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 للدول األطرافبع االجتماع السا
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 

 )ي( من جدول األعمال املؤقت8 البند
متتري  ه استتتاراح لالتتري وستتا تمتتي االمسائلتتري و ستتا ي   تتر 

 ابلنسبري لتحقلق غاايت االمسائلري
 دتم التنسلذ

 الذ ا ر الانقوديري امسائلري ولدة دتم منسلذ  
 2016اام التقرير السنوي ل  
 ولدة دتم التنسلذ ة قدم  ن  دير   
  وجز   

أقؤؤؤؤسد الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا  يف ، األول رتفاقيؤؤؤؤذ الؤؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤؤذ املؤؤؤؤؤالس ارستيسا ؤؤؤؤ يف  -1
 .2020-2016 لفؤؤ اوامليزانيؤؤذ ا انيؤؤتح ةودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع ل تفاقيؤؤذ ن ؤؤذ اليمؤؤي ا م ؤؤيذار

ليمؤي ا م ؤيذ امؤن ن ؤذ  2016واستمدد ابلتايل ن ذ عمي وميزانيذ وددا  عذ التنفيؤع ليؤا  
 امليتمدا من قبي.

كؤؤؤؤانوث   31إىل  2016كؤؤؤؤانوث الياا/ينؤؤؤؤايس   1الفؤؤؤؤ ا املمتؤؤؤؤدا مؤؤؤؤن سيؤؤؤؤس غ ؤؤؤؤ  اؤؤؤؤعا الت وي -2
سؤؤتاماا ذ للصؤؤندوا ارالؤؤت تتما ؤؤ  مؤؤة الفؤؤ ا الؤؤت تغ يرؤؤا الت ؤؤا يس املاليؤؤ 2016األول/ ي ؤؤمرب 

يذ للفؤؤؤ ا قيؤؤؤد ج السوي ؤؤؤلودؤؤؤدا  عؤؤؤذ تنفيؤؤؤع ارتفاقيؤؤؤذ. ويبؤؤؤح اؤؤؤعا الت سيؤؤؤس   ؤؤؤا  األاؤؤؤدا  والنتؤؤؤاو
 ارستيساض.

 2016يف تام اف الر لسلري خلطري تمي ولدة دتم التنسلذ األهد  
ت ؤد  علؤ  ادؤد  الؤسويل للودؤدا واؤو  2016تيتمد ن ذ عمؤي ودؤدا  عؤذ التنفيؤع ليؤا   -3

لل ؤسا  الؤعي اتعتؤ   تفاقيذ يف تنفيع ارتفاقيذ أثناء الف ا امل تيس ذ، ووف ؤا  رلدول األ سا  يف االدعذ ل
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ابألولؤؤو د الؤؤت دؤؤد وا الؤؤدول األ ؤؤسا  مؤؤن  رستيسا ؤؤ  األول، وعمؤؤ   الؤؤدول األ ؤؤسا  يف املؤؤؤالس ا
 ن ل ن ذ عمي  وةسوفنيك. وسيت الوددا إىل حت يق ما يل  الا يا  مة وريترا:

 ميؤؤؤؤة الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا  عؤؤؤؤن  سيؤؤؤؤق وليؤؤؤؤذ تنفيؤؤؤؤع ارتفاقيؤؤؤؤذ وجنؤؤؤؤذ ت ؤؤؤؤد  الؤؤؤؤدعذ ج
 ، إ افذ إىل  عذ ةسانمج السعايذ؛(1)التن يق

   فضؤؤؤؤي مؤؤؤؤن نؤؤؤؤ ل ا ؤؤؤؤرباد وأ  ؤؤؤؤس  ذ ولؤؤؤؤ لكؤؤؤؤيت ؤؤؤؤد  امل ؤؤؤؤو ا والؤؤؤؤدعذ الت ؤؤؤؤ
 املما ساد املتيل ذ ةتنفيع ارتفاقيذ؛

 ؤؤهت وا ةردتفؤؤا  اإلعؤؤدا  ل جتماعؤؤاد السويؤؤذ ومسؤؤ  السويؤؤذ يف إ ؤؤا  ارتفاقيؤؤذ وا 
 تفاقيذ؛تنفيع ارةوةغ  ذلك من املنتهتاد امليسفيذ وا رباد وامليلوماد املتيل ذ 

 ذ األنؤؤؤس ي ؤؤؤ  ارتصؤؤؤال فيمؤؤؤا ةؤؤؤح الؤؤؤدول األ ؤؤؤسا  واجرؤؤؤاد الفاعلؤؤؤذ املينيؤؤؤت ،
ؤؤؤد الي قؤؤؤاد اليامؤؤؤذ، ميؤؤؤي م يذ  ؤؤؤاع  تؤؤؤدعوالتيؤؤؤاوث والتن ؤؤؤيق فيمؤؤؤا ةينرؤؤؤا، وتيرل

 عامليذ ارتفاقيذ ومس  ذلك من األعمال املتصلذ ابرتفاقيذ؛

 تب ؤذ  املس ا حل ذ ونيي ةح الدول األ ؤسا  واتتمؤة الؤدويل ة ؤلث ال ضؤاليمي ك
 تفاقيذ.رةتنفيع ا

 الر لسلري اإلجنازات  
. 2016يؤا  ليمؤي اليف ن ذ د ا احملالسوي يذ أادافرا مجية د  ت وددا  عذ التنفيع  -4
جنؤذ عضؤاء سويل وألؤ قدمت الودؤدا الؤدعذ اإل ا ي واملو ؤوع  الؤ   وف ا لوظيفترا األساسيذ، و 

دا   تنفيؤؤؤع أاؤؤؤتي ؤؤؤ ذ مؤؤؤن نؤؤؤ ل  ؤؤؤ  و ةؤؤؤوريترارالتاةيؤؤؤذ ل تفاقيؤؤؤذ لتمكيؤؤؤنرذ مؤؤؤن التن ؤؤؤيق 
جتمؤؤاو سويل ارلؤؤ املبينؤؤذ يف ن ؤؤذ عمؤؤي  وةسوفنيؤؤك. وقؤؤد تضؤؤمن مؤؤا سؤؤلف ت ؤؤد  الؤؤدعذارتفاقيؤذ 

د يف الؤؤعي ع ؤؤمؤؤاو ارجتيف استضؤؤافذ ممؤؤا سؤؤااذ اولنؤؤدا، يف ارتفاقيؤؤذ،  ال ؤؤا ل للؤؤدول األ ؤؤسا 
 .حةنهتا  2016سبتمرب أيلول/ 7إىل  5جنيف يف الف ا من 

و فؤؤؤؤة مكانترؤؤؤؤا،  يمؤؤؤؤي ارتفاقيؤؤؤؤذذ الودؤؤؤؤدا يف اؤؤؤؤال التيسيؤؤؤؤف ةةوريؤؤؤؤميؤؤؤؤسض الوفؤؤؤؤاء يف و  -5
، تل ؤحاسؤيذ مؤن املاموعؤذ و علؤ   إلك ونيؤا  عممؤت اؤعا الت ؤا يس أنتهتت الوددا ت ؤا يس فصؤليذ و 

 مل بوعذ.من املن و اد ا عل  املوقة ال بك  ل تفاقيذ مة مس اا وا  متادذ أيضا  
ة مسكؤؤز جنيؤؤف الؤؤدويل إل الؤؤذ األلغؤؤا  ل مسؤؤساض مؤؤتياونؤؤت الودؤؤدا وابإل ؤؤافذ إىل ذلؤؤك،  -6

 وةسوفنيؤك  ن ؤذ عمؤي و ُبيتاإلن انيذ عل  ن س ال بيذ الياليذ من " ليي العناوس الين و يذ". 
 ؤكي متادؤذ ة وعممت عل  مجية امل ا كح ال ؤتذ يف ارجتمؤاو ال ؤا ل للؤدول األ ؤسا  واؤ 

 ل  املوقة ارلك وا ل تفاقيذ. ي بي التحميي ع
تييح يد وعل  امل تو  اإل ا ي، اكتمي م ك موظف  الوددا مليظذ الف ا امل تيس ذ ة -7

الفؤؤ ا مبؤؤوظفح مؤؤؤقتح ةؤؤدوا  جزوؤؤ  أو مبتؤؤد ةح ةؤؤدوث أجؤؤس يف وتزويؤؤدا أنصؤؤاو  يف  عؤؤذ التنفيؤؤع 
 .ارنت اليذ
__________ 

 

وأملانيؤؤا،  ،وإكؤؤوا و  ،أسؤ اليا :قيؤد ارسؤؤتيساض فيمؤا يلؤؤ  الؤدول األ ؤؤسا  امل ؤا كذ يف جنؤؤذ التن ؤؤيق نؤ ل الفؤؤ ا (1)
 ،وكسواتيؤؤؤا ،ن ؤؤؤاوفس  ،يؤؤؤسااوال ،و ؤؤؤيل  ،وسوي ؤؤؤسا ،و امبيؤؤؤا ،واجمرو يؤؤؤذ الت ؤؤؤيكيذ ،والبوسؤؤؤنذ وادسسؤؤؤكوإي اليؤؤؤا، 
  واولندا. ،ونيو يلندا ،والنم ا ،والنسويج ،واملك يك ،وكوستا يكا



CCM/MSP/2017/10 

3 GE.17-11216 

 التقرير املايل  
املؤؤؤؤالس ارستيسا ؤؤؤ  األول للم ؤؤؤس  الؤؤؤعي اتؤؤؤعا وف ؤؤؤا  2016ا ليؤؤؤا  ةلغؤؤؤت امليزانيؤؤؤذ امليتمؤؤؤد -8

السنيؤؤؤؤيد . ويف ةدايؤؤؤؤذ اليؤؤؤؤا ، ةلؤؤؤؤ  سوي ؤؤؤؤس    فسنكؤؤؤؤا   471 762 وةسوفنيؤؤؤؤك، ةكسواتيؤؤؤؤا، الؤؤؤؤعي ع ؤؤؤؤد يف 
، سوي ؤس    فسنكؤا   355 783للح اب املصؤسيف للصؤندوا ارسؤتاماا لودؤدا  عؤذ التنفيؤع  فتتاد ار

 2015و 2013عؤؤام  ةؤؤح را الؤؤدول األ ؤؤسا  دمتالؤؤت قؤؤعؤؤاد لؤؤ  مؤؤن الترب واؤؤو املبلؤؤ  الؤؤعي   تسدي
واملخصؤؤؤؤؤا إلن ؤؤؤؤؤاء الودؤؤؤؤؤدا. و  ال ديؤؤؤؤؤي أيضؤؤؤؤؤا نتيهتؤؤؤؤؤذ للؤؤؤؤؤن ا يف اإلنفؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤن قبؤؤؤؤؤي الودؤؤؤؤؤدا يف 

 ة بب أتجيي تييح املوظفح. 2015 عا 
ارسؤؤتاماا للصؤؤندوا  2016وةلؤؤ  امؤؤوو التربعؤؤاد الؤؤت قؤؤدمترا الؤؤدول األ ؤؤسا  يف عؤؤا   -9

 يف دؤح يلؤ  امؤوو النف ؤاد لتنفيؤع الوريؤذ األساسؤيذ سوي س    فسنكا   477 379لوددا  عذ التنفيع 
 .سوي س    فسنكا   370 824للوددا حنو 

 كانوث اليؤاا/  1 ُب ت اإلجساءاد املاليذ املتيل ذ ةتمويي وددا  عذ التنفيع اعتبا ا من و  -10
إعدا   من أجيلسائسذ ا اإلجساءاد، قدمت الوددا الدعذ ليف ميسض ت بيق اع. و 2016ينايس 

وقؤدمت  الؤدول األ ؤسا .مجيؤة املتيل ؤذ اؤا إىل اإلن ؤا اد جداول التربعاد اإل  ؤا يذ وإ سؤال 
الوددا أيضا، من ن ل السائسذ، حتؤديياد منتظمؤذ للؤدول األ ؤسا  ة ؤلث الو ؤة املؤايل ال ؤاود 

 يف الصندوا ارستاماا للوددا.
(، ت ؤا يس مساجيؤ  Deloitte SAلؤواد )ي واذ  سكذ  قلق مساجيو د اابد نا جيوث، و  -11

والؤؤت ت ؤؤمي الت ؤؤا يس املاليؤؤذ للصؤؤندوا ارسؤؤتاماا  2016أ  /مؤؤايو  11احل ؤؤاابد الصؤؤا  ا يف 
ربانمج السعايؤؤذ. واعتُؤؤربد ت ؤؤا يس مساجيؤؤ  احل ؤؤاابد الت ؤؤا يس املاليؤؤذ لؤؤو ارتفاقيؤؤذ لودؤؤدا  عؤؤذ تنفيؤؤع 

 املعكو ا متواف ذ مة ال انوث ال وي سي.
ةلغت األمؤوال املتادؤذ يف الصؤندوا ارسؤتاماا ، 2016كانوث األول/ ي مرب   31ويف  -12

، يف دؤؤح ةلؤؤ   نيؤؤيد د ؤؤاب ةؤؤسانمج سوي ؤؤس    فسنكؤؤا   417 256 لودؤؤدا  عؤؤذ تنفيؤؤع ارتفاقيؤؤذ
 .فسنك سوي سي 17 600 السعايذ
لؤؤؤدول األ ؤؤؤسا  يف ارتفاقيؤؤؤذ ومسكؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدويل إل الؤؤؤذ ابرتفؤؤؤاا املؤؤؤرب  ةؤؤؤح ا وعمؤؤؤ    -13

األلغؤؤا  ل مسؤؤساض اإلن ؤؤؤانيذ، اسؤؤتمسد الودؤؤؤدا يف ارسؤؤتفا ا مؤؤن ا ؤؤؤدماد اإل ا يؤؤذ واللوج ؤؤؤتيذ 
 وا دماد املتيل ذ ابلبنيذ التحتيذ امل دمذ إليرا من املسكز.

 تن  نشطري ولدة دتم التنسلذ 2016مقرير   
 التنسلذ و ولوايهتاواليري ولدة دتم   

، يف مجلذ   سا  عن  سيقة سا  ة ود، ت د  وددا  عذ التنفيع الدعذ للدول ل عم    -14
 للتحضؤ يل : م اعدا الؤسويل يف مجيؤة جوانؤب السائسؤذ، و عؤذ املن ؤ ح يف جرؤو اذ  أمو ، ما

ا والؤؤدعذ إىل الؤؤدول جتماعؤؤاد ارتفاقيؤؤذ السويؤؤذ ومسؤؤ  السويؤؤذ و عمرؤؤا ومتاةيترؤؤا؛ وت ؤؤد  امل ؤؤو  ر
األ ؤؤؤسا  ة ؤؤؤلث تنفيؤؤؤع ارتفاقيؤؤؤذ؛ وإن ؤؤؤاء قاعؤؤؤدا مؤؤؤوا   تضؤؤؤذ املما سؤؤؤاد وا ؤؤؤرباد الت نيؤؤؤذ ذاد 
الصلذ وتيرلداا، وتزويد الدول األ سا  اعا املوا   لد   لبرا ذلك؛ وتي   ارتصال فيما ةح 

فيما ةينرا، وتيرلؤد الي قؤاد الدول األ سا  واجراد الفاعلذ املينيذ األنس ، والتياوث والتن يق 
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م ؤك سؤهت د ارجتماعؤاد السويؤذ ومسؤ  السويؤذ و اليامذ، ميي م اع  تدعيذ عامليذ ارتفاقيؤذ؛ 
املي ؤؤو ا يف إ ؤؤا  ارتفاقيؤؤذ ومسؤؤ  ذلؤؤك مؤؤن املنتهتؤؤاد امليسفيؤؤذ وا ؤؤرباد وامليلومؤؤاد املتيل ؤؤذ ةتنفيؤؤع 

دا مسكؤؤؤؤز جنيؤؤؤؤف الؤؤؤؤدويل إل الؤؤؤؤذ األلغؤؤؤؤا  ارتفاقيؤؤؤؤذ؛ وتنظؤؤؤؤيذ عمليؤؤؤؤذ إن ؤؤؤؤاء ةؤؤؤؤسانمج للسعايؤؤؤؤذ مب ؤؤؤؤاع
 ل مسساض اإلن انيذ، وت د  اإل  ا اد والسأي والدعذ للربانمج.

ؤؤعد يف املؤؤؤالس تنفيؤؤعا  لوريترؤؤا، و  -15 دؤؤد د الودؤؤدا أولو وؤؤا اسؤؤتنا ا إىل ال ؤؤسا اد الؤؤت ات 
سوفنيؤؤك الؤؤت ارستيسا ؤؤ  األول. واعتمؤؤدد الؤؤدول يف املؤؤؤالس ارستيسا ؤؤ  األول ن ؤؤذ عمؤؤي  وة

تسم  إىل املض  ُقُدما  حنو حت يق اد  التنفيع الفيال ألدكا  ارتفاقيذ دىت املؤؤالس ارستيسا ؤ  
 .2020الياا ل تفاقيذ امل س  ع دا يف عا  

( للودؤدا الؤت أقؤسد يف املؤؤالس 2016-2020واكعا استندد ن ذ اليمؤي ا م ؤيذ ) -16
دد وا الدول األ سا  وجراد تنفيع فاعلذ أنس  حبيث  ارستيسا   األول إىل األولو د الت

تكؤؤوث أ اا لسنيؤؤد الت ؤؤد  يف ت بيؤؤق اؤؤارد النتؤؤاوج السوي ؤؤيذ ل تفاقيؤؤذ. وتسمؤؤ  ةيؤؤ  اإلجؤؤساءاد 
إىل  ماث تنفيع التزامؤاد الؤدول األ ؤسا  مبوجؤب ارتفاقيؤذ يف الوقؤت املناسؤب، رسؤيما ابلنظؤس 

السين ارستيسا يح األول والياا ستحح املواعيد النراويؤذ احملؤد ا إىل أن  يف الف ا الفانيلذ ةح املؤ 
 قانوان  لدول أ سا  عديدا لتدم  املخزواند وإ الذ ة ا  العناوس الين و يذ يف املنا ق املتضس ا.

مقدمي الدتم إىل مجلع الدول األطراف تن طريق آللري منسلذ االمسائلري واملسؤولني،  - والا  
 لريبران ج الرتايري واألفرئري الاا لري املواضلا إضافري إىل دتم

، إ ا ا األعمؤؤؤؤال لؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا ل وي ؤؤؤؤا ل جتمؤؤؤؤاو ال ؤؤؤؤا ل ةصؤؤؤؤفترا اولنؤؤؤؤدا، تولؤؤؤؤت  -17
املؤؤالس  االؤعي اتؤع، وذلؤك عمؤ  ابل ؤسا  2016 ينايسكانوث الياا/  1يف ارتفاقيذ املتيل ذ ةتنفيع 

قؤؤؤدمت . ويف اؤؤعا الصؤؤد ، امل ؤؤت بليذ ل تفاقيؤؤذة ؤؤلث البنيؤؤذ  2015ارستيسا ؤؤ  األول يف عؤؤا  
سويل ارجتمؤؤؤاو ال ؤؤؤا ل للؤؤؤدول األ ؤؤؤسا  يف مجيؤؤؤة جوانؤؤؤب عمؤؤؤي و ؤؤؤوع  لؤؤؤالودؤؤؤدا الؤؤؤدعذ امل

ارتفاقيذ قصد تي   إ ا ا أعمال  ةفاعليذ، ميي إعدا  ارجتماعاد السويذ ومس  السويذ وع داا، 
إىل حتلؤي د لؤدعذ عمؤي الؤدول األ ؤسا . وت د  ميلوماد م تكملذ عن دالؤذ التنفيؤع، إ ؤافذ 

يف مخ ؤؤذ اجتماعؤؤاد للهتنؤؤذ التن ؤؤيق وث ثؤؤذ اجتماعؤؤاد  ال ؤؤكسي يذومشؤؤي ذلؤؤك تؤؤوف  نؤؤدماد 
 مس   ويذ أنس   عا إليرا  ويل ارجتماو ال ا ل للدول األ سا  يف ارتفاقيذ.

 2016 ني ؤؤؤؤاث/أةسيي 20وقؤؤؤؤدمت الودؤؤؤؤدا الؤؤؤؤدعذ إىل اجتمؤؤؤؤاعح ع ؤؤؤؤد ا الؤؤؤؤسويل يف  -18
و ا كت فيرما رستك ا  خمتلف ا يا اد من أجي تيزيز الفياليذ والكفاءا يف تنفيع ارتفاقيذ 
عل  امل تو  الو   واإلقليم  واليامل . فلما ارجتماو ارست ا ي األول في د مؤة اموعؤذ مؤن  

 تمة املدا.كبا  متيرلدي األعمال املتيل ذ ابأللغا ؛ وأما الياا فمة اموعذ من مميل  ات
وسؤؤاعدد الودؤؤدا الؤؤسويل علؤؤ  األعمؤؤال التحضؤؤ يذ، و عمؤؤت ونفؤؤعد أن ؤؤ ذ املتاةيؤؤذ  -19

املستب ؤؤؤؤذ ابرجتمؤؤؤؤاو الؤؤؤؤعي  ؤؤؤؤا ك يف استضؤؤؤؤافت  كؤؤؤؤي مؤؤؤؤن السائسؤؤؤؤذ واروؤؤؤؤت   املنؤؤؤؤاا  لل ناةؤؤؤؤي 
          أ  / 17الين و يؤؤؤؤؤؤذ ة ؤؤؤؤؤؤلث عامليؤؤؤؤؤؤذ وتسسؤؤؤؤؤؤيم ال اعؤؤؤؤؤؤدا الؤؤؤؤؤؤت النؤؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤؤتخدامرا الؤؤؤؤؤؤعي ع ؤؤؤؤؤؤد يف 

 .2016ايو م
وقدمت الوددا أيضا الدعذ إىل املن  ح املوا يييح يف سؤييرذ إىل أ اء ور وؤذ. ومؤن  -20

األميلؤؤؤذ علؤؤؤ  اؤؤؤعا الؤؤؤدعذ إمؤؤؤدا اذ ابمليلومؤؤؤاد املناسؤؤؤبذ مل ؤؤؤاعدوذ علؤؤؤ  أ اء ور وؤؤؤذ ال ا ؤؤؤيذ 
نؤؤس  مسؤؤ  ةتن ؤؤيق األعمؤؤال املتيل ؤؤذ ل ؤؤذ عمؤؤي  وةسوفنيؤؤك والناةيؤؤذ منرؤؤا ومؤؤن ارجتماعؤؤاد األ

السويؤؤؤذ الؤؤؤت تي ؤؤؤد يف إ ؤؤؤا  ارتفاقيؤؤؤذ. وسؤؤؤؤاعدد الودؤؤؤدا السائسؤؤؤذ علؤؤؤ  إعؤؤؤدا  الت سيؤؤؤس املسدلؤؤؤؤ  
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ال نوي امل س  استيسا   يف ارجتماو ال ا ل للدول األ سا . وتستب عل  الؤدعذ الؤعي قدمتؤ  
سؤب مؤن الوددا جتريز أعضاء جنذ التن يق ما يلز  من أ واد ل    و مبرؤامرذ واتؤاذ مؤا ينا

 إجساءاد متاةيذ وف ا   ذ عمي  وةسوفنيك. 
 جتماعؤؤؤاد و ؤؤؤوع  لالؤؤؤدعذ امل ويف الفؤؤؤ ا امل تيس ؤؤؤذ، أعؤؤؤدد وقؤؤؤدمت الودؤؤؤدا أيضؤؤؤا   -21

ةسائسؤذ أملانيؤا ةونيؤفرا  وؤيل ارجتمؤاو ال ؤاةة للؤدول األ ؤسا   جنؤذ التن ؤيقالؤت ع ؤدوا الي ثذ 
 ذسؤتنتر  فؤ ا وريؤمبا ؤسا. و  2016سؤبتمرب /أيلول 7ةيد انتتؤا  أعمؤال ارجتمؤاو ال ؤا ل يف 

 .2017ةيد انتتا  أعمال ارجتماو ال اةة يف أيلول/سبتمرب أملانيا 
 وابلتحديد، قدمت الوددا امل اعدا للهتنذ التن يق عل  النحو التايل: -22

 :مبا ؤؤسا يف أن ؤؤ ذ الؤؤدعوا، وف ؤؤا  علؤؤ  الؤؤسمسذ مؤؤن عؤؤد  م ؤؤا كذ الودؤؤدا   عؤؤذ اليامليؤؤذ 
ملن ؤؤؤؤ ح مؤؤؤؤن نؤؤؤؤ ل حتليؤؤؤؤي الت ؤؤؤؤا يس امل دمؤؤؤؤذ قؤؤؤؤدمت الودؤؤؤؤدا الؤؤؤؤدعذ إىل الوريترؤؤؤؤا، 

وارنتظؤؤؤا  يف تؤؤؤوف  التحؤؤؤديياد وامليلومؤؤؤاد األنؤؤؤس  ذاد الصؤؤؤلذ.  7مبوجؤؤؤب املؤؤؤا ا 
ارتصؤؤال ةؤؤح املن ؤؤ ح والؤؤدول واملنظمؤؤاد امل ؤؤتردفذ. ومشؤؤي  أيضؤؤا  الودؤؤدا ي ؤؤسد و 

يف لمن  ؤؤذ األفسي يؤؤذ ل كذ دل ؤؤذ عمؤؤي م ؤؤلي ؤؤد ذلؤؤك التيؤؤاوث مؤؤة ارحتؤؤا  األفسي ؤؤ  
 ولجؤؤت الودؤؤؤدا و  تيزيؤؤؤز اليامليؤؤذ وتؤؤؤداة  التنفيؤؤع الو نيؤؤذ يف ال ؤؤؤا ا.أ يؤؤل أاباب ة ؤؤلث 

.  تفاقيؤؤؤؤذ ووسؤؤؤؤاوي التوانيؤؤؤؤي ارجتمؤؤؤؤاع لوقؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤبك  املاحلؤؤؤؤدت ونتاوهتؤؤؤؤ  علؤؤؤؤ  
 ؛ سا  ةناء عل   لبراأميلوماد وتو يحاد إىل  ول مس   الوددا أيضا  قدمت و 

  قؤدمت الودؤؤدا الؤدعذ اإل ا ي إىل املن ؤؤ ح  :ميؤداث تؤؤدم  املخؤزواندالؤدعذ يف
عؤن  سيؤق تي ؤ  ارتصؤارد  7من ن ل حتليؤي الت ؤا يس امل دمؤذ مبوجؤب املؤا ا 

 ؛مة الدول امل تردفذ
 قؤدمت الودؤدا، لؤد  الدعذ يف اال إ الذ األلغا  والتي يف للحد مؤن املخؤا س :

اإل ا ي إىل املن ؤؤؤ ح مؤؤؤن نؤؤؤ ل حتليؤؤؤي  عمرؤؤؤا من ؤؤؤ   الفسيؤؤؤق اليامؤؤؤي، الؤؤؤدعذ 
 ؛7الت ا يس امل دمذ مبوجب املا ا 

 : قدمت الودؤدا الؤدعذ إىل املن ؤ ح مؤن نؤ ل  الدعذ املتيلق مب اعدا الضحا
وعؤؤن  سيؤؤق التحؤؤديياد املتصؤؤلذ ةتنفيؤؤع  7حتليؤؤي الت ؤؤا يس امل دمؤؤذ مبوجؤؤب املؤؤا ا 

ن ؤ ح والؤدول واملنظمؤاد . وساعدد أيضا عل  تي   ارتصال ةؤح امل5املا ا 
دل ذ اليمي ة لث انتراج هنج متكامي مل اعدا الضحا  امل تردفذ امل ا كذ يف 

         الؤؤؤت ع ؤؤؤدد يف أ  / يف سؤؤؤياا التنميؤؤؤذ ود ؤؤؤوا اإلن ؤؤؤاث واملبؤؤؤا  اد اإلن ؤؤؤانيذ
. ويف الفؤؤ ا الؤؤت سؤؤب ت قؤؤاح دل ؤؤذ اليمؤؤي وتلتؤؤ ،  ولجؤؤت الودؤؤدا 2016مؤايو 

 . تفاقيذ ووساوي التوانيي ارجتماع لوقة ال بك  املعل  احلدت ونتاوهت  

 ؤؤؤاعدا الضؤؤؤحا  التاةيؤؤؤذ رتفاقيؤؤؤذ دظؤؤؤس األلغؤؤؤا  املينيؤؤؤذ مبهتنؤؤؤذ اللجرؤؤؤد تيؤؤؤاوا مؤؤؤة ويف  -23
وث يف الن ؤؤاا اجؤؤانذ الؤؤعي أجؤؤس  أثنؤؤاء ارجتمؤؤاو ا ؤؤامل ع ؤؤس ن ؤؤ أ لؤؤق املاملضؤؤا ا ل فؤؤسا ، 

يف سؤؤنتيامسو،  ؤؤيل ،  2016يف كؤؤانوث األول/ ي ؤؤمرب  للؤؤدول األ ؤؤسا  يف ارتفاقيؤؤذ الؤؤعي ع ؤؤد
الن ؤؤؤس وقؤؤؤد أعؤؤؤد املن ؤؤؤو   ؤؤؤاعدا الضؤؤؤحا ". مل توجيرؤؤؤاد ة ؤؤؤلث هنؤؤؤج متكامؤؤؤي"ةينؤؤؤواث  ا  من ؤؤؤو  

 وجؤؤت الودؤؤدا علؤؤ  املوقؤؤة ال ؤؤبك  ل تفاقيؤؤذ مب ؤؤاعدا ت نيؤؤذ مؤؤن "املنظمؤؤذ الدوليؤؤذ للميؤؤوقح" و 
 ووساوي التوانيي ارجتماع .
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 قؤؤدمت الودؤؤدا الؤؤدعذ اإل ا ي إىل وث وامل ؤؤاعدا الؤؤدوليحالؤؤدعذ يف اؤؤال التيؤؤا :
وحتؤؤدييرا علؤ  و فؤؤق  7املن ؤ ح مؤن نؤؤ ل حتليؤي الت ؤؤا يس امل دمؤذ مبوجؤؤب املؤا ا 

 ؛ذلك. وسرلت ارتصال ابملنظماد والدول املاحنذ امل تردفذ
 :أمؤؤؤدد الودؤؤؤدا املن ؤؤؤق ةتحؤؤؤديياد، ويةيؤؤؤت،  الؤؤؤدعذ املتصؤؤؤي ةتؤؤؤداة  ال ؤؤؤفافيذ

ويف ن املن ؤؤق، الؤؤدول األ ؤؤسا  الؤؤت أتنؤؤسد يف ت ؤؤد  ت ا يساؤؤا الو نيؤؤذ. نياةؤؤذ عؤؤ
 سؤؤؤالذ إىل الؤؤؤدول الؤؤؤت  21اؤؤؤعا الصؤؤؤد ، وجرؤؤؤت الودؤؤؤدا، نياةؤؤؤذ عؤؤؤن املن ؤؤؤق، 

وعلؤؤ  امل ؤؤؤتو  اإل ا ي، أتنؤؤسد يف ت ؤؤؤد  ت ا يساؤؤا األوليؤؤؤذ وت ا يساؤؤا ال ؤؤؤنويذ. 
غ األويل عؤؤؤن قؤؤؤدمت الودؤؤؤدا إ  ؤؤؤا اد مبا ؤؤؤسا إىل أ ةؤؤؤة  ول لصؤؤؤو  اإلةؤؤؤ 

 ؛تداة  ال فافيذ وإىل  ولتح  سفح ة لث اإلة غ ال نوي
 قؤؤؤؤؤؤدمت الودؤؤؤؤؤؤدا إىل املن ؤؤؤؤؤؤق ونؤؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤؤدعذ املتيلؤؤؤؤؤؤق ةتؤؤؤؤؤؤداة  التنفيؤؤؤؤؤؤع الو نيؤؤؤؤؤؤذ :

واملساسؤ د اإللك ونيؤذ  7امل تهتداد استنا ا إىل الت ا يس امل دمذ مبوجب املؤا ا 
الساميؤؤؤؤذ إىل ار ت ؤؤؤؤاء مؤؤؤؤة الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا . و عمؤؤؤؤت أيضؤؤؤؤا املن ؤؤؤؤق يف م ؤؤؤؤاعي  

عؤؤؤؤن  سيؤؤؤؤق الؤؤؤؤدعذ اإل ا ي حلل ؤؤؤؤذ اليمؤؤؤؤي امل  دؤؤؤؤذ  9مب ؤؤؤؤتو  ارمتيؤؤؤؤال للمؤؤؤؤا ا 
ملن  ذ أفسي يا امليتز  استضافترا ابلتياوث مة املن  ح املينيح ابليامليؤذ، ومب ؤا كذ 

، واللهتنؤؤؤؤؤذ الدوليؤؤؤؤؤذ ارحتؤؤؤؤؤا  األفسي ؤؤؤؤؤ  واروؤؤؤؤؤت   املنؤؤؤؤؤاا  للؤؤؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤؤؤذ
دل ذ اليمي اإلقليميؤذ ألفسي يؤا  ولذ يف  17و ا ك ما اموعذ  للصليب األمحس.

الت استضافترا نيو يلندا )من ؤق ارتفاقيؤذ ة لث عامليذ اتفاقيذ العناوس الين و يذ 
املي  ةتداة  التنفيع الو نيؤذ ل تفاقيؤذ( ابر ؤ اك مؤة اكؤوا و  و امبيؤا )املن ؤ اث 

رتفاقيؤؤؤؤؤذ( والؤؤؤؤؤت ع ؤؤؤؤؤدد يف أ يؤؤؤؤؤل أاباب، التاةيؤؤؤؤؤاث ل تفاقيؤؤؤؤؤذ واملينيؤؤؤؤؤاث ةيامليؤؤؤؤؤذ ا
 . 2016وب/أمس  ل  5إىل  4ف ا من  ثيوةيا، يف ال

ذ فسنيؤؤؤذ للؤؤؤدول املوقيؤؤؤذ ومسؤؤؤ  املوقيؤؤؤالإيدؤؤؤذ اؤؤؤو وكؤؤؤاث ادؤؤؤد  مؤؤؤن دل ؤؤؤذ اليمؤؤؤي اإلقليميؤؤؤذ  -24
الؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤذ. وعؤؤؤ وا  نضؤؤؤما  إىل اتفاقيؤؤؤذاملتصؤؤؤلذ ابرأفسي يؤؤؤا ملناق ؤؤؤذ التحؤؤؤد د واحللؤؤؤول  يف

اتؤؤؤاذ ن ؤؤؤواد حنؤؤؤو التصؤؤؤديق علؤؤؤ  دل ؤؤؤذ اليمؤؤؤي الؤؤؤدول ت ؤؤؤاعد ذلؤؤؤك، كؤؤؤاث مؤؤؤن املتوقؤؤؤة أث  علؤؤؤ 
كانؤؤت ابإل ؤؤافذ إىل ذلؤؤك،  يف الفؤؤ ا ال ؤؤاة ذ ل جتمؤؤاو ال ؤؤا ل للؤؤدول األ ؤؤسا . و ارنضؤؤما   أو

ن ؤؤذ يف وا  ا  يؤؤق األاؤدا  الؤؤتؤؤاذ ن ؤواد ملموسؤؤذ حنؤو حترللمن  ؤذ  سؤؤاحنذدل ؤذ اليمؤؤي فسنيؤذ 
 سوي سا ونيو يلندا. تم ا ذ سخيذ من دكوممن ن ل الويي دل ذ اليمي عمي  وةسوفنيك. و  

مقتتدمي املشتتواة والتتدتم التقتتل ولتتاد التتدول األطتتراف  تتن  تت ل إنشتتا  ئاتتتدة  -اثنلاا  
  وااد مضم املمااسات واخلربات املناسبري املتصلري بتنسلذ االمسائلري

وأجاةؤؤؤؤت الودؤؤؤؤدا علؤؤؤؤ  عؤؤؤؤد  مؤؤؤؤن ارستف ؤؤؤؤا اد املبا ؤؤؤؤسا الؤؤؤؤت  سدترؤؤؤؤا عليرؤؤؤؤا الؤؤؤؤدول  -25
األ سا  ل ستزا ا من امليلوماد عن ارتفاقيذ. ومشي ذلك ت ؤد  إ  ؤا اد ة ؤلث املكؤاث الؤعي 

 توجد في  امليلوماد امل لوةذ أو كيفيذ ارتصال ابملؤس اد املتخصصذ واب رباء.
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ت الرمسلري وغا الرمسلري يف إطاا االمسائلري وااللتساظ بسج هتا اإلتداد ل جتماتا -اثلثاا  
 وبغا ذلك  ن املنتجات املارفلري واخلربات واملالو ات املتالقري بتنسلذ االمسائلري

أعؤؤؤدلد الودؤؤؤدا أن ؤؤؤ ذ املتاةيؤؤؤذ املستب ؤؤؤذ ةيمانيؤؤؤذ اجتماعؤؤؤاد للهتنؤؤؤذ التن ؤؤؤيق و عمترؤؤؤا  -26
اجتمؤؤاعح مؤؤن تلؤؤك ارجتماعؤؤاد واولنؤؤدا سؤؤتذ. ونفلؤؤعوا وم ؤؤكت سؤؤهت وا. وتسأسؤؤت كسواتيؤؤا 

وقؤدمت الودؤؤدا إدا ؤاد مبيلومؤؤاد أساسؤيذ لكؤؤي عضؤو مؤؤن أعضؤاء جنؤؤذ التن ؤيق و عمؤؤترذ يف 
  سذ اس اتيهتياد عن تنفيع الوريذ ن ل ال نذ.

ملستتتا االمصتتتال فلمتتتا بتتتني التتتدول األطتتتراف واةهتتتات الساتلتتتري املانلتتتري األ تتتر ،  -اابااا  
والتنسلق فلما بلنها، وماّهد الا ئات الاا ري،  ثي  ساتي مدتلم تامللري والتااون 

 االمسائلري وغا ذلك  ن األتمال املتالقري ابالمسائلري
ون ل الفؤ ا امل تيس ؤذ، ن ؤسد الودؤدا ابنتظؤا  ةيؤااند السائسؤذ ة ؤلث إ انؤذ اسؤتخدا   -27

ميؤؤذ أنؤؤس . ومشؤؤي ذلؤؤك تي ؤؤ  تيمؤؤيذ الؤؤعناوس الين و يؤؤذ يف املوقؤؤة ال ؤؤبك  ل تفاقيؤؤذ ومنؤؤاةس إع 
التيرلد امل  وو يف إ ا  ارتفاقيذ عل  مجية الدول لتدعيذ اليامليؤذ وارمتيؤال وارنضؤما ، وتسسؤيم 
ال واعؤؤؤد الؤؤؤت تن ؤؤؤارا ارتفاقيؤؤؤذ. و عيؤؤؤت الؤؤؤدول إىل امل ؤؤؤا كذ يف التيرؤؤؤد علؤؤؤ  اإلن نؤؤؤت يف مؤؤؤؤالس 

 24إىل  23ذ املتحؤدا يف إسؤ نبول، ة كيؤا، مؤن ال مذ اليامل  لليمي اإلن اا الؤعي ع دتؤ  األمؤ
 .2016أ  /مايو 

قؤؤؤدمت الودؤؤؤدا عسو ؤؤؤا يف دل ؤؤؤاد عمؤؤؤي ودل ؤؤؤاد ن ؤؤؤا   ؤؤؤىت وابإل ؤؤؤافذ إىل ذلؤؤؤك،  -28
 ون ؤؤؤس الؤؤؤوع  ابرتفاقيؤؤؤذ ول لبؤؤؤذ  اوؤؤؤسين مؤؤؤن ميااؤؤؤد تيليميؤؤؤذ عليؤؤؤا قصؤؤؤد  فؤؤؤة م ؤؤؤتو  اراتمؤؤؤا 

، مبا يف ذلؤك تبؤا ل الؤد ول امل ؤتفا ا واإلةؤ غ ااالذ تنفيعالتيسيف حبو  النا اذ عنرا رلتزاماداب
 ابلتحد د الكرب  الت تي ض تنفيع ارتفاقيذ. وُع د كي ما سلف يف جنيف.

اإلقليمؤ  للم ؤاعدا علؤ  التح ؤق املسكز و ا كت الوددا أيضا يف دل ذ   اسيذ ع داا  -29
ت ؤؤؤؤؤؤسين  15إىل  14سواتيؤؤؤؤؤؤا، يف الفؤؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤؤن ةكيف  اتيكهتؤؤؤؤؤؤ ،  حتديؤؤؤؤؤؤد األسؤؤؤؤؤؤلحذ وتنفيؤؤؤؤؤؤعا مؤؤؤؤؤؤن

  7إىل  6و ؤؤا كت يف الفؤؤ ا مؤؤن ، الؤؤعناوس الين و يؤؤذ تنفيؤؤع اتفاقيؤؤذ، ة ؤؤلث 2016اليؤؤاا/نوفمرب 
ة ؤلث تيزيؤز امل ؤاعدا  رحتؤا  األفسي ؤ ع ؤدا ا ت ؤاو ييف اجتماو  2016كانوث األول/ ي مرب 

من اتفاقيؤذ الؤعناوس  4املضا ا ل فسا  واملا ا من اتفاقيذ دظس األلغا   5والتن يق يف تنفيع املا ا 
 ، يف أ يل أاباب.الين و يذ

ووانيلت الوددا إ ا ا املوقة السوؤ  ل تفاقيؤذ ونيؤيانت ، وقؤدمت ميلومؤاد منتظمؤذ عؤن  -30
ارتفاقيؤؤذ. وعؤؤ وا علؤؤ  ذلؤؤك، أنيؤؤد د الودؤؤدا من ؤؤو اد تتيلؤؤق ابرتفاقيؤؤذ ومؤؤوا   عاويؤؤذ أنؤؤس  

ذ وتؤؤوف  أ واد عمليؤؤذ ألنيؤؤحاب املصؤؤلحذ ومسؤؤ اذ ممؤؤن ي ؤؤيوث إىل  فؤؤة ل سؤؤيم ع مؤؤذ ارتفاقيؤؤ
 م تو  استيياب ارتفاقيذ.

وابلتيؤؤاوث مؤؤة مسكؤؤز جنيؤؤف الؤؤدويل إل الؤؤذ األلغؤؤا  ل مسؤؤساض اإلن ؤؤانيذ، أنيؤؤد د الودؤؤدا  -31
" بيذ اثليذ مزيؤدا مؤن  ليؤي الؤعناوس الين و يؤذ". ونيؤد د اؤعا ال بيؤذ، الؤت جؤاءد يف دينرؤا، 

بة سنواد من إنيدا  املسكز ال بيذ اليانيذ وست سنواد من  نؤول ارتفاقيؤذ ديؤز النفؤاذ. ةيد س
واكؤؤعا يؤؤوفس اؤؤعا املن ؤؤو  لل ؤؤا   امليلومؤؤاد الساانؤؤذ عؤؤن أاؤؤذ ارلتزامؤؤاد يف إ ؤؤا  ارتفاقيؤؤذ، ميؤؤي 
تؤؤؤدم  املخؤؤؤزواند وإ الؤؤؤذ الؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤذ. ويؤؤؤو   ونيؤؤؤفا  ؤؤؤام  و سؤؤؤوماد تو ؤؤؤيحيذ ألنؤؤؤواو 
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املما سؤؤؤؤاد اجيؤؤؤؤدا يف اؤؤؤؤال التوعيؤؤؤؤذ أيضؤؤؤؤا وس الين و يؤؤؤؤذ يف املنؤؤؤؤا ق امللوثؤؤؤؤذ. وي تك ؤؤؤؤف الؤؤؤؤعنا
ابملخؤؤا س وم ؤؤاعدا الضؤؤحا ، إ ؤؤافذ إىل عنانيؤؤس داوؤؤذ أنؤؤس  مؤؤن قبيؤؤي نظؤؤذ إ ا ا امليلومؤؤاد 
ونوو اجنل والتنوو. وستكوث ال بيذ الياليذ عل  وج  ا صو  مفيدا للدول األ سا  اجديدا 

ت تنظؤؤس يف ارنضؤؤما  إىل ارتفاقيؤؤذ، الؤؤت قؤؤد تبحؤؤث عؤؤن املزيؤؤد مؤؤن امليلومؤؤاد، ميؤؤي أو الؤؤدول الؤؤ
امل ؤؤؤؤولياد احملؤؤؤد ا للؤؤؤدول األ ؤؤؤسا . أمؤؤؤا مؤؤؤن يسيؤؤؤدوث املزيؤؤؤد مؤؤؤن امليلومؤؤؤاد أو البيؤؤؤااند الت نيؤؤؤذ 

 الدقي ذ، فإث اعا ال بيذ تو   أيضا كي ا من السواةط املرمذ إىل موا    بكيذ.
الؤؤعي أعؤؤدا  إ  ؤؤا اد ة ؤؤلث هنؤؤج متكامؤؤي مل ؤؤاعدا الضؤؤحا ليي املينؤؤوث و  حتميؤؤي الؤؤد -32

املن  وث التاةيوث ل تفاقيذ املينيوث مب اعدا الضحا  عل  املوقة ال بك  ل تفاقيذ جبانب مجيؤة 
 املن و اد األنس  ل تفاقيذ. 

 وأعؤؤؤدد الودؤؤؤدا أيضؤؤؤا إنيؤؤؤدا ا م بوعؤؤؤا   ؤؤؤذ عمؤؤؤي  وةسوفنيؤؤؤك الؤؤؤت اؤؤؤ  أاؤؤؤذ وثي ؤؤؤذ -33
توجيريذ يف ميداث تنفيع ارتفاقيؤذ ابلن ؤبذ إىل الؤدول األ ؤسا  دؤىت املؤؤالس ارستيسا ؤ  اليؤاا يف 

. وأ ؤؤيفإ إىل ذلؤؤك إنيؤؤدا  إلكؤؤ وا مؤؤن الت سيؤؤس الفصؤؤل  ل تفاقيؤؤذ الؤؤعي يؤؤرب  أاؤؤذ 2020عؤؤا  
 األددات الت جسد يف الفصي ال اةق.

 اإلنيدا  اإللك وا اإلنيدا  امل بوو 
  تغ يراالتكاليف الت

 التنفيع أموال وددا  عذ 
 التكاليف الت 

 تغ يرا أموال أنس 
ال بيؤؤؤؤذ الياليؤؤؤؤذ مؤؤؤؤن  ليؤؤؤؤي الؤؤؤؤعناوس 

 الين و يذ
  -  

     كتيب ن ذ عمي  وةسوفنيك

  ر ين بق   الت سيس الفصل  ل تفاقيذ

     جتديد  يا  ارتفاقيذ 

أعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   تسمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز إىل ارتفاقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ 
   )األ  ياد واملكاتب(

 
 

مفكؤؤؤؤؤؤؤؤؤساد وأقؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   حتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا  
   )املؤالس ارستيسا   األول( ارتفاقيذ

 
 

     قس اسيذ ارتفاقيذ

 ويسريسرنك ف 23 774 ويسريسرنك ف 5 512   جمموع التكاللف

  ركز جنلف الدويل إلزالري األلغام لألغراح اإلنسانلريالدتم املقدَّم  ن   
املي ؤؤو  ةؤؤح الؤؤدول األ ؤؤسا  يف  2014ليؤؤا   وف ؤؤا  رتفؤؤاا استضؤؤافذ ودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع -34

)مسكؤؤؤز جنيؤؤؤف  مسكؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدويل إل الؤؤؤذ األلغؤؤؤا  ل مسؤؤؤساض اإلن ؤؤؤانيذاتفاقيؤؤؤذ الؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤذ و 
فسنؤؤؤك سوي ؤؤؤسي. وقؤؤؤد  000 95الؤؤؤدويل(، قُؤؤؤد  إىل الودؤؤؤدا  عؤؤؤذ لوجب ؤؤؤت وإ ا ي مببلؤؤؤ  يُ ؤؤؤد   ةؤؤؤؤ 

ز املكتؤذ، واللؤوا   املكتبيؤذ، ونيؤيانذ  ؤبكذ تكنولوجيؤا مس ل  اعا املبل  التكؤاليف املتصؤلذ ة ؤغاي احليؤ
امليلومؤؤؤاد، وادتيؤؤؤا  الربايؤؤؤاد احلاسؤؤؤوةيذ، وإ ا ا املؤؤؤوا   الب ؤؤؤسيذ، ونؤؤؤدماد ال ؤؤؤفس، وإ ا ا عمليؤؤؤذ 
استضؤؤافذ املوقؤؤة ال ؤؤبك  رتفاقيؤؤذ الؤؤعناوس الين و يؤؤذ، وإ ا ا اتفاقؤؤاد امل ؤؤا اد وع ؤؤو  ا ؤؤدماد 

والسقاةؤؤؤذ. وابإل ؤؤؤافذ إىل ذلؤؤؤك، يؤؤؤديس مسكؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدويل ةؤؤؤسانمج السعايؤؤؤذ  واإل ا ا املاليؤؤؤذ، والسنيؤؤؤد
 ، جس  تي    عايذ م ا كذ ستذ مندويب  ول.2016ابلنياةذ عن وددا  عذ التنفيع. ويف عا  
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وأثنؤاء ال ؤؤنذ، عمؤؤي مسكؤز جنيؤؤف الؤؤدويل ة ؤؤكي وثيؤق مؤؤة الودؤؤدا فيمؤا ت دمؤؤ  مؤؤن  عؤؤذ  -35
إعؤؤدا  اجؤؤدول الؤؤزم  للم ؤؤا اد اإل  ؤؤا يذ امل د مؤؤذ مؤؤن الؤؤدول  إىل اياؤؤذ  ائسؤؤذ ارتفاقيؤؤذ ة ؤؤلث

 األ سا  وكعلك يف  نيد وحتديث ال هت د املتيل ذ مب ا اد الدول األ سا . 
وقؤؤؤا  أيضؤؤؤا  مسكؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدويل ابمل ؤؤؤاعدا يف إ ا ا ةؤؤؤسامج السعايؤؤؤذ املتصؤؤؤلذ ةيؤؤؤد  مؤؤؤن  -36

. وقؤؤد مشلؤؤت دل ؤؤاد اليمؤؤي اؤؤعا دل ؤؤذ دل ؤؤاد اليمؤؤي الؤؤت ي لؤؤسد ع ؤؤداا ودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع
)مبؤؤا يف ذلؤؤك ت ؤؤد   2016اليمؤؤي املتيل ؤؤذ مب ؤؤاعدا الضؤؤحا  واملي ؤؤو ا يف جنيؤؤف يف أ  /مؤؤايو 

ندماد ادياكي األساسؤيذ(، ودل ؤذ اليمؤي اإلقليميؤذ ألفسي يؤا املتيل ؤذ ابتفاقيؤذ الؤعناوس الين و يؤذ 
للؤؤؤدول األ ؤؤؤسا  يف ارتفاقيؤؤؤذ املي ؤؤؤو  يف واملي ؤؤؤو ا يف أ يؤؤؤل أاباب، وكؤؤؤعلك ارجتمؤؤؤاو ال ؤؤؤا ل 

جنيف. وابإل افذ إىل ذلك، أيح مسكز جنيف الؤدويل أيضؤا  عؤد ا  مؤن مؤوظف  الؤربامج املبتؤدوح 
التؤؤاةيح لؤؤ  لتيزيؤؤز مؤؤوظف  الودؤؤدا أثنؤؤاء ارجتمؤؤاو ال ؤؤا ل للؤؤدول األ ؤؤسا  يف ارتفاقيؤؤذ الؤؤعي 

 اعا ارجتماو. استمس لي ثذ أ  ، واو ما أسرذ يف قاح استضافذ

 2016التقرير املايل لولدة دتم التنسلذ لاام   
كؤؤؤؤؤاث السنيؤؤؤؤؤيد ارفتتؤؤؤؤؤاد  حل ؤؤؤؤؤاب الصؤؤؤؤؤندوا ارسؤؤؤؤؤتاماا لودؤؤؤؤؤدا  عؤؤؤؤؤذ التنفيؤؤؤؤؤع اؤؤؤؤؤو  -37
ؤؤؤؤي مؤؤؤؤن  2016فسنكؤؤؤؤا  سوي ؤؤؤس   يف كؤؤؤؤانوث الياا/ينؤؤؤايس  783 355 قساةؤؤؤذ واؤؤؤؤو مؤؤؤا كؤؤؤؤاث قؤؤؤد ُ دل 
التربعؤاد امل د مؤذ مؤن الؤدول األ ؤسا  فيمؤا ةؤح ومييلي تساكمؤا  ل مؤوال امل ؤتمدا مؤن  2015 عا 

 .2015و 2013عام  
وكانت الدول األ سا  قد واف ت يف املؤالس ارستيسا   األول عل  اعتمؤا  اإلجؤساءاد  -38

ؤؤز علؤؤ  مبؤؤا   ارسؤؤتدامذ وال ؤؤد ا علؤؤ  التنبؤؤؤ  املاليؤؤذ املتيل ؤؤذ ةتمويؤؤي ودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع والؤؤت تسكل
ؤؤب التمويؤؤي علؤؤ  أسؤؤال أث ت ؤؤكلي امل ؤؤا اد  وامؤؤت ك  مؤؤا  األمؤؤو . وعلؤؤ  اؤؤعا األسؤؤال، ُا إ

يف املاوؤؤذ. وةؤؤدأ  60يف املاوؤؤذ مؤؤن ميزانيؤؤذ الودؤؤدا، ةينمؤؤا ت ؤؤكي التربعؤؤاد ن ؤؤبذ  40امل ؤؤس ا ن ؤؤبذ 
 .2016نفاذ مفيول اعا اإلجساءاد يف كانوث الياا/ينايس 

 ولؤؤؤذ  100 ولؤؤؤذ ف ؤؤؤط مؤؤؤن أنيؤؤؤي  33، كانؤؤؤت 2016كؤؤؤانوث األول/ ي ؤؤؤمرب   31ويف  -39
فسنكؤؤا  سوي ؤؤس  . وكؤؤاث اؤؤعا املبلؤؤ   379 477 ؤؤس  قؤؤد أوفؤؤت ابلتزاماوؤؤا وأسؤؤرمت مبؤؤا اموعؤؤ  

 .2016فسنكؤؤا  سوي ؤؤس   ليؤؤا   762 471أكؤؤرب ة ليؤؤي مؤؤن مبلؤؤ  ميزانيؤؤذ الودؤؤدا املوافإؤؤق عليؤؤ  والبؤؤال  
لت امل ا لضماث أث توانيي الوددا ار   و أبن  ترا  2017 اد الفاوضذ إىل عا  وقد ُ دل 

فسنكا  سوي س  . وكؤاث ال ؤبب  824 370او  2016 وث ان  او. وكاث اموو النف اد ليا  
. 2017السوي   يف ن ا اإلنفاا يُيز  إىل أتجيي تييح املوظف اليالث للوددا إىل أواوي عا  

 256 417تاماا لودؤؤدا  عؤؤذ تنفيؤؤع ارتفاقيؤؤذ  نيؤؤيدا  موجبؤؤا  قؤؤد ا وسؤؤهت ي د ؤؤاب الصؤؤندوا ارسؤؤ
 . 2016كانوث األول/ ي مرب   31سوي س   يف  فسنكا  
 959 6وسؤؤهت ي نيؤؤندوا  أل املؤؤال اليامؤؤي لودؤؤدا  عؤؤذ تنفيؤؤع ارتفاقيؤؤذ  نيؤؤيدا  قؤؤد ا  -40

)ا :  امبيا، أسرمت ة  أ ةة  ول أ سا   2016كانوث األول/ ي مرب   31فسنكا  سوي س   يف 
 وسانت كيتل ونيفيل، وسوي سا، ونيو يلندا(.
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 امللزانلري املواَفق تللها  قابي امللزانلري الساللري  
 م دظاد النف اد الفيليذ 2016 التكلفذ
املديس وأنصاو  الربانمج اللعاث ييم ث ةدوا  كامي يُي ينرما  668 245 011 355 املستباد

ةنصؤف  وا . وت ؤمي تكؤاليف م اعد تنفيع الربانمج ييمي 
 تكاليف ن ي املوظفح اجد  أيضا   2016

يف املاوؤؤؤؤذ مؤؤؤؤن املستؤؤؤؤب ال ؤؤؤؤنوي، وت ؤؤؤؤمي التؤؤؤؤلمح  20ةن ؤؤؤؤبذ  051 46 751 59 التكاليف ارجتماعيذ
 اإللزام  عل  احلوا ت وال فس

ت ؤؤؤؤؤؤؤويس املوقؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤبك ، واملؤؤؤؤؤؤؤوا  الدعاويؤؤؤؤؤؤؤذ، واملن ؤؤؤؤؤؤؤو اد،  512 5 000 15 ارتصارد
 وا دماد ارست ا يذ، وما إىل ذلك

امل ا كذ يف اجتماعاد ارتفاقيذ ابإل افذ إىل سفس املؤوظفح  626 3 000 30 ال فس
يف ةييؤؤؤؤاد إىل الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا . مبيؤؤؤؤدل ثؤؤؤؤ ت  دؤؤؤؤ د يف 

 ال نذ يف الد جذ ارقتصا يذ
تكؤؤاليف  عؤؤذ التنفيؤؤع 

 األنس 
الغؤؤؤؤؤس ، ودل ؤؤؤؤؤاد اليمؤؤؤؤؤي، ا ؤؤؤؤؤدماد ارست ؤؤؤؤؤا يذ، وإ ؤؤؤؤؤا   967 69 000 12

 والتموين، وما إىل ذلك.
  824 370 762 471 اتموو

مسكؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدويل إل الؤؤؤذ  النف اد اإل ا يذ
األلغؤؤؤا  ل مسؤؤؤساض اإلن ؤؤؤانيذ 

 عإيانا   -

ت مي تكاليف ميؤي إ ؤا  املكتؤب، ونظؤا  املساقبؤذ الدانليؤذ،  000 95
 إىل ذلك وما وإ ا ا ةسانمج السعايذ، وإ ا ا املوا   الب سيذ،

 املرمبات والتكاللف االجتماتلري  
 2016يف و  /مؤايو  الؤعناوس الين و يؤذ اتفاقيؤذ ودؤدا  عؤذ تنفيؤع يد اديكي الؤوظيف  ل -41

إىل وظيفتح ملوظفح متفسمسح واو ما تضمن تييح أنصاو   عذ للتنفيع. وكؤاث امؤوو اإلنفؤاا 
فسنكؤؤا  سوي ؤؤس    668 245فسنكؤؤا  سوي ؤؤس   م  ؤؤمذ إىل  719 291علؤؤ  ةنؤؤد امليزانيؤؤذ اؤؤعا اؤؤو 

ذاد الصؤؤؤلذ املن ب ؤؤؤذ فسنكؤؤؤا  سوي ؤؤؤس   تغ ؤؤؤ  التكؤؤؤاليف ارجتماعيؤؤؤذ  051 46تغ ؤؤؤ  املستبؤؤؤاد و
. ويت ؤة ايكؤي ودؤدا  عؤذ التنفيؤع ليؤد   مؤن  0.5مؤن املؤوظفح ولكؤن تييؤح  2.5عل  املوظفحا

لضؤماث تؤوافس أمؤوال كافيؤذ دؤعا الوظيفؤذ قبؤي  2017عؤا  املوظفح قد أتجلي إىل السةة األول مؤن 
 البدء يف ميء اعا ال امسس.

 نقي املوظسني  
فسنؤؤؤك  000 20كؤؤؤاث امؤؤؤوو ميزانيؤؤؤذ ودؤؤؤدا  عؤؤؤذ التنفيؤؤؤع ألمسؤؤؤساض ن ؤؤؤي املؤؤؤوظفح اؤؤؤو  -42

فسنكؤؤاد  608 15سوي ؤؤسي. وةلغؤؤت التكلفؤؤذ الفيليؤؤذ املتكب ؤؤدا يف إ ؤؤا  اؤؤعا البنؤؤد مؤؤن امليزانيؤؤذ 
سوي سيذ أُنف ت عل  تي   ن ي أنصاو   عؤذ التنفيؤع وأسؤست  مؤن ةومسؤوي ةكولومبيؤا إىل جنيؤف 

 ة وي سا وعل  ما يتصي ةعلك من ت ويذ.

 االمصاالت  
فسنكؤؤا  سوي ؤؤس   علؤؤ  تنفيؤؤع وريترؤؤا املتيل ؤؤذ  512 5أنف ؤؤت ودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع مبلؤؤ   -43

(؛ وت ؤؤؤؤؤؤؤد  www.clusterconvention.orgنت  )  ا ا املوقؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤبك  السوؤؤؤؤؤؤؤ  ل تفاقيؤؤؤؤؤؤؤذ وةصؤؤؤؤؤؤؤيا

http://www.clusterconvention.org/
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ارتصؤؤؤال فيمؤؤؤا ةؤؤؤح الؤؤؤدول األ ؤؤؤسا ؛ وابل يؤؤؤا ، مؤؤؤة مجيؤؤؤة امليلومؤؤؤاد ة ؤؤؤلث ارتفاقيؤؤؤذ؛ وةتي ؤؤؤ  
 اجرؤؤاد الفاعلؤؤذ األنؤؤس  ذاد الصؤؤلذ، ابلتيؤؤاوث والتن ؤؤيق مؤؤة اجرؤؤاد الفاعلؤؤذ األنؤؤس  واحلفؤؤا 
علؤؤؤ  الي قؤؤؤاد اليامؤؤؤذ؛ و نتؤؤؤاج املن ؤؤؤو اد املتصؤؤؤلذ ابرتفاقيؤؤؤذ واملؤؤؤوا  ال و يؤؤؤذ األنؤؤؤس  د ؤؤؤب 

 125 1الضسو ا. ويف اعا الصد ، أنف ت وددا  عذ التنفيع أثنؤاء ال ؤنذ قيؤد ارسؤتيساض مبلؤ  
دعايؤذ فسنكا  سوي س   لؤدفة تكؤاليف نبؤ  است ؤا ي يف ارتصؤارد ةغيؤذ    ا إةؤسا  ارتفاقيؤذ وال

اإل ؤؤؤافيذ ل جتمؤؤؤاو ال ؤؤؤا ل للؤؤؤدول األ ؤؤؤسا . وابإل ؤؤؤافذ إىل ذلؤؤؤك، ا ؤؤؤ د الودؤؤؤدا أع مؤؤؤا  
تو ؤؤؤة علؤؤؤ  األ  ؤؤؤيذ وال ؤؤؤاورد رسؤؤؤتخدامرا يف مناسؤؤؤباد  ؤؤؤىت لؤؤؤز  ا إمكانيؤؤؤذ التيؤؤؤس  علؤؤؤ  
ع مؤذ اتفاقيؤؤذ الؤؤعناوس الين و يؤؤذ. وكؤؤاث ذلؤؤك ابإل ؤافذ إىل مؤؤوا  م بوعؤؤذ أنؤؤس  ة ؤؤلث ارتفاقيؤؤذ 

خدامرا يف األددات الت تنظ ذ. وةي  التكاليف اإل افيذ املتكب دا يف إ ؤا  اؤعا البنؤد مؤن رست
 امليزانيذ قد مُس يت عن  سيق التربعاد الوا  ا من  ول أ سا  أنس .

مسكؤؤؤؤؤؤز جنيؤؤؤؤؤف الؤؤؤؤؤؤدويل إل الؤؤؤؤؤذ األلغؤؤؤؤؤؤا  ل مسؤؤؤؤؤؤساض وتياونؤؤؤؤؤت ودؤؤؤؤؤؤدا  عؤؤؤؤؤذ التنفيؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤة  -44
ن املن ؤو  املينؤوث " ليؤي ة ؤلث الؤعناوس الين و يؤذ". وقؤد ة لث ن س اإلنيدا  اليالث مؤ اإلن انيذ

 ُمول ل اجزء ا ا  ابلوددا يف اعا امل سوو أبموال قدمترا دكومذ إي اليا ة خاء.

 سسر املوظسني  
ا  لة موظفو وددا  عذ التنفيؤع ة ؤد  مؤن ال ؤفس نؤ ل الفؤ ا امل ؤمولذ ابرسؤتيساض   -45

وقؤؤد مُس ل يؤت ميظؤؤذ تكؤؤاليف ال ؤؤفس الؤت تكبلؤؤدوا الودؤؤدا ل ؤؤفس  كؤاث أقؤؤي مؤؤن املتوق ؤة دؤؤعا اليؤؤا .
موظفيرؤؤا مؤؤن أمؤؤوال م ؤؤا ية م د مؤؤذ مؤؤن جرؤؤاد ماحنؤؤذ  ؤؤىت ةغيؤؤذ ار ؤؤ  و أبن ؤؤ ذ م ؤؤس  ا مؤؤن 
قبي. ومشي ذلك ال فس إىل أ يؤل أاباب حلضؤو  دل ؤذ اليمؤي املنظ مؤذ ألفسي يؤا ة ؤلث حت يؤق عامليؤذ 

ةسعايؤؤؤذ سوي ؤؤؤسا ونيو يلنؤؤؤدا،  2016لؤؤؤت ُع ؤؤؤدد يف وب/أمس ؤؤؤ ل اتفاقيؤؤؤذ الؤؤؤعناوس الين و يؤؤؤذ وا
وحلضو  الندوا املتيل ذ ابرتفاقيذ الت نظمرؤا املسكؤز اإلقليمؤ  للم ؤاعدا علؤ  التح لؤق مؤن حتديؤد 

، وحلضؤؤو  دل ؤؤذ عمؤؤي 2016مسكؤؤز التيؤؤاوث األمؤؤ  يف ت ؤؤسين اليؤؤاا/نوفمرب  -األسؤؤلحذ وتنفيؤؤعا 
فيع اتفاقيذ العناوس الين و يذ والؤت نُظمؤت ةسعايؤذ ارحتؤا  األفسي ؤ  يف  ارحتا  األفسي   املتيل ذ ةتن

. وكانؤؤت تكؤؤاليف ال ؤؤفس املغ  ؤؤاا مؤؤن ودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع تتصؤؤي 2016كؤؤانوث األول/ ي ؤؤمرب 
ةبي  مصسفاد ال فس اليس يذ الدنيا املتيل ذ ةت د  الدعذ اللوج  ت والت   من موظف  الوددا 

 املختلفذ الت ُع دد. إىل ةي  دل اد اليمي

 مكاللف   ر  متالق بدتم التنسلذ  
ؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤن ميزانيؤؤؤؤذ ودؤؤؤؤدا  عؤؤؤؤذ التنفيؤؤؤؤؤع علؤؤؤؤ  تكؤؤؤؤاليف التنفيؤؤؤؤع األنؤؤؤؤؤس   -46 كؤؤؤؤاث املبلؤؤؤؤ  املنفإ
فسنكا  سوي س  . وُأنؤعد  461 37فسنك سوي سي من أنيي املبل  الكل  البال   000 12 او

يؤذ مؤن عؤد  مؤن املؤاحنح. وقؤد مشؤي ذلؤك دل ؤذ اليمؤؤي املبؤال  الزاوؤدا مؤن الويؤي م ؤد   نؤا ج امليزان
املتيل ؤؤؤؤذ ةتح يؤؤؤؤق اليامليؤؤؤؤذ وتؤؤؤؤداة  التنفيؤؤؤؤع الو نيؤؤؤؤذ الؤؤؤؤت عل ؤؤؤؤدد يف أ يؤؤؤؤل أاباب ةسعايؤؤؤؤذ نيو يلنؤؤؤؤدا 

 وسوي سا.
و ؤؤؤا كت ودؤؤؤدا  عؤؤؤذ التنفيؤؤؤع يف عؤؤؤد  مؤؤؤن دل ؤؤؤاد اليمؤؤؤي املي ؤؤؤو ا يف جنيؤؤؤف وقؤؤؤدمت  -47

املؤس ؤؤؤاد األكا مييؤؤؤذ ومؤس ؤؤؤاد أنؤؤؤس . ومشؤؤؤي ذلؤؤؤك عسو ؤؤؤا  ة ؤؤؤلث ارتفاقيؤؤؤذ أمؤؤؤا  اليديؤؤؤد مؤؤؤن 
امل ا كذ يف دل ذ اليمي األفسي يذ املتيل ذ ابرتفاقيذ والت عل دد ملدا يؤومح يف أ يؤل أاباب  ثيوةيؤا، 
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، وكؤؤؤؤعلك 2016وامل ؤؤؤا كذ يف نؤؤؤؤدوا ة ؤؤؤؤلث ارتفاقيؤؤؤؤذ ُع ؤؤؤدد يف كسواتيؤؤؤؤا يف ت ؤؤؤؤسين اليؤؤؤؤاا/نوفمرب 
  .2016ل حتا  األفسي   يف أ يل أاباب يف كانوث األول/ ي مرب  امل ا كذ يف دل ذ عمي أفسي يذ

وُ عيؤؤؤت أيضؤؤؤا  ودؤؤؤدا  عؤؤؤذ التنفيؤؤؤع إىل ت ؤؤؤد  عؤؤؤسوض ة ؤؤؤلث ارتفاقيؤؤؤذ أمؤؤؤا  أكؤؤؤا مييح  -48
و ؤؤباب املرنيؤؤح اليؤؤاملح يف ميؤؤداث نؤؤزو ال ؤؤ ح، واؤؤو مؤؤا مشؤؤي امل ؤؤا كح يف ارجتمؤؤاو ال ؤؤنوي 

يف ميؤؤؤداث نؤؤؤزو ال ؤؤؤ ح، و ؤؤؤ ب )املد سؤؤؤذ اليليؤؤؤا( البلهتيكيؤؤؤذ لؤؤؤربانمج األمؤؤؤذ املتحؤؤؤدا للزمؤؤؤارد 
للتيؤؤؤاوث الؤؤؤدويل، وأمؤؤؤا  امل ؤؤؤا كح يف ةؤؤؤسانمج )ماج ؤؤؤت ( اإل ا ا اليامؤؤؤذ الدوليؤؤؤذ، وأمؤؤؤا   ؤؤؤ ب 

ث‘جاميذ   يف الور د املتحدا األمسيكيذ.‘ نو ت وي  إ

ري التتذ ا ر الانقوديتتري بلتتان نسقتتات وإيتترادات الصتتندوا االستتت مام لولتتدة دتتتم منسلتتذ امسائلتت  
 )ابلسرنك السويسري(

 2016م ت ف من ت سيس مساجيذ احل اابد ليا   -49
 2015د اب عا   2016د اب عا   

   النف اد
 134 590 245 668 املستباد

 22 874 46 051 التكاليف ارجتماعيذ

 16 569 3 626 سفس املوظفح

 25 974 75 479 أن  ذ  عذ التنفيع

 200 007 370 824 النف اداموو 

   اإليسا اد

 290 827 439 221 جمموع التربتات 
 30 35 إيسا اد متنوعذ

 264 933 355 783 األن  ذ/التربعاد املسدلذ من ال نذ املا يذ

 555 790 795 039 جمموع اإليرادات
 355 783 417 256 األن  ذ/التربعاد املسدلذ إىل ال نذ ال ا مذ

  لولدة دتم منسلذ امسائلري الذ ا ر الانقوديريالتلاطي ا س املال املتداول   
يف املؤؤؤالس ارستيسا ؤؤ  األول املي ؤؤو  يف  وةسوفنيؤؤك، ةكسواتيؤؤا، واف ؤؤت الؤؤدول األ ؤؤسا   -50

ودؤؤدا  عؤؤذ تنفيؤؤع علؤ  إن ؤؤاء ادتيؤؤا   لؤؤسأل املؤؤال املتؤؤداول كهتؤؤزء مؤن اإلجؤؤساءاد املاليؤؤذ لتمويؤؤي 
 ،  ا كت أ ةة  ول ف ط يف الصندوا.2016ا  . ويف عتفاقيذرا

 2015 2016 التربعاد ردتيا    أل املال املتداول 

 - 3 874 نيو يلندا التربعاد
 - 70 سانت كيتل ونيفيل 

 - 2 714 سوي سا 
 - 301  امبيا 

 - 6 959 جمموع التربتات
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 الانقوديريالصندوا االست مام لولدة دتم منسلذ امسائلري الذ ا ر   
تيؤؤؤؤد امل ؤؤؤؤؤا كذ الواسؤؤؤؤؤيذ يف اجتماعؤؤؤؤؤاد الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤؤسا  أو يف املؤؤؤؤؤؤالساد ارستيسا ؤؤؤؤؤيذ  -51

ل تفاقيؤؤذ أمؤؤسا داوؤؤا. وودؤؤدا  عؤؤذ التنفيؤؤع مكلفؤؤذ يف اؤؤعا الصؤؤد  ةتنظؤؤيذ عمليؤؤذ إن ؤؤاء ةؤؤسانمج 
مج للسعايؤؤؤذ مب ؤؤؤاعدا الدولؤؤؤذ املضؤؤؤيفذ وت ؤؤؤد  اإل  ؤؤؤا اد والؤؤؤسأي والؤؤؤدعذ للؤؤؤربانمج. ويرؤؤؤد  ةؤؤؤسان

السعايؤؤؤذ إىل ت ؤؤؤريي امل ؤؤؤا كذ الواسؤؤؤيذ واملتنوعؤؤؤذ مؤؤؤن الؤؤؤدول املتضؤؤؤس ا ومسؤؤؤ  املتضؤؤؤس ا علؤؤؤ  ال ؤؤؤواء، 
 إ افذ إىل مجية الدول املرتمذ األنس ؛ واعا امل ا كذ  سو يذ ملوانيلذ تسويج أادا  ارتفاقيذ.

اليا، وكسواتيؤؤا، سؤؤ  أونؤؤ ل الفؤؤ ا امل تيس ؤؤذ،   يتؤؤربو لؤؤربانمج السعايؤؤذ إر ثؤؤ ت  ول ف ؤؤط ) -52
ارجتمؤاو الؤدني يف   لتي   م ا كذ الدول املنخفضؤذسوي س    فسنكا   26 589( مببل  قد ا ونيو يلندا

 املسدؤي سوي ؤس    فسنكؤا   6 501يف ارتفاقيؤذ. وكؤاث اؤعا ابإل ؤافذ إىل مبلؤ   ال ا ل للؤدول األ ؤسا 
 حاليف سؤؤفس وإقامؤؤذ سؤؤتذ منؤؤدوةتغ يؤؤذ تكؤؤنتيهتؤؤذ لؤؤعلك مؤؤن ةؤؤسانمج السعايؤؤذ الكؤؤن و . 2015مؤؤن عؤؤا  

 لؤدول موقليؤذث ثؤذ مميلؤح مميلؤح لؤدول أ ؤسا ، و املنؤدوةح ث ثؤذ مؤن سؤت  ول. وكؤاث مؤن ةؤح اؤؤرء 
لؤؤؤ  امؤؤؤوو و  ت ؤؤؤد  نؤؤؤ ل الفؤؤؤ ا امل تيس ؤؤؤذ السعايؤؤؤذ ملميلؤؤؤح لؤؤؤدول مسؤؤؤ  أ ؤؤؤسا . وة. علؤؤؤ  ارتفاقيؤؤؤذ

أُتيحت أمؤوال لؤي ت  ول أنؤس  ولكنرؤا   تؤس  أو   د مؤؤنسا  . و سوي س    فسنكا   15 489 النف اد
يف ارتفاقيؤؤذ.  ارجتمؤؤاو ال ؤؤا ل للؤؤدول األ ؤؤسا علؤؤ  اليؤؤسض امل ؤؤد  للسعايؤؤذ مؤؤن أجؤؤي م ؤؤا كترا يف 

 17 600 قؤد اةلؤ  تفاقيؤذ رصؤندوا ارسؤتاماا لودؤدا  عؤذ تنفيؤع اإ ؤايب للأسفس ذلك عن  نيؤيد و 
 .2016 ي مرب ول/نوث األكا  31يف فسنك سوي سي 

بلتتان نسقتتات وإيتترادات الصتتندوا االستتت مام لولتتدة دتتتم منسلتتذ امسائلتتري التتذ ا ر الانقوديتتري   
 )ابلسرنك السويسري(

 2016م ت ف من ت سيس مساجيذ احل اابد ليا   -53

 2015د اب  2016د اب  
 40 628 8 890 ال فس النف اد

 29 524 4 747 اإلقامذ 

 9 691 1 767 البدل اليوم  

 100 86 نف اد متنوعذ  

 79 943 15 489 جمموع النسقات 
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 2015 2016 اإليسا اد

  11 206 س الياأ التربعاد
 15 387 - النم ا 

  500 كسواتيا 
 36 178 - ويسلندا 

  14 883 نيو يلندا 
 34 859 - النسويج 

 86 424 26 589 جمموع التربتات

 20  إيسا اد متنوعذ

  6 501 األن  ذ/التربعاد املسدلذ من ال نذ ال اة ذ
 86 443 33 089 اإليراداتجمموع 

 6 501 17 600 األن  ذ/التربعاد املسدلذ إىل ال نذ ال ا مذ

    


