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البندان  14و 15من جدول األعمال املؤقت
املسائل املتعلقة بوحدة دعم التنفيذ

املسائل املالية املتعلقة ابالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

تقرير عن التدابري األخرى اليت ميكن النظر فيها لتحسني اتنيتقراا النيدعم
النينيذ تقدمنينيا األما نينية الت االتفاقينينية وعنينين املسنينيائل املالينينية املتعلقنينية ابالتفاقينينية
والربوتوكوالت امللحقة هبا
مقدم من الرئيس املنتخب
 -1عقب اعتماد التدابري املالية ،طلبب اجتمباع عبا  201٧لألطبرا املتااقبدا المبامية
اتفاقيببة ر ببر قو تقييببد ا ببتامال ق ببل ة تقليديببة ماينببة ببن اعتبارهببا مفرطببة الأببرر قو عشبوا ية
األثر إىل الر يس املنتخب قن يقو  ،ابلتشاور مع م تب األمب املت بدا جنيبف وم تبب األمب
املت دا لشؤون نزع المبح واألطبرا املتااقبدا المبامية ،بت ديبد قب تبدابري قنبرل بن الن بر
فيه ببا لت م ببا ا ببتقرار ال ببدع ال ببىلب تقدمب ب األمان ببة إىل ا تفاقي ببة وتق ببد تقري ببر ع ببن لب ب إىل
األط برا املتااقببدا المببامية عببا  ،2018وا ع ب ا بببدور ورببدا دع ب التنفيببىل قدا هببىل
املهمة وفقاً للمقرر الصادر هىلا الشأن عن اجتماع األطبرا املتااقبدا المبامية عبا ،2009
وإبقا هىل التدابري قيد ا تاراض بغية ضمان ا تدامة املالية لحتفاقية(.)1
 -2وقببد غببار الببر يس املنتخببب ورقببة مانونببة لقف ببار للتأمببا بشببأن ال تيبببا املقبلببة لورببدا
دع تنفيىل اتفاقية األ ل ة التقليديةل مؤرنة  4رزيران/يوني  ،2018فأحً عن ورقة غبري رييبة
بشأن ال تيبا املقبلة لوردا دع تنفيىل ا تفاقيبة وورقبة غبري رييبة بشبأن املمبا ا املاليبة إطبار
()2
وعق ببد مش بباورا غ ببري ريي ببة مفتور ببة قم ببا
ا تفاقيببة ،م ببؤرنتا  1آب/قغم ب س ُ . 2018
مجيببع األط برا املتااقببدا المببامية ا تفاقيببة والربوتويفببو املل قببة ببا  28رزيران/يوني ب ،
__________
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و 28و 29و 31آب/قغم س ،و 1تشبرين األول/قيفتبوبر  .2018وشبار م تبب شبؤون نبزع
املشبباورا غببري الرييببة وجلمببة األ ببولة/األجوبة .وقببد م تببب شببؤون نببزع المببح
المببح
وم تب األم املت دا جنيف تاليقا ن ية على الورقا اليت قعدها الر يس املنتخب.

أوالا -املسائل املتعلقة بوحدة دعم التنفيذ
-3
التنفيىل:

تناولت املشباورا غبري الرييبة ،ابلتفصبيا ،اخليبارا األربابة التاليبة املتالقبة بوربدا دعب

ا تأببافة ورببدا دعب التنفيببىل من مببة ممببتقلة نببارا من ومببة األمب املت ببدا
(ق)
ومتويلها من جانب األطرا املتااقدا المامية من ا ش ايفا املقررا؛
(ب) تف يب ب ور ببدا دعب ب التنفي ببىل وت لي ببف م ت ببب ش ببؤون ن ببزع الم ببح
الم راترية ،بتمويا من امليزانية الاادية لألم املت دا؛

عم ببال

(ا) تف ي وردا دع التنفيىل وتويل م تب شؤون نبزع المبح مبن جديبد البدور
املؤ مي لدع اتفاقية األ ل ة التقليدية ،بتمويا مبن ممباتا األطبرا املتااقبدا المبامية،
إطببار وموعببة قواعببد متفببحت عليهببا وببدد قدوار وممببؤوليا األط برا املتااقببدا المببامية وم تببب
ضمان بقا ا تفاقية ( - ST/SGB/2013/4القاعدا (11-105ق))؛
شؤون نزع المح
(د) ا ببتمرار الوضببع ال براهن ،وتوضببي باموعببة مببباد متفببحت عليهببا وببدد قدوار
وممؤوليا األطرا املتااقدا المامية وم تب شؤون نزع المح فيمبا يتالبحت ابلوربدا ،شبري ة
قن ُوا مما ا التدفقا النقدية.
 -4ومل حيببي قب مببن هببىل اخليببارا ابلببدع بتوافببحت ا را نببحل املشبباورا  .ومل تتفببحت آرا
األطبرا املتااقببدا المببامية إ علببى قا مببة الوتببا ف الببيت يتاببا علببى الورببدا قداؤهببا علببى الن ببو
احملدد الفقرا  3٦من الوثيقة  CCW/MSP/2009/5واملادا  15من الن ا الدانلي.
 -5و ر الة مؤرنة  2تشرين األول/قيفتوبر  2018وموجهة إىل الر يس املاا ،قوض ت
املمثل ببة الم ببامية لش ببؤون ن ببزع الم ببح  ،الم ببيدا إيزوم ببي ريفاميتم ببو قنب ب إ ا م ببا ق ببرر األطب برا
املتااقدا المامية تف ي وردا دع التنفيىل وطلبت إىل م تب شؤون نزع المح قن يتوىل مبن
جديد الدور املؤ مي املتمثا دع اتفاقية األ بل ة التقليديبة ،فبمن مبن شبأن هبىلا ال تيبب قن
يتَّبع منو ا توتيف ُمتول في وتا ف املوتفا املتفرغا من الفوة املهنية من امليزانيبة الااديبة لألمب
مااهدا عد انتشار األ ل ة النووية).
املت دا (مثا الدع املقد إىل الدول األطرا
 -٦ويفخ وا قوىل ،ي تب على ل  ،ياق ا تاراض دانلي للهي ا الدانلي مل تب
شؤون نزع المبح وصصبيا املبوارد املتاربة ،إر بال طلبب مبن املمثلبة المبامية إىل املراقبب املبايل
لنقببا وتيفتببا مببن الفوببة املهنيببة (وتيفببة  5-ووتيفببة  )2-مببن نيويببور إىل جنيببف مؤقت باً.
بن األنبىل بب إ إ ا يفبان ا بد هبو تثبيبت
وقوض ت ر التها يفىلل قن هبىلا ال تيبب
امليزانيبة املق ربة لابا .2020
هاتا الوتيفتا فرع جنيف من م تب شؤون نزع المح
وهىلا ياين قن تلتز األطرا املتااقدا المامية مقرر من مقبررا املبؤمتر ابلامبا مبن نيبة مبن
قجببا وقيببحت هببىل الغايببة مببن نببحل هيوببا امليزانيببة ا الصببلة التاباببة لألمب املت ببدا ،و ببيما
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اللانة ا تشارية لشؤون اإلدارا وامليزانيبة واللانبة اخلاممبة .ونبوقا هبىلا اخليبار قثنبا املشباورا
غري الريية .وقعربت بأاة وفبود عبن وف ا با بشبأن إم انيبة متويبا قنشب ة ا تفاقيبة مبن امليزانيبة
الااديببة لألمب املت ببدا .ودافببع الببباة ا نببر بقببوا عببن هببىلا ال تيببب قببا لا إنب يببوفر مببا يلببز مببن
القدرا على التنبؤ الدع املخصا تفاقية األ ل ة التقليدية والنفقا (تتوىل من ومبة األمب
املت دا تغ ية ا لتزاما التااقدية ألب موتف).
 -٧وقيفد املمثلة المامية لشؤون نزع المح يفىلل إم انيبة نقبا مبوتفي الفوبة  5مؤقتباً
والبببد بهببامه اةديببدا ،رهن باً بوافقببة املراقببب املببايل ،اعتببباراً مببن بدايببة عببا  2019ور ب 31
يفببانون األول/ديمببمرب  .2019و ُري ببا عند ببىل موتفببان لتقببد الببدع لامببا فببرع جنيببف مببن
م تب شؤون نزع المح  ،ويفىلل لتوفري دع خمصا لحتفاقيبة مبن ببا مهبا قنبرل ،رمبب
ا قتأا .
 -8وإىل رببا اصببا ق برار بتثبيببت هي ببا دع ب اتفاقيببة األ ببل ة التقليديببة بشب ا يفامببا دانببا
م تببب شببؤون نببزع المببح  ،ي ببا املقببرر املتخببىل عببا  2009إبنشببا وتيفتببا فببرع جنيببف مببن
م تب شؤون نزع المح  ،متو ن ابتباع تقدير الت اليف امل بحت على اجتماعا ا تفاقيبة ،بارب
املفا ببول .ول ببىلل  ،تتأ ببمن تق ببديرا الت بباليف وتيف ببيت  4-و  3-عل ببى الن ببو الواج ببب،
وب ريقب ببة تبب ببا التب ببدابري املاليب ببة الب ببيت اعتمب ببدها اجتمب بباع األط ب برا املتااقب ببدا المب ببامية عب ببا ،201٧
تق ب ب ب ببديرا الت ب ب ب بباليف ()CCW/MSP/2018/10 ،CCW/MSP/2018/9 ،CCW/MSP/2018/8
لاامي  2019و.)3(2020
 -9وابإلشببارا إىل اخليببار البببديا وهببو متويببا وتببا ف الفوببة املهنيببة مببن مصببادر نارجببة عببن
امليزانية ،يفما يفان احلال املاضي ،قوض ت الميدا ريفاميتمو قن هىلا ال تيب لن خيتلف عبن
ببن قن يمببتمر إ إ ا دفاببت
املت لبببا احلاليببة لتمويببا وتببا ف الورببدا ،وقن هببىلا النمببو ا
األطبرا املتااقببدا المببامية قنصبببتها املقببررا ضببمن املهببا احملببددا لتم ببا األمانببة مببن الببدنول
التزاما مالية.
 -10واةببدير ابلبىليفر ،هببىلا الصببدد ،قن مجيببع األنشب ة املتصببلة اب تفاقيببا قو املااهببدا
ببن قن
الدوليببة ،والببيت ينبغببي ،بوجببب ال تيبببا القانونيببة ل ببا منهببا ،قن متببول مببن الببدول،
تأ لع ا األمانة الاامة إ عند تلقي متويا يفا وبش ا ممبحت.
 -11و ضو ما تقد ،

ن مناقشة الاناغر التالية من املقرر املتالحت ابلوردا:

ينبغببي قن تواغببا األط برا المببامية املتااقببدا ،وببت رعايببة الببر يس املنتخببب،
(ق)
وابلتشبباور مببع م تببب شببؤون نببزع المببح وم تببب األمب املت ببدا جنيببف ،الب ب عببن احلببا
األيفث ببر عقحني ببة بش ببأن قعم ببال الم ب راترية ال ببيت ببتقد اخل ببدما األيفث ببر فاالي ببة وا ببتدامة إىل
الفقببرا  3٦مببن الوثيقببة CCW/MSP/2009/5
األط برا املتااقببدا المببامية وفق باً للن بباق احملببدد
واملادا  15من الن ا الدانلي .وينبغبي ب نتبا هبىل األف بار اجتمباع األطبرا املتااقبدا
المامية لاا 2019؛
__________
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(ب) ينبغي قن تبقى اخليارا التالية املتالقة ابعتبارا قنرل قا مبة :إنبراا الوربدا
مببن من ومببة األم ب املت ببدا؛ وتوضببيل الوضببع ال براهن للورببدا؛ وتف ي ب الورببدا وتببويل م تببب
شببؤون نببزع المببح تقببد الببدع قعمببال الم ب راترية عببن طريببحت مببوتفا ُمتب َّبول وتببا فه مببن
امليزانية الاادية لألم املت دا؛
(ا)

ينبغي التماس دع م تب شؤون نزع المح

اعمال الم راترية ،عا .2019

اث يا -املسائل املالية املتعلقة ابالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
 -12تبرقس الببر يس املنتخببب ثببح جببو مببن املشبباورا غببري الرييببة بشببأن القأببا املاليببة
املتالق ببة اب تفاقي ببة ،عل ببى ق بباس ورق ببا مالوم ببا ق ا ببية مش ببار إليه ببا الفق ببرا  2م ببن ه ببىلا
التقريببر .وتناولببت هببىل املشبباورا طببا فتا مببن املمببا ا( :ق) تمببديد األطبرا املتااقببدا المببامية
ش ايفا ا املقررا و(ب) املما ا املتالقة ابلتدفقا النقدية ،ابلن ر إىل قن اةدول البزمين املقببا
للمداد غري متمحت مع ا رتياجا املالية لألم املت دا.

ألف -دفع األطراف املتعاقدة السامية الشرتاكاهتا املقراة
 -13فيما يتالحت اب لتزاما املالية لألطرا املتااقدا المامية ،مت التوغا إىل تفباه علبى قن
تمديد األطبرا املتااقبدا المبامية شب ايفا ا المبنوية املقبررا ابل امبا وضبمن املهبا احملبددا هبو
الأمان الوريد تدامة عمليا ا تفاقية .ولن تااجل التدابري املتالقة بقأا التدفقا النقدية
ممألة عد داد ا ش ايفا املقررا من جانب باة األطرا املتااقدا المامية.

ابء -املسائل املتعلقة ابلتدفقات النقدية
 -14رغ قن الوقت الىلب انقأى منىل اعتماد التدابري املاليبة اعتُبرب قصبرياً للغايبة إلجبرا تقيبي
حم ببدد ،ف ببمن ال ب برقب الم ببا د ب ببا األط ب برا املتااق ببدا الم ببامية ه ببو قن ب ب م ببن املفي ببد تق ببد با ببة
التوضي ا املتالقة ابلتدابري املالية اليت اعتمدها اجتماع األطبرا املتااقبدا المبامية ا تفاقيبة
لاا  .)4(201٧وجتدر اإلشارا على وج اخلصوص إىل ما يلي:
ن ا تخدا األموال غري املمتخدمة املتبقيبة رمبااب ا تفاقيبة ةايبة
(ق)
المنة التقو ية لتمويا األنش ة البيت غبدر با ت ليبف إطبار ا تفاقيبة بدايبة المبنة التقو يبة
التالية عندما ت ون هنا ضمار ماقولة ن تبدفع األطبرا املتااقبدا المبامية األمبوال الح مبة
لتغ يببة تلب النفقببا قبببا إقفببال احلمببااب املاليببة للمببنة المببابقة وقبببا نقببا األمبوال املتبقيببة إىل
األطرا املتااقدا المامية إ ا ما طلبتها؛
ببن ألب ط ببر م ببن األط ب برا املتااق ببدا الم ببامية امل الب ببة اب ب ب داد قي ببة
(ب)
قرغدا دا نة قبا إغحق احلمااب املالية للمنة املانية.
 -15ونوقشبت الأبمار اإلضبافية املم نبة ل فالبة ا بتدامة التبدفحت النقبدب .ومبن ببا هبىل
الأببمار ت ببوفري مببباليف تم ببتخد رببا ال بوار (نفقببا غ ببري متوقاببة) وانش ببا غ ببندوق

__________

()4
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تربعا ارتياطي ناص اب تفاقية .ومن شأن احل ما املق را قن ي فح توافر قدر يفبا مبن
األم بوال قب وقببت مببن األوقببا لحضب حع نش ب ة ا تفاقيببة الببيت غببدر ببا ت ليببف .ورغ ب
عبد وجبود قب اعب اض موضبوعي علبى احل مبا املق ربا مبن ريب املببدق ،فبمن اخلبح ي ببا
قا م باً فيمببا يتالببحت بببباليف ال بوار  .واعتببرب األط برا املتااقببدا المببامية قن النمبببة الببيت اق رهببا
الر يس املنتخب حلا مباليف طوار  ،وهي  50املا ة ،مرتفابة للغايبة .ويفانبت قغلبيبة األطبرا
املتااقببدا المببامية متيببا اىل قبببول تببوفري مببباليف طبوار بنمبببة  15املا ببة ،ألةببا نمبببة مامببول ببا
وشببدد قيأ باً علببى قن ب ينبغببي ا ببتخدا مببباليف
ابلفاببا باببة ن ب نببزع المببح األنببرلُ .
ال بوار لتمويببا الببنقا النبباج عببن طنببر باببة األطبرا املتااقببدا المببامية عببن دفبع اشب ايفا ا
املقررا با ينبغي ا تخدامها وفقاً نتصاغا ماتمدا وحمددا بوضو (ان ر املرفحت األول).
 -1٦ومل تا ض األطرا املتااقدا المامية على ف را إنشبا غبندوق تربعبا ارتيباطي نباص
اب تفاقية شري ة قن ي ا طوعياً ابل اما وق تمتخد قموال الصندوق لتمويا النقا النباج عبن
وشببدد قيأ باً علببى قن ب ينبغببي
طنببر باببة األط برا املتااقببدا المببامية عببن دفببع اش ب ايفا ا املقببرراُ .
ا تخدا قموال الصندوق وفقاً لحنتصاغا احملددا بوضو واملاتمدا (ان ر املرفحت الثاين).
 -1٧و ضو ما تقد ،

ن مناقشة العناصر التالية من املقرا املتالقة ابملما ا املالية:

طيفيد األتية احملورية ملمألة دفع األطرا املتااقبدا المبامية شب ايفا ا املقبررا
(ق)
لأمان ا تدامة عمليا ا تفاقية؛
(ب) توضب ببيل التب ببدابري املاليب ببة الب ببيت اعتمب ببدها اجتمب بباع األط ب برا املتااقب ببدا المب ببامية
لاا  201٧على الن و املبا الفقرا  14من هىلا التقرير؛
(ا) وضع اعتمادا لل وار
انتصاغا غرفها (املرفحت األول)؛
(د)
(املرفحت الثاين)؛

امليزانية المنوية تبلبيف نمببتها 15

املا بة ووديبد

انشب ببا غ ب ببندوق تربعب ببا ارتي ب بباطي ن ب بباص اب تفاقيب ببة وودي ب ببد انتصاغ ب ببات

(هب) دع ببوا األطب برا املتااق ببدا الم ببامية إىل مواغ ببلة رغ ببد الوض ببع امل ببايل لحتفاقي ببة
والن ببر قثببر التببدابري املاتمببدا لاببا  201٧إىل جانببب الاناغببر املق رببة قعببح نببحل اجتمبباع
عا  2019لألطرا املتااقدا المامية.
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املرفق األول
انتصاغا غر اعتمادا ال وار :
(ق)

يقر اجتماع األطرا املتااقدا المامية اعتمادا ال وار ويدرجها

(ب)
قب تر من ال رو ؛

الفواتري؛

ن ا تخدا قموال ال وار لتغ يبة املتبأنرا مبن ا شب ايفا املقبررا

(ا) الغ ببرض م ببن اعتم ببادا ال ب بوار ه ببو ت ببوفري الم ببيولة لحتفاقي ببة ن ببحل الم ببنة
التقو ية .و جيو ا تخدا هىل األموال لدفع ت اليف األنش ة اليت غدر با ت ليبف إطبار
ا تفاقيببة إ عنببدما ت ببون هنببا ضببمار ماقولببة ن تُببدفع ا ش ب ايفا املقببررا لتغ يببة تل ب
النفقببا قبببا ةايببة المببنة التقو يببة .وعنببد ا ببتخدا قمبوال ال بوار  ،يُمببتااض عنهببا بودا ببع مببن
ا ش ايفا املقررا املدفوعة راملا تمدد هىل ا ش ايفا املقررا؛
(د)

تُااد قموال ال وار إىل األطرا املتااقدا المامية

ةاية يفا نة مالية؛

(ه) يت ببوىل م ت ببب ش ببؤون ن ببزع الم ببح مم ببؤولية إدارا قمب بوال ال بوار وفقب باً ببىل
ا نتصاغا  ،ويقد تقريراً مالياً إىل األطرا املتااقدا المامية قبا يفا اجتماع.
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املرفق الثاين
انتصاغا غندوق التربعا ا رتياطي اخلاص ابتفاقية األ ل ة التقليدية:
ابل اما؛

(ق)

(ب)
ا ش ايفا املقررا

املمبباتا املقدمببة إىل غببندوق التربعببا ا رتيبباطي هببي ممبباتا طوعيببة
ببن ا ببتخدا قمبوال غببندوق التربعببا ا رتيبباطي لتغ يببة املتببأنرا مببن
قب تر من ال رو ؛

(ا) ور ببدها األطب برا
غندوق التربعا ا رتياطي؛

املتااق ببدا الم ببامية

ا تفاقي ببة تم ببت يع إي ببداع األم ب بوال

(د) الغببرض مببن غببندوق التربعببا ا رتيبباطي هببو تببوفري المببيولة لحتفاقيببة نببحل
الم ببنة التقو ي ببة .و جي ببو ب ب ب األمب بوال م ببن غ ببندوق التربع ببا ا رتي بباطي ل ببدفع ت بباليف
األنشب ة الببيت غببدر ببا ت ليبف إطببار ا تفاقيببة إ عنببدما ت ببون هنببا ضببمار ماقولببة ن
تُدفع ا ش ايفا املقررا لتغ ية تل النفقا قبا ةاية المنة التقو ية .وعنبد ب ب قمبوال مبن
غندوق التربعا ا رتياطي ،تُبرد إليب مبن ودا بع ا شب ايفا املقبررا املدفوعبة راملبا تمبدد هبىل
ا ش ايفا ؛
(هب) يت ببوىل م ت ببب ش ببؤون ن ببزع الم ببح املم ببؤولية ال امل ببة ع ببن ا ببتخدا قم ب بوال
غ ببندوق التربع ببا ا رتي بباطي ،وفق ب باً ببىل ا نتصاغ ببا  ،ويق ببد تقري ببراً مالي ب باً إىل األط ب برا
املتااقدا المامية عن ا تخدا هىل األموال قبا يفا اجتماع من اجتماعا ا؛
(و) وإ ا تقببرر تف ي ب غببندوق التربعببا ا رتيبباطي ،تابباد األم بوال إىل األط برا
املتااقدا المامية املماتة املانية قو تمتخد على حنو آنر وفقاً لتاليما تل األطرا .
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