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 موجز

تستتتت هذه الو الو ذطة لصله  تتتتلدو عن الاموة الللمنة مالستتتت ل مجا امللئة للمهلد  طئتتتتا ست  طا  وئذستتتت  املستتتت ط  
تطر رَا عن تطا  املشلموات غري الرمسذة اليت  جطاال مع األعئلء مشأت املسألة اليت أاثوهتل الاموة الللنذة ماألومجوت للمؤمتر 

 للامل األعئلء امل خّلفة عن دفع اشرتاكلهتل املللذة للمنظمة. ال صو تمتر حطوق مشأت اإلجراءات امل جلطة إبعلدة املؤ 
ن لئج املشتتتتلموات غري الرمسذة الشتتتتفلفة مالشتتتتلملة اليت أجراال الرئذد املستتتت ط  للمهلد يف الا الشتتتتأت  مترد يف مل  لا 

مبل يف ذلك الاموة الللمنة   ذة للمنظمةللمستتتألة من قب  األج اة الر ستتت االستتت جرال الرمساماا تبين يف مجلة أموو على 
عن الاموتل الللللة عشتتتتتتترة مجا امللئة ماشلمستتتتتتتة عشتتتتتتترة مجا امللئة للهنة الشتتتتتتتؤمت   مجا امللئة للمهلد فئتتتتتتتاًل لمالستتتتتتت 

 الاس وو ة مالطلنونذة  مالاموة الللمنة ماللملنل مجا امللئة للهنة املللذة. 

يف حلل طلبت الامل  اليت  نبغا تصبذط ل من اإلجراءات احملادة ااألعئتتتتتتتلء عادً مخالل املشتتتتتتتلموات غري الرمسذة  اقرت  
دستتتتتتتتتتت وو منظمة األغل ة مالاواعة. مترد الو  من 4-3األعئتتتتتتتتتتتلء اعلدة حطوق ال صتتتتتتتتتتتو ت اشل تتتتتتتتتتتة  ل  مفطل للملدة 

  يف امللحق ألف  ردحبستتتتتتته مل  اإلجراءات املطرتحة يف الطستتتتتتت  اللله من الو الو ذطة  مكللك يف مشتتتتتتترمع قراو املؤمتر
 لكا  نظر فذ ل اجمللد.

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
حستته االق ئتتلء مشتتأت اإلجراءات املطرتحة ممشتتأت مشتترمع  ال وجذ لتاجمللد ماعو اىل استت جرال الو ذطة ماستتااء  اتّ 

 .2023الطراو ل طامي  يف هنل ة املصلف اىل الاموة الللللة ماألومجل للمؤمتر يف  ولذو/متوز 
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 معلومات أساسية - أوًّل 

شتتتتتتتتتلم  لجملذة اعلدة حطوق ال صتتتتتتتتتو ت  استتتتتتتتت جرالاجراء  1طلبت اللهنة الجلمة للاموة الللنذة ماألومجل للمؤمتر -1
للامل األعئتتتلء امل خّلفة عن دفع اشتتترتاكلهتل لكا تنظر فذ ل األج اة الر ستتتذة املجنذة مبل يف ذلك ننة الشتتتؤمت الاستتت وو ة 
مالطلنونذة مماع  من عملذة مشلموات غري ومسذة  طودال الرئذد املس ط  للمهلد. مقا كروت الاموة السلمجة مالس وت مجا 

 2امللئة للمهلد الا الصله عنامل نظرت يف املسلئ  املنبلطة عن دموة املؤمتر.

للمستتألة من جلنه األج اة  استت جرال ومساجملذة تشتتلمو ذات شتتطل  مع لاملستتألة  خئتتجتممنل ذلك احلل   -2
ت الو املشتتتلموات  عن مشتتتلموات غري ومسذة قلدال الرئذد املستتت ط  للمهلد مع األعئتتتلء. مقا منالر ستتتذة املجنذة  فئتتتاًل 

املستتتألة من قب  الاموة الللللة عشتتترة مجا امللئة مالاموة اشلمستتتة عشتتترة مجا امللئة للهنة الشتتتؤمت  استتت جرالغري الرمسذة على 
الاستتتتتت وو ة مالطلنونذة مالاموة الللمنة ماللملنل مجا امللئة للهنة املللذة. متجرل الو الو ذطة ال و تتتتتتذلت احملادة اليت تطا   ل 

 عئلء يف سذلق الو املشلموات غري الرمسذة.األ

نظرت ننة الشتتتتتتؤمت الاستتتتتت وو ة   2021ميف أعطلب الاموة الللنذة ماألومجل للمؤمتر اليت عطات يف  ونذو/حا رات  -3
خالل دموهتل الللللة   ال صتتتتتو ت للامل األعئتتتتتلء اليت ت وجه علذ ل م أخرات يف الافع مالطلنونذة يف مستتتتتألة اعلدة حطوق

مالحظت ننة الشتتتؤمت الاستتت وو ة مالطلنونذة أت اململوستتتة اليت م تتتج  ل  2021.3عشتتترة مجا امللئة يف أك ومر/تشتتتر ن األمل 
منظمة األغل ة مالاواعة لألم  امل حاة )املنظمة( ت ستتتتتتتتتتتتتتق مع هنج مجظ  املنظملت األخر  ال لمجة لألم  امل حاة. ماو ت 

يف النصتتتتتتتتتو   لكووة وو ة مالطلنونذة جتنه ال نلزل الشتتتتتتتتتلم  عن اللوائ  امل جلطة حبطوق ال صتتتتتتتتتو ت املننة الشتتتتتتتتتؤمت الاستتتتتتتتت
األستتتلستتتذة  متصلجت اىل اجراء مشتتتلموات ا تتتلفذة مطذلدة الرئذد املستتت ط  للمهلد  مأم تتتت ست ت نلمل الو املنلقشتتتلت 

 مجل ري مو وعذة معملذة. م ع لجة اىلاحل

لذ  مفصتتتتتّ  ململوستتتتتة املنظمة مشتتتتتأت الو املستتتتتلئ   ماملنلقشتتتتتة اليت ستتتتتبق أت حت CCLM 113/3م رد يف الو ذطة  -4
 عن مملوستتتتتتة منظملت أخر  نمجة ملنظومة األم  امل حاة  ماعلدة املؤمتر حطوق ال صتتتتتتو ت عطات مل األعئتتتتتتلء  فئتتتتتتاًل 

. مميكن االطالع على ةللو ذطمامللحق على الو ه ال لمع  للامل األعئتتتتتتتتتتتتتتلء امل خّلفة عن دفع اشتتتتتتتتتتتتتترتاكلهتل املللذة للمنظمة
 .CCLM 113/3مطلونة مل لوائ  ممملوسلت املنظملت األخر  ممل لوائ  ممملوسلت منظمة األغل ة مالاواعة يف الو ذطة 

ملا  النظر يف تطر ر الاموة الللللة عشتتتتتتتتترة مجا امللئة للهنة الشتتتتتتتتتؤمت الاستتتتتتتتت وو ة مالطلنونذة  قل  اجمللد يف دموت   -5
 مجا امللئة مبل  لا:  الللمنة مالس ل

ابلصله الصتتتتلدو عن مؤمتر املنظمة يف دموت  الللنذة ماألومجل الطل تتتتا إبجراء استتتت جرال شتتتتلم  لجملذة اعلدة حطوق  ذّكر"
ال صتتتتتو ت للامل األعئتتتتتلء اليت علذ ل م أخرات مستتتتت حطة لكا تنظر فذ  األج اة الر ستتتتتذة املجنذة  مبل فذ ل ننة الشتتتتتؤمت 

نذة  على أت  ُاع  ذلك مجملذة مشتتتلموات غري ومسذة مطذلدة الرئذد املستتت ط  للمهلد مع ونستتتلء منواب الاستتت وو ة مالطلنو 
ونستتلء اجملموعلت اإلقلذمذة  مأشتتلو اىل أت اململوستتة اليت م تتج  ل املنظمة على ما  الستتنوات املنصتترمة  صتتو  استت جلدة 

                                                           
 .3  تطر ر االج ملع الرامع للهنة الجلمة  الفطرة  22LIM//2021Cالو ذطة   1
 .CL 167/REP)أ( من الو ذطة  11الفطرة   2
 . 10/168CLمن الو ذطة  16اىل  12الفطرات   3
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الرئذد املستتت ط   شتتتهّعة األم  امل حاة األخر   م حطوق ال صتتتو ت ت ملشتتتى مع الن ج اللي ت بج  مجظ  منظملت منظوم
للمهلد على أت جيري  لا الشتتتأت مشتتتلموات غري ومسذة شتتتفلفة مشتتتلملة مف وحة أمل  مجذع األعئتتتلء  مع مراعلة الطواعا 

الرئذد املستتتتت ط   دعلماإلجراءات الطلئمة  من لئج اللهنة متو تتتتتذلهتل  مقراوات انمجذة الجلمة لألم  امل حاة ذات الصتتتتتلة  م 
 4 ."للمهلد  حسه االق ئلء  اىل اطالع اجمللد على ال طا  احملرز يف دموت  الطلدمة

ميف  تتتتوء الا الصله  عطا الرئذد املستتتت ط  للمهلد مشتتتتلموات غري ومسذة شتتتتفلفة مشتتتتلملة مف وحة أمل  مجذع  -6
لهنة متو تتتتذلهتل  مقراوات انمجذة الجلمة لألم    مع مراعلة الطواعا ماإلجراءات الطلئمة  من لئج الملستتتتألةاألعئتتتتلء مشتتتتأت ا

 . 2022أمر  /نذسلت  20وس/آذاو ممل 4امل حاة ذات الصلة  حسه االق ئلء  يف 

 23-21ممجا ذلك  تنلملت الاموة اشلمستتتتتتتتة عشتتتتتتتترة مجا امللئة للهنة الشتتتتتتتتؤمت الاستتتتتتتت وو ة مالللنو ة املجطودة يف  -7
عن تطا رال للمجلوملت احملا ة اليت قام ل الرئذد املستت ط  للمهلد مشتتأت املستتألة مرة أخر  مأعرمت   2022ملوس/آذاو 

نواع املجلوملت ممستتتتلئ  الافع سم يف الوقت املنلستتتته  جلق م طامي الصلبلت  مشتتتتلموات  موحبت ابلجم  املنفل مشتتتتأت اجراء
جتة عن الو الجملذة أم يف يف أي مجل ري ان"مخصط الافع. مأعرمت اللهنة عن استتتتت جاادال للنظر   تتتتتمن ستتتتتذلق مال   ل  

 5."مشرمع قراو مرفوع اىل اجمللد ماملؤمتر للنظر فذ 

 

 نتائج املشاورات غري الرمسية اليت قادها الرئيس املستقل للمجلس - اثنًيا
 مع مجيع األعضاء

اليت أ ريت خالل املشتتتتتلموات غري الرمسذة اليت أجراال الرئذد املستتتتت ط   األكلر شتتتتتذوًعل وجا الا الطستتتتت  املستتتتتلئ   -8
للمهلد مع مجذع أعئتتتلء املنظمة مشتتتأت الا املو تتتوع  مكللك ال و تتتذلت ماملطرتحلت احملادة اليت تطا   ل األعئتتتلء يف 

 الا الصاد.

من دس وو املنظمة فإت الاملة الجئو امل خلفة عن دفع اشرتاكلهتل املللذة للمنظمة ال ت م ع  4-3ممتلشًذل مع امللدة  -9
م أخراهتل مل  جلدل أم  ا ا على مطااو االشتتتترتاكلت املستتتت حطة علذ ل عن الستتتتن ل  ذا ملغ مطااواحبق ال صتتتتو ت يف املؤمتر 

ة الجئتتتتو ابل صتتتتو ت اذا اق نع ست عهاال عن الافع  رجع ال طوميذ ل الستتتتلمط ل. ممع ذلك  للمؤمتر أت  ستتتتم  هللو الامل
 لظرمف خلوجة عن اوادهتل.

  

                                                           
لا  قذل  اجمللد ابلنظر يف تطلو ر ننة املللذة "أعرب عن قلط  ازاء   ري عا  دفع امل أخرات على أنشتتتتتتتتصة   REP/168CL)ج( من الو ذطة  30الفطرة   4

الجلملذة مآاثوال املّامرة احمل ملة على األعئتتتتتتتلء   19-املنظمة ممرانمج عمل ل مم تتتتتتتج ل امللّ  مأقّر حبستتتتتتتن توقذت حبل  هللو املستتتتتتتألة يف  ّ  جلئحة كوفذا
ه علذ ل مذّكر مصله املؤمتر يف دموت  الللنذة ماألومجل امل مل  يف اجراء استتتتتتتتتت جرال شتتتتتتتتتتلم  لجملذة اعلدة حطوق ال صتتتتتتتتتتو ت للامل األعئتتتتتتتتتتلء اليت ت وجّ 

اشذلوات امل لحة  مبل يف ذلك عن طر ق االستتتتتتتتتتتتتت فلدة من الجمالت احمللذة م أخرات لكا تنظر فذ  األج اة الر ستتتتتتتتتتتتتتذة املجنذة  مطله اىل اإلداوة النظر يف 
ب  ننة املللذة خالل دموهتل املطبلة امل جلطة ابملستتتتلئ  اليت هتّ  املنظمة متلشتتتتًذل مع مخصط الستتتتااد ملجلنة الو املستتتتألة  متصّلع اىل دواستتتتة الو املستتتتألة من ق  

 .CL 168/REP)ب( من الو ذطة  27مال   ل؛" الفطرة 
 .CL 170/13من الو ذطة  37اىل  34الفطرات   5
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مأخلت املشتتتتتتتتتتلموات يف االع بلو لوائ  ممملوستتتتتتتتتتلت املنظملت األخر  ال لمجة ملنظومة األم  امل حاة يف مل   جلق  -10
 سومجة عنل ر وئذسذة اا: 

 ى الافع؛املجلوملت اليت   جل تطامي ل لاع  مذلت مجا  الطاوة عل (أ)

 مخصط الافع؛ (ب)

 ماملافوعلت ابلجملة احمللذة؛  (ج)

 .مجامل االشرتاكلت (د)
 

 بيان عدم القدرة على الدفع -ألف 

ل مع املنظملت األخر  ال لمجة لألم  امل حاة األخر   أمرز األعئلء  رموة قذل  الامل األعئلء اليت علذ ل متلشذً  -11
 أت تطا :  4-3م أخرات ماليت تصله اعفلءال من الافع مبوجه امللدة 

 شرًحل لصبذجة الظرمف اشلوجة عن سذصرة الاملة الجئو؛ (أ)

مأمىف مجلوملت داعمة ممكنة  مبل يف ذلك مجلوملت عن اجمللمذع االق صتتلد ة  مالجلئاات مالنفطلت احلكومذة  (ب)
 الاملذة  أمممواود الجمالت األجنبذة  ماملا ونذة مالصجوابت املصلدفة يف تلبذة االل ااملت املللذة الااخلذة 

  مذكر ال اامري اليت سوف ت خل من أج  سااد امل أخرات؛ (ج)
مأي مجلوملت أخر  قا تاع  االدعلء ست عا  تستتتتتتتتتتتتتا ا املافوعلت الالزمة  جا  اىل  رمف خلوجة عن  (د)

 سذصرة الاملة الجئو.

دة حطوق أم تتتتتتتوا ست  طّا  طله اعلكمل مو تتتتتتتع جامل زمين ل طامي الو الصلبلت.   ابل و تتتتتتتذة األعئتتتتتتتلء قل م  -12
من دستتتتت وو املنظمة  من قب  الاملة الجئتتتتتو اىل املا ر الجل  قب  أستتتتتبوعل على األق  من  4-3ال صتتتتتو ت  مبوجه امللدة 

 للصلبلت.  ماف   انجطلد دموة املؤمتر  لئملت اس جرال

من   من دستتتت وو املنظمة 4-3مبوجه امللدة  تلك  مأم تتتتى األعئتتتتلء ست تطا  طلبلت اعلدة حطوق ال صتتتتو ت -13
 أم مز ر مسؤمل من حكومة الاملة الجئو. املجل قب  اململ  الاائ  للاملة الجئو أم الطلئ  ابألعملل 

 
 خطط الدفع -ابء 

خالل املشتتتلموات غري الرمسذة  انقأل األعئتتتلء احللجة اىل قذل  الامل األعئتتتلء اليت ترتته علذ ل م أخرات ماليت  -14
ست ترفق طلب ل اشصا املرفوع اىل   كهاء من ترتذه اعلدة حطوق ل ابل صتتتتتتتو تترغه يف اعلدة جاملة تستتتتتتتا ا م أخراهتل  

 املا ر الجل   صة دفع خصذة.

 مأم ى األعئلء ست ت ئمن خصة الافع املجلوملت ال للذة: -15

 امجلّ املبلغ املس حق  مبل يف ذلك االشرتاكلت املطروة للسنة احلللذة؛ (أ)

 مالفرتة اليت  طرت  الافع يف غئوهنل؛ (ب)
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 ماحلا األدىن للافجة اليت تج ا  الاملة الجئو تسا اال ك  سنة؛ (ج)

 منو خ الافجة األمىل ممبلغ ل؛ (د)

ماشتتتتتتلوة اىل مل اذا كلنت الاملة الجئتتتتتتو ت وقع أت تصله موافطة من املا ر الجل  على تستتتتتتا ا املبلغ ابلجملة  (ه)
 ؛ل لالئحة مالطواعا املللذةاحمللذة  مفطً 

املللذة لالئحة  لاشتترتاكلهتل املطروة يف املستت طب  ابلكلم  ميف امل لة املصلومة ممفطً  مال اا  من الاملة الجئتتو مافع (م)
 للمنظمة.

 
 الدفع ابلعملة احمللية - جيم

اللي تنص يف مل   جلق مستتااد امل أخرات ابلجملة احمللذة  نظر األعئتتلء يف اململوستتة احلللذة للمنظمة على النحو  -16
ل   حاد األعئلء أ ئً الجمالت األجنبذة ىل جلنه الشرمط امل صلة سسجلو  رف. مامن الالئحة املللذة 6-5امللدة  علذ ل

الشتتتتتتتتتترمط اليت تنص على امكلنذة الافع ابلجملة احمللذة فطط للامل األعئتتتتتتتتتتلء اليت  وجا فذ ل مك ه أم مرانمج للمنظمة  
 ة احمللذة يف ذلك البلا.مأت  ط صر الا الافع على املبلغ اللي تنفط  املنظمة ابلجمل

 
 جدول اّلشرتاكات - دال

  يف مجلة انقأل األعئتتتلء الصتتتجوابت االق صتتتلد ة اليت  واج  ل الجا ا من الامل األعئتتتلء ماألعئتتتلء املن ستتتبل -17
امل حاة  م  ألاملطروة ل األنصبة ل ابململوسة امل بجة لا  املنظمة ابتبلع جاملماذ حتذط علمً  .19-  ن ذهة نلئحة كوفذاأموو
ط مجض األعئتتتتلء الئتتتتوء على أت الفلوق الامين مل اع ملد جامل خم لف أعئتتتتلء املنظمة  ستتتتلّ ابلنستتتتبة اىل  ل م كذذف وانً 
  لمات  ستتن  لي تبلغجامل االشتترتاكلت للمنظمة المل م   مات   الث ستتنواتاللي تبلغ  املطروة لألم  امل حاة ألنصتتبةا

ا ابملصتتتتتلعه االق صتتتتتلد ة من حذى قاوهتل على الافع  اذ  نبغا هللو البلاات أت تن ظر ميكن أت  ئتتتتتر ابلبلاات األكلر   رً 
ل أم علمل قب  خفض حص  ل من حذى الطذمة النسبذة. ملللك وأ  مجض األعئلء أفئلذًة يف قذل  املنظمة ابلبحى علمً 

منظمة   حبسه مل جيري يف مكلالت م خصصة أخر  مل  ابل اامن لألم  امل حاة تصبذق جامل األنصبة املطروة  يف جام 
 ة.األم  امل حاة للرتمذة مالجل  ماللطلف

 

 التوصيات - اثلثًا

أت اجراءات اعلدة حطوق مشتتتتتتتتت 2023.../ وق  مشتتتتتتتتترمع قراو املؤمتراألخري أم تتتتتتتتتى األعئتتتتتتتتتلء اجمللد ست  طا   -18
 الاموة الللللة ماألومجوت ملؤمتر املنظمة.  لكا تج ماو يف املرفق ألفال صو ت مدفع امل أخرات الواودة 
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 املرفق ألف
 

 2023/__القرار 
 

 املؤمتر، إنّ 
 املس حطةالسنو ة  االشرتاكلتمن الاس وو مماجه ك  دملة عئو معئو من سه مافع  18امللدة على إذ يعيد التأكيد 

مجذع الامل األعئتتتتلء ماألعئتتتتلء املن ستتتتبل على دفع االشتتتترتاكلت  ىهمفق النستتتته اليت هّادال املؤمتر  م  املنظمة ذاانذةمل
 شرمط؛ فرل املطروة كلملة ميف حذن ل ممن دمت

لل أخري يف دفع االشتتتتتتتتتترتاكلت ماستتتتتتتتتت مراو اوتفلع  ن ذهة 2018حللة الستتتتتتتتتتذولة احلرجة يف الربانمج الجلدي عل   وإذ يالحظ
 مس و  االشرتاكلت غري املسادة من السنوات السلمطة  مال سذمل من جلنه كبلو املسلمهل؛ 

السنو ة املس حطة  الشرتاكلتمن الاس وو مماجه ك  دملة عئو معئو من سه مافع ا 18امللدة على  يعيد التأكيدوإذ 
املطروة  األنصتتبة عئتتلء املن ستتبل على دفعألعئتتلء ماألى مجذع الامل اهمفق النستته اليت هّادال املؤمتر  م  املنظمة ملذاانذة

 ؛)ES/76/238A/R الجلمةابلكلم  ميف حذن ل مدمت فرل شرمط )قراو انمجذة 
 ل غصذة االل ااملت م ملت تنفذل مرانمج الجم  املج ما؛  مئرموة احلفلظ على تافق نطاي كلف   وإذ يعرتف

 لسااد امل أخرات يف مل   جلق إبعلدة حطوق ال صو ت؛ا اىل اجراء أكلر حتا اً  ابحللجة وإذ يعرتف

ست ننة الشتتتؤمت الاستتت وو ة مالطلنونذة يف دموهتل اشلمستتتة عشتتترة مجا امللئة مننة املللذة يف دموهتل احللد ة مال ستتتجل مجا  روإذ يذكّ 
الستتتتتتتتتتتتبجل مجا امللئة إبقراو االقرتا   ت دمو  لًعل قا حبل ل مأم تتتتتتتتتتتت ل اجمللد يفتب 2022امللئة الل ل عطان يف ملوس/آذاو ممل و/أايو 

   اإلجراءات املفرم ة على حلالت عا  دفع االشرتاكلت. ذالالئحة الجلمة للمنظمة من أج  تاعاس كملل ا اىل عالاا

من دستتتتت وو منظمة األغل ة  4-3اع ملد اإلجراءات املبذنة يف الا الطراو إلعلدة حطوق ال صتتتتتو ت مبوجه امللدة  يقرر -1
 اعة.مالاو 

من  4-3م نبغا للامل األعئتتتتتلء اليت ت وجه علذ ل م أخرات ماليت تصله استتتتت جلدة حطوق ال صتتتتتو ت مبوجه امللدة  -2
  دس وو املنظمة أت تطا  مل  لا  على سبذ  املللل ال احلصر:

 
 شرًحل لصبذجة الظرمف اشلوجة عن سذصرة الاملة الجئو؛ (أ)

ماملجلومتتلت التتااعمتتة على أكمتت  مبو ممكن  مبتتل يف ذلتتك املجلومتتلت عن اجملتتلمذع االق صتتتتتتتتتتتتتتتلد تتة  ما رادات  (ب)
املصتتتتتتتتتتتتتتلدفة يف تلبذة االل ااملت املللذة احلكومة منفطلهتل  ممواود النطا األجنيب  مما ونذ  ل  مالصتتتتتتتتتتتتتتجوابت 

 الاملذة؛ الااخلذة أم

 أخرات؛ مذكر ال اامري اليت سوف ت خل من أج  سااد امل  (ج)

مأي مجلوملت أخر  من شتتتأهنل تاعذ  دعواال ست عا  دفج ل للمبللغ الالزمة  رجع اىل  رمف خلوجة عن  (د)
 .الاملة الجئونصلق سذصرة 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/418/88/PDF/N2141888.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/418/88/PDF/N2141888.pdf?OpenElement
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من دستتت وو املنظمة  أت تطام ل الامل األعئتتتلء اىل املا ر  4-3ألج  اعلدة حطوق ال صتتتو ت مبوجه امللدة ويطلب  -3
 انجطلد الاموة ذات الصلة للمؤمتر  من أج   ملت املراججة ال لمة للصلبلت. الجل  قب  أسبوعل على األق  من

من دستتتتت وو املنظمة أت تطا  خصًذل من قب  اململ  الاائ   4-3اعلدة حطوق ال صتتتتتو ت  مبوجه امللدة  ألج ويطلب  -4
 للاملة الجئو أم الطلئ  ابألعملل املجل  أم الوز ر املسؤمل يف حكومة الاملة الجئو.

ّل على الامل األعئتتتتتتتتتتتلء اليت علذ ل م أخرات ماليت ترغه يف اعلدة جاملة تستتتتتتتتتتتا ا م أخراهتل كهاء من ترتذه م  ج -5
 اعلدة حطوق ل ابل صو ت  أت ترفق طلب ل اشصا املرفوع اىل املا ر الجل   صة دفع خصذة.

 ملجلوملت ال للذة:ا 5م نبغا أت ت ئمن خصة الافع املشلو الذ ل يف الفطرة  -6

 
 امجلّ املبلغ املس حق  مبل يف ذلك االشرتاكلت املطروة للسنة احلللذة؛ (أ)
 مالفرتة اليت  طرت  الافع يف غئوهنل؛ (ب)
 ماحلا األدىن للافجة اليت تج ا  الاملة الجئو تسا اال ك  سنة؛ (ج)
 منو خ الافجة األمىل ممبلغ ل؛ (د)
ا ر الجل  للافع ابلجملة احمللذة  ماشتتتتتتتتتتتتتتلوة اىل مل اذا كلنت الاملة الجئتتتتتتتتتتتتتتو ت وقع أت تصله موافطة من امل (ه)

 ابل ملشا مع الالئحة مالطواعا املللذة.
ل لالئحة املللذة مال اا  من الاملة الجئتتتتتتتتتتتتتتو مافع اشتتتتتتتتتتتتتترتاكلهتل املطروة يف املستتتتتتتتتتتتتت طب  ابلكلم  ميف حذن  ممفطً  (م)

 للمنظمة.

 
اىل املنظمة أت تنشئ متا ر على موقج ل اإللكرتمه قسًمل م لًحل للهم وو  طا  مجلوملت مس فذئة محما ة ويطلب  -7

 لجرل الو ع الراان لسااد االشرتاكلت املطروة. 
 للمنظمة. األسلسذةمن النصو  اىل املا ر الجل  أت  اوج الا الطراو يف اناء اللله  ويطلب -8
 


