تقةةدمي املشةةود والةةدعن الةة ع الةةدول األطةرات يف تنةيةةا اوتةاقيةةة ،علة أ بةةة او ةةت.داا
لةدعن اوهةوا الةي تبةاهلا ةا الةدول يف ةبيل الوفةام تلتزاماهتةا املت.لقةة تقةدمي تقةادير مبوجةب طةةة
عمةةل مةةا وتو ووجهةةت اللجنةةة د ةةائل ع عيةةت الةةدول األط ةرات ال  ٢٩الةةي لةةديها عةةدا كب ة مةةن
يفحا األلضا  ،مبا يف ذلا تلا الي لي ت لديها .ثة اائمة يف جنيف
 -٤ويف  ٢٢شةةبارب/فرباير  ،٢٠١٨ن مةةت اللجنةةة م.تكة ةاً شةةان م ةةاعد ال ةةحا لةةز ا
أوجة التةةر د والت.ةةاون مةةت األطةرات امل.نيةةة ،مبةةن يف ذلةةا من ةةقو م ةةاعد ال ةةحا مبوجةةب اتةاقيةةة
الاطائر ال.نقواية والربوتوكول اخلامن وتةاقية األ لحة التقليدية ،وكالا مت اللجان امل.نيةة ت.زيةز
الت.اون وامل اعد مبوجب اتةاقية ح ر األلضا امل اا لخفراا واتةاقية الاطائر ال.نقواية وكان اا
امل.تكةةف فرً ةةً لتقا ةةن اخلةةةف واأل ةةدات املر ةةومة ل.ةةا  ،٢٠١٨ومناقشةةة األولةةو ت املوايفةةي.ية
لكل طرت ،وت.زيز الةهن املشرت اجرامات وأ داف ووو ت  ،وتقيين الةرص ال.ملية املتاحة للت.اون،
و نام هنج توافقا مل اعد ال حا اعماً لت.زيز األ ةدات املشةرتكة ودأ املشةادكون كافةة يف ذلةا
م  .مةيداً ،واتةقوا عل او تمراد يف التواًل ودفت م تو اا التواًل
 -٥ويف  ١٤أ د/مايو  ،٢٠١٨عقدت اللجنة جل ة حاطة للدول األطرات الي يوجد فيها
يفةحا لخلضةا يف املنةاط اخلايفة.ة لوويتهةا أو ةيةرهتا ويشةياً مةت وويةة اللجنةة ،الةي تقت ةةا يف
علة أمود " ،دام املشود وتقدمي الدعن ةريقة ت.اونية ع الدول األطةرات يف جهوا ةا الراميةة ع
الوفةةام تلتزاماهتةةا مبوجةةب طةةةة عمةةل مةةا وتو" ،انتهةةزت اللجنةةة ةةا الةرًةةة و ةةت.را اولتزامةةات
الوادا يف ااجرامات من دقن  ١٣ع دقن  ،١٨وعريفت تقدمي املشود والدعن
 -٦وطعل اجتماعات ما الدودات امل.قوا يوما  7و ٨حزيران/يوني  ،٢٠١٨قدمت
اللجنة معح ات أولية ع الدول األطرات ،وشج.ت الةدول علة التةاعةل مةت املعح ةات مةن
طعل توف م.لومات حمدسة و ي احات شان امل.لومات الي ع.تها اللجنة
 -7وفيما يلا ااجرامات الي ايفةل.ت هبا اللجنةة يف طةاد تنةيةا وويتهةا ،الةي تقت ةا يف
علة أمود ،ذكام الوعا يف احملافل ذات ال لة أبمهية تلبية اوحتياجةات ويفةمان حقةون يفةحا
األلضا يف حاوت أو ت:
يف  ١٤شةةبارب/فرباير  ،٢٠١٨ألقةةت اللجنةةة كلمةةة يف جل ةةة افتتةةار الةةدود ال ة ١٩
(أ)
للجنةة امل.نيةة حبقةةون األشةواص ذو ااعاقةة شةةدات فيهةا علة ال ةلة ة عمةةل اللجنةة امل.نيةةة
مب اعد ال حا وعمل اللجنة امل.نية حبقون األشواص ذو ااعاقة؛
( ) ويف  ١٩شةةبارب/فرباير  ،٢٠١٨ألقةةت اللجنةةة كلمةةة يف جل ةةة مضلقةةة عقةةدهتا
اللجنة امل.نية حبقون األشواص ذو ااعاقة ملناقشة ال بل املمكنة لت.زيز الت.اون اللجنت
واتةقةةت اللجنتةةان عل ة تبةةاال امل.لومةةات شةةان او ةةتنتاجات املت.لقةةة مب ةةاعد ال ةةحا وعل ة
التماس املزيد من فرص الت.اون؛
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(ج) يف  ٢٥أ د/م ةةايو  ،٢٠١٨ألقة ة الة ةرئين كلم ةةة أم ةةا ع.ي ةةة ال ةةحة ال.املي ةةة
تلنيا ة عن اللجنة لتاييد اعتماا من مة ال ةحة ال.امليةة قةراد ت.زيةز ةبل الوًةول ع التكنولوجيةا
امل اعد  ،وت ليف ال وم عل أمهية ا املبااد يف تقدمي الدعن ل حا األلضا ؛
(ا) يف  ٢٩حزيران/يوني ة ة  ،٢٠١٨اجتم.ة ةةت اللجنة ةةة مة ةةت ااد التة ةةد ال.عجة ةةا
لخمةرا ة ال ةةادية والوقايةةة مةةن ال.جةةز وال.نةةف وااًةةاتت ،التا .ةةة ملن مةةة ال ةةحة ال.امليةةة،
ملناقشة بل الت.اون يف حال عمةل اللجنةة ولعطةعأ ،وجة طةاص ،علة جهوا ةا املباولةة يف
حاق عت امل.لومات والتكنولوجيات امل اعد ؛
( ة) يف  ٢7آ /أ ةةةن  ،٢٠١٨ألق ة دئةةين اللجنةةة كلمةةة يف الةةدود ال  ٢٠للجنةةة
امل.ني ةةة حبق ةةون األش ةةواص ذو ااعاق ةةة ملواً ةةلة اوه ةةوا الرامي ةةة ع التوعي ةةة ش ةةان ال ةةلة ة عم ةةل
اللجنةةة امل.نيةةة مب ةةاعد ال ةةحا وأ ةةدات اللجنةةة امل.نيةةة حبقةةون األشةةواص ذو ااعاقةةة وشةةج.ت
اللجنةُ امل.نية مب اعد ال حا اللجنةَ امل.نية حبقون األشواص ذو ااعاقةة علة اعتمةاا ت.لية عةا
شان املاا  ١١من اتةاقية حقون األشواص ذو ااعاقة  -حاوت اخلةر والةوادئ اان انية

ابء -املنهجلق
 -٨يشياً من اللجنة امل.نية مب اعد ال حا مت وويتها ،الي تق ةا ةدعن الةدول األطةرات يف
جهوا ةةا الوطنيةةة الراميةةة ع ت.زيةةز م ةةاعد ال ةةحا والنهةةو هبةةا ،ومتا .ةةة منهةةا لخعمةةال الةةي
ايفةةةل.ت هبةةا يف عةةا  ،٢٠١7أولةةت اللجنةةة ا تمامةاً طاًةاً وهةةوا الةةدول األطةرات الةةي لةةديها
يفحا لخلضا من أجل تقدمي تقادير عن اووانب التالية من طةة عمل ما وتو:


تقيةةين احتياجةةات يفةةحا األلضةةا  ،ومةةد ت ةوافر اخلةةدمات و ةةبل الةةدعن ومةةا ي.رتيهةةا
من نواقص ،واملتةلبةات اااليةة أو امل ةتجد ملةا يلةز مةن أنشةةة تت.لة تاعاقةة
وال حة والت.لين وال.مالة والتنمية وااد مةن الةقةر لتلبيةة احتياجةات يفةحا األلضةا ؛
و حالتهن للح ول عل اخلدمات املوجوا حيثما أمكن؛



أ ةةدات حمةةدا منيةاً وقا لةةة للقيةةاس ل ةةمان مشةةادكة يفةةحا األلضةةا يف ا تمةةت
ة.الية وعل قد امل اوا مت ن؛



ة اخلةةةف وال يا ةةات واألطةةر القانونيةةة لتلبيةةة احتياجةةات يفةةحا األلضةةا
وامليزانيات املو ة لتنةيا ا؛



ة ة م ةةتو التن ةةي م ةةت الكي ةةا ت اون الوطني ةةة ،وت ةةوف مزي ةةد م ةةن الة ةةرص
وميةةت يفةةحا األلضةةا للح ةةول عل ة اخلةةدمات املعئمةةة اعةةاا التا يةةل الشةةامل
واااماج اوقت اا وتدا ااماية اوجتماعية ،وت.زيز مكانية او تةاا منها؛



ت.زيز القةددات الةي ت ةمن شةرا يفةحا األلضةا واملن مةات املمثلةة هلةن ومشةادكتهن
الة.الةةة علة ال ةة.يد الةةوط يف طةةةف ال.مةةل واألطةةر القانونيةةة وال يا ةةات وآليةةات
التنةيا والرًد والتقيين

 -٩وقةد ا ةةتندت اللجنةة ،لةةد عةةداا معح اهتةا وا ةةتنتاجاهتا األوليةة ،ع امل.لومةةات الةةي
قدمتها الةدول األطةرات يف تقادير ةا مبوجةب املةاا  7وتايفةافة ع ذلةا ،ا ةتندت اللجنةة ع
امل.لومات الي قدمتها الدول األطرات ع اللجنة مباشر
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 -١٠وأولةةت اللجنةةة ا تمام ةاً أي ةاً للم.لومةةات املقدمةةة مةةن الةةدول األط ةرات الةةي يوجةةد فيهةةا
يفةةحا لخلضةةا  ،شةةان األ ةةلو الةةا تتب .ة يف مراعةةا اوعتبةةادات اون ةةانية وأ ةةدات التنميةةة
امل تدامة يف تنةيا التزاماهتا املت.لقة مب اعد ال حا
 -١١وتايفافة ع عداا او تنتاجات والتوًيات ،دأت اللجنة ختةف و ت افة اجتماأ
خلربام م اعد ال حا عل امش اوجتماأ ال ا ت عشر للدول األطرات

جلم -املولونات املق نق نن ال ط اف راف بشأن نساع ال

ا

 -١٢يف طتا اوجتماأ ال ااس عشر للدول األطرات ،أ لضةت  ٢٩اولةة طرفةاً عةن وجةوا أعةداا
كب من يفحا األلضا يف مناط طايفة.ة لوويتهةا أو ةيةرهتا وحة  ٣١آ /أ ةةن ،٢٠١٨
قةةدمت  ٢١اولةةة مةةن ةةا الةةدول تقةةادير مبوجةةب املةةاا  ،7و ةةا :األدان ،وأفضان ةةتان ،وألبانيةةا،
وأنضةةوو ،والبو ةةنة واهلر ةةا ،و ة و ،وتيلنةةد ،وتشةةاا ،وجنةةو ال ةةواان ،و مبةةا و  ،وال ةةنضال،
وال ة ةةواان ،وً ة ةةر يا ،وال ة ةةومال ،وطاجيك ة ةةتان ،وال.ة ة ةران ،وكرواتي ة ةةا ،وكمب ة ةةوا  ،وكولومبي ة ةةا،
والكونضو ،ومو امبي
 -١٣وقةدمت  ١٩اولةةة مةةن ةةا الةةدول ،م.لومةةات حمدسةةة عةةن أنشةةةة م ةةاعد ال ةةحا يف
تقادير ةةا املقدمةةة مبوجةةب املةةاا  ،7و ةةا :األدان ،وأفضان ةةتان ،وألبانيةةا ،وأنضةةوو ،والبو ةةنة واهلر ةةا،
وتيلنة ةةد ،وتشة ةةاا ،وجنة ةةو ال ة ةةواان ،و مبة ةةا و  ،وال ة ةةنضال ،وال ة ةةواان ،وًة ةةر يا ،وال ة ةةومال،
وطاجيك تان ،وال.ران ،وكرواتيا ،وكمبوا  ،وكولومبيا ،والكونضو
 -١٤وقدمت اولة طرت واحد من ا الدول ،ا ال ةواان - ،ع اللجنةة تقةادير يفةافية
عن م اعد ال حا
 -١٥وا تقةةد سةةع اول أطةرات ،ةةا سيو يةةا ،وأو نةةدا ،و ودونةةد  ،تقريةراً مبوجةةب املةةاا 7
ولكنها قدمت مباشر ع اللجنة ،م.لومات عن اوهوا املباولة مل اعد ال حا
 -١٦ون ةةزووً عن ةةد طل ةةب اللجن ةةة ،ق ةةدمت ال ةةدول األطة ةرات التالي ةةة م.لوم ةةات يف ةةافية ش ةةان
املعح ات األولية للجنة ،و ا :أفضان تان ،وألبانيا ،والبو نة ،واهلر ا ،وال نضال ،وكمبوا
 -١7ومن أًل  ٢٩اولة طرفةاً قةدمت تقةادير عةن وجةوا أعةداا كبة مةن يفةحا لخلضةا يف
منةةاط طايفةة.ة لوويتهةةا أو ةةيةرهتا ،ا تقةةد  7اول ،عنةةد كتا ةةة ةةاا التقريةةر ،م.لومةةات حمدسةةة
عة ةةن جهوا ة ةةا الرامية ةةة ع تنةية ةةا التزاماهتة ةةا املت.لقة ةةة مب ة ةةاعد ال ة ةةحا  ،و ة ةةا :دية ةةرت  ،و ة ة و،
وال لةااود ،و ينيا ،ومو امبي  ،ونيكادا وا ،واليمن

اثنلا -االستنتاجات التوصلات
استنتاجات ذات ابع عام
 -١٨ت.ةةر اللجنةةة عةةن امتناهنةةا اسيو يةةا ،واألدان ،وأفضان ةةتان ،وألبانيةةا ،وأنضةةوو ،وأو نةةدا،
و ودونةةد  ،والبو ةةنة واهلر ةةا ،وتيلنةةد ،وتشةةاا ،وجنةةو ال ةةواان ،و مبةةا و  ،وال ةةنضال ،وال ةةواان،
وًر يا ،وال ومال ،وطاجيك تان ،وال.ران ،وكرواتيةا ،وكمبةوا  ،وكولومبيةا ،والكونضةو علة امل.لومةات
الي قدمتها عن التقد احملر يف تنةيا اولتزامات املت.لقة مب اعد ال حا
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 -١٩ومةةت أن عةةدا التقةةادير املقدمةةة اا تقري ةرين عةةن ال.ةةا املايفةةا ،و ةةا ا طةيةةةة ،فقةةد
نت وج عا نوعية امل.لومات املقدمةة مةن الةدول األطةرات ،ةا يةدل علة مشةادكة أكةرب يف
عمل اللجنة وتشجت اللجنة ا الدول عل او تمراد يف تقةدمي م.لومةات عاليةة اوةوا شةان
تنةيا ا خلةة عمل ما وتو؛ وتتةلت اللجنة ع ا تمراد الت.اون مت ا الدول األطرات
 -٢٠ووح ت اللجنة أن الدول األطرات ا تمرت يف اا عغ عن وقوأ ط ائر شرية ،وأن
عةةدا ةةا اخل ةةائر ادتةةةت ،يف .ةةت ااةةاوت ،نتيجةةة ا ةةتودا األلضةةا امل ةةاا لخف ةراا اليدويةةة
ال ةةنت ويف اخلتةةا  ،قالةةت اللجنةةة هنةةا ترحةةب تقةةدمي تقةةادير عةةن ااًةةاتت ت ةةتمراد ،وأشةةادت
كةةالا ع أمهيةةة أن تواًةةل الةةدول األطةرات تقةةدمي تقةةادير ،م ةةنةة ح ةةب اوةةنن وال.مةةر ،عةةن
ااًاتت ،ف عً عن توف م.لومات حمدا عن املواقت اوضرافيا لوقوأ ااًاتت
 -٢١وأعر ت عن د بتهةا يف اا ةول علة م.لومةات مةن الةدول األطةرات عةن الةن ن القائمةة
واألنشةةةة الةةي نةُ لةةةات لتقيةةين احتياجةةات يفةةحا األلضةةا  ،وت ةوافر اخلةةدمات و ةةبل الةةدعن ومةةا ي.رتيهةةا
مةةن نةواقص ،واملتةلبةةات اااليةةة أو امل ةةتجد ملةةا يلةةز مةةن أنشةةةة تت.لة تاعاقةةة ،وال ةةحة ،والت.لةةين،
وال.مالةةة ،والتنميةةة وااةةد مةةن الةقةةر ،و حةةالتهن للح ةةول عل ة اخلةةدمات املوجةةوا حيثمةةا أمكةةن
وفقاً لإلجرام دقن  ١٢طةةة عمةل مةا وتو وأعر ةت اللجنةة كةالا ،عةن د بتهةا يف اا ةول علة
م.لومةةات مةةن الةةدول األطةرات شةةان التحةةد ت الةةي ت.رتيفةةها يف تنةيةةا ةةاا ااجةرام اهلامةةة مةةن
طةة عمل ما وتو
 -٢٢وأشةةادت ع أن ع ةةدااً مةةن ال ةةدول أ لةةا ع ةةن ويفةةت ا ةرتاتيجيات وطةةةف عم ةةل وطني ةةة
شةةان ااعاقةةة وم ةةاعد ال ةةحا  ،يف حة أ لةةا عةةدا قليةةل مةةن الةةدول األطةرات عةةن األ ةةدات
احملدا منياً والقا لة للقياس الي ت  .ع قيقها تنةيا يا ات وطةف وأطةر قانونيةة وطنيةة
من شاهنا أن ت هن شكل ملموس ،يف مشادكة يفحا األلضا يف ا تمت ،مشادكة كاملة وف.الةة
علة قةةد امل ةةاوا مةةت اآلطةرين وفقةاً لإلجةرام دقةةن  ١٣مةةن طةةةة عمةةل مةةا وتو وتشةةجت اللجنةةة
الدول األطرات عل اا عغ عن تلا اوهةوا ،مبةا يف ذلةا عةن طرية تقةادير الشةةافية ال ةنوية
وتشجت اللجنة الدول األطرات كالا ،علة أن تقةد للجنةة ن ةوة مةن ا ةرتاتيجياهتا وطةةهةا
الوطنية اخلاًة مب اعد ال حا /ااعاقة
 -٢٣وأعر ت اللجنة عن د بتها يف اا ول عل م.لومةات يفةافية مةن الةدول األطةرات عةن
األنشةة امل ةلت هبا ل مان شرا يفةحا األلضةا ومشةادكتهن الة.الةة والكاملةة ةن واملن مةات
الةةي يةةثلهن يف عيةةت الشةةؤون الةةي تةةؤسر فةةيهن وطاًةةة فيمةةا يت.لة نةةةف ال.مةةل واألطةةر القانونيةةة
وال يا ات وآليات التنةيا والرًد والتقيين الوطنية وفقاً لإلجرام  ١٦من طةة عمل ما وتو
 -٢٤وقالت اللجنة هنا تر ب ،مةت اقةرتا ان.قةاا املةؤير او ت.رايفةا الرا ةت للةدول األطةرات
يف اوتةاقيةةة ،يف أن ةةل عل ة م.لومةةات يفةةافية مةةن الةةدول األطةرات عمةةا طةرأ مةةن ةةينات
قا لةةة للقيةةاس يف حةةاق دفةةا يفةةحا األلضةةا ويفةةمان حقةةوقهن وعةةن التحةةد ت الةةي و ت ةزال ت.رتيفةةها
وعةةن أولو هتةةا يف حةةال امل ةةاعد ويف ةةاا ال ةةدا ،أعر ةةت اللجنةةة عةةن د بتهةةا يف اا ةةول علة
م.لومات من الدول شان التحد ت الي ت.رتيفها يف تنةيا التزاماهتا املت.لقة مب اعد ال حا
وطل ةةت اللجنةةة ع أن تقةةدمي ةةا امل.لومةةات مهةةن جةةداً لكةةا يت ة هلةةا م ةةاعد الةةدول األط ةرات
شةةكل أف ةةل يف الت.ريةةف تحتياجاهتةةا واعةةن جهوا ةةا الراميةةة ع تنةيةةا اوتةاقيةةة وطتمةةت اللجنةةة
تلقةةول كةةالا ن تواًةةل الةةدول األطةرات مةةت اللجنةةة ومةةت وحةةد اعةةن تنةيةةا اوتةاقيةةة ةةوت يةيةد ا
يف اا ول عل توجيهات شان تنةيا التزاماهتا املت.لقة تقدمي التقادير عن م اعد ال حا
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 -٢٥وأشادت ع أن م .ةن التقةادير ت ةمنت م.لومةات م ةنةة ح ةب نةوأ اوةنن وال ةن،
وو يما فيما يت.ل تاًاتت وقالت اللجنة هنةا تةوا اا ةول علة مزيةد مةن امل.لومةات عةن
ال يا ةات والةربامج الراميةةة ع ة ادجةةة امل ةةاوا ة اون ة مةةن يفةةحا األلضةةا  ،وتةةدعو
الةدول األطةرات ع اا ةعغ عةةن اوهةوا املباولةة يف تنةيةا عيةةت دكةائز م ةاعد ال ةحا  ،مبةةا يف
ذلةةا يف املنةةاط النائيةةة والريةيةةة ،مةةن أجةةل ة ادجةةة امل ةةاوا ة اون ة وقالةةت اللجنةةة
أي ةاً هنةةا تةةوا اا ةةول عل ة مزيةةد مةةن امل.لومةةات عةةن األ ةةلو الةةا تتب .ة الةةدول يف مراعةةا
اوعتبةةادات اون ةةانية واعتبةةادات التنةةوأ وأ ةةدات التنميةةة امل ةةتدامة عنةةد تنةيةةا التزاماهتةةا املت.لقةةة
مب اعد ال حا
 -٢٦وأشةةادت اللجنةةة ع أن امل ةوادا ويويةةل أنشةةةة م ةةاعد ال ةةحا و ت ةزال تشةةكل ةةد ً
كب اً ي.رت الدول األطرات يف جهوا ا الرامية ع م اعد ال حا ويف ةاا ال ةدا ،اعةت
اللجن ةةة ال ةةدول ال ةةي ت ةةاج ع امل ةةاعد ع أن تن ةةر يف املش ةةادكة يف "ال ةةنهج امل ةةمن ح ةةب
ااةاوت الةرايةة" مبوجةب اوتةاقيةة ،الةا تقةوا اللجنةة امل.نيةة ت.زيةز الت.ةاون وامل ةاعد  ،وي ةن
الدول واملن مات القااد عل تقدمي الدعن
 -٢7ويف اخلتةةا  ،أش ةةادت اللجنةةة أي ةاً ع األمهي ةةة البالضةةة ال ةةي تكت ةةيها اوه ةةوا الرامي ةةة ع
ش ةرا اوهةةات الةاعلةةة يف حةةاوت ال ةةحة وحقةةون اان ةةان وااعاقةةة والتنميةةة مةةن أجةةل تلبيةةة
احتياجةةات ال ةةحا عل ة مةةو يت ةةن تلكةةةام والة.اليةةة واو ةةتدامة؛ وأشةةادت كةةالا ع أمهيةةة
الت.ةةاون فيمةةا ة أط ةرات ال ةةكو املت.لقةةة نةةزأ ال ةةعر الةةي تقةةت عليهةةا م ةةؤوليات يف حةةال
م ةةاعد ال ةةحا مبةةا ي ةةمن ادا اتلةةف اوهةةات الةاعلةةة لةةدود ا احملةةدا ،و ةرا الةةةرص الةةي
ق منة.ة متباالة وت.زيز األنشةة  .ها  .اً
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حملررق عانررق عررن املولونررات الررل ا ر نتها ال ر ط اف رراف ال  29الررل أرررا ت و
نسؤ للتها عن أع اا كبري نن الناجني نن افلغام اف ضلق
الدولة الةرت
أفضان تان
ألبانيا
أنضوو
البو نة واهلر ا
ودوند
كمبوا
تشاا
كولومبيا
كرواتيا
عهودية الكونضو
الدميقراطية
ال لةااود
ديرت
سيو يا
ينيا  -ي او
ال.ران
األدان
مو امبي
نيكادا وا
و
ال نضال
ًر يا
ال ومال
جنو ال واان
ال واان
طاجيك تان
تيلند
أو ندا
اليمن
مبا و

امل.لوم ة ة ة ة ة ةةات املت.لق ة ة ة ة ة ةةة امل.لوم ة ة ةةات املت.لق ة ة ةةة تولتزام ة ة ةةات امل.لومةةات املت.لقةةة تولتزامةةات املت.لقةةة
تقري ة ة ة ة ة ة ة ةةر مقة ة ة ة ة ة ة ة ةةد مب ة ة ة ة ة ةةاعد ال ة ة ة ة ة ةةحا املت.لقة مب ةاعد ال ةحا مبوجةب مب ةةاعد ال ةةحا مبوجةةب طةةةة عمةةل
مبوجب املاا  7يف الوادا يف التقرير املقةد طة ة ةةة عم ة ةةل م ة ةةا وتو ،الة ة ةوادا يف م ة ةةا وتو ،املقدم ة ةةة ة ة ةةرن أط ة ةةر ة ة ة
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