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احلالة املالية لالتفاقية

التددداامل املم نددة ملمااددة لت اؤيددة التنبددو سحلالددة املاليددة واسددتداتة احلاليددة
املالية التفاقية الذخائر المنقودية
تقدم تن الرئيس

أوالا -الوالية وتملوتات أساسية
-1

قرر اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية (االتفاقية) لعام  ٢01٨ما يلي:
املال يية
 -٤٤يف س يييال النيف يير يف املال يية املالي يية لرتفاقي ييةب لق ييار االجتم يياع قلي ي
املالييية النا يية عيين التييعخر يف دكي االقي اشاد املقييررة وقييدد علييا ل ييية شفاليية االمت ييال
التام لرلتزاماد املنصوص عليها يف املادة  .1٤ودعا االجتماع الدول األطيراف واليدول
غييا األطيراف املةييارشة يف اجتماعيياد الييدول األطيراف معانيية املنييائ الناقي ة عيين
عييدم دكي املبييالح املنييتكقة .لييذلم طلي االجتميياع رئيييأل اجتميياع الييدول األطيراف
لعييام  ٢019لن جيييرم مةيياوراد ويعييد وليقيية ملتةيياور مي ننيية التننييي ةييعن التييدا ا
املمكن اختاذها ملعانة مكانية التنبيؤ مملالية املاليية واسيتدامتها لكيي ينيفير كيهيا اجتمياع
الدول األطراف يف عيام  .٢019وليدم االطيعرع هيذمل املهميةب ييدعا اليرئيأل لن
أيخذ يف االعتبار املناقةاد اليت جرد يف طار اتفاقياد نزع النرح األخرم.

 -٢والوالية اليت اعتمدها مؤمتر األطيراف لعيام  ٢01٨واملتعلقية ملتصيدل للتكيداد املاليية
تقتصير صصيرا علييا تكيياليت اجتميياع الييدول األطيراف وامليؤمتراد االستعراطييية اليييت تنيفمهييا األمي
املتكييدة .وال تنييرل علييا متوي ي وصييدة دع ي تنفيييذ االتفاقييية اليييت تتب ي منييارا ماليييا خمتلفييا .وقييرر
اجتميياع الييدول األط يراف لعييام  ٢017لن ختض ي ارج يراااد املالييية لوصييدة دع ي تنفيييذ االتفاقييية
للمراجعة للناا املؤمتر االستعراطي ال اين لرتفاقية (.)٢0٢0
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 -٣واس قييدد الوالييية املتعلقيية ملتصييدل للتكييداد املالييية مالةاهيياد امللكو يية يف دك ي
االق اشاد املقررة يف االتفاقية واالةاهاد األخرم اليت تؤلر يف اتفاقياد نزع النيرح األخيرم.
كعدم تنديد االق اشاد املقيررة لو التيعخر يف تنيديدها ملننيبة التفاقيية صيفير األلايامب واتفاقيية
األسييلكة البيولوجيييةب واالتفاقييية املتعلقيية لسييلكة تقليدييية معينيية شييان لييم لليير شبييا علييا سييا عمي
هذمل الصكوكب وال سيما اجتماعاهتيا الرمسيية (ميؤمتراد األطيرافب امليؤمتراد االستعراطيية) .ولكيي
تواصي عملهيياب تعي رييص تقصييا االجتماعيياد واللدييوا عقيد جلنيياد غييا رمسييية ميين دون تر يية
املد األدىن لو عممت الواثئ مللاة ارنكليزية كقط.
قفوية .وخفض عدد الواثئ

اثؤي ا -الرتتيبات املوسسية واملالية الجتمداع الددول األطدراف ت اتفاقيدة الدذخائر
المنقودية واملومتر االستمراضي
 -٤تنص املادة  1٤من االتفاقية علا لن’’ :تتكم تكاليت اجتماعياد اليدول األطيرافب
ومؤمتراد االستعراض ومؤمتراد التعدي ب الدول األطراف واليدول غيا األطيراف يف هيذمل االتفاقيية
املةييارشة كيهيياب وذلييم وكقييا نييدول األنصييبة املقييررة لتم ي املتكييدة معييدال علييا النكييو املرئ ي ‘‘.
وتنص املادة  11من االتفاقيية مين جهتهيا عليا لن ’’ييدعو األميص العيام لتمي املتكيدة عقيد
لول اجتماع للدول األطراف يف غضون عام واصد من دخول هذمل االتفاقية صيز التنفيذ .وييدعو
األمي ييص العي ييام لتم ي ي املتكي ييدة عقي ييد االجتماعي يياد الرصقي يية سي يينوا لن يعقي ييد لول م ي يؤمتر
لرستعراض ‘‘.وقرر املؤمتر االستعراطي األول لرتفاقية (دو روكنيمب  )٢01٥لن يواص األميص
العام لتم املتكدة الدعوة عقد اجتماع الدول األطراف.
 -٥واملنيياعدة املقدميية م يين األمييص الع ييام الييدول األط يراف يف االتفاقييية م يين لج ي عق ييد
اجتميياع الييدول األطيراف وامل يؤمتر االستعراطييي مقدميية علييا لسيياي ل ييا ليين ت ت ي عليهييا اثر يف
امليزانية العادية لتم املتكدة .وعلا الدول املةارشة يف االجتماع حتم شام التكاليت.
 -٦والتك يياليت التقديري يية تع ي ادها األم ي املتك ييدة ويقره ييا اجتم يياع ال ييدول األط يراف لو امل يؤمتر
حتنبا لرجتماع الرمسي املوايل لرتفاقية.
االستعراطي ا
يي
 -7وعق ي اعتم يياد التك يياليت التقديرييية تع ي اد ك يياتورة مالق ي اشاد املق ييررة وترس ي
الدول األطراف والدول اليت هلا مرشز املراقي (املوقعية وغيا املوقعية عليا صيد سيواا) الييت قيارشت
يف اجتماعاد النينة النيا قة .والقاعيدة املتبعية هيي لن تصيدر الفيواتا يف ايية النينة الييت تنيب
اجتم يياع الن يينة املوالي يية .وتص ييبمل االقي ي اشاد املق ييررة من ييتكقة ال ييدك يف غض ييون  ٣0يوم ييا م يين
صدورها عن دوائر األم املتكدة .وجي عليا األمي املتكيدة لن تنيتل األميوال لرلية لقيهر قبي
الدخول يف لل التزام مايلب وهو ما يعين ملننبة لرتفاقية لنم ال د مين ي األميوال الييت تاعيي
تكاليت اجتماع الدول األطراف /املؤمتر االستعراطي قب موعد االجتماع رلة لقهر.

 -٨واعتبارا من ٢019ب توقفت األم املتكدة عن رسال التكاليت التقديريية شي دولية
طرف عن طريي ع تهيا الدائمية يف جنييت .و يدال مين ذليمب لصيبكت التكياليت التقديريية لكي
دولة طرف تنةير يف رشين غيا متياح للعميوم مين املوقي الةيبكي ملكتي األمي املتكيدة يف جنييت
اخلاص نزع النرحب مث تبلح الدول اليت صدرد هلا كواتا عن طري قعارها ملربيد.

2

GE.19-11041

CCM/MSP/2019/5

 -9وعند صناب التكاليت النهائية الجتماع سنة من الننوادب ختص االقي اشاد املقيررة
املدكوعيية ميين التكلفيية النهائييية املنييتكقة لك ي دوليية .و ذا شانييت التكيياليت التقديرييية لعلييا ميين
النفقاد الفعلييةب تكيون االقي اشاد املقيررة املدكوعية لعليا مين التكلفية النهائييةب ومين مث ينيد
رص يييد دائ يين لفائ ييدة الدول يية .و ذا شان ييت التك يياليت التقديري يية لدىن م يين التك يياليت النهائي ييةب كي ي ن
االقي اشاد املقييررة املدكوعيية ال تاعييي التكيياليت الفعليييةب وميين مث ينييد رصيييد مييدين منييتك
علييا الدوليية .و ذا ا تكيين الدوليية قييد دكعييت اق ي اشاهتا املقييررةب ك ي ن صنيياب اق ي اشاهتا يقف ي
وينتعاض عنم ملرصد النهائي املنتك ناا علا التكاليت الفعلية.
 -10ويقضييي النيفييام املييايل والقواعييد املالييية لتم ي املتكييدة لن األنةييعة اخلارجيية عيين امليزانييية
جي لال تنةع عنها التزاماد مالية طاكية علا املنيفمة .وعلا الرغ من هذا البند القيانوينب ةيد
األم املتكدة نفنها معالَبة ش سنةب عند قفال صنياب األنةيعة النينوية لرتفاقييةب لن تعييد
كييائض التك يياليت املقييدرة نن ييبة النفق يياد الفعلييية يف ق ييك لرص ييدة الييدول ال يييت س ييددد
اق اشاهتا املقيررة شاملية .ويف الوقيت نفنيمب تيفي اقي اشاد مقيررة عليا دول لطيراف لخيرم غيا
مدكوعةب مما ي ك علا املنيفمة التزاماد غا ممولة.
 -11وميين مب املييرص عل ييا لال يكييون مييا يق ييدم ميين دع ي التفاقي يياد نييزع النييرح خمالف ييا
للنيفييام املييايل والقواعييد املالييية لتم ي املتكييدةب يانييت األم ي املتكييدة يف مييذشرة قييفوية مؤرخيية 1
نين ييان/ل ري  ٢019لن صن ييامد الن يينة ل يين تقفي ي ص ييش تن ييتل ي ي االقي ي اشاد املن ييتكقة
لو تتخذ تدا ا مالية جدييدة (م لميا صصي يف صالية اتفاقيية األسيلكة البيولوجيية) .و يانيت األمي
املتكدة ليضا لن هذمل التدا ا طرورية ملنيفر منتوم االق اشاد غا املنددة الذل ما كتئ يزيد.

اثلثا -احلالة املالية والتحدايت املالية التفاقية الذخائر المنقودية
 -1٢دلب مكتي األمي املتكييدة يف جنيييتب منييذ قييبا /كرباير ٢017ب علييا صييدار تقييارير
قهرية عن صالة االق اشاد املالية يف جمال نزع النرحب وهي التقيارير الييت تقيدم معلومياد عين
عرف امليدكوعاد املتيعخرة
املدكوعاد املتعخرة واالق اشاد غا املدكوعة .وألغراض هذمل الوليقةب ت ا
وص ييفها االق ي اشاد ال يييت ا ت ييدك يف غض ييون  ٣0يوم ييا م يين خري ييم اس ييترم الف يياتورة م يين األم ي
املتكدةب لكنها دكعت يف موعد لقصامل خريم صدار الفاتورة املوالية .لما تعريت عيدم اليدك كهيو
عدم دك االق اك املقرر رغ صدور الفاتورة املتعلقة ملدورة املالية التالية.
 -1٣وتواجييم االتفاقييية حتييدا مزدوجييا كيمييا يتعلي تمويي اجتماعاهتييا الرمسييية .التكييدل األول
يتعل ملتعخر يف سداد الفواتا ينما يليزم دوائير األمي املتكيدة لن حتصي عليا األميوال نقيدا قبي
موعييد لل اجتميياع رليية لقييهر شيمييا يتنييأل الةييروع يف األعمييال التكض ياية لييذلم االجتميياع.
وعادة ما تعقد االتفاقية اجتماع دوهلا األطراف يف لوائ ليلول/سبتمرب مما يعين لنم ينباي اسيترم
االق اشاد يف موعد لقصامل منته صزيران/يونيم .وعليا ميدم النينواد األر ي املاطييةب وردد
االق ي ي ي اشاد املاليي ي يية يف ك ي ي ي اد خمتلفي ي يية مي ي يين الني ي يينة :ص ي ي يوايل  ٦٥يف املائي ي يية يف الفص ي ي ي األولب
وصي يوايل  1٥يف املائ يية يف الفصي ي ال يياينب ينم ييا وردد نن ييبة  1٦يف املائ يية متفاوت يية عل ييا م ييدم
الفصيلص األخياين ميين النيينة .و ي علييا مييدم النيينواد األر ي املاطييية مييا ننييبتم  ٤.7يف املائيية
ميين املبييالح املقيييدة يف الف يواتا دون حتصييي كلييول اييية شييانون األول/دينييمرب .وم ي ذلييمب ك ي ن
معدل التكصي صش  ٣0نينان/ل ري  ٢019ا يتداوز  ٦٣.7يف املائة ككن .
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 -1٤وتةا التقيارير املاليية لن عيض اليدول لدد ميدكوعاد زائيدة ( ليح جمموعهيا ٣1 7٤٤.٦7
دوالرا يف  ٣0نينان/ل ري  .)٢019وم لنم ميكن االكي اض لن هيذمل امليدكوعاد الزائيدة ميكين
اس ييتخدامها للتخفي ييت م يين ص ييدة اخلصي ياص يف الن يييولةب ك ن ييم ل يييأل ملق ييدور األمي ي املتك ييدة لن
تنييتخدم هييذمل املبييالح لتموي ي لنةييعة النيينة انارييية .و عييد قفييال املنييامدب تصييبمل املييدكوعاد
ردها الدول.
الزائدة التزاماد علا األم املتكدة يلزم يف اية املعاف ا
 -1٥ولخ يااب ل ييوصفب كيم ييا يتعل ي ملن يييولةب لن ع ييض ال ييدول لينييت ق ييادرة عل ييا ال ييدك يف
غضييون  ٣0يومييا ميين خريييم صييدار الف يواتا نييب الييدورة املالييية الوطنييية اليييت ال تعييا النيينة
التقوميية.
 -1٦ومرط يياكة من ييعلة امل ييدكوعاد املت ييعخرةب جيي ي التة ييديد عل ييا لن ييايل مع ييدالد
حتصي االق اشاد يف اية الننة قهد اةاها نزوليا خرل الننواد األر األخاة:
اندول 1

الننة

٢01٥
٢01٦
٢017
٢01٨
املتوسط

الننبة امل وية

 97,1يف املائة
 9٥,٦يف املائة
 ٨٨,٢يف املائة
 9٥,٤يف املائة
 9٥,٣ت املائة

 -17و ذا شانييت االتفاقييية قييد صققييت لداا لكضي ميين نيفااهتييا ميين اتفاقييياد نييزع النييرح يف
سيينواهتا األو ب ك ي ن معييدالد التكصييي لخييذد متي ي تييدرجييا مةييامل املعييدالد اليييت تعب ي لداا
االتفاقياد األخرم .كقد زاد صد العدز الننول الناج عن عدم دك االقي اشاد زادة شبياة
عي ييد عي ييام  .٢01٥و لي ييح معي ييدل التكصي ييي لعي ييامي  ٢01٦و ٢01٨زهي يياا  9٥يف املائي يية مي يين
التكاليت .وشان معدل التكصي لدىن ك ا يف ٢017ب وهو ما يفنير يف جيزا شبيا منيم كيون
التكيياليت النهائييية شانييت لعلييا ميين التقييديراد األولييية .ومرطيياكة ذلييمب الدم تييدين معييدل
التكصييي خييرل الييدورة املالييية  ٢019اعتميياد االتفاقييية تييدا ا خلفييض تكيياليت اجتماعهييا
ملؤمتر األطراف لعام .٢019
 -1٨ويؤدم عدم دك االق اشاد مضاعفة اخلصاص يف النيولة .ويف ش سنةب تنيد
االتفاقية عدزا علا عدز ي اش ملتدريج .وكيما يلي يان صالة العدز يف  ٣0نينان/ل ري :٢019
اندول ٢

الننة

( ٢01٥والننواد النا قة)
٢01٦
٢017
٢01٨
اجملموع

4

املبلح

 1٥ 9٨٤,00دوالرا
 7 ٤9٨,17دوالرا
 1٣ 9٦٢,٨٥دوالرا
 9 107,٣1دوالراد
 4٦ ٥٥2,٣٣دوالرا
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 -19واليييومب لصييبمل العدييز امل ي اش ينيياوم ييو  ٢0يف املائيية ميين امليزانييية النيينوية لرتفاقييية
(صيوايل  ٢٣0 000دوالر) .وتتييوزع االقي اشاد غييا املدكوعيية عليا عييدد ميين الييدولب شي منهييا
مدينة لرتفاقية ملبالح حمدودة ننبيا .و االب هناك  ٦٢دولية معنيية مالقي اشاد غيا املدكوعية.
و 17دولة من تلم الدول لديها اق اشاد غا مدكوعة عين دورة ماليية واصيدةب كيميا  ٣0دوهليا
منها لديها اق اشاد غا مدكوعة عن دورتص ماليتصب مث هناك  1٥دولية منهيا ليديها اقي اشاد
غا مدكوعة عن لير دوراد ماليية لو لش ير .وال يد ليضيا مين التةيديد عليا لن  ٢٣دولية مين
لص  ٦٢دولة معنية مالق اشاد غا املدكوعة هيي دول هليا مرشيز املراقي ب وهيي مدينية مليا يزييد
قلير علا  ٣0 000دوالر (لل صوايل لل ي االق اشاد غا املدكوعة).
 -٢0وامل ييدكوعاد املت ييعخرة والعد ييز امل ي اش س ييب مت ييت مع ييم املال يية ال تع ييال .كف ييي ال ييدورة
املالييية  ٢01٨ا تييت التن يوية النهائييية للتكيياليت اليييت تكبييدهتا األم ي املتكييدة ال يف قييبا /كرباير ٢019
فض ي االق ي اشاد املدكوعيية عيين الييدورة املالييية  .٢019ويقتضييي ذلييم داهيية ترصي ي املةييكلة
املالية يف هذمل املرصلة املنتقب ب ولغل اليفن ل ا ستنوا ما ا تتخذ تدا ا مناسبة.

رااما -التداامل املمتمدة ت لطار اتفاقيات ؤزع السالح األخرى
 -٢1نيفيير يف تييدا ا و/لو ت اعتمادهييا خييرل النيينواد القليليية املاطييية يف طييار اتفاقييية صيفيير
األلايام املضيادة لتكيرادب واتفاقيية األسيلكة البيولوجيييةب واالتفاقيية املتعلقية لسييلكة تقليديية معينييةب
ومعاهييدة عييدم انتةييار األسييلكة النوويييةب ميين لج ي التصييدل للتكييداد املالييية اليييت تواجييم هييذمل
االتفاقياد .وينعب األمر نفنم ليضا علا معاهدة ةيارة األسيلكةب و ن شيان ال يد مين ارقيارة
لن هييذا الصييم تلييت متامييا عيين االتفاقييياد األخييرم لكونييم منييتقر صييورة شلاييية عيين األمي
املتكدة.
 -٢٢وميكيين تصيينيت التييدا ا اليييت نيفيير كيهييا و/لو اعتمييدد يف طييار هييذمل الصييكوك طييمن
الف اد العريضة التالية.

ألف -التداامل املتملقة ادفع االشرتاكات ت حينها أو عدم دفمها
 -٢٣القاعييدة العاميية هييي لن االتفاقييياد تنييتخدم صييياا يف واثئقهييا اخلتامييية لتييذشا الييدول
ملتزاماهتا املالية .ومن ص هذمل الصيح علا وجم التكديد ما يلي:
''1

الدددعوة لد دفددع االش درتاكات املقددررة عليهددا سل ات د وت الوق د املناس د
فضالا عن طل تسديد املتأخرات فورا.

''2

توجي ددل طلد د لد األت ددب املتح دددة ان ددر حال ددة االشد درتاكات املس ددت ملة كد د
شهر.

''٣

اختدداق ق درار سسددتبقام انددد ت ددرا للمسددائ املاليددة ت جددداول أعمددال يددع
االجتماعات الرمسية.

 -٢٤وهناك لة من التدا ا العملية املنكا ما نيفر كيهيا و ميا اعتميدد ملننيبة لليدول الييت
عليها متعخراد تراشمت منذ لمد طوي  .ومن ينها علا وجم التكديد ما يلي:
GE.19-11041
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''1

توجيددل طلد لد الدددول الددم عليهددا تتددأخرات لسددنتو أو أكثددر سلدددخول ت
حوار تع الرائسة أو تع أتاؤة االتفاقية لتحديد سب تمااة/تسوية الديون.

''2

اختدداق ق درار قن تفقددد الدددول الددم عليهددا تتددأخرات لسددنتو أو أكثددر ام د
االتتيازات امل فولة مبوج املماهدة ،تث احلق ت التصوي أو أهلية تقلّد
املناص أو االستفادة تن ارانتج الرعاية.

سم -التداامل الراتية لد جتن اإلؤفاق القائب على عجز امليزاؤية/تراكب االلتزاتات
 -٢٥هناك تدا ا عديدة ما نيفر كيها و ما اعتمدد يف طار اتفاقيياد نيزع النيرح لتفيادل
ارنفال القائ علا عدز امليزانية واملؤول دون تراش االلتزاماد علا دوائر األم املتكدة .وغالبيا
م ييا ترتب ييت عل ييا ه ييذمل الت ييدا ا ليض ييا اثر جيا ي يية يف الن يييولة .وتة ييم ه ييذمل الت ييدا ا عل ييا وج ييم
اخلصوص ما يلي:
''1

حساب األرصدة الدائنة املستحقة للدول األطراف الم سدددت اشدرتاكا ا
لسنة تالية تمينة ،استنادا لد الرصيد النقدي النهدائي امدد لقفدال حسداست
تلددا السددنة املاليددة .وقييد اعتمييدد اتفاقييية األسييلكة البيولوجييية هييذا التييد ا يف
 .٢01٨وال يبيدو لن يي انهيياد املعنيية ليديها رضييية واطيكة يف هيذمل املرصليية
ملا يقتضيم تنفيذ هذا التد ا من الناصية العملية .كاألم املتكدةب املكلفة تنفيذ
هييذا التييد اب تفهمييم علييا النكييو التييايل :حتن ي األرصييدة الدائن ية علييا لسيياي
الفييرل ييص اري يراداد املي يكصلة يف النيينة والنفقيياد الفعليييةب علييا لن يعيياد لل
ال ي ييدول األعض ي يياا ال ي يييت دكع ي ييت
ك ي ييائض يف النقدي ي يية عل ي ييا لس ي يياي تناسي ي ي
اق ي اشاهتا .وه ييذا نق يييض املمارس يية املالي يية املتبع يية يف االتفاقي ييةب صي ي حتن ي

''2

اخت دداق قد درار قن تخد د تت ددأخرات االشد درتاكات ي ددمل املدفوع ددة تس دداوية ملبلد د
االشرتاك املقرر األصلي الذي أُرسدل فاتورتدل لد الدولدة ال درف املمنيدة ت
السنة املمنية .صني املمارسية املتبعية صاليياب تنيتل الدولية العيرف املتيعخرة يف
الييدك ك يياتورة ائييية تب ي ايص نص يييبها ميين التك يياليت الفعلي يية اليييت تك ييون يف معيف ي
املاالد لق من التكاليت التقديرية .وكك الواق ب يتخيذ األمير قيك مكاكيعة
للدولة العرف علا دك اق اشها عد اية النينة املاليية .وقيد اعتميدد اتفاقيية
األسلكة البيولوجية هذا التد ا يف .٢01٨

''٣

عدم لصدار فواتمل ت اركة وفود الدول الم هلا تركز املراق (املوقمدة تنهدا
ويددمل املوقمددةج ت اجتمدداع رمسددي لال امددد اؤتهددام االجتمدداع املم د  .املمارسيية

األرص ييدة الدائن يية نميي ي ال ييدول األطي يراف عل ييا لس يياي الف ييرل ييص التك يياليت
التقديرية األصلية والتكاليت الفعليةب وهو ما يعين لن األمي املتكيدة معالبية يرد
مبييالح ال متلكهييا ألن االق ي اشاد املقييررة ال تييدك ملكام ي  .ولكييي يكييون هييذا
الت ييد ا جع ييا م يين الناصي يية العملي ييةب يل ييزم لن يقي ي ن يف األصي ي ن ييقت حم ييدد
لإلنف ييال من ييتند متوس ييط مع ييدل التكص ييي عل ييا م ييدم الن يينواد الي ي ر
النا قةب علا النكو املبص يف البند  ٤لد مل (شيما تكون التكاليت الفعليية لقي
كعر من التكاليت التقديرية املعتمدة لل امليزانية).
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''4

املتبعة اليوم هيي لن اليدول الييت هليا مرشيز املراقي والييت قيارشت يف االجتماعياد
الني ييا قة لرتفاقيي يية تي ييدرص يف جي ييدول األنصي ييبة املقي ييررة املعي ييدل اي ييرض حتميلهي ييا
التكاليت وتصدر هلا كواتا قب مواعيد االجتماعاد .و ذا قررد دولة هليا مرشيز
املراق ي عييدم املةييارشة يف االجتميياعب تصييبمل اق ي اشاهتا املدكوعيية خصييوما علييا
األمي املتكييدة .و نيياا علييا ذلييمب يكييون لصييد اخلييياراد هييو عييدم صييدار كيواتا
املراقبص ال عد مةيارشته الفعليية يف اجتمياع مين االجتماعياد .لميا اخلييار
ال اين كهو عدم صدار كواتا املراقبص معلقاب و ن شان هذا األمير سييتعل
تعيدي املييادة  1- 1٤ميين االتفاقييية .وشانييت االتفاقييية املتعلقيية لسييلكة تقليدييية
معين يية ( )٢017واتفاقي يية األس ييلكة البيولوجي يية ( )٢01٨ق ييد ق ييررخ شر ييا لن
تصدرا الفواتا صورة َي ْعدية الدول من غا الدول األطراف.
حتديد ددد اإلؤفد دداق لسد ددنة تاليد ددة ت تبل د د ي د ددون تسد ددتندا لد تتوسد ددط تمد دددل
التحصدي ت السدنوات الدثالل السددااقة تدا يتبدو أن االشدرتاكات ا صددلة
خددالل السددنة املاليددة سددتتجاوز تمدددل التحصددي قلددا .وينيياعد هييذا التييد ا
عل ييا ع ييدم نف ييال اق ي ي اشاد ق ييد ال تن ييتل شم ييا ين يياعد عل ييا حتاق ييي زادة
اخلصوم .وقد اعتمدد اتفاقية األسلكة البيولوجية هذا التد ا يف .٢01٨

جيب -التداامل الم تضمن السيولة
 -٢٦هنيياك ليية ميين التييدا ا مييا نيفيير كيهييا و مييا اعتمييدد ميين لجي التصييدل للخصيياص يف
النيولة ومن ينها علا وجم التكديد ما يلي:
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''1

رصد خمصصدات لل دواريف ت امليزاؤيدة السدنوية .تضياف خمصصياد العيوار
هذمل ش سنة االق اشاد املقررةب ولكنهيا تعياد اليدول يف قيك لرصيدة
دائنيية تقياييد يف كواتاهييا .وعلييا هييذا النكييوب كي ن خمصصيياد العيوار مت ي زادة
غ ييا متك ييررة يف امليزاني يية ي ييت ترصيله ييا م يين س يينة ألخ ييرم .وعل ييا س ييبي امل ييالب
اعتمييدد معاهييدة عييدم انتةييار األسييلكة النووييية ومعاهييدة صيفيير األلاييام رصييد
خمصص يياد للع ي يوار ص ييددهتا املعاهي ييدخن شلتا ييا يف نني ييبة  1٥يف املائ يية مي يين
امليزانية.

''2

لؤ ددام احتي دداطي لد درأا امل ددال املت ددداول كمص دددر للتمويد د القص ددمل األجد د .
ينممل اصتياطي رلي املال املتداول عملياد سك مؤقتة لترصدة تندد مين
االق ي ي اشاد الني يينوية املقي ييررة .ويف عي ييض املي يياالدب ي ييدد مبلي ييح معي ييص هي ييدكا
الصتياطي رلي املال .وتعتميد اصتياطيياد رلي امليال املنةيعة ملوجي معاهيداد
ني ييزع الني ييرح علي ييا التربعي ييادب و ن شاني ييت قي ييد لنة ي ي ت ملوج ي ي نيف ي ي لخي ييرم
اصتياطياد قائمة علا االق اشاد املقررة.

''٣

عدم لقفال حساست الدورة املالية تباشرة عند ادم الددورة املواليدة اد عددة
أش ددهر ام ددد قل ددا .ييدال م يين غ ييرل املن ييامد يف األق ييهر القليل يية ال يييت تل ييي
اجتميياع الييدول األط يراف لو يف اييية النيينة املاليييةب ييدد الرصيييد النهييائي عييدة
لقييهر عييد ذلييم .ويتيييمل هييذا التييد ا اسييتخدام األرصييدة غييا املنفقيية يف اييية
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النيينة املالي ية وصييفها مصييدرا للتموي ي القصييا األج ي ب ق يريعة لن ذن ييذلم
ال ييدول لتم ي املتك ييدة يف التقري يير اخلت ييامي لرجتم يياع .وه ييذا األم يير مفي ييد وج ييم
خيياص لرتفاقييية اليييت تكييون كاجيية شبيياة النيييولة يف وقييت مبكيير ميين النيينة
(لتاعييية تكيياليت مرتب يياد وصييدة دع ي التنفيييذ واالجتماع يياد الرمسييية يف وق ييت
مبكيير ميين النيينة) .وقييد اعتمييدد اتفاقييية األسييلكة البيولوجيييةب علييا سييبي امل ييالب
هذا التد ا يف .٢01٨

خاتسا -خيارات تمروضة على النخر
 -٢7تواجم االتفاقية لة من الصعومد املالية .وقد تيدهورد املالية يف  ٢019صيي تعيص
اخت يياذ ت ييدا ا طارئ يية يف ط ييوا ا ف يياض مع ييدل التكص ييي قبي ي موع ييد اجتم يياع ال ييدول األطي يراف
لعام ٢019ب ومن مب املرص علا املد مين االلتزامياد .وهيذا ميا يؤشيد طيرورة اختياذ خعيواد
من قع ا لن تض االتفاقية يف مرشز مايل لش ير اسيتدامة .والتديارب املكتنيبة يف طيار اتفاقيياد
لخرم تةيا ليضيا لن التكيداد املاليية ال ميكين معانتهيا تيد ا وصييد ييت اعتميادمل .ي يا
تتعل اعتماد جمموعة شاملة من التدا ا املتدرجة الصرامة واليت يعزز عضها عضا.
 -٢٨ويف ه ي ييذا الن ي يييالب ينبا ي ييي لن ينيف ي يير االجتم ي يياع التاسي ي ي لل ي ييدول األطي ي يراف كيم ي ييا يل ي ييي
شيما يكف دك االق اشاد شاملة ويف صينها:
•

•

•

•

•

•
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يقييرر لن يييدرص يف جييداول لعمييال ي ي االجتماعيياد الرمسييية لرتفاقييية نييد عيين الوط ي
املييايل لرتفاقييية تعييرض يف طييارمل صاليية االق ي اشاد والتوقعيياد املالييية وينيفيير طييمنم يف
تنفيذ تدا ا ملعانة املالة املالية.
يةدد علا لن دك االق اشاد الننوية املقررة شاملة ويف صينها لمير صاسي األ يية مين
لجي االسييتدامة املالييية لرتفاقيييةب ويةييدد علييا ل ييية الوكيياا ماللتزاميياد املالييية ملوج ي
االتفاقية.
الدول اليت عليها متعخراد لن تندد املبالح املنتكقة يف لقيرب وقيت ممكينب
يعل
ويهي ملدول لن تنعا دك كواتاها يف غضون لرلص يوما من استرمها.
رائسة االتفاقيية لن تتصي مليدول الييت ا تنيدد اقي اشاهتا املقيررة كليول ٣1
يعل
ذار/ماري لتنتوطمل منها مش ستدكعها.
يقرر لن علا لل دولة خرد يف دك اقي اشاهتا لنينتص لو لش ير لن تتعاقيد مي رائسية
االتفاقي يية /األمي ي املتك ييدة ( دارة الة ييؤون املالي يية) عل ييا ج ييدول زم ييين ل ييدك اقي ي اشاهتا
املتييعخرةب م ي مراعيياة روكهييا املالييية .وعلييا رائسيية االتفاقييية/األم املتكييدة لن تقييدم
اجتماع الدول األطراف تقريرا عن التقدم احملرز يف لل ترتيباد من هذا القبي .
يقييرر لن لييية دوليية خييرد يف دك ي اق ي اشاهتا لنيينتص لو لش يير وا تتعاقييد علييا جييدول
زمين لندادها علا النكو املةار ليم لعرمل حترم من صقها يف التصويت وتفقد لهليتهيا
يف تنمية مم عنها لتقلد لل منص رمسي.

GE.19-11041

CCM/MSP/2019/5
•

األم املتكدة( :ل) لن ترس الفواتا يف لقرب وقت ممكن وعلا لل صال يف
يعل
موعد ال يتداوز ما اليوم األخا من الف ة املالية النا قة للفي ة الييت تتصي هيا الفيواتا
لو  ٣0يوما عد اعتماد الدول األطيراف ميزانيية الفي ة املاليية التالييةب ليهميا ل عيد لجير؛
(ب) است ناف ممارسة رسال كواتا ش دولة ليها عين طريي ع تهيا الدائمية (مرطياكة
نة ييرها يف املوقي ي الة ييبكي لتمي ي املتك ييدة)؛ (ص) مواص ييلة ع ييداد املال يية الة ييهرية
لرق اشاد يف االتفاقية ونةرها يف املوق الةبكي لرتفاقية .لو دير عن ارجراا (ل)
لع ي ييرملب اعتم ي يياد خع ي يية مالي ي يية متع ي ييددة الن ي يينواد تاع ي ييي الف ي ي ة املمت ي ييدة ي ييص م ي يؤمترين
استعراطيييص ملييا ينييممل لييدوائر األم ي املتكييدة ةصييدار ك يواتا يف مرصليية مبكييرة لكض ي
مما عليم املال يف الوقت الراهن.

 -٢9وينباييي لن ينيفيير االجتميياع التاسي للييدول األطيراف كيمييا يلييي شييي يضييمن تفددادي تزيددد
تن اإلؤفاق القائب على عجز امليزاؤية وتراكب االلتزاتات:
•

•

•

يقد ددرر) (أج أن الد دددول الد ددم لد ددديها تركد ددز املراق د د الد ددم شد ددارك ت اجتمد دداع تد ددن
اجتماعدات االتفاقيدة ُحت ّمد الت داليف سلنسددبة لالجتمداع املدوات اسدتنادا لد جدددول
تم د ّدل سألؤصددبة املقددررة ت األتددب املتحدددة جدداتع للدددول األط دراف والدددول املراقبددة
اف الت دداليف اس ددتنادا لد
الددم تصدددر هلددا فددواتمل (بج اينمددا ُحت ّم د الد ُ
ددول األط در ُ
جدول تمد ّدل سألؤصدبة املقدررة ت األتدب املتحددة خدال سلددول األطدراف وحددها،
(جج أن تم ددد األت ددب املتح دددة الت دداليف النهائي ددة عل ددى أس دداا الت دداليف الفملي ددة
والدول الم شارك فمال ،وأن ُجتدرى أيدة تمدديالت الزتدة ،عندد لقفدال احلسداست،
دواتمل االش درتاكات املقبلددة ت احلسددبان أيددة أرصدددة دائنددة أو تدينددة
علددى أن ذخددذ فد ُ
(1ج
تسددتحقة للدددول أو عليهددا  .ومرطيياكة ذلييمب ميكيين لن يقييرر االجتميياع التاسي
للييدول األطيراف لن( :د) لل دوليية هلييا مرشييز املراقي تعليين مةييارشتها يف اجتميياع للييدول
األط يراف لو يف م يؤمتر استعراطييي عيين طري ي مييذشرة قييفويةب تبلاييح وطييوح لنييم سيييلزمها
تقاسي تكيياليت االجتميياعب (هيي) الييدول األطيراف ستواصي تقيييي مكانييية عييدم حتميي
الدول اليت هلا مرشز املراق تكاليت املةارشة يف اجتماع رمسي لرتفاقية.
يقددرر أن يخد تبلد تتددأخرات االشدرتاكات يددمل املسددددة تسدداوايا للنصددي األصددلي
املقددرر للدولددة ال ددرف عددن السددنة املمنيددة ،تددا ت ددن النفقددات أعلددى تددن الت دداليف
األولية التقديرية.
يقرر حتديدد اإلؤفداق ت تبلد يمدادل تتوسدط تمددل التحصدي ت السدنوات الدثالل
السددااقة مييا ا يتبييص لن االق ي اشاد احملصييلة خييرل النيينة سييتتداوز معييدل التكصييي
ذلم.

 -٣0وينباي لن ينيفر االجتماع التاس للدول األطراف كيما يلي لضمان توافر السيولة:
•

لؤ ددام صددندوق طددواريف أو احتيدداطي ل درأا املددال املتددداول .ينبايييب قييدر ارمكييانب
تفضي ييي نةي يياا صي ييندول للع ي يوار ألني ييم يتي يييمل قي ييدرة لشي ييرب علي ييا التنبي ييؤ مسي ييتنادمل

__________
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االق اشاد املقررة .وكضر عن ذلمب كهذا هو النهج الذل اتبعتم اتفاقية صيفر األلاام
املضادة لتكراد الةقيقة التفاقية الذخائر العنقودية.
•

يقدرر ذخدمل لقفدال احلسداست .ينباييي لن تيفي املنيامد مفتوصية طيلية الةيهور االلييين
عةر التالية الختتام اجتماع للدول األطرافب وعندئذ تق َف املنامدب و يدريد الرصييد
النهائيب ويعاد ختصيص لل كائض من األموال للدول يف قك رصيد دائين صي مين
اق اشاهتا املقررة املقبلة.

 -٣1وميين صي يية لخ ييرمب ك ي ن ق يرار اتفاقييية األس ييلكة البيولوجي يية يف  ٢01٨ة ييعن صن يياب
األرصيدة الدائنية للييدول األطيراف (انيفيير التيد ا ما ( )1يف الفييرع خامنيا لعييرمل) ا ييدرص طييمن
اخلييياراد املعروطيية علييا النيفيير يف هييذا التقرييير نييب االكتقييار الوطييوح كيمييا يتعل ي تنفيييذمل
و نب تباين اآلراا اليت لعر ت عنها الدول األطراف ةعنم.
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