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*1512067*  

 األطراف مؤتمر
 الدورة الثانية عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
 )و( من جدول األعمال املؤقت6البند 

 المسائل اإلجرائية
األطببراف المدرجببة فبب  البلببدا  طلببم ممببد  مبب  
 بشأ  والية االتفاقية ونطاقها المرفق الخامس

   
طلبببم ممبببد  مببب  البلبببدا  األطبببراف المدرجبببة فببب  المرفبببق الخبببامس بشبببأ    

 والية االتفاقية ونطاقها
  

   مذكرة ممدمة م  األمانة  

 موجز  
إىل األمــا التنذيــاس بالــم الب ــدا  املدرجــ  يف  ، قــدمت أرمينيــا   بــا  2014يف آذار/مــار   
ــــا يو يــــ  ا تذاقيــــ  ون اق ــــا فيمــــا املرفــــ  ــــدضور األرايــــ  وا وانــــ   اخلــــامت تحتويــــال في يتع ــــ  بت

القانونيـــ  الة قـــ  لتنذيـــاضا يف األقـــاليم، الـــا   اـــ   ،ـــا باملنـــا   القا  ـــ ، و ـــبا القا  ـــ ، وا افـــ  
  با الر ب ي.

            مكتــــــ  مــــــؤهر األ ــــــرام ضــــــاو املحــــــلل  يف اجتماعيــــــا املعقــــــو ين يف أي ــــــول/ تنــــــاولوقــــــد  
وقـــرر إ راذ ضـــاا البنـــد يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت ل ـــدورة  ،2015و زيرا /يونيـــا  2014لـــبتم  

اخليـــارامل املمكنـــ   تتضـــمنو  ـــ  مـــن األمانـــ  إعـــدا  ورقـــ  مذ ـــ    ،الثانيـــ  عشـــرة ملـــؤهر األ ـــرام
 اخلامت. ملعا   م در ق   الب دا  املدرج  يف املرف 

 ـــرام دـــةل  ورتـــا ويـــر  التقريـــر الـــاس أعدتـــا األمانـــ  يف ضـــاو الوريقـــ  لين ـــر فيـــا مـــؤهر األ 
 الثاني  عشرة ويتخا أس إجراءامل يراضا منالب .
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   ممدمة ومعلومات أساسية -أوالا  
، ت قــت األمانــ  رلــال  مــن أرمينيــا بالــم ب ــدا  ولــ  أوروبــا و ــرق ا 2014يف آذار/مــار   -1

)املرف  اخلـامت( ت  ـ  في ـا إىل األمـا التنذيـاس أ  ي ـتمت تويـيحامل مـن مكتـ  األمـم املتحـدة 
يو يـــ  ا تذاقيـــ  ون اق ـــا فيمـــا يتع ـــ  بتـــدضور األرايـــ  وا وانـــ  القانونيـــ  ل شـــؤو  القانونيـــ  بشـــل  

لة قــــ  لتنذيــــاضا يف األقــــاليم، الــــا   اــــ   ،ــــا باملنــــا   القا  ــــ ، و ــــبا القا  ــــ ، وا افــــ   ــــبا ا
أ ي ـــت الرلـــال  ذامـــا إىل مكتـــ  الشـــؤو  القانونيـــ  مـــن دـــةل مـــاكرة مشـــ ك  بـــا قـــد و  الر بـــ ي.
 .2014آذار/مار  من  وذلك يف وقت    املكات  

إ  يمكتـــــــ   2014نيحـــــــا /أبري   10ؤر  وقـــــــال مكتـــــــ  الشـــــــؤو  القانونيـــــــ  يف ر و املـــــــ -2
               مــــا الشــــؤو  القانونيــــ    يــــر  ع ــــ  املحــــاا  الــــوار ة مــــن فــــرا   الــــدول األ ــــرام يف ضي ــــ  معاضــــدة

املحـــلل  فيـــا يف اجتمـــاع رحيـــ   ـــد   مل يتخـــا ا  ـــام احلكـــوم  الـــدول ذو ال ـــ   التـــاب  ل  ي ـــ  قـــرارا  
ــــا يإذا رغبــــت األ ــــ ،)املحــــاا (ي ــــ  يف احل ــــول ع ــــ  رام يف وإن محــــاعدة مكتــــ  الشــــؤو  القانوني
ون اق ـا، وجـ  ع ـ  ا  ـام احلكـوم  الـدول ذو ال ـ   التـاب  لةتذاقيـ  أ   (1)ا تذاقي  تذحري و ي 
 املحاا  الا ترغ  األ رام يف أ  يعا  ا املكت ي.فيا  د   مقررا   يعتمد رحييا  

رلــــال   أرمينيــــا ور ل مكتــــ  الشــــؤو  هر األ ــــرام راــــيت مــــؤ ، عــــر ض 2014ويف أيار/مــــايو  -3
مـاكرة قــال في ـا إنـا يمــا مل يعـ ض مكتــ  مـؤهر األ ــرام يف القانونيـ  ع ـ  مكتــ  مـؤهر األ ــرام 

مــن مكتــ  الشــؤو  القانونيــ  تقــدل املشــورة القانونيــ    ــو  املحــلل   الــرايتع ــ  الــن ي، لــي    
رجــ  يف املرفــ  اخلــامتي. و ضعــ  أعضــاء املكتــ  إىل إبـــداء الــا  ر ت ــا أرمينيــا بالــم األ ــرام املد

 آراء أقاليم م بشل  الن ي املق ح.
الــر و  أنــا   يوجــد أس توافــ  تبــام مــن وقــد ور مل تع يقــامل مــن أربــ  قموعــامل إق يميــ  و  -4

إىل بعضـ ا لآلراء بـا األقـاليم،  يـي أيـد بعضـ ا   ـ  األ ـرام املدرجـ  يف املرفـ  اخلـامت وأ ـار 
 أ  مؤهر األ رام ضو ا،ي   املقرِّرة الو يدة الا لدي ا و ي  معا   ضاو املحاا .

ونوقشـــت املحـــلل  كـــالك دـــةل ا جتمـــاع الثـــا  ملكتـــ  مـــؤهر األ ـــرام يف فـــ ة مـــا بـــا  -5
ــــــد يف بــــــو  يف  . وكنتيجــــــ  ملــــــداو مل مكتــــــ  مــــــؤهر 2014أي ول/لــــــبتم   3الــــــدورتا، الــــــاس عضق 

اخليــارامل املمكنــ  ملعا ــ  م ــدر  تتضــمنورقــ  مذ ــ   لــرايت بــل  يتعــد األمانــ  األ ــرام، أواــ  ا
 ي.اخلامت ق   الب دا  املدرج  يف املرف 

 16، إي اليــا، يف ووالــتعرض مكتــ  مــؤهر األ ــرام، يف اجتماعــا األدــري املعقــو  يف ميةنــ -6
، الورـــاا  الـــا أعـــدما األمانـــ  يف ضـــاا ال ـــد ، بن )أ( قـــرلر إ راذ بنـــد معنـــو  2015 زيرا /يونيـــا 

األ ـــرام املدرجـــ  يف املرفــ  اخلـــامت بشـــل  ن ــاه ا تذاقيـــ  وو يت ـــاي يف الب ــدا  ي  ــ  مقـــد  مـــن 

__________ 

 األمم املتحدة ملكافح  الت حر.اتذاقي   (1) 
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(   ـــــ  مـــــن األمانـــــ  أ  ؛ )ب(2)جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت ل ـــــدورة الثانيـــــ  عشـــــرة ملـــــؤهر األ ـــــرام
ين بـ  ع ي ـا  املنالـب  الـا قـدبغـرض حتديـد نـوع املقـررامل  الحـابق تحتعرض مقررامل مـؤهر األ ـرام 

الن ـــر يف متابعـــ  بغـــرض  ايف األ ـــرام بنتـــااي ا لـــتعراضأ نـــاو، وأ  تـــو  9الـــنمل املقـــ ح يف الذقـــرة 
 املحلل .

أعـــةو واعموعـــامل  6إليـــا يف الذقـــرة  وتـــر  يف مرفـــ  ضـــاو الوريقـــ  نتـــااي ا لـــتعراض املشـــار -7
 ؤهر الثاني  عشرة.املتن ر في ا األ رام دةل  ورة ك  احملد ة من مقررامل مؤهر األ رام  

  
 االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 
بالنظر إلى ما ورد أعاله، يبدو أ  طابع الملبق البذأ أعرببن عنبب البلبدا  المدرجبة فب   -8

لألطببراف أ  تعبالص مصببدر لببذا الملببق يمكبب  . وبالتببال ، ولببيس قانونيباا المرفبق الخببامس واقعبب  
 مؤتمر الثانية عشرة باستعمال الصياغة المناسبة على صعيد صنع المرار.الخالل دورة 

تة التاليبببة فببب  مشببباريع الممبببررات الصبببيوعليبببب، ينبتببب  تكليبببب األمانبببة بمهمبببة إ بببافة  -9
 ة ف  المرفق:المدرجة ف  مجموعات الممررات الخمس المحدد

           "يمببببرر أ  لببببذا الممببببرر ينطبببببق علببببى البلببببدا  األطببببراف المتببببأثرة، كمببببا لبببب  
مببب  االتفاقيبببة، وكبببذلل علبببى البلبببدا   1مببب  المبببادة  معرَّفبببة فببب  الفمبببرتي      و   

           تعريببببب نفسببببها كبلببببدا  تعببببان  مبببب  الجفبببباف  األطببببراف األخببببرر التبببب  قببببررت  اتيبببباا 
 .وتدلور األرا  "

  

__________ 

 )ه( من الن ا  الداد   ملؤهر األ رام.10و 9ل ما تا  وفقا   (2) 
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    المرفق
استعراض الممررات المتخذة ف  البدورتي  العاربرة والحاديبة عشبرة لمبؤتمر 
األطبببراف بتبببرض تحديبببد نبببول الممبببررات التببب  قبببد تنطببببق عليهبببا الصبببياغة 

   النمو جية
ملـــداو مل مكتـــ  مـــؤهر األ ـــرام،  ـــد مل األمانـــ   عقـــ  ا لـــتعراض الـــاس أجـــرس وفقـــا   -1

 التالي  من املقررامل الا ميكن أ  يضام في ا النمل املق حن العريض اعموعامل اخلمت 
 ي عــــوة الب ــــدا  األ ــــرام املتــــلررة إىل الوفــــاء با لتزامــــامل املتع قــــ  ب ــــياغ   اعموعــــ  األوىلن

 ؛برامي العم  ومبواءمت ا وتنذياضاي
 ــــ ن ــــلررة إىل الوفــــاء با لتزامــــامل املتع اعموعــــ  الثاني  قــــ  بتقــــدل ي عــــوة الب ــــدا  األ ــــرام املت

 ؛املع ومامل وبإعدا  التقارير الو ني ي
 ياإل ـارة إىل األرايـ  ا افـ  أو املنـا   القا  ـ  و ـبا القا  ـ  وا افـ   ـبا  اعموع  الثالث ن

 ؛الر ب ي
 ي عــوة الب ـدا  األ ــرام املتــلررة إىل العمـ  بنشــاحل مــن أجـ  احل ــول ع ــ   اعموعـ  الرابعــ ن

 ؛ياملوار  املالي  والتعما،ا
 إيـــةء ياملقـــررامل احملتمـــ  ايفاذضـــا يف  ورامل مـــؤهر األ ـــرام املقب ـــ ، مـــ   اعموعـــ  اخلامحـــ ن

 .ي2015عناي  داا  با لتزامامل اإليافي  النا    عن إ ار التنمي  ملا بعد عا  
ويف ا ــدول أ نــاو، يــر    ــو  كــ  قموعــ  مــن املقــررامل عــد  مــن األمث ــ  ع ــ  الذقــرامل  -2

 غ  املق    يف هناي  املقرر.اعموع  ورمبا ت ر إياف  ال يذامل ال    الا حتد  
  ا دول

 تة النمو جيةألطراف الت  قد تنطبق عليها الصيمجموعة ممررات مؤتمر ا

 قموع  املقررامل
مل ال ـــ   املتخـــاة يف الـــدورة العا ـــرة أو الـــدورة احلا يـــ  املقـــررامل ذا

 عشرة ملؤهر األ رام
 المجموعة األولى

 عـــــــــوة الب ـــــــــدا  األ ـــــــــرام املتـــــــــلررة إىل الوفـــــــــاء 
با لتزامــــــــامل املتع قــــــــ  ب ــــــــياغ  بــــــــرامي العمــــــــ  

 ومبواءمت ا وتنذياضا

 ن10-/  أ2املقرر 
واملنـــــا   املشـــــمول   الب ـــــدا  األ ـــــرام املتـــــلررة ـــــي  -2الذقرة 

مبرفقـــــامل التنذيـــــا اإلق يمـــــ  ع ـــــ  تكثيـــــ  ج و ضـــــا ملواءمـــــ  بـــــرامي 
ـــــــــ  العمـــــــــ  الو نيـــــــــ  و و  اإلق يميـــــــــ   اخلااـــــــــ   ـــــــــا مـــــــــ  واإلق يمي

 ا ل اتيجي ؛
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 قموع  املقررامل
مل ال ـــ   املتخـــاة يف الـــدورة العا ـــرة أو الـــدورة احلا يـــ  املقـــررامل ذا

 عشرة ملؤهر األ رام
 ن11-/  أ2املقرر  

يشــــــــج  كــــــــالك الب ــــــــدا  األ ــــــــرام املتــــــــلررة ع ــــــــ   -6الذقرة 
مبــا يف ذلــك قيمت ــا الــتخدا  عم يــ  مواءمــ  برنــامي العمــ  الو نيــ ، 

ــــــدِّ امل  املضــــــاف  وفوااــــــدضا املورقــــــ ، مثــــــ  البيانــــــامل املحــــــتندة إىل  ض
 .جغرافي  مرجعي ، كولي   إلذكاء وع  وايع  الحيالامل

 المجموعة الثانية
 عـــــــــوة الب ـــــــــدا  األ ـــــــــرام املتـــــــــلررة إىل الوفـــــــــاء 
با لتزامـــامل املتع قـــ  بتقـــدل املع ومـــامل وبإعـــدا  

 التقارير الو ني 

 ن10-/  أ19املقرر 
إىل أ  تحـــتخد ، يف  الب ـــدا  األ ـــرام املتـــلررةيـــدعو  -14الذقرة 

 ــدو  قــدرما وا تياجامــا احلاليــ ، اعموعــ  املقبولــ  مؤقتــا  ملؤ ــرامل 
تقيــيم األرــر واملقاييت/املقــاييت البدي ــ  املق  ــ  لقيــا  املؤ ــرامل يف 

 ؛2013-2012الذ ة  إ ار عم ي  اإلبةغ وا لتعراض يف

 ن11-/  أ22املقرر 
، ألغـــــــراض اإلبـــــــةغ عـــــــن األ ـــــــرام املتـــــــلررةي  ـــــــ  إىل  -4الذقرة 

 .وف  ما تنمل ع يا ا تذاقي  أ  حتد  املنا   املتلررةمؤ رامل التقد ، 

 المجموعة الثالثة
اإل ــارة إىل األرايــ  ا افــ  أو املنــا   القا  ــ  

 و با القا    وا اف   با الر ب 

 ن10-/  أ9املقرر 
ي  ـ  إىل األمـا التنذيـاس أ  يحـتمر يف الــدعوة إىل  -3الذقرة 

التعـــــاو  الـــــدول يف قـــــال اإل ارة املحـــــتدام  ل مـــــوار  مـــــن األرايـــــ  
 ؛املنا   ا اف واملياو وإ ارة خما ر ا ذام يف 

 ن11-/  أ3املقرر 
ــــرامي العمــــ  الو نيــــ  و و  اإلق يميــــ   )ب(2الذقرة  إقامــــ  روابــــ  بــــا ب

وغريضــا مــن ا تذاقــامل والعم يـامل واملؤلحــامل البي يــ  اإلق يميــ ، واإلق يميـ  
وغريضـا مـن  األرايـ  ا افـ مبا في ا ت ك الـا تركـز ع ـ  إ ارة األرايـ  يف 

 املحاا  ذامل ال    بالت حر وتدضور األراي  وا ذام؛

 ن11-/  أ8املقرر 
تعريذـا  ذا  ( يضـ 1يقرر إنشاء فريـ  عامـ   كـوم   ولن ) -1الذقرة 

املنــا   القا  ــ  و ــبا ألــا  ع مــ  ملذ ــو  التعــا ل يف تــدضور األرايــ  يف 
باملنـــا   ( يضـــ  ديـــارامل متع قـــ  2؛ )القا  ـــ  واملنـــا   ا افـــ   و  الر بـــ 

قـــد تن ـــر األ ــــرام يف  القا  ـــ  و ـــبا القا  ـــ  واملنـــا   ا افـــ   و  الر بـــ 
 ؛األدا  ا يف لياه لعي ا إىل حتقي  التعا ل يف تدضور األراي 
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 قموع  املقررامل
مل ال ـــ   املتخـــاة يف الـــدورة العا ـــرة أو الـــدورة احلا يـــ  املقـــررامل ذا

 عشرة ملؤهر األ رام
 ن11-/  أ11املقرر 
يدعو أيضا  مرف  البي   العاملي  إىل أ  يقد ، يف الذـ ة  -4الذقرة 

الحا لـــ  لتجديـــد مـــوار و، الـــدعم لتنميـــ  القـــدرامل الو نيـــ  ل ب ـــدا  
أ  يتخــــا إجــــراءامل منحــــق  األ ــــرام املتــــلررة،  حــــ  ا قتضــــاء، و 

ع   ال عد الو ين واإلق يم  والـدول لراـد تـدضور األرايـ  عامليـا  
املنــــا   القا  ــــ  و ــــبا القا  ــــ  والت ـــةح األرايــــ  املتــــدضورة يف 

 .، عند ال    ويمن أنش   أدر الر ب   و وا اف  

 ن11-/  أ14املقرر 
  تــدعم، يف يـدعو أيضـا  عيــ  الب ـدا  األ ـرام إىل أ -11الذقرة 

لــياه الشــراكامل بــا الق ــاعا العــا  واخلــا ، الــتثمارامل الق ــاع 
، م  مراعـاة األراي  ا اف اخلا  يف اإل ارة املحتدام  لألراي  يف 

 .الحيالامل الو ني 

 المجموعة الرابعة
 عوة الب دا  األ رام املتلررة إىل العم  بنشـاحل 

 والتعما،امن أج  احل ول ع   املوار  املالي  

 ن10-/  أ13املقرر 
إىل أ  تضــــــاع ،  الب ــــــدا  األ ــــــرام املتــــــلررةيــــــدعو  -15الذقرة 

بــدعم مـــن االيـــ  العامليـــ ، ج و ضـــا الراميـــ  إىل إنشـــاء أ ـــر الـــتثمار 
 ؛متكام  

 ن11-/  أ14املقرر 
إىل مضـاعذ  ج و ضــا  الب ــدا  األ ـرام املتــلررةيـدعو  -1الذقرة 

ا في ـــــا املشـــــاري  الـــــا تعـــــزم التنذيـــــا لتقـــــدل مق  ـــــامل مشـــــاري ، مبـــــ
ـــــــو ع ـــــــ  ال ـــــــعد الـــــــو ين و و  اإلق يمـــــــ   التـــــــفمرس  تذاقيـــــــامل ري

 ؛واإلق يم 
إىل مضـاعذ  ج و ضــا  الب ــدا  األ ـرام املتــلررةيـدعو  -3الذقرة 

الراميـــــــ  إىل يف ـــــــيمل مـــــــوار  مـــــــن ميزانيامـــــــا العامـــــــ  كمـــــــا يشـــــــج  
 ا لتثمار اخلا  من أج  تنذيا برامي العم  الو ني ؛

واملؤلحــامل  املتقدمــ الب ــدا  األ ــرام يــدعو كــالك  -5الذقرة  
املتعـــد ة األ ـــرام إىل ميـــا ة احلـــر  ع ـــ  كذايـــ  املـــوار  املقدمـــ  إىل 

ع ــــ   ، و ضحــــن توقيت ــــا وقاب يــــ  التنبــــؤ  ــــااأل ــــرام املتــــلررةالب ــــدا  
 . حن توقيت ا وقاب ي  التنبؤ  ا
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 قموع  املقررامل
مل ال ـــ   املتخـــاة يف الـــدورة العا ـــرة أو الـــدورة احلا يـــ  املقـــررامل ذا

 عشرة ملؤهر األ رام
 المجموعة الخامسة

املقــــــــــررامل احملتمــــــــــ  ايفاذضــــــــــا يف  ورامل مــــــــــؤهر 
عنايــــــــ  دااــــــــ  إيــــــــةء األ ــــــــرام املقب ــــــــ ، مــــــــ  

ةلتزامامل اإليافي  النا    عن إ ار التنمي  ملـا ل
 2015بعد عا  

، مبـــــا يف ذلـــــك التقريـــــر الـــــاس أعـــــدو ICCD/COP(12)/4مـــــن الوريقـــــ  
 الذري  العام  با الدورامل

 مدعوة إىلن الب دا  األ رام املتلررة
حتويـــ  ضـــدم التعـــا ل يف تـــدضور األرايـــ  إىل ولـــي   فعالـــ   •

لتموي  عم يـ  التنذيـا ع ـ  ن ـاه والـ  بإحلـا  احلـوافز وتعب ـ  املـوار  
الت ــــحر وتــــدضور األرايــــ  و شــــد ا لــــتثمارامل ملعا ــــ  مشــــاك  

 وا ذام؛
 النمو مدعوة إىلن الب دا  األ رام املتقدم 

الب ـدا  األ ـرام توفري الدعم الع م  والتقين واملـال ملحـاعدة  •
ع ــ  مــنال األولويــ  لعم يــ  حتديــد األضــدام املتع قــ  بالتعــا ل  املتــلررة

 بي   مواتي  لتنذياضا ورادضا. مي  يف تدضور األراي  وع   

 مدعوة إىلن الب دا  األ رام املتلررة
ويـــ  أضـــدام  وعيـــ  لتحقيـــ  التعـــا ل يف تـــدضور األرايـــ   •

 حــــ  هروف ــــا الو نيــــ  اخلااــــ  وأولويامــــا يف قــــال التنميــــ ، مــــ  
مراعــــاة قاامــــ  اخليــــارامل املتا ــــ  لتذعيــــ  ضــــدم التعــــا ل يف تــــدضور 

العامــ  األرايـ  ع ـ  ال ـعيد الـو ين ع ـ  النحـو الـاس بيلنـا الذريـ  
 با الدورامل؛

 11-/  أ22الــــتعمال مؤ ــــرامل التقــــد  املعتمــــدة يف املقــــرر  •
لراـــــد التقـــــد  احملـــــرم مـــــن أجـــــ  حتقيـــــ  ضـــــدم التعـــــا ل يف تـــــدضور 

 األراي  ولتقييما واإلبةغ عنا؛
التكشـــام اخليـــارامل املتع قـــ  بكيذيـــ  إ مـــاذ ضـــدم التعـــا ل  •

د   ـــــا يف تـــــدضور األرايـــــ  يـــــمن بـــــرامي عم  ـــــا الو نيـــــ  و/أو 
 وأولوياما الو ني  ل تنمي  املحتدام .

_____________ 


