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 االجتماع العشرون 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر   25-21جنيف، 
 ‘ من جدول األعمال المؤقت1)ح(’10البند  

 النظر في حالة االتفاقية وتنفيذها بصورة عامة
 دعم التنفيذ

  تقرير عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ وطريقة أدائها وماليتها وعرض خطة عمل وميزانية 
 2023ألجل أنشطة وحدة دعم التنفيذ في عام 

فيذ اتفاقية حظر األلغام المضططادة لرفراد وطريقة أدائها  أنشطططة وحدة دعم تن  
 تقرير مؤقت - وماليتها

 *مقدم من مدير وحدة دعم التنفيذ  

 معلومات أساسية -أوالا  
  ، اعرمدت الدول األطراف خطة عمل وحدة دعم الرنفيذ2019في المؤتمر االستترارا تتي الراعا لاا   -1

لتتت التتدول األطراف م ر  2024-2020. ولتتدا اعرمتتاد خطتتة عمتتل  2024-2020وميزانيرهتتا لتفررة   ، عتتدت
اجرماع الدول األطراف الراعا عشتتتتتتر. وذتتتتتتمتت  ذم الرادعمت دمع زالدعم الماز ز ما زالدعم األستتتتتتاستتتتتيز  

توصتتتتتتتتتية استتتتتتتتترارا   لتوحدة من أجل تحستتتتتتتتتين دعم الرنفيذ واتماع نهع عمتي أاثر ف ا  الرنفيذ تمشتتتتتتتتتيا  ما 
وإ تتتتتتتتتتافة فلل  ل ،   منرصتتتتتتتتتتط المدة لاطة الامل الم دمة فلل اجرماع الدول األطراف الستتتتتتتتتتاد  عشتتتتتتتتتتر.

 10المؤتمر االستتتتتتترارا تتتتتتتي الراعا خطة عمل أوستتتتتتتتو الري الرزمت فيها الدول األطراف في ا جرا    اعرمد
تاهدات مراددة الستتتتتتتتتتتنوات حيثما   زت ديم تبرعات لكي عرستتتتتتتتتتتنل لوحدة الرنفيذ أدا  عمتها عفاالية، ما قطا ب 

 أمكن  ل ، وف ا  لاطة الامل الامسية لتوحدةز. 

ا  ، تماذتتتتتي 2022واعرمد اجرماع الدول األطراف الراستتتتتا عشتتتتتر خطة عمل الوحدة وميزانيرها لاا   -2
، و دت مستتتتتتتتتتتتتتا متات في  2021حزيران/عونيت    30. وحرل 2024-2020ما خطتة عمتهتا وميزانيرهتا لتفررة 

من الدول األطراف الاشتتر الراليةأ أستترراليا وأعرلندا وكت يكا وكيرو وترويا وستتويستترا  2022اا  خطة الامل ل
وفنتنتتدا وونتتدا والممتكتتة المرحتتدة واليتتاعتتان. وإ تتتتتتتتتتتتتتتافتتة فلل  لتت ، أبتن عتتدد من التتدول األطراف الوحتتدة عتت ن 

 .  الربرعات سر تي قريما  

  

مة ل . *  اُتفق عتل نشر  ذم الوثي ة عاد تا يخ النشر الماراد لظروف خا جة عن ف ادة ال هة الم دتِّ
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 التقرير -ثانياا  
ودعمهتا وإن تا  تا من خمل االجرمتاعتات الرستتتتتتتتتتتتتتميتة و ير   فعتداد أنشتتتتتتتتتتتتتتطتة المرتاعاتةزأ 1الواليتة  

الرسمية الري تا د عموجب االتفاقية، عما فيها اجرماعات الدول األطراف، ومؤتمرات االسرارا ،  
ومؤتمرات الراتتتدعتتتل، واالجرمتتتاعتتتات الري تراتتتتل التتتدو ات، والت تتتان التتتدا متتتة، ول نتتتة الرنستتتتتتتتتتتتتتيق، 

 ز( 1) 5لمادة وم موعة تحتيل طتمات الرمدعد في فطا  ا

ت ديم الدعم الفني و يرم فلل الر يس والر يس المايتن والرؤستتا  المشتتا وين والم ر ين  زأ 2الوالية  
 ز( 2) المشا وين أثنا  قيامهم ع عمالهم المرصتة ع ميا تت  االجرماعات

لتر استة الكولومبية في تنستيق وإن ا  ا   وإدا ي ا   فني ا  دعم  2022قدمت وحدة دعم الرنفيذ طوال عا    -3
  .( اجرماعات لت نة الرنسيق7أنشطة المراعاة المرتمطة عسماة )

، قدمت الوحدة الدعم فلل الت نة المانية عمستتتتتتاعدة ال تتتتتتحايا  2022وانون الثاني/عناعر    19وفي  -4
حايا  مَّ ل ان مساعدة ال حايا ومنس ي في اسر افة ماركط عتل ا نررنت لمدة عو  وامل لمساعدة ال 

اتفاقية حظر األلغا  الم تتتتتتتتادة لتفراد واتفاقية الذخا ر الان ودية. وذتتتتتتتتهد الماركط أي تتتتتتتتا  مشتتتتتتتتا وة ل ان 
و يئات تنستيق اتفاقيات نزع الستمح المارتفة الري ُوتتفت برناول مستا ل تراتق عالرااون والمستاعدة، وممثتين  

األلغا  األ  تتتتتية، وأمانة اتفاقية ح وخ األذتتتتتااق  وو ا عاقة، والت نة الدولية عن الحمتة الدولية لحظر  
 ذا  منظمة ا نستتتتتتانية والشتتتتتتمول. وذتتتتتتكل -لتصتتتتتتتيب األحمر، والمنظمة الدولية لتذتتتتتتااق  وو ا عاقة  

جز ا  من جهود الت نة لرازيز الرآ   و تمان فستدا  مشتو ة مرست ة فلل الدول األطراف عاصتوق   الماركط
يذ مستاعدة ال تحايا. و حبت جميا األطراف عالماركط بوصتف  مناستمة مهمة لمناقشتة الفرق المتموستة  تنف

 لترااون عتل تح يق  دفها المشررك.

وقدمت الوحدة الدعم فلل الر يستتتتتتة والت ان في استتتتتتر تتتتتتافة اجرماعاتها األولية لترفكير في والعرها   -5
، قدمت الوحدة الدعم فلل الر يستتتتتتتتتة 2022لثاني/عناعر  وانون ا 21ومناقشتتتتتتتتتة خطه عمتها لهذا الاا . وفي 

ول نة الرنستيق في تنظيم ماركط عتل ا نررنت الستركشتاف الرحديات والفرق المرتمطة برنفيذ االتفاقية في  
لتنظر    . وقدمت الوحدة فحاطة ألع تتا  ل نة الرنستتيق عشتت ن و تتا االتفاقية والمستتا ل الر يستتية2022عا  

نادا  فلل األولويات الري أل ت عتيها الت ان ال تتتتتتتتتتتو  في اجرماع الدول األطراف  استتتتتتتتتتتر   2022فيها في عا  
الراستتتتتا عشتتتتتر. وكالمثل، دعيت منظمات، من بينها الحمتة الدولية لحظر األلغا  األ  تتتتتية والت نة الدولية 

ونري ة لذل ، أصتتتتتتتتتتتم  لدا    لتصتتتتتتتتتتتتيب األحمر، فلل ت ديم عر  عن م االت تنفيذ موا تتتتتتتتتتتي ية مارتفة.
  مشتتتتترروا  ا    الت نة فهم أف تتتتتل لحالة تنفيذ االتفاقية والرحديات الري تواج   ذا الرنفيذ، واارستتتتتبوا فهمأع تتتتتا

 لترحديات الر يسية الري تارر  الرنفيذ.

ما الدول األطراف المر تتتتتر ة من ا   وقر ت ل نة الرنستتتتتيق، في اجرماعها األولي، أن ت رما ثنا ي  -6
 ري تواجهها وتشتتتتتت يا فد ام ماتومات ذتتتتتتامتة في ت ا ير ا الم دمة عموجب األلغا  الارستتتتتتاش فهم ذتتتتتتامل لتحالة ال 

ا  ثنا ي ا  اجرماع 23. وخمل أذتهر ذتماف/فبراعر وا ا /ما   وأيا /ماعو، حددت الوحدة مواعيد ع د 7المادة 
  المرات ة لممثتي ل نة الرنستتتتتتتتتتتتيق ما الدول األطراف الراليةأ األ دن وأفغانستتتتتتتتتتتتران )دا رة األمم المرحدة ل جرا ات  

وإاوادو  وأو ندا وكو وندو والبوستتنة والهرستت  وكيرو وتاعتند وتشتتاد وجمهو ية الكونغو الديم راطية    عاأللغا (
  

  5في المؤتمر االستترارا تتي الثالس، استتر يل عن الت ان الدا مة ع  كا ل ان، وُأستتندت والية تحتيل طتمات الرمدعد عموجب المادة   (1)
. وفي المؤتمر االستترارا تتي الثالس، ُعدتلت لياال الت ان ف صتتمحت ت تتم   يستتا  وثمثة أع تتا   5فلل الت نة المانية برنفيذ المادة  

 في الت نة.

، والت نة المانية عمستتتتتتتتتاعدة ال تتتتتتتتتحايا، والت نة المانية برازيز الرااون والمستتتتتتتتتاعدة، والت نة المانية  5المانية برنفيذ المادة  الت نة   (2)
 عاالمرثال ال ا م عتل الرااون.
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  بيستتتاو   - وجنوش الستتتودان و ممابوو وستتترو النكا والستتتنغال والستتتودان وصتتتركيا والصتتتومال وطاجيكستتتران و ينيا  
 وورواتيا وومبوديا ومو امبيق وني يريا واليمن.

، قدتمت الوحدة الدعم فلل الر يستتتتتتتتتتة في اال تتتتتتتتتتطمع بوالعرها عشتتتتتتتتتت ن 2022ا ا /ما     1 وفي -7
ال هود الرامية فلل حشتتتد موا د وا ية لصتتتال  الوحدة، عطرخ منها فستتتدا  المشتتتو ة فلل الر يستتتة في تاطيه  

.  ة لتفراد المؤتمر الستتتنوو الستتتاعا  عمن الربرعات من أجل تنفيذ اتفاقية حظر األلغا  الم تتتادواستتتر تتتافة  
وترأستتتتت المؤتمري   يستتتتة اجرماع الدول األطراف الاشتتتترين، ستتتتاادة الستتتتيدة أليستتتتيا أ انغو أولمو ، الممثتة 
الدا مة لكولومبيا لدا األمم المرحدة في جنيف. وأل ت ستتتتتتتتتاادة الستتتتتتتتتيدة ما تا لوستتتتتتتتتيا  اميريز، نا مة   يس 

ن من بين المندوكين الر ياي المستتتتتتتتروا ا خرين ووا  اولومبيا وو يرة الاا جية، وتمة   يستتتتتتتتية عبر الفيدعو.
و ير الدولة لتشتؤون الاا جية في الياعان ستاادة الستيد واذتيو فيشتيرو، والمماوثة الااصتة لمتحاد األو وكي  

 المانية بنزع السمح وعد  االنرشا  ساادة السيدة ما جوليين فان دعتين.

 ات المراعاة، من بينها الرواصتتتتتتتتتتتتل ما وقدتمت الوحدة أي تتتتتتتتتتتتا  الدعم عاصتتتتتتتتتتتتوق عدد من فجرا -8
تحميل تدخمت الدول في مؤتمر فعمن الربرعات   و تتتتمان  األطراف في فطا  ثنا ي عشتتتت ن تاهداتها الدول

الشتتتتتتتتتتتتتتمتكتيأ   االتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة  موقا  -https://www.apminebanconvention.org/en/pledgingعتتل 

conferences/7pc/ . 

وقتتدمتتت التتدول األطراف والمنظمتتات الرتتاليتتة تاهتتدات و/أو بيتتانتتات أثنتتا  مؤتمر فعمن الربرعتتاتأ  -9
  أسرراليا بوصفها منست ة برنامع الرعاية، وألمانيا، وأعرلندا، وإيطاليا، وكت يكا، وكيرو، وتاعتند، وترويا، وستوفينيا،

 وفرنسا، وفنتندا، ووندا، ووولومبيا، والنرويع، والنمسا، و ولندا، والياعان. والسويد، وسويسرا،

وال عزال ُعنظر فلل مؤتمر فعمن الربرعات عتل أن  حدث مهم ل تتتتمان تدفق تبرعات وا ية لدعم  -10
 تنفيذ خطة عمل الوحدة السنوية وما عاد  ل . 

ممثتي جهات الرنسيق المانية عالمسا ل   ، دعمت الوحدة الت ان وأحد2022ا ا /ما     10وفي   -11
 7زت ا ير الشتتتتتتفا ية عموجب المادة ال نستتتتتتانية لدا الت نة في استتتتتتر تتتتتتافة حت ة عمل عتل ا نررنت عشتتتتتت ن 

. وُدعيت جميا الدول األطراف المر تر ة من األلغا  فلل المشتا وة بهدف تح يق أمو  وخطة عمل أوستتوز
نيستتان/أبريل و فا   30عحتول الموعد النها ي المحدد في  7المادة   من بينها تشتت يا ت ديم الر ا ير عم ر تتل

مستتتتتروا الوعي عاه األستتتتتا  الذو ُو تتتتتا في اجرماع الدول األطراف الراستتتتتا عشتتتتتر وكالثغرات في ت ديم 
ووانت حت ة الامل أي تتتتتا  فرصتتتتتة لطرح الدول    الر ا ير وفي ت استتتتتم األدوات المراحة لدعم الدول األطراف.

  والرحادث عن الرحديات الري تواجهها في م ال ت ديم الر ا ير وأو مستتت لة أخرا تراتق بذل .األطراف أستتتئتة  
الفرصتتتة لت نة المانية برازيز الرااون والمستتتاعدة لبد  الامل ع داة ت ديم الر ا ير  ا   وأتاحت حت ة الامل أي تتت 

 عتل ا نررنت الري و ات السرادا  الدول األطراف الطوعي. 

، قتتتدمتتتت الوحتتتدة التتتدعم فلل الت نتتتة المانيتتتة عتتتاالمرثتتتال ال تتتا م عتل 2022متتتا    /ا ا   11وفي   -12
الرااون في فعداد وتو يا بمغ عتل الدول األطراف الري عتيها الرزامات لم تط بها عشتت ن ت ديم ت ا ير عن 

لية اتصتتتتتتتاالت ما الت نة الدو ا  من االتفاقية. وأجرت الوحدة أي تتتتتتت  9الرشتتتتتتترياات الوطنية عم ر تتتتتتتل المادة 
 . 9لتصتيب األحمر واالتحاد البرلماني الدولي لرحدعد ويفية حفز المزيد من الامل عش ن تنفيذ المادة 

وكستتتبب استتترمرا  الرحديات المرتمطة عاألنصتتتمة الم ر ة لكي تدعم األمم المرحدة اجرماعات الدول   -13
ة عستتتتتتتتتتتتتتبتل منهتا تاميم البم تات األطراف، متا فرئتت الوحتدة تكرت  المزيتد من الموا د لماتال تة  تذم المستتتتتتتتتتتتتت لت 

)المرفق عتي  في المؤتمر االسرارا ي الراعا( عتل الدول األطراف ودعم جهود الر يسة في  مان فخطا   
دت  األمم  الدول الري عتيها مر خرات وتشتتتتتتتتتتت ياها عتل دفا أنصتتتتتتتتتتتبرها الم ر ة قبل الموعد النها ي الذو حدت

اجرماع الدول األع تا /المؤتمر االسترارا تي بثمثة أذتهر.  المرحدة قبل  ل  بوقت طويل، أو قبل انا اد  

https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc/
https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc/
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وإ تتتتتتتتافة فلل  ل ، وثتفت الوحدة جهود ا لترد عتل استتتتتتتترفستتتتتتتتا ات الدول األطراف عن الماتومات المرات ة 
ع نصتتتتتبرها الم ر ة. وفي أع اش م ر  اجرماع الدول األطراف الراستتتتتا عشتتتتتر الذو وتط الر يستتتتتة عمواصتتتتتتة  

مم المرحدة الم ر ة وت ديم م ررح العرمادم في اجرماع الدول األطراف الاشتتتترين،  الرشتتتتاو  عشتتتت ن أنصتتتتمة األ
، قدمت الوحدة الدعم فلل الر يستتتة في استتتر تتتافة مناقشتتتة  ير  ستتتمية عاصتتتوق 2022أيا /ماعو    19في 

  ذم المسا ل والمزيد من المناقشات عش ن الم ر  الذو سُيار  عتل الدول األطراف.

ر الدول  2022  أيا /ماعو  23وفي  -14 ، قدمت الوحدة الدعم فلل الر يستتتة والت ان في تو يا بمغ عذوت
  األطراف عالموعد النها ي الم بل لر ديم الر ا ير وي د  ف ذتتتتادات ف تتتتا ية عشتتتت ن الماتومات الري عراين ت ديمها

 ما مؤذرات خطة عمل أوستو.ا  تمشي  7في ت ا ير ا عموجب المادة 

ل الر يستتتتتتتتتة في تنفيذ والعرها عاصتتتتتتتتتوق جهود تح يق الاالمية من خمل وقدمت الوحدة الدعم فل -15
فعداد و قات ماتومات أستتتتتتتتاستتتتتتتتية ودعم ع د اجرماعات ثنا ية ما ممثتي الدول  ير األطراف. ومن خمل  
م ر  م تس االتحتاد األو وكي، قتامتت الر يستتتتتتتتتتتتتتتة ومماوث االتفتاقيتة الاتاق بماثتة فلل نيويو ك في الفررة 

لتمشتتتتتتا وة في أحداث زاليو  الدولي لتروألية عاأللغا ز وزت ديم المستتتتتتاعدة    2022ان/أبريل  نيستتتتتت  7فلل  4 من
نيستتتتتتتتتتتتتتتان/أبريتل، وتازيز الر يتد الاتالمي عماتاعير االتفتاقيتة وأ تدافهتا،   4ا جرا ات المرات تة عتاأللغتا ز في  في

أ ا تتتتتتتتتتتتتتي أوورانيتا. وإدانة انرهتااات  ذم الماتاعير، وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا استتتتتتتتتتتتتتراتدا  األلغتا  الم تتتتتتتتتتتتتتادة لتفراد عتل 
نيويو ك، اجرمات الر يستتتتة ومماوث االتفاقية الااق ما أ  كي ان وأ مينيا وجز  ما ذتتتتال وجمهو ية   وفي

اجرماعات ما دا رة األمم المرحدة ل جرا ات المرات ة ا   الو الديم راطية الشتتتتتتتابية وفييت نا . وُع دت أي تتتتتتت 
والحمتة الدولية لحظر األلغا  األ  تتتتتتية. وع ب الماثة   عاأللغا  وكرنامع األمم المرحدة ا نما ي واليونيستتتتتتط

فلل نيويو ك، الر ت الر يستتتتتتتتتتتتتتة عادد من ممثتي الدول  ير األطراف في جنيف، عما فيها أ  كي ان وأ مينيا  
 وجز  ما ذال وجمهو ية الو الديم راطية الشابية وفييت نا  ومنغوليا ونيمال.

ة في اجرماعها ما أوورانيا واليونان عشتتت ن الرزاماتهما الري فلل الر يستتت ا   وقدمت الت نة الدعم أي تتت  -16
 من االتفاقية. 4لم تط بها  يما ياص تدمير المازونات عموجب المادة 

وقدمت الوحدة الدعم فلل الت نة المانية عمستتتاعدة ال تتتحايا في تنفيذ والعرها المرمثتة في مااطمة   -17
 المرات ة عمساعدة ال حايا، بوسا ل منها ما عتيأمحافل أخرا مانية عالمسا ل 

  ، قدمت الوحدة الدعم فلل الت نة في استتر تتافة نشتتاف جانبي2022ذتتماف/فبراعر   17في   أ() 
عانوان زمستتتتتتتتتاعدة ال تتتتتتتتتحاياأ أ مية ا دمام في أطر أوستتتتتتتتتا، عما في  ل  في حاالت المااطر واأل مات 

 ؛2022ل مة الاالمي الماني ع  ايا ا عاقة لاا  وحاالت الطوا ئ ا نسانيةز عتل  امش مؤتمر ا

، قتتدمتتت الوحتتدة التتدعم فلل الت نتتة في فل تتا  بيتتان في افررتتاح 2022ا ا /متتا      7في   ش() 
 لت نة المانية عح وخ األذااق  وو ا عاقة؛ 26الدو ة 

بيتتتتان في  2022ا ا /متتتتا      14في   م()  قتتتتدمتتتتت الوحتتتتدة التتتتدعم فلل الت نتتتتة في فل تتتتا    ،
 لم تس ح وخ ا نسان خمل المناقشة السنوية عش ن ح وخ األذااق  وو ا عاقة؛ 49 الدو ة

، دعمتتت الوحتتدة الت نتتة في ت تتديم بيتتان ورتتابي فلل جم يتتة  2022أيتتا /متتاعو    26في   د() 
ينة.  الصحة الاالمية عش ن الركنولوجيا الماِّ

  وقدمت الوحدة المشتتو ة والدعم فلل الر يستتة والت ان في و تتا خطه الجرماعات ما بين الدو ات - 18
أمكن الرغتتتب ا   أوليتت ا   . ووتتان تحتتدعتتد مكتتان الحتتدث تحتتديتت 2022حزيران/عونيتت     22فلل    20في الفررة من  

والت ان  جهود الر يستة ا  عتي  عف تل وفد ستويسترا الذو أمتن مروز الويبو لتمؤتمرات. ودعمت الوحدة أي ت 
في صتتتتتتتتتتتتتتيتتا تتة ممحظتتات تمهيتتديتتة ووثتتا ق أخرا الجرمتتاعتتات متتا بين التتدو ات، وإعتتداد وتاميم دعوات 
  وكرنامع  ذم االجرماعات، والرااقد ما مررجمين ذفويين لمجرماع ودعم عمتهم خمل  ذم االجرماعات. 
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  ن اش  ات الصتتتتتتتتة. فلل الر يستتتتتتتة والت ان في االتصتتتتتتتال عالابرا  وترتيب حت ات ال ا   وقدمت الدعم أي تتتتتتت 
  االجرمتتاع ُعايتتد اجرمتتاع المتتدعرين الوطنيين لتدا رة األمم المرحتتدة ل جرا ات المرات تتة عتاأللغتتا  التذو  وع تتد 

   ا . ف ا يا   تطتب تنسي  

بيستتتتتتاو  -  وقدمت الوحدة الدعم فلل الت نة المانية برازيز الرااون والمستتتتتتاعدة وإلل تشتتتتتتاد و ينيا -19
  الجرماعات النهع المصتتتتتتمم حستتتتتتب الحاالت الفردية الري ع دت عتل  امش وومبوديا في األعمال الرح تتتتتتيرية  

. وذتتمل الدتعم الم د  من الوحدة  2022حزيران/عوني     22فلل  20اجرماعات ما بين الدو ات في الفررة من  
بيستتتتتاو وومبوديا لو تتتتتا الصتتتتتيغة النها ية لتدعوات وجداول األعمال   -  الاملي ما الت نة وما تشتتتتتاد و ينيا

  بيستتاو(.   -   ومواد أخرا ولرو ياها، وتح تتيري المنصتتة وخدمات الررجمة لهذا الحدث )أو تشتتاد و ينيا   والارو  
عتل أن  منبر  وُع دت األحداث في ذتتكل   ين. وال عزال عنظر فلل النهع المصتتمم حستتب الحاالت الفردية

ز الشتتتتترااات لترغتب عتل  ا  لمارفة المزيد عن الرحديات الري تواجهها الدول المر تتتتتر ة من األلغا  وتازي 
  ذم الرحديات. 

، قدمت الوحدة الدعم فلل الت نة 2022أعتول/ستتتتتبرمبر  30ا ا /ما   فلل  31وخمل الفررة من   -20
في تنفيتتذ والعرهتتا المرمثتتتة في فعتتداد وت تتديم تحتيتتل لتطتمتتات الم تتدمتتة من األ جنرين    5المانيتتة برنفيتتذ المتتادة  

  بيستتتتتاو واليمن، والرواصتتتتتل ما الدول األطراف الطالمة   -   وأفغانستتتتتران وإاوادو  وتاعتند والستتتتتودان وصتتتتتركيا و ينيا 
وقدمت الوحدة    .لمستتترزادة من الماتومات، والرواصتتتل ما منظمات الابرا  لرت ي فستتتهاماتهم عشتتت ن الطتمات

 فلل الت نة في و ا التمسات األخيرة عتل تحتيتها لر ديم  فلل اجرماع الدول األطراف الاشرين. ا  الدعم أي  

ول نة الرنستتتتتيق وجهات   5فلل الر يستتتتتة والت نة المانية برنفيذ المادة ا   وقدمت الوحدة الدعم أي تتتتت  -21
وق طتبها الرمدعد الذو فات أجت  وو تتتتتا عد  أخرا في جهود ا الرامية فلل الرواصتتتتتل ما ف يرريا عاصتتتتت 

بين مماوث االتفتاقيتة الاتاق وممثتل الماثتة التدا متة   يرريتا  ا   ثنتا يت ا   امرثتال االتفتاقيتة. وذتتتتتتتتتتتتتتمتل  لت  اجرمتاعت 
فلل االجرماع عالر يستتتتة لمناقشتتتتة األو تتتتاع. وأجرت  ا  األمم المرحدة في نيويو ك. ودعيت ف يرريا أي تتتت  لدا

و  م  ذم ال هود،  ا .الوحدة لر ديم اقرراحات عشتتتت ن أف تتتتل ستتتتبل الم تتتتي قدماتصتتتتاالت ما ا  ف يرريا أي تتتت 
في حالة عد  امرثال لمتفاقية ولم تنارف في حوا  تااوني ما   2022أعتول/سبرمبر  30ظتت ف يرريا حرل 

 الر يسة وموظفي االتفاقية. 

تيستتتتير ت ديم الر ا ير، قدمت  ودعما  ل هود الت نة المانية برازيز الرااون والمستتتتاعدة الهادفة فلل  -22
الوحدة الدعم فلل الت نة الستتتتتتتتتتتركمال وإطمخ األداة ا لكررونية لر ديم الر ا ير وي تكون جا زة الستتتتتتتتتتترادا   

ت ديم الدعم فلل الت نة في مواصتتة ف وا  الوعي بهذم األداة لرشت يا استرادامها  الدول األطراف. وسترواصتل
 . 2023في الفررة المشمولة عالر رير لاا   

لوالية الر يستتتتتتتتتتة المرمثتة في   استتتتتتتتتتة اجرماعات الدول األطراف، قدمت الوحدة الدعم فلل ا   ودعم -23
الر يستة في صتيا ة جدول أعمال وكرنامع الجرماع الدول األطراف الاشترين ووذل  في تنظيم اجرماع  ير 

غ مراعاة لهذا االجرماع. وإعداد بم 2022أعتول/ستتبرمبر  19 ستتمي الجرماع الدول األطراف الاشتترين في 
  عشتتتتت ن  2022- 2021الر رير المرحتي لتفررة وإ تتتتتافة فلل  ل ، قدمت الدعم فلل الر يستتتتتة والت ان في صتتتتتيا ة 

، ووذل  في فعداد الوثا ق المرات ة ع نشتتتتتتتطة الر يستتتتتتتة والت نة وأولوياتهما تح يق أ داف خطة عمل أوستتتتتتتتو
 الرنفيذ.   في

يم الدعم الر ني فلل الدول األطراف عشتت ن تنفيذ االتفاقية وتح يق فستتدا  المشتتو ة وت دزأ 3الوالية  
 زعالميرها، عما في  ل  برنامع الرعاية

... 
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  أستدت الوحدة المشتو ة فلل الدول األطراف الري أعتنت نيرها في ت ديم طتمات تمدعد المواعيد النها ية -24
بيستتتاو واليمن(، وذتتترعت في   -  وصتتتركيا و ينيا)أفغانستتتران وتاعتند والستتتودان    2022  الة األلغا  في عا   

ُعنظر  ي    فستتتتتتدا ها المشتتتتتتو ة فلل دولة طرف واحدة أفادت ع نها ستتتتتترحرام أو قد تحرام فلل ت ديم طتب وي
 أثنا  اجرماع الدول األطراف الحادو والاشرين )أوورانيا(. 

ثة فلل الدول األطراف في جهود ا الرامية فلل ت ا   وقدمت الوحدة الدعم أي تتت  -25  ديم خطه عمل محدَّ
لتم ر ات المرات ة عطتمات الرمدعد الممنوحة لها )فثيوكيا وتشتتتتتتتتتتاد وجنوش الستتتتتتتتتتودان وصتتتتتتتتتتركيا وورواتيا  ا  وف 

 وومبوديا والني ر(.  

  وخطه عمتها المحدثة،  5لتدول األطراف في و ا طتماتها المرصتة عالرمدعد عموجب المادة ا  ودعم  -26
 ة عدة وقامت بماثات عتل النحو ا تيأع دت الوحدة اجرماعات افررا ي 

، ستتتتتتتافرت الوحدة فلل ومبوديا لمجرماع 2022ذتتتتتتتماف/فبراعر   11فلل  6في الفررة من   أ() 
 ع صحاش المصتحة وت ديم الدعم فلل ومبوديا في صيا ة خطة عمتها المحدثة؛

، ستتتتتتتتافرت الوحدة فلل تاعتند لمجرماع 2022ذتتتتتتتتماف/فبراعر   19فلل  11في الفررة من   ش() 
 .5ع صحاش المصتحة وت ديم الدعم فلل تاعتند في صيا ة طتبها الرمدعد عموجب المادة 

وإ تتتتتتتتافة فلل  ل ، قدتمت الوحدة الدعم فلل الدول األطراف من خمل الرد عتل االستتتتتتتترفستتتتتتتتا ات  -27
،  2022ا ا /ما    1ات الما ود في المرتمطة عمشتتتتتتتتتتا ورها في المؤتمر الستتتتتتتتتتنوو الستتتتتتتتتتاعا  عمن الربرع

، وكشت ن المستا ل المرصتتة ع نصتمة 2022حزيران/عوني    22و  20واجرماعات ما بين الدو ات الما ودة بين  
 األمم المرحدة الم ر ة الجرماع الدول األطراف الاشرين، من بين أمو  أخرا مرات ة عاالتفاقية.

 طمع بدو  ا في الروألية وتو يا البم ات عش ن حالة وقدمت الوحدة الدعم فلل أسرراليا في اال -28
في و تتتتتا استتتتترراتي ية لبرنامع  عاية  ا  وقدمت فليها الدعم أي تتتتت   برنامع الرعاية بوصتتتتتفها منستتتتت ة البرنامع.
. وفي حين ُأطتق برنتامع  عتايتة 2022حزيران/عونيت    22فلل    20اجرمتاعتات متا بين التدو ات في الفررة من  

المرات تة   في أع تاش عال ا لغتا ات والمشتتتتتتتتتتتتتتتااتل  ا ،دولتة طرفت   23من  ا   نتدوكت م  39لتدعم متا يصتتتتتتتتتتتتتتتل فلل  
في ف الة األلغا  ا   خبير  17من بينهم    ا ،دولة طرف 19من ا  مندوك  29عالر ذيرات، حظي عالرعاية ما م موع   

في مستتتتتاعدة ال تتتتتحايا. وإ تتتتتافة فلل  ل ، قدمت الوحدة الدعم فلل منستتتتت ة برنامع الرعاية في  ا  خبير   12و
 اسرراتي ية لرعاية اجرماع الدول األطراف الاشرين. سم 

تيستتتتتتتتير الرواصتتتتتتتتل بين الدول األطراف وتازيز الرواصتتتتتتتتل وتمادل الماتومات عشتتتتتتتت ن زأ 4الوالية  
 زاالتفاقية ما الدول  ير األطراف وما عامة النا 

  طراف والمنظمات  دت الوحدة عتل الادعد من االسرفسا ات الوا دة من الدول األطراف والدول  ير األ  -29
عن المشتتتا وة في أنشتتتطة االتفاقية وعن حالة تنفيذ االتفاقية وخطة عمل أوستتتتو، وواصتتتتت الامل ما عدد 
من الشتتتتتتتتتتتتتتروتا  والمنظمتات مثتل مروز جنيف التدولي   التة األلغتا  لت را  ا نستتتتتتتتتتتتتتانيتة، ومنظمتة ز تالو  

ة لتصتتتتتتيب األحمر، والفريق االستتتتترشتتتتتا و ترستتتتتتز، والحمتة الدولية لحظر األلغا  األ  تتتتتية، والت نة الدولي 
الماني عاأللغا ، والمنظمة النروي ية لتمستتتتتتتتتاعدة الشتتتتتتتتتابية، وكرنامع األمم المرحدة ا نما ي، واليونيستتتتتتتتتط، 

 ودا رة األمم المرحدة ل جرا ات المرات ة عاأللغا ، ومنظمة الصحة الاالمية، من بين جهات أخرا.

  ذماش مناصرين   9عن االتفاقية وعمل الوحدة فلل  ا   لوحدة عر  ، قدمت ا 2022ا ا /ما      16وفي   -30
 بدعم من مكرب األمم المرحدة لشؤون نزع السمح خمل  يا تهم جنيف.  لنزع السمح

المؤتمر الماني بتتتتتتتت عمال ف الة األلغا  أل را  ، ذا وت الوحدة في 2022ا ا /ما     30وفي  -31
ع د في عااو، ع   كي ان. وا رنمت  ذم الفرصتتتتتتتتة لمجرماع ما الذو   فنستتتتتتتتانية وأ داف الرنمية المستتتتتتتتردامة

أع تتتتا  الستتتتت  الدبتوماستتتتي في أ  كي ان وما الستتتتتطات الحكومية عشتتتت ن المستتتتا ل المرتمطة ع عمال ف الة  
 األلغا  في أ  كي ان، عما في  ل  اتاا  فجرا ات نحو االن ما  فلل االتفاقية.



APLC/MSP.20/2022/5 

7 GE.22-16401 

، ذتتتتتتتتتتتتتتا وتت الوحتدة في حوا  عن استتتتتتتتتتتتتتراتدا  نمتا م 2022ا ا /متا     9فلل  7وفي الفررة من   -32
الرمويل االبركا و لرازيز الهدف المرمثل في عالم خال من األلغا  األ  تتتتتتتتتتتتية الذو ع د في زويترون عا كز 
برعتتايتتة و ا ة الاتتا جيتتة والكمنولتتس والرنميتتة عتتالممتكتتة المرحتتدة. ووتتان من بين المشتتتتتتتتتتتتتتتا وين فريق البرنتتامع 

وكاثة الممتكة المرحدة   ،جرا ات المرات ة عاأللغا ، ومروز مكافحة االنرشتتتتتتتتتتتا  وتحدعد األستتتتتتتتتتتتحةالاالمي ل 
 جنيف. في

 -، ذتتتتتتتتتتتا وت الوحدة في الندوة الدولية الثامنة عشتتتتتتتتتتترة 2022أيا /ماعو  4فلل  2وفي الفررة من  -33
رها و ا ة الداختية والمروز ز الري ع دت في فوديس، عكرواتيا، واستتتر تتتاف2022زا جرا ات المرات ة عاأللغا  

مروز االخرما  والرطوير والرد يب. وا رنمت الوحدة الفرصتتتتتتتتتة لا د  -الكرواتي ل جرا ات المرات ة عاأللغا   
 اجرماعات ثنا ية ما ممثتين من المنظمات والبتدان المر ر ة من األلغا  ح روا الندوة.

من طمش الد استتتتتتتتتات الاتيا من جاماة  ، استتتتتتتتتر بتت الوحدة م موعة2022تمو /عولي     11وفي  -34
لمناقشتتتة المستتتا ل المرصتتتتة برنفيذ ماا دات نزع الستتتمح أل را  فنستتتانية، ال ستتتيما اتفاقية   نو ث فيستتتررن 

وأجابت عتل  مفصتتتتتتتتتم  ا   حظر األلغا  الم تتتتتتتتتادة لتفراد واتفاقية الذخا ر الان ودية. وقدمت الوحدة عر تتتتتتتتت 
 ت الري تواج   ذا الرنفيذ.اسرفسا ات عن تنفيذ االتفاقية والرحديا

جاماة ، استتتتتتتتتتتر بتت الوحدة م موعة من الطمش واألستتتتتتتتتتتاتذة من 2022أعتول/ستتتتتتتتتتتبرمبر  9وفي  -35
لمناقشتتتتتتتة زفدمام منظو  ا عاقةز وويفية ا تماط   واذتتتتتتتنطن لت انون والشتتتتتتتروات والادالة )جاماة واذتتتتتتتنطن(

 عالرزامات مساعدة ال حايا عم ر ل االتفاقية. 

وحدة تحدعس موقا االتفاقية الشتتتتتتتتتتمكي واال ت ا  ع ، بوستتتتتتتتتتا ل منها و تتتتتتتتتتا محروا وواصتتتتتتتتتتتت ال -36
  حزيران/  22- 20الستتتتتتتتتتتنوو الستتتتتتتتتتتاعا  عمن الربرعات، والجرماعات ما بين الدو ات الما ودة في الفررة  لتمؤتمر 
ي ، والجرماع الدول األطراف الاشتتتترين. وتواصتتتتتت ال هود  تما  فعادة تصتتتتميم الموقا الشتتتتمك2022عوني   
(www.apminebanconvention.org  .لروفير موقا ذتتتتتتمكي أيستتتتتتر استتتتتتراماال  ألصتتتتتتحاش المصتتتتتتتحة )

 بدعم موظط ف افي مايتن لفررات قصيرة اسراين ع  لرسريا الامتية. ا  ويحظل  ذا الامل حالي 

نشتتر األخما  عن تنفيذ االتفاقية عتل قنوات وستتا ل الرواصتتل االجرماعي ا   صتتتت الوحدة أي تت ووا -37
 لمتفاقية ومن خمل تو يا  سالة فخما ية دو ية.

االحرفاظ عمحا تر االجرماعات الرستمية و ير الرستمية الري ُتا د عموجب االتفاقية، زأ 5الوالية  
صتتتتحة، حستتتب االقر تتتا ، عما تروصتتتل فلي  تت  وإبمغ الدول األطراف و ير ا من أصتتتحاش الم
 زاالجرماعات من قرا ات وما تحددم من أولويات

 ، واصتتتتتتتت الوحدة فتاحة الماتومات عن نرا ع اجرماع مؤتمر األطراف الراستتتتتتا عشتتتتتتر 2022في عا    -38
 من خمل جما ما تم تل من بيانات الدول والمنظمات وعرو ها وتحميتها عتل موقا االتفاقية الشمكي. 

وجمات الوحدة بيانات من الوفود خمل المؤتمر الدولي الستتتتتتتتتاعا  عمن الربرعات وأتاحرها عتل  -39
 المؤتمر.    ا نررنت، وأبتغت الدول والمنظمات، عن طريق الموقا الشمكي لمتفاقية، بنرا ع

وتولتت الوحدة أي تتتا  فتاحة م موع الوثا ق والبيانات الصتتتاد ة عن اجرماعات ما بين الدو ات في  -40
عتل موقا االتفاقية الشتتتتتتمكي. وذتتتتتتمل  ل  تستتتتتت يمت لحت ات    2022حزيران/عوني    22فلل  20الفررة من 

 .  الن اش عالتغات ا سمانية وا نكتيزية والروسية والاركية والفرنسية

وأنشت ت الوحدة صتفحة ذتمكية الجرماع الدول األطراف الاشترين تر تمن ماتومات عن االجرماع  -41
 عتل ا نررنت، عما فيها الوثا ق.ا   تو ا تد ي ي 

http://www.apminebanconvention.org/
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جهود ا ل تتتمان وجود نشتتته لمتفاقية عتل وستتتا ل الرواصتتتل االجرماعي ا  وواصتتتتت الوحدة أي تتت  -42
 غرا  وتويرر.  والمنابر ا خما ية، عما فيها فتيكر وإنسر 

االتصتال والرنستيق، حستب االقر تا ، ما المنظمات الدولية المانية الري تشتا ك في  زأ 6الوالية  
  عمل االتفاقية، عما في  ل  الحمتة الدولية لحظر األلغا  األ  تتتتية، والت نة الدولية لتصتتتتتيب األحمر، 

 سانية‘‘واألمم المرحدة، ومروز جنيف الدولي   الة األلغا  لت را  ا ن 

 واصتتتت الوحدة تااونها ما أصتتحاش المصتتتحة في م ال ا جرا ات المرات ة عاأللغا ، عما في  ل  -43
التتتتدولي   التتتتة األلغتتتتا  لت را    المنظمتتتتات  ير الحكوميتتتتة وووتتتتاالت األمم المرحتتتتدة، منهتتتتا مروز جنيف 

والت نة الدولية لتصتيب األحمر،    ومنظمة ز الو ترستز، والحمتة الدولية لحظر األلغا  األ  ية،  ا نسانية، 
،  والفريق االستترشتتا و الماني عاأللغا ، والمنظمة النروي ية لتمستتاعدة الشتتابية، وكرنامع األمم المرحدة ا نما ي
واليونيستتتتتتتتط، ودا رة األمم المرحدة ل جرا ات المرات ة عاأللغا ، ومنظمة الصتتتتتتتتحة الاالمية، من بين جهات  

مشا ورها في أفرقة عامتة و يئات ذرل، من بينها م تس اسرارا  المااعير  ا   وواصتت الوحدة أي   .أخرا 
التدوليتة ل جرا ات المرات تة عتاأللغتا ، وم تال المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة المراتق عمكتافحتة األلغتا ، وفريق دعم ا جرا ات  

 المرات ة عاأللغا .

 اف األااديمية.وم ت الوحدة في الرواصل ما مارتط أمانات اتفاقية نزع السمح وما األوس -44

وكتذلتت الوحتدة أي تتتتتتتتتتتتتتتا  جهودا  لرازيز عمقتات عمتهتا ما ذتتتتتتتتتتتتتتروتا  دوليين اخرين مثتل االتحتاد   -45
األفري ي، ومروتز  اعطة أمم جنوش ذرخ اسيا ا قتيمي لمكافحة األلغا ، ومنظمة الدول األمريكية، واالتحاد 

 البرلماني الدولي.

 األنشطة اليارجة عن الميزانية -ثالثاا  
  الصتتتتتتاد  عن م تس االتحاد األو وكي لدعم تنفيذ  257/ 2021الم ر     2021تنفذ الوحدة منذ عا   -46

اتفاقية حظر األلغا  الم تتتتتتادة لتفراد وخطة عمل أوستتتتتتتو. ويغطي م ر  م تس االتحاد األو وكي تكاليف 
الذو نفتذت  الوحدة،   (،2017/1428الموظفين لرنفيذ  ذا المشتروع. ويسترند  ذا الم ر  فلل الم ر  الستابق )
. ويبتن  2021فلل ذتتتتتماف/فبراعر   2017عصتتتتتفرها المنفذ الر ني لتم ر ، في الفررة من تشتتتتترين األول/أاروكر 

ل عتل مدا أ كا سنوات من عا    2 658  139فجمالي المشروع الحالي   .  2025فلل عا    2021عو و عرحَّ

بيستاو الدعم في  -، قدمت الوحدة فلل  ينيا2022وانون الثاني/عناعر    27فلل  25وفي الفررة من  -47
اسر افة حوا  لمساعدة ال حايا في بيساو. وذا ك في الحوا  مسؤولون من و ا ة الدفاع، وو ا ة الصحة،  
وو ا ة الامل، وقستتتتم ا عاقة الراعا لو ا ة ذتتتتؤون المرأة واألستتتترة، وو ا ة الاا جية، وماهد الصتتتتحة الوطني، 
ومكرب الر يس، وجمياهم مستؤولون عن تنفيذ اتفاقية ح وخ األذتااق  وو ا عاقة واتفاقية حظر األلغا ، 

 فلل جانب عدد من المنظمات الوطنية والدولية الري ت م األذااق  وو ا عاقة ومنظماتهم.

  األو وكي ، عرتفت الوحدة عالمشروع المنصوق عتي  في م ر  م تس االتحاد 2022وعتل مدا  عا    -48
وأذتتتتتتتتروت عددا  من الدول األطراف الري انارطت في الصتتتتتتتتيغة األولية لهذا المشتتتتتتتتروع، لكن تاذت  عتيها، 
عستتتتتتتتتتبب ال ا حة الاالمية، االستتتتتتتتتترفادة من دعم االتحاد األو وكي. وُخطه لادد من األنشتتتتتتتتتتطة لتركا األول  

 ودان عمساعدة ال حايا.والرزامات الس 5 ممابوو لتمادة   ، عما في  ل  دعم تنفيذ2022عا    من

المؤتمر الماني بت عمال ف الة األلغا  ، أقامت الوحدة م دعة  دا  قبل  2022ا ا /ما      29وفي   -49
الذو ع د في عااو ع   كي ان ما الشتتتتروا  لمناقشتتتتة المستتتتا ل    أل را  فنستتتتانية وأ داف الرنمية المستتتتردامة
 المرتمطة عان ما  أ  كي ان فلل االتفاقية.
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فلل عاثة أجرتها   يستتتة ا   ، قدمت الوحدة الدعم أي تتت 2022نيستتتان/أبريل   7فلل  4الفررة من  وفي -50
االتفاقية وأحد مماوثيي االتفاقية الااصتتتتين، صتتتتاحب الستتتتمو المتكي األمير مرعد من األ دن، فلل نيويو ك  

ير األطراف في  لتمشتتتتتتتتتتتتتتتا وتة في األحتداث الراميتة فلل تازيز م يتا  االتفتاقيتة واالجرمتاع عاتدد من التدول  
االتفاقية، من بينها أ  كي ان وأ مينيا وجمهو ية الو الديم راطية الشتتابية وجز  ما ذتتال وفييت نا  لمناقشتتة  
 الحواجز الري تحول دون االن ما  واسركشاف فرصة  يا ة البتد لتمشا وة في مناقشات عش ن االن ما .

 ت الوحدة الدعم فلل وولومبيا في اال تتتتتتتتطمع ، قدم 2022نيستتتتتتتتان/أبريل    21فلل   20وفي الفررة من  -51
 . وع د نشتتتتاف 2021بنشتتتتاف مراعاة لحوا  أصتتتتحاش المصتتتتتحة في م ال مستتتتاعدة ال تتتتحايا الذو ع د في عا  

  لراعطتات  تتتتتتتتتتتتتحتايتا األلغتا  من الم رماتات المحتيتة ا   المرتاعاتة في بو وتتا و وز عتل تتد يتب ال تادة المنرابين حتدعثت 
ود الري تبذلها وولومبيا لرنفيذ االتفاقية والامقة بين  ذم األنشتطة واألنشتطة  المر تر ة من األلغا  عتل ال ه

  المرصتة عح وخ األذااق  وو ا عاقة.

 الدول األطراف في االستتتترفادة من المشتتتتروع، عما في  ل  وواصتتتتتت الوحدة ما تبذل  من جهود لدعم  -52
نظيم حوا ات وطنية ألصتتحاش المصتتتحة. وُت دَّ  ت ديم الدعم فلل  ممابوو والستتودان والاراخ ووولومبيا في ت 

 فلل االتحاد األو وكي ت ا ير منفصتة عن األنشطة والنف ات الرفصيتية المرات ة عم ر  م تس االتحاد األو وكي.  

 النوع االجتماعي والتنوع -رابعاا  
وع، الري تهدف  تنفيذ خطة عمتها المرات ة عالنوع االجرماعي والرن  2022واصتتتت الوحدة في عا   -53

فلل  تتتمان تاميم مراعاة المنظو  ال نستتتاني والرنوع عتل نحو مرستتتق في جميا أنشتتتطة الوحدة. و يما عتي 
 أمثتة عتل ال هود الري تبذلها الوحدة لرح يق  ذا الهدفأ 

فستتتتتتدا  المشتتتتتتو ة فلل ال هات الري تدعمها الوحدة في ع د االجرماعات وحت ات الامل  أ() 
،  قد  ا مكان، عتل مشتتتتا وة الرجال والنستتتتا  من مارتط األعما  واألوستتتتاف  أ مية الحرق،  والمؤتمرات عشتتتت ن 

عمن فيهم النستتتتتا  والرجال  وو ا عاقات، وعتل تح يق الروا ن بين ال نستتتتتين والروا ن في الرو يا ال غرافي  
 في حت ات الن اش؛ 

 الرح ق من سهولة الرن ل في أو مرفق من مرافق االجرماعات قبل اسرادام ؛  ش() 

ا عتل تنوع  م()  اقرراح توجي   سا ل دعوة فلل االجرماعات وحت ات الامل والمؤتمرات تش ت
 المشا وة؛ 

افالة مراعاة الامر والنوع االجرماعي عاستتتتترمرا  في األدوات الر يستتتتتية الري تستتتتترادمها  د() 
 عم الدول األطراف؛ الوحدة لد

عشتتتتتت ن  5فستتتتتتدا  المشتتتتتتو ة فلل الدول األطراف في فعداد طتمات الرمدعد عموجب المادة   ت() 
 ؛ جما وتحتيل البيانات والماتومات المصنفة حسب النوع االجرماعي والامر

  مواصتتتتتتتتة الررويز أاثر عتل موظفي الوحدة عاستتتتتتترادا  لغة مراألية لتنوع االجرماعي والامر  و() 
   صو ة في ابية وذامتة عن النسا  والفريات والرجال والفريان  وو ا عاقات.ت د

، واصتتتت الوحدة، عالرااون ما منستت ة برنامع الرعاية، أستترراليا، تازيز التغة المرات ة 2022وفي  -54
الرعاية  أثنا  االجرماعات الرسمية و ير الرسمية المرتمطة عاالتفاقية لصيا ة  سا ل   عالمشا وة المو وألية

 قصتتد تشتت يا الوفود عتل النظر في تح يق الروا ن المناستتب عاصتتوق مشتتا وة ال نستتين وأدوا  ما. ومن
الذعن حظوا عالرعاية من أجل ح تتتتتتتتتتتو  اجرماعات ما بين  ا   دولة طرف  19من    29 بين م موع المندوكين ال
ا  خبير  12ف التة األلغتا  و  فيا   خبير  17، وتان  نتاك  2022حزيران/عونيت    22فلل    20التدو ات في الفررة من  
 في الما ة منهم نسا . 29في مساعدة ال حايا، 
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 مالك الموظفين -خامساا  
 3,6، عرتت لط ممتتا ياتتادل  2021وتتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتتمبر    31اتتان ممك موظفي الوحتتدة، حرل   -55

في المتا ة(، وموظط   60في المتا ة(، وأخصتتتتتتتتتتتتتتا ي دعم الرنفيتذ ) 100وظا ط مرفر ة، عمتا في  ل  مدعر )
في الما ة(. وت تتتتتتتمت الوحدة أي تتتتتتتا  مدعرا  مرفر ا  لتمشتتتتتتتا يا واالتصتتتتتتتاالت مانيا  عم ر ات  100دعم الرنفيذ )

 (. 2025-2021م تس االتحاد األو وكي. ويمول مشروع االتحاد األو وكي  ذم الوظيفة عالكامل )

تااقدت الوحدة، عالرنستتتتيق ما الر يستتتتة ول نة ، 2022حزيران/عوني     26وي تتتتاف فلل  ل  أن  منذ  - 56
الرنستيق، ما مرد ش لدعم الوحدة في و تا التمستات األخيرة عتل موقا االتفاقية الشتمكي وفي م االت أخرا  

 عاتفاخ اخر ما الر يسة ول نة الرنسيق. ا  لرنفيذ والعرها و ل  لمدة سرة أذهر ما فمكانية تمدعد الا د،   ن 

 المالية -سادساا  

 2022خطة عمل وحدة دعم التنفيذ وميزانيتها لعام   -فأل 

أن يصتتتتتتل م موع النف ات الماصتتتتتتصتتتتتتة لتدعم األستتتتتتاستتتتتتي    2022تروقا خطة عمل الوحدة لاا   -57
  ، مستا مات2022أعتول/ستبرمبر    30. وتت ت الوحدة، حرل 2022فرنكات ستويسترية في عا    714  010 فلل 

فرن  ستتتتويستتتترو من الدول األطراف الاشتتتتر الراليةأ   565 800بتن م موعها   2022في خطة عمتها لاا   
(. 1أستتتترراليا وأعرلندا وكت يكا وكيرو وترويا وستتتتويستتتترا وفنتندا ووندا والممتكة المرحدة والياعان )انظر ال دول  

ل مبتن  . ويبتن م موع نف ات الوحدة  2021فرنكا  ستتتتتتتتتتويستتتتتتتتتتريا  من عا    325 447وإ تتتتتتتتتتافة فلل  ل ، ُ حت
 (. 2)انظر ال دول ا  سويسري ا  فرنك 538 646( حوالي 2022أعتول/سبرمبر  30)حرل  2022 لاا 

أن الوحتدة أعتدت   زالم ر  المراتق برازيز الحوومتة والشتتتتتتتتتتتتتتفتا يتة المتاليرين داختل الوحتدةزوجتا  في  -58
ت ا ير فصتتتتتتتتتتتتية عن المستتتتتتتتتتتا ل المالية واألنشتتتتتتتتتتتطة المرصتتتتتتتتتتتتة برنفيذ خطة عمل الوحدة   2022خمل عا  

من أجل ت ديمها فلل ل نة الرنستتتتتتيق. وكستتتتتتبب ظروف خا جة عن ستتتتتتيطرة الوحدة، ت خر ت ديم  2022 لاا 
 21الر ريرين عن الركاين األول والثتتاني ولم عرستتتتتتتتتتتتتتن ت تتديم الر تتا ير الموحتتدة فلل ل نتتة الرنستتتتتتتتتتتتتتيق فال في  

 .2022أ سطس /اش

 احتياطي األمان المالي -باء 

الم ر  المراتق برازيز الحوومة والشتتتتتتتفا ية  ز يما عراتق عإنشتتتتتتتا  احرياطي لتمان المالي، يشتتتتتتتير  -59
فلل أن ت دعرات الميزانية لاطة الامل الركاألية الستتتتتتتنوات األولل والميزانية الستتتتتتتنوية   زالماليرين داخل الوحدة

 ي الحرياطي أمان مالي ياادل نف ات الوحدة المرصتتتتتتة عالدعم األستتتتتاستتتتتي لفررة تنص عتل ا نشتتتتتا  الرد ي 
 سنة واحدة. 

عتل   زالم ر  المراتق برازيز الحوومة والشتتتفا ية الماليرين داخل الوحدةزوإ تتتافة فلل  ل ، عنص   -60
لة المالية ف مخ حستتتاعات ستتتنة من الستتتنوات، الحا أن ت د  الوحدة فلل ل نة الرنستتتيق، عاد وقت قصتتتير من
وعندما تغطي المستتتتتتا مات النف ات المرتمطة عالدعم  .المررتمة عتل تنفيذ الميزانية الستتتتتتنوية لتستتتتتتنة الستتتتتتاع ة

عو تتتتتتتا  ذا الفا ل مؤقرا  في احرياطي   ا ،األستتتتتتتاستتتتتتتي المنصتتتتتتتوق عتي  في تت  الميزانية وتاتتط فا  تتتتتتت 
األمتان المتالي، التذو وتان عبتن    أو فتا ل في احريتاطيا   ، لم ُي تتتتتتتتتتتتتتخ مؤقرت 2021المتالي. وفي عتا   األمتان

 (. 3)انظر ال دول  2021فرنكا  سويسريا  في نهاية عا   758 665م موع  
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  الدعم اإلداري الذي قدمه مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لرغراض اإلنسططططططانية ولد الوحدة  -جيم 
 2022لالتفاق مع الدوط األطرا  في عام  اا  وفق

ق بتدعم الرنفيتذ التذو وقات    يس اجرمتاع التدول األطراف الاتاذتتتتتتتتتتتتتتر ومتدعر عمم  عتاالتفتاخ المرات -61
  توفير البنية الرحرية والدعم ا دا و   2022، واصتتتل المروز في عا  2011أعتول/ستتتبرمبر    6مروز جنيف في  
 لامتيات الوحدة.

شتتفوية  وواصتتل المروز دعم تنظيم اجرماعات ما بين الدو ات من خمل تغطية تكاليف الررجمة ال -62
فلل الوحدة في فدا ة الموا د المشتتتتتتتتتتتتترية، وا دا ة المالية، ا   وتوفير موظفي الدعم. وقد  المروز الدعم أي تتتتتتتتتتتتت 

والرصتتتتتتتتتتتد والمراقمة )عما في  ل   صتتتتتتتتتتتد ومراقمة تنفيذ م ر  م تس أو وكا لدعم تنفيذ خطة عمل مابوتو(،  
ت، وخدمات الستتتتتفر، وتغطية  ستتتتتو  وتوفير المكاتب والتوجستتتتتريات الاامة، وخدمات الماتومات واالتصتتتتتاال

ل خدمات الدعم  ذم من المسا مة األساسية الري ت دمها سويسرا فلل مروز  اسر افة الموقا الشمكي. وتموَّ
 جنيف لرغطية تكاليف الوحدة.

 (2022أيلوط/سبتمبر  30)حتد  2022: تمويل خطة عمل الوحدة لعام 1الجدوط   
 سويسرو فرن   الربرعات المحصتة 

 (3) 97 067 أسرراليا  1
 (4) 233 081 بت يكا  2
 84 589 اندا  3
 10 103 فنتندا  4
 19 232 أعرلندا  5
 23 714 الياعان  6
 9 021 بيرو  7
 60 000 سويسرا  8
 2 706 ترويا 9
 26 287 الممتكة المرحدة  10
 565 800 2022مجموع التبرعات لعام  
 325 447 2021المبتن المرحتل من عا   
 891 547 المجموع  

 (2022أيلوط/سبتمبر  30)حتد  2022: نفقات خطة عمل الوحدة لعام 2الجدوط   

    النف ات عالفرن  السويسرو  –الدعم األساسي  
 489 460 تكاليف الموظفين
 17 726 سفر الموظفين

 31 460 الدعم األخرى االتصاالت والعالقات العامة وتكاليف  
 538 646 المجموع

  

 او  الستتنة  الستتنوو. وكالنستتمة لمتفاقات الري تر  2022-2021التفاخ فرنكا  ستتويستتريا    97  067ما م موع    2022ُخصتتص لاا   (3)
 الر ويمية، ُتادَّل الربرعات المحصتة في نهاية السنة.

فرنكات ستتتتتتويستتتتتترية الري تبرعت بها بت يكا. وكالنستتتتتتمة لمتفاخ الذو   310  403من أصتتتتتتل   ستتتتتتويستتتتتتريا   فرنكا    233  081مبتن قد م   (4)
 عر او  السنة الر ويمية، ُتادَّل الربرعات المحصتة في نهاية السنة.
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 : احتياطي األمان المالي3الجدوط   

  2018-2015المبتن الماصص الحرياطي األمان المالي لتفررة 
 فرنكا  سويسريا   2  624 فسرونيا
 فرنكا  سويسريا   359  832 بت يكا
 فرن  سويسرو  10  000 سويسرا
 فرنكا  سويسريا   12  065  ولندا

 فرنكاا سويسرياا  384 521 م موع الربرعات الحرياطي األمان المالي
 فرنكا  سويسريا   225  440 2016فا ل عا  

 فرنكاا سويسرياا  609 961 2016وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 
 فرنكا  سويسريا   202  471 2017فا ل عا  

 فرنكاا سويسرياا  812 432 2017وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 
 فرنكا  سويسريا   74  029 2018الدعم الماز  لتنف ات في عا  

 ( 5) فرنكات سويسرية 248  110 2018فا ل عا  
 فرنكاا سويسرياا  986 513 2018وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 
 فرنكا  سويسريا   106  933 2019الدعم الماز  لتنف ات في عا  

 فرنكا  سويسريا   95  538 2019المبتن الماصص لاطة عمل الوحدة لاا  
 فرنكا  سويسريا   222  734 2019فا ل عا  

 فرنكاا سويسرياا  1 006 776 2019وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 
 فرنكات سويسرية 248  110 2020المبتن الماصص لاطة عمل الوحدة لاا  

 فرنكاا سويسرياا  665 758 2021وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 
 فرن  سويسرو  0 2021المبتن الماصص لاطة عمل الوحدة لاا  

 فرنكاا سويسرياا  758 665 2022وانون األول/ديسمبر  31فجمالي احرياطي األمان في 

    

  

تو ياا يكفل ما عتيأ   2019في اجرماع الدول األطراف الثامن عشتتتر، أقر المؤتمر تو يا فا ل صتتتندوخ الوحدة االستتترئماني لاا   (5)
صتتتتوق عتي  في )أ( أن يشتتتتمل احرياطي األمان المالي مبتغا  ياادل ستتتتنة من النف ات المرصتتتتتة عالدعم األستتتتاستتتتي عتل النحو المن

 الميزانية السنوية لتوحدة؛ )ش( وأن ُياصص أو فا ل ف افي لرنفيذ خطة عمل الوحدة.
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