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 ؤمترادل

 اظسابعة واظثالثوناظدورة 

 5022 متوز/ؼوظوو 5 - حزؼران/ؼوغوو 52 روعا،

 (اظتوزؼع حمدود)األول ظلجنة اظعاعة االجتماع عشروع تقرؼر 

 

 1جدول أسمال اظدورة- أظػ 

م

 :وأذارتمإىلمعامؼؾلمC 2011/1اظؾفـةماظعاعةميفمجدولماألسؿالماٌؤضتمظؾؿؤمترماظذيمؼردميفماظقثقؼةممغظرت-م1
 
 77اظطؾبماظذيمتؼدممبفماٌغربمبصػؿفمرئقلًامجملؿقسةماظـمإثر

م82اظؾـدممضؿـ،مدقفمُؼدرجمبـدمصرسلمإضايفم2

ماظـصقصماألدادقة" ماظؿعدؼالتمسؾك م" مسـقان ماٌؼرتح"ذنؿؾ مواظزراسةمماظؿعدؼؾ ماألشذؼة معـظؿة مددؿقر سؾك

ماجملؾس مسضقؼة مم."حقل مرضؿ ماظؿعؿقؿ مخالل معـ ماظطؾب مبفذا ماألسضاء مإخطار ممت ميفمLE-81وضد

 .8111ذؾاطم/صرباؼرم82

 م مدورتف ماجملؾسميف مضقام ماظغؿقفة مقاحدة ميف مباظـظر ماٌائة مبعد مظؾؿعاونما"واألربعني ماظدوظل مايؽقعل ٌـفاج

،ممتم3("اٌـفاجمايؽقعلماظدوظل)ماإلؼؽقظقجقةواظعؾؿلميفمجمالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظؿمماظلقاداتل

مضؿـوباظؿاظل،مدقفمؼؽقنمػـاكمبـدمصرسلمإضايفم.م4أدادقةموعشروعمضرارمإىلماٌؤمترمععؾقعاتمثقؼةوتؼدؼؿم

 ."مأؼةمعلائؾمأخرى"م52اظؾـدم
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 م"ظؾؽقـقاماظلـةماظدوظقةم8115إسالنمدـةم"عامؼؿعؾؼمبـميفم5بفموزؼرمخارجقةمبقظقػقامتؼدمإثرماظطؾبماظذيم،

 ."أؼةمعلائؾمأخرى"م52اظؾـدممضؿـإضايفممصرسلإدراجمبـدممدقؿّؿ

 
ميفمذظؽماظؾـدؼـماظػرسنيماإلضاصقنيماٌؼرتحنيممتقصلو-م8 مجدولماألسؿالماٌؤضت،ممبا ماٌؤمتر مبأنمؼعؿؿد اظؾفـة

يفماىؾلةماظعاعة،م"ماظـصقصماألدادقةمسؾكمؿعدؼالتاظ"اٌذطقرؼـمأسالهموأنمؼؿؿماظـظرميفماظؾـدماظػرسلماإلضايفماٌؿعؾؼمبـ

اظؾفـةمميفمإرار"مظؾؽقـقاماظلـةماظدوظقةم8115مدـةمإسالن"ولموظٌـفاجمايؽقعلماظدطذظؽماظـظرميفماظؿعدؼالتمسؾكماو

م.األوىلماظرئقلقة

 
مأّن-م5 موثائؼمظؾعؾؿ،ممُأسّدتاضقعمؿضؿـمعقؼاظؾفـة،موضدمالحظتمأنمجدولماألسؿالماٌؤضتممطؿا متقصلبشأغفا

م مأؼضًا مظؾؿـدوبني متؿاح مبأن معالحظاتفؿ مإبداء ميف ماظراشؾني مػذه مإلبداء ماظػرصة ماظقثائؼ، مػذه مضؿـمالحظاتاٌسؾك

مم".أؼةمعلائؾمأخرى"م52اظؾـدم

 

 6واجلدول اظزعين ادلؤضت ظلدورةاظلجنتني اظرئوسوتني تشكول - باء 

م

دورتفمو(م8111طاغقنماألولم/دؼلؿربم5م-تشرؼـماظـاغلم/غقصؿربم84)األربعنيمبعدماٌائةممضامماجملؾسميفمدورتف-م9

اظدورةماظلابعةمواظـالثنيمبصقاشةماضرتاحاتمتؿعؾؼمبؿـظقؿم(م8111غقلانم/أبرؼؾم12-11)ةمواألربعنيمبعدماٌائمقاحدةاظ

ماظزعينمظؾؿؤمتر موجبدوهلا ممّت. ماظقثقؼؿنيمموضد مخالل معـ مطاصة مواٌراضؾني ماٌـظؿة مأسضاء مسؾك ماالضرتاحات مػذه تعؿقؿ

C 2011/12 Rev.1ومC 2011/INF/1م مبإغشاءموتقصل. ماٌؤمتر ممىـؿنيمرئقلقؿنيماظؾفـة ماٌقضقسقةم"ظدرادة اٌلائؾ

 .اظقاردةميفمجدولماألسؿال،مورصعمتؼرؼرمبفذاماظصدد"ماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظربغاعجمواٌقزاغقة"و"موعلائؾماظلقادات

م

م،اىدولماظزعينماٌؤضتواألربعنيمبعدماٌائةمسؾكممقاحدةاظيفمدورتفمضدمواصؼماجملؾسممأذارتماظؾفـةمإىلمأّنو-م2

م:عـماٌلؿقلـمأومعـماظضروريماظؼقامممبامؼؾلمؼصؾحوظذام
 
 م ماظؾـد م"م82غؼؾ ماٌػؿقحمجمؿقسةتؼرؼر ماألجفزةممةاظعؿؾ مطػاءة مزؼادة مإىل ماظراعقة ماظؿدابري محقل اظعضقؼة

ماظؿؿـقؾ مؼشؿؾ ممبا ماظرئادقة، مظؾؿفؾس"م82مواظؾـد" ماظلـقات ماٌؿعدد ماظعؿؾ مبرغاعج م" ماجؿؿاع اظؾفـةمعـ

حزؼرانم/ؼقغققم87ماالثـنيحزؼرانمإىلمبعدماظظفرمؼقمم/ؼقغققم84ءماٌـعؼدمبعدمزفرمؼقمماألربعاماظـاغقةماظرئقلقة

اٌقزاغقةمؾعؿؾمأواًلمسؾكماظؾـقدمشريماٌؿصؾةمعؾاذرةمبربغاعجماظعؿؾموظمإصلاحًاميفماجملالمظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقة

 اٌقزاغقة؛ماٌؿعؾؼممبلؿقىمسؾكمعشروعماظؼرارممزمعـمثّؿقرتطواظ

 ظؾفـةماظرئقلقةمعـمغفاؼةماالجؿؿاعماظصؾاحلم"ماإلسالنمسـمادؿؽصالمعرضماظطاسقنماظؾؼري"م19غؼؾماظؾـدم

إىلمبداؼةماالجؿؿاعمغػلف،مغظرًامإىلمتقضعمحضقرمعؿقدثنيمرصقعلماٌلؿقىممحزؼران/ؼقغققم82ؼقمماظـالثاءمماألوىل

 قضت؛خبصقصمػذاماظؾـدميفمذظؽماظ
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 ٌـفاجمايؽقعلماظدوظلمظؾؿعاونماظلقاداتلمواظعؾؿلميفمجمالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتما"م2-52اصةماظؾـدمإض

بعدمزفرمؼقممماألوىلماظؾفـةماظرئقلقةاجؿؿاعمميفم12بعدماظؾـدمم("اٌـفاجمايؽقعلماظدوظل)اظـظؿماألؼؽقظقجقةم

 حزؼران؛/ؼقغققم82اءماظـالث

 األوىلمماظؾفـةماظرئقلقةيفماجؿؿاعمم12بعدماظؾـدم"ماظلـةماظدوظقةمظؾؽقـقام8115إسالنمدـةم"م4-52إضاصةماظؾـدم

 حزؼران؛م/ؼقغققم84األربعاءمؼقممصؾاحم

 م ماظؾابا مضدادة معع ماظؾؼاء معقسد ممعـغؼؾ مصؾاح مؼقم م/ؼقغققم51اًؿقس مصؾاح مإىل ماىؿعةمؼقمحزؼران

 متقزمألدؾابمظقجلؿقةموباظؿاظل،م/ؼقظققم1

 معـماىؾلة ممةاظعاعمغؼؾماظؾـقد ممفرزبعد ماظعاعة/ؼقغققم51اًؿقسمؼقم يفمصؾاحماظققمممحزؼرانمإىلماىؾلة

 غػلف؛

 ممغؼؾ ماظـصقصماألدادقةمسؾكمؿعدؼالتاظ"م82اظؾـد ماظػرسلمحقلم" ميفمذظؽماظؾـد اٌؼرتحمسؾكمماظؿعدؼؾ"مبا

ماأل معـظؿة مواظزراسةددؿقر مشذؼة م" م"م84واظؾـد ماألخرىاظشؤون مواظؼاغقغقة ماظددؿقرؼة ماظؾفـةمسؿؿاو" متؼرؼر اد

م مماظـاغقةاظرئقلقة ماظؾـد م)م85سـ مظؾػرتة مواٌقزاغقة ماظعؿؾ مم("8115-8118برغاعج مصؾاح معـ ماىؿعةؼقم

مغػلف/ؼقظققم1 ماظققم ماظعاعةمبعدمزفر مإىلماىؾلة ،مسؾكمأنمدنريماظؿصقؼتمسؾكمعلؿقىماٌقزاغقةميفممتقز

 .علؿفّؾماالجؿؿاع

م

ٌؤضتماظذيماضرتحفماماظزعينماهلقؽةمبأنمؼقاصؼماٌؤمترمسؾكماىدولمتقصلاٌذطقرةمأساله،مماظؿغقرياتغظرًامإىلمو-م2

إعؽاغقةمععمػذاماىدولماظزعينمغلكةمعـؼقةمسـمموعـماٌؿقضعمصدورم.C 2011/INF/1يفماظقثقؼةمماجملؾسمواظذيمؼرد

 .ؿنيماظرئقلقؿنياظعاعةمواجؿؿاساتماظؾفـاىؾلاتماظؿؼدمماحملرزميفماجؿؿاساتمميفمضقءمفتعدؼؾ

 

 7تعوني رئوسي اظلجنتني اظرئوسوتني وغوابهما- جوم 

م

مــظؾؿادتقمًاــرؾؼ-م7 مب)2-89وم7ـ ماظالئق( ماظعاعــعـ مظؾؿـظؿــة موبـــة مســة، مجــاء معا ميفــؾك ماء

م مC 2011/LIM/6-Rev.1اظقثقؼة ماٌرذَقنيماظؿاظَقنيمظرئادة ماٌائة، ماألربعنيمبعد ماضرتحماجملؾسميفمدورتف اظؾفـؿنيم،

م:اظرئقلقؿنيموػؿا
م

م(اظـؿلا)م(Hedwig Wögerbauerم)ػدوؼغمصقشرباورمماظلقدةم:األوىلاظؾفـةماظرئقلقةم

م(ؼاريغقف)م(Yaya Olaniranم)أوالغريانممؼاؼاماظلقدم:اظـاغقةاظؾفـةماظرئقلقةم

م

م.اظؾفـةماٌؤمترمبأنمؼقاصؼمسؾكماضرتاحماجملؾسمتقصلوم

م
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غائيبمنمعـصيبمأنمؼشغؾماٌرذقانماظؿاظقاباظؾفـةممتقصلاظعاعةمظؾؿـظؿة،ممعـماظالئقة(مج)8م-11ظؾؿادةممورؾؼًا-م2

م:اظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيمطّؾمعـمرئقس
م

م(إغدوغقلقا)(مAchmad Suryan)أمحدمدقرؼانمماظلقدم:ماألوىلاظؾفـةماظرئقلقةم

م(أٌاغقا(م)Astrid Jakobs)اظلقدةمأدرتؼدمجاطقبسم
م

مأغققسمصانمأردؼـمصانمدؼرمػقصنيماظلقدةم:اظـاغقةماظرئقلقةاظؾفـةم

(Agnes van Ardenne-van der Hoevenم)(ػقظـدا)م

م(ُسؿان)أمحدماظؾؽريماظلقدم

م

 جلنة اظقرارات -دال

م

،مأسضاءأوصكماجملؾس،ميفمدورتفماألربعنيمبعدماٌائة،مبؿشؽقؾمىـةمضراراتمتابعةمظؾؿؤمترمتؿأظػمعـمدؾعةم-م4

ععاؼريمصقاشةمضراراتماٌؤمترممC 2011/12 Rev.1باظقثقؼةم"مجقؿ"وؼؿضؿـماٌرصؼم.م8اٌـظؿةميـؾمطؾمعـفؿمأحدمأضاظقؿم

م.ووزائػمىـةماظؼراراتموررقمسؿؾفا

م

م:قةمحبلبماإلضؾقؿماظذيمتـؿؿلمإظقفاظؾفـةمبأنمتؿشؽؾمىـةماظؼراراتمعـماظدولماألسضاءماظؿاظمتقصلو-م11
م

مجـقبمشربماحملقطماهلادئ:مأدرتاظقا

مؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبؼأعرم:اظربازؼؾ

ماظشرقماألدغك:مةماظعربقةماظلقرؼةاىؿفقرؼ

مآدقا:ماظصني

مأصرؼؼقا:معقرؼؿاغقا

 أعرؼؽاماظشؿاظقة:ماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة

مأوروبا:ماظققغان

م
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 جلنة أوراق اظتفوؼض- ػاء 

م

وراقماظؿػقؼضموسّقـماظدولماألسضاءماظؿاظقةمألواألربعنيمبعدماٌائةمبإغشاءمىـةممقاحدةاظأوصكماجملؾسميفمدورتفم-م11

م:ظققاصؼمسؾقفاماٌؤمتر
 

 بـغالدؼش 

 تاؼؾـد 

 اىؿفقرؼةماظؿشقؽقة 

 دانمعارؼـق 

 سؿان 

 شقـقاماالدؿقائقةم 

 اظـؿلا 

 غقؽاراشقا 

 اظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة 

م

 9ادلنتسبةاظدول راظبة اظعضوؼة عراضبني سن ضبول - واو 

 
فماٌدؼرماظعاممدسقات،مبصػةمعؤضؿة،مإىلماٌراضؾنيمطلمميـؾقاماظدولمراظؾةمحبلبمعامدرجتمسؾقفماظعادة،موّج-م18

ماظؾّت مؼؿعؾؼمبؿقطقالوممودريشبماٌؤمترميفمتأطقدماظدسقةميف.مرؾؾفاميفماظعضقؼةماٌـؿلؾةمإىلمأنمؼؿؿ عضقؼةمظؾراظبم)عا

 (.ـؿلؾةاٌ

م

 9جدؼد ضبول سضو عنتسب- زاي 

 
ضؿـماٌفؾةماحملددةممتمتلؾؿمرؾبماظعضقؼةماٌـؿلؾةمظؿقطقالومماظعاعةمظؾؿـظؿة،اظالئقةمعـمم14اٌادةمممبقجب-م15

م.8111أؼارم/عاؼقم82يفم

 
،موبشرطمحضقرمشاظؾقةم"األصقاتماٌعطاة"اٌؤمترمؼؼرر،مبأشؾؾقةمثؾـلممسؾكمأّنمعـماظددؿقرم8-8اٌادةمموتـص-م19

ما ميف ماألسضاء مإضاصقاظدول مسضق مدوظة مأؼة مضؾقل ماٌـظؿةمةٌـظؿة، ميف ماٌعطاة"و. ماألصقات ماظلؾؾقةم" ماألصقات تعين

.م(عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿة(مأ)9-18اٌادةم)تشؿؾمأصقاتماٌؿؿـعنيمسـماظؿصقؼتمأوماألصقاتماٌؾغاةمالمواإلدنابقة،مو

م.اٌؤمترمسؾكماظطؾبموتصؾحماظعضقؼةمغاصذةمبؿارؼخماظققمماظذيمؼقاصؼمصقف

 

                                                      
م.C 2011/10ماظقثقؼةمم9



C 2011/LIM/1 6 

 

 

ماظلؾتضؾقلمتقطقالومخاللماىؾلةماظعاعةمبعدمزفرمؼقممسؾكمؿصقؼتماظاٌؤمترمجؾلةمماظؾفـةمبأنمؼعؼدمتقصلو-م12

محزؼران/ؼقغققم82 م. مإسالن ممبـادؾةممغؿائجوؼؿؿ موؼعؼبمذظؽمحػؾمؼؼام مغػسماالجؿؿاع، اظؿصقؼتميفموضتمالحؼمعـ

 .عقجزةمةدماظذؼـمميؽـفمإظؼاءمطؾؿؼاىدماظعضقماٌـؿلبببماظرئقسماظعادة،مؼرّحسؾقفمجرتممطؿاوم.اظعضقماىدؼداغضؿامم

م

 ذرتاطات اظعضو ادلنتسب اجلدؼدا- اء ح

م

ممبقجبم-م12 ماٌاظقةم2-2اٌادة ماظالئقة مامسؾكم،عـ ماظعضق ماالذرتاكماٌرتتبمسؾك معؾؾغ مأنمذندد ىدؼدماٌؤمتر

م.ممتمصقفامضؾقلماظطؾبماظػرتةماٌاظقةماظيتعـمماٌـؿلبمحدؼـًامبدءًا

 
مو-م17 ماظعام ميفماظـصػماألخريمعـ مسؾكماٌؾادئمواألسرافماٌعؿؿدة،مؼؾؾغماالذرتاكماألدغكمظؿقطقالو ،م8111بـاء

م:بصػةمعؤضؿة
 

 3122 اظنصػ األخري عن اظعام –االذرتاك 

 دوالر أعرؼكي ؼورو

636.51 643.97 

م

 10تعوني ادلدؼر اظعام- ؼاء 

م

ماظذيمحبؾقل-م12 مماظؿارؼخ ماجملؾسمأي م/ؼـاؼرم51حدده ماظـاغل م8111طاغقن اظؿاظقةممةاظرتذققاتماظلؿموردت،

م:ٌـصبماٌدؼرماظعام
م

م(Franz Fischler)صراغزمصقشؾريمماظلقدماظـؿلا

م(José Graziano da Silva)دقؾػاممخقدقفمشرازؼاغقمداماظلقدماظربازؼؾ

م(Indroyono Soesilo)إغدروؼقغقمدقؼزؼؾقمماظلقدمإغدوغقلقا

م(Mohammad Saeid Noori Naeini)حمؿدمدعقدمغقريمغعقينمماظلقدمإؼرانم

مسؾدماظؾطقػمرذقداظلقدمماظعراق

م(Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé)عقغقؾمأخنقؾمعقراتقـقسمطقؼقبلمماظلقدمإدؾاغقا

م

م.8111ذؾاطم/صرباؼرم9يفممC/CF 4/2اظؿعؿقؿممقجبمبوضدممتمتؾؾقغمػذهماظرتذققاتمإىلماألسضاءمطاصةمم

م

مممبقجبو-م14 مد)1-57اٌادة مظؾؿـظؿ( ماظعاعة ماظالئقة مةعـ معقمعؾـت، ماظعاعة ماالغؿكابمساظؾفـة متعقنيمد مأّن سؾؿًا

مؼؾد مسادؼة مدورة مخالل ماظعام ماٌدؼر موؼـؿفلميفمشضقن مأ م5)ثالثة م( مأؼام متارؼخسؿؾ ماظدورةمعـ ماصؿؿاح ماالغؿكابمو. ؼؿّؿ
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ععم)ألصقاتمأيمأطـرمعـمغصػمتؾؽمام،اٌرذحماظذيمؼـالماألشؾؾقةماٌطؾقبةمعـماألصقاتماٌدىلمبفامأعا.ماالضرتاعماظلّري

ذرطمأنمتؽقنمشاظؾقةماظدولماألسضاءمم،اٌـؿكباٌرذحمقؽقنمػقمص(ماظؿصقؼتمواألصقاتماٌؾغاةمسدمماحؿلابماٌؿؿـعنيمسـ

م.يفماٌـظؿةمحاضرًة

 
امفحؤمترمواظردمسـمأؼةمأدؽؾةمضدمؼطراٌمؾؿةمأعامؼـؾغلمظؾؿرذقنيمإظؼاءمطأؼضًامسؾكمأغفم(مد)1-57وتـصماٌادةم-م81

مسؾقفؿ موذظؽممبقجبماظؿدابريماظيتمم،األسضاء مباظؿؿاذلمضد ماٌؤمتر مبفدفؼؿكذػا مظؾؿـظؿة ماظعاعة ماظالئقة ضؿانممعع

ماظص.ماٌلاواةمبنيماٌرذقني رؤداءماجملؿقساتممفضدعمحاضرتاماظقادعماظذيمأحرزهمؿقاصؼاظتشريماظؾفـةمإىلمم،ددويفمػذا

م ميفمااإلضؾقؿقة ماٌرذققنممبؿؾلقطماًطاباتؼؼضلموٌـظؿة ماظقضتماٌؿاحاظيتمؼؾؼقفا ماألعـؾمعـ مسؾكماظـقق .مظالدؿػادة

تؽرارمبداًلمعـمسؾكماألطـرمدضقؼةمم12اٌؤمترمأعامماٌرذققنممتؿعدىمعدةماظؽؾؿاتماظيتمؼؾؼقفامأالبباظؿاظلماظؾفـةممتقصلو

م.دضقؼةم92مةواألجقبمؾةواألدؽمتحقثمطاغتمعدةماًطابام8111غقلانم/ؾعميفماجملؾسميفمأبرؼؾاإلجراءماٌؿ

 
محزؼرانموأنمدنري/ؼقغققم82اظؾفـةمبأنمؼؾؼلماٌرذققنمطؾؿاتفؿمبعدمزفرمؼقمماظلؾتممتقصلم،صضاًلمسـمذظؽ-م81

م.طؾمعـماٌرذقنيماظلؿةمخطاباتتلؾلؾممؿقدؼددقؾًامباظؼرسةمظاظرئقسم

 
وأنمم8111حزؼرانم/غققؼقم82اظؾفـةمبأنمتؾدأمجؾلةماالضرتاعماظلرؼةمظؿعقنيماٌدؼرماظعاممصؾاحماألحدممتقصلو-م88

اىدولم"مC 2011/INF/1اظقثقؼةمم،مسؾكمحنقمعامجاءميفأشؾؾقةماألصقاتمحصقلمأحدماٌرذقنيمسؾكمحنيمؿقاصؾمإىلت

 ."اظزعينماٌؤضتمظؾدورةماظلابعةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر

م

 11سظلمجل اظرئوس ادلستقّلتعوني -  ؼاء

م

ماجمل-م85 محدده ماظذي ماظؿارؼخ محبؾقل مأي م/أبرؼؾم11ؾس م8111غقلان معـصبممورد، مالغؿكابات مواحد ترذقح

م م/ؼقظققمعـماٌؿؿدةاظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمظؾػرتة م/ؼقغققإىلمم8111متقز مم،8115حزؼران ظقكمشققمماظلقدترذقحموػق

(Luc Guyauمصرغلام-م م(. مبفذا مطاصة ماألسضاء مإبالغ ممت ماظؿعؿقمقجبمبمذقحاظرتوضد ممC/CF 4/3 ؿ م12يف

م.م8111غقلانم/أبرؼؾ

 
مو-م89 مب)1-85مبقجبماٌادة مظؾؿـظؿة( ماظعاعة ماظالئقة ماالغؿكابموتعؾـمسـفعـ متارؼخ ماظعاعة ماظؾفـة .م،مهدد

وسؾكماظرشؿمعـموجقدمعرذحمواحدم.م8111متقزم/ؼقظققم1بعدمزفرمؼقمماىؿعةميفمماالغؿكاباتوريماظؾفـةمبأنممتقصلو

م.عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةم18عـماٌادةم(مأ)11مبقجبماظػؼرةممباالضرتاعماظلّرياالغؿكابمإجراءمؼؿقجبمم،صؼط

 

 م
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 12اغؿكابمأسضاءماجملؾس-مطاف

م

عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمسؾكمأغفمؼـؾغلمظؾؿؤمتر،مبـاءمسؾكمتقصقةماظؾفـةماظعاعة،م(مأ)11-88تـصماٌادةم-م82

 .ظدورةماٌؤمترمطقدمأضصكمأنمؼؼررمتارؼخماغؿكابمأسضاءماجملؾسموتارؼخمتؼدؼؿماظرتذققاتماظـاظثحبؾقلماظققمم

م

م:مبامؼؾلمباظؿاظلاظؾفـةمتقصلمو-م82
 

 ؛م8111متقزم/ؼقظققم1بعدمزفرمؼقمماىؿعةمماتاالغؿكابوريمأنمم(أ)

ظؾؿؤمترمواجملؾسممٌؼاسدماجملؾسماظشاشرةميفماظدورةماياظقةمإىلماألعنيماظعاممذققاتاظرتأنمؼؿؿمتؾؾقغموم(ب)

 .حزؼران/ؼقغققم87ؼقمماإلثـنيمعـماظلاسةماظـاغقةمسشرةمزفرًاممضؿـمعفؾةمأضصاػا(مA-139اظغرصةم)

م

عـماظالئقةماظعاعةمم88عـماٌادةمم7وم2وم9وم5ػذاماظصدد،مدقالحظماٌؤمترمبصقرةمخاصةمأحؽامماظػؼراتممويف-م87

م:اظيتمتـصمسؾكمعامؼؾلمظؾؿـظؿة

م

م:أسضاءماجملؾسمأنمعـماٌرشقبمصقفماخؿقارؼراسلماٌؤمترميفمم-5"
م

ماٌعـقم(أ) مظؾدول معؿقازن ميفماجملؾسمسؾكمأداسممتـقؾمجغرايف ماظعضقؼة متؼقم ماألشذؼةمأن مبإغؿاج ة

مواٌـؿفاتماظزراسقة،موتقزؼعفا،موادؿفالطفا؛

مأنمتشرتكميفمسؿؾماجملؾسماظدولماألسضاءماظيتمميؽـمأنمتلاػؿمبأطربمضدرميفمناحماٌـظؿة؛م(ب)

مم(ج) مإىلمسضقؼةماجملؾسمسـمررؼؼمأنمتؿاحماظػرصةمألطربمسددمممؽـمعـماظدولماألسضاء ظالغضؿام

م."تـاوبماظعضقؼة
م
م".اغؿكابماظدولماألسضاءمإسادةدنقزمم-9
م
المدنقزمأنمتـؿكبمأيمدوظةمسضقاميفماجملؾسمإذامطاغتماالذرتاطاتماٌاظقةماٌؿأخرةمسؾقفامظؾؿـظؿةمتعادلمم-2

م".أومواوزماالذرتاطاتماٌلؿقؼةمسؾقفامسـماظلـؿنيماظؿؼقميقؿنيماظلابؼؿني
م
مم-7" مسضق مطاغتماالذرتاطاتماٌاظقماجملؾسؼعؿرب مإذا مسـمعلؿؼقال متزؼد مأو متعادل مظؾؿـظؿة مسؾقف ماٌؿأخرة ة

م مأو ماظلابؼؿني ماظؿؼقميقؿني ماظلـؿني مسـ مسؾقف ماٌلؿقؼة ماالذرتاطات مميـؾ ممل مطان مإذا ميف معؿؿاظقؿنيدورتني

م".ظؾؿفؾس
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 احلؼ يف اظتصوؼت- الم 

م

بفذاماظؿؼرؼرمملمتلددمعؾاظغمطاصقةمعـماذرتاطاتفامم1تشريماظؾفـةماظعاعةمإىلمأّنماظدولماألسضاءماظقاردةميفماٌؾقؼم-م82

م.ماٌؼررةمظالحؿػازمحبؼفاميفماظؿصقؼتميفماٌؤمتر

م

ظؽؾمدوظةمسضقمصقتمواحدمصؼط،موظقسمظؾدوظةماظعضق،م:م"عـماظددؿقرمسؾكمعامؼؾلم5عـماٌادةمم9وتـصماظػؼرةم-م84

اٌؿكؾػةمسـمدصعماذرتاطاتفاماٌاظقةمظؾؿـظؿة،مأنمتؿؿؿعمحبؼماظؿصقؼتميفماٌؤمترمإذامبؾغمعؼدارمعؿأخراتفامعامؼعادلمأوم

هلذهماظدوظةمموععمذظؽمظؾؿؤمترمأنمؼلؿح.مؼزؼدمسؾكمعؼدارماالذرتاطاتماٌلؿقؼةمسؾقفامسـماظلـؿنيماظؿؼقميقؿنيماظلابؼؿني

م".دصعمؼرجعمظظروفمخارجةمسـمإرادتفااظعضقمباظؿصقؼتمإذاماضؿـعمبأنمسفزػامسـماظ

م

أيم)وضررتماظؾفـةمباظـلؾةمإىلماظدولماألسضاءماظيتمظدؼفامعؿأخراتمواظيتمرؾؾتمادؿعادةمحؼقضفاميفماظؿصقؼتم-م51

مو مبقلاو موشقـقا ماظدوعقـقؽقة مودامضريشقزدؿاناىؿفقرؼة موبريو مواظصقعالوظقؾريؼا موبرغلقيب متقعل من مهلام( مُؼلؿح أن

مب مسؾك ماٌـظؿة"اظؿصقؼت مظعضقؼة ماالغضؿام م)رؾؾات م" مم2اظؾـد مؼقممجدولعـ مزفر مبعد محبـف ماٌؼرر ماألسؿال

م.مواتػؼتمسؾكماالجؿؿاعمجمددًاميفموضتمالحؼمعـماظـفارمظؾؾقثميفمتؾؽماظردائؾ(محزؼران/ؼقغققم82

م

 حؼ اظرّد- عوم 

م

ميؽقعاتفؿ،م-م51 معقّجفة ماغؿؼادات مأي مسؾك ماظرّد ماٌـدوبقن مرشب محال ميف مأغف، ماظلابؼة مدوراتف ميف ماٌؤمتر ضرر

مىؿقعم ماجملال مُأصلح مضد مؼؽقن مأن ماالغؿؼاداتموبعد متؾؽ ماظذيمصدرتمصقف مغػسماظققم ميف مذظؽ مؼػعؾقا مأن ُؼلؿقلـ

م.ماظـؼاشمباظؼقامممبداخالتفؿميفاظراشؾنيميفماٌشارطةم

م

م.اظؾفـةمباتؾاعمغػسماظرتتقؾاتميفماظدورةماياظقةملتقصو-م58

م

 احملاضر احلرصوة- غون

م

عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمسؾكماإلبؼاءمسؾكماحملاضرمايرصقةمىؿقعماىؾلاتمم12ماٌادةعـمم1تـصماظػؼرةم-م55

ماظػؼرةم.ماظعاعةميفماٌؤمترمواجؿؿاساتماظؾفـؿنيماظرئقلقؿني ؼماٌـدوبنيميفماظؿقؼؼمعـمصّقةمعـماٌادةمغػلفامحبم8وتؼّر

م.اظلفؾماًاصممبداخالتفؿ

م

مسربم-م59 مأو معـماألخطاء مأومشريػا ماٌطؾعقة معـمخاللمتصقؼبماألخطاء ماظلفالتمإعا وميؽـماحملاصظةمسؾكمدضة

ظقصدموالمُتؼؾؾميفماظعادةمػذهماظؿصقؼؾاتمأوماظؿعدؼالتميفماظؾقاغاتمإالمعـما.متعدؼؾمظػظةمأومسؾارةمعلؿكدعةميفماظـص

م.داسةمعـمصدورمعلقدةماحملضرمايريفماٌعينم92اظذيمأدىلمباظؾقانموؼـؾغلمتؼدميفاميفمعفؾةم
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م
رمسقًامدنقزمٌـمؼرشبمعـماٌؿؽّؾؿنيمإدراجمبقاغاتفؿميفماحملاضرمعـمدونممإجراء،ماسؿؿدماٌؤمترم1421ويفمسامم-م52

م.حرصًامسؾكمطلبماظقضتؼقصكمبفموالمؼزالمػذاماإلجراءمعؿؾعًامو.ماإلدالءمبفامخاللمجؾلةمساعة

م

عـمحقثماٌؾدأمسؾكمأنمُتدرجميفماحملاضرماظؾقاغاتماظيتمتعّذرمإظؼاؤػامظضقؼمماسرتاضوإذمالمترىماظؾفـةمأيم-م52

سؾكمأيماغؿؼادمظلقادةم"محؼماظرّد"اظقضت،مصفلمتؼّرمباظصعقباتماظيتمضدمتـشأمسـمسدممإتاحةماظػرصةمظؾؿـدوبنيمٌؿاردةم

م.يفماظؾقانمحؽقعؿفؿمضدمؼرد

م

م:ؼقاصؾماٌؤمترمإجازةمإدراجماظؾقاغاتميفماحملاضرمبشرطمأنمبأناظؾفـةممتقصلوسؾقف،م-م57
م

مأومم(أ) مبأغفمدُقدرجميفماحملضرمبقانمملمُؼؾؼمماظؾفـةُتؾؾغماىؾلةماظعاعة اظرئقلقةماٌعـقةمعـمِضؾؾمرئقلفا

مصعؾقًامأومبإجراءمإضاصةمػاعةمإىلمبقانمعاممّتمإظؼاؤه؛

مُؼلؿقلـمأنمؼؽقنماظـصماظذيمُؼلّؾؿمإىلماظرئقسمإلدراجفميفماحملضرمغصًامرضؿقًا؛م(ب)

مدنريمتعؿقؿماحملضرمايريفماٌؤضتماظذيمؼؿضّؿـماظؾقانماإلضايفمضؾؾمرصعماىؾلة؛م(ج)

ُتػلحماظػرصةمظؾقصقدماياضرةميفماىؾلةمٌؿاردةمحؼفاميفماظردمعـمخاللماإلدالء،مضؾؾمرصعماىؾلة،مم(د)

م.ةمبشأنماظؾقانماٌدرجميفماحملضرمبداخؾ

م

 بواغات رؤداء اظوصود- دني

م

ممتقصل-م52 ماظؾـد مضؿـ ماظعام ماظـؼاش مباٌؿؽؾؿنيميف مضائؿة مؼقعقًا مُتـشر مبأن ماألشذؼةمادؿعراضم"م11اظؾفـة حاظة

مواظزراسة مو" ماظؽالم ماظرئقسمإىل مصقف محبلبماظرتتقبماظذيمدقدسقػؿ مؼقعقاتماٌؤمتر تؿعدىمعدةممبأالطذظؽمملتقصيف

م.اًؿسمدضائؼاظؾقاغاتم

م

 13ضبول ادلراضبني عن ادلنظمات احلكوعوة اظدوظوة وادلنظمات شري احلكوعوة اظدوظوة- سني

م

ماظقثقؼؿمترد-م54 مشريممC 2011/13-Add.1ومC 2011/13منييف مواٌـظؿات ماظدوظقة مايؽقعقة مباٌـظؿات ضائؿة

مإلؼػ ماظعام ماٌدؼر ماظيتمدساػا ماظدوظقة مظؾؿؤمترايؽقعقة ماياظقة معراضبميفماظدورة مبصػة مادمممـؾنيمسـفا ماظدسقاتم. وإّن

م ممبـظؿة مرمسل ماتػاق مؼربطفا ماظيتمال مايؽقعقة ماٌـظؿاتمشري مإىل ماظػاو"اٌقجفة مشريم" ماٌـظؿات مإىل ماٌقجفة وتؾؽ

م مظدىمعـظؿة مادؿشارؼة مبصػة متؿؿؿع ماظيتمال ماظدوظقة ماظػاو"ايؽقعقة م" مبصقرة مرػـًامػلمدسقاتمعقّجفة موتؾؼك عؤضؿة

م.مبقاصؼةماٌؤمترمسؾقفا

م

                                                      
م.C 2011/13 Add.1ومC 2011/13ومC 2011/12 Rev.1اظقثائؼممم13
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م.اٌؤمترمبؿأطقدمػذهماظدسقاتماظرمسقةمتقصلاظؾفـةمػذهماظؼائؿة،ممادؿعرضتوبعدعام-م91
م
م

 االجتماع شري اظرمسي ظلمراضبني عن ادلنظمات شري احلكوعوة-  صاء

م

اٌؼرتح،مطؿاميفمدوراتمدابؼةمظؾؿؤمتر،مدسقةمعراضؾنيمعـمعـظؿاتمشريمحؽقعقةميضقرماجؿؿاعمشريمرمسلممعـ-م95

ماٌؤمترمعشقرتفؿحبقثمُتـؼؾم مإىل موبراجمفا ماٌـظؿة مأغشطة مسـ مواضرتاحاتفؿ مؼقمم. ماالجؿؿاع مػذا مُؼعؼد مأن ماٌؼرتح وعـ

م.سؾكمػذاماالضرتاحاظؾفـةمبأنمؼقاصؼماٌؤمترممتقصلو.محزؼران/ؼقغققم82اظلؾتم

م

 حضور حرطات اظتحرؼر-  صاد

م

متقصلو.ماضرتاحماجملؾسميفمدورتفماألربعنيمبعدماٌائة،مُدسقتمصؾلطنيميضقرماٌؤمترمبصػةمعراضبمسؾكبـاءم-م99

م.ماظؾفـةمبأنمؼؤّطدماٌؤمترمػذهماظدسقة

م

 اخلالصة -ضاف 

م

تقصلماظؾفـةمبأنمؼؤّطدماٌؤمترممجقعماظرتتقؾاتماظؿػصقؾقةمظؾدورةموداساتماظعؿؾماظعادؼةمظؽّؾمعـماجؿؿاساتم-م92

.م17.51إىلماظلاسةمم19.51وعـماظلاسةمم18.51إىلماظلاسةمم4.51اىؾلاتماظعاعةمواظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيمعـماظلاسةم

مإىلمسددم.م11.51دأماالجؿؿاعماألولميفممتامماظلاسةم،مصؿـماٌؼرتحمأنمؼؾ8111حزؼرانم/ؼقغققم82أعامؼقمماألحدم وغظرًا

اظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيمإىلمعامواظؾـقدماٌدرجةمسؾكمجدولماألسؿالماٌؤضت،مصؿـماٌرّجحمأنمؼؿقاصؾمسؿؾماىؾلاتماظعاعةم

م.م17.51بعدماظلاسةم

م
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 ادللحؼ 
م

  3122حزؼران /ؼوغوو 34األسضاء اظيت ضد تعاغي عن عشاطل يف حقها يف اظتصوؼت حتى  اظدول

م

ادلبلغ األدغى اظواجب تسدؼده  ادلتأخرات باظوورو ادلتأخرات باظدوالر األعرؼكي اظدوظة اظعضوم

ظالحتفاز باحلؼ يف اظتصوؼت 

 باظدوالر األعرؼكي

  348,782.93 $   29,223.78 €   331,389.22 $ مأغؿقغقاموباربقدام1

  19,373.78 $   12,826.65 €   12,800.85 $ مباالوم7

  397,865.05 $   618,723.43 €   339,543.24 $ مبريوم2

  506,117.66 $   62,991.80 €   483,307.19 $ مترطؿاغلؿانم15

  287,917.28 $   12,826.65 €   281,344.35 $ مجزرماظؼؿرم8

  197,960.79 $   253,570.80 €   104,813.64 $ ماىؿفقرؼةماظدوعقـقؽقةم5

  237,017.90 $   12,826.65 €   230,444.97 $ مدانمتقعلموبرغلقيبم4

  9,068.84 $   12,826.65 €   2,495.91 $ مدرياظققنم11

  361,041.90 $   12,826.65 €   354,468.97 $ ماظصقعالم11

  103,140.47 $     - €   112,869.79 $ مراجقؽلؿانم18

  115,627.90 $   12,826.65 €   109,054.97 $ مشقـقامبقلاوم9

  863,252.50 $   1,832.40 €   870,801.26 $ مضريشقزدؿانمم2

  269,467.79 $   10,738.28 €   265,787.25 $ مظقؾريؼام2

مممم

 $ 3,499,121.61   € 1,054,040.39   $ 3,716,634.76  

م

 


