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

 من جدول األعمال املؤقت  10البند 
 احلالة املالية لالتفاقية

التدددداامل املم ندددة ملماادددة لت اؤيدددة التنبدددو سحلالدددة املاليدددة واسدددتداتة احلاليدددة   
 املالية التفاقية الذخائر المنقودية

 تقدم تن الرئيس  

 الوالية وتملوتات أساسية -أوالا  
 ما يلي: ٢01٨العنقودية )االتفاقية( لعام قرر اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية الذخائر  -1

يف سييييال النيفييير يف املالييية املاليييية لرتفاقييييةب لقيييار االجتمييياع  قلييي     املالييية  -٤٤
املالييية النا يية عيين التييعخر يف دكيي  االقيي اشاد املقييررة وقييدد علييا ل ييية شفاليية االمت ييال 

ع الدول األطيراف واليدول . ودعا االجتما 1٤التام لرلتزاماد املنصوص عليها يف املادة 
غييا األطييراف املةييارشة يف اجتماعيياد الييدول األطييراف    معانيية املنييائ  الناقيي ة عيين 
عييدم دكيي  املبييالح املنييتكقة. لييذلم طليي  االجتميياع    رئيييأل اجتميياع الييدول األطييراف 

لن جيييرم مةيياوراد ويعييد وليقيية ملتةيياور ميي  ننيية التننييي   ةييعن التييدا ا  ٢019لعييام 
اختاذها ملعانة  مكانية التنبيؤ مملالية املاليية واسيتدامتها لكيي ينيفير كيهيا اجتمياع  املمكن

. وليدم االطيعرع هيذمل املهميةب ي يدعا اليرئيأل    لن ٢019الدول األطراف يف عيام 
 أيخذ يف االعتبار املناقةاد اليت جرد يف  طار اتفاقياد نزع النرح األخرم.

واملتعلقية ملتصيدل للتكيداد املاليية  ٢01٨األطيراف لعيام  والوالية اليت اعتمدها مؤمتر -٢
علييا تكيياليت اجتميياع الييدول األطيراف واملييؤمتراد االستعراطييية اليييت تنيفمهييا األميي   تقتصير صصييرا  

. وقييرر خمتلفييا   ماليييا   املتكييدة. وال تنييرل علييا متوييي  وصييدة دعيي  تنفيييذ االتفاقييية اليييت تتبيي  منييارا  
لن ختضيي  ارجييراااد املالييية لوصييدة دعيي  تنفيييذ االتفاقييية  ٢017األطييراف لعييام اجتميياع الييدول 

 (.٢0٢0للمراجعة للناا املؤمتر االستعراطي ال اين لرتفاقية )
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واس قييدد الوالييية املتعلقيية ملتصييدل للتكييداد املالييية مالةاهيياد امللكو يية يف دكيي   -٣
خرم اليت تؤلر يف اتفاقياد نزع النيرح األخيرم. االق اشاد املقررة يف االتفاقية واالةاهاد األ

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 عميي  

الرمسيية )ميؤمتراد األطيرافب امليؤمتراد االستعراطيية(. ولكيي هذمل الصكوكب وال سيما اجتماعاهتيا 
تواصي  عملهيياب تعييصري تقصييا االجتماعيياد واللدييوا    عقيد جلنيياد غييا رمسييية ميين دون تر يية 

 قفوية. وخ فض عدد الواثئ     املد األدىن لو عممت الواثئ  مللاة ارنكليزية كقط.

جتمداع الددول األطدراف ت اتفاقيدة الدذخائر الرتتيبات املوسسية واملالية ال -اثؤياا  
 المنقودية واملومتر االستمراضي

تتكم  تكاليت اجتماعياد اليدول األطيرافب ’’من االتفاقية علا لن:  1٤تنص املادة  -٤
ومؤمتراد االستعراض ومؤمتراد التعدي ب الدول األطراف واليدول غيا األطيراف يف هيذمل االتفاقيية 

‘‘ علييا النكييو املرئيي . نييدول األنصييبة املقييررة لتميي  املتكييدة معييدال   قييا  املةييارشة كيهيياب وذلييم وك
ييدعو األميص العيام لتمي  املتكيدة    عقيد ’’من االتفاقيية مين جهتهيا عليا لن  11وتنص املادة 

لول اجتماع للدول األطراف يف غضون عام واصد من دخول هذمل االتفاقية صيز التنفيذ. وييدعو 
   لن يعقييييد لول ميييييؤمتر  املتكييييدة    عقييييد االجتماعيييياد الرصقيييية سيييينوا  األمييييص العييييام لتميييي  

( لن يواص  األميص ٢01٥وقرر املؤمتر االستعراطي األول لرتفاقية )دو روكنيمب ‘‘ لرستعراض.
 العام لتم  املتكدة الدعوة    عقد اجتماع الدول األطراف.

ألطيييراف يف االتفاقيييية مييين لجييي  عقيييد واملنييياعدة املقدمييية مييين األميييص العيييام    اليييدول ا -٥
اجتميياع الييدول األطييراف واملييؤمتر االستعراطييي مقدميية علييا لسيياي ل ييا ليين ت تيي  عليهييا  اثر يف 

 امليزانية العادية لتم  املتكدة. وعلا الدول املةارشة يف االجتماع حتم  شام  التكاليت. 
تمييياع اليييدول األطيييراف لو امليييؤمتر والتكييياليت التقديريييية ت عيييداها األمييي  املتكيييدة وي قرهيييا اج -٦

 لرجتماع الرمسي املوايل لرتفاقية. االستعراطي حتنابا  
وعقييي  اعتمييياد التكييياليت التقديريييية ت عيييدا كييياتورة مالقييي اشاد املقيييررة وت رسييي      يييي   -7

الدول األطراف والدول اليت هلا مرشز املراقي  )املوقعية وغيا املوقعية عليا صيد سيواا( الييت قيارشت 
يف اجتماعاد النينة النيا قة. والقاعيدة املتبعية هيي لن تصيد ر الفيواتا يف  ايية النينة الييت تنيب  

مييين  يوميييا   ٣0اجتمييياع النييينة املواليييية. وتصيييبمل االقييي اشاد املقيييررة منيييتكقة اليييدك  يف غضيييون 
 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.
ب توقفت األم  املتكدة عن  رسال التكاليت التقديريية    شي  دولية ٢019من  واعتبارا   -٨

مين ذليمب لصيبكت التكياليت التقديريية لكي   عن طريي   ع تهيا الدائمية يف جنييت. و يدال   طرف
دولة طرف ت نةير يف رشين غيا متياح للعميوم مين املوقي  الةيبكي ملكتي  األمي  املتكيدة يف جنييت 

 اخلاص  نزع النرحب مث ت بلح الدول اليت صدرد هلا كواتا عن طري   قعارها ملربيد.
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ص  االقي اشاد املقيررة وعند صناب الت -9 كاليت النهائية الجتماع سنة من الننوادب خت 
املدكوعييية مييين التكلفييية النهائيييية املنيييتكقة لكييي  دولييية. و ذا شانيييت التكييياليت التقديريييية لعليييا مييين 
النفقاد الفعلييةب تكيون االقي اشاد املقيررة املدكوعية لعليا مين التكلفية النهائييةب ومين مث ي نيد  

لدولييية. و ذا شانيييت التكييياليت التقديريييية لدىن مييين التكييياليت النهائييييةب كييي ن رصييييد دائييين لفائيييدة ا
االقيي اشاد املقييررة املدكوعيية ال تاعييي التكيياليت الفعليييةب وميين مث ينييد  رصيييد مييدين منييتك  
عليييا الدولييية. و ذا ا تكييين الدولييية قيييد دكعيييت اقييي اشاهتا املقيييررةب كييي ن صنييياب اقييي اشاهتا ي قفييي  

 هائي املنتك   ناا علا التكاليت الفعلية.وينتعاض عنم ملرصد الن
ويقضييي النيفييام املييايل والقواعييد املالييية لتميي  املتكييدة لن األنةييعة اخلارجيية عيين امليزانييية  -10

جي  لال تنةع عنها التزاماد مالية  طاكية علا املنيفمة. وعلا الرغ  من هذا البند القيانوينب ةيد 
عند  قفال صنياب األنةيعة النينوية لرتفاقييةب لن تعييد األم  املتكدة نفنها م عالَبة ش  سنةب 

كيييائض التكييياليت املقيييدرة ننيييبة     النفقييياد الفعليييية يف قيييك  لرصيييدة    اليييدول الييييت سيييددد 
اق اشاهتا املقيررة شاملية. ويف الوقيت نفنيمب تيفي  اقي اشاد مقيررة عليا دول لطيراف لخيرم غيا 

  ممولة. مدكوعةب مما ي ك علا املنيفمة التزاماد غا
 ومييين مب امليييرص عليييا لال يكيييون ميييا يقيييدم مييين دعييي  التفاقيييياد نيييزع النيييرح خمالفيييا   -11

 1للنيفيييام امليييايل والقواعيييد املاليييية لتمييي  املتكيييدةب  يانيييت األمييي  املتكيييدة يف ميييذشرة قيييفوية مؤرخييية 
لن صنيييامد النييينة لييين ت قفييي  صيييش ت نيييتل   يييي  االقييي اشاد املنيييتكقة  ٢019نينيييان/ل ري  

تخذ تدا ا مالية جدييدة )م لميا صصي  يف صالية اتفاقيية األسيلكة البيولوجيية(. و يانيت األمي  ت   لو
 لن هذمل التدا ا طرورية ملنيفر    منتوم االق اشاد غا املنددة الذل ما كتئ يزيد. املتكدة ليضا  

 احلالة املالية والتحدايت املالية التفاقية الذخائر المنقودية -اثلثاا  
ب علييا  صييدار تقييارير ٢017دلب مكتيي  األميي  املتكييدة يف جنيييتب منييذ قييبا /كرباير  -1٢

قهرية عن صالة االق اشاد املالية يف جمال نزع النرحب وهي التقيارير الييت تقيدم معلومياد عين 
املدكوعاد املتعخرة واالق اشاد غا املدكوعة. وألغراض هذمل الوليقةب ت عراف امليدكوعاد املتيعخرة 

مييين خرييييم اسيييترم الفييياتورة مييين األمييي   يوميييا   ٣0االقييي اشاد الييييت ا تيييدك  يف غضيييون   وصيييفها
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. 
كيمييا يتعليي   تموييي  اجتماعاهتييا الرمسييية. التكييدل األول  مزدوجييا   تفاقييية حتييدا  وتواجييم اال -1٣

قبي   يتعل  ملتعخر يف سداد الفواتا  ينما يليزم دوائير األمي  املتكيدة لن حتصي  عليا األميوال نقيدا  
موعييد لل اجتميياع   رليية لقييهر شيمييا يتنييأل الةييروع يف األعمييال التكضيياية لييذلم االجتميياع. 

عقد االتفاقية اجتماع دوهلا األطراف يف لوائ  ليلول/سبتمرب مما يعين لنم ينباي اسيترم وعادة ما ت
االق اشاد يف موعد لقصامل منته  صزيران/يونيم. وعليا ميدم النينواد األر ي  املاطييةب وردد 

يف املائيييييية يف الفصيييييي  األولب  ٦٥االقيييييي اشاد املالييييييية يف كيييييي اد خمتلفيييييية ميييييين النيييييينة: صييييييوايل 
يف املائيييية متفاوتيييية علييييا مييييدم  1٦يف املائيييية يف الفصيييي  ال يييياينب  ينمييييا وردد ننييييبة  1٥ وصييييوايل

يف املائيية  ٤.7الفصيلص األخيياين ميين النيينة. و ي  علييا مييدم النيينواد األر ي  املاطييية مييا ننييبتم 
ميين املبييالح املقيييدة يف الفييواتا دون حتصييي  كلييول  اييية شييانون األول/دينييمرب. وميي  ذلييمب كيي ن 

 يف املائة ككن .  ٦٣.7ا يتداوز  ٢019نينان/ل ري   ٣0صش معدل التكصي  
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 ٣1 7٤٤.٦7وتةا التقيارير املاليية    لن  عيض اليدول لدد ميدكوعاد زائيدة ) ليح جمموعهيا  -1٤
(. وم  لنم ميكن االكي اض لن هيذمل امليدكوعاد الزائيدة ميكين ٢019نينان/ل ري   ٣0يف  دوالرا  

اص يف النيييييولةب ك نييييم ليييييأل ملقييييدور األميييي  املتكييييدة لن اسييييتخدامها للتخفيييييت ميييين صييييدة اخلصيييي
تنييتخدم هييذمل املبييالح لتموييي  لنةييعة النيينة انارييية. و عييد  قفييال املنييامدب تصييبمل املييدكوعاد 

 الزائدة التزاماد علا األم  املتكدة يلزم يف  اية املعاف رداها    الدول.
لينيييت قيييادرة عليييا اليييدك  يف  ب ليييوصفب كيميييا يتعلييي  ملنييييولةب لن  عيييض اليييدولولخييياا   -1٥

ميين خرييييم  صييدار الفيييواتا  نييب  اليييدورة املالييية الوطنيييية اليييت ال تعيييا   النييينة  يوميييا   ٣0غضييون 
 التقوميية.

ومرطييياكة    منيييعلة امليييدكوعاد املتيييعخرةب جيييي  التةيييديد عليييا لن   يييايل معييييدالد  -1٦
 الننواد األر   األخاة:خرل  نزوليا   حتصي  االق اشاد يف  اية الننة قهد اةاها  

 1اندول 
 الننبة امل وية الننة

 يف املائة 97,1 ٢01٥
 يف املائة 9٥,٦ ٢01٦
 يف املائة ٨٨,٢ ٢017
 يف املائة 9٥,٤ ٢01٨

 ت املائة 9٥,٣ املتوسط

و ذا شانييت االتفاقييية قييد صققييت لداا لكضيي  ميين نيفااهتييا ميين اتفاقييياد نييزع النييرح يف  -17
مةيييامل املعيييدالد الييييت تعبييي  لداا  سييينواهتا األو ب كييي ن معيييدالد التكصيييي  لخيييذد متيييي  تيييدرجييا  

االتفاقياد األخرم. كقد زاد صد  العدز الننول الناج  عن عدم دك  االقي اشاد زادة شبياة 
يف املائييييية مييييين  9٥زهييييياا  ٢01٨و ٢01٦. و ليييييح معيييييدل التكصيييييي  لعيييييامي ٢01٥ عيييييد عيييييام 

ب وهو ما يفنير يف جيزا شبيا منيم  كيون ٢017عدل التكصي  لدىن  ك ا يف التكاليت. وشان م
التكيياليت النهائييية شانييت لعلييا ميين التقييديراد األولييية. ومرطيياكة    ذلييمب لدام تييدين معييدل 

   اعتمييياد االتفاقيييية تيييدا ا خلفيييض تكييياليت اجتماعهيييا  ٢019التكصيييي  خيييرل اليييدورة املاليييية 
 .٢019ملؤمتر األطراف لعام 

ويؤدم عدم دك  االق اشاد    مضاعفة اخلصاص يف النيولة. ويف ش  سنةب تنيد   -1٨
 :٢019نينان/ل ري   ٣0علا عدز ي اش  ملتدريج. وكيما يلي  يان صالة العدز يف  االتفاقية عدزا  

 ٢اندول 
 املبلح الننة

 دوالرا   1٥ 9٨٤,00 )والننواد النا قة( ٢01٥
 دوالرا   7 17,٤9٨ ٢01٦
 دوالرا   1٣ 9٦٢,٨٥ ٢017
 دوالراد 9 ٣1,107 ٢01٨

 دوالراا  4٦ ٥٥2,٣٣ اجملموع
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يف املائيية ميين امليزانييية النيينوية لرتفاقيييية  ٢0واليييومب لصييبمل العدييز امليي اش  ينيياوم  ييو  -19
دوالر(. وتتييوزع االقيي اشاد غييا املدكوعيية عليا عييدد ميين الييدولب شيي  منهييا  ٢٣0 000)صيوايل 

دولية معنيية مالقي اشاد غيا املدكوعية.  ٦٢ب هناك . و  اال  مدينة لرتفاقية ملبالح حمدودة ننبيا  
دوهليا  ٣0دولة من تلم الدول لديها اق اشاد غا مدكوعة عين دورة ماليية واصيدةب كيميا  17و

اشاد دولية منهيا ليديها اقي   1٥منها لديها اق اشاد غا مدكوعة عن دورتص ماليتصب مث هناك 
دولية مين  ٢٣غا مدكوعة عن لير  دوراد ماليية لو لش ير. وال  يد ليضيا مين التةيديد عليا لن 

دولة معنية مالق اشاد غا املدكوعة هيي دول هليا مرشيز املراقي ب وهيي مدينية مليا يزييد  ٦٢لص  
 دوالر )لل صوايل لل ي االق اشاد غا املدكوعة(.  ٣0 000علا  قلير  
ملتيييعخرة والعديييز املييي اش  سيييب  متيييت معيييم املالييية ال تعيييال. كفيييي اليييدورة وامليييدكوعاد ا -٢0
 ٢019ا تييت  التنييوية النهائييية للتكيياليت اليييت تكبييدهتا األميي  املتكييدة  ال يف قييبا /كرباير  ٢01٨ املالييية

. ويقتضييي ذليييم  داهيية  ترصييي  املةيييكلة ٢019 فضيي  االقيي اشاد املدكوعيية عييين الييدورة املالييية 
 املرصلة    املنتقب ب ولغل  اليفن ل ا ستنوا ما ا تتخذ تدا ا مناسبة.  املالية يف هذمل

 التداامل املمتمدة ت لطار اتفاقيات ؤزع السالح األخرى -رااماا  
ن يفيير يف تييدا ا و/لو ت اعتمادهييا خييرل النيينواد القليليية املاطييية يف  طييار اتفاقييية صيفيير  -٢1

سيلكة البيولوجيييةب واالتفاقيية املتعلقية لسييلكة تقليديية معينييةب األلايام املضيادة لتكييرادب واتفاقيية األ
ومعاهييدة عييدم انتةييار األسييلكة النوويييةب ميين لجيي  التصييدل للتكييداد املالييية اليييت تواجييم هييذمل 

علا معاهدة ةيارة األسيلكةب و ن شيان ال  يد مين ارقيارة  االتفاقياد. وينعب  األمر نفنم ليضا  
عيين االتفاقييياد األخييرم لكونييم منييتقر  صييورة ش لاييية عيين األميي      لن هييذا الصييم  تلييت متامييا  

 املتكدة.
وميكيين تصيينيت التييدا ا الييييت ن يفيير كيهييا و/لو اعتمييدد يف  طيييار هييذمل الصييكوك طيييمن  -٢٢

 الف اد العريضة التالية. 

 التداامل املتملقة ادفع االشرتاكات ت حينها أو عدم دفمها -ألف 
يف واثئقهيييا اخلتاميييية لتيييذشا اليييدول  تفاقيييياد تنيييتخدم صيييياا  القاعيييدة العامييية هيييي لن اال -٢٣

 ملتزاماهتا املالية. ومن  ص هذمل الصيح علا وجم التكديد ما يلي:
املناسدد   الوقدد الدددعوة لد دفددع االشددرتاكات املقددررة عليهددا سل اتدد  وت  '1'

 .عن طل  تسديد املتأخرات فوراا  فضالا 
املسدددت ملة كددد   االشدددرتاكاتحالدددة  توجيدددل طلددد  لد األتدددب املتحددددة ان دددر '2'

 .شهر
اختدداق قددرار سسددتبقام انددد ت ددرا للمسددائ  املاليددة ت جددداول أعمددال  يددع  '٣'

 .االجتماعات الرمسية
وهناك  لة من التدا ا العملية املنكا  ما ن يفر كيهيا و ميا اعتميدد ملننيبة لليدول الييت  -٢٤

 عليها متعخراد تراشمت منذ لمد طوي . ومن  ينها علا وجم التكديد ما يلي: 
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توجيددل طلدد  لد الدددول الددم عليهددا تتددأخرات لسددنتو أو أكثددر سلدددخول ت  '1'
 تسوية الديون./لتحديد سب  تمااةحوار تع الرائسة أو تع أتاؤة االتفاقية 

اختدداق قدددرار قن تفقدددد الددددول الدددم عليهدددا تتدددأخرات لسدددنتو أو أكثدددر امددد   '2'
االتتيازات امل فولة مبوج  املماهدة، تث  احلق ت التصوي  أو أهلية تقّلد 

 .املناص  أو االستفادة تن ارانتج الرعاية

 ى عجز امليزاؤية/تراكب االلتزاتاتالتداامل الراتية لد جتن  اإلؤفاق القائب عل -سم 
هناك تدا ا عديدة  ما ن يفر كيها و ما اعتمدد يف  طار اتفاقيياد نيزع النيرح لتفيادل  -٢٥

 ارنفال القائ  علا عدز امليزانية واملؤول دون تراش  االلتزاماد علا دوائر األم  املتكدة. وغالبيا  
ميييا ترتبيييت عليييا هيييذمل التيييدا ا ليضيييا  اثر  جيا يييية يف النييييولة. وتةيييم  هيييذمل التيييدا ا عليييا وجيييم 

 اخلصوص ما يلي:
حساب األرصدة الدائنة املستحقة للدول األطراف الم سدددت اشدرتاكا ا  '1'

لسنة تالية تمينة، استناداا لد الرصيد النقدي النهدائي امدد لقفدال حسداست 
البيولوجييية هييذا التييد ا يف  األسييلكةاعتمييدد اتفاقييية  وقييد .تلددا السددنة املاليددة

. وال يبيدو لن  يي  انهيياد املعنيية ليديها رضييية واطيكة يف هيذمل املرصليية ٢01٨
ملا يقتضيم تنفيذ هذا التد ا من الناصية العملية. كاألم  املتكدةب املكلفة  تنفيذ 

ة علييا لسيياي هييذا التييد اب تفهمييم علييا النكييو التييايل: حتنيي  األرصييدة الدائنيي
كصلة يف النييينة والنفقييياد الفعلييييةب عليييا لن يعييياد لل ي  الفيييرل  يييص ارييييراداد املييي

كييييييائض يف النقدييييييية علييييييا لسيييييياي تناسيييييي     الييييييدول األعضيييييياا اليييييييت دكعييييييت 
وهيييذا نقييييض املمارسييية املاليييية املتبعييية يف االتفاقييييةب صيييي  حتنييي  اقييي اشاهتا. 

ي الفييييرل  ييييص التكيييياليت األرصييييدة الدائنيييية نمييييي  الييييدول األطييييراف علييييا لسييييا
التقديرية األصلية والتكاليت الفعليةب وهو ما يعين لن األمي  املتكيدة معالبية  يرد 

ولكييي يكييون هييذا  مبييالح ال متلكهييا ألن االقيي اشاد املقييررة ال ت ييدك  ملكاميي .
ميييين الناصييييية العمليييييةب يلييييزم لن يقيييي ن يف األصيييي   نييييقت حمييييدد  التييييد ا  جعييييا  

توسييييط معييييدل التكصييييي  علييييا مييييدم النيييينواد اليييي ر  لإلنفييييال منييييتند    م
لد مل )شيما تكون التكاليت الفعليية لقي   ٤النا قةب علا النكو املبص يف البند 

 من التكاليت التقديرية املعتمدة  لل امليزانية(. كعر  

اختددداق قدددرار قن تخددد  تتدددأخرات االشدددرتاكات يدددمل املدفوعدددة تسددداوية ملبلددد   '2'
الذي ُأرسدل  فاتورتدل لد الدولدة ال درف املمنيدة ت االشرتاك املقرر األصلي 

ب تنيتل  الدولية العيرف املتيعخرة يف صني  املمارسية املتبعية صالييا   السنة املمنية.
اليييدك  كييياتورة  ائيييية تبيييصا نصييييبها مييين التكييياليت الفعليييية الييييت تكيييون يف معيفييي  

  مكاكيعة املاالد لق  من التكاليت التقديرية. وكك  الواق ب يتخيذ األمير قيك
للدولة العرف علا دك  اق اشها  عد  اية النينة املاليية. وقيد اعتميدد اتفاقيية 

 .٢01٨األسلكة البيولوجية هذا التد ا يف 

عدم لصدار فواتمل ت اركة وفود الدول الم هلا تركز املراق  )املوقمدة تنهدا  '٣'
ملمارسييية ا ويددمل املوقمدددةج ت اجتمدداع رمسدددي لال امددد اؤتهدددام االجتمدداع املمددد .
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املتبعة اليوم هيي لن اليدول الييت هليا مرشيز املراقي  والييت قيارشت يف االجتماعياد 
النييييا قة لرتفاقييييية تييييدرص يف جييييدول األنصييييبة املقييييررة املعييييدل  اييييرض حتميلهيييييا 
التكاليت وتصدر هلا كواتا قب  مواعيد االجتماعاد. و ذا قررد دولة هليا مرشيز 

علييا  تصييبمل اقيي اشاهتا املدكوعيية خصييوما  املراقيي  عييدم املةييارشة يف االجتميياعب 
األميي  املتكييدة. و نيياا علييا ذلييمب يكييون لصييد اخلييياراد هييو عييدم  صييدار كييواتا 

اخلييار     املراقبص  ال  عد مةيارشته  الفعليية يف اجتمياع مين االجتماعياد. لميا
ب و ن شان هذا األمير سييتعل  ال اين كهو عدم  صدار كواتا    املراقبص معلقا  

ميين االتفاقييية. وشانييت االتفاقييية املتعلقيية لسييلكة تقليدييية  1- 1٤دي  املييادة تعيي
( قييييد قييييررخ شر ييييا لن ٢01٨( واتفاقييييية األسييييلكة البيولوجييييية )٢017) معينيييية

 ت صدرا الفواتا  صورة  َيْعدية    الدول من غا الدول األطراف.

تمدددددل لد تتوسددددط  حتديددددد اإلؤفدددداق لسددددنة تاليددددة ت تبلدددد  ي ددددون تسددددتنداا  '4'
التحصدي  ت السدنوات الدثالل السددااقة تدا   يتبدو أن االشدرتاكات ا صددلة 

وينيياعد هييذا التييد ا  خددالل السددنة املاليددة سددتتجاوز تمدددل التحصددي  قلددا.
ت نييييتل  شمييييا ينيييياعد علييييا حتاقييييي زادة  علييييا عييييدم  نفييييال اقيييي اشاد قييييد ال

 .٢01٨يف  اخلصوم. وقد اعتمدد اتفاقية األسلكة البيولوجية هذا التد ا

 التداامل الم تضمن السيولة -جيب 
هنيياك  ليية ميين التييدا ا  مييا ن يفيير كيهييا و مييا اعتمييدد ميين لجيي  التصييدل للخصيياص يف  -٢٦

  ومن  ينها علا وجم التكديد ما يلي:النيولة 
تضياف خمصصياد العيوار    رصد خمصصدات لل دواريف ت امليزاؤيدة السدنوية. '1'

هذمل ش  سنة    االق اشاد املقررةب ولكنهيا تعياد    اليدول يف قيك  لرصيدة 
دائنيية تقياييد يف كواتاهييا. وعلييا هييذا النكييوب كيي ن خمصصيياد العييوار  مت يي  زادة 
غييييا متكييييررة يف امليزانييييية يييييت  ترصيلهييييا ميييين سيييينة ألخييييرم. وعلييييا سييييبي  امل ييييالب 

األسييلكة النووييية ومعاهييدة صيفيير األلاييام رصييد اعتمييدد معاهييدة عييدم انتةييار 
يف املائيييية ميييين  1٥خمصصيييياد للعييييوار  صييييددهتا املعاهييييدخن شلتا ييييا يف ننييييبة 

 امليزانية. 

 لؤ دددام احتيددداطي لدددرأا املدددال املتدددداول كمصددددر للتمويددد  القصدددمل األجددد . '2'
ينممل اصتياطي رلي املال املتداول  عملياد سك  مؤقتة لترصدة ت ندد مين 

 النيييينوية املقيييييررة. ويف  عييييض امليييياالدب  يييييدد مبلييييح معييييص هيييييدكا   االقيييي اشاد
الصتياطي رلي املال. وتعتميد اصتياطيياد رلي امليال املنةيعة ملوجي  معاهيداد 
نييييزع النييييرح علييييا التربعييييادب و ن شانييييت قييييد لنةيييي ت ملوجيييي  نيفيييي  لخييييرم 

 اصتياطياد قائمة علا االق اشاد املقررة.

باشرة عند ادم الددورة املواليدة اد  عددة عدم لقفال حساست الدورة املالية ت '٣'
مييين  غيييرل املنيييامد يف األقيييهر القليلييية الييييت تليييي   يييدال   أشدددهر امدددد قلدددا.

ييدد الرصيييد النهييائي عييدة  اجتميياع الييدول األطييراف لو يف  اييية النيينة املاليييةب   
لقيييهر  عيييد ذليييم. ويتييييمل هيييذا التيييد ا اسيييتخدام األرصيييدة غيييا املنفقييية يف  ايييية 
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ة  وصييفها مصييدرا للتموييي  القصييا األجيي ب قييريعة لن  ذن  ييذلم النيينة املالييي
اليييدول لتمييي  املتكيييدة يف التقريييير اخلتيييامي لرجتمييياع. وهيييذا األمييير مفييييد  وجيييم 
خيياص لرتفاقييية اليييت تكييون كاجيية شبيياة    النيييولة يف وقييت مبكيير ميين النيينة 

وقيييت  )لتاعيييية تكييياليت مرتبييياد وصيييدة دعييي  التنفييييذ واالجتماعييياد الرمسيييية يف
ميين النيينة(. وقييد اعتمييدد اتفاقييية األسييلكة البيولوجيييةب علييا سييبي  امل ييالب مبكيير 

 .٢01٨هذا التد ا يف 

 خيارات تمروضة على النخر -خاتساا  
صيي  تعيص  ٢019تواجم االتفاقية  لة من الصعومد املالية. وقد تيدهورد املالية يف  -٢7

  قبيييي  موعييييد اجتميييياع الييييدول األطييييراف اختيييياذ تييييدا ا طارئيييية يف طييييوا ا فيييياض معييييدل التكصييييي
ب ومن مب املرص علا املد مين االلتزامياد. وهيذا ميا يؤشيد طيرورة اختياذ خعيواد ٢019 لعام

من قع ا لن تض  االتفاقية يف مرشز مايل لش ير اسيتدامة. والتديارب املكتنيبة يف  طيار اتفاقيياد 
 تيد ا وصييد ييت  اعتميادمل.  ي    يا     لن التكيداد املاليية ال ميكين معانتهيا لخرم تةيا ليضيا  

 . تتعل  اعتماد جمموعة شاملة من التدا ا املتدرجة الصرامة واليت يعزز  عضها  عضا  
ويف هيييييذا النييييييالب ينبايييييي لن ينيفييييير االجتميييييياع التاسييييي  لليييييدول األطيييييراف كيميييييا يلييييييي   -٢٨
 يكف  دك  االق اشاد شاملة ويف صينها:  شيما
ل  ييي  االجتماعيياد الرمسييية لرتفاقييية  نييد عيين الوطيي  يقييرر لن يييدرص يف جييداول لعمييا •

املييايل لرتفاقييية ت عييرض يف  طييارمل صاليية االقيي اشاد والتوقعيياد املالييية وي نيفيير طييمنم يف 
 تنفيذ تدا ا ملعانة املالة املالية.

يةدد علا لن دك  االق اشاد الننوية املقررة شاملة ويف صينها لمير صاسي  األ يية مين  •
امة املالييية لرتفاقيييةب ويةييدد علييا ل ييية الوكيياا ماللتزاميياد املالييية ملوجيي  لجيي  االسييتد
 االتفاقية. 

يعل     الدول اليت عليها متعخراد لن تندد املبالح املنتكقة يف لقيرب وقيت ممكينب  •
 من استرمها.  ويهي  ملدول لن تنعا    دك  كواتاها يف غضون لرلص يوما  

 ٣1يعل     رائسة االتفاقيية لن تتصي  مليدول الييت ا تنيدد اقي اشاهتا املقيررة كليول  •
  ذار/ماري لتنتوطمل منها مش ستدكعها. 

يقرر لن علا لل دولة  خرد يف دك  اقي اشاهتا لنينتص لو لش ير لن تتعاقيد مي  رائسية  •
 لييييدك  اقيييي اشاهتا االتفاقييييية/ األميييي  املتكييييدة ) دارة الةييييؤون املالييييية( علييييا جييييدول زمييييين

املتييعخرةب ميي  مراعيياة  روكهييا املالييية. وعلييا رائسيية االتفاقييية/األم  املتكييدة لن تقييدم    
 عن التقدم احملرز يف لل ترتيباد من هذا القبي .  اجتماع الدول األطراف تقريرا  

يقييرر لن لييية دوليية  خييرد يف دكيي  اقيي اشاهتا لنيينتص لو لش يير وا تتعاقييد علييا جييدول  •
رم من صقها يف التصويت وتفقد لهليتهيا  زمين لندادها علا النكو املةار  ليم لعرمل حت 

 يف تنمية مم   عنها لتقلد لل منص  رمسي.
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يعل     األم  املتكدة: )ل( لن ت رس  الفواتا يف لقرب وقت ممكن وعلا لل صال يف  •
لفي ة الييت تتصي  هيا الفيواتا موعد ال يتداوز  ما اليوم األخا من الف ة املالية النا قة ل

؛ يوما   عد اعتماد الدول األطيراف ميزانيية الفي ة املاليية التالييةب ليهميا ل عيد لجير   ٣0لو 
)ب( است ناف ممارسة  رسال كواتا ش  دولة  ليها عين طريي   ع تهيا الدائمية )مرطياكة 

ملاليييية الةييييهرية    نةييييرها يف املوقيييي  الةييييبكي لتميييي  املتكييييدة(؛ )ص( مواصييييلة  عييييداد ا
لرق اشاد يف االتفاقية ونةرها يف املوق  الةبكي لرتفاقية. لو  دير عن ارجراا )ل( 
لعيييييرملب اعتمييييياد خعييييية ماليييييية متعيييييددة النييييينواد تاعيييييي الفييييي ة املمتيييييدة  يييييص ميييييؤمترين 
استعراطييييص مليييا ينيييممل ليييدوائر األمييي  املتكيييدة ةصيييدار كيييواتا يف مرصلييية مبكيييرة لكضييي  

 ل يف الوقت الراهن. عليم املا مما
تفددادي تزيددد وينباييي لن ينيفيير االجتميياع التاسيي  للييدول األطييراف كيمييا يلييي شييي يضييمن  -٢9

 :تن اإلؤفاق القائب على عجز امليزاؤية وتراكب االلتزاتات
يقددددرر( )أج أن الدددددول الددددم لددددديها تركددددز املراقدددد  الددددم شددددارك  ت اجتمدددداع تددددن  •

لنسددبة لالجتمداع املدوات اسدتنادا لد جدددول اجتماعدات االتفاقيدة حُتّمد  الت داليف س
تمددّدل سألؤصددبة املقددررة ت األتددب املتحدددة جدداتع للدددول األطددراف والدددول املراقبددة 
الدددم تصددددر هلدددا فدددواتمل )بج اينمدددا حُتّمددد  الددددوُل األطدددراُف الت ددداليف  اسدددتنادا لد 

حددها، جدول تمدّدل سألؤصدبة املقدررة ت األتدب املتحددة خدال سلددول األطدراف و 
)جج أن تمددددد األتددددب املتحدددددة الت دددداليف النهائيددددة علددددى أسدددداا الت دددداليف الفمليددددة 
والدول الم شارك  فمال، وأن جُتدرى أيدة تمدديالت الزتدة، عندد لقفدال احلسداست، 
علددى أن ذخددذ فددواتمُل االشددرتاكات املقبلددة ت احلسددبان أيددة أرصدددة دائنددة أو تدينددة 

كة    ذلييمب ميكيين لن يقييرر االجتميياع التاسيي  ومرطييا .ج1)تسددتحقة للدددول أو عليهددا
للييدول األطييراف لن: )د( لل دوليية هلييا مرشييز املراقيي  تعليين مةييارشتها يف اجتميياع للييدول 
األطييراف لو يف مييؤمتر استعراطييي عيين طرييي  مييذشرة قييفويةب ت بلاييح  وطييوح لنييم سيييلزمها 

عييدم حتمييي  تقاسيي  تكيياليت االجتميياعب )هييي( الييدول األطييراف ستواصيي  تقيييي   مكانييية 
 الدول اليت هلا مرشز املراق  تكاليت املةارشة يف اجتماع رمسي لرتفاقية.

للنصددي  األصددلي  يقددرر أن يخدد  تبلدد  تتددأخرات االشددرتاكات يددمل املسددددة تسدداوايا  •
املقددرر للدولددة ال ددرف عددن السددنة املمنيددة، تددا   ت ددن النفقددات أعلددى تددن الت دداليف 

 .األولية التقديرية

ؤفداق ت تبلد  يمدادل تتوسدط تمددل التحصدي  ت السدنوات الدثالل يقرر حتديدد اإل •
مييا ا يتبييص لن االقيي اشاد احملصييلة خييرل النيينة سييتتداوز معييدل التكصييي   السددااقة
 ذلم.

 :لضمان توافر السيولةوينباي لن ينيفر االجتماع التاس  للدول األطراف كيما يلي  -٣0
ينباييييب قييدر ارمكيييانب  تددداول.لؤ ددام صدددندوق طددواريف أو احتيددداطي لددرأا املدددال امل •

تفضيييييي   نةييييياا صيييييندول للعيييييوار  ألنيييييم يتييييييمل قيييييدرة لشيييييرب عليييييا التنبيييييؤ مسيييييتنادمل    

__________ 

 البندين )ل( و)ب(. عد  شيد  مكانية تنفيذ التمايز يف حتمي  التكاليت املةار  ليم يف  (1)
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عن ذلمب كهذا هو النهج الذل اتبعتم اتفاقية صيفر األلاام  االق اشاد املقررة. وكضر  
 املضادة لتكراد الةقيقة التفاقية الذخائر العنقودية.

ينباييي لن تيفي  املنيامد مفتوصية طيلية الةيهور االلييين  احلسداست.يقدرر ذخدمل لقفدال  •
يدريد الرصييد  عةر التالية الختتام اجتماع للدول األطرافب وعندئذ ت قَف  املنامدب و  
صي  مين  النهائيب وي عاد ختصيص لل كائض من األموال للدول يف قك  رصيد دائين   

 اق اشاهتا املقررة املقبلة.
 ةيييعن صنييياب  ٢01٨خيييرمب كييي ن قيييرار اتفاقيييية األسيييلكة البيولوجيييية يف ومييين  صيييية ل -٣1

( يف الفييرع خامنيا لعييرمل( ا ييدرص طييمن 1األرصيدة الدائنية للييدول األطيراف )انيفيير التيد ا ما )
اخلييياراد املعروطيية علييا النيفيير يف هييذا التقرييير  نييب  االكتقييار    الوطييوح كيمييا يتعليي   تنفيييذمل 

 لعر ت عنها الدول األطراف  ةعنم.و نب  تباين اآلراا اليت 

     


