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 االجتماع السابع للدول األطراف
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 12البند 
 النظر يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع واعتمادها

 اخلتامي التقرير  
 مقدمة -أوالا  

من اتفاقية  الةائا ا القندودية  علة  أت ع تمةو الةدول األنةاام   ت ةا   11تنص املادة  -1
 ،ا عنةد الرةاورةرات بشةأهللن ا يف أي مسأل  تتقلق بتطبيق هاه االتفاقي  أو تنفياها، وأت تتخةا قةاا

 مبا يف ذلك:
 وحالتها؛ االتفاقي  سري (أ) 
 االتفاقي ؛ أحكا  مبوجب املددم  التداريا عن الناشئ  املسا ل (ب) 
 االتفاقي ؛ هاه من 6 للمادة وفدا   الدوليات واملساعدة التقاوت (ج) 
 القندودي ؛ الائا ا خملفات إلزال  تكنولوجيات استحداث (د) 
 من االتفاقي ؛ 10و 8الدول األناام مبوجب املادتني ت املددم  من الطلبا (هة) 
 ع.االتفاقي  من 4و 3 املادتني يف عليها املنصوص األناام الدول نلبات (و) 

 اجتماعةةات عدةد إىل املتحةدة لألمة  القةا  األمةني يةدعو أت علة  أيرةا   11 املةادة وتةنص -2
 األول.ملؤمتا االستقااضي ا يُقَدد أت إىل سنوي   األناام الدول

أيلةةةةةةول/  11إىل  7وقةةةةةةار املةةةةةةؤمتا االستقااضةةةةةةي األول ل،تفاقيةةةةةة  )دوباوفنيةةةةةةك،  اواتيةةةةةةا،  -3
( مواصةةةةل  عدةةةةد اجتماعةةةةات الةةةةدول األنةةةةاام بةةةةدعوة مةةةةن األمةةةةني القةةةةا  لألمةةةة  2015سةةةةبتمرب 
 . (1)املتحدة

 الك عل  أ ه عجيوز أت ُتدع  الدول غري األناام يف هاه االتفاقية    11وتنص املادة  -4
و ةةةالك األمةةة  املتحةةةدة وغريهةةةا مةةةن املن مةةةات أو املؤسسةةةات الدوليةةة  واملن مةةةات اإلقليميةةة  ذات 

__________ 

 (. CCM/CONF/2015/7من التدايا النها ي للمؤمتا االستقااضي األول ) 34الفداة  (1)
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الصل ، وجلن  الصليب األمحا الدولي ، واالحتاد الدويل جلمقيةات الصةليب األمحةا وا ة،ل األمحةا، 
واملن مات غري احلكومي  ذات الصل ، إىل حرور  ل اجتماعات الدول األنةاام بصةف  مةااقبني 

 فدا  للن ا  الدائلي املتفق عليهع.و 
 ،عالقندوديةة  الةةائا ا اتفاقيةة  تنفيةةاع املقنةةوت 70/54 الدةةاار منطةةو  مةةن 7 الفدةةاة ومبوجةةب -5

 إىل القامةةة  يةةة اجلمق نلبةةةت ،2015 ديسةةةمرب/األول  ةةةا وت  7 يف القامةةة  اجلمقيةةة  اعتمدتةةةه الةةةاي
أت و ا القندوديةةة ، اتفاقيةةة  الةةةائا لةةةدول األنةةةاام يف ا اجتماعةةةات عدةةةد يواصةةةل أتع القةةةا  األمةةةني

و لةة  إليةةه ملهةةا  امليواصةةل تدةةدس املسةةاعدة ال،زمةة  وتةةوفري مةةا قةةد يلةةال  مةةن ئةةدمات ل،ضةةط،   
 ألولع.مبوجب االتفاقي  واملدارات ذات الصل  الصادرة عن املؤمتا االستقااضي ا

ول األنةةاام االجتمةةا  السةةابو للةةد يةةدو  أت األنةةاام للةةدول السةةاد  االجتمةةا  وقةةار -6
 . (2)ث،ث  أي  وأت حيدد مكات واتريخ ا قداده يف ماحل  الحد 

 املتحةةةدة لألمةةة  القةةةا  األمةةةني عدةةةد اخلصةةةوص، هبةةةاا مشةةةاورات وبقةةةد ذلةةةك، علةةة  وبنةةةا    -7
 ريغة الةدول و ةالك األنةاام، الةدول مجيةو ودعةا االتفاقية ، يف األنةاام للدول السابو االجتما 

  املشار   يف االجتما .ناام يف االتفاقي ، إىلاأل
 املمثةةةل بيو تينةةةو، مايكةةةل السةةةفري تقيةةةنيا  أيرةةة األنةةةاام للةةةدول السةةةاد  االجتمةةةا  وقةةار -8

. (3)األنةةاام للةةدول السةةابو ل،جتمةةا  ر يسةةا   جنيةةف، يف السةة،   ةةال  مةةؤمتا لةةد  ألملا يةةا الةةدا  
اليةو  التةايل الئتتةا  االجتمةا  ااضةي األول، بةدأت واليتةه يف االستق املةؤمتا يف املتخا للداار ووفدا  

 . (4)الساد  للدول األناام واستمات إىل آئا يو  من االجتما  السابو للدول األناام

 التحضريات لالجتماع السابع للدول األطراف -اثنياا  
 6إىل  4 مةةةن الفةةة ة يف سويسةةةاا، جنيةةةف، يف األنةةةاام للةةةدول السةةةابو االجتمةةةا  ُعدةةةد -٩

 .2017أيلول/سبتمرب 
 يف القندودية ، الائا ا اتفاقي  تنفيا دع  وحدة مدياة موميبا،. ت شي، السيدة وشار ت -10

 .املؤمتا أعمال
 السة،   ةال  مةؤمتا أما ة  فةا  مةدياة  اسبريسةن،  أ يةا السةيدة تثبيةت علة  االجتما  وقار -11

بها منصةةسةة، ، يف ملكتةةب األمةة  املتحةةدة لشةةؤوت  ةةال  ال التةةابو املةةؤمتا اجتماعةةات دعةة  وئةةدمات
 أمين   عام   للمؤمتا.

  ةةال  مةةؤمتا أما ةة  بفةةا  السياسةةي  الشةةؤوت موظفةة  مري وليةةا و، سةةيلفيا السةةيدة واضةةطلقت -12
 السةةة، ، ال  ةةة لشةةةؤوت املتحةةةدة األمةةة  ملكتةةةب التةةةابو املةةةؤمتا اجتماعةةةات دعةةة  وئةةةدمات السةةة، 
 .االجتما  أمين  مبهم 

__________ 

(2) CCM/MSP/2016/9 46، الفداة . 

 . 45املاجو  فسه، الفداة  (3)

 املاجو  فسه.  (4)
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اؤهةا: إسةبا يا، وأسة اليا، أمس التالية  االتفاقية  يف األنةاام الةدول املةؤمتا أعمال يف وشار ت -13
وإ ةةةةوادور، وألبا يةةةةا، وأملا يةةةةا، وأ ةةةةدورا، وآيالنةةةةدا، وإيطاليةةةةا، والربتبةةةةال، وبل يكةةةةا، وبلبةةةةاري، وبنمةةةةا، 
وبوتسةةةةواا، والبوسةةةةن  وا اسةةةةك، وبةةةةريو، وتشةةةةاد، وتةةةةو ة، واجلبةةةةل األسةةةةود، واجلمهوريةةةة  التشةةةةيكي ، 

 ا ،هوريةة  الو الدميداانيةة  الشةةقبي ، ومجهوريةة  مدةةدو يا اليوغوسةة،في  سةةابدواجلمهوريةة  الدومينيكيةة ، ومج
وجنةةةوب أفايديةةةا، وزامبيةةةا، وسةةةا ت  يةةةتة و يفةةةية، وسةةةلوفا يا، وسةةةلوفينيا، وسةةةوازيلند، والسةةةويد، 
وسويسةةاا، وشةةيلي، والقةةاا ، وغةةاا، وغواتيمةةاال، وفا سةةا، والكةةامريوت، والكاسةةي الاسةةويل، و اواتيةةا، 

 ، و وسةةةتاريكا، و ولومبيةةةا، ولبنةةةات، وليتوا يةةةا، ومالطةةة ، واملكسةةةيك، واململكةةة  املتحةةةدة و نةةةدا، و ةةةو 
لربيطا يا الق م  وآيالندا الشمالي ، وموريتا يا، وموزامبيةق، والنةاوي ، والنمسةا، والني ةا، و يكةاراغوا، 

 و يوزيلندا، وهنباري، وهولندا، واليا ت.
ت  ا تةةا قةةد صةةدقتا علةة  االتفاقيةة  اللتةةا التاليتةةات، الةةدولتات االجتمةةا  أعمةةال يف وشةةار ت -14

 أو ا رمتا إليها ولكن مل تدئل االتفاقي  بقُد حيال النفاذ  لنسب  إليهما: بنن ومدغشدا.
 أ بةوال،: مااقةب بصةف  االجتمةا  أعمةال يف االتفاقي  عل  املوقق  التالي  الدول وشار ت -15

 ي، واميبيا، وهاييت.وليرب  وقربص، الفلبني،و  وغامبيا، وباينسييب، تومي وسات
 واإلمارات واألرجنتني، أذربي ات، من  ل  أيرا   مااقب بصف  االجتما  أعمال يف وشار ت -16

 والصةةةني، وصةةةابيا، والسةةةودات، ال كةةةا، وسةةةاي السةةةودات، وجنةةةوب وتا يةةةا، واتيلنةةةد، املتحةةةدة، القابيةةة 
 .وميامنار واملباب، وقطا، ا ، وفييت وفنلندا،

( مةةةن الن ةةةا  الةةةدائلي 2)1يف أعمةةةال االجتمةةةا  بصةةةف  مااقةةةب، وفدةةةا  للمةةةادة  وشةةةار  -17
(CCM/MSP/2017/4 ل من باام  األم  املتحةدة اإلمنةا ي، ودا ةاة األمة  املتحةدة لاجةاا ات  ،)

 املتقلد   أللبا ، ومكتب األم  املتحدة لشؤوت  ال  الس، .
 ةال جنيةف الةدويل إلزالة  األلبةا  لألغةاا  وما  األمحةا، لصةليبل الدولية  الل ن وشار ت  -18

ا  يف أعمال االجتما  بصف  مااقةب، وفدةا  اإل سا ي ، واال ت،م املناهض للائا ا القندودي ، أير
 (.CCM/MSP/2017/4( من الن ا  الدائلي )2)1للمادة 

يف أعمةةةةال  (، شةةةةار CCM/MSP/2017/4)( مةةةةن الن ةةةةا  الةةةةدائلي 3)1ومبوجةةةةب املةةةةادة  -1٩
 األغايةةة  وبةةةاام  القابيةةة ، الةةةدول وجامقةةة  األورويب، االحتةةةاد مةةةن  ةةةلاالجتمةةةا ، بصةةةف  مااقةةةب،  

 يف االستشةةاري والفايةةق، الةةدويل الصةقيد علةة  واال تقةةا  االسةةتداار بتحديةق املقةةي واملا ةةال القةاملي،
 (.The Halo Trust) تاست هالو ومن م  األلبا ، جمال

 دول األطرافلل السابع لالجتماع التحضري -اثلثاا  
افتتح السفري ميكا يل بيو تينو، املمثُل الدا   ألملا يا لد  مؤمتا  ال  السة،  يف جنيةف،  -20

 .2016أيلول/سبتمرب  4االجتماَ  السابو للدول األناام يف 
 األوىل، القامةة  اجللسةة  ويف. عامةة  جلسةةات مخةةة األنةةاام للةةدول السةةابو االجتمةةا  وعدةةد -21

، أدلةت املمثلة  الدا مة  لسويسةاا لةد  مةؤمتا  ةال  السة،  يف 2016أيلول/سبتمرب  4 يف املقدودة
مةةةاتا، ببيةةةات بنةةةا   علةةة  دعةةةوة مةةةن ر ةةةية االجتمةةةا  السةةةابو  - جنيةةةف، السةةةفرية صةةةاباينا داالفيةةةور

 للدول األناام يف اتفاقي  الائا ا القندودي . 
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أ يا  اسبريسن، مدياة فةا  أما ة  مةؤمتا  السيدة من  ل  ببياات أدىل  فسها، اجللس  ويف -22
السة، ،  شةؤوت  ةال  ال  الس،  وئدمات دع  اجتماعةات املةؤمتا التةابو ملكتةب األمة  املتحةدة ل

ة الدةةةا وت ياة دا ةةةا  يابةةة  عةةةن املمثةةةل السةةةامي لشةةةؤوت  ةةةال  السةةة، ؛ والةةةد تورة هيلةةةني دورهةةةا ، مةةةد
وفيتش، ممثةةل م  ابتةةا األمحةةا، والسةةيد باا يسةة، الةةدويل والسياسةة  القامةة  لل نةة  الدوليةة  للصةةليب

 اال ت،م املناهض للدنابل القندودي .
 و اواتيةةةا، زامبيةةةا، مةةةن  ةةةل  االجتمةةةا  ر ةةةية لنيابةةة   لتال يةةة  ا ُتخبةةةت  فسةةةها، اجللسةةة  ويف -23

 .وهولندا و وستاريكا،
 ، بصةةيبته االجتمةةا  أعمةةال جةةدول األنةةاام الةةدول اعتمةةدت ا ،أيرةة  فسةةها اجللسةة  ويف -24

يف الوثيدةةةةة   ، وبةةةةةاام  القمةةةةةل املشةةةةةاو ، بصةةةةةيبته الةةةةةواردةCCM/MSP/2017/1الةةةةةواردة يف الوثيدةةةةة  
CCM/MSP/2017/3( وأقات الن ا  الدائلي، بصيبته الةواردة يف الةوثيدتني ،CCM/MSP/2010/3 

 (.CCM/MSP/2017/4و
 .CCM/MSP/2017/11/Rev.1إىل  CCM/MSP/2017/1 من الواث ق يف االجتما  و  ا -25

 والتوصيات القرارات -رابعاا  
رحةةب االجتمةةا ، يف مقةةا  التأ يةةد علةة  أايةة  عامليةة  االتفاقيةة ، تاحيبةةا  حةةارا  بتصةةديق  -26

 ولنةةدا،ه بةةالتها الةةيت  جلهةةودا  أيرةةا  علمةة االجتمةةا  وأحةةا علةة  االتفاقيةة . ا  بةةنن ومدغشةةدا مةةؤئا 
 يف 71/45لدةةاار األنةةاام، والةةيت أفرةةت إىل اعتمةةاد ا للةةدول السةةاد  االجتمةةا  ر يسةة  بصةةفتها
 141 بتأييةد ارالدا  عُتمدوابشأت االتفاقي  عنوا ه عتنفيا اتفاقي  الائا ا القندودي ع.  2016عا  
 املقنيةةني البلةةدين بصةةفتهما اوزامبيةة فا سةةا أجنالتةةه الةةاي  لقمةةل التدةةديا مةةو أيرةةا   االجتمةةا  و ةةو ه .صةةوات  

 اقي .االتف عاملي  بتنسيق
 وققت اليت احلوادث إزا  القميق قلدها عن األناام الدول أعابت السابق ، اجللس  ويف -27
 اسةتخدا  أي وأدا ةت القةامل، مةن خمتلف  بدا  يف القندودي  الائا ا استخدا  عل  واألدل  ا ،مؤئا 
 . (5)21 واملادة يتوافق مبا  ا ت،  جه  أي من
الةيت تامةي إىل فةتح حةوار مةن   مةو اجلهةات املقنية  مةن رة الاائسة  مببةاد االجتما  ورحب -28

 تها.ق لقامليغري الدول األناام ببي  توسيو اجملال اإل ساين ل،تفاقي  ومتهيد الطاي
 تنفيةا اآلت حةى واصةلت املخةالوات مجيةو بتةدمري امللالمة  الةدول أت إىل االجتما  وأشار -2٩
 اواتيةا   د الةيت بةالتهااالتفاقية ، وأعةاب عةن تدةدياه لل هةو ددهتا ح اليت املواعيد ضمن الشا  هاا

 . ا احملتفظ هباو لائا واملكسيك بصفتهما البلدين املنسدني للمسا ل املتقلد  بتدمري املخالوات
 بصةةةةفتهما والنةةةةاوي ، هولنةةةةدا بةةةةه اضةةةةطلقت الةةةةاي  لقمةةةةل التدةةةةديا مةةةةو االجتمةةةةا  و ةةةةو ه -30

ن املخةةانا، وأشةةاد علةة  وجةةه اخلصةةوص بقملهمةةا مةةو البلةةدات طهةةري واحلةةد مةة لت املقنيةةني املنسةةدني
املترةةةةارة مةةةةن أجةةةةل تديةةةةي  احتياجاهتةةةةا الوننيةةةة ، والقمةةةةل يف الوقةةةةت  فسةةةةه علةةةة  تقاليةةةةال اسةةةةتخدا  

ا  أيرةة االجتمةةا  وهنةةأ .فقةةاال  ا  املنه يةةات الةةيت تتسةة   لفقاليةة  والكفةةا ة ببيةة  تنفيةةا االتفاقيةة  تنفيةةا
  لتالامها فيما خيص التطهري قبل األجل. ها وفا عل  موزامبيق
__________ 

أت يُةةاَ ا يف احملرةةا أههمةةا تةةايت أت هةةاه  ع ونلبتةةا21عمبةةا يتوافةةق واملةةادة إدراج عبةةارة  مل تؤي ةةد  ةةو  و يكةةاراغوا (5)
ملوقف اأها غري متسد  مو غامر  وتتقار  مو رو  وهدم اتفاقي  الائا ا القندودي ، و  21اإلشارة إىل املادة 

 ه   ا ت. ج  من أي املبد ي املتفق عليه يف إع،ت دوباوفنيك الاي يدين أي استخدا  للائا ا القندودي
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 الةاي  لتدةد  والتنويةه الرةحاي ملسةاعدة متكاملة  مداربة  اتبا  أباي  اإلقاار مقا  ويف -31
 شةيلي بةالتها الةيت لل هةود تدةدياه عن االجتما  أعاب الصدد، هاا يف الدول من القديد أحازته

هبةةةاا ا    مسةةةاعدة الرةةةحاي، ببيةةة  املرةةةي قةةةدم بتنسةةةيق عمليةةةاملقنيةةةني البلةةةدين بصةةةفتهما وإيطاليةةةا،
 القمل.

 7ويف مقا  التأ يةد علة  أاية  تدةدس التدةاريا الوننية  األولية  والسةنوي  مبدترة  املةادة  -32
مةةةن االتفاقيةةة   عتبارهةةةا أداة أساسةةةي  لديةةةا  تنفيةةةاها، اعةةة م االجتمةةةا   ملسةةةاعي الةةةيت بةةةالتها  

 والةاي املن ةال،  لقمةلا  أيرة االجتمةا  وأشادري الشفافي .  وستاريكا بصفتها املنسق املقي بتداب
 . السابد  السن  ئ،ل املددم  التداريا عدد يف نفيف  زيدة إىل أفر 
 سةةةةنوات مةةةةد  علةةةة   يوزيلنةةةةدا بةةةةه اضةةةةطلقت الةةةةاي الفقةةةةال  لقمةةةةل االجتمةةةةا  وأشةةةةاد -33

ا الوننيةة ، األمةةا الةةاي أحةةدث زيدة  بةةرية يف عةةدد التنفيةة بتةةدابري املقةةي املنسةةق بصةةفتها عديةةدة،
الةةةدول األنةةةاام الةةةيت قةةةدمت تدةةةاريا مستفيرةةة  عةةةن التةةةدابري الدا و يةةة  واإلداريةةة  وغريهةةةا املتخةةةاة 

 الةةةدول فهةةة  زيدة يف أيرةةةا   أسةةةه  قةةةد املنسةةةق عمةةةل أبت  ةةةالك  االجتمةةةا  وأقةةةالتنفيةةةا االتفاقيةةة . 
 من االتفاقي .  ٩ملنصوص عليها يف املادة ا النطا  الواسق  االلتالامات األناام

 جلهةود الةيت بةالتها أسة اليا والقةاا ، بصةفتهما املنسةدني املقنيةني ا  وأشاد االجتمةا  أيرة -34
 لتقةةاوت واملسةةاعدة علةة  تقاليةةال الشةةاا ات بةةني الةةدول األنةةاام الةةيت حتتةةاج إىل املسةةاعدة والةةدول 

اعدة ال،زمة . ورحةب االجتمةا  علة  وجةه اخلصةوص والشا ا  اآلئاين الدةادرين علة  تدةدس املسة
 لنتا   امللموس   اا القمل الاي أفر  إىل حصول دولتني من الدول األنةاام علة  املسةاعدة 

 ال،زم  من ئ،ل املبادرات اليت اختات ئ،ل السن . 
لتنفيةةةةا ايةةةة  األ  لبةةةةا أمةةةةاات الدوليةةةة  واملسةةةةاعدة الةةةةدويل التقةةةةاوت أبت اإلقةةةةاار مقةةةةا  ويف -35

رحةب االجتمةا   ملبةادرة املتقلدة   لتحالفةات الدطاية  الةيت وضةقتها أملا يةا  ، ةام،  ا   االتفاقي  تنفيا
 أاية  مةن يوليةه مةا إىل  ةالك  االجتمةا  وأشةاربصفتها ر ية االجتما  السابو للدول األنةاام. 

ني بةةني الةةدول املترةةارة و  الةةو املسةةت علةة  قويةة  حتالفةةات قيةةا  تشةة يو إىل تامةةي الةةيت املبةةادرة  ةةاه
واجلهات املاحن  اليت تساه  يف زيدة اإلمسا  بالما  األمور عل  الصقيد الةوني، وحتسةني تنسةيق 

 التقاوت اخلارجي. 
يف مقا  اإلشةارة إىل أت املةؤمتا االستقااضةي األول أوعةال أبت تااَجةو اإلجةاا ات املالية  و  -36

 دول األناام،   ا االجتما  يف تدايةا بشةأت هةاه املسةأل لوحدة دع  التنفيا يف االجتما  السابو لل
وتنفيةاها  أعدته البوسن  وا اسك وسويساا، بصفتهما البلدين املقنيني بتنسيق احلال  القام  ل،تفاقية 

 املنسةدات هبا اضطلو اليت  جلهود االجتما  وأشاد. CCM/MSP/2017/5عل  النحو الوارد يف الوثيد  
 قنيات  حلال  القام  ل،تفاقي  وتنفياها، يف مساعدهتما الا ية عل   ميو عناصا التدايا. امل

 أت والحةةةظ ،2016 لقةةةا  التنفيةةةا دعةةة  وحةةةدة مليالا يةةة  الكاملةةة   لتبطيةةة  االجتمةةةا  ورحةةةب -37
 هبةةةةةاا الاائسةةةةة  أصةةةةةدرهتا الةةةةةيت للمةةةةةا اات اسةةةةةت اب  مسةةةةةااات قةةةةةدمتا  عرةةةةةو  دولةةةةة  وث،ثةةةةةني تسةةةةةق 

 اإلجةاا ات مجيقها تداأ أو تفسا مل األناام الدول أت من الاغ  عل  أ ه إىلا  أير وأشارصوص. اخل
 أسةةةا  علةةة  ذلةةةك فقلةةةت مسةةةااات قةةةدمت الةةةيت األنةةةاام الةةةدول فمق ةةة   فسةةةها،  لطايدةةة  املاليةةة 
، CCM/MSP/CONF/2015/7) التنفيةةةةةةا دعةةةةةة  لوحةةةةةةدة املاليةةةةةة  اإلجةةةةةةاا ات مةةةةةةن( ب)7و( أ)7 فئةةةةةةيت
 اخلامة(، وجدول املسااات املاتبط هبا.  املافق
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والحظ االجتمةا  مةو ذلةك أت أقةل مةن  صةف الةدول األنةاام قةد  مسةاا ، وأت ميالا ية   -38
ُغطيةةةت  لكامةةةل ال لشةةةي  إال ألت برةةةق  دول أنةةةاام قةةةدمت  2016وحةةةدة دعةةة  التنفيةةةا لقةةةا  

 الةيت املسةااات أت جتمةا اال وأ د)ب(. 7)أ( و7ة تاليد عل  مساااهتا ضمن فئيت إسهامات  بري 
)ب( ضةةاوري  لوحةةدة دعةة  التنفيةةا لكةةي ترةةطلو مبهامهةةا 7)أ( و7بلةةا املطلةةوب ضةةمن فئةةيت امل تدابةةل

)الةيت اعتمةدت يف االجتمةا  الثةاين  CCM/MSP/2011/WP.9األساسي  عل  النحو املبني  يف الوثيدة  
  املقتمةةةةدة يف املةةةةؤمتا للةةةةدول األنةةةةاام يف بةةةةريوت، لبنةةةةات( مةةةةن أجةةةةل تنفيةةةةا ئطةةةة  القمةةةةل اخلمسةةةةي

 علة  تكةوت قةد املالية  اإلجاا ات أت إىل  الك  االجتما  وأشاراالستقااضي األول يف دوباوفنيك. 
 الةةةدول مجيةةو سةةاات إذا إال يتةةأت  لةةن األمةةور بالمةةا  اإلمسةةا  مبةةدأ حتديةةق أتو  مسةةتدام ، األرجةةح
لتنفيةةةا ا دعةةة  لوحةةةدة املاليةةة  اإلجةةةاا ات مةةةوا  متاشةةةي التنفيةةةا، دعةةة  وحةةةدة ميالا يةةة  يف سةةةنوي   األنةةةاام

 إنةةةةةار يف املدةةةةةارة مسةةةةةاااهتاا   ثةةةةةري   تت ةةةةةاوز مسةةةةةاا  قليلةةةةة  دول فمسةةةةةاا املقتمةةةةةدة يف دوباوفنيةةةةةك. 
، CCM/MSP/CONF/2015/7) التنفيةةةةا دعةةةة  لوحةةةةدة املاليةةةة  اإلجةةةةاا ات مةةةةن( ب)7( وأ)7 الفئتةةةةني

 عن املسااات السنوي  جلميو الدول األناام. ا  موثوق املافق اخلامة( ال ميكن أت متث ل بدي،  
 الةةيت املاليةة  اإلجةةاا ات تقةةديل أو السةةتكمال املقينةة  التةةدابري مةةنا  عةةدد االجتمةةا  وحةةدد -3٩

 األول املافةةق يف التةةدابري هةةاه وتةةاد. فقاليتهةةا حتسةةني ببيةة  األول االستقااضةةي املةةؤمتا يف اعتمةةدت
 عتمادها.ا فور وستُنفا األناام، للدول السابو ل،جتما  اخلتامي للتدايا
 السةابو االجتمةا  يف أجايت اليت املالي  اإلجاا ات يف الن ا إعادة أت االجتما  والحظ -40

 تديةةي  جمةةاد عةةن عبةةارة  لتةةايل تكةةوت أت وميكةةن امليالا يةة ، مةةن واحةةدة دورة غطةةت األنةةاام للةةدول
ا ات املالية  وقابلية  اإلجةا  اسةتدام  مد  تديي  ميكن ال أ ه االجتما  والحظ. غري ال وجال ي أويل

إال بقد القمل هباه اإلجاا ات عل  مد  عةدة دورات مةن دورات امليالا ية . ا  وافيا  التنبؤ هبا تدييم
 ونبيقتهةةا، املسةةااات فئةةات خمتلةةف حصةةص ذلةةك يف مبةةا املاليةة ، اإلجةةاا ات أت االجتمةةا  وقةةار

املي  االتفاقي  ومشار   الدول غري ع أجل من التب اليت اجلهود عل  املالي  اإلجاا ات أثا و الك
األنةةاام يف اجتماعةةات الةةدول األنةةاام، سةةوم تُااجةةو يف املةةؤمتا االستقااضةةي الثةةاين ل،تفاقيةة  

 وذلك ببي   فال  استدامتها، ما مل حتدث تطورات غري متوقق  تدتري إجاا  تديي  قبل ذلك. 
قد أقا ميالا ي  وحدة دع  التنفيا وئطة  عملهةا  ل،تفاقي  األول االستقااضي املؤمتا و ات -41

 حسةةةب التنفيةةةا، دعةةة  وحةةةدة مةةةدياة موميبةةةا،. ت شةةةي، السةةةيدة وقةةةدمت. 2020-2016للفةةة ة 
 اللتةةني ،2018 لقةةا  التنفيةةا دعةة  وحةةدة عمةةل وئطةة  ميالا يةة  األول، االستقااضةةي املةةؤمتا قةةار مةةا

 علة  أيرةا   االجتمةا  واتفق(. CCM/MSP/2017/2) 2017 سبتمرب/أيلول 6 يف االجتما  أقااا
 الثةةامن االجتمةةا  قبةةل يومةةا   سةةتني 201٩ لقةةا  التنفيةةا دعةة  وحةةدة عمةةل وئطةة  ميالا يةة  تُدةةد   أت

 الةةةاي القمةةةل عةةةن سةةةنوي  تدةةةاريا تدةةةدس التنفيةةةا دعةةة  وحةةةدة مةةةدياة تواصةةةل وأت األنةةةاام، للةةةدول
 .الوحدة به ترطلو

بني الدول األناام يف اتفاقي  الائا ا القندودية  وما ةال يف مقا  التا ري أبت االتفا  و  -42
جنيف الدويل إلزال  األلبا  لألغاا  اإل سا ي  بشأت استرةاف  وحةدة دعة  تنفيةا االتفاقية  يةنص 

علة  حنةو  فقةاال  ا  عل  مااجق  االتفا   ةل ثة،ث سةنوات، رحةب االجتمةا  بتنفيةا االتفةا  تنفيةا
يةةةو عليةةةه، وأسةةةه  يف األدا  الفقةةةال لوحةةةدة دعةةة  التنفيةةةا. ح ةةةي باضةةةا مجيةةةو األنةةةاام منةةةا التوق

 املقنيني املنسدني بوصفهما وسويساا، وا اسك البوسن  بالتها اليت  جلهودا  أير االجتما  وأشاد
 مةاة االتفةا  تديي  وقار التدايا،  ميو عل  الا ية مساعدة يف وتنفياها، ل،تفاقي  القام   حلال 
  .وجقل عملي  التديي  هاه  اي دوري   تسنوا ث،ث بقد أئا 
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وبقد التا ري أبت املؤمتا االستقااضةي األول أو ةل إىل االجتمةا  السةابو للةدول األنةاام  -43
استكشام وتطويا أوجه التآزر املمكن  بني وحدة دع  تنفيةا االتفاقية  وغريهةا مةن وحةدات دعة  

ااد، وذلةةةةك ببيةةةة  تقاليةةةةال الكفةةةةا ة ومواصةةةةل  التنفيةةةةا، ال سةةةةيما اتفاقيةةةة  ح ةةةةا األلبةةةةا  املرةةةةادة لألفةةةة
ختفيض التكاليف،   ا االجتما  يف تدايا بشأت هاه املسأل  أعدته البوسن  وا اسةك وسويسةاا، 

 مةةةو االجتمةةةا  و ةةةو ه(. CCM/MSP/2017/6)املنسةةةدات املقنيةةةات  حلالةةة  القامةةة  ل،تفاقيةةة  وتنفيةةةاها 
 بتنسةيق احلالة  القامة  ل،تفاقية  وتنفيةاها، ملسةاعدة ملقنيةاتا البلةدات بةه اضةطلو الةاي  لقمل التدديا

 الا ية عل   ميو التدايا.
 اإلداري  لةةدع  يتقلةةق فيمةةا  لفقةةل حتددةةت قةةد  بةةرية  آتزر أوجةةه أت االجتمةةا  والحةةظ -44

ت اسةتنفد قةد اجملةال هةاا يف التةدابري مةن ماليةد اختاذ إمكا ي  وأت التنفيا، دع  وحدة لقمل ال،ز 
  بري عل  ما يبدو.إىل حد  

 حةةدود يف، تُةةن   أت ينببةةي جنيةةف يف املقدةةودة االتفاقيةة  اجتماعةةات أت االجتمةةا  وأ ةةد -45
 الصةةل ، ذات أو مماثلةة  مسةةا ل تتنةةاول الةةيت االتفاقيةةات اجتماعةةات قبةةل أو بقةةد مباشةةاة، اإلمكةةات

ويتةةيح إمكا يةة  التنسةةيق مةةو  املنةةدوبني، سةةفا تكةةاليف ختفةةيض إىل يفرةةي أت ذلةةك شةةأت مةةن ألت
 جمةال يف حتددةت الةيت اإلجيابية  الت ةارب إىل االجتمةا  وأشةارباام  الاعاية  ل،تفاقيةات األئةا . 

. املشة   االهتمةا  ذات مواضةيقي  بدرةاي متقلدة  أئةا  اتفاقيةات مةو رمسةي غةري بشةكل التقةاوت
دة تطةةويا هةةاا التقةةاوت غةةري الامسةةي بشةةأت وزي مواصةةل  علةة  التنفيةةا دعةة  وحةةدة االجتمةةا  وشةة و

املسةةا ل املوضةةوعي  مةةو وحةةدات دعةة  التنفيةةا األئةةا  عنةةدما يسةةه  هةةاا التقةةاوت يف تقاليةةال قةةدرهتا 
 وحةةدة تدةةد  وسةةومعلةة  تدةةدس دعةة  فقةةال للةةدول األنةةاام يف تنفيةةا االتفاقيةة ، ويقةةالز  فا هتةةا. 

عةةةن اخلطةةةوات املتخةةةاة يف هةةةاا اجملةةةال  ااماألنةةة الةةةدول اجتمةةةا  إىل منت مةةة  تدةةةاريا التنفيةةةا دعةةة 
 واإلمكاات احملددة ملاليد من التقاوت. 

أت الدم  الامسي لوحدة دع  تنفيا االتفاقي  مو وحدات الةدع  ا  والحظ االجتما  أير -46
األئةةا  ببيةة  حتسةةني الكفةةا ة أو ئفةةض التكةةاليف مسةةأل  مقدةةدة ومتقةةددة اجلوا ةةب. وقةةد يتةةيح 

متأ يةا  فهمةا  أفرةل للديةود واإلمكةاات امل،زمة   والسياسي  والدا و ي  حتلي،  حتليل اجلوا ب القملي  
  اا الدم . 

 وحةدات مةن وغريهةا التنفيةا دعة  وحةدة بني التآزر أوجه تنفيا استقاا  االجتما  وقار -47
ال يتقةةد  أ علةة  التكةةاليف، وخيفةةض الكفةةا ة يقةةالز أت ذلةةك شةةأت مةةن أت بةةدا مةةى التنفيةةا دعةة 

 ا قداد املؤمتا االستقااضي الثاين.موعد 
 الةةائا ا اتفاقية  يف األنةاام الةةدول الجتمةا  السةابو املاحلةةي  لتدايةا االجتمةا  ورحةب -48

 بصةةةفتها أملا يةةةا قدمتةةةه الةةةاي دوباوفنيةةةك، عمةةةل ئطةةة  تنفيةةةا يف احملةةةاز التدةةةد  رصةةةد - القندوديةةة 
لتدةد  احملةاز يف تنفيةا ئطة  عمةل وأعةاب عةن ارتياحةه ل األناام، للدول السابو االجتما  ر يس 

 دوباوفنيك. 
 ملكتةب املالية  اخلةدمات ر ةية  ريةت، هةا ة السةيد قدمةه عا  إىل االجتما  واستمو -4٩

 تلدةةةي أايةةة  علةةة   ريةةةت السةةةيد وشةةةدد. ل،تفاقيةةة  املةةةايل الوضةةةو عةةةن جنيةةةف، يف املتحةةةدة األمةةة 
 علة  وشةدداعات املن م  يف إنةار االتفاقية  قبةل مواعيةد عدةدها. االجتم لدع  املدارة املسااات

 مسةةةةأل   ريةةةةت السةةةةيد وأاثر. االجتماعةةةةات ا قدةةةةاد عةةةةد  إىل يفرةةةةي قةةةةد األمةةةةوال تةةةةوفا عةةةةد  أت
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، عليهةا املسةتحد  املبةالا تسةديد إىل املسارع  عل  متأئاات عليها اليت الدول وش و املتأئاات،
 لوضةو املةايل ل،تفاقية  ُ شةات علة  املوقةو الشةبكي ل،تفاقية ، وجيةاي  املتقلدة  اجلداول أبت وذ  ا

  .حتديثها شهاي  
 ،2017 سةةبتمرب/أيلول 6 يف املقدةةودة اخلامسةة  القامةة  جلسةةته يف السةةابو املةةؤمتا ورحةةب -50

 :التايل النحو عل  وذلك الدورات، بني القمل باام  سيوجهوت الاين اجلدد  ملنسدني
 وا اسةةةك البوسةةن لعامققا اينعققا ة الققة العامققة لالتفاقيققة وتنفيققذها  الفريققا ا )أ( 

 التاسةةو االجتمةةا  هايةة  حةةى) أملا يةةا مةةو  لقمةةل( األنةةاام للةةدول الثةةامن االجتمةةا  هايةة  حةةى)
 ؛(األناام للدول

فا سةةا )حةةى هايةة  االجتمةةا  الثةةامن  الفريققا العامققا اينعققا بعاينيققة االتفاقيققة  )ب( 
 للدول األناام(  لقمل مو بنما )حى هاي  االجتما  التاسو للدول األناام(؛

 الثةامن االجتمةا  هاية  حةى) إيطاليةا الفريا العاما اينعا مبساعدة الضحااي  )ج( 
 ؛(اماألنا  للدول التاسو االجتما  هاي  حى) آيالندا مو  لقمل( األناام للدول

هولنةدا )حةى هاية  االجتمةا  الفريا العاما اينعا ةلتطهري وا د من اينخقاطر   )د( 
الثةةامن للةةدول األنةةاام(  لقمةةل مةةو مجهوريةة  الو الدميداانيةة  الشةةقبي  )حةةى هايةة  االجتمةةا  التاسةةو 

 للدول األناام(؛
 حةى)  اواتيا  هبا احملتفظ وةلذخائر اينخزوانت بتدمري اينعا العاما الفريا )ه( 

ثامن للدول األناام(  لقمل مو موزامبيق )حى هاي  االجتمةا  التاسةو للةدول ال االجتما  هاي 
 األناام(؛
 االجتمةةةا  هايةةة  حةةةى) أسةةة اليا  واينسقققاعدة ةلتعقققاو  اينعقققا العامقققا الفريقققا (ز) 

 .(األناام ولللد التاسو االجتما  هاي  حى) بريو مو  لقمل( األناام للدول الثامن
الني لسةةة  القامةةة   فسةةةها، رحةةةب االجتمةةةا   ملنسةةةَدني اللةةةَاين سةةةيتوالت إدارة اجملةةةاجل ويف -51

 :املواضيقيني التاليني
 ؛زامبيا: اإلب،غ (أ) 
 .ابري التنفيا الونني :  يوزيلنداتد )ب( 

ل املمث رومات، إس ادا هريات السفري تقينيا  أير األناام للدول السابو االجتما  وقار -52
 ووفدةا  ل،جتمةا  الثةامن للةدول األنةاام. ا  الدا   لنيكاراغوا لد  األم  املتحةدة يف جنيةف، ر يسة

 السةابو االجتما  الئتتا  التايل اليو  يف واليته بدأت األول، االستقااضي املؤمتا يف املتخا للداار
 . األناام للدول الثامن االجتما  من يو  آئا إىل وتستما األناام للدول
 يف األنةةةاام للةةةدول الثةةةامن االجتمةةةا  عدةةةد  فسةةةها اجللسةةة  يف األنةةةاام الةةةدول وقةةةارت -53

 الحدةةةةة  ماحلةةةةة  يف الةةةةةا ية يدةةةةةار مل مةةةةةا جنيةةةةةف، يف 2018 سةةةةةبتمرب/أيلول 5 إىل 3 مةةةةةن الفةةةةة ة
 للمةؤمتا النهةا ي التدايةا مةن( د)30 للفدةاةا  وفدة وذلةك  يكاراغوا، مااغوا، يف االجتما  استراف 

 (.CCM/CONF/2015/7تقااضي )االس
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، (CCM/CONF/2015/7) االستقااضةي للمةؤمتا النهةا ي التدايةا مةن( د)30 للفداة ووفدا   -54
إىل جنيةةف  عتبارهةةا املكةةات ا  ُحسةةبت ال تيبةةات املاليةة  ل،جتمةةا  الثةةامن للةةدول األنةةاام اسةةتناد

ل،جتمةةةةا  الثةةةةامن للةةةةدول األنةةةةاام  املاليةةةة  ال تيبةةةةات يف االجتمةةةةا  و  ةةةةااملقتةةةةاد ل،جتماعةةةةات. 
علةة  أت  ،، بصةةيبتها املقدلةة  شةةفوي  CCM/MSP/2017/11وأقا هةةا، علةة  النحةةو الةةواردة يف الوثيدةة  

 . CCM/MSP/2017/11/Rev.1تصدر بوصفها الوثيد  
  /أيلةةةول 6 يف اخلامسةةة  القامةةة  جلسةةةته يف األنةةةاام، للةةةدول السةةةابو االجتمةةةا  واعتمةةةد -55

، بصةةةةةيبته CCM/MSP/2017/CRP.1/Rev.1دايةةةةةاه اخلتةةةةةامي الةةةةةوارد يف الوثيدةةةةة  ت ،2017 سةةةةةبتمرب
 .CCM/CONF/2017/12املقدل  شفوي  اليت ستصدر بوصفها الوثيد  



CCM/MSP/2017/12 

GE.17-16427 10 

 األول اينرفا

 اينقمترر يف اينعتمقدة ايناليقة لإلجقرااات اينعدلقة أو اينكملقة احملقددة التدابري  
 اخلامس( ، اينرفا CCM/CONF/2015/7) األول االستعراضي

 اإلمسةا  مببةدأ للوفةا   بري  تدد  حتديق ينببي أ ه م،ح ته مقا  يف االجتما ، أوص  -1
عةةة  التنفيةةةا أب شةةةط  توعيةةة  منت مةةة  للتأ ةةةد مةةةن أت د ووحةةةدة الاائسةةة  ترةةةطلو أبت األمةةةور، بالمةةةا 

 مجيو الدول األناام عل  عل   إلجاا ات املالي  وأها تستوعبها.
 فةةااد  إىل وفةواتري مةةا اات إبرسةال التنفيةةا دعة  وحةةدة قيةا  أايةة  علة  االجتمةةا  وأ ةد -2

ف لتن ةةةي  اجتماعةةةات جنيةةة يف املتحةةةدة األمةةة  مكتةةةب أرسةةةلها الةةةيت لتلةةةك مماثلةةة  األنةةةاام الةةةدول
 االجتمةةا  وأوصةة الةةدول األنةةاام يف مقاهةةدات  ةةال  السةة،  يةةدعو فيهةةا إىل تدةةدس مسةةااات. 

 الةدول اجتمةا  اعتمةاد بقةد ميكةن مةا أبسةا  املدبلة  امليالا ية  بةدورة املتقلدة  الفةواتري تُاسةل أبتا  أير
ب وقةةةت ممكةةةن، وأت حُيةةةدد املوعةةةد أقةةةا  يف تسةةةديدها ليتسةةةى التنفيةةةا دعةةة  وحةةةدة ميالا يةةة  األنةةةاام

 النها ي لتددس املسااات بشكل واضح.
  صةت ولاأل االستقااضةي املةؤمتا يف اعتمةدت الةيت املالية  اإلجةاا ات أت االجتما  والحظ -3

 حتديةةةد األنةةةاام الةةةدول اجتمةةةا  يتةةةوىل وأت القامةةةل، املةةةال رأ   حتيةةةاني االحتفةةةا  ضةةةاورة علةةة 
 احتيةاني أت االجتمةا  وقةاراملقهود، وأشار إىل أت هةاا األمةا مل يتحدةق بقةد.  املستو  عند مستواه
 احتيةاني علة  احلفةا  وينببةي. النددية  التةدفدات  دةص لتبطية  فدةط يسةتخد  أت ينببي املال رأ 
 يتقةةةةني أ ةةةةه  ةةةةالك  االجتمةةةةا  وقةةةةار. الطوعيةةةة  املسةةةةااات مةةةةن سويسةةةةاي فا ةةةةك 000 400 مببلةةةةا

 املددمة  املكاسة  املسةااات أت والحةظمةن االحتيةاني يف أقةاب وقةت ممكةن.  سحب أي اس جا 
 املسااات وأت ،سويساي  ا  فا ك 15 714 بلبت األول االستقااضي املؤمتا منا املال رأ  الحتياني

 سويسةةةاي، فا ةةةك 000 350 مةةةن أ ثةةةا بلبةةةت الةةةيت ،2015-2013 الفةةة ة عةةةن املصةةةاوف  غةةةري
 . االحتياني إىل سُتحول
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 اينرفا الثاين

 قائمة الواثئا  
 القنوات الامال

CCM/MSP/2017/1 جدول األعمال املؤقت 
CCM/MSP/2017/2   2018ئط  عمل وميالا ي  وحدة دع  التنفيا لقا 
CCM/MSP/2017/3  باام  القمل املؤقت املشاو 
CCM/MSP/2017/4 الن ا  الدائلي 
CCM/MSP/2017/5   تدايةةا عةةن القناصةةا ال،زمةة  السةةتقاا  اإلجةةاا ات املاليةة

املتقلدةةةةةة  بتمويةةةةةةل وحةةةةةةدة دعةةةةةة  تنفيةةةةةةا اتفاقيةةةةةة  الةةةةةةائا ا 
 القندودي 

CCM/MSP/2017/6  تدايا عن القناصا املتقلد   ستكشةام ووضةو مد حةات
بشةةأت أوجةةه التةةآزر املمكنةة  بةةني وحةةدة دعةة  تنفيةةا اتفاقيةة  

 الائا ا القندودي  ووحدات دع  التنفيا األئا  
CCM/MSP/2017/7  تدايةةةةةةا بشةةةةةةأت عناصةةةةةةا اسةةةةةةتقاا  االتفةةةةةةا  بةةةةةةني الةةةةةةدول

األنةةةةةاام يف اتفاقيةةةةة  الةةةةةائا ا القندوديةةةةة  وما ةةةةةال جنيةةةةةف 
لةة  األلبةةا  لألغةةاا  اإل سةةا ي  بشةةأت استرةةاف  وحةةدة إلزا

 دع  التنفيا
CCM/MSP/2017/8  ُطايةةةةةة  لتشةةةةةة يو تنفيةةةةةةا اتفاقيةةةةةة  الةةةةةةائا ا التحالفةةةةةةات الد

 القندودي 
CCM/MSP/2017/9  التدايةةةةا املاحلةةةةي ل،جتمةةةةا  السةةةةابو للةةةةدول األنةةةةاام يف

رصةةد التدةةد  احملةةاز يف تنفيةةا  -اتفاقيةة  الةةائا ا القندوديةة  
 عمل دوباوفنيك ئط 

CCM/MSP/2017/10   التدايةةا  -وحةةدة دعةة  التنفيةةا التفاقيةة  الةةائا ا القندوديةة
 2016السنوي لقا  

CCM/MSP/2017/11 and Rev.1  التكةةةاليف املدةةةدرة ل،جتمةةةا  الثةةةامن للةةةدول األنةةةاام يف
 اتفاقي  الائا ا القندودي 

CCM/MSP/2017/12 التدايا اخلتامي 
CCM/MSP/2017/INF.1 مقلومات للوفود 

CCM/MSP/2017/CRP.1 and Rev.1 مشاو  التدايا اخلتامي 
CCM/MSP/2017/MISC.1 قا م  مؤقت  أبمسا  املشار ني 

CCM/MSP/2017/INF.2 قا م  املشار ني 

    


