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 االجتماع السادس للدول األطراف
 2016أيلول/سبتمرب  7-5جنيف، 
 املنقح املؤقت)ي( من جدول األعمال 8البند 

 همتتي لالبستت ي  استتتاراح لالتتي وستت ر تمتتي االمسائ تتي و ستتا ي   تتر 
 لتحق ق غايات االمسائ ي

 دتم التبس ذ

2015/2016 التقرير السبوي لولدة دتم التبس ذ  

  قدم  ن  دير ولدة دتم التبس ذ  
  وجز مبس ذي   

رتفاقيؤؤؤؤذ الؤؤؤؤعناوس الينقوتيؤؤؤؤذ، أقؤؤؤؤس  الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا  يف يف املؤؤؤؤؤالس ارستيساألؤؤؤؤ  األول  -1
 .2020-2016 وامليزانيذ اخلاصتني بالفرتة ارتفاقيذ نطذ اليمل اخلمسيذ

ويشؤؤؤمل  ؤؤؤعا التقسيؤؤؤس الفؤؤؤرتة املمتؤؤؤدة مؤؤؤن ننشؤؤؤا  ويؤؤؤدة تعؤؤؤ  التنفيؤؤؤع يؤؤؤ   ايؤؤؤذ الفؤؤؤرتة  -2
 .2016يزيسان/يونيه  30نىل  2015أيار/مايو  5املستيَسألذ؛ أي من 

 2015/2016األهداف الر  س ي لخطي تمي ولدة دتم التبس ذ   
علؤ  ادؤد  الؤسويل للويؤدة، و ؤؤو  2016تيتمؤد نطؤذ عمؤل ويؤدة تعؤ  التنفيؤع ليؤا   -3

تع  الدول األ سا  يف اتفاقيذ العناوس الينقوتيذ يف جمال تنفيع ارتفاقيذ أثنا  الفرتة املستيسألذ، 
األ ؤسا  يف املؤؤالس ارستيساألؤ  األول، وعمؤأل باألولويؤا  الؤ  ووفقا للقسار الؤعي اذعتؤه الؤدول 

يؤؤدت ا الؤؤدول األ ؤؤسا  مؤؤن نؤؤألل نطؤؤذ عمؤؤل توبسوفنيؤؤىل. وسؤؤيت الويؤؤدة نىل  قيؤؤ  مؤؤا يلؤؤ  
 الاشياً مع وريتها:

  CCM/MSP/2016/5 

 July 2016 5   الذ ا ر الابقوديي امسائ ي

Arabic 
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، (1)تعؤؤ  عيؤؤع الؤؤدول األ ؤؤسا  عؤؤن  سيؤؤ  الليؤؤذ تنفيؤؤع ارتفاقيؤؤذ و نؤؤذ التنسؤؤي  )أ( 
 ايذ؛نألافذ نىل تع  بسنامج السع

مؤؤؤن نؤؤؤألل اخلؤؤؤربا  وأف ؤؤؤل   ؤؤؤس  ذتولؤؤؤ لكؤؤؤلتقؤؤؤدمل املشؤؤؤورة والؤؤؤدع  التقؤؤؤ   )ب( 
 املمارسا  املتيلقذ بتنفيع ارتفاقيذ؛

اإلعؤؤؤؤؤدات لألجتماعؤؤؤؤؤا  السريؤؤؤؤؤذ ورؤؤؤؤؤا السريؤؤؤؤؤذ يف ن ؤؤؤؤؤار ارتفاقيؤؤؤؤؤذ واريتفؤؤؤؤؤا    )ج(  
 نفيع ارتفاقيذ؛بسجأل ا وبغا ذلىل من املنتجا  امليسفيذ واخلربا  وامليلوما  املتيلقذ بت

تيسؤؤا ارتلؤؤال فيمؤؤا بؤؤني الؤؤدول األ ؤؤسا  وا هؤؤا  الفاعلؤؤذ املينيؤؤذ األنؤؤس ،  )ت( 
والتياون والتنسي  فيما بينها، وتيّهد اليألقا  اليامذ، مثل مسؤاع  تؤدعي  عامليؤذ ارتفاقيؤذ ورؤا 

 ذلىل من األعمال املتللذ بارتفاقيذ؛
سا  واجملتمؤؤؤع الؤؤؤدو  بشؤؤؤان الق ؤؤؤايا أتا  تور يلقؤؤؤذ الوصؤؤؤل بؤؤؤني الؤؤؤدول األ ؤؤؤ (ه) 

 املستبطذ بتنفيع ارتفاقيذ.

 المهام الااجلي  
ملؤؤا نانؤؤت ويؤؤدة تعؤؤ  التنفيؤؤع يف  ؤؤور اإلنشؤؤا  أثنؤؤا  الفؤؤرتة املستيسألؤؤذ، فؤؤ ن املسؤؤؤوليا   -٤

 املباشسة ال  تقع عل  عات  مديس الويدة   :
 تييني موظف  الويدة؛ 
   والوثاو  بطسيقذ سلسذ من الويدة ارنتقاليذ نىل الويدة الداومذ.تسلي  املها 

 اإلنجازات  
. ومؤؤن 2016يققؤؤت ويؤؤدة تعؤؤ  التنفيؤؤع ميهؤؤ  أ ؤؤدافها املسؤؤطّسة يف نطؤؤذ عمؤؤل عؤؤا   -5

أ ؤؤ  اإلزؤؤاخا  نؤؤألل الفؤؤرتة املستيسألؤؤذ تلؤؤمي  الشؤؤيار السرؤؤ  رتفاقيؤؤذ الؤؤعناوس الينقوتيؤؤذ علؤؤ  
من الويدة. وقؤدمت الويؤدة الؤدع  اإلتاري والفؤ  الؤألخ  لؤسويل اجتمؤا  الؤدول النحو املطلوب 

تنفيؤع أ ؤدا  ل تيسؤااً األ سا  يف ارتفاقيذ وأع ا   نذ التنسي  ن  ي طليوا بوريا   بفاعليؤذ 
 ارتفاقيذ عل  النحو املبني يف نطذ عمل توبسوفنيىل.

خالؤؤذ األلغؤا  لارؤؤساس اإلنسؤؤانيذ علؤؤ  وتياونؤت الويؤؤدة أي ؤؤا مؤؤع مسنؤز جنيؤؤف الؤؤدو  إل -6
نشس الطبيذ الثالثذ من "تليل العناوس الينقوتيذ". ومؤن نؤألل الؤدع  التنهيمؤ  واللوجسؤ  الؤعي 
قدمتؤؤه الويؤؤدة نىل البلؤؤد امل ؤؤيف، و ؤؤو نسواتيؤؤا، سؤؤافت يف زؤؤاا است ؤؤافذ املؤؤؤالس ارستيساألؤؤ  

 .2015أيلول/سبتمرب  11نىل  7األول العي عقد يف توبسوفنيىل يف الفرتة من 
__________ 

 

 والبوسؤنذ ،وننؤواتور ،أسؤرتاليا :2015/2016 فيما يل  الدول األ سا  املشارنذ يف  نذ التنسؤي  نؤألل الفؤرتة (1)
 ،ونوسؤؤؤؤؤؤتاريكا ،ونسواتيؤؤؤؤؤؤا ،وفسنسؤؤؤؤؤؤا ،واليؤؤؤؤؤؤسا  ،وشؤؤؤؤؤؤيل  ،وسويسؤؤؤؤؤؤسا ،وخامبيؤؤؤؤؤؤا ،وا مهوريؤؤؤؤؤؤذ التشؤؤؤؤؤؤيكيذ ،وادسسؤؤؤؤؤؤىل
   .و ولندا ،ونيوخيلندا ،والنمسا ،والنسويج ،واملكسيىل
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وعلؤؤ  املسؤؤتو  اإلتاري، انتمؤؤل مؤؤألا مؤؤوظف  الويؤؤدة مليهؤؤ  الفؤؤرتة املستيسألؤؤذ بف ؤؤل  -7
تييؤؤني أنلؤؤاو  يف تعؤؤ  التنفيؤؤع ميؤؤّزخ نيؤؤوظفني مؤؤؤقتني بؤؤدوا  جزوؤؤ  أو نيتؤؤدربني بؤؤدون أجؤؤس يف 

 األثنا .

 التقرير المالي  
الؤؤعي اذؤؤع يف توبسوفنيؤؤىل، بكسواتيؤؤا، وفقؤؤا للمقؤؤسر  2016بلغؤؤت امليزانيؤؤذ امليتمؤؤدة ليؤؤا   -8

نؤؤؤان السصؤؤؤيد اربتؤؤؤداو  للحسؤؤؤاب و . سويسؤؤؤسياً  فسنكؤؤؤاً  ٤71 762يف املؤؤؤؤالس ارستيساألؤؤؤ  األول، 
 سويسؤؤسياً  فسنكؤؤاً  26٤ 933امللؤؤسيف لللؤؤندو  ارسؤؤتوماة لويؤؤدة تعؤؤ  التنفيؤؤع نغابيؤؤا، نذ بلؤؤ  

. 2015ويؤدة يف أيار/مؤايو قبؤل ننشؤا  ال 2015و 2013ُرّيل من تربعا  ُقدمت بني عؤام  
 وانتهت السنذ بتحقي  احلسابني رصيدين نغابيني.

 نانون الثاة/  1 ُبقت اإلجسا ا  املاليذ املتيلقذ بتمويل ويدة تع  التنفيع اعتبارا من و  -9
. وتعمؤؤؤؤؤؤت الويؤؤؤؤؤؤدة السواسؤؤؤؤؤؤذ يف نعؤؤؤؤؤؤدات جؤؤؤؤؤؤداول التربعؤؤؤؤؤؤا  اإلرشؤؤؤؤؤؤاتيذ ونرسؤؤؤؤؤؤال 2016ينؤؤؤؤؤؤايس 

 املتيلقذ هبا نىل الدول األ سا . اإلنطارا 
(، تقؤؤؤؤؤؤاريس مساجيؤؤؤؤؤؤ  Deloitte SAوتقّؤؤؤؤؤؤ  مساجيؤؤؤؤؤؤو يسؤؤؤؤؤؤابا  نؤؤؤؤؤؤارجيون، "تولؤؤؤؤؤؤوا " ) -10

والؤؤ  تشؤؤمل التقؤؤاريس املاليؤؤذ لللؤؤندو  ارسؤؤتوماة  2016أيار/مؤؤايو  27احلسؤؤابا  اللؤؤاترة يف 
املؤؤعنورة متوافقؤؤذ مؤؤؤع لويؤؤدة تعؤؤ  التنفيؤؤع وبسنؤؤامج السعايؤؤذ. واعتُؤؤرب  تقؤؤاريس مساجيؤؤ  احلسؤؤابا  

 القانون السويسسي. 
، بلغؤؤت األمؤؤوال املتايؤؤذ يف اللؤؤندو  ارسؤؤتوماة لويؤؤدة 2016يزيسان/يونيؤؤه  30ويف  -11

، يف يؤؤني بلؤؤ  رصؤؤيد يسؤؤاب بسنؤؤامج السعايؤؤذ سويسؤؤسياً  فسنكؤؤاً  ٤09 830تعؤؤ  تنفيؤؤع ارتفاقيؤؤذ 
 .سويسسياً  فسنكاً  21 36٤
دول األ ؤؤؤسا  يف ارتفاقيؤؤؤذ ومسنؤؤؤز جنيؤؤؤف الؤؤؤدو  إلخالؤؤؤذ بارتفؤؤؤا  املؤؤؤرب  بؤؤؤني الؤؤؤ وعمؤؤؤألً  -12

األلغؤؤا  لارؤؤساس اإلنسؤؤانيذ، اسؤؤؤتمس  الويؤؤدة يف ارسؤؤتفاتة مؤؤؤن اخلؤؤدما  اإلتاريؤؤذ واللوجسؤؤؤتيذ 
 واخلدما  املتيلقذ بالبنيذ التحتيذ املقدمذ نليها من املسنز.

 تن  نشطي ولدة دتم التبس ذ 2015/2016مقرير   
 و ولويامها التبس ذواليي ولدة دتم   

يق   "قسار بؤاو " بؤان تؤدع  الويؤدة الؤدول األ ؤسا  عؤن  سيؤ  مؤا يلؤ  علؤ  سؤبيل  -13
 للتح ؤؤاارسؤؤتدرل: مسؤؤاعدة الؤؤسويل يف عيؤؤع جوانؤؤ  السواسؤؤذ، وتعؤؤ  املنسؤؤقني يف جهؤؤوت   

نىل الؤؤدول  جتماعؤا  ارتفاقيؤذ السريؤذ ورؤا السريؤذ وتعمهؤؤا ومتابيتهؤا؛ وتقؤدمل املشؤورة والؤدع ر
وننشؤؤؤا  قاعؤؤؤدة مؤؤؤوارت ت ؤؤؤ  املمارسؤؤؤا  واخلؤؤؤربا  التقنيؤؤؤذ ذا   األ ؤؤؤسا  بشؤؤؤان تنفيؤؤؤع ارتفاقيؤؤؤذ؛

وتيسا ارتلال فيما بني  الللذ وتيّهد ا، وتزويد الدول األ سا  هبعه املوارت لد   لبها ذلىل؛
ينها، وتيّهؤد اليألقؤا  الدول األ سا  وا ها  الفاعلذ املينيذ األنس ، والتياون والتنسي  فيما ب
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مسؤىل سؤجأل  ارجتماعؤا  السريؤذ ورؤا السريؤذ  اليامذ، مثؤل مسؤاع  تؤدعي  عامليؤذ ارتفاقيؤذ؛
امليقؤؤوتة يف ن ؤؤار ارتفاقيؤؤذ ورؤؤا ذلؤؤىل مؤؤن املنتجؤؤا  امليسفيؤؤذ واخلؤؤربا  وامليلومؤؤا  املتيلقؤؤذ بتنفيؤؤع 

سنؤؤؤؤز جنيؤؤؤؤف الؤؤؤؤدو  إلخالؤؤؤؤذ األلغؤؤؤؤا  وتنهؤؤؤؤي  عمليؤؤؤؤذ ننشؤؤؤؤا  بسنؤؤؤؤامج للسعايؤؤؤؤذ نيسؤؤؤؤاعدة م ارتفاقيؤؤؤؤذ؛
 لارساس اإلنسانيذ، وتقدمل اإلرشاتا  والسأي والدع  للربنامج.

ؤؤع  يف املؤؤؤالس تنفيؤؤعاً لوريتهؤؤا، و  -1٤ يؤؤدت  الويؤؤدة أولويا ؤؤا اسؤؤتناتا نىل القؤؤسارا  الؤؤ  اذ 
توبسوفنيؤؤىل الؤؤ  واعتمؤؤد  الؤؤدول يف املؤؤؤالس ارستيساألؤؤ  األول نطؤؤذ عمؤؤل ارستيساألؤؤ  األول. 

تسم  نىل امل   ُقُدماً حنو  قي   د  التنفيع الفيال أليكا  ارتفاقيذ ي  املؤؤالس ارستيساألؤ  
 .2020الثاة لألتفاقيذ املقسر عقده يف عا  

( للويؤدة الؤ  أقؤس  يف املؤؤالس 2020-2016و كعا استند  نطذ اليمل اخلمسؤيذ ) -15
ولويا  ال  يدت ا الدول األ سا  وجها  تنفيع فاعلذ أنس  حبيث ارستيساأل  األول نىل األ

وتسمؤؤ  بيؤؤج اإلجؤؤسا ا  تكؤؤون أتاة لسصؤؤد التقؤؤد  يف تطبيؤؤ  جمؤؤار  النتؤؤاوج السويسؤؤيذ لألتفاقيؤؤذ. 
نىل ألمان تنفيع التزامؤا  الؤدول األ ؤسا  نيوجؤ  ارتفاقيؤذ يف الوقؤت املناسؤ ، رسؤيما بؤالنهس 

صلذ بني املؤالسين ارستيساأليني األول والثاة ستحني املواعيد النهاويؤذ ادؤدتة نىل أنه يف الفرتة الفا
 قانوناً لدول أ سا  عديدة لتدما املخزونا  ونخالذ بقايا العناوس الينقوتيذ يف املنا   املت سرة.

مقديم الدتم إلى جم ت  التدول األطتراف تتن طريتق تل تي مبس تذ االمسائ تي  - والا  
ؤول ن، إضتتتتتتا ي إلتتتتتتى دتتتتتتتم لرنتتتتتتا ة الرتايتتتتتتي واأل رئتتتتتتي الاا لتتتتتتي والمستتتتتت

  يالمواض ا
، تعمؤؤؤؤت ويؤؤؤؤدة تعؤؤؤؤ  التنفيؤؤؤؤع رواسؤؤؤؤذ املؤؤؤؤؤالس ارستيساألؤؤؤؤ  األول يف 2015ويف عؤؤؤؤا   -16

الرتتيبا  اللوجستيذ والتنهيميذ من أجل زاا املؤالس العي عقد يف توبسوفنيىل، بكسواتيا. وأجس  
ني نىل نسواتيا، وواصلت تعمها السواسؤذ الكسواتيؤذ يؤ   ايؤذ وريتهؤا الويدة بيثتني   ايتني اثنت

. وأعد  نألل  عه الفرتة اجتمؤاَع   نؤذ التنسؤي  اللؤعين 2015نانون األول/تيسمرب   31يف 
تسأسؤؤتهما نسواتيؤؤا، وقؤؤدمت نليهمؤؤا الؤؤدع  الفؤؤ . وقؤؤدمت الؤؤدع  للؤؤسويل امليؤؤني يف عيؤؤع جوانؤؤ  

 .2016نانون الثاة/ينايس   1أ يف السواسذ املقبلذ ال  ستبد
، قؤؤؤدمت الويؤؤؤدة الؤؤؤدع  الفؤؤؤ  نىل روؤؤؤيل ارجتمؤؤؤا  السؤؤؤات  للؤؤؤدول 2016ويف عؤؤؤا   -17

األ ؤؤؤؤؤسا  يف عيؤؤؤؤؤع جوانؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤل ارتفاقيؤؤؤؤؤذ قلؤؤؤؤؤد تيسؤؤؤؤؤا نتارة أعمالؤؤؤؤؤه بفاعليؤؤؤؤؤذ، مثؤؤؤؤؤل نعؤؤؤؤؤدات 
تنفيؤع، نألؤافذ ارجتماعا  السريذ ورا السريذ وعقد ا، وتقدمل ميلوما  مسؤتكملذ عؤن يالؤذ ال

نىل  لؤؤؤيأل  لؤؤؤدع  عمؤؤؤل الؤؤؤدول األ ؤؤؤسا . ومؤؤؤل ذلؤؤؤىل تؤؤؤوفا اخلؤؤؤدما  السؤؤؤكستاريذ يف  سؤؤؤذ 
اجتماعؤؤؤؤا  للجنؤؤؤؤذ التنسؤؤؤؤي  وثألثؤؤؤؤذ اجتماعؤؤؤؤا  رؤؤؤؤا رريؤؤؤؤذ أنؤؤؤؤس  تعؤؤؤؤا نليهؤؤؤؤا روؤؤؤؤيل ارجتمؤؤؤؤا  

 السات  للدول األ سا  يف ارتفاقيذ.
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 2016نيسؤؤؤؤان/أبسيل  20 وقؤؤؤؤدمت الويؤؤؤؤدة الؤؤؤؤدع  نىل اجتمؤؤؤؤاعني عقؤؤؤؤدفا الؤؤؤؤسويل يف -18
وشارنت فيهما رستكشا  خمتلف اخليارا  من أجل تيزيز الفياليذ والكفا ة يف تنفيع ارتفاقيذ 
عل  املستو  الو   واإلقليم  واليامل . فاما ارجتما  ارستشاري األول فيقد مؤع جمموعؤذ مؤن  

 ذ من ممثل  اجملتمع املدة.نبار متيّهدي األعمال املتيلقذ باأللغا ؛ وأما الثاة فمع جمموع
وسؤؤاعد  الويؤؤدة الؤؤسويل علؤؤ  األعمؤؤال التح ؤؤايذ، وتعمؤؤت ونفؤؤع  أنشؤؤطذ املتابيؤؤذ  -19

املستبطذ بارجتما  العي شارا يف است افته نل من السواسذ واروتأل  املنا ج للقنابل الينقوتيذ 
 .2016يار/مايو أ 17بشان عامليذ وتسسيخ القاعدة ال  النع استخدامها العي عقد يف 

وقدمت الويدة أي ا الدع  نىل املنسقني املواأليييني يف سييه  نىل أتا  وريا  . ومن  -20
األمثلؤؤؤذ علؤؤؤ   ؤؤؤعا الؤؤؤدع  نمؤؤؤدات   بامليلومؤؤؤا  املناسؤؤؤبذ ملسؤؤؤاعد   علؤؤؤ  أتا  وريؤؤؤا   القاألؤؤؤيذ 

  األنؤؤس  رؤؤا بتنسؤؤي  األعمؤؤال املتيلقؤؤذ لطؤؤذ عمؤؤل توبسوفنيؤؤىل والنابيؤؤذ منهؤؤا ومؤؤن ارجتماعؤؤا
السريؤؤؤذ الؤؤؤ  تيقؤؤؤد يف ن ؤؤؤار ارتفاقيؤؤؤذ. وسؤؤؤؤاعد  الويؤؤؤدة السواسؤؤؤذ علؤؤؤ  نعؤؤؤدات التقسيؤؤؤس املسيلؤؤؤؤ  
السنوي املقسر استيساأله يف ارجتما  السات  للدول األ سا . وتست  عل  الدع  الؤعي قدمتؤه 

ا يناسؤ  مؤن الويدة جتهيز أع ا   نذ التنسي  ما يلز  من أتوا  لألألطأل  نيهامه  واذؤاذ مؤ
نجؤؤؤسا ا  متابيؤؤؤذ وفقؤؤؤا خلطؤؤؤذ عمؤؤؤل توبسوفنيؤؤؤىل. وقؤؤؤدمت الويؤؤؤدة علؤؤؤ  وجؤؤؤه التحديؤؤؤد املسؤؤؤاعدة 

 بالطس  التاليذ:
 : نذا نانؤؤؤت الويؤؤؤدة ر تشؤؤؤارا مباشؤؤؤسة يف أنشؤؤؤطذ الؤؤؤدعوة، وفقؤؤؤاً تعؤؤؤ  اليامليؤؤؤذ )أ( 

ارنتهؤؤا  يف و  7لوريتهؤؤا، ف  ؤؤا تؤؤدع  املنسؤؤقني مؤؤن نؤؤألل  ليؤؤل التقؤؤاريس املقدمؤؤذ نيوجؤؤ  املؤؤاتة 
تؤؤؤوفا التحؤؤؤديثا  وامليلومؤؤؤا  األنؤؤؤس  ذا  اللؤؤؤؤلذ. وسؤؤؤهلت الويؤؤؤدة ارتلؤؤؤال بؤؤؤني املنسؤؤؤؤقني 
والدول واملنهما  املستهدفذ. ومل ذلىل التياون مع ار ات األفسيق  بشان يلقذ عمل مشؤرتنذ 

يلومؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤن املنطقؤؤؤؤؤذ األفسيقيؤؤؤؤؤذ لتيزيؤؤؤؤؤز اليامليؤؤؤؤؤذ وتؤؤؤؤؤدابا التنفيؤؤؤؤؤع الو نيؤؤؤؤؤذ يف القؤؤؤؤؤارة. وقؤؤؤؤؤدمت م
  سا  بنا  عل   لبها؛أوتوأليحا  نىل تول را 

: قؤؤؤؤؤؤدمت الويؤؤؤؤؤؤدة الؤؤؤؤؤؤدع  اإلتاري نىل الؤؤؤؤؤؤدع  يف ميؤؤؤؤؤؤدان تؤؤؤؤؤؤدما املخزونؤؤؤؤؤؤا  )ب( 
عؤؤؤن  سيؤؤ  تيسؤؤؤا ارتلؤؤؤار  مؤؤؤع  7املنسؤؤقني مؤؤؤن نؤؤؤألل  ليؤؤل التقؤؤؤاريس املقدمؤؤؤذ نيوجؤؤ  املؤؤؤاتة 

 الدول املستهدفذ؛
: قؤؤؤدمت الويؤؤؤدة، والتثقيؤؤؤف للحؤؤؤد مؤؤؤن املخؤؤؤا سالؤؤؤدع  يف جمؤؤؤال نخالؤؤؤذ األلغؤؤؤا   )ج( 

لؤؤؤد  تعمهؤؤؤا منسؤؤؤق  الفسيؤؤؤؤ  اليامؤؤؤل، الؤؤؤدع  اإلتاري نىل املنسؤؤؤقني مؤؤؤؤن نؤؤؤألل  ليؤؤؤل التقؤؤؤؤاريس 
 ؛7املقدمذ نيوج  املاتة 

: قؤؤؤدمت الويؤؤؤدة الؤؤؤدع  نىل املنسؤؤؤقني مؤؤؤؤن الؤؤؤدع  املتيلؤؤؤ  نيسؤؤؤاعدة ال ؤؤؤحايا )ت( 
. 5وعؤؤن  سيؤؤ  التحؤؤديثا  املتلؤؤلذ بتنفيؤؤع املؤؤاتة  7نؤؤألل  ليؤؤل التقؤؤاريس املقدمؤؤذ نيوجؤؤ  املؤؤاتة 

وسؤؤاعد  أي ؤؤؤا علؤؤؤ  تيسؤؤا ارتلؤؤؤال بؤؤؤني املنسؤؤؤقني والؤؤدول واملنهمؤؤؤا  املسؤؤؤتهدفذ املشؤؤؤارنذ يف 
يلقؤؤذ اليمؤؤل بشؤؤان "انتهؤؤاج  ؤؤج متكامؤؤل ملسؤؤاعدة ال ؤؤحايا يف سؤؤيا  التنميؤؤذ ويقؤؤو  اإلنسؤؤان 
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. ويف الفؤؤؤرتة الؤؤؤ  سؤؤؤبقت زؤؤؤاا يلقؤؤؤذ 2016واملبؤؤؤاترا  اإلنسؤؤؤانيذ" الؤؤؤ  عقؤؤؤد  يف أيار/مؤؤؤايو 
اليمؤؤل وتلتؤؤؤه، رّوجؤؤت الويؤؤؤدة احلؤؤدى ونتاوجؤؤؤه علؤؤ  موقؤؤؤع ارتفاقيؤؤذ الشؤؤؤبك  ووسؤؤاول التواصؤؤؤل 

 ارجتماع ؛
: قدمت الويدة الؤدع  اإلتاري نىل الدع  يف جمال التياون واملساعدة الدوليني )ه( 

و ؤؤديثها علؤؤ  وذفؤؤ  ذلؤؤىل. وسؤؤهلت  7املنسؤؤقني مؤؤن نؤؤألل  ليؤؤل التقؤؤاريس املقدمؤؤذ نيوجؤؤ  املؤؤاتة 
 ارتلال باملنهما  والدول املاحنذ املستهدفذ؛

: أمؤؤد  الويؤؤدة املنسؤؤ  بتحؤؤديثا ، وتابيؤؤت، الؤؤدع  املتلؤؤل بتؤؤدابا الشؤؤفافيذ )و( 
نيابؤؤؤؤذ عؤؤؤؤن املنسؤؤؤؤ ، الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا  الؤؤؤؤ  تؤؤؤؤانس  يف تقؤؤؤؤدمل تقاريس ؤؤؤؤا الو نيؤؤؤؤذ. وعلؤؤؤؤ  املسؤؤؤؤتو  

ا  مباشؤؤؤسة نىل أربؤؤؤع تول للؤؤؤوأل اإلبؤؤؤألا األو  عؤؤؤن تؤؤؤدابا اإلتاري، قؤؤؤدمت الويؤؤؤدة نرشؤؤؤات
 الشفافيذ ونىل تولتني  سفني اثنتني بشان اإلبألا السنوي؛

: قؤؤؤؤؤدمت الويؤؤؤؤؤدة نىل املنسؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤدع  املتيلؤؤؤؤؤ  بتؤؤؤؤؤدابا التنفيؤؤؤؤؤع الو نيؤؤؤؤؤذ )خ( 
مؤؤؤؤع الؤؤؤؤدول  واملساسؤؤؤؤأل  اإللكرتونيؤؤؤؤذ 7املسؤؤؤؤتجدا  اسؤؤؤؤتناتا نىل التقؤؤؤؤاريس املقدمؤؤؤؤذ نيوجؤؤؤؤ  املؤؤؤؤاتة 

عؤن  9األ سا . وتعمؤت أي ؤا املنسؤ  يف مسؤاعيه الساميؤذ نىل اررتقؤا  نيسؤتو  ارمتثؤال للمؤاتة 
 سي  الدع  اإلتاري حللقذ اليمل املقرتيذ ملنطقذ أفسيقيا امليتؤز  است ؤافتها بالتيؤاون مؤع املنسؤقني 

 عناوس الينقوتيذ.املينيني باليامليذ، ونيشارنذ ار ات األفسيق  واروتأل  املنا ج لل

مقديم المشورة والدتم التقبتي حلتاد التدول األطتراف  تن  تال إنشتا   -ثان اا  
مباستتت ي المت تتتلي لتبس تتتذ ئاتتتتدة  تتتوارد ممتتتم الممارستتتات والخ تتترات ال

 االمسائ ي
وأجابؤؤؤؤت الويؤؤؤؤدة علؤؤؤؤ  عؤؤؤؤدت مؤؤؤؤن ارستفسؤؤؤؤارا  املباشؤؤؤؤسة الؤؤؤؤ   سيتهؤؤؤؤا عليهؤؤؤؤا الؤؤؤؤدول  -21

لوما  عن ارتفاقيذ. ومل ذلىل تقؤدمل نرشؤاتا  بشؤان املكؤان الؤعي األ سا  لألستزاتة من املي
 توجد فيه امليلوما  املطلوبذ أو نيفيذ ارتلال باملؤسسا  املتخللذ وباخلربا .

اإلتتتتتتداد لاجتماتتتتتتات الرستتتتتم ي وغ تتتتتر الرستتتتتم ي  تتتتتي إطتتتتتار االمسائ تتتتتي  -ثالثاا  
 تتترات وااللتستتتاس لستتتجامها ولك تتتر ملتتتت  تتتن المبتجتتتات المار  تتتي والخ

 لو ات المتالقي لتبس ذ االمسائ يوالما
أعؤؤؤّد  الويؤؤؤدة أنشؤؤؤطذ املتابيؤؤؤذ املستبطؤؤؤذ بثمانيؤؤؤذ اجتماعؤؤؤا  للجنؤؤؤذ التنسؤؤؤي  وتعمتهؤؤؤا  -22

ونّفؤؤع ا ومسؤؤكت سؤؤجأل ا. وتسأسؤؤت نسواتيؤؤا اجتمؤؤاعني مؤؤن تلؤؤىل ارجتماعؤؤا  و ولنؤؤدا سؤؤتذ. 
نؤذ التنسؤي  وتعمؤته  يف وقدمت الويؤدة نيا ؤا  نييلومؤا  أساسؤيذ لكؤل ع ؤو مؤن أع ؤا   

 رس  اسرتاتيجيا  عن تنفيع الوريذ نألل السنذ.
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م ستتت ر االم تتتال   متتتا لتتت ن التتتدول األطتتتراف والجهتتتات الساتلتتتي الماب تتتي  -رالااا  
األ تتر ، والتاتتاول والتبستت ق   متتا ل بهتتا، وماه تتد الاائتتات الاا تتي،  ثتتي 

القتتتتي  تتتتن األتمتتتتال المت ستتتتاتي متتتتدت م تالم تتتتي االمسائ تتتتي وغ تتتتر ملتتتتت 
 لاالمسائ ي

ونألل الفؤرتة املستيسألؤذ، نشؤس  الويؤدة بانتهؤا  بيانؤا  السواسؤذ بشؤان نتانؤذ اسؤتخدا   -23
الؤؤعناوس الينقوتيؤؤذ يف املوقؤؤع الشؤؤبك  لألتفاقيؤؤذ ومنؤؤابس نعألميؤؤذ أنؤؤس . ومؤؤل ذلؤؤىل تيسؤؤا تيمؤؤي  

ثؤال وارن ؤما ، وتسسؤيخ التيّهد املقطو  يف ن ار ارتفاقيذ عل  عيع الدول لتدعي  اليامليذ وارمت
القواعؤؤؤد الؤؤؤ  تنشؤؤؤوها ارتفاقيؤؤؤذ. وتعيؤؤؤت الؤؤؤدول نىل املشؤؤؤارنذ يف التيهؤؤؤد علؤؤؤ  اإلنرتنؤؤؤت يف مؤؤؤؤالس 

 2٤نىل  23القمذ اليامل  لليمل اإلنساة العي عقدته األمؤ  املتحؤدة يف نسؤطنبول، برتنيؤا، مؤن 
 .2016أيار/مايو 

نقاش ش  ولطلبذ خاوسين من ميا ؤد وقدمت الويدة عسوألا يف يلقا  عمل ويلقا   -2٤
 الناشؤؤؤوذ عنهؤؤؤؤا ارلتزامؤؤؤؤا ب ونشؤؤؤؤس الؤؤؤوع  بارتفاقيؤؤؤذ تيليميؤؤؤذ عليؤؤؤا قلؤؤؤؤد رفؤؤؤع مسؤؤؤؤتو  ار تمؤؤؤا 

، نيا يف ذلىل تباتل الدرو  املستفاتة واإلبألا بالتحؤديا  الكؤرب  الؤ    االذ تنفيعالتيسيف حبو 
 تيرتس تنفيع ارتفاقيذ. وُعقد نل ما سلف يف جنيف.

لتيليمؤا  الؤدول األ ؤسا  الؤوارتة يف ارتفؤؤا  بؤني الؤدول األ ؤسا  ومسنؤز جنيؤؤف  ووفقؤاً  -25
الدو  إلخالذ األلغا  لارساس اإلنسانيذ يف ارجتما  السابؤع للؤدول األ ؤسا  يف لوسؤانا، بزامبيؤا، 
تياقد  الويدة مع ملم  رسؤو  رتؤرت  لتلؤمي  شؤيار لألتفاقيؤذ متميؤز ويسؤهل التيؤس  عليؤه.  

تولؤؤت الويؤؤدة تعؤؤ  نتارة املوقؤؤع السرؤؤ  لألتفاقيؤؤذ وصؤؤيانته، وقؤؤدمت ميلومؤؤا  منتهمؤؤذ عؤؤن نمؤؤا 
ارتفاقيؤؤؤذ. وأصؤؤؤدر  منشؤؤؤورا  تتيلؤؤؤ  بارتفاقيؤؤؤذ ومؤؤؤوات تعاويؤؤؤذ لرتسؤؤؤيخ عألمؤؤؤذ ارتفاقيؤؤؤذ وتؤؤؤوفا 

 أتوا  عمليذ ألصحاب املللحذ ورا   ممن يسيون نىل رفع مستو  استيياب ارتفاقيذ.
مؤؤع مسنؤؤز جنيؤؤف الؤؤدو  إلخالؤؤذ األلغؤؤا  لارؤؤساس اإلنسؤؤانيذ، أصؤؤدر  الويؤؤدة وبالتيؤؤاون  -26

" بيذ ثالثذ مزيؤدة مؤن تليؤل الؤعناوس الينقوتيؤذ". وصؤدر   ؤعه الطبيؤذ، الؤ  جؤا   يف يينهؤا، 
بيد سبع سنوا  من نصدار املسنز الطبيذ الثانيذ وست سنوا  من تنؤول ارتفاقيؤذ ييؤز النفؤاذ. 

ور للقؤؤارا امليلومؤؤا  السا نؤذ عؤؤن أ ؤؤ  ارلتزامؤؤا  يف ن ؤؤار ارتفاقيؤؤذ، مثؤؤل و كؤعا يؤؤوفس  ؤؤعا املنشؤؤ
تؤؤؤدما املخزونؤؤؤا  ونخالؤؤؤذ الؤؤؤعناوس الينقوتيؤؤؤذ. ويؤؤؤورت وصؤؤؤفا شؤؤؤامأل ورسؤؤؤوما  توألؤؤؤيحيذ ألنؤؤؤوا  
الؤؤعناوس الينقوتيؤؤذ يف املنؤؤا   امللوثؤؤذ. ويستكشؤؤف املمارسؤؤا  ا يؤؤدة يف جمؤؤال التوعيؤؤذ باملخؤؤا س 

نألافذ نىل عناصس يارذ أنس  من قبيؤل نهؤ  نتارة امليلومؤا  ونؤو  ا ؤنل ومساعدة ال حايا، 
والتنؤؤو . وسؤؤتكون الطبيؤؤذ الثالثؤؤذ علؤؤ  وجؤؤه اخللؤؤوأل مفيؤؤدة للؤؤدول األ ؤؤسا  ا ديؤؤدة أو الؤؤدول 
ال  تنهس يف ارن ما  نىل ارتفاقيؤذ، الؤ  قؤد تبحؤث عؤن املزيؤد مؤن امليلومؤا ، مثؤل املسؤؤوليا  

سا . أمؤؤا مؤؤن يسيؤؤدون املزيؤؤد مؤؤن امليلومؤؤا  أو البيانؤؤا  التقنيؤؤذ الدقيقؤؤذ، فؤؤ ن ادؤؤدتة للؤؤدول األ ؤؤ
  عه الطبيذ تورت أي ا نثاا من السوابط املهمذ نىل موارت شبكيذ.
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وأعؤؤؤد  الويؤؤؤدة أي ؤؤؤا نصؤؤؤدارا مطبوعؤؤؤا خلطؤؤؤذ عمؤؤؤل توبسوفنيؤؤؤىل الؤؤؤ   ؤؤؤ  أ ؤؤؤ  وثيقؤؤؤذ  -27
الؤدول األ ؤسا  يؤ  املؤؤالس ارستيساألؤ  الثؤاة يف توجيهيذ يف ميدان تنفيع ارتفاقيؤذ بالنسؤبذ نىل 

. وأألؤؤيَف نىل ذلؤؤىل نصؤؤدار نلكؤؤرتوة مؤؤن التقسيؤؤس الفلؤؤل  لألتفاقيؤؤذ الؤؤعي يؤؤربخ أ ؤؤ  2020عؤؤا  
 األيداى ال  جس  يف الفلل الساب .

 1ا دول 

 
اإلصؤؤؤؤدار 
 املطبو 

اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار 
 اإللكرتوة

التكؤؤاليف الؤؤؤ  تغطيهؤؤؤا أمؤؤؤوال 
 عالتنفي ويدة تع 

التكؤؤاليف الؤؤؤ  تغطيهؤؤؤا أمؤؤؤوال 
 أنس 

الطبيؤؤؤؤذ الثالثؤؤؤؤذ مؤؤؤؤن تليؤؤؤؤل 
 العناوس الينقوتيذ

√ √ - √ 

نتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 توبسوفنيىل

√ √ √  

  ر ينطب  √  التقسيس الفلل  لألتفاقيذ

  √   جتديد شيار ارتفاقيذ 

أعؤؤؤؤأل  تسمؤؤؤؤز نىل ارتفاقيؤؤؤؤذ 
   )األرأليا  واملكات (

√ 
 

مفكؤؤؤؤؤؤسا  وأقؤؤؤؤؤؤؤأل   مؤؤؤؤؤؤؤل 
شؤؤؤؤؤؤيار ارتفاقيؤؤؤؤؤؤذ )املؤؤؤؤؤؤؤالس 

   ارستيساأل  األول(

√ 

 

  √   قس اسيذ ارتفاقيذ

 ويسريسرنت   20 000 ويسريسرنت   15 177    جموع التكال ف

  2015التقرير المالي لولدة دتم التبس ذ لاام  - لف 
نؤؤؤؤان السصؤؤؤؤيد و مؤؤؤؤع تييؤؤؤؤني املؤؤؤؤديس.  2016أنشؤؤؤؤوت ويؤؤؤؤدة تعؤؤؤؤ  التنفيؤؤؤؤع يف أيار/مؤؤؤؤايو  -28

 فسنكؤؤؤاً  26٤ 933ارفتتؤؤؤاي  حلسؤؤؤاب صؤؤؤندو  الويؤؤؤدة ارسؤؤؤتوماة يبلؤؤؤ  يف أيار/مؤؤؤايو يؤؤؤوا  
 . 201٤و 2013من تربعا  الدول األ سا  يف عام   سويسسياً 

، 201٤. ويف عؤؤؤا  سؤؤؤسياً سوي فسنكؤؤؤاً  18 519، تربعؤؤؤت فسنسؤؤؤا نيبلؤؤؤ  2013ويف عؤؤؤا   -29
 2٤6 ٤03واليابؤان( نيبلؤ   ،وسويسؤسا ،ونيطاليؤا ،واليسلنؤدا ،وأسؤرتاليا ،تربعت ست تول )نسبانيا

 ،ونيطاليؤؤا ،واليسلنؤؤدا ،، تربعؤؤت نيؤؤد  عشؤؤسة تولؤؤذ )أسؤؤرتاليا2015فسنكؤؤا  سويسؤؤسيذ. ويف عؤؤا  
 ،ملكسؤؤؤؤؤيىلوا ،ونوسؤؤؤؤؤتاريكا ،والكسسؤؤؤؤؤ  السسؤؤؤؤؤو  ،وفسنسؤؤؤؤؤا ،وسويسؤؤؤؤؤسا ،وسؤؤؤؤؤانت نيؤؤؤؤؤتل ونؤؤؤؤؤيفل

 .سويسسياً  فسنكاً  208 088و ولندا( نيبل   ،ونيوخيلندا
 فسنكؤؤاً  355 783ونؤؤان رصؤؤيد يسؤؤاب اللؤؤندو  ارسؤؤتوماة للويؤؤدة نغابيؤؤا، نذ بلؤؤ   -30

 .2016ُريل نىل عا   سويسسياً 
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ويف املؤؤؤالس ارستيساألؤؤ  األول، وافقؤؤت الؤؤدول األ ؤؤسا  علؤؤ  اعتمؤؤات اإلجؤؤسا ا  املاليؤؤذ  -31
  سرتتكز عل  مبؤاتا ارسؤتدامذ وقابليؤذ التنبؤؤ وامللكيؤذ. وبنؤا  علؤ  ذلؤىل، سيحسؤ  للويدة ال

يف املاوؤؤؤذ مؤؤؤن  60قتطيؤؤؤذ، وامل ا سؤؤؤافامليف املاوؤؤؤذ مؤؤؤن   ٤0الويؤؤؤل ميزانيؤؤؤذ الويؤؤؤدة علؤؤؤ  أسؤؤؤا  
 30. ويف 2016التربعا . وتنلت  عه اإلجؤسا ا  ييؤز التنفيؤع ابتؤدا  مؤن نؤانون الثاة/ينؤايس 

 فسنكؤؤؤؤؤاً  212 907.50بالتزاما ؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤ  بلغؤؤؤؤؤت  تولؤؤؤؤؤذ  سفؤؤؤؤؤاً  16، وفؤؤؤؤؤت 2016 يزيسان/يونيؤؤؤؤؤه
عؤؤؤؤن ميزانيؤؤؤؤذ الويؤؤؤؤدة امليتمؤؤؤؤدة  سويسؤؤؤؤسياً  فسنكؤؤؤؤاً  258 85٤.50  . ويقؤؤؤؤل  ؤؤؤؤعا املبلؤؤؤؤ  بسويسؤؤؤؤسياً 
يف املاوؤؤذ فقؤؤط مؤؤن جممؤؤو   ٤5. وييؤؤاتل ذلؤؤىل 2016ليؤؤا   سويسؤؤسياً  فسنكؤؤاً  ٤71 762وقؤؤدر ا 

 .2016ميزانيذ الويدة ليا  
. 2015ونؤؤألل الفؤؤرتة املستيسألؤؤذ، ر يسؤؤافس موظفؤؤو الويؤؤدة نر ثؤؤألى مؤؤسا  يف عؤؤا   -32

ونان السفسان األورن يتيلقان ببيثتني   ايتني نىل نسواتيؤا قبؤل املؤؤالس ارستيساألؤ  األول الؤعي 
 عقؤؤد يف توبسوفنيؤؤىل، والثالؤؤث للمشؤؤارنذ يف املؤؤؤالس. ور يسؤؤافس موظفؤؤو الويؤؤدة بؤؤني نؤؤانون الثؤؤاة/

 .2016نايس ويزيسان/يونيه ي
 فسنكؤؤاً  ٤09 830ونؤؤان رصؤؤيد يسؤؤاب اللؤؤندو  ارسؤؤتوماة للويؤؤدة نغابيؤؤا، نذ بلؤؤ   -33

 .2016 يزيسان/يونيه 30يف  سويسسياً 
 2ا دول 

 مأليها  2016 التكلفذ
املؤؤؤؤديس وأنلؤؤؤؤؤاو  الربنؤؤؤؤؤامج اللؤؤؤؤؤعان ييمؤؤؤؤؤألن بؤؤؤؤؤدوا  نامؤؤؤؤؤل  355 011 املستبا 

يُيذينهمؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤاعد تنفيؤؤؤؤؤؤؤع الربنؤؤؤؤؤؤامج ييمؤؤؤؤؤؤل بنلؤؤؤؤؤؤؤف توا . 
تكؤؤؤؤاليف نقؤؤؤؤل املؤؤؤؤوظفني  أي ؤؤؤؤاً  2016وتشؤؤؤؤمل تكؤؤؤؤاليف 

 ا دت
يف املاوؤؤذ مؤؤن املستؤؤ  السؤؤنوي، وتشؤؤمل التؤؤامني  20بنسؤؤبذ  59 751 التكاليف ارجتماعيذ

 احلواتى والسفس اإللزام  عل 
تطؤؤؤؤؤؤويس املوقؤؤؤؤؤؤع الشؤؤؤؤؤؤبك ، واملؤؤؤؤؤؤوات الدعاويؤؤؤؤؤؤذ، واملنشؤؤؤؤؤؤورا ،  15 000 ارتلار 

 واخلدما  ارستشاريذ، وما نىل ذلىل
املشؤؤؤؤؤؤؤؤارنذ يف اجتماعؤؤؤؤؤؤؤؤا  ارتفاقيؤؤؤؤؤؤؤؤذ باإلألؤؤؤؤؤؤؤؤافذ نىل سؤؤؤؤؤؤؤؤفس  30 000 السفس

نييؤؤؤؤدل ثؤؤؤؤألى  املؤؤؤؤوظفني يف بيثؤؤؤؤا  نىل الؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا .
 السنذ يف الدرجذ ارقتلاتيذريأل  يف 

تكؤؤؤاليف تعؤؤؤ  التنفيؤؤؤع 
 األنس 

اخلؤؤؤدما  ارستشؤؤؤاريذ، ونغؤؤؤار الغؤؤؤس ، ويلقؤؤؤا  اليمؤؤؤل،  12 000
 والتموين، وما نىل ذلىل.

  471 762 المجموع

مسنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز جنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  النفقا  اإلتاريذ
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو  إلخالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ 
األلغا  لارساس 

 َعْيناً  -اإلنسانيذ 

تشؤؤؤؤؤؤؤمل تكؤؤؤؤؤؤؤاليف مثؤؤؤؤؤؤؤل نغؤؤؤؤؤؤؤار املكتؤؤؤؤؤؤؤ ، ونهؤؤؤؤؤؤؤا  املساقبؤؤؤؤؤؤؤذ 
الدانليؤؤؤؤؤذ، ونتارة بسنؤؤؤؤؤامج السعايؤؤؤؤؤذ، ونتارة املؤؤؤؤؤوارت البشؤؤؤؤؤسيذ، 

 نىل ذلىل وما
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  3ا دول 
ل تتال نسقتتات وإيتترادات ال تتبدوا االستتتةماني لولتتدة دتتتم مبس تتذ امسائ تتي التتذ ا ر الابقوديتتي 

  )لالسرنت السويسري(
 2015من تقسيس مساجيذ احلسابا  ليا   مقتطف

 201٤يساب عا   2015يساب عا   
  البسقات

 - 590 13٤ املستبا  النفقا 
 - 87٤ 22 التكاليف ارجتماعيذ

 - 569 16 سفس املوظفني
 - 97٤ 25 أنشطذ تع  التنفيع
 - 007 200 جممو  النفقا 

  اإليرادات

372 ٤1 87٤ 36 أسرتاليا تربعا   60 ٤11  
 - 3٤0 16 فسنسا
 ٤11 60 505 15 اليسلندا

 627 23 691 32 نيطاليا

 12٤ 79 - اليابان

 869 11 - نسبانيا

 - 078 5 نوستاريكا
 - 187 سانت نيتل ونيفل

 - 911 9 املكسيىل
 - 31٤ 60  ولندا
 - 000 10 نيوخيلندا

 - 928 3 الكسس  السسو 
 30 000 000 100 سويسسا

 403 246 ٨27 2٩0  جموع الت رتات 32

 10 30 نيساتا  متفسقذ

 519 18 933 26٤ األنشطذ/التربعا  املسيلذ من السنذ املاأليذ

 933 26٤ 790 555  جموع اإليرادات

   

 933 26٤ 783 355 األنشطذ/التربعا  املسيلذ نىل السنذ القاتمذ
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 ال بدوا االستةماني لولدة دتم مبس ذ امسائ ي الذ ا ر الابقوديي -لا  
تيؤؤؤؤد املشؤؤؤؤؤارنذ الواسؤؤؤؤيذ يف اجتماعؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤدول األ ؤؤؤؤسا  أو يف املؤؤؤؤؤؤالسا  ارستيساألؤؤؤؤؤيذ  -3٤

لألتفاقيؤؤذ أمؤؤسا يارؤؤا. وويؤؤدة تعؤؤ  التنفيؤؤع مكلفؤؤذ يف  ؤؤعا اللؤؤدت بتنهؤؤي  عمليؤؤذ ننشؤؤا  بسنؤؤامج 
وتقؤؤؤدمل اإلرشؤؤؤاتا  والؤؤؤسأي والؤؤؤدع  للربنؤؤؤامج. ويهؤؤؤد  بسنؤؤؤامج للسعايؤؤؤذ نيسؤؤؤاعدة الدولؤؤؤذ امل ؤؤؤيفذ 

السعايؤؤؤذ نىل تسؤؤؤهيل املشؤؤؤارنذ الواسؤؤؤيذ واملتنوعؤؤؤذ مؤؤؤن الؤؤؤدول املت ؤؤؤسرة ورؤؤؤا املت ؤؤؤسرة علؤؤؤ  السؤؤؤوا ، 
 نألافذ نىل عيع الدول املهتمذ األنس ؛ و عه املشارنذ ألسوريذ ملواصلذ تسويج أ دا  ارتفاقيذ.

ألؤؤؤؤؤذ، ر يتؤؤؤؤؤرب  لربنؤؤؤؤؤامج السعايؤؤؤؤؤذ نر ثؤؤؤؤؤألى تول فقؤؤؤؤؤط )اليسلنؤؤؤؤؤدا، ونؤؤؤؤؤألل الفؤؤؤؤؤرتة املستيس  -35
. واسؤؤؤؤتطا  بسنؤؤؤؤامج السعايؤؤؤؤذ تغطيؤؤؤؤذ سويسؤؤؤؤسياً  فسنكؤؤؤؤاً  8٤ ٤2٤والنؤؤؤؤسويج، والنمسؤؤؤؤا( نيبلؤؤؤؤ  قؤؤؤؤدره 

تكؤاليف سؤؤفس ونقامؤذ سؤؤتذ وعشؤسين منؤؤدوبا مؤن سؤؤت وعشؤسين تولؤؤذ. ونؤان مؤؤن بؤني  ؤؤؤر   انيؤؤذ 
وقّيؤؤؤذ، وممؤؤؤثألن لؤؤؤدولتني رؤؤؤا  ؤؤؤسفني. وبلؤؤؤ  جممؤؤؤو  ممثلؤؤؤني لؤؤؤدول أ ؤؤؤسا ، وسؤؤؤتذ ممثلؤؤؤني لؤؤؤدول م

. وقؤدمت السعايؤذ لدولؤذ نألؤافيذ، لكنهؤا رف ؤت اليؤسس قُبيؤل سويسسياً  فسنكاً  79 9٤3النفقا  
فسنؤؤىل سويسؤؤسي تبّقؤؤ  يف احلسؤؤاب، ىل ُريؤؤل نىل  6 501املؤؤؤالس. وأسؤؤفس ذلؤؤىل عؤؤن رصؤؤيد قؤؤدره 

 .2016عا  
نيوخيلنؤؤدا، يف الفؤؤرتة مؤؤن نؤؤانون الثاة/ينؤؤايس نىل  ور يتؤؤرب  للربنؤؤامج سؤؤو  بلؤؤد وايؤؤد،  ؤؤو -36

تيسؤؤا مشؤؤارنذ الؤؤدول املنخف ؤؤذ الؤؤدنل يف  التؤؤرب   ؤؤو . ونؤؤان ادؤؤد  مؤؤن2016يزيسان/يونيؤؤه 
 .2016ارجتما  الثالث للدول األ سا  يف أيلول/سبتمرب 

 سويسؤؤسياً  فسنكؤؤاً  21 36٤وبلؤؤ  رصؤؤيد يسؤؤاب اللؤؤندو  ارسؤؤتوماة لربنؤؤامج السعايؤؤذ  -37
 .2016يزيسان/يونيه  30 يف

  ٤ا دول 
ل تتال نسقتتات وإيتترادات ال تتبدوا االستتتةماني لولتتدة دتتتم مبس تتذ امسائ تتي التتذ ا ر الابقوديتتي 

  )لالسرنت السويسري(
 2015مقتطف من تقسيس مساجيذ احلسابا  ليا  

 2015يساب  
   البسقات

 628 ٤0 السفس النفقا 

 52٤ 29 اإلقامذ 

  691 9 البدل اليوم  

 100 متفسقا   

 9٤3 79 جممو  النفقا  
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 2015يساب  
  اإليرادات

 387 15 النمسا التربعا  

 178 36 اليسلندا 

 859 3٤ النسويج 

  ٤2٤ 86 جممو  التربعا 

 20 نيساتا  متفسقذ

 ٤٤3 86  جموع البسقات

 501 6 األنشطذ/التربعا  املسيلذ نىل السنذ القاتمذ

    


