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 االجتماع التاسع للدول األطراف
 2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 
 من االتفاقية 4واملادة  3 الطلبات املقدمة مبوجب املادةالنظر يف 

ملللن اتفاقيلللة  4حتليلللل طللللب  ملاييلللا ددالللد املوولللد الن لللا   مبوجلللب امللللادة   
 الذخا ر العنقوداة

بلوو وه ورالة  - 4التمداد املقدمة يف إطار امللادة مقدم من فراق حتليل طلبات   
 الو الدميقراطية الشعبية، والسواد، وهولندا

 معلومات  ساسية - والا  
 كتتتتتتتافو  األول/  ٣وقعتتتتتتتت أملونيتتتتتتتي أملافيتتتتتتتا ار اليتتتتتتتي ا  اقيتتتتتتتي التتتتتتت  ا   العن وليتتتتتتتي    -1

. وكافتتتتت متتتتن التلتتتتدي ا  ال   تتتت  2009متوز/يوليتتتت   ٨وصتتتتدقت عليملتتتتا    200٨ ليستتتتمرب
. وأضتال  أملافيتتا 2010آب/أغستس   1األوىل الت  أضتتت  ىل ل تول ار  اقيتي ايتف الن تا    

، أب  لتتديملا منس تتي 2012فيستتا /أي ي   ٣0امل تتد     2011     يتت  الاتت اضيي الستتنو  لعتتا  
كيلتتتتومما  م يعتتتتي   تتتتر   منس تتتتي  تتتتدني    4العن وليتتتتي مستتتتااتملا ياتتتتتب     لو ملتتتتا  لتتتت  ا   

امل تتتد   2014عستتت    ستتتاي ي   ضيتاتتتتو . وأضتتتال  أملافيتتتا      يتتت  الاتتت اضيي الستتتنو  لعتتتا  
 كيلتومما    11، أب  املستااي اق ي يتي للمنس تي امللو تي  بت  أاتا  عتالل 201٥فيسا /أي ي   20 

، علت  النوتو املت كون      يت  الات اضيي 201٧   آ ان/متان  . وش عت أملافيا   التسملريم يعا  
. وكافتتتتتت أملافيتتتتا ملفمتتتتي  زالتتتتي و تتتتتدمري 201٨آ ان/متتتتان   2امل تتتتد     201٧الستتتتنو  لعتتتتا  

ضتتتتما   زالتتتتي و تتتتدمري رل تتتتا  التتتت  ا   العن وليتتتتي الواقعتتتتي    تتتت   املنس تتتتي امللو تتتتي  لتتتت  ا    أو
. و  ارجتمتتا  2020آب/أغستتس   1عي لستتيس  ا ولتتول العن وليتتي املاتتمولي يوريتملتتا وا اضتت

ال تتتامن للتتتدول األ تتت اي   ا  اقيتتتي التتت  ا   العن وليتتتي، أيلطتتتت أملافيتتتا التتتدول األ تتت اي أباتتتا لتتتن 
ولول  لك التانيخ، وأباتا  عتتف    تدل  لت   4  و  قالنة عل  الوضاء  لتفاما ا مبوج  املالة 

 لتمديد املوعد النملا ي. 
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 النظر يف الطلب -اثيياا  
، قتتتدمت أملافيتتتا  ىل ن تتتي  ارجتمتتتا  التاستتتر للتتتدول 2019كتتتافو  ال ان/ينتتتاي    1٥   -2

لتمديتتد املوعتتد النملتتا ي ا تتدل  تتا  األ تت اي، متتر فستتوي  ىل واتتدة لعتت) التن يتت  بالواتتدة ،  لبتتا  
 .202٥آب/أغسس   1خبم  سنوا  اىت 

ار  اقيي  ىل السل ، ضأفاأ  اللجني ض يق  ليت   وقد وجملت الوادة افتبا  جلني  نسيق -٣
للنظ    السل  امل د  من أملافيا. وأتلتف ض يتق التوليت  متن منست   معنيت   لتوليت  والت  يتف 
  جمال اقد من املوا   بأملونيي رو الدمي  ا يي الاعبيي والسويد ، ومنس   معني   لتعتاو  

 و .واملساعدة الدولي  ب ولندا ويري 
، ض تتد وضتتعت جلنتتي التنستتيق 4وملتتا كتتا   تت ا ال  يتتق أول ض يتتق  ليتت  يعتت  يتن يتت  املتتالة  -4

منملجيتتتتتي  مستتتتتود    معاجلتتتتي  لبتتتتا  التمديتتتتتد  2019كتتتتافو  ال ان/ينتتتتاي    1٧واعتمتتتتد    
علتتت  ا بتتا  اتتت  مواتتد   التعامتتت  متتر أيتتتر السلبتتا  امل دمتتتي. وستتت د   تتت    ال ا تتي، ا صتتا  

   ارجتما  التاسر للدول األ  اي.  الدول األ  اي من أج  اعتمال ا نمسيا  املنملجيي  ىل
 كتتتافو  األول/  11لسلتتت  التمديتتتد امل تتتد  متتتن أملافيتتتا    أوليتتتا   وأجتتت   الواتتتدة   ييمتتتا   -٥

للتأكتتد متتن أفتت  ر ي ت تت   ىل أ  عنلتت   لتتد األكيتتي. ويعتتد  لتتك، قتتد   لتت   201٨ليستتمرب 
 وأاي   ىل ض يق التولي  كي ينظ  ضي . 2019يناي  /كافو  ال ان  1٥نمسي   

كتافو    2٣   استاتان    و    ان التوتري للت  ي  األويل، ع تد ض يتق التوليت  اجتماعتا   -٦
متتتتر منظمتتتتت    تتتتدما  ا تتتتربة ال نيتتتتي  ا  اللتتتتلي كتتتتا  ار تتتتت ي املنتتتتا    2019ال ان/ينتتتتاي  

أللطتتا  لرغتت ان ا فستتافيي. وع تت  ارجتمتتا ، للتت  ا   العن وليتتي وم كتتف جنيتتف التتدويل  زالتتي ا
معلومتتتتا   ضتتتتاضيي متتتتن أملافيتتتتا لتيستتتتري  2019كتتتتافو  ال ان/ينتتتتاي    ٣0 لتتتت  ض يتتتتق التوليتتتت    

 ، قدمت أملافيا نل ا عل  أسئلي ض يق التولي .2019شباط/ضرباي   12التولي . و  
دة التدول األ ت اي   وفيايي عن ن ي  ارجتما  التاستر للتدول األ ت اي، أيلطتت الوات -٧

، أب  أملافيتتتتتتتتا قتتتتتتتتدمت  لتتتتتتتت  متديتتتتتتتتد ا، وأ   لبملتتتتتتتتا 2019شتتتتتتتتباط/ضرباي   2٦ار  اقيتتتتتتتتي،   
 وا يتااا  ال  التمسملا ض يق التولي  أ يوت عل  املوقر الاب ي ل   اقيي.

  11و  يتتتد أملافيتتتا    لتتت  التمديتتتد أباتتتا اتتتدل  منس تتتي ياتتتتب     لو ملتتتا علتتت  امتتتتدال  -٨
  تتتتان    منس تتتي التتتتدني  العستتت    الستتتاي ي ي يتاتتتتو ، وأ  التلتتتو   1 100ب م يعتتتا   كيلتتتومما  

. ض تتد كتتا  املوقتتر يستتتود   ستتتم ان ألغتت ان التتتدني  العستت    2011اكتاتتف صتتدضي   عتتا  
متتن يميتي  بيعيتي. ومتر  لتتك،  مث أصتب  منتت   لتك الوقتت جتفءا   199٣ ىل عتا   19٥٣متن عتا  

 للعمو ، يسب   لو   ال  يف عل  فساق واسر  ل  ا   غري املن ج ة. يظ  موقر ضيتاتو  مطل ا  
و  يتتد أملافيتتا أبفتت   عتت ن  جتت اء مستت    تت  للموقتتر امللتتو  يستتب  النبتتا  التت   يطستتي  -9

املنس تتتي واملوتتتا   ا اصتتتي التتت   اتتت لملا رل تتتا  التتت  ا   العن وليتتتي وغري تتتا متتتن التتت  ا   غتتتري 
التوليتت  ياتتأ  النظتت     لتت  املستت  الت تت ،  وضتت  أملافيتتا  علتت  است ستتان ض يتتق املن جتت ة. ونلا  

اتىت  لتك التتانيخ. غتري  أسالي  املس  الت   ستتودمملا و  يتد أب  املست  الت ت    ي تن ضت ون   
أ  أملافيتتتا ستتتوي  نظتتت    استتتتودا  منملجيتتتي املستتت  الت تتت    ا  بتتت  وجتتتول منتتتا ق  سملتتتري م بلتتتي 

 . اليي من رل ا  ال  ا   العن وليي
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 201٨كتافو  األول/ليستمرب   ٣1وياري السل   ىل أ   أايل املسااي املسمل ة يلتد    -10
. و بلتد أملافيتا عتن كميتي وأفتوا  201٨ مملت     عتا     تتانا   ٧٥منملتا    تتانا   122ما يعالل 

 ال  ا   العن وليي ال  ع   عليملا ولم  .
املوقتتتر امللتتتو ، و  تتتد  معتتتدل  و سلتت  أملافيتتتا وتتت  ستتتنوا   ضتتتاضيي رستتتت مال  سملتتتري -11

 ىل املعتدل  مبعلوما  عن  وقعا ا لعدل املوظ   وأ   عململ) السنويي. واستتنالا   التسملري ما وعا  
  تتتتان   الستتتني،  توقتتتر أملافيتتتا  متتتتا  التسملتتتري ينملايتتتي  200و   تتتتانا   1٥0اقتتتايل املتتتماو  يتتت  

 ر السنو  امل ل    السل .. وي ل التوزي202٥و جناز الواث ق   عا   2024 عا 
ياتتتتأ  متتتتا   ا كتتتتا  التو تتتتي  املؤقتتتتت   مستتتتتو    والتتتتتم  ض يتتتتق التوليتتتت   وضتتتتيوا   -12

املتتتتوظ   قتتتتد أ تتتت    ارعتبتتتتان   معتتتتدر  التسملتتتتري املتتتت كونة. و وضتتتت  أملافيتتتتا   نل  تتتتا كي يتتتتي 
 تتاع علتت  استتاب معتتدل ا زالتتي، و ؤكتتد أاتتا قتتد أ تت   عوامتت  متنوعتتي   ارعتبتتان و توقتتر اق

 متوسط معدل التسملري   املست ب . 

 االستنتاجات -اثلثاا  
ي اتتتر ض يتتتق التوليتتت  يت تتتدي  أ  أملافيتتتا ستتتتمول  ل امتتت  عمليتتتي التسملتتتري متتتن ملتتتالن ا  -1٣

ا اصي وأف  ر ااجي من مث  ىل وضتر استما يجيي لتتما  التدع) ا تانجي للتمويت . وي اتر ض يتق 
نظيميي الو نيي وا قليميي، مبا ضيملا  لك املتعل تي ومايتي البيئتي،  تدل   التولي  ك لك أ  اللوا   الت

. كمتا أ  مت   املتوظ   امل ل ت  يعمليتي التسملتري الواقر مسااي األناضي ال  مي ن  سملري ا ستنو   
 ي تل  عل  املوظ   امل  ص  ) مبوج  النظا  األملان ل ضس   هب   األفاسي.

لتوليتت   ن يتتا  أ  املعلومتتا  امل دمتي   السلتت  مث   التت ل علتت  أستتئلت  وي اتر ض يتتق ا -14
شاملي وكاملي وواضوي. وي ار ال  يق ك لك أ   سي العم  ال  قدمتملا أملافيا  مواتي وقايلتي 
للتن ي  ومم ني ال صد. وي ار ال  يق أ   ستي العمت   توقتف علت  عتدل األ   املتااتي لتوتتري 

تمتت  أ   تطتتتري يستتب  األاتتوال اجلويتتتي، وأفتت  ر مي تتتن األناضتتي لعمليتتا  ال تسملتتتري، وأ  ا ستتي  م
  ر عل  أسا  قلري األج .  عدال ختسيط أك     لي   

عتتتتن  وي اتتتتر ض يتتتتق التوليتتتت  أ  ار  اقيتتتتي مي تتتتن أ   ستتتتت يد متتتتن  يتتتت   أملافيتتتتا ستتتتنو    -1٥
 تتتتتتت اي أو املتتتتتتتؤمت ا  ، و  اجتماعتتتتتتتا  التتتتتتتدول األ٧  اني  تتتتتتتا امل دمتتتتتتتي مبوجتتتتتتت  املتتتتتتتالة    يتتتتتتتق

 ارستع اضيي، عما يلي 
عتتتن  الت تتتد  ا تتت ز    سملتتتري األناضتتتي متتتن التتت  ا   العن وليتتتي ال  عيتتتي، ضتتتت    بأ  

 ؛معلوما  ياأ  ال  ا   ال  عيي املفالي
 ؛معلوما  يد ي عن التلو  املتب ي بب  
 ؛ا   سي م للي يد ي للسني التاليي، و   أم ن، للسنوا  التاليي أيت بج  
 معلوما  أ  ى  ا  صلي. بل  
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وي اتتتتر ض يتتتتق التوليتتتت  أ  متتتتن اململتتتت)، عتتتت وة علتتتت    تتتتدل أملافيتتتتا الت تتتتاني   ىل التتتتدول  -1٦
األ  اي عل  النوو املاان  لي  أعت  ،   ت   التدول األ ت اي  فتظتا  علت  التستونا  األ ت ى 

السلتت ، و لتتتك   اجتمتتتا    تتت ل ال تتتمة التت  ياتتتململا 4 ا  اللتتلي ضيمتتتا يتعلتتق يتن يتتت  املتتالة 
 الدول األ  اي أو   املؤمت ا  ارستع اضيي.

 4مشروع مقرر بشأن طلب التمداد املقدم من  ملاييا مبوجب املادة  -رابعاا  
قي ) ارجتما  السل  امل دَّ  من أملافيا لتمديتد املوعتد النملتا ي ا تدل  جنتاز  زالتي و تدمري  -1٧

متتن ار  اقيتتي، وواضتتق علتت  متديتتد  لتتك  4متتن املتتالة  1 تتا  لل  تت ة رل تتا  التت  ا   العن وليتتي وض
 . 202٥آب/أغسس   1املوعد اىت 

و ملواض تتتتي علتتتت  السلتتتت ، أقتتتت  ارجتمتتتتا  أب  أملافيتتتتا أعلنتتتتت أاتتتتا ستتتتت م  التسملتتتتري    -1٨
ولتتتول  4ضت تتتي متتتن مث  لتفاما تتتا مبوجتتت  املتتتالة  202٥وستتتتنجف الواث تتتق   عتتتا   2024 عتتتا 

 نملا ي املمدل.املوعد ال
و ملواض ي عل  السلت ، أشتان ارجتمتا   ىل أ  أملافيتا أيت ز  العوامت  الت  مي تن أ   تد  -19

م تتت  اللتتتوا   الو نيتتتي وا قليميتتتي واألاتتتوال اجلويتتتي ومتتت    متتتن مستتتااي األناضتتتي املسملتتت ة ستتتنو   
املوظ   امل ل   يعمليا  التسملري. وقد أ        التود   يع  ارعتبان    ستملا، و ي 

 ملتفمي متا  ارلتفا   ق اع عل  متوسط معدل التسملري  وال ضمة التمديد.
افيا قد  ك   أ  استتودا  املست  الت ت  و ملواض ي عل  السل ، رار ارجتما  أ  أمل -20

غتتري مم تتن يستتتب  النبتتا  التت   يطستتتي املنس تتي امللو تتتي واملوتتا   ا اصتتي التتت   اتت لملا رل تتتا  
التت  ا   العن وليتتي، ل نملتتا ستتتنظ      ييتتف منملجيا تتا وستت  النتتتا   لتتتما   ن يتت  التفاما تتا 

 .وعاج    كام      ن ي ا   4مبوج  املالة 
 تي علتت  السلتت ، ي اتتر ارجتمتتا  أ  أملافيتتا ستتتمول  ل امتت  عمليتتا  التسملتتري و ملواض -21

 من موانل ا ا اصي، وأف  ر ااجي من مث  ىل وضر اسما يجيي لتما  الدع) ا انجي للتموي .
و  ستتياق املواض تتي علتت  السلتت  أيتتتا ، راتتر ارجتمتتا  أ  ا ستتي التت  قتتدمتملا أملافيتتا  -22

ي ال صتتد و بتت  ض يوضتتو  العوامتت  التت  مي تتن أ   تتؤ     و تترية التن يتت . وراتتر قايلتتي للتن يتت  ومم نتت
ارجتمتتتتا  كتتتت لك أ  ا ستتتتي  مواتتتتي وأ  جنااملتتتتا يتوقتتتتف علتتتت  عتتتتدل األ   املتااتتتتي لتوتتتتتري 

 األناضي لعمليا  التسملري واألاوال اجلويي وم   املوظ  .
عتن  يد من  ي   أملافيتا ستنو   و    ا ا لوص، رار ارجتما  أ  ار  اقيي ستست  -2٣

، و  اجتماعتتتتتتتا  التتتتتتتدول األ تتتتتتت اي أو املتتتتتتتؤمت ا  ٧  يتتتتتتتق   اني  تتتتتتتا امل دمتتتتتتتي مبوجتتتتتتت  املتتتتتتتالة 
 ارستع اضيي، عما يلي 

عتتتن  الت تتتد  ا تتت ز    سملتتتري األناضتتتي متتتن التتت  ا   العن وليتتتي ال  عيتتتي، ضتتتت    بأ  
 ؛معلوما  ياأ  ال  ا   ال  عيي املفالي

 ؛يد ي عن التلو  املتب يمعلوما   بب  
 ؛ سي م للي يد ي للسني التاليي، و   أم ن، للسنوا  التاليي أيتا   بج  
 معلوما  أ  ى  ا  صلي. بل  
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و  ضاضي  ىل ا يت   علت  النوتو املسلتوب أعت  ، أشتان ارجتمتا   ىل أكيتي أ   مسلضتر  -24
 4 ا  اللتتلي ضيمتتا يتعلتتق يتن يتت  املتتالة أملافيتتا التتدول األ تت اي  فتظتتا  علتت  التستتونا  األ تت ى 

 تتت ل ال تتتمة املاتتتمولي  لسلتتت  وارلتفامتتتا  األ تتت ى التتتوانلة ضيتتت ، و لتتتك   اجتماعتتتا  التتتدول 
 ٣0قبت   ٧األ  اي أو املؤمت ا  ارستع اضتيي وكت لك عتن   يتق   اني  تا امل دمتي مبوجت  املتالة 

 فيسا /أي ي  من ك  عا .
    


