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 االجتماع الثامن عشر
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 )ح( من جدول األعمال املؤقت9البند 

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
 دعم التنفيذ

أنشرر ة وةررعم دعررم تنفيررذ اتفاقيررة ةظررر ا ل ررا  ا  ررادم  -تقريررر متقرر    
 *لألفراد وأدائها وماليتها

 مقع  من معير وةعم دعم التنفيذ  

 معلومات أساسية -     أوال   

، أياااادد الااااادول 2001املعقااااو     (3ااج مااااا  )أثناااااج ااج مااااا  الثالااااا ل اااادول األ ااااارا   -1
، وأساندد ىل  مرزاان جنياف الاادو  (الو اادت)األ ارا  وققاا الاارايت امل ع قاا  نشاااج و ادت  عاا  ال ن يا  

      أيضاا   3جع ااج ماا  مهماا ىلنشااج ها ل الو ادت  و ا  (مرزان جنياف)إلزالا األلغاا  لغراراا اإلنناانيا 
الااادول األ ااارا  القاااا قت ع اااج ال ااارب  مااان أجاااف  عااا  الو ااادت ع اااج أ  ت عاااف  لااا   ىل اااافا ىل   لااا ، 

مهماا ال ولاف، تل شااوق ماع اناا ال ننايص، ىل  لايغا  3أساندد الادول األ ارا  ىل  قاايت ااج ماا  
و ادت  وقباف س ات املؤسناا هناايا ات اق يرب  بني الدول األ ارا  ومرزان جنياف بشاري  ساا أعماال ال

   2001أي ول/سب مرب  28ال ابع ل مرزن ه ل الوايا   

، أياااادد الاااادول األ اااارا  ال قرياااار 2010و  ااج مااااا  العا اااار ل اااادول األ اااارا  املعقااااو     -2
النهااي ال ي أعدته فرقا العمف ال ابعا ل و دت، واع مدد با ل  ال وجياه الداا ق عان الادول األ ارا  

دت، الاا ي يل ااف أ  تلااو  الو اادت منااؤولا مبا اارت أمااا  الاادول األ اارا  بينمااا يناا مر مرزاان ىل  الو اا 
تقدمي ’’جنيف   اس ضاف ها  وتختا  ه ين اإلجراجين، ات قت الدول األ را  ع ج أ  ت و  الو دت 

تقاااقير يةيااا و اا هيا بشااري  أنشااةا الو اادت و ريقااا عم هااا وموي هااا ىل  زااف اج مااا  ماان اج ماعاااد 
                                                                                 لاادول األ اارا  أو مااؤمر ماان مااؤمراد ااساا عراا، وىل  ااج ماعاااد رااا الرإيااا الاا  ت عقااد   ىل اااق ا

ادت تقريارا  ’’  ىل افا ىل   ل ، ات قت الدول األ را  ع ج أ  ‘‘اات اقيا،  نب ااق ضاج اد  الو ا                       تقا
                                                                             عن الننا النابقا وتقريرا  ماليا  أوليا  سنواي  عن الننا احلاليا ىل  انا ال ننايص  (   )                     ماليا  سنواي  مراجعا  

__________ 

                                              املع ا  لظرو   ياقجا عن سيةرت ااها ال  قدم ها تقرق نشر ه ل الوثيقا بعد اتقيخ النشر  *
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مث ىل  زااااف اج مااااا  ماااان اج ماعاااااد الاااادول األ اااارا  أو مااااؤمر ماااان مااااؤمراد ااساااا عراا، ماااان أجااااف 
   ‘‘ع يهما املوافقا

ع مدد الادول ، ا(14ااج ما  ) 2015و  ااج ما  الرابع عشر ل دول األ را  املعقو     -3
 14  عاووت ع اج  لا ، اع ماد ااج ماا   2019-2016األ را  يةا عمف و دت  ع  ال ن ي  وميناني ها  

                                                                                              قااراقا  بشااري  تعنياان احلوزمااا والشاا افيا املااالي ني  ايااف الو اادت، أنشااري جنايااا  ا  يا يااا  لغمااا  املااا  وأقاار 
 ت وا  يا ي األما  املا   تدابا ت ع ص   اقت الن قاد امل د ا تلدع  األساسي ل و د

                                                                                ونااا القااراق بشااري  تعنياان احلوزمااا والشاا افيا املااالي ني  ايااف الو اادت أيضااا  ع ااج أ  ي عقااد    -4
وقت مبلر من زف عاا  ماؤمر ل ادول األ ارا  اماع ال عهاداد املالياا وال ربعااد مان أجاف تلاوين  اا 

 املن قبف املنظوق  عاما عن األموال امل وقعا   الننا اااقيا وز ا فرتت 

، اع مادد الادول األ ارا  يةاا عماف و ادت 2019و  املؤمر ااس عرا ي الراباع املعقاو     -5
   2020، وزا ل  مينانياا و ادت  عا  ال ن يا  ويةاا عم هاا لعاا   2024-2020 ع  ال ن ي  وميناني ها ل  رتت 

اااا ، وق د تربعاااااد مااان الاااادول األ ااار 2020تشاااارين األول/أز اااوبر  15و ااا   ىلساااابانيا،  :ال الياااا 17ا  الا
أسرتاليا، أملانياا، أيرلنادا، بااو، اتي ناد، ترزياا، سا وفينيا، الناو ا ، الناويد، سوينارا، زنادا، زوسا اقيلا، 

 النرويج، النمنا، هولندا، اليات   

 التقرير -      اثنيا   

إععاد أنش ة ا تابعرة ودعمهرا وإزااهرا مرن ارالط االجتماعرات الررييرة ويرري الررييرة ’’: 1الوالية 
الررت تعقررع  وجررا االتفاقيرررةك  ررا يف تلررك اجتماعررات الرررعوط ا  رررافك ومررت رات االسرررتعرا ك 
ومرررت رات التعرررعيلك واالجتماعرررات الرررت تت لرررل الرررعوماتك واللاررراي العائمرررةك و نرررة التن ررري ك 

5لبات التمعيع يف إ ام ا ادم وجمموعة حتليل  
(1)‘‘ 

                                                                       تقررعا الررععم الفرر  ويررريئ إ  الرررئيا والرررئيا ا عررش  والراسرراي ا شررام ش وا قرررمين ’’: 2الواليررة 
 (2)‘‘ا شام ش أثناي قيامهم أبعماهلم ا تصلة جبميع تلك االجتماعات

املرتبةاا بثمانياا اج ماعااد  عم ت الو دت    اآل  ع ج ىلعدا  و ع  وىلجنااز أنشاةا امل ابعاا -6
 االف  2020زااانو  الثاين/يناااير   31ل جنااا ال نناايص  واختاا  ااج مااا  األول ل جنااا ال نناايص املعقااو    

                              الاا  اع  ماادد   املااؤمر ااس عرا ااي  2024-2019مع لااف ألعضااااها ل   لااا   يةااا عمااف أوساا و 
ومدد الو دت الرايت تلدع  الوز  ل نظي  ااج ما  وقدمت ىل ا ا ىل  أعضاج اناا   2019الرابع   

وتملثاف، قادمت   2020ال ننيص بشري   الا اات اقيا واملنااف الراينيا للي تنظر فيها انا ال ننيص   
ا الدوليا حلظر األلغا  األق يا وال جنا الدوليا ل د يب األمحر ومرزن املنظماد الشريلا، مبا فيها احلم 

                                                                                       جنيف، عرو ا  تناولت خم  ف سااد تن ي  اات اقيا  ون يجا لا ل ، از ا  فها  أعضااج ال جناا حلالاا 
 تن ي  اات اقيا وال حدايد املاث ا أمامه 

__________ 

                                                                                               املؤمر ااس عرا ي الثالا، اس عيض عن ال جا  الداامااا بقبااع اااا ، وأ سااندد وايااا   يااف   باااد ال مديااد  (1)
د  لت هيازااااف ال جااااا 5ىل  ال جنااااا املعنيااااا ب ن ياااا  املااااا ت  5مبوجااااب املااااا ت                                                      و  املااااؤمر ااس عرا ااااي الثالااااا، عاااا 

                                        وألبحت تض  قاينا  وثوثا أعضاج   ال جنا 

، وال جناااا املعنياااا مبنااااعدت الضاااحااي، وال جناااا املعنياااا ب عنيااان ال عااااو  واملنااااعدت، 5ال جناااا املعنياااا ب ن يااا  املاااا ت  (2)
 وال جنا املعنيا تام ثال القاا  ع ج ال عاو    
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و ع يةط عم ها النانويا و دياد وقدمت الو دت الدع  ىل  الرايت وىل  اا  اات اقيا    -7
أهدا  قاينيا لي ي زف بواي ه  وب ل ،  عمات الو ادت ال جاا  والارايت   ىلعادا  البورااد األولياا 

، مربزت أمهيا تقدمي ال قاقير وعرا املنااف ال  2020آ اق/ماقس    3مث تعميمها ع ج الدول األ را     
   اوج يةاا  7 تقاقيرهاا عان الشا افيا مبوجاب املاا ت تو  ال جا  من الدول األ را  أ  تب غ عنها  

                               عمف أوس و ال  اع  مدد مؤيرا   

و عمت الو دت ال جنا املعنيا مبناعدت الضحااي   اس ضافا مع لف بشري  منااعدت الضاحااي   -8
 ااا  ااااا  ومنناااقي منااااعدت الضاااحااي ال اااابعني ات اقياااا  ظااار األلغاااا     2020زاااانو  الثاين/ينااااير    27   
                                                                                                ملضااا ت لغفاارا  وات اقيااا الاا ياار العنقو يااا وات اقيااا  ظاار أو تقييااد اساا عمال أساا حا تق يديااا معي نااا  لاان  ا 

ملناقشاا أوجاه ال عااو      ( اات اقياا امل ع قاا بسا حا تق يدياا معيناا ) اع باقهاا م ر اا الضارق أو عشاواايا األثار  
ح الا  ت نااول مناااف ت ع اص تل عااو   و هد املع لاف مشااقزا ااا  ومنناقي خم  اف ات اقيااد نان  الناو 

واملناعدت وممث ني عن احلم ا الدوليا حلظر األلغا  األق ايا وأماناا ات اقياا  قاوق األ اوا   وي اإلعاقاا  
                                                                                            وال جنا الدوليا ل د يب األمحر ومنظما اإلننانيا واإل ماج  و لف ه ا ااهد جنجا  من ااهو  امل والا ا  

 ال آزق والنهج امل نص   ىلسداج املشوقت وال ن ي    سال املناعدت ل ضحااي  ال  تب هلا ال جنا ل عنين  

و عمااات الو ااادت اج ماعااااد ااااا  اات اقياااا وااج ماعااااد الثنااياااا ملمث اااي الااادول األ ااارا   -9
واملنظماد مع ال جا ، مبا    ل  تنظي  ااج ما  وىلعدا  م زراد مع ومااد أساسايا لوج ماعااد  

، 2020مااااا  املااااديرين الااااو نيني ومن شاااااقي األماااا  امل حاااادت املعقااااو     اااابا /فرباير وع اااج هااااام  اج 
 :قدمت الو دت الدع  ال ا 

 ع  ال جنا املعنيا تام ثال القاا  ع ج ال عاو    عقد اج ماعاد ثناايا مع الدول  (أ) 
را    نةاق واي ها أو األ را   يثما جيري ال حقيص   ا عاجاد بشري  اس ودا  األلغا  املضا ت لغف

منظماا هياومن قايا ت ووتا  واحلم اا الدولياا )، وماع ات ماع املادين (أوزرانياا والناو ا  والايمن)سيةرهتا 
 وااهاد ال اع ا األيرى مثف  اارت األم  امل حدت لإلجراجاد امل ع قا تأللغا ؛ (حلظر األلغا  األق يا

  عقد اج ماعاد ثناايا مع الدول األ را  ال    5 ع  ال جنا املعنيا ب ن ي  املا ت  (ب) 
ىلقياااارتاي، أوزرانيااااا، البوساااانا واهلرساااا ،  هوقيااااا ) 2020زااااا  ماااان امل وقااااع أ  تقااااد    باااااد ل  مديااااد   

  (النو ا  ونيجااي)و ول ني  رفني أيريني  (اللونغو الد قرا يا، الننغال، زولومبيا

اج مااا  ثنااااي مااع الاادول األ اارا  الاا  تضاا   عاا  انااا مناااعدت الضااحااي   عقااد  (ج) 
                                                                                     عاااد ا  زبااااا  مااان  اااحااي األلغاااا ، مباااا فيهاااا البوسااانا واهلرسااا  وتشاااا  وزمباااابوي وساااري انلاااا والناااو ا  

 ولربيا والدومال والعراق 

 :عنواهنااا مناقشااا رااا قإياااعااووت ع ااج  لاا ،  عماات الو اادت الاارايت وال جااا    اس ضااافا  -10
ماااع ماااديري املرازااان الو نياااا لإلجاااراجاد امل ع قاااا  ويةاااا عماااف أوسااا و 7وجاااب املاااا ت تقااااقير الشااا افيا مب

ال وعياا طةاا عماف أوسا و وتشاجيع  :وزا  اهلد  من املناقشاا هاو  2020 با /فرباير  12تأللغا    
؛ 2020نيناااا /أبريف  30حب اااول  7الااادول األ ااارا  ع اااج ال قياااد تل نامهاااا ب قااادمي تقااااقير مبوجاااب املاااا ت 

جيع الاادول األ اارا  ع ااج ىل قاج مع وماااد زميااا ونوعيااا م داا ا عاان تن ياا  اات اقيااا ويةااا عمااف وتشاا 
أوساا و؛ وال وعيااا تأل واد والاادع  امل ااا ني ل اادول األ اارا    ىلعاادا  تقاقيرهااا؛ وتقاادمي مع وماااد ىل  

بشاري   ؛ وىلات اا فرلاا ل ادول األ ارا  لةارح أسا  ا2020ممث ي الدول األ را  عن أعمال ال جاا    
   2020ال حدايد ال  تواجهها   سال تقدمي ال قاقير وأي منريلا أيرى ت ع ص بعمف اات اقيا   

وتدع  الو دت ز ل  الرايت وأعضاج ال جنا   املنااف األيرى املرتبةا بعمااهل  ال حضاايا  -11
املناقشااااد املوا اااايعيا  ل مشااااقزا   ااج ماااا ، مباااا    لااا    جهاااو ه  لراساااا األفرقاااا واملشااااقزا  

 امل ع قا تات اقيا 
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وقاادمت الو اادت الاادع  ىل  الاارايت   اا ااةو  بواي ااه بشااري  ااهااو  الراميااا ىل   شااد مااواق    -12
املااؤمر الناانوي ا ااامت  زافيااا ل و اادت، بوسااااف تشاامف ىلسااداج املشااوقت ىل  الاارايت   ختةاايط واس ضااافا  

وقادمت      2020 ابا /فرباير    25     يا  ظر األلغا  املضاا ت لغفارا  إلعو  ال ربعاد من أجف تن ي  ات اق 
                                                                                            الو دت أيضا  الدع    عد  من ىلجراجاد امل ابعا، مبا    ل  ال والف مع الدول األ را  بشري  تعهداهتا  
  :و اااااااما   مياااااااف ماااااااادايود الااااااادول   ماااااااؤمر ىلعااااااااو  ال ربعااااااااد ع اااااااج املوقااااااااع الشااااااابلي لوت اقيااااااااا 

https://www.apminebanconvention.org/pledging-conferences/fifth-pledging-conference/    

وقاااادمت الو اااادت املشااااوقت والاااادع  ىل  الاااارايت وال جااااا    و ااااع يةااااط ألو  ااج ماعاااااد  -13
  2020موز/يولياه  2 /يونياه ىل   نيرا 30اافرتا يا ع ج اإل اوق، الا  خت  ات الادوقاد   ال ارتت مان 

وباا ل ، حبثاات الو اادت أننااب نظااا  يناامو تلرت ااا الشاا ويا ويل ااف مشاااقزا ألااحاب املداا حا ماان 
                                                                                خم  ااف أءاااج العااام  و عماات الو اادت أيضااا  جهااو  الاارايت وال جااا    و ااع ال مناااد األيااات ع ااج 

ناقشاد األفرقا، وىلعادا  وتعماي  الادعوت املو ظاد األوليا والواثاص األيرى لوج ما ، و  ال حضا مل
وبرانمج ااج ماعاد ال  ت و ف الدوقاد، وال عاقد مع املرت اني الشا ويني لوج ماا ، و عا  جهاو ه  
يول عقد ااج ماعااد الا  ت و اف الادوقاد  و عمات الو ادت الارايت وال جاا    ااتداال ت ارباج 

 و  ترتيب   قاد النقاش  اد الد ا 

                                                                          ااافا ىل   لاا ، قاادمت الو اادت  عمااا  ىل ااافيا    سااال ال والااف ىل  الاادول األ اارا  للااي ىل -14
                                                                                       يظف عمف ألحاب املنالب املرتبةا تات اقيا والدول األ را  تقزا   وقدمت الو دت أيضا  الدع  ىل  

ع ومااد ال جا    جهو ها الراميا ىل  ىلبوغ الدول األ را  قبف ااج ماعاد ال  ت و اف الادوقاد مب
 454ل شجيع وتوجيه مشاقز ها  وجتاوز سمو  عد  املندوبني املنج ني ل مشاقزا   ه ل ااج ماعاد 

 منظما   66              مشاقزا   ث و   176 ولا و 101              مشاقزا   ث و   278             مندوت ، منه  

ل  وقااااادمت الو ااااادت الااااادع  ىل  ال جناااااا املعنياااااا ب عنيااااان ال عااااااو  واملنااااااعدت والنيجااااار   األعماااااا  -15
ومشااف      2020                                                                        ال حضااايا ل اانهج ال اار ي الاا ي لاا م  ع ااج هااام  ااج ماعاااد الاا  ت و ااف الاادوقاد    

                                                                                              ل  الدع  العمف  مع ال جنا والدولا الةر  ع ج و ع الديغا النهاايا ل دعوت وجدول األعمال والعرا  
لعاملياا، فقاد عقادد ج ناا                                                                         ورا  ل  من املوا  وتوزيعها  ونظرا  ىل  الظرو  الراهناا النا اا عان ااااحاا ا 

النهج ال ر ي ا ا  تلنيجر، ع ج راراق ااج ماعااد الا  ت و اف الادوقاد، ع اج اإلنرتنات ع اج هاام   
و  ىل ااااق      12:00ىل  النااااعا    10:00، مااان النااااعا  2020موز/يولياااه    1هااا ل ااج ماعااااد ياااو  األقبعااااج  

م ابعا النهج ال ر ي ا اا  تلنيجار،  عمات الو ادت ال جناا   لايارا تقريار هناااي وىلات اا الواثااص ع اج  
                                                                                              املوقااع الشاابلي لوت اقيااا  وتعمااف الو اادت أيضااا  مااع ال جنااا وممث ااي  هوقيااا اللونغااو الد قرا يااا والبوساانا  

 عشر ل دول األ را   واهلرس  لوس  ا ت من النهج ال ر ي قبف ااج ما  الثامن  

تشاااارين األول/أز ااااوبر، تقاااادمي  15آ اق/ماااااقس ىل   31ووالاااا ت الو اااادت، يااااول ال اااارتت ماااان  -16
  اا ةو  بواي ها امل مث ا   ىلعدا    يف ل ة باد املقدما   5 عمها ىل  ال جنا املعنيا ب ن ي  املا ت  

ياااا وجناااوب الناااو ا  والنااانغال وزولومبياااا مااان أوزرانياااا والبوسااانا واهلرسااا  و هوقياااا اللونغاااو الد قرا 
وموقي انيااا والنيجاار وتقاادمي  لاا  ال ح يااف ىل  الاادول األ اارا ، بوسااااف تشاامف  عاا  ال جنااا   اتداااهلا 
تلاادول األ اارا  الةالبااا وتملنظمااااد  اد ا ااربت ال ماااس مع وماااد ىل اااافيا ومااديود ا اارباج بعاااد 

  جهو هاااا الرامياااا ىل  ال والاااف ماااع ىلقيااارتاي ونيجاااااي                                         تقااادمي الة بااااد  و عمااات الو ااادت أيضاااا  ال جناااا 
                                                                                    طدو    بيهما املع قني بشري  ال مديد  و عمت الو دت ال جنا أيضا    عم ها مع الادول األ ارا  
                                                                                   الاا  ق ب اات   باهتااا   اج ماعاااد سااابقا ل اادول األ اارا ، و يااا ي اان  اختااا  ىلجااراجاد بشااري  قااراقاد 

أي النااو ا  )فيهااا الاادول الاا  زااا  ماان املقاارق أ  تقااد  يةااط عمااف  حمااد ت ت ع ااص ب  اا  الة باااد، مبااا
  (ولربيا وزرواتيا واملم لا امل حدت

https://www.apminebanconvention.org/pledging-conferences/fifth-pledging-conference/
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و عمت الو دت ال جنا املعنيا مبناعدت الضحااي   تن ي  واي ها امل مث ا   خما با املن دايد  -17
ال جنااا أثناااج اج ماعاااد األياارى بشااري  املنااااف امل ع قااا مبناااعدت الضااحااي، مبااا    لاا   عاا  مشاااقزا 

املديرين الو نيني ومن شاقي األم  امل حدت، واملناقشا الننويا ال  عقدها س ت  قوق اإلننا  بشري  
، وأثناااج اف  اااح الاادوقت الثالثااا والعشاارين ل جنااا 2020آ اق/ماااقس  6 قااوق األ ااوا   وي اإلعاقااا   

ىل اافا ىل   لا ،  عمات الو ادت جهاو  آب/أرناةت   17املعنيا حبقوق األ وا   وي اإلعاقاا   
ال جنااا   أعماهلااا ال حضااايا حل قااا نقاااش بشااري  مناااعدت الضااحااي أثناااج ااج مااا  ا ااامت لوت اقيااا 

أي ول/سااب مرب، مناا غ ا ال رلااا إلعااا ت وزيااد ااهااو  ال لمي يااا  28امل ع قااا بساا حا تق يديااا معينااا   
ماان ات اقيااا  قااوق األ ااوا   وي اإلعاقااا،  11ا ت ماان ىلجااراجاد يةااا عمااف أوساا و واملاا  40لإلجااراج 

 وأمهيا  ما  اتبا  هنج م لامف ىلزاج سعي  يع األ را  ال اع ا ىل  مناعدت الضحااي  

و عمااات الو اااادت الاااارايت   األعماااال ال حضااااايا لوج مااااا  الثاااامن عشاااار ل اااادول األ اااارا   -18
 :، بوسااف تشمف ما ي ي(18ااج ما  )

بغياااا مناقشااا هما، ينظااارا     18ىلعااادا  مشااارو  جااادول أعماااال وبااارانمج لوج ماااا   (أ) 
 ااااحا العامليا املن مرت؛

 ؛18ااتدال تألم  امل حدت لضما  اتبا  هنج مننص ل نظي  ااج ما   (ب) 

 ؛18تعمي  البوراد تس  الرايت ع ج  يع الدول واملنظماد بشري  ااج ما   (ج) 

الااارايت تل ننااايص ماااع األمااا  امل حااادت اس ضاااافا اج ماااا   ضااااي راااا قإاااي  عااا   ( ) 
إل و  الدول واملنظماد ع ج أ دث املع وماد عن األعماال ال حضاايا  2020أي ول/سب مرب  18  

 ، ع ج ءو يل ف الشموليا  ات ا فرلا ل مشاقزا عرب اإلنرتنت؛18لوج ما  

 واثاص ااج ما ؛ ع  الرايت وال جا    ىلجناز  (ها) 

  18ختديا ل حا ع ج املوقع الشبلي لوت اقيا ل منااف امل ع قا تاج ما   (و) 

                                                                            ونظاارا  ىل  اساا مراق املشااازف امل داا ا تملنااااف املاليااا   األماا  امل حاادت   سااياق اا اارتازاد  -19
دت مااواق  م ناياادت املقاارقت ل اادع  الاا ي تقدمااه األماا  امل حاادت اج ماعاااد الاادول األ اارا ، زرساات الو اا 

ع ااج النحااو امل  ااص ع يااه   )ملعااااا هاا ل املنااااف   ىل اااق اات اقيااا، بوسااااف تشاامف تعمااي  البوراااد 
ع ج الدول األ را  و ع  جهو  الرايت    ما  ىليةاق الدول ال  ع يها   (املؤمر ااس عرا ي الرابع

                                     يف من ان هاج أج ف ثوثا أ هر ا د  قبف م رييراد وتشجيعها ع ج  فع ا رتازاهتا املقرقت قبف وقت  و 
 ااج ما  ع ج النحو ال ي فر  ه األم  امل حدت 

،  رلاات الو ااادت   عم هاااا 2020                                                  وزمااا زاااا  م وقعااا    لااايارا يةاااا العمااف واملينانياااا لعاااا   -20
الرامي ىل   ع  ال جا  ع ج أ  ي ملن ألحاب املنالب من أ اج مهامه  مبا ير ي الدول األ را   
وتملثااف، ساااه  الاادع  املقااد  ماان الو اادت    ااما  جناااح مااؤمر ىلعااو  ال ربعاااد وااج مااا  املعقااو    

 فرتت ما بني الدوقاد وااج ما  ال حضاي 

إسعاي ا شومم وتقعا الععم التق  إ  العوط ا  راف بشأي تنفيذ االتفاقيرة وحتقير  ’’ :3الوالية 
  ‘‘برانمج الرعايةعا يتهاك  ا يف تلك 

أسدد الو دت املشوقت ىل  الدول األ را  ال  أ اقد ىل  أهنا س قد    باد مديد املواعياد  -21
ىلقيرتاي، أوزرانيا، البوسنا واهلرس ،  هوقيا اللونغو الد قرا يا، جنوب )  2020النهاايا إلزالا األلغا     

، و ارعت   ىلساداج ت ا  املشاوقت ىل  الادول (نيجاااي الناو ا ، النانغال، زولومبياا، موقي انياا، النيجار،
األ را  الثوث الا  أفاا د بهناا سا ح اج أو قاد   ااج ىل  تقادمي   بااد ل نظار فيهاا أثنااج ااج ماا  
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  ومشااف هاا ا الاادع  بعثاااد الاادع  الاا  أوفاادهتا الو اادت (ترزيااا والدااومال)ال اسااع عشاار ل اادول األ اارا  
 :ا لو ع   ب ال مديد ع ج النحو ال ا ل عنين ومناعدت عم يا  ام 

، أوفدد الو دت بعثا ىل  زولومبيا 2020زانو  الثاين/يناير   25ىل    19  ال رتت من   (أ) 
 ؛5ل قدمي املشوقت والدع    ىلعدا    ب ال مديد مبوجب املا ت 

ناوب ، أوفادد الو ادت بعثاا ىل  ج2020زانو  الثاين/يناير   22ىل   19  ال رتت من  (ب) 
 ؛5النو ا  ل قدمي املشوقت والدع    ىلعدا    ب ال مديد مبوجب املا ت 

، أوفدد الو دت بعثا ىل  البوسنا واهلرسا  2020آ اق/ماقس  7ىل   5  ال رتت من  (ج) 
  5ل قدمي املشوقت والدع    ىلعدا    ب ال مديد مبوجب املا ت 

                                                          املنا مرت  الياا ، قادمت الو ادت الادع  عان بعاد، مماا أ ى ىل  ن اااج                          ونظرا  ىل  ااااحا العامليا  -22
 م باينا، من بينها توقيت تقدمي بعض   باد ال مديد ونوعي ها و ابعها الشمو  

ل قااادمي    2020 ااابا /فرباير    20ىل     18بينااااو   ال ااارتت مااان    -  وأوفااادد الو ااادت بعثاااا ىل  رينياااا  -23
                                                               فيماا ي ع اص ب ن يا  اات اقياا ويةاا عماف أوسا و  وأ جريات زايقت الادع   الدع  ال قين ىل   لوما ها ا الب اد 

بيناو يول اج ما  مع قاايت ال جناا    -  عقب   ب قدمه وزير الدولا لشؤو  ا اقبني القدامج   رينيا 
  املعنياااا مبنااااعدت الضاااحااي ع اااج هاااام  املاااؤمر ااس عرا اااي الراباااع لوت اقياااا   أوسااا و   تشااارين الثااااين/ 

 بيناو   تن ي  أنشةا مناعدت الضحااي    -  ، ي  مت فيه الدع  من ال جنا ىل  رينيا 2019  نوفمرب 

وأسدد الو دت املشوقت لعد  من الدول األ را  بشري  تن ي  ال ناماهتا مبوجب اات اقيا وبشاري    -24
د امل ع قا تأللغاا     اإلبوغ عن ال ناماهتا وت امهاهتا  ومشف  ل  ىل راك املديرين الو نيني لربامج اإلجراجا 

، ب قادمي  عا  الو ادت لضاما  ما اي تقااقيره  ماع  لياف  7جهو  اإلبوغ ال  يضة عو  هبا مبوجب املاا ت  
اإلباااوغ ويةاااا عماااف أوسااا و  ىل اااافا ىل   لااا ، قااادمت الو ااادت الااادع  ىل  الااادول األ ااارا  تلااار  ع اااج  

و  ال ربعاااد، وااج ماعاااد الاا  خت  ااات  اس  ناااقاد بشااري  املشاااقزا أثنااااج املااؤمر الناانوي ا ااامت إلعااا 
، وااج مااااااا  ال حضاااااااي رااااااا الرإااااااي  2020موز/يوليااااااه    2 نيرا /يونيااااااه و   20الاااااادوقاد   ال اااااارتت بااااااني  

 ، ورا  ل  من ااج ماعاد  اد الد ا تات اقيا   18أي ول/سب مرب، وااج ما     18     18 لوج ما  

اا ااةو  بادوقها   ال وعياا وتوزياع البورااد بشااري  وقادمت الو ادت الادع  ىل  أسارتاليا    -25
 2020تع باقهااا مننااقا باارانمج الرعايااا  ولغسااف، زاناات فاار  الرعايااا حماادو ت يااول   الااا الااربانمج

 بنبب اس مراق ااااحا العامليا  

االتفاقية تي ري التواصل بش العوط ا  راف وتعزيز التواصل وتبادط ا علومات بشأي ’’  :4الوالية  
 ‘‘مع العوط يري ا  راف ومع عامة الناس

ت قااات الو ااادت العدياااد مااان ااس  نااااقاد مااان الااادول األ ااارا  والااادول راااا األ ااارا  واملنظمااااد   -26
                                                                                                وق  د ع يها بشري  املشاقزا   األنشةا امل ع قا تات اقيا وبشري   الا اات اقيا، وأتيحات هلاا فرلاا املشااقزا  

 ملنظماد، مبا    ل  أثناج اج ماعاد اات اقيا   جنيف ويول البعثاد  مع عد  من الشرزاج وا 

ا ةااواد  -و اااقزت الو اادت    اادث بعنااوا  ’جنااوب القوقاااز ا ااا  ماان األلغااا  األق اايا  -27
   2020 اابا /فرباير  28                                                           اج مااا  و  قااا عمااف ىلق يميااا  ل باا ل املع وماااد‘، ع قااد يااو  اامعااا  :ال الياا

جنااوب ’’  أوقوت   ىل اااق م ابعااا مح  هااا  LINKS                             ا  ونظاا   هاا ا احلاادث فاار   منظمااا تب ينااي روقجياا 
، و ااقك فياه ممث او  مان أ قبيجاا  وأقمينياا وجوقجياا  وقادمت الو ادت ‘‘القوقاز ا ا  من األلغا  الربيا

                                                                               عر ا  يول ه ا احلدث بشري  اات اقيا وسبف مشاقزا الدول را األ را    أعمال اات اقيا 
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                                                     ، قاادمت الو ادت عر ااا  ياول   قااا  قاسايا  اابليا نظمهاا مرزاان 2020نيناا /أبريف  28و   -28
جنياااف ل ااااادت ااهااااد املاءاااا   ساااال اإلجاااراجاد امل ع قاااا تأللغاااا ، بغااارا تاااوفا مهياااد ومع ومااااد 

اا ا  األوقويب                              فر ا  من خم  ف الب دا  املاءا و  37أساسيا عن اإلجراجاد امل ع قا تأللغا ،  اقك فيها 
 ملناقشا اإلجراجاد امل ع قا تأللغا   

                                                                              وقادمت الو ادت  عمااا  ىل اافيا  بشاري  البوراااد ىل  الادول األ ارا ، مبااا    لا  أثنااج املااؤمر  -29
، وااج ماعاااد الاا  خت  اات الاادوقاد   2020 اابا /فرباير  25الناانوي ا ااامت إلعااو  ال ربعاااد   

ال ي  18، وااج ما  ال حضاي را الرإي لوج ما  2020موز/يوليه  2يه و نيرا /يون  30ال رتت بني  
   2020أي ول/سب مرب  18       ع قد   

                                                             ، قادمت الو ادت عر اا  عان اات اقياا ل دب وماسايني اااد  أثنااج ماؤمر  2020آب/أرنةت    20و    -30
  حدت لبحوث نن  النوح   ال وجيهيا ال  اس ضافها معهد األم  امل   2020 وقت   : نن  النوح   جنيف 

ووال ت الو دت  ديا وتعنين املوقاع الشابلي لوت اقياا، بوساااف منهاا و اع حم اوى ل ماؤمر  -31
الناانوي ا ااامت إلعااو  ال ربعاااد، ولوج ماعاااد الاا  ت و ااف الاادوقاد، ولوج مااا  ال حضاااي رااا 

زبااات ل نقاايو ا  ااوى ع ااج املوقااع                      وباا لت الو اادت جهااو ا     18، وزاا ل  لوج مااا  18الرإااي لوج مااا  
                                       وا تنال ت ب ل جهو  م وال ا أيضا  إلعاا ت   (www.apminebanconvention.org)الشبلي لوت اقيا 

ويرد بنبب                                                                        تدمي  املوقع الشبلي وجع ه أسهف اس عماا  أللحاب املد حا  را أ  ه ل العم يا 
 ظرو  ياقجا عن سيةرت الو دت، مبا    ل  القدقاد العاما ل و دت   الوقت الراهن 

ووالاا ت الو اادت تعاوهنااا مااع ااهاااد لااا با املداا حا   اات اقيااا، مبااا فيهااا املنظماااد رااا  -32
و ااارت األما   احللوميا ووزااد األم  امل حادت الا  تشامف مرزان جنياف وبارانمج األما  امل حادت اإل اااي

امل حاادت لإلجااراجاد امل ع قااا تأللغااا  ومنظمااا ’هااالو ترساات‘ وال جنااا الدوليااا ل داا يب األمحاار واحلم ااا 
الدوليا حلظر األلغا  األق يا، واملشاقزا   خم  ف األفرقا العام ا، مبا    لا  س ات اسا عراا املعاايا 

م ا املعنيا مبجال املنؤوليا امل د ا تإلجاراجاد امل ع قاا الدوليا لإلجراجاد امل ع قا تأللغا ، واألفرقا العا
 تأللغا  واإلعاقا 

                                                                   االةتفررامب  ضا ررر االجتماعررات الررييررة ويررري الررييررة الررت ت عقررع  وجررا االتفاقيررةك ’’ :5الواليررة 
وإبررالا الررعوط ا  ررراف ويريهررا مررن أصررضاب ا صررلضةك ة ررا االقت ررايك  ررا تتوصررل إليرر  تلررك 

 ‘‘االجتماعات من قرامات وما حتعدئ من أولوايت

ىلات ااا املع وماااد امل ع قااا بن ااااج املااؤمر ااس عرا ااي الرابااع،  يااا  2020والاا ت الو اادت    -33
                                                                                   عت البيااند امل بقيا ومح  ت بيااند الدول واملنظماد وعرو ها ع ج املوقع الشبلي لوت اقيا 

يااول املااؤمر الاادو  ا ااامت إلعااو  ال ربعاااد وأات  هااا و عاات الو اادت بيااااند ماان الوفااو   -34
ع ااج اإلنرتناات، وأب غاات الاادول واملنظماااد، عاان  ريااص املوقااع الشاابلي لوت اقيااا، بن ااااج املااؤمر الاادو  

 الثالا إلعو  ال ربعاد  

                                                                             وز  ت الو دت أيضا   ع الواثاص والبيااند الدا قت   ااج ماعاد ال  خت  ات الادوقاد  -35
 وىلات  ها ع ج املوقع الشبلي لوت اقيا  2020موز/يوليه  2 نيرا /يونيه ىل   30ال رتت من 

                                                                                وباا لت الو اادت جهااو ا  ل ح اااك ع ااج مرزاان الواثاااص ال ااابع هلااا  رااا أ  العمااف امل ع ااص بداايانا  -36
 مرزن الواثاص م يل مف بعد بنبب حمدو يا املواق  البشريا  

http://www.apminebanconvention.org/
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االتصرراط والتن رري ك ة ررا االقت ررايك مررع ا نظمررات العوليررة ا عنيررة الررت تشررام  يف ’’ :6الواليررة 
عمرررل االتفاقيرررةك  رررا يف تلرررك احلملرررة العوليرررة حلظرررر ا ل رررا  ا م ررريةك واللانرررة العوليرررة للصرررليا 

 ‘‘ا محرك وا مم ا تضعمك ومر ز جنيف العويل إلاالة ا ل ا  لأليرا  اإلن انية

 عدت مناساباد ماع ال جناا الدولياا ل دا يب األمحار واملنظمااد األعضااج    اج معت الو دت    -37
احلم ااااا الدوليااااا حلظاااار األلغااااا  األق اااايا، مبااااا فيهااااا ال ريااااص ااس شاااااقي املعااااين تأللغااااا  واملنظمااااا النروجييااااا  

ما   ل مناعدت الشعبيا، ومنظماد أيرى من قبيف ’هالو ترست‘ وبارانمج األما  امل حادت اإل اااي و ااارت األ 
 امل حدت لإلجراجاد امل ع قا تأللغا  ومرزن جنيف ملناقشا ال عاو     ع  تن ي  اات اقيا و قيص عاملي ها  

ووالااا ت الو ااادت ااتداااال تل جناااا املعنياااا حبقاااوق األ اااوا   وي اإلعاقاااا، بوساااااف منهاااا  -38
اعدت الضحااي   اإل اج  ضوق األجناج الوجيها من ااج ماعاد  اد الد ا و ع  ال جنا املعنيا مبن
 ببيااند أثناجها وال عاو  مع ال جنا املعنيا حبقوق األ وا   وي اإلعاقا 

 ا نش ة اخلامجة عن ا يزانية -      اثلثا   

                                                             ، قاراقا  لاا قا  عان س ات اا اا  األوقويب  عماا  ل ن يا  ات اقياا  ظار 2017تن   الو ادت، منا   -39
 مابوتو، واآل  يةا عمف أوس و  األلغا  املضا ت لغفرا  ويةا عمف 

                                                     ، مبوظ  ني م  رر ني ل وفاج مب ة باد املشرو  املندو  ع ياه   2017واس عانت الو دت، من   -40
                                      قراق س ت اا ا  األوقويب يدما  لوت اقيا 

، املننااااص الااااو ين األورناااادي ملناااااعدت الضااااحااي ووزاقت الشااااؤو  2020و عماااات الو اااادت،    -41
عماف وساا ةاد ال نمياا ااج ماعيااا، مان أجااف ىل اوق يةااا العماف الو نيااا ااديادت بشااري  اانناانيا وال

                                                                              اإلعاقا  وأييت ىل وق ه ل ا ةاا   أعقااب احلاواق الاو ين أللاحاب املدا حا الا ي ع قاد   زامبااا 
 ال ي اس هف و ع يةا العمف الو نيا مع ألحاب املد حا الو نيني والدوليني  2018  

ويااااول اج مااااا  املااااديرين الااااو نيني ومن شاااااقي األماااا  امل حاااادت    اااابا /فرباير، اج معاااات  -42
الو ادت مااع ساا ةاد  اااارت  اؤو  األلغااا  العراقيااا بشااري   عاا  م ابعاا  ااواق ألااحاب املداا حا الااو نيني 

وعقااب احلااواق، جنحاات الااداارت   لاايارا يةااا عمااف و نيااا ملناااعدت   2018الاا ي عقااد   بغاادا    
   ويع ن  العراق اآل  ىلجراج املنيد من املشاوقاد ال    ب  عمها الضحااي

و  قاا  (4)وقدمت الو دت الدع  ىل  جنوب النو ا  من أجف عقاد س نا ا مان املشااوقاد  -43
عماااف إلقاااراق الن اااااج هتاااد  ىل  و اااع ال منااااد األياااات ع اااج مشااارو  يةاااا العماااف بشاااري  منااااعدت 

 وب النو ا    ااهو  الراميا ىل  بدج و ع ه ل ا ةا ،  ع  املشرو  جن2020الضحااي  و  

 6وقدمت الو ادت الادع  ىل  البوسانا واهلرسا    عقاد   قاا  قاسايا لياو  وا اد ياو  اامعاا  -44
                                                     مشااقزا   ث او  ات معااد امل ضارقت مان األلغاا  والنااجني منهاا  35  سارايي و  امت  2020آ اق/ماقس 

                                              اد الد ا ال   اقزت أيضا    احلواق الو ين واحللوماد واملاءني واأل را

وتدع  الو دت النو ا  وزولومبياا   ال حضاا حلاواق ألاحاب املدا حا ع اج الداعيد الاو ين  -45
بشاااري  منااااعدت الضاااحااي  وتنناااص الو ااادت ماااع اا اااا  األفريقاااي إلجاااراج  اااواق ىلق يماااي باااني  ول  ااارق 

يمياااا مااان اا اااا  األفريقاااي، وهاااي ىلثيوبياااا وىلقيااارتاي وجناااوب أفريقياااا الااا  تشااالف هااا ل اتموعاااا  و  اإلق 
وأجاارد   5مبوجااب املااا ت  (ىلزالااا األلغااا )النااو ا  والنااو ا  والدااومال، الاا  ا تاانال ع يهااا ال ناماااد 

  2020آ اق/ماقس  12ىل   9الو دت زايقت ىل  أ يت أتت   ال رتت من 
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الدول األمريليا ل نظر   ىلملانيا اس ضافا  واق                                        وجتري الو دت  اليا  أيضا  اتدااد مبنظما -46
                          عما  ملناعي ىليوج ىلزاوا وق  (بشرازا مع ه ل املنظما)ىلق يمي أللحاب املد حا   أمريلا اانوبيا 

 وباو من األلغا   

اق ضت وجيف ه ل األنشةا امل ع قا تلب دين   19-ولغسف، فإ  األو ا  النا ا عن زوفيد -47
ةط  اليا  لعقد اج ماعاد افرتا يا لدع  موال ا ال ن ي    املن هدفني،     2020                                                         وُي 

 الشتوي ا ن انية والتنوع -       مابعا   

تن ي  يةا عم ها امل ع قاا تلشاؤو  اانناانيا وال ناو ، الا  هتاد   2020وال ت الو دت    -48
أنشاةا الو ادت  وفيماا ي اي ىل   ما  تعمي  مراعات املنظوق ااننااين وال ناو  ع اج ءاو م ناص    ياع 

  :أمث ا ع ج سبف سعي الو دت ىل   قيص ه ا اهلد 

ىلساااداج املشاااوقت ىل  ااهااااد الااا  تااادعمها الو ااادت   عقاااد ااج ماعااااد و  قااااد  (أ) 
العمااف واملااؤمراد بشااري  أمهيااا احلاار  قاادق اإلملااا  ع ااج مشاااقزا الرجااال والنناااج ماان خم  ااف األعماااق 

 وا   ياد، مبن فيه  النناج والرجال  وو اإلعاقا، وز الا ال واز  بني ااننني     قاد النقاش؛ 

 ال حقص من ىلملانيا الولول قبف املضي   اس ودا  أي مرفص من مرافص ااج ماعاد؛  )ب(  

اقرتاح توجيه قسااف  عوت ىل  ااج ماعااد و  قااد العماف واملاؤمراد تشاجع ع اج  (ج) 
 املشاقزا القااما ع ج ال نو ؛ 

مها ز الاااا مراعاااات النااان وناااو  ااااانت تسااا مراق   األ واد الراينااايا الااا  تنااا ود ( ) 
 الو دت لدع  الدول األ را ؛ 

بشاري   اع    5ىلسداج املشوقت ىل  الدول األ را    ىلعدا    باد ال مديد مبوجب املاا ت   ( ها )  
و  يف البيااند واملع وماد املدن ا  نب نو  اانت والنن؛ وموال ا الرتزيان امل ناياد ع اج ماوظ ي الو ادت  

 لوقت ىلجيابيا و ام ا عن النناج والرجال  وي اإلعاقا    تس ودا  لغا مراعيا لنو  اانت والنن تعنز 

وتاادقك الو اادت هاا ل األمهيااا وت  اان  بضااما  مراعااات قضااااي ااننااني وال نااو    زااف جانااب ماان  -49
 جوانب عم نا  

، توالف الو دت، تل عاو  مع أسرتاليا، مننقا برانمج الرعايا، جهو هاا الرامياا ىل  2020و   -50
تعنياان ال غااا امل ع قااا تملشاااقزا املو ااوعيا يااول ااج ماعاااد الرإيااا ورااا الرإيااا لوت اقيااا،   قسااااف 

اقزا و  األ واق الرعايااا الاا  تشااجع الوفااو  ع ااج النظاار    قيااص ال ااواز  املناسااب بااني ااننااني   املشاا 
  اي ها  ولغسف، م ي نن تقدمي أي قعايا بنبب اس مراق ااااحا العامليا  

 مال  ا وظفش -       اام ا   

، زاا  ماوك ماوظ ي الو ادت ي اريلف مان ثاوث وظاااف أي 2017تشرين األول/أز اوبر  5   -51
، (3)(  املاااا 70)، وأيدااي  عا  ال ن يا  (  املااا 100)مدير  :من املوظ ني امل  ررني 6,2ما يعا ل 

   (  املااا 100)وموظف معين بدع  ال ن ي  

__________ 

  املااااا لاادع  مهااا  الو اادت وال عااويض عاان العمااف الاا ي ا ااة ع  10زيدد ننبا عمف أيدااي  ع  ال ن ياا  بااا  (3)
                                                            األوقويب  و  وقاات ا ااص، قااد  اا ااا  األوقويب مااويو  ل  عااويض عاان العمااف به املدير بشااري  قااراق س اات اا ااا  

 ال ي ا ة ع به موظف الو دت بشري  قراق س ت اا ا  األوقويب 
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                                                          ، اس قدمت الو دت موظ ا  لدع  ال ن ي  من أجف مد يد العو    2018نينا /أبريف   1ومن    -52
ل قراق بشاري                                                             ملناعدت الضحااي وفقا   ةا عمف الو دت الرتعيا الننواد  ووفقا   ‘‘الدع  املعنز’’تن ي  

                       ، ما و ل وظي اا موظاف  عا  14الا ي اع مادل ااج ماا   تعنين احلوزما والش افيا املاالي ني  اياف الو ادت
ماان فااااض املااواق  املاليااا رااا الوزمااا ا  يااا ي األمااا   2018   ‘‘ عاا  معاانز’’ال ن ياا  امللرسااا ل ااوفا 

   (17ااج ما  )املا ،  نبما قرقل ااج ما  النابع عشر ل دول األ را  

واع مدد الدول األ را    املؤمر ااس عرا ي الراباع يةاا عماف الو ادت ل نانواد ا مات  -53
، واأله  من ‘‘تعنين احلوزما والش افيا املالي ني  ايف الو دت’’                                 ال  ت ديف بعض ال عديود اهلاما ع ج 

املقاد  مان الو ادت مان أجاف تقادمي  ‘‘األساسايالادع  ’’و ‘‘الادع  املعانز’’ ل  أ  يةا العمف تدمج 
                                                                                  عااا  أفضاااف ل  ن يااا  و اااما  اتباااا  هناااج عم اااي أزثااار   ال ن يااا  ما ااايا  ماااع اسااا عراا من داااف املااادت 

 لوج ما  النا س عشر ل دول األ را  

، زااا  مااوك مااوظ ي الو اادت ي ااريلف ماان أقبااع وظااااف 2020آب/أرنااةت  31             واع باااقا  ماان  -54
، (  املااااااا 60)، وأيدااااااي  عاااا  ال ن ياااا  (  املااااااا 100)ماااادير  :ف امل  رراااااماااان الوظاااااا 6 3تعااااا ل 

  (  املااا 100)وموظ ا  لدع  ال ن ي  

 ا  ائل ا الية -       سادسا   

 2020ا ة عمل وميزانية وةعم دعم التنفيذ لعا    

أ  يدااف سمااو  الن قاااد املوددااا ل اادع  األساسااي  2020ت وقااع يةااا عمااف الو اادت لعااا   -55
، ت قاااات 2020تشاااارين األول/أز ااااوبر  15و اااا  اتقُيااااه، أي   2020                 فرنلااااا  سوينااااراي     667 042 ىل 

 :ال الياا 17                                   فرنلا  سوينراي  من الدول األ را  الا  607 374الو دت تربعاد  ةا عم ها يب غ سموعها 
لنااادا، بااااو، اتي ناااد، ترزياااا، سااا وفينيا، الناااو ا ، الناااويد، سوينااارا، زنااادا،  ىلسااابانيا، أسااارتاليا، أملانياااا، أير 

ف (1انظاار ااااادول )زوساا اقيلا، الناارويج، النمناااا، هولناادا، الياااات                                    ىل ااافا ىل  هااا ل املنااامهاد، ق  ااا  
                              فرنلااا  سوينااراي   ةااا عمااف الو اادت  95 538             ، وي دااا مب ااغ 2019                  فرنلااا  سوينااراي  ماان  11 169 مب ااغ

فرنلااد سويناريا  ةاا عمااف  248 110، ويداا املاؤمر ااس عرا اي الراباع 17راق ااج ماا           وفقاا  لقا 
       فرنلااااا   468 434ىل   2020تشاااارين األول/أز ااااوبر  15الو اااادت  وولااااف ىل ااااا  ن قاااااد الو اااادت  اااا  

   (2انظر اادول )        سوينراي  

، أعاااادد الو اااادت ‘‘الو اااادتل قااااراق بشااااري  تعنياااان احلوزمااااا والشاااا افا املااااالي ني  ايااااف ’’       ووفقااااا   -56
تقاقير فد يا ىل  انا ال ننيص بشاري  الشاؤو  املالياا واألنشاةا امل دا ا ب ن يا  يةاا عماف  2020 يول

   2020الو دت لعا  

 ا نش ة اخلامجة عن ا يزانية  

أللغاا                                                                  ، قراقا  لا قا  عن س ت اا ا  األوقويب  عما  ل ن يا  ات اقياا  ظار ا 2017تن   الو دت، من    -57
، الا ي  ل قراق بشري  تعنين احلوزما والش افيا املالي ني  اياف الو ادت                                        املضا ت لغفرا  ويةا عمف مابوتو  ووفقا   

بشااري  الاادع  ماان ياااقج املينانيااا، اساا عانت الو اادت مبااوظ ني ىل ااافيني ل وفاااج مب ة باااد    14اع ماادل ااج مااا   
ويغةاي قاراق س ات اا اا  األوقويب                     يدماا  لوت اقياا   املشرو  املنداو  ع ياه   قاراق س ات اا اا  األوقويب 

                ت ر اا ف ع ااج ماادى                  فرنكررا  سوي ررراي     2  303  274,47تلاااليف املااوظ ني ل ن ياا  املشاارو   ويب ااغ ىل ااا  املشاارو   
   2020تشرين األول/أز وبر    30ىل     2017تشرين األول/أز وبر    30ثوث سنواد من  
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 28                                                 يا، منو اا ا  األوقويب الو دت مديادا  بادو  تل  اا  ا  و   وج اس مراق ااااحا العامل -58
 ل ن ي  املشرو   2020 با /فرباير 

 اةتيا ي ا ماي ا ايل  

القاااراق بشاااري  تعنيااان احلوزماااا والشااا افيا ’’فيماااا ي ع اااص بو اااع ا  ياااا ي لغماااا  املاااا ، يشاااا  -59
ىل  أ  تقديراد املينانيا  ةاا العماف الرتعياا النانواد األو  واملينانياا النانويا  ‘‘املالي ني  ايف الو دت

ينبغاي أ  تانا ع اج البنااج ال اادقجيي ا  ياا ي أماا  ماا  يعاا ل قاادقل ن قااد الو ادت امل دا ا تلاادع  
 األساسي ل رتت سنا وا دت  وقد  قص ه ا اهلد   

ىل  أ   ‘‘عنين احلوزما والش افيا املالي ني  ايف الو دتالقراق بشري  ت’’ىل افا ىل   ل ، يشا   -60
تقد  الو دت ىل  انا ال ننيص، بعد وقت قداا مان ىلراوق  نااتد سانا مان النانواد، احلالاا املالياا 
الناجتااا عاان تن ياا  املينانيااا الناانويا ل ناانا النااابقا  وعناادما تغةااي املنااامهاد الن قاااد امل داا ا تلاادع  

                                                                       يه   ت   املينانيا وينجف فااض، يو ع ه ا ال ااض مؤق ا    ا  يا ي األما  األساسي املندو  ع
، اتداااا ت الو اااادت مب ربعااااني لوس  ناااااق عاااان اساااا ودا  تربعاااااهت  ماااان أجااااف 2016املااااا   ويااااول عااااا  

                                                                                       ااس عدا  ل اااض حم ماف  واسا نا ا  ىل  ن اااج ها ل املناقشااد واملع ومااد الا  قادم ها الادول األ ارا  
 222 734ىل   2019                                                                 عا، ولف ىل ا  ال ااض ال ي و  ع مؤق ا    ا  يا ي األما  املا    هنايا امل رب 

  (3انظر اادول )                 فرنكا  سوي راي  

ويشا القراق زا ل  ىل  أ  يبات اج ماا  الادول األ ارا  أو املاؤمر ااس عرا اي،   املناسابا  -61
ماان عم يااا املوافقااا ع ااج املينانيااا الناانويا  ىل ااافا ىل  الاا  ت ااي  لاا ،   زي يااا توزيااع ال ااااض، زجاانج 

 لا ،  هاب القاراق ىل  ىلملانيااا موياف الن قااد امل ع قااا تلادع  املعانز مان املااواق  املالياا ال ااضاا الاا  ا 
 اجااا ىلليهااا ماان أجااف ا  يااا ي األمااا  املااا  ىل ا قاارق اج مااا  الاادول األ اارا  أو املااؤمر ااس عرا ااي 

 يااا املوافقااا ع ااج املينانيااا الناانويا  و  املااؤمر ااس عرا ااي الرابااع، وافااص املااؤمر ع ااج  لاا    سااياق عم
أ  يشامف ا  ياا ي  (أ) :مباا يل اف ماا ي اي 2018توزيع ال ااض   الدندوق ااسا  ماين ل و ادت لعاا  

 يااه                                                                               األماان املااا  مب غااا  يعااا ل ساانا ماان الن قاااد امل داا ا تلاادع  األساسااي ع ااج النحااو املندااو  ع
  2020                                                أ  ُي دا أي فااض ىل ا  ل ن ي  يةا عمف الو دت لعا   (ب)املينانيا الننويا ل و دت؛ 

  2020الععم اإلدامي الذي قعم  مر ز جنيف إ  الوةعم والعوط ا  راف يف   

                                                                           عماااو  تات ااااق امل ع اااص بااادع  ال ن يااا  الااا ي وقعاااه قاااايت ااج ماااا  العا ااار ل ااادول األ ااارا   -62
تااوفا اهليازااف األساساايا والاادع   2020، والااف املرزاان   2011أي ول/سااب مرب  6ومادير مرزاان جنيااف   

 اإل اقي لعم ياد الو دت  

الدوقاد ب غةيا تلاليف املنارب ىل افا ىل   ل ، اس مر املرزن    ع  تنظي  ااج ماعاد بني  -63
 املن ود  والرت ا الش ويا وتوفا موظ ي الدع  

عووت ع اج  لا ، يشامف الادع  الا ي يقدماه املرزان ىل  الو ادت ىل اقت املاواق  البشاريا، واإل اقت  -64
، (تو                                                           مبااا    لاا  مااا ي ع ااص بقااراق س اات أوقوت  عمااا  ل ن ياا  يةااا عمااف مااابو )املاليااا، والرلااد واملراقبااا 

وىل اقت املع ومااااد الداي ياااا، و يااان امللاتاااب وال وجنااا ياد العاماااا، ويااادماد املع ومااااد وااتداااااد، 
                                                                                      وياادماد الناا ر، وىل اقت املااؤمراد، والرسااو  امل ع قااا تس ضااافا املوقااع الشاابلي  ومااو ل ياادماد الاادع  

 ه ل من املنامها األساسيا ال  تقدمها سوينرا ىل  مرزن جنيف  
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  1اادول 
 (2020تشرين ا وط/أ توبر  15) 2020 ويل ا ة عمل الوةعم لعا  

 تل رن  النوينري (2020تشرين األول/أز وبر  15)ال ربعاد ا د ا    اآل  

 أسرتاليا  1
(4)

860 176 

 10 418 النمنا 2

 زندا 3
(5)

416 108 

 810 زوس اقيلا 4

 41 995 أملانيا 5

 21 330 أيرلندا 6

 25 471 اليات  7

 43 670 هولندا 8

 27 870 النرويج 9

 2 680 باو 10

 5 269 س وفينيا 11

 25 432 ىلسبانيا 12

 9 600 النو ا  13

 26 116 النويد 14

 70 000 سوينرا 15

 10 000 اتي ند 16

 1 437 ترزيا 17

 607 374 جمموع التربعات 

 11 169 2019                املب غ املر  ف من  

(6)املودا  ةا عمف الو دت 2017فااض 
 538 95 

(7)املودا  ةا عمف الو دت 2018فااض 
 110 248 

 962 191 اجملموع 

 

__________ 

، املوداااا لعاااا  2020-2019                                                 فرنلاااا  سويناااراي  مااان اات ااااق النااانوي ماااع أسااارتاليا ل  ااارتت  82 574يشااامف مب اااغ  (4)
                                                            ت جاوز الننا ال قو يا، ت عد ل ال ربعاد ا د ا   هنايا الننا     وتلننبا لوت اقاد ال  2020

  2020، املودااا لعااا  2020-2019                                              فرنلا  سوينراي  من اات اق الننوي مع زناادا ل  اارتت  14 726يشمف مب غ  (5)
                                                                               وتلننبا لوت اقاد ال  ت جاوز الننا ال قو يا، ت عد ل ال ربعاد ا د ا   هنايا الننا 

 ال ي يدده اج ما  الدول األ را  النابع عشر  ةا عمف الو دت  2017فااا  (6)

 ال ي يدده املؤمر ااس عرا ي الرابع  ةا عمف الو دت  2018فااض  (7)



APLC/MSP.18/2020/3 

13 GE.20-13977 

  2اادول 
 (2020تشرين ا وط/أ توبر  15ةىت اآلي ) 2020النفقات التقريبية خل ة عمل الوةعم لعا  

  البند
                فرنلا  سوينراي   435 240 تلاليف املوظ ني

                فرنلا  سوينراي   9 047 س ر املوظ ني

                فرنلا  سوينراي   24 147 ااتدال والعوقاد العاما وتلاليف الدع  األيرى

                 فرنكا  سوي راي   468 434 اجملموع

 

  3اادول 
 اةتيا ي ا ماي ا ايل 

  2018-2015املواق  املوددا ا  يا ي األما  املا  ل  رتت 

                فرنلا  سوينراي   359 832 ب جيلا

                فرنلا  سوينراي   2,624 ىلس ونيا

                فرنلا  سوينراي   12 065 هولندا

 فرن  سوينري 10 000 سوينرا

                فرنكا  سوي راي   384 521 جمموع ا  امهات يف اةتيا ي ا ماي ا ايل

                فرنلا  سوينراي   225 440 2016فااض 

                فرنكا  سوي راي   609 961 2016 انوي ا وط/دي مرب   31إمجايل اةتيا ي ا ماي يف 

                فرنلا  سوينراي   202 471 2017فااض 

                فرنكا  سوي راي   812 432 2017 انوي ا وط/دي مرب   31إمجايل اةتيا ي ا ماي يف 

                فرنلا  سوينراي   74 029- 2018الدع  املعنز ل ن قاد   

 فرنلاد سوينريا 248 110 2018فااض 

                فرنكا  سوي راي   986 512 2018 انوي ا وط/دي مرب   31إمجايل اةتيا ي ا ماي يف 

                فرنلا  سوينراي   106 933- 2019الدع  املعنز ل ن قاد   

                فرنلا  سوينراي   95 538- 2019املب غ املودا  ةا عمف الو دت لعا  

                فرنلا  سوينراي   222 734 2019فااض 

 1 006 755 2019 انوي ا وط/دي مرب   31إمجايل اةتيا ي ا ماي يف 

 فرنلاد سوينريا 248 110- 2020املب غ املودا  ةا عمف الو دت لعا  

 758 665 2020إمجايل اةتيا ي ا ماي يف بعاية 

    


