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االجتماع السادس عشر

فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2017
البند  13من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة 5

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

مللا للدم

مقدم مي اللجنة املعنية تنفيذ املادة ( 5لامبيا ،سادسرا ،شيلي ،استاردكا)
 -1ص دددقت امب دداىوا عف ددة ا اقي د  18حزيران/يوني د  .1998ودخف ددت ا اقي د حي ددز
الن ددااب نلنسددب ددا  1آابار/مددار  .1999وأوردت امبدداىوا ،يرير ددا األويل ىشد ن الشد افي ،
د لو يتهددا أو لسددي ر ا
امليددديف  11كددانون ال اين/يندداير  ،2000معفومددات عددن املنددا خت الد
وحتتددوا ،أو يتشددتب احتوا هددا ،عفددة ألةددايف م ددادا للفدراد .وكددان لزامددا عفددة امبدداىوا أن دددمر أو
ك ل دمري مجي األلةايف امل ادا للفراد املوجودا املنا خت املفةوم اخلاضع لو يتهدا أو لسدي ر ا
حبفول  1آابار/مدار  .2009وقددمت امبداىوا ،مندل ابلدو الوقدت ،فبدات لتمديدد األجدل ادددد
لددللو ك كددل مددن ا جتمددا التا د لفدددول األ درا املعيددود عددايف  ،2009وا جتمددا العا ددر
لف دددول األ د درا املعي ددود ع ددايف  ،2010وا جتم ددا ال دداين عش ددر لف دددول األ د درا املعي ددود
عايف  ،2012واملؤمتر ا تعراضي ال الث املعيود عايف  .2014و كل مرا ،وافيدت اجتماعدات
الدول األ را نإلمجا عفة فب التمديد امليديف من امبداىوا .ووافدخت املدؤمتر ا تعراضدي ال الدث
عفة متديد األجل ملدا  36هرا ،نتهي  1كانون ال اين/يناير .2018
 -2و  3نيسددان/أىريل  ،2017قدددمت امبدداىوا ك الفاند املعنيد ىتن يددل املددادا ( 5الفاند
فبددا لتمدي ددد األج ددل اد دددد ،و ددو  1ك ددانون ال اين/ين دداير  .2018و  30حزيران/يوني د ،2017
وجهت الفان ر ال ك امباىوا ل فب معفومات ضافي  .و  9آب/أغس س  ،2017قدمت
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امباىوا ك الفان فبدا منيادا لفتمديدد دمن معفومدات ضدافي ردا عفدة أ دلف الفاند  .و فبدت
امباىوا متديد األجل اددد ل رتا مثاين نوات ،نتهي  31كانون األول/ديسمرب . 1(2025
 -3ويش ددري ال ف ددب ك أن امب دداىوا ،ا س دداقا مد د عه دددا ا املدرجد د ال فب ددات الس دداىي ،
قد أمتت عادا مسد مجيد املندا خت املفةومد لكدي حتددد ىوضدوت التاددا املتبيدي .ويشدري ال فدب
أي ا ك أن التادا املتبيي ىداي فدرتا فدب التمديدد الراىد عدايف  2014مت دل مسداح
ىفةت  208 993 370مرتا مرىعا .ويشري ال فب كللو ك أن فدرتا التمديدد دهدت التعامدل
م د مددا وموع د  156 997 972م درتا مرىعددا( ، 2و ددو مددا ددل  68املا د مددن مجي د املنددا خت
املفةوم د البفددد ،وأتلةيددت نسددب  93املا د مددن األراضددي عددن ريددخت مس د غددري ي د  .وأ ددار
ال فددب ك أن د جددرا ،عددامي  2015و ،2016التعامددل م د مددا وموع د 134 099 472
مد درتا مرىع ددا ع ددن ري ددخت مسد د غ ددري يد د  ،و 6 206 281مد درتا مرىع ددا ع ددن ري ددخت مسد د يد د ،
و 2 307 438مدرتا مرىعددا نلت هددري فددا أ د ر عددن االد  37 913لةمددا م ددادا للفدراد .ويشددري
ال فب كللو ك أن األفرق العسكري املعني إبى ال اللخا ر املت ادرا ،و دي األفرقد املتمركدزا
مراكز األقاليم ،زيل ىصورا دوري اللخا ر غري املن ارا من مواق املعارك املنا خت الري ي .
 -4و حظددت الفان د نر يددات أن امبدداىوا تب د امموع د الكامف د مددن األ دداليب الرامي د ك
السددمات إبعددادا األراضددي ك السددكان عفددة جددو آمددن ،و دداعت امبدداىوا عفددة مواصددف التمدا
ددار ام د
را ددخت َّسددن لجف دراأل عددن األراضددي ،فددا قددد كددن امبدداىوا مددن الوفدداب نلتزاما دا
أقصددر .و ددلا الصدددد ،أ ددارت الفان د ك أ ي د مواصددف امبدداىوا اإلى د ع دن التيددديف الددلا
حتراه ى ريي تسخت م املعايري الدولي للعمال املتعفي نأللةدايف ،وابلدو ىتيددم معفومدات مصدن
حبسب املساح امل درأل عنهدا نلت هدري ،واملسد التيد  ،واملسد غدري التيد  .ومد ابلدو ،حظدت
الفان ارن ىسي ا ال فب يتعفخت نلبياانت املتصف نملساحات ال جرا التعامل معها.
 -5ويش ددري ال ف ددب ك أن عمفيد د ص ددياغ اخل د د ا د درتا ياي الو نيد د لزمب دداىوا للعم ددال
املتعفي نأللةايف ىدأت كدانون األول/ديسدمرب  2016مبسداعدا مدن مركدز جنيدل الددويل إلاالد
األلةددايف للغدران اإلنسدداني وااهددات صدداحب املصددفا املعنيد نألعمددال املتعفيد نأللةددايف .ويشددري
ال فب ك أن اخل التماني السدنوات توضد صديةتها النها يد عدايف  2017و دتتيديف ك
ال ددواارات املعني د عتماد ددا .ويش ددري ال ف ددب أي ددا ك أن اخل د ا درتا ياي الو ني د تس ددف
ال ددوب عفددة مياصددد وأ دددا وغدداات األعمددال املتعفيد نأللةددايف ال ددرتا مددن عددايف  2018ك
عايف  .2025و حظت الفان نر يات أن امباىوا متت ل لتزامها ىوض و ن يل خ ا رتا ياي
و ني للعمال املتعفي نأللةايف .و حظت الفان كللو أن امباىوا يويف ىدللو مبشدارك ودعدم
من ركا ها.

__________

(1
(2

2

يشددري املددوجز التن يددلا ل فددب التمديددد املددني امليددديف مددن امبدداىوا ك أن ال فددب ددو ل مدداين ددنوات نتهددي
كددانون األول/ديسددمرب  .2025وا ددتااى لدددعوا وجهتهددا الفان د املعني د ىتن يددل املددادا  5لفتعفيددخت عفددة مشددرو
حتفيل ،أ ارت امباىوا ك أن أجل التمديد امل فوب ينتهي  31كانون األول/ديسمرب .2025
يش ددري ف ددب التمدي ددد ك أن امب دداىوا عامف ددت ف ددرتا التمدي ددد الس دداىي مد د  142 763 067مد درتا مرىع ددا.
وا ددتااى لدددعوا وجهتهددا الفان د املعني د ىتن يددل املددادا  5لفتعفيددخت عفددة مشددرو حتفيددل ،أ ددارت امبدداىوا ك أن
" فب التمديد ان وا عفة خ ىش ن املساح الد التعامدل معهدا ،حيدث أت دري ك أهندا 142 763 067
مرتا مرىعا ىد من  156 997 972مرتا مرىعا .ويتعزا ابلو ك أن الرقم تحسب ى ريخت اخل اعتبدارا مدن 31
كانون األول/ديسمرب  ،2014حني أن فرتا التمديد بدأ من  1كانون ال اين/يناير ."2014
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 -6ويشددري ال فددب ك أن امبدداىوا نياددت ،فددرتا فددب التمديددد الراىد  ،معايري ددا الو نيد
للعمال املتعفي نأللةايف ،مبا ابلو املعايري الو ني املتعفي نإلفراأل عن األراضي ،و دي معدايري
مفزم د د امي د د ااهد ددات العامف د د امبد دداىوا .وأ د ددارت الفان د د ك أ ي د د د ددله ااهد ددود و ك أن
فبات التمديد الساىي .
امباىوا ،ىييامها ىللو ،قد أوفت نلتزامها عفة الناو املشار لي
 -7ويشري ال فب ك ااهود املبلول من أجل عزيز قدرات ااهات الو ني والدولي املعنيد
نألعمال املتعفي نأللةايف امباىوا ،مبا ابلدو اادا عددد العدامفني الوحددا الو نيد إلاالد
األلةايف ى ثني اختصاصيا ضافيا وال اال األلةايف مبا يرف قدر ا ك  150اختصاصديا ،مد
قيددايف الفان د الدولي د لفصددفيب األدددر ىتددوفري املعدددات ال ام د ل ختصاصدديني اإلضددافيني ،واادا
قدرات اال األلةدايف ملنظمد " دالو ر دت" ك  240اختصاصديا االد األلةدايف ،واادا قددرات
اال د األلة ددايف لفمنظم د النروعي د لفمس دداعدا الش ددعبي ك  70اختصاص دديا ددلا ام ددال .ويش ددري
ال فب كللو ك أن امبداىوا أ دركت منظمتدني أخدريني ودال االد األلةدايف شدرعان ن يدل
عمفيدات امبدداىوا ،دا منظمد دوير منتاددات الكشدل عددن األلةدايف األرضددي امل دادا للفدراد
( APOPOوال ريخت ا تشدارا املعد نأللةدايف .و حظدت الفاند نر يدات أن امبداىوا قدد ىدللت
جهودا لبناب قدرا ا وحتسني ك اب ا ن ت ادا من الددعم امليدديف مدن املنظمدات الدوليد  ،وىوضد
خ ملس و هري املنا خت املتبيي .
 -8ويشدري ال فددب ك أن امبدداىوا ا ددتادثت خد ل فدرتا فددب التمديددد الراىد  ،ن درتاك
م د منظم د " ددالو ر ددت" واملنظم د النروعي د لفمسدداعدا الشددعبي و ددا مددن ااهددات املعني د إباال د
األلةددايف ،مشددروعني را دددين يشددم ن نشددر األصددول امليكانيكي د (منظم د " ددالو ر ددت" وك د ب
اكتشا األلةايف (املنظم النروعي لفمساعدا الشعبي  ،عفة التدوايل .ووجهدت الفاند ر دال ك
امباىوا فب فيها يدم معفومات ضافي ىش ن حال له ااهود ،ووضد معدايري ابات صدف ،
وأي د معفومددات ضددافي عددن أمدداكن نشددر ددله األصددول وةثري ددا عفددة الك ددابا .و ددياا الددرد،
أ ددارت امب دداىوا فبه ددا امل ددني ك أن مركز ددا للعم ددال املتعفي د نأللة ددايف يس ددتعرن نت ددا
املشددروعني الرا دددين قبددل النظددر و ددي الن دداا التشددةيفي ددله األصددول أا مكددان البفددد
عتددرب فيد ددله األصددول ددي أف ددل أداا .وأ ددارت الفاند نر يددات ك جهددود امبدداىوا الراميد ك
ا ااب خ وات تكشا منهايدات جديددا لدزادا قددر ا .و حظدت الفاند كدللو أن ن يدل
امبدداىوا ددله ااهددود قددد كنهددا مددن امل ددي قدددما التن يددل فددرتا امني د أقددل ك دريا مددن املهف د
امليرتح امل فوى .
 -9ويشددري ال فددب ك الظددرو التالي د نعتبار ددا حالددت دون ح دراا مزيددد مددن التيددديف جددو
كمددال العمددل فددرتا فددب التمديددد السدداىخت (أ ار ددا مسددتوا التفددو نملعددادن (ب عددديف
ك اي التمويل امليديف من احلكوم لةرن اال األلةايف (أل عديف ك اي معدات اال األلةايف.
 -10ويشد د د ددري ال فد د د ددب ك أن مجد د د ددايل املسد د د دداح املتبيي د د د د امبد د د دداىوا ،كد د د ددانون األول/
ددت منددا خت مفةومد البفددد( ،وحيددث
ديسددمرب  ،2016ىفد  66 230 103أمتددار مرىعد
ييسم هنر مااوا حيل األلةايف املمتد من مو نايزا ك روينيا ،توك منظم دالو ر دت حاليدا
التعام ددل مد د املن يد د املمت دددا م ددن مو ددنايزا ك م ددااوا فيم ددا يت ددوك ال ري ددخت ا تش ددارا املعد د
وخصصددت مسدداحات عمددل
نأللةددايف التعامددل مد حيددول األلةددايف املمتدددا مددن مددااوا ك روينيددا  .ت
ملنظمات ضافي  ،عفة الناو التايل
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التحدأل املتبقي أمام لمبا األ يف انان ااو /ددسمرب 2016
املن ي املفةوم
-1
-2
-3
-4

مو نايزا ك هنر مااوا
هنر مااوا ك هنر روينيا
(3
مركز انةو احلدودا ك هنر موينيزا
مركز انةو احلدودا ك هنر موينيزا

املساح املتبيي لفتعامل املنظم
معها (نملرت املرى

14 523 000
11 277 700
17 292 098
7 181 638

 -5رو يتو ك مواي ميشن

8 702 023

يبا ك ل ليكون

7 281 913

 -6غاى

 -7لو ولو
ا مجايل

 -11و حظت الفان

56 000
66 2٣0 10٣

ارن

املساح الكفي لفمنا خت

الو ر ت
ال ريخت ا تشارا املع نأللةايف
الوحدا الو ني إلاال األلةايف
منظم د ددوير منتاددات الكشددل
ع د د ددن األلةد د د ددايف األرض د د ددي امل د د د ددادا
للفراد (APOPO
املنظم د د د د د د النروعي د د د د د د لفمس د د د د دداعدا
الشعبي
املنظم د د د د د د النروعي د د د د د د لفمس د د د د دداعدا
الشعبي
الوحدا الو ني إلاال األلةايف

اادول امليديف

ال فب.

 -12ويشري ال فدب ك أن لفمندا خت املفةومد املتبييد أثدرا اقتصدادا واجتماعيدا عفدة امتمعدات
ادفي  ،حيث عوا حري نيل أفراد ا ملزاول األنش اليوميد ومتند ا دتددايف األراضدي للغدران
اإلنتاجي  .ويشري ال فب ك أن املنا خت املفةوم كان ا أ دد األثدر عفدة السدكان الدري يني الدلين
يعيشددون نليددرب مددن حيددول األلةددايف ،حيددث يتعددرن البشددر واملا ددي لفيتدل ى عددل األلةددايف ويت د ر
مزارعو الك ا  ،نتياد لفااجد ا قتصدادي  ،ك املددا را ىزراعد دله األراضدي .ويشدري ال فدب
أي ا ،عفة بيل امل دال ،ك أن املندا خت املفةومد متند الوصدول ك جدو  5 000 000مدرت مرىد
مددن أراضددي املدزار التااريد لزراعد الشدداا واأل دداار اخلشددبي  .ويشددري ال فددب ك أند  ،ىعد
األحيان ،وجدد أ داار خشدبي زداوات مرحفد الن د وفيددت قيمتهدا التااريد  .ويشدري ال فدب
كددللو ك أن املنددا خت املفةوم د ددؤثر أي ددا عفددة قدددرا امبدداىوا عفددة نمي د السددياح حديي د
ليمبوى ددو الك ددربا الع دداىرا لفا دددود ،و ددو مش ددرو ددياحي ث ث ددي األ درا ش ددرتك في د امب دداىوا
وجن ددوب أفرييي ددا ومواامبي ددخت ،حي ددث يوج ددد حي ددل األلة ددايف املمت ددد م ددن مرك ددز ددانةو احل دددودا ك
كددروكس ك ددورنر ،وحي ددث دزال املن ددا خت املفةوم د دون هددري .وأ ددارت الفان د ك أن كم ددال
ن يل املادا  ،5خ ل فرتا التمديد امل فوى  ،من املمكن أن يسدهم ىيدوا حتسدني د م البشدر
واألوضا ا جتماعي  -ا قتصادي امباىوا.
 -13وكمددا ددبيت اإل ددارا ،في ددد فب ددت امب دداىوا التمديددد مل دددا مث دداين ددنوات ،م ددن ك ددانون
ال اين/يندداير  2018ك كددانون األول/ديسددمرب  .2025ويشددري ال فددب ك أن املدددا عتمددد عفددة
ن دداا التفددو املتبيددي ،واليدددرات التشددةيفي الرا ن د لفاه دات املدتف د صدداحب املصددفا املعني د
إباال األلةايف ،وادافظ عفة مستوات التمويل الرا ن .
__________

(3
4

قتسمت املن ي املفةوم املمتدا من مركز انةو احلدودا ك هنر موينزا ك ق اعني من صفني.
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 -14ويت من ال فب خ د عمدل وميزانيد م صدفتني لف درتا  .2018-2017ويشدري ال فدب
ك أن مركددز امبدداىوا للعمددال املتعفي د نأللةددايف دديني خ د العمددل كددل عددايف ،خ د ل فددرتا
التمديددد ،لكددي ظددل م مد و وجد العمفيددات ىشددكل أدا .ويشددمل ال فددب أي ددا جددداول بددني
املسدداحات الد دديارا التعامددل معهددا ،ومواقعهددا ،كددل ددن مددن فددرتا التمديددد ،واملنظمد ال د
تن ل ابلو .ويشري ال فدب ك أن امبداىوا عتدزيف التعامدل مد مسداحات قددر ا 6 349 404
أمتددار مرىعد عددايف  2017و 8 001 700مددرت مرىد عددايف  2018و 8 500 098مدرتا
مرىعددا عددايف  2019و 9 106 912م درتا مرىعددا عددايف  2020و 7 720 000مددرت مرى د
عد ددايف  2021و 7 766 000مد ددرت مرى د د عد ددايف  2022و 7 890 000مد ددرت مرى د د
عايف  2023و 6 743 969مرتا مرىعا عايف .2025
 -15وأ ددارت الفان د ك أن امبدداىوا والدددول األ درا ككددل تسددت يد مددن الت دزايف امبدداىوا
إبى الدول األ درا أو أبول نلتةيدريات خ د العمدل .وأ دارت الفاند كدللو ك الدنه
الشدامل الدلا توخداه امبدداىوا عدداد فبهدا ،و ك التدزايف امبدداىوا مبواصدف دلا الدنه الشددامل
فب التمديد و نيياها حبسب ال رورا.
ن يل اخل املدرج
 -16ويش ددري ال ف ددب ك ع دددا عوام ددل ك ددن أن ددؤثر عاىي ددا أو ددفبيا عف ددة اإل ددار ال ددزم
لف فب ،منها ما يفي األم ار املومسيد  ،وصدعوى الت داريس ،واملسدتوا املر د لفتادزو حيدول
األلة ددايف ال ددلا ي ددؤدا ك ب ددا ؤ مع دددل االته ددا ،والتموي ددل .ويش ددري ال ف ددب ك ددللو ك أن املن ددا
ا قتصددادا العددايف امبدداىوا قددد يددؤثر عفددة العمفيددات ،و ك أن اخل د ددرتن أن يظددل املنددا
ا قتصددادا موا يددا لعمفيددات االد األلةددايف .وأ ددارت امبدداىوا كددللو ال فددب ك أن املنظمددات
األحد عهدا وال اال األلةايف مل عمل البفد املاضي ،و ك أن معد ت الت هري دله
املنظمددات ددي وددرد يددديرات ،حيددث ينبةددي حتديددد معدددل الت هددري املو ددم قبددل حتديددد أرقددايف
دقيي  .وأ ارت الفان ك أن ضوب العوامدل الك دريا الد قدد دؤثر عاىيدا أو دفبيا عفدة ن يدل
اخل  ،من املهم أن حتي امباىوا الدول األ را عفما نلظرو املتةريا.
 -17ويشددري ال فددب ك أن امبدداىوا توق د احلاج د ك  129,74مفيددون دو ر مددن دو رات
الو ات املتادا للنش املتعفي ىتن يل املادا  5فرتا التمديد ال تماني السنوات ،منها 12,7
مفيون دو ر متوقع مدن حكومد امبداىوا و 117,04مفيدون دو ر متوقعد مدن الددعم امليدديف ك
ددركا ها م ددن مص ددادر التموي ددل الدولي د  .ويش ددري ال ف ددب ك أن امب دداىوا حافظ ددت عف ددة التزامه ددا
نحلصول عفة موارد تعفخت ن حتياجات املدرجد ال فدب السداىخت ،مبدا ابلدو املدوارد امليدمد
مددن حكوم د امبدداىوا .وأ ددارت الفان د ك أن حكوم د امبدداىوا قدددمت أك ددر مددن  1,5مفيددون
دو ر ك مركز امباىوا للعمال املتعفي نأللةايف والوحدا الو ني إلاال األلةايف فرتا التمديدد،
وأهنددا تواصددل يدددم ددلا التمويددل حددُ كمددال العمددل ،ويتتوق د اادا التمويددل ىندداب عفددة أوج د
التاسن الوض ا قتصدادا لفبفدد .وأ دارت الفاند ك أن ا حتياجدات السدنوي مدن التمويدل
اخلارجي أكرب ىك ري من خربا امباىوا املكتسب حُ اآلن.
 -18و فبد ددت الفان د د  ،ر د ددال وجهتهد ددا ك امبد دداىوا ،اصد دديل ضد ددافي ىش د د ن جهود د ددا
وخ ه ددا املتعفي د د حبش ددد امل د دوارد األجف ددني اليري ددب والبعي ددد ،ل ددمان ا ددتدام دددفخت امل د دوارد
لفربانم  .وا تااى لللو ،أ ارت امباىوا فبها املني ك أن حشدد املدوارد ديكون جهددا
مسددتمرا البفددد ،وأن ددله ااهددود ىدددأت اآلن ددؤ مثار ددا ،حيددث يتتوق د أن يددزداد الدددعم املددايل
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امليددديف مددن امتم د الدددويل لفشددركاب الدددوليني .وأ ددارت امبدداىوا أي ددا ك أهنددا تواصددل دددويل
املشدكف عدن ريدخت ح ددور وبا بد ادافدل الدوليد لتمدا الددعم مددن امتمد الددويل .وأ ددارت
امباىوا كللو ك أن مركز ا للعمال املتعفي نأللةايف يست يل وقت قريب موقعا بكيا
ييديف معفومات عن الربانم  .ووجهت الفان ر ال أي ا ك امباىوا فبت فيها معفومات عن
ااه ددود املبلول د ل ددمان مراع دداا األعم ددال املتعفي د نأللة ددايف اخل د اإل ا ي د الو ني د واخل د
الو ني د األخددرا ابات الصددف ال د قددد يددد جهددود امبدداىوا الرامي د ك حشددد امل دوارد .ومل تندداول
امباىوا له املس ل رد ا.
 -19ونظدرا ك أن امليزانيد ت دمن التمويدل امليدديف لفمنظمد النروعيد لفمسداعدا الشدعبي حددُ
عايف  ،2025وم م حظ أن أنش له املنظم احليل املمتد من غاى يبا ك ل ليكون
واحليل املمتد من رو يتو ك مدواي مدن امليدرر كما دا حبفدول هنايد عدايف  2020وعدايف ،2024
عفددة الت دوايل ،فيددد وجهددت الفان د ر ددال ك امبدداىوا فبددت فيهددا معفومددات ضددافي عددن اخل د
املتعفي ىيدرا املنظم ىعد ن يل له األنش  .وأ دارت امبداىوا رد دا ك أند مبادرد كمدال
املنظم د امل ددلكورا ألنش د تها ددله املن ددا خت ،تس ددهم ىي دددار ا التعام ددل م د من ددا خت مفةوم د
أخرا.
ييدديم
 -20ويشددمل ال فددب معفومددات أخددرا ابات صددف كددن أن يددد الدددول األ درا
ال ف ددب والنظ ددر فيد د  ،ش ددمل يييم ددا م صد د لفمواقد د املفةومد د املتبييد د وخصا ص ددها و اريس ددها
وةثريا ا ،نإلضاف ك خرا وصور وفر املزيد من الوضوت ىش ن بيع ون داا التفدو داخدل
امب د دداىوا .و حظ د ددت الفان د د أي د ددا أن امب د دداىوا ق د دددمت د د د عام د د ع د ددن ا ياك د ددل املؤ س د ددي ،
واملس ددؤوليات التش ددةيفي  ،ف د ع ددن ج درابات ىن دداب الي دددرات ،مب ددا ابل ددو جهود ددا الرامي د ك
مراعاا البياانت املتعفي ى ااا األلةايف املنا خت اخلاضع لو يتها ،مصدن حبسدب ندو اادنس
والسن.
 -21و ياا اإل ارا ك أن ن يل خ امباىوا الو نيد إلاالد األلةدايف ديت ثر نملعفومدات
ااديدددا ،ومس ددتوا امل دوارد ال د يددتم احلص ددول عفيه ددا ،وال هددم األف ددل ليدددرا ااه ددات التش ددةيفي
ااديدددا عفددة الت هددري ،واملنهايددات ااديدددا ااددارا ن يددل ا و يييمهددا ،ون دداا اليدددرا اخلارجي د
أو الداخفي د املسددتددم املس د والت هددري ،أ ددارت الفان د ك أن يدددم امبدداىوا ك الفان د ،
حبف ددول  30نيس ددان/أىريل  ،2019خ د د عم ددل م ص ددف وَّدث د د ىش د د ن امل دددا املتبيي د د املش ددمول
نلتمديد من ن أن حييخت فا دا ل اقي  .وأ دارت الفاند ك أن خ د العمدل دله ينبةدي أن
ت من قا م َّدث جبمي املنا خت ال من املعرو أو من املشتب أن هبدا ألةامدا م دادا للفدراد،
والتوقعددات السددنوي نملنددا خت الد دديتتعامل معهددا املدددا املتبييد املشددمول نل فددب ،ومسدداحتها،
واملنظم ال تتعامل معها ،وميزاني م صف منيا .
 -22و حظددت الفان د نر يددات أن املعفوم دات امليدم د ال فددب ا الددرد عفددة أ ددلف الفان د
امف وكامف وواضا  .و حظت الفان كللو أن اخل ال قدمتها امباىوا قاىف لفتن يل و كن
رصد ا و نص ىوضوت عفة العوامل ال كن أن ؤثر عفة معدل التن يدل .و حظدت الفاند أي دا
أن اخل موح وأن جناحها مر ون نلتمويل املسدتير ،ونحل داع عفدة دراكات قويد مد ااهدات
الدولي صاحب املصفا  ،ونملسا ل األخرا الد يدب ىيلد موا يد لدزادا قددرات املنظمدات املشدارك
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أنشد الت هددري .و ددلا الصدددد ،حظددت الفان د أن ا اقيد كددن أن سددت يد عندددما دوا
امباىوا الدول األ را ىتيارير نوي  ،حبفول  30نيسان/أىريل ،ىش ن ما يفي
(أ
فرتا التمديد

التيديف ادرا

ن يل ا لتزامات املدرج

خ الت هري السنوي لزمباىوا

(ب معفومددات َّدث د عددن التفددو املتبيددي ،مصددن وفيددا لفمعددايري الدولي د للعمددال
املتعفي نأللةايف ،مبا ابلو معايري اإلفراأل عن األراضي
(أل اخل السنوي امل صف واددث لتن يل فب التمديد امليديف من امبداىوا ،ىنداب
ياا التيديف ادرا التن يل
عفة ما تعم من معفومات جديدا
معفومددات َّدث د عددن امموع د الكامف د أل دداليبها العمفي د املتبع د لجف دراأل عددن
(د
األراضددي ،مبددا ابلددو اإلى د عددن النتددا املتعفي د مبشددروعني را دددين عددن األصددول امليكانيكي د
وك ب اكتشا األلةايف
التيددديف ادددرا ىشد ن عهددد امبدداىوا ىنيددل مركز ددا للعمددال املتعفيد نأللةددايف ك
(ه
خارأل املنشآت العسكري  ،مبارد حصول واارا الدفا عفة األموال ال ام
جهددود حشددد امل دوارد والتمويددل اخلددارجي املتفيددة وامل دوارد ال د تياهددا حكوم د
(و
امباىوا لدعم جهود التن يل
معفوم ددات ع ددن جه ددود امب دداىوا الرامي د د ك ض ددمان مراع دداا األعم ددال املتعفي د د
(ا
نأللةددايف اخل د اإل ا ي د الو ني د واخل د الو ني د األخددرا ابات الصددف ال د قددد يددد جهددود
امباىوا الرامي ك حشد املوارد.
 -23وأ ددارت الفان د ك أ ي د ىد د امب دداىوا ال دددول األ درا  ،عف ددة النا ددو املش ددار ليد د
أع ه ،و حا تها عفما ىصورا منتظم نلت ورات األخرا ابات الصف فيما يتعفخت ىتن يل املادا 5
ال ددرتا املش ددمول نل ف ددب و ن ي ددل ا لتزام ددات األخ ددرا املدرجد د فيد د  ،وابل ددو ا جتماع ددات
املعيددودا ىددني الدددورات ،واجتمددا الدددول األ درا  ،وامل دؤمترات ا تعراضددي  ،وكددللو مددن خ د ل
التيارير امليدم مبوجب املادا  ،7ن تددايف دليل عداد التيارير.
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