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االجتماع السادس عشر

فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2017
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

الفرررمل احتالررة لتفويرريف ولررليا يف الت ررالين م ر
ولدا دعم التنفيذ

ررال التعرراو ر

ويقة مودمة م يئيس االجتماع السادس للدو األطراف
 -1طلببا اتجامببار ال اشببل عو ب للببدول األط ب ام ،امل ببود عببا  ،2015إىل رئببيا ااقاقي ب
حظ اسا مال وختزين وإنااج ون ل األلغا املضادة لألف اد وادمري الك األلغبا إإجب ا موباورا
إداري غري رمسي مل رؤسا الصكوك األخ ى ذا الصل ومل رؤسا وحدا دعم الانقيذ امل ني
األخ ب ىإط وطل ببا إىل ال ب ئيا ك ببذلك إا ببدص ا ي ب ع ببن الق ب الس ببا لا ي ب الوف ببورا يف
الاكلق ب مببن خببعل الا بباون ،وذلببك يف كق ب ل وقببت ىكببن عمليببا ،عل ب كت يا بباوز ذلببك موعببد
اجامار الدول األط ام السادس عو إط
 -2وإضاف إىل هذه املهم اليت كلف هبا رئيا ااقاقي حظب األلغبا املضبادة لألفب اد ،كلبف
رئببيا ااقاقي ب الببذخائ ال ن ودي ب  ،منببذ اتجامببار ال اشببل عو ب للببدول األط ب ام ،شب ب إاساكوببام
واطوي كوجه الاآزر املمكن شني وحبدة دعبم انقيبذ ااقاقيب البذخائ ال ن وديب وغريهبا مبن وحبدا
دعبم الانقيبذ ،ت سبيما وحبدة دعبم انقيبذ ااقاقيب حظب األلغبا املضبادة لألفب اد ،وذلبك شغيب ا زيبز
الكقا ة ومواصل ختقيض الاكاليفإط
 -3وقببد كج ب ى ال ب ئيا خببعل هببذه السببن موبباورا غببري رمسي ب مببل رئببيا ااقاقي ب الببذخائ
ال ن ودي ورئيا ااقاقي األسل الا ليدي امل ين ط
 -4ومثب كوجببه اببداخل القب  ،مببن حيببني املواضببيل ،شببني اتلازامببا املوببمول اباقاقيب حظب
األلغ ببا املض ببادة لألفب ب اد ،وااقاقيب ب ال ببذخائ ال ن وديب ب  ،والربواوك ببول ا بباما ،وااقاقيب ب األس ببل
الا ليدي ب امل ين ب ط فاملسببائل املا ل ب ابملس ببت ،والاطهببري ،والا بباون واملس بباعدة ،والا ي ببف يف ببال
بباط األلغببا  ،والاوب ي ا الوطنيب  ،واسشببع  ،ومسبباعدة الضب ااي ،هببم مكببوئ رئيسببي ببذه
الصب ببكوك ،وهب ببم كساسب ببي لانقيب ببذها مب ببن جانب ببا الب ببدول األط ب ب امط وعليب ببه ،اسب ببا د ت الب ببدول
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األط ب ام اليببا انقيببذ مل اس ب هببذه املسببائل يف إطببار الببف اتاقاقيببا  ،اببدعمها اليببا دعببم
الانقيذ ذا الصل ط واقست كوجه الاداخل املواضبي ي هبذه البال كمبا إقامب ا باون شبني وحبدا
دعم الانقيذ من شأنه كن يضبمن جبت انقيبذ كك ب ااسبكا ،وكن يف ب  ،يف جايب املطبام ،وفبورا
يف الاكاليفط
 -5وكمببا ب إش ب ازه يف الو ي ب امل دم ب يف إطببار ااقاقي ب الببذخائ ال ن ودي ب وامل نون ب إ ا ي ب
عن] ال ناص املا ل شدراس ووضل م رتحا شوأن كوجه الاآزر املمكن شني وحبدة دعبم الانقيبذ
امل ني اباقاقي الذخائ ال ن ودي ووحدا دعم الانقيذ األخ ىإ ،فإن الا باون شبني وحبدا دعبم
الانقي ببذ ك ببن كن يا ببذ ش ببكل اب ببادل م لوم ببا غ ببري رمس ببم والا بباون يف ببال كنو ببط الاواص ببل
والاوعي (احلل ا الدراسي وحل ا ال مبل والابدريا وشنبا ال بدرا مط ومبن شبأن زايدة الا باون
كن اسب ببهل عمب ببل الب ببدول األط ب ب ام وكن اب ببوف املزيب ببد مب ببن اتاسب ببا يف الب ببدعم امل ب ببد إىل الب ببدول
األط امط وهذا األم ابلغ األمهي للدول األط ام يف صكوك ما ددةط
 -6وىببا يسب لبو الا بباون يف ببال مسبباعدة الضب ااي كن الاقامهببا واملببباد املا ل ب سبباعدة
الض ااي اليت شكلت كساسا ل مل ااقاقي حظ األلغا املضادة لألف اد قد ابناها كبل مبن ااقاقيب
الذخائ ال ن ودي والربواوكول ا اما وااقاقي األسل الا ليدي امل ين ط وإن مببدك عبد الامييبز،
السد يف ال مل املا لب سباعدة الضب ااي ،وفهبم الصبل ال ائمب شبني مسباعدة الضب ااي وح بو
اسنسببان واسعاق ب  ،يببوف ان ف ص ب واس ب ل بزايدة الا بباون ومببن شببأن ذلببك كن ي ببود عليهمببا شقائببدة
عظيم ب ب ط وابمل ب ببل ،ااضب ببمن طي ببل الصب ببكوك خطب ببخ عمب ببل (خط ب ب عمب ببل مب بباشواو ،وخط ب ب عمب ببل
دوش وفنيببك ،وخطب ال مببل املا ل ب سبباعدة الضب اايم يببدعم ش ضببها ش ضبباط وعببعوة علب ذلببك،
وكما يف ات كخ ى مبن اتاقاقيبا  ،فبإن اسشبع عبن مسباعدة الضب ااي وجبا اتاقاقيبا
ىا ببل ،وق ببد وضب ب ت الل ن ب امل نيب ب س بباعدة الض ب ااي ،الااش ب ب تاقاقي ب حظ ب األلغ ببا املض ببادة
لألف اد ،إرشادا شوأن اسشع عن مساعدة الض ااي لدعم الدول األط ام يف طبل امل لومبا
مببن كجببل ال يببا هبببذا اسشببع وجببا الببف اتاقاقيببا  ،ببا يف ذلببك اتاقاقي ب املا ل ب ببو
األش ا ذوي اسعاق ط
 -7وقببد تلببت فائببدة كنوببط الاواصببل والاوعي ب املوببرتك يف حل ب عمببل شوببأن اسف ب اج عببن
األراضببم دعمهببا رئببيا ااقاقي ب حظ ب األلغببا املضببادة لألف ب اد ورئببيا ااقاقي ب الببذخائ ال ن ودي ب ،
ونظمها مكز جنيف الدويل سزال األلغبا لألغب اا اسنسباني  ،بؤازرة مبن وحبدا دعبم الانقيبذ،
وع ببد قب ببل ي ببو واح ببد م ببن اتجاماع با امل ببودة ش ببني دورا ااقاقي ب حظ ب األلغ ببا املض ببادة
لألف اد من  8إىل  9حزي ان/يونيه  2017وقدمت خع ا كلابا وحبدد دعبم الانقيبذ ع ضبا شوبأن
كمهي امل بايري الدوليب لألعمبال املا ل ب ابأللغبا  ،وت سبيما امل يبار  11-7شوبأن انقيبذ اتلازامبا
املا ل ب ابلاطهببري وجببا اتاقاقيببا ط وإضبباف إىل اتسببا دا النبباجل مل بوارد الببدول األط ب ام يف
الببف اتاقاقيببا  ،كاي ببت الق ص ب سقام ب ا بباون ي ببود ابلقائببدة عل ب طيببل األط ب ام يف ببال
ال عاي ط
 -8ويام ببل كحببد ببات الا بباون يف ضببمان جببدول اجاماعببا ماماسببك ي ببود ابلقائببدة
عل ب ب اتاقاقيب ببا وعل ب ب الب ببدول األط ب ب ام ،ب ببا يف ذلب ببك يف ب ببال إدارة ش ب ب امت ال عاي ب ب ط وك ب بريا
مببا اكلبف نقببا املؤسسب احلكوميب شانقيببذ اتلازامببا وجببا الببف اتاقاقيببا ط وهبببذا امل ب ،
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فإن من شأن ع د اجاماعبا ما اقبب كن يضبمن الكقبا ة يف ال عايب فضبع عبن حسبن اسباغعل
وقت ومال اسها اليت ا ارب اتجاماعا املا ددة هام ابلنسب إليهاط
 -9غببري كن مببن املهببم كيضببا معحظب كن اتاقاقيببا هببم يف م احببل القب مببن الانقيببذ وكنببه
اوجد ابلق ل قيودط ف ل سبيل امل ال( :كم إن لكبل ااقاقيب عضبوي القب ؛ (لم إن عبدد البدول
األط ام املاأ ة خيالف من حيني الكمي شني اتاقاقيبا  ،مبل وجبود ابداخل يف ش بض احلبات ؛
(جم إن اتاقاقيا هم يف م احل الق مبن الانقيبذ ،وقبد كنوبأ اليبا القب مل اسب مسبائل
الانقيببذ؛ (دم إن لعاقاقيببا جببداول زمنيب القب لعجاماعببا اكببون يف ش ببض احلببات م يبدة
إبج ا ا م رة (عل سبيل امل ال ،إن تاقاقي حظ األلغا املضادة لألف اد سلسل من اآلليا
امل رة اليت ا امد عل ا يكل ال اهن لل بدول البزمل لعجاماعبا لا مبل علب الن بو املناسبا،
م ل عملي طلا الامديد وجا املادة 5مط
 -10وعلب الب غم مببن هببذه ال يببود ،هنبباك ببال ح ي ببم ملواصببل ابببادل امل لومببا غببري ال مسببم
والا اون فيما يا ل أبنوط الاواصل والاوعي حي ما ي بت كن ذا الاببادل والا باون فائبدة للبدول
األط ب ام ذا الص ببل ولق اليب ب انقي ببذ اتاقاقيب ب ط وع ببعوة علب ب ذل ببك ،مل ببا كان ببت اتاقاقي ببا يف
م احل القب مبن الانقيبذ ،ف بد يكبون مبن املقيبد اببادل األفكبار شوبأن املواضبيل والا بداي البيت
ر ا ب اناو ا يف إطار ااقاقيا كخ ىط
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