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 الجتماع السادس عشرا
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت11البند 
 ايف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهالنظر 

 تصلةمساعدة الضحااي: االستنتاجات والتوصيات امل
 بوالية اللجنة املعنية مبساعدة الضحااي

  االستنتاجات والتوصيات  
  مبساعدة الضحااي اللجنة املعنية

 )إكوادور وبلجيكا وكرواتيا وكولومبيا(

 مقدمة -أوالا  
 أنشطة اللجنة -ألف 

، اجتماعهددددا األول ملناقطدددد    دددد  2017كددددانون الياا/يندددداي    26عقدددددل ال، ندددد ،    -1
د غ بقددددد  أ ددددداإلبدددددا نددددد   ن ،و دددددال الددددد ا ايلجتمدددددال األو ، اع فدددددت ال. عم،هدددددا لددددد ا ال دددددا 

ن مسددداعد  عدددكمدددا اع فدددت ال، نددد   ن اإلأندددادال بطددد ن اإلبددداغ .  2016  عدددا   لتحدددداال
مددددا يت ،دددد  ينبغدددد  أن  دددددعل جهددددود الدددددول األ دددد ا  في 2016الضددددحاا الدددد  وعدددد تها   عددددا  

  ابإلباغ.
 ،قددددددد  نقدددددددا   دددددد  أ يددددددد  بطددددددد ن ، دعدددددددت ال، ندددددد     2017نددددددبار/فرباي   18  و  -2

 .ضداد  لففد ادلغدا  املمساعد  الضحاا مبوجد  ا ااقيد    د  األايللتزامال املت ،ق  ابإلباغ عن 
بطد ن اإلبداغ  إلأندادالوا تنمت ال، ن  الا ص  ملناقطد  املماأادال املت ،قد  ابإلبداغ ولتقدد  ا

إلبدد اا األةيدد   كمددا انتهددزل ال، ندد  الا صدد .  2016عددن مسدداعد  الضددحاا الدد  وعدد تها   عددا  
 ها، مبا   ذلد   لويليت  قدمها الدول األ  ا  من أجل  ناي  ال، نال   كتسيها امل ،ومال ال 
 .  تياجاهتاالت  يف اب مساعد  الدول األ  ا   

، ألقددددي أاددددي، ال، ندددد ، كولومبيددددا،   ددددااب    ،قدددد  النقددددا  2017آذاأ/مدددداأ   3و   -3
املت ،قدد  وقددوش األنددياا ذوق اإلعاقدد  امل قددود      دداأ الدددوأ  ال اب دد  واليا دد   ،دد،  قددوش 
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دد  الدد اي، ب كيددز   دد  عمددل مددابو و ع،ددي املسدداوا  وعددد  التمييددز، وعدد وأ  التاا ل عدداإلنسددان. وذك 
ل واأل   الو نيد  والدوليد  األوادع ن اقدا املت ،قد  ابإلعاقد ، واملنتددال األ د  ، مدع مع السيااا

وأكز ال اي، أيضا ع،ي ع وأ  .  دأاك واعح  ن ال ه ايللتزامال  ندأج     اأ  قوش اإلنسان
   اا  قد  قابل ل،قيا    حتس   يا  األنياا ذوق اإلعاق ، مبن فيهل الناجون من األلغدا  

  ي ، مع ال كيز ع،ي  داب   جيابي  لت زيز املساوا ، ويل ايما   املنا   النااي  وال ياي .األأع
، كتدددددد  أاددددددي، ال، ندددددد  أادددددداال ف ديدددددد      ي،دددددد  الدددددددول 2017آذاأ/مدددددداأ   20و   -4

األ ددددد ا  الددددد  يوجدددددد عدددددحاا لفلغدددددا    مندددددا    اعددددد   لويليتهدددددا أو ادددددي  هتا والددددد  قددددددمت 
ابيللتزامدددال  الالتددد ك   2016، و ،ددد  الددد     قدددد  م ،ومدددال   عدددا  2016م ،ومدددال   عدددا  

الواأد        عمل مابو و، ودعا الدول األ د ا     بد ل قرداأ  جهودالدا لتقدد  امل ،ومدال 
، ابادتيدا  دليدل  عدداد التقداأي  والتق يد  النمدوذج  2017نيسدان/أب يل  30ذال الر،  و،ول 

  أاالته    أةي    ال  امل ،ومال   املوعد احملدد ابلن      عدي  وأناأ أاي، ال، ن  . امل ف 
 8الوقت الااصل ب  املوعد النهاا  لإلباغ واتأيخ عقد اجتماعدال مدا بد  الددوأ   احملددد   

 ن و دددد  دعدددل التنايددد ،  وأب،دددئ أادددي، ال، نددد  الددددول األ ددد ا  أيضدددا  . 2017 زي ان/يونيددده  9و
طدددوأ  والددددعل الادددل    الددددول األ ددد ا     نايددد  ايل ااقيددد ، يل  دددزال مسدددت د  املك،اددد  بتقدددد  امل

وقدد بد لت ال، ند  جهددا . لدعل الددول األ د ا    الوفدال ابلتزاماهتدا مبوجد    د  عمدل مدابو و
ال  لديها عدد كب  من عحاا األلغدا ،  29 المن أجل  وجيه أااال    مجيع الدول األ  ا  

 ها ب ي  داام    جنيف.ديل  ليست لمبا فيها  ،  ا
، ك،ددددف أعضددددايالا الدددد اي، 2017آذاأ/مدددداأ   20و ددددال اجتمددددال عقد دددده ال، ندددد     -5

ال، ندد   لب قددد اجتماعددال ف ديدد  مددع ااددربال    ددال اإلعاقدد    جنيددف لبحدد  اددبل  دمدداج عمدد
ل املسددددتدا  ع،ددددي فددددو أفضددددل   أعمددددال املنتدددددال األ دددد   الدددد  لددددا دوأ  ااددددل     زيددددز الدددددع

وعددلت ال، ند  أيضدا أادالي  . لفنياا ذوق اإلعاق ، مبن فيهل الناجون مدن األلغدا  األأعدي 
اددناد مسددؤولي  الن دد    التقدداأي  إبابلن دد    التقدداأي  املقدمدد  مددن الدددول األ دد ا    ت ،قدداملعم،هددا 

 . املقدم  من دول أ  ا  حمدد     كل عضو من أعضال ال، ن 
، عقددددل ال، نددد  اجتماعدددا مدددع ال، نددد  امل نيددد  بت زيدددز الت ددداون 2017مددايو /أاأ 18و   -6

وقددددمت ال، ندد  امل نيددد  بت زيددز الت ددداون . واملسدداعد  مددن أجدددل  بددادل ا أال بطددد ن أاددالي  ال مددل
وأكددل ال، ند  . ل  سد  اادايلل الا ديد "واملساعد  م ،ومال عن  ناي  "مبادأ  النهج املردم  

ا أهنا ادتحاول،     داأ ويليتهدا، أن حتددد    ق ي الدا التحددال اااصد  امل ني  مبساعد  الضحا
الددول    يدف ال   واجهها ف اد  الدول األ  ا  ال  لديها عدد كب  من عحاا األلغا ، بغي  

   تياجال ال ه الدول.اباأل  ا  األ    وال، ن  امل ني  بت زيز الت اون واملساعد  
، عقدددددد أادددددي، 2017أاأ/مدددددايو  3    2017نيسدددددان/أب يل  11و دددددال الاددددد   مدددددن  -7

ال، ن  اجتماعال مع عدد من اجلهال الااع،     ا  اإلعاق  و قوش اإلنسان   جنيدف مدن 
أجل مواص،  حتديد اإلج الال املط ك  ال  ميكن اختاذالا لت زيز األالدا  املط ك ، مبدا   ذلد  

متيررددد  من مددد  ال مدددل الدوليددد     دددال اإلعاقددد ،  اجتمدددال مدددع السددديد ادددتياان   وميدددل، كبددد 
والسيد فاكوندو  طافيز بيِنّيا ، مستطاأ  قدوش اإلنسدان واإلعاقد  لدد  ماوعدي  األمدل املتحدد  
السدددامي  اقدددوش اإلنسدددان، والسددديد  دددوأ   أأاا، أمددد  ال، نددد  امل نيددد  وقدددوش األندددياا ذوق 
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ي ا عن قاام  بندود حمددد  قاب،د  ل،تنايد  ادي  ق وب د ال ه ايلجتماعال، قد  ال اي،  ق  . اإلعاق 
    وي الا     اأ لقالال أ    مع اجلهال الااع،     ا  اإلعاق  و قوش اإلنسان.

، كتبدددت 2017 زي ان/يونيددده  9و 8وعقددد  اجتماعدددال مدددا بددد  الددددوأ   امل قدددود     -8
 دد ا  الدد  قدددمت م ،ومددال أادداال ف ديدد      ي،دد  الدددول األ 2017متوا/يوليدده  14ال، ندد    

عددن اجلهددود املب ولدد  لتنايدد  التزاماهتددا املت ،قدد  مبسدداعد  الضددحاا وكدد ل     الدددول الدد     قددد  
م ،ومددددال لتطدددد ي ها ع،ددددي  قددددد  م ،ومددددال حمد دددد  أو  عددددافي  ااددددتنادا    املا  ددددال األوليدددد  

  ل، ن .
سدق  امل نيد  مبسداعد  ، عقدل ال، ن  اجتماعا مع املن2017آب/أ س ،  17و   -9

الضحاا     اأ ا ااقي  ال  اا  ال نقودي ،  ي اليا وني، ، واملنسق  امل ني  مبساعد  الضدحاا 
    ددداأ الربو وكدددول اادددام،، األأجنتددد  وندددي، ، ملناقطددد  أادددالي  حتقيددد  ايل سددداش فيمدددا يت ،ددد  

ن  بدددادل أفضدددل املماأادددال و ،دددال ايلجتمدددال    أ. ابلدددنهج املتبدددع    دددال مسددداعد  الضدددحاا
وامل ،ومددال عددن املبددادأال مددن ندد نه أن مينددع اادواجيدد  اجلهددود وأن يكاددل ايلاددتااد  مددن الادد ا 

 لد  املط ك املتميل   مساعد  الضحاا.ل،دفع قدما  اباملتا   
، اجتمدددع أادددي، ال، نددد  مدددع السددديد  كااتليندددا دياانددددا  2017آب/أ سددد ،  29و   -10

اااص  امل ني  وقدوش األندياا ذوق اإلعاقد ، ملناقطد  عددد مدن املسداال املت ،قد   أ ياأ، املق أ 
ب مددل ال، ندد ، مبددا   ذلدد  الكيايدد  الدد  ميكددن أن يدددعل هددا عمددل ال، ندد  اجلهددود املب ولدد  لت زيددز 

  ناي  ا ااقي   قوش األنياا ذوق اإلعاق .

 املنهجية -ابء 
ت ،قددد  بددددعل الددددول األ ددد ا    جهودالدددا الو نيددد  ويليتهدددا املمدددع  متانددديا  أولدددت ال، نددد ،  -11

، االتمامددا  اصددا 2016ال اميدد       زيددز مسدداعد  الضددحاا و  وي الددا، ومواصدد،   ل م،هددا   عددا  
اجلواند   نل، هود ال   ب لا الدول األ  ا  ال  لديها عحاا لفلغا  من أجل  قد   قاأي  ع

 :التالي  من     عمل مابو و
  ا تياجددددال عددددحاا األلغددددا ، ومددددد   ددددواف  اادددددمال واددددبل الدددددعل ومددددا  قيدددديل

ي  يها من نواقال، واملت ،بال القاام  أو اجلديدد  ملدا ي،دز  مدن األنطد   املت ،قد  
ابإلعاقدد  والرددح  والت ،دديل وال مالدد  والتنميددد  وااددد مددن الاقدد  لت،بيدد  ا تياجدددال 

 ؛ا أمكنعحاا األلغا  و  التهل    اادمال القاام   ييم

  أالدددا  حمدددد  امنيددا  وقاب،دد  ل،قيددا  لضددمان مطدداأك  عددحاا األلغددا    ا تمددع
 ؛با الي  وع،ي قد  املساوا  مع   الل

  اا ددو والسياادددال واأل دد  القانونيددد  لت،بيدد  ا تياجدددال  د ددال حتسددينال ع،دددي
 ؛عحاا األلغا  وامليزانيال امليرر  لتناي الا

  الو نيدد ، وااد   ددواف  الادد ا املاامدد  إلعدداد    زيددز التنسددي  مددع الكيددا ل دون
الت اليل الطامل واإلدماج ايلقترادق و داب  ااماي  ايلجتماعيد  جلميدع عدحاا 

 ؛األلغا  و  زيز  مكاني   رولل ع،يها
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  زيددددددز القدددددددأ  ع،ددددددي عددددددمان  ندددددد اك عددددددحاا األلغددددددا  واملن مددددددال املمي،دددددد  لددددددل  
  ددددو ال مددددل واأل دددد  القانونيدددد   ومطدددداأكتهل الا الدددد  ع،ددددي الردددد يد الددددو ل  

 .والسيااال وآليال التناي  وال صد والتقييل
يددد ،    امل ،ومدددال الددد  قددددمتها الددددول ولواادددتندل ال، نددد ، لدددد   عدددداد ما  اهتدددا األ -12

وعدداو  ع،ددي ذلدد ، ااددتندل ال، ندد     امل ،ومددال الدد  . 7األ دد ا     قاأي الددا مبوجدد  املدداد  
ع،ددي املا  ددال األوليدد  الدد  قدددمتها ال، ندد    اجتماعددال مددا بدد   أدا   قدددمتها الدددول األ دد ا 

 .2017 زي ان/يونيه  9و 8الدوأ   امل قود    

 املعلومات املقدمة من الدوط اف راف عن مساعدة الضحااي -جيم 
 قدداأي  عددن  دولدد    فددا   29   تددا  ايلجتمددال ااددام، عطدد  ل،دددول األ دد ا ، قدددمت  -13

 15و دددد  . كبدددد   مددددن عددددحاا األلغددددا    منددددا    اعدددد   لويليتهددددا أو اددددي  هتا  وجددددود أعددددداد
، 7( مددن الدد ه الدددول  قدداأي  مبوجدد  املدداد  22، قدددمت ا نتددان وعطدد ون )2017آب/أ سدد ، 

والددد :   يوبيدددا، واألأدن، وأفغانسدددتان، وألبانيدددا، وبوأونددددق، والبوادددن  وال اددد ، وبددد و، واتي،ندددد، 
مبددابوق، والسددنغال، والسددودان، وصدد بيا، و اجيكسددتان، وال دد اش، و طدداد، وجنددوب السددودان، وا 

 .وك وا يا، وكمبودا، وكولومبيا، ومواامبي ، ونيكاأا وا، واليمن
من ال ه الدول م ،ومال حمد   عن أنط   مسداعد  الضدحاا    قاأي الدا  19وقدمت  -14

ال اددددد ، وبددددد و، واتي،ندددددد، ، والددددد : األأدن، وأفغانسدددددتان، وألبانيدددددا، والبوادددددن  و 7مبوجددددد  املددددداد  
و طدداد، وجنددوب السددودان، وامبددابوق، والسددنغال، والسددودان، وصدد بيا، و اجيكسددتان، وال دد اش، 

 .وك وا يا، وكمبودا، وكولومبيا، ونيكاأا وا، واليمن
   ال، نددد   قددداأي   - ةدددا اتي،ندددد والسدددودان -وقددددمت دولتدددان   فدددان مدددن الددد ه الددددول  -15

 .ا عافي  عن مساعد  الضحا
م ،ومددددال عددددن     ال، ندددد  مباندددد     -سدددد،اادوأ الالدددد   -وقدددددمت دولدددد   دددد   وا ددددد   -16

 .جهود مساعد  الضحاا
دولدد    فددا قدددمت  قدداأي  عددن وجددود أعددداد كبدد   مددن عددحاا األلغددا     29ومددن أصددل  -17

 دد  دول، لددد  كتابدد  الدد ا التق يدد ، م ،ومددال حمد 9منددا    اعدد   لويليتهددا أو اددي  هتا،    قددد  
عددددن جهودالددددا ال اميدددد      نايدددد  التزاماهتددددا املت ،قدددد  مبسدددداعد  الضددددحاا، والدددد :   يوبيددددا، و أيدددد ا، 

بيسددددداو،  - وأنغدددددويل، وأو نددددددا، وبوأونددددددق، ومجهوأيددددد  الكونغدددددو الدميق ا يددددد ، والردددددومال، و ينيدددددا
 .ومواامبي 

 استنتاجات -اثنياا  
 استنتاجات ذات  ابع عام -ألف 

أندددده  ردددد،ت ااد   جيابيدددد    عدددددد التقدددداأي  املقدمدددد  مددددن الدددددول  ،رددددت ال، ندددد      -18
دولدد    فددا أندداأل    أهنددا مسددؤول  عددن عدددد كبدد  مددن الندداج  مددن  29فمددن أصددل . األ دد ا 

ومن أصل الددول األ د ا  . 2016  عا   15دول   قاأي  مقابل  22األلغا  األأعي ، قدمت 
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 ،ومال عن جهودالدا ملسداعد  الضدحاا     داأ دول  م 19ال  قدمت  قاأي الا، قدمت  22 لا
م ،ومدددال عدددن التقدددد   وقددددمت دولددد   ددد   أ ددد      ال، نددد  مبانددد     7 قاأي الدددا مبوجددد  املددداد  

قد ااد عدد الدول ال  قددمت م ،ومدال حمد د  عدن مسداعد  . و احمل ا    ال مساعد  الضحاا
كمدددا  ،ردددت .  2016  عدددا    احملد دددالضدددحاا  مددد، عدددن عددددد الددددول الددد  وأدل  قاأي الدددا 

ال، ندد     أندده  رددل   ب ددحت ااددايلل حتسددن عددا    نوعيدد  امل ،ومددال املقدمدد ، والددو مددا يدددل 
و طد ع ال، ند  الددول األ د ا  ع،دي مواصد،   قدد  . ع،ي  يال االتمدا  أكدرب ملسداعد  الضدحاا

.   عمدددل مددددابو وم ،ومدددال حمد ددد  عدددن  نايدددد  التزاماهتدددا املت ،قددد  مبسددداعد  الضددددحاا مبوجددد    ددد
 .و ت ،ع ال، ن     مواص،  عم،ها مع الدول األ  ا 

و ،رت ال، ن     أن دويل أ  افا ق،ي،  قدمت م ،ومال عن الدن ل القاامد  واألنطد    -19
املن ددز  لتقيدديل ا تياجددال عددحاا األلغددا ، ومددد   ددواف  اادددمال واددبل الدددعل ومددا ي  يهددا مددن 

اجلديددد  ملددا ي،ددز  مددن األنطدد   املت ،قدد  ابإلعاقدد  والرددح  والت ،دديل  نددواقال، واملت ،بددال القاامدد  أو
وال مال  والتنمي  وااد من الاق  لت،بي  ا تياجال عحاا األلغا  و  التهل    ااددمال القاامد  

و ،رددت ال، ندد     أن الدد ه املسدد ل  . مددن   دد  عمددل مددابو و 12 ييمددا أمكددن، وفقددا لإلجدد ال 
عناصدد    دد  عمددل مددابو و، وادد    ابمل ،ومددال الددواأد  مددن الدددول  مددن أااادديا    طددكل عنردد ا  

 .تناي  ال ه التداب فيما يت ،  بعن اجلهود املب ول  والتحدال القاام  
و ،رددت ال، ندد     أندده، أ ددل  بدداغ عدددد مددن الدددول عددن وعددع اادد ا ي يال و  ددو  -20

أ دد ا  ق،ي،دد  عددن األالدددا  عمددل و نيدد  بطدد ن اإلعاقدد  ومسدداعد  الضددحاا،    ب،ددئ اددو  دول 
احملدد  امنيا والقاب،  ل،قيا  ال   س ي    حتقيقها من  ال  ناي  السيااال الو نيد  واا دو 
واأل دد  القانونيدد  الدد  اتسدداالل بطددكل م،مددو    مطدداأك  عددحاا األلغددا    ا تمددع ع،ددي فددو  

و ط ع .     عمل مابو ومن  13كامل وف ال وع،ي قد  املساوا  مع ا   ين، وفقا لإلج ال 
الدددا السدددنوي  منهدددا  قاأي  بواددداال ال، نددد  الددددول األ ددد ا  ع،دددي  قدددد  م ،ومدددال عدددن الددد ه اجلهدددود 

كما  ط ع ال، ن  الدول األ د ا  ع،دي  قدد  نسدي  مدن ااد ا ي ياهتا الو نيد  .  الطاافي  بط ن
 .و  تها    ال، ن 

مدن الددول األ د ا  عدن األنطد   و ،رت ال، ند     أهندا اد    مب ،ومدال  عدافي   -21
ض ،ع ها لكاال   ن اك عحاا األلغا  واملن مال املمي،  لل ومطداأكتهل الكام،د  والا الد    م  ال

فيما يت ،    و ال مل واأل د  القانونيد  والسياادال وآليدال   اص مجيع املساال ال  متسهل، و 
 .من     عمل مابو و 16لإلج ال  التناي  وال صد والتقييل ع،ي الر يد الو ل، وفقا  

و ،رددددددت ال، ندددددد     أهنددددددا ادددددد    مب ،ومددددددال  عددددددافي  مددددددن الدددددددول األ دددددد ا  عددددددن  -22
التحسدددددينال القاب،ددددد  ل،قيدددددا  اااصددددد،     دددددا  أفددددداه عدددددحاا األلغدددددا  وعدددددمان  قدددددوقهل وعدددددن 

  ال، ندد  و  الد ا الردددد،    د. التحددال الدد  يل  دزال قاامدد  وعدن أولواهتددا    دال املسدداعد 
مببدددادأ  الددددول الددد  قددددمت م ،ومدددال عدددن التحددددال الددد  واجهتهدددا    نايددد  التزاماهتدددا املت ،قددد  

و ،رددددت ال، ندددد     أن  قددددد  الدددد ه امل ،ومددددال يكتسدددد  أةيدددد   اصدددد    . مبسدددداعد  الضددددحاا
 . تياجاهتاالت  يف ابمساعد  ال، ن  بطكل أفضل ل،دول األ  ا    

ويددل جهددود مسدداعد  الضددحاا يل يددزال يطددكل حتدددا كبدد ا ل،دددول ويل  ددت ال، ندد  أن مت -23
 طدد ع ال، ندد  الدددول احملتاجدد   ،و  الدد ا الردددد. األ دد ا     نايدد  جهودالددا ملسدداعد  الضددحاا
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الدواأد    الا ديد " لل  س  ااايل   املساعد  ع،ي الن     مس ل  املطاأك    "النهج املرم  
 .ال، ن  امل ني  بت زيز الت اون واملساعد ، ال ق  قوده ايل ااقي 

 نددد اك اجلهدددال الااع،ددد     دددا   قدددوش اإلنسدددان أنددده مدددن املهدددل و ،ردددت ال، نددد      -24
هددل كدد ل  مددن املو  واإلعاقدد  مددن أجددل  ،بيدد  ا تياجددال الضددحاا ب  يقدد   ج دد  وف الدد  ومسددتدام 

   صددا   الضددحاا  ددال مسدداعد  الت دداون بدد  آليددال نددزل السدداع الدد   قددع ع،يهددا مسددؤوليال  
 ضدمن ميدع و ايدد  ل،ع،ي أن  دأك اجلهال الااع،  امليت،ا  دوأالدا احملددد و  كدز ع،دي الاد ا امل

 .  زيز األنط   لب ضها
و ،رددت ال، نددد     أن اإلبددداغ عدددن مسددداعد  الضددحاا يل يدددزال يطدددكل حتددددا لدددب حت  -25

  املتدددد     لدددددول األ دددد ا ت،قددددي مددددن او ،رددددت كدددد ل     أندددده مددددن املهددددل أن  . الدددددول األ دددد ا 
تمل أهنا واجهتها    دال اإلبداغم ،ومال عن     أن  ردت ال، ند كمدا  ،.  التحدال ال  ُي 

  التقداأي  د    قددالدول األ  ا  اتستايد من التواصل مع و د  دعل التناي  يللتما  اإلأندا
 .عن التزاماهتا املت ،ق  مبساعد  الضحاا

الــم أرــارت إ   29 املعلومــات الــم قــدمتها الــدوط اف ــراف ال مــة عــنحملــة عا -ابء 
 مسؤوليتها عن أعداد كبرية من الناجني من افلغام افرضية

 

التق يدددددددددددددد  املقددددددددددددددد  
 7مبوجددددددد  املددددددداد  

 (1)2017  عا  

 امل ،ومال املت ،ق  مبساعد 
 الضددحاا الدددواأد    التق يددد 

 7املقد  مبوج  املاد  

ل    ددددددددالتزامددددددددال يلاملت ،قدددددددد  ابامل ،ومددددددددال 
مساعد  الضحاا مبوج      عمل مدابو و 

 7د  الواأد    التق ي  املقد  مبوج  املا

  ساعدم   ال لتزامال يلامل ،ومال املت ،ق  اب
الضددددحاا مبوجدددد    دددد  عمددددل مددددابو و املقّدمدددد  

 7بسبل    التق ي  املقد  مبوج  املاد  
    ✔   يوبيا     

   ✔ ✔ األأدن

      أي ا

  ✔ ✔ ✔ أفغانستان

  ✔ ✔ ✔ ألبانيا

     أنغويل

     أو ندا

     بوأوندق

   ✔ ✔ البوان  وال ا 

  ✔ ✔ ✔ ب و

 ✔ ✔ ✔ ✔ اتي،ند
   ✔ ✔  طاد

مجهوأي  الكونغو 
 الدميق ا ي 

    

  ✔ ✔ ✔ جنوب السودان

  ✔ ✔ ✔ امبابوق

 ✔    الس،اادوأ
  ✔ ✔ ✔ السنغال

__________ 

 .2017آب/أ س ،  15ااال  و،ول  (1)
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التق يدددددددددددددد  املقددددددددددددددد  
 7مبوجددددددد  املددددددداد  

 (1)2017  عا  

 امل ،ومال املت ،ق  مبساعد 
 الضددحاا الدددواأد    التق يددد 

 7املقد  مبوج  املاد  

ل    ددددددددالتزامددددددددال يلاملت ،قدددددددد  ابامل ،ومددددددددال 
مساعد  الضحاا مبوج      عمل مدابو و 

 7د  الواأد    التق ي  املقد  مبوج  املا

  ساعدم   ال لتزامال يلامل ،ومال املت ،ق  اب
الضددددحاا مبوجدددد    دددد  عمددددل مددددابو و املقّدمدددد  

 7بسبل    التق ي  املقد  مبوج  املاد  
 ✔ ✔ ✔ ✔ السودان
  ✔ ✔ ✔ ص بيا

     الرومال

  ✔ ✔ ✔  اجيكستان

   ✔ ✔ ال  اش

     بيساو - ينيا 

  ✔ ✔ ✔ ك وا يا

  ✔ ✔ ✔ كمبودا

  ✔ ✔ ✔ كولومبيا

    ✔ مواامبي 

   ✔ ✔ نيكاأا وا

  ✔ ✔ ✔ اليمن

    


