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ل  عش لاد ابعلاالجتم ا 
للل    2015 ديسمرب/األول كانون 4 - نوفمرب/الثاين تشرين 30 جنيف، 

لادت  و لادوت مـلل
ل

للم ام ل-أألالالل
 
تنننا اتقاةيننر اسننر ا ننكدمال وتتنن ين و نكننام ونضننة األلرنناو امرينناد  ل فننراد وتنن    ت نن   -1

ع نننن  تن  كمننننا النننن ول األ ننننرايف أانكسنننناو ل نسننننر ف ت   11 ننننن امنننناد   2و 1األلرنننناو ف القضننننرت  
 ودامدضنن) الثالن  ايتقاةيننر تنقينت ا ننكدرا   نمترر وف  سنللر تكد نب أكيقيننب انتف ايتقاةيننر تو تنقينتاا  

 اأكنن ا    تدضنن ، تن ع نن  األ ننرايف النن ول اتقضنن  ،(2014 يونينن /ازيننران 27  ىل 23  ننن  نناأوتو، ف
ين الثناين/نوفمرب تو توالننة شنرر كننانون تشننر  شنرر هنايننر ف األ نرايف النن ول اجكمنا  ،2015 عنناو  نن

 ، وع نن  تن يقدضنن  ايجكمننا  الراأننا عشننر ل نن ول2018األول/ديسننمرب  ننن كننة  نننر انن  هنايننر عنناو 
كننننانون األول/   4تشننننرين الثنننناين/نوفمرب و 30األ ننننرايف ف جنيننننف وننننمل األ ننننقو  اممكنننن   ننننا أنننن  

     (1)2015ديسمرب 
وحتريننن ا  لمجكمنننا  الراأنننا عشنننر، وعمنننم  أامماا نننر امكقدنننر ف اما ننن ، ةقننن و جننن ول تعمنننال  -2

   ازينننران/ 26و 25 متةننن  تءننننا  ايجكماعننناي  ننن  الراينننر فيمنننا أننن  الننن وااي الننن  عقضننن ي ينننو   
 اننننتف تن الننننرلين ا ننننكنك  ايجكماعنننناي، ت نننن  ف جننننري النننن  امناةشنننناي  ننننو  وف   2015يونينننن  
 نننرا ع ننن  ايجكمنننا  الراأنننا عشنننر  نننن تجنننة لدر  األ نننرايف الننن ول أضقنننول الدمنننوو ع ننن  حتسننن  الوءيضنننر

 ف ااينر  ن  اجكماعناي مخسنر امدنّ   النرلين عضن  اجلوارينر، امسالة ف لآلاا  والكما ا    اعكمادمها 
 األ ننرايف النن ول مجيننا دقِعيَنن  ،2015 نننوفمرب/الثنناين وتشننرين تككننوأر/األول تشننرين فنن   ف جنيننف
     ىل امشااكر فيرا   امركمر وامنسماي األ رايف    وال ول

  

__________ 
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لحن  ملاالجتم اللل-ث ا  الل
 
، 2015تشنننننرين الثننننناين/نوفمرب  30افكنننننكت ايجكمننننناَ  الراأنننننا عشنننننر ل ننننن ول األ نننننرايف، ف  -3

السننق  أرتراننن  دو كرو ربو نن ، اممثننة النن الل لق كيتننا لنن ت  تكننج األ ننل امك نن   ف جنيننف والننين 
    (2)ايجكما 

تشنننرين  30وشنننر  اقنننة ايفككننناا الرفينننا امسنننكوت، تءننننا  اجل سنننر الدا نننر األوىل امدضنننود  ف  -4
،  لضننننا  أياننننناي تدىل كننننة  نننننل يننننااقر السننننمو ام تنننن  األ نننن   ت نننن ي   ننننن 2015الثنننناين/نوفمرب 

أ كيتنننناا ونالننننج الننننين الننننوناا  وونيننننر الشننننمتون اوااجيننننر والككنننناا  اوااجيننننر والشننننمتون األواوأيننننر ف 
مترر نننز  أ كيتننا، دينن ي  ايننن يردا وامنن ير الدنناو متكننج األ ننل امك نن   ف جنيننف واأل نن  الدنناو منن

السنما،  ايتنة  نولر، نياأنر  عنن األ ن  الدنناو ل  نل امك ن  ا ونالقنر النين ال كننر ال ولينر ل  نن يج 
األمحننر، كريسننك  أنن ئا ونالننج ونيننر ال ولننر ف  ويسننرا، جننوام  ننااتنا و نن ير  ا م ننر ال وليننر  سننر 

واليسننر س ننن  مت سننر  ركننز الننكميف  تاف ننر الننتوالر الدنضوديننر،  يرننان أنن  ا  -األلرنناو األا ننير 
   جنيف ال وئ إلنالر األلراو ل  را  اإلنسانير، أااأرا ا ينغ 

وف اجل سننننننر الدا ننننننر ااجننننننا، اعكمنننننن  ايجكمننننننا  الراأننننننا عشننننننر جنننننن ول تعمالنننننن ، الننننننوااد ف  -5
  APLC/MSP.14/2015/3، وأرنا   عم  ، الوااد ف الوءيضر APLC/MSP.14/2015/1/Rev.1 الوءيضر

 ،ونا قيننا ،وأولننن ا ،و ن ونيسننيا ،اجل سننر الدا ننر األوىل تيريننا ، انكقلقنن  أالكزكيننر تفرانسننكان وف -6
 ايجكمننننا  وتّكنننن   واولننننن ا، نواأننننا  لننننرلين ايجكمننننا  الراأننننا عشننننر  ،وكولو قيننننا ،وكو ننننكاايتا ،وشنننني  
 تيرينننا   ع منننا   ايجكمنننا  وتانننا   تواد مشيننن ، ت يننننا  عا نننا  لمجكمنننا    ويسنننرا،  نننق  تديننن َ  أاإلمجنننا 
  ننن جنيننف، ف السننما نننز  لشننمتون امك نن   األ ننل  تكننج فننر   ننن كننوياويف، أينن  السنني  أكدينن 
 أالنياأننر، الكنقيننت دعننل وانن    نن ير وأكدينن  لمجكمننا ، تنقيننتيا   ت ينننا   امك نن   ل  ننل الدنناو األ نن  ِةقننة
      ين وان،  ن ِةقة الين ايجكما ،  نسِّضا  تنقيتيا  ل رلا  كاالود ووان

لل
لادمش رك لاـلاالجتم الل-ث دث اللل

 
 ،و  نننننقانيا ،واألادن ،واألاجنكننننن  ،شنننننااك  ف ايجكمنننننا  الننننن ول األعرينننننا  الكالينننننرل  ءيوأينننننا -7

 ،وتوكرانينننا ،وتواو نننوا  ،وتنرنننوي ،و ن ونيسنننيا ،وتمانينننا ،و كنننوادوا ،وتفرانسنننكان ،و  نننكونيا ،وت ننن اليا
 ،وأواكينننا فا ننو ،وأوتسننوانا ،وأوتننان ،وأنننن ،وأنمننا ،وأ راايننا ،وأ كيتننا ،والربانيننة ،و يياليننا ،وتيرلننن ا

 ،وتنننننننننننونن ،وتشننننننننننناد ،وتركينننننننننننا ،وتاي نننننننننننن  ،وأنننننننننننيماود ،وأننننننننننن و ،وأولنننننننننننن ا ،والقو ننننننننننننر وا ر ننننننننننن 
ومجروايننننر  ضنننن ونيا اليو و ننننمفير  ،ومجروايننننر التونرننننو ال  ضرا يننننر ،واجلمروايننننر الكشننننيتير ،واجلزالننننر
و ننان  ،ون قنناأو  ،ونا قيننا ،واو انيننا ،وجنننوأ السننودان ،وجنننوأ تفريضيننا ،ومجروايننر  ولنن وفا ،ا نناأض  
 ،وشننني   ،و ويسنننرا ،والسنننوي  ،والسنننودان ،والسننننرال ،و ننن وفينيا ،و ننن وفاكيا ،والسننن قادوا ، نننااينو
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 ،والق قنننننننننن  ،وفرنسننننننننننا ،و واتيمنننننننننناي ،وعمننننننننننان ،والدننننننننننرا  ،و اجيتسننننننننننكان ،وال ننننننننننو ال ،ويننننننننننرأيا
 ،وكمقوديننا ،وكرواتيننا ،والتر نن  الر ننوئ ،وةيننر ،وةننرب  ،وفن ننن ا ،اايننر(القوليق -)مجروايننر  وفنننزويم
 ،وليكوانينننا ،ولتسنننمرب  ،ويتقينننا ،وكينينننا ،والتويننن  ،وكولو قينننا ،وكو نننكاايتا ،وكنننوي ديقنننواا ،وكنننن ا
 ،و ونا قيننب ،و وايكانيننا ،وامم تننر امك نن   لربييانيننا الدسمنن  وتيرلننن ا الشننمالير ،وامتسنني  ،و اليزيننا
 ،وانرااينننننا ،وانننننن وااد ،واننننناي  ،ونيوني نننننن ا ،ونيتنننننااا وا ،ونيك ينننننا ،والنيكنننننر ،والنمسنننننا ،روي والنننننن

 واليونان  ،واليمن ،والياأان ،واولن ا
 ننننن  11 ننننن امنننناد   4وشننننااك  الوفننننود الكاليننننر ف ايجكمننننا  أ ننننقر  راةننننج وفضننننا  ل قضننننر   -8

 ،وال نن  ،و نننرافوا  ، ننر  ينتننا لمجكمننا ل ننن النسنناو النن او    1 ننن امنناد   1ايتقاةيننر والقضننر  
والوييننننناي امك ننننن    ،وا نننننن  ،وامم تنننننر الدرأينننننر السننننندودير ،وامرنننننرأ ،وليقينننننا ،ولقننننننان ،وكاناوسنننننكان
 األ ريتير 

 نننن النسننناو  1 نننن امننناد   3و 2 نننن ايتقاةينننر والقضنننرت   11 نننن امننناد   4أنننالقضر   وعمنننم   -9
ج امنسمننناي واممت سننناي ال ولينننر، وامنسمننناي اإلة يمينننر، النن او  ، ارينننري ايجكمنننا  أ نننقر  راةننن

وا يئننناي، وامنسمننناي  ننن  ا تو ينننر الكالينننرل ايحتننناد األواويل، و ركنننز جنينننف الننن وئ إلنالنننر األلرننناو 
ل  ننننرا  اإلنسننننانير، وا م ننننر ال وليننننر  سننننر األلرنننناو األا ننننير، وال كنننننر ال وليننننر ل  نننن يج األمحننننر، 

ال  يج األمحنر وا نمل األمحنر، و نسمنر الن ول األ ريتينر، و نسمنر األ نن وايحتاد ال وئ جلمدياي 
والكدنناون ف تواوأننا، و نسمننر األ ننل امك نن   ل يقولننر، وأرنننا   األ ننل امك نن   اإل ننال ، ودالننر  األ ننل 
امك نن   لرجننرا اي امكد ضننر أاأللرنناو، و تكننج األ ننل امك نن   لشننمتون نننز  السننما، و تكننج األ ننل 

 و  اي امشاايا  امك   
 ننن النسنناو النن او  ،  1 ننن امنناد   4 ننن ايتقاةيننر والقضننر   11 ننن امنناد   4أننالقضر   وعمننم   -10

اريننننري ايجكمننننا  أ ننننقر  راةننننج امنسمنننناي األوننننرت الكاليننننرل  ركننننز الكثقينننن  واينكدننننا  النننن ولي ، 
ل ننننن و  اي ننننكئماين ، وا(HALOوال ننننن و  اي ننننكئماين منسمننننر دعننننل ا يننننا  ف امنننننا ب اويننننر  )

 زيز األ ن القشر ، والقريب اي كشاا  امدين أاأللراو  دال وئ لك
وتننننننرد ةالمننننننر وميننننننا الوفننننننود وامننننننن وأ  امشننننننااك  ف ايجكمننننننا  الراأننننننا عشننننننر ف الوءيضننننننر  -11

APLC/MSP.14/2015/INF.1  
  

لأعم طلاالجتم اللل-رابو الل
 
تشننرين  30 ننرايف تسننا ج سنناي عا ننر ف القنن    ننن عضنن  ايجكمننا  الراأننا عشننر ل نن ول األ -12

 30 ف امدضننننود  الثانيننننر، الدا ننننر اجل سنننر وتءنننننا   2015كننننانون األول/ديسننننمرب   4الثننناين/نوفمرب  ىل 
 الريننن ايا،  سننناع    و نننو  تناولننن  امسنننكوت افيدنننر ج سنننر عقضننن ي ،2015 ننننوفمرب/الثننناين تشنننرين

 الشنننمتون وونينننر النننوناا  النننين ونالنننج أ كيتننناا  نننن ت ننن ي  األ ننن   مبشنننااكر ينننااقر السنننمو ام تننن ، 
 أرترانن  أ كيتنا، و نق  اينن يردا دين ي  أ كيتنا، ف األواوأينر والشنمتون اوااجينر والككاا  اوااجير
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آاا   و اا رينننننن  ت ننننن ي ا األ ننننن    سكشننننناا  اتيسنننننن ، وينننننان ايجكمنننننا ا النننننين كرو ربو ننننن ، دو
،  ننننن ير  ااأينننننر النننننناج   نننننن األلرننننناو األا نننننير ف تو نننننن اا ولنننننود داا  ين ا نننننوا ،  نننننن توايننننن 

 ناِاري  األلراو  نلر ٌر ف ا م نر التولو قينر  سنر األلرناو األا نيرا وسمن  اسن  تمحن  ، نسنٌ  
  داعل منسمر النناج   نن األلرناو األا نير ف تفرانسنكانا وويقنونراي تشانكشنو، اليسنر ااأينر النناج

 نننو  القرعينننر مبضا دنننر  نننا كنننايو  - نننن األلرننناو األا نننير واألشنننلا  او  اإلعاةنننر ف  نيضنننر أنننان 
أكاي ننن ا ولننوين وا ننود، امنسننب الننو ين لشننقتر  سنناع   الننناج   ننن األلرنناو األا ننير ف  ونا قيننبا 

امضنرا  اواينر والسق    لن  واين   نو يز، اممث نر ال المنر لتو نكاايتاا وكاتاليننا ديقانن اد ت نيما، 
امدنينننننر اضنننننو  األشنننننلا  او  اإلعاةنننننرا وفاكونننننن و تشنننننافيز أيِنيّننننناد،  سكشننننناا اضنننننو  اإلنسنننننان 
واإلعاةننر لنن ت  قو ننير األ ننل امك نن   لشننمتون المجئنن ا وووليننو أرافننو،  نن ير  داا  األ ننن القشننر  

   قيت أالنياأر وال وئ ف وناا  اوااجير ف شي  ا وووان كاالود اوان،   ير وا   دعل الكن
وتءننا  اجل سنناي الدا ننر الثانينر والثالثننر والثا نننر، ةنّ    النن ول األ ننرايف الن    قنن  الكم ينن  وفضننا   -13

  ننن ايتقاةيننر، وانن   ءيوأيننا والسنننرال وةننرب  و وايكانيننا والنيكننر،   قاجننا النن  5 ننن امنناد   4و 3ل قضننرت  
، APLC/MSP.14/2015/WP.5، وAPLC/MSP.14/2015/WP.3تننننننننننننرد  وجزاجننننننننننننا الكنقيتيننننننننننننر ف الوءننننننننننننالب 

 ع ننننننننننننننن  ،APLC/MSP.14/2015/WP.10، وAPLC/MSP.14/2015/WP.8، وAPLC/MSP.14/2015/WP.7و
 حت نننيم   ،5 امننناد  أكنقينننت امدنينننر ال كننننر اليسنننر أ نننقكرا أولنننن ا، ةنننّ    الننن ،  ىل وأاإل نننافر  الكنننوائ 

الوءننالب  ف الننوااد ، ع نن  الن ننو5النرننال  ادنن د ف امنناد  وعنن  ل م ر ينن      ننج كننة عننن  ماسنناي تو/و
، APLC/MSP.14/2015/WP.6، وAPLC/MSP.14/2015/WP.4، وAPLC/MSP.14/2015/WP.1الكاليننننننننننننننننننر، 

     APLC/MSP.14/2015/WP.11، وAPLC/MSP.14/2015/WP.9و
  5أكنقينننننت امننننناد   وف اجل سنننننر الدا نننننر الثالثنننننر، نسنننننر ايجكمنننننا  ف تنشنننننير ال كننننننر امدنينننننر -14

 ف واد كمننننننننننا ال كنننننننننننر عمننننننننننة عننننننننننن الكضريننننننننننر ال كنننننننننننر الننننننننننين ةننننننننننّ و او ننننننننننو ، وجنننننننننن  وع نننننننننن  
 الننننننن  األ نننننننرايف الننننننن ول وةننننننن      APLC/MSP.14/2015/31 ىل  APLC/MSP.14/2015/7 الوءنننننننالب
ءننر  د و نناي تير اننا  ننوا ف تننزال ي تو ام رو ننر امنننا ب تيرنن   ننمتورا   تكم نن   5منناد  أا عمننم   س َّ

       ن ايتقاةير 
ووننمل اجل سننناي الدا ننر  نننن الراأدنننر  ىل الثا نننر، نسنننر ايجكمنننا  ف ا الننر الدا نننر لمتقاةينننر  -15

وتنقيتاا،  سكدر ا   ا تقارَن  نن تضن و و نا أضن  ةالمنا   نن حتن ياي تدن   حتضينب تان ايف ايتقاةينر 
جكمنا  الكضن و النت  تقانرن  ننت  ننمترر اي وتنناول   2019-2015وتيقينب وينر عمنة  ناأوتو ل قن   

 تنشننير ف ايجكمننا  ونسننر  ا ننكدرا  تنقيننت ايتقاةيننر الثالنن  ف السنند   ىل حتضيننب عاميننر ايتقاةيننر 
 وةننننننّ      وامسنننننناع   الكدنننننناون حتسنننننن  وجلنننننننر الكدنننننناوين اي كثننننننال وجلنننننننر الرينننننن ايا  سنننننناع   جلنننننننر

نننننر  سنننناع   الريننن ايا وجلنننننر حتسنننن  الكدنننناون جل اؤ ننننا  أ نننقكرل والننننرلين، و ن ونيسننننيا كو نننكاايتا
وامسنننناع   وجلنننننر اي كثننننال الكدنننناوين، ع نننن  الكننننوائ، تضريننننرا  كننننة  عننننن عمننننة جلنكنننن ، وتننننرد الكضننننااير ف 

، APLC/MSP.14/2015/5، وAPLC/MSP.14/2015/4، وAPLC/MSP.14/2015/6الكالينننننننننننننر  الوءنننننننننننننالب
       ع   الكوائ 
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، ااكقننننة ايجكمننننا  أنننناليوو النننن وئ ل شننننلا  او  2015مرب كننننانون األول/ديسنننن  3وف  -16
 اضننو  امدنيننر اوايننر امك نن   األ ننل  ضننرا  ت ننيما، ديقاننن اد كاتالينننا  ىل دعننو  ووقجرنن   اإلعاةننر 

 تنقيننتاا امضننرا األنشننير  ننن سموعننر فدر ن  ايجكمننا ، ف ك مننر إللضننا  اإلعاةننر، او  األشنلا 
لننننرلين ع نننن  ا نننن يف امشنننن   الننننت  تسنننند  النننن ول األ ننننرايف ف ا وشنننن د   النننن وئ أنننناليوو ااكقنننناي  

     ايتقاةير وامضرا  اواير  ىل حتضيض  
وكننننتل  ف  ننننيا  نسننننر ايجكمننننا  ف ا الننننر الدا ننننر لمتقاةيننننر وتنقيننننتاا، ننننناة  ايجكمننننا   -17

مرينناد  ل فننراد، ونسننر الكضنن و ادننرن والك نن ياي النن  ي تننزال ةالمننر ف سننال تنن     زوننناي األلرنناو ا
   ، كما ةّ  را الرلين APLC/MSP.14/2015/2ع   وج  او و  ف الوءيضر 

وف  نننننيا  النسنننننر ف ا النننننر الدا نننننر لمتقاةينننننر وتنقينننننتاا تيرينننننا ، تنننننناول ايجكمنننننا   سنننننللر  -18
 ر  نننن ايتقاةيننن 7 سنننمتولياي الننن ول األ نننرايف عنننن تنننوو  الشنننقافير ف  عننن اد الكضنننااير عمنننم  أامننناد  

، الننننننننننننوااد ف الوءيضننننننننننننر "دليننننننننننننة  عنننننننننننن اد الكضننننننننننننااير"ع نننننننننننن  وجنننننننننننن  او ننننننننننننو ، ةنننننننننننن و الننننننننننننرلين و  
APLC/MSP.14/2015/WP.2  ليتنننننون مبثاأنننننر تدا  شنننننا  ر تسنننننكد  ونننننا الننننن ول األ نننننرايف ف الوفنننننا ،

    7أالكزا اجا اواير أكض مي الكضااير مبوجج اماد  
وف اجل سنننر الدا نننر السننناأدر، تنننناول ايجكمنننا  امسنننالة اإلدااينننر وامالينننر ااي ال ننن ر أدمنننة  -19

 شنننننروع   ضنننننراين يكد ضنننننان أكدزينننننز اسنننننن اإلداا  "واننننن   دعنننننل الكنقينننننت واالكرنننننا امالينننننر ونسنننننر ف 
، ةننننننننن  رما الننننننننرلين ع ننننننننن  الن ننننننننو النننننننننوااد ف "والشننننننننقافير داونننننننننة وانننننننن   دعنننننننننل الكنقيننننننننت اماليننننننننر

، فرينننننننم  عنننننننن "وينننننننر عمنننننننة APLC/MSP.14/2015/WP.12و APLC/MSP.14/2015/L.1 النننننننوءيضك 
"، ةننننننننننن  رما النننننننننننرلين وتنننننننننننردان ف 2019-2016واننننننننننن   دعنننننننننننل الكنقينننننننننننت و يزانيكرنننننننننننا ل قننننننننننن   

  APLC/MSP.14/2015/WP.13 الوءيضر
وتيرينننا  ف  نننيا  النسنننر ف امسنننالة اإلدااينننر وامالينننر ااي ال ننن ر أدمنننة واننن   دعنننل الكنقينننت  -20
را امالينر، وأاإلشناا   ىل "الكوجين  ال نادا عنن الن ول األ نرايف  ىل وان   دعنل الكنقينت"، النت   واالك

ك ّنف الوان   أنلن تضنن و تضرينرا  ويينا  وشنقويا  عننن تنشنير وان   دعنل الكنقيننت و ن  تعما نا و اليكرننا 
دننا  عننن السنننر  ىل كننة اجكمننا   ننن اجكماعنناي النن ول األ ننرايف، وأننلن تضنن و تضريننرا   اليننا   نننويا   راجَ 

الساأضر وتضريرا   اليا  تولينا   ننويا  عنن السننر اجلااينر  ىل جلننر الكنسنيب ت  ىل اجكمنا  الن ول األ نرايف، 
وعنننن تدالرنننا  2015نسنننر ايجكمنننا  ف "الكضرينننر امرا ننن  عنننن تنشنننير واننن   دعنننل الكنقينننت ف عننناو 

د ف و اليكرنننننننننننننننا" النننننننننننننننت  ة  ننننننننننننننن   ننننننننننننننن ير واننننننننننننننن   دعنننننننننننننننل الكنقينننننننننننننننت أالنياأنننننننننننننننر، والنننننننننننننننت  ينننننننننننننننر 
، كمننننا نسننننر ف "تضرينننر  راجننننا ا سنننناأاي عنننن أيننننان النقضنننناي APLC/MSP.14/2015/WP.16 الوءيضنننر

واإلينننراداي النننت  و ننند  ال نننن و  اي نننكئماين لواننن   دعنننل تنقينننت اتقاةينننر اسنننر األلرننناو امرينننناد  
، فرينننننننم  عنننننننن " يزانينننننننر واننننننن   دعنننننننل APLC/MSP.14/2015/MISC.1ل فنننننننراد"، النننننننوااد ف الوءيضنننننننر 

"، النننننننننننن  ةنننننننننننن  را  نننننننننننن ير وانننننننننننن   دعننننننننننننل الكنقيننننننننننننت أالنياأننننننننننننر، وتننننننننننننرد ف 2016لدنننننننننننناو  تالكنقينننننننننننن
  APLC/MSP.14/2015/WP.15 الوءيضر
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وتيرينننا  ف  نننيا  النسنننر ف امسنننالة اإلدااينننر وامالينننر ااي ال ننن ر أدمنننة واننن   دعنننل الكنقينننت  -21
شننرو   ضننرا أشننلن واالكرننا اماليننر، تننناول ايجكمننا   سننللر اوكينناا  نن ير ج ينن  ل وانن   ونسننر ف  

 جنننرا  ايوكيننناا لكديننن   ننن ير الواننن   اجل يننن  وامقنننادي الننن   نننكقكَّقا ف الكديينننناي امضق نننر،  ىل جاننننج 
، APLC/MSP.14/2015/L.2اإلعنننننننمن عنننننننن الوعيقنننننننر الشنننننننا ر ، ع ننننننن  الن نننننننو النننننننوااد ف النننننننوءيضك  

 ، ع   الكوائ APLC/MSP.14/2015/WP.14و
امسنننالة اإلدااينننر وامالينننر ااي ال ننن ر أدمنننة واننن   دعنننل الكنقينننت  وتيرينننا  ف  نننيا  النسنننر ف -22

ويانن   واالكرننا اماليننر، نسننر ايجكمننا  ف تضريننر  نسننب أرنننا   الرعايننر تننناول فينن  تو ننا  الربنننا   
ايجكمنننا  ا اجنننر ام  نننر ألن يضنننوو عننن د تكنننرب  نننن الننن ول األ نننرايف، الضنننادا  ع ننن  تضننن مي الننن عل، 

 نننن   2016لك ضيننننب  شنننااكر وا نننندر ف اجكماعننناي عنننناو  2016  ف عننناو أاي نننكثماا ف الربنننننا 
الرايننر أنن  اجل سنناي امضننرا عضنن اا ف جنيننف وف ايجكمننا  اوننا ن عشننر ل نن ول األ ننرايف امضننرا 
عض ف ف  نانكيا و، شني    ويان  ايجكمنا  تن  نن األمهينر مبتنان  واين ر رتن  الن ول األ نرايف 

  ن ومل أرنا   الرعاير    يوجا أضو  أشلن توّج  ايتقاةير  سكضقم  امكلءر  أاأللراو  ن  اا 
لل
لاد  اراتلألادتوص  تلل-خ مس الل

 
ف  ننيا  النسننر ف ا الننر الدا ننر لمتقاةيننر وتنقيننتاا وحتضيننب عاميكرننا، يانن  ايجكمننا   ننا  -23

امننننمترر الثالنننن  ، أدنننن  اندضنننناد 2014آأ/ت سننننين  20الكضنننن ير انريننننماو عقمننننان  ىل ايتقاةيننننر، ف 
ةينننننر  ىل ايتقا  ىل أدننننن  تنرينننننل مل الننننن  الننننن ول مجينننننا ايجكمنننننا ق  ودعنننننا  ي نننننكدرا  تنقينننننت ايتقاةينننننر 

   اينريماو  ليرا ف تةرأ وة  ممتن 
 ننا  عننمن  نناأوتو، تدان ايجكمننا  ا ننكدمال األلرنناو امرينناد  ل فننراد  ننن ت  جرننر  ا  وراشنني -24

 كان  
ف ا النننر الدا نننر لمتقاةينننر وتنقينننتاا، اّانننج ايجكمنننا  أامد و ننناي  وتيرينننا  ف  نننيا  النسنننر -25

ادّ ءنننر الننن  ةنننّ  كرا الننن ول األ نننرايف والننن  تشنننااي  ىل  سنننمتوليكرا عنننن الدننن د التقننن   نننن النننناج  
األلرننننننننناو األا نننننننننير، كمنننننننننا اّانننننننننج أكضرينننننننننر تنشنننننننننير جلننننننننننر  سننننننننناع   الريننننننننن ايا، النننننننننوااد ف   نننننننننن
 او نننو ، وجننن  وع ننن   ا  ع منننا  أاي نننكنكاجاي النننوااد  فيننن  ، وتانننAPLC/MSP.14/2015/6 الوءيضننر
أامريننن  ف تدزينننز وحتسننن   سننناع   الريننن ايا، وت قينننر  األ نننرايف الننن ول الكنننزاو سننن دا   ايجكمنننا  تكننن 

   ااكياجاي   ايا األلراو و مان اضوةرل 
الك  ننيمي امض  ننر وتيريننا  ف  ننيا  النسننر ف ا الننر الدا ننر لمتقاةيننر وتنقيننتاا، و ننا  راعننا   -26

ل ي قننناي امض  نننر مبوجنننج ت ننن  امننناد  والي قننناي نقسنننرا، ا نننت  5 نننن ال كننننر امدنينننر أكنقينننت امننناد  
 ايجكما  الضراااي الكاليرل
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رـــ ارلبشـــلبلادملـــملادم ـــا لمـــنلرلـــ ملدتماوـــالادميلـــ لادم ـــادةل ا ـــ  لعمل ـــ لل-أدفل
لحظ ر  منلاالل5حام  لافد   لادمض دةلدألا ادلألا  الدلم دةل

 
ةنننننّيل ايجكمنننننا  الي نننننج امضننننن و  نننننن ةنننننرب  لكم يننننن  اموعننننن  النرنننننال  ادننننن د  نننننا  )ت( 

  ننن ايتقاةيننر، ووافننب ع نن  5 ننن امنناد   1ي ننكتمال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد عمننم  أننالقضر  
 ا2019رون/يولي   1الكم ي  ا  

ةنرب  تشنااي،  ث منا فد ن  ف ول ت اموافضر ع   الكم ين ، يان  ايجكمنا  تن  )أ( 
،  ىل تن السنننريف الوايننن  2013رون/يوليننن   1  قرنننا األول لكم يننن   وعننن اا النرنننال  ادننن د أكنننااي  

الننننت  دننننول دون ةنننن اجا ع نننن  تنننن    مجيننننا األلرنننناو امرينننناد  ل فننننراد ف امنننننا ب ام رو ننننر اوا نننندر 
امكقضينر امشنناا  ليرنا  كمنا تشناا ايجكمننا   لوييكرنا تو  نييرجا انو تهننا ي تسننيير فد ينا  ع ن  امننا ب

 ىل تمهيننننر تن تضنننن و ال ولننننر اليننننريف  د و نننناي عننننن الكرينننن اي النننن  تيننننرت ع نننن  و ننننا السننننيير  ع نننن  
نقيننت امنننا ب ام رو ننر  اا كاننن  اننتف ال ولننر ةنن  تشننااي  ىل وجننود  سننالة تكد ننب أالسننيير  تننمتءر ف ت

  ومل ف   الكم ي  5اماد  
لل

شلبلادململادم ا لمنل ث وب  لدتماوالادميل لادم ادةل ا   لعمل ـ لحـام  لر ارلبل-ب ءل
لمنلاالحظ ر  ل5افد   لادمض دةلدألا ادلألا  الدلم دةل

 
ةنننننّيل ايجكمنننننا  الي نننننج امضننننن و  نننننن  ءيوأينننننا لكم يننننن  اموعننننن  النرنننننال  ادننننن د  نننننا  )ت( 

 ننن ايتقاةيننر، ووافننب ع نن   5امنناد   ننن  1ي ننكتمال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد عمننم  أننالقضر  
  ولنن ت اموافضننر ع نن  الكم ينن ، ياسنن  النن ول األ ننرايف تن 2020ازيران/يونينن   1الكم ينن  انن  

  وتو ننن   2015ازيران/يونيننن   1 ننننت  5 نننن امننناد   1 ءيوأينننا مل ركثنننة الكزا اجنننا مبوجنننج القضنننر  
تو  2015ازيران/يونينن   1ا ننول تننااي   5النن ول األ ننرايف تن عنن و انكرننا   ءيوأيننا  ننن تنقيننت امنناد  

 ا ثة    ا ة ب أالغ   الكااي ع و   قرا وا و ا ع   ر ي   وع اا ةقة ال
ولنننننن ت اموافضننننننر ع نننننن  الكم ينننننن ، يانننننن  ايجكمننننننا  تننننننن   اا كننننننان  ننننننن اممت ننننننف  )أ( 

 ننن  ننريان  قدننول ايتقاةيننر،  ننن حت ينن  اكننل ا  تننكمتن دولننر  ننريف، أدنن  شننو تانن  عشننر عا نن تي
لقرننل ا  الدمننة الننت  يقضنن  ع يرننا  نننانف، فمننن اإلإننايل تن تدضنن   ءيوأيننا الدننزو ع نن  أننتل اجلرنن  سنن د

النيننا  القد نن  ل ك نن ياي ولكيننوير ويننا ع نن  اننتا األ نناد  وف اننتا ال نن د، يانن  ايجكمننا  
، ف  دنننر  تمهينننر ايلكنننزاو أامدننناي  ال ولينننر ل عمنننال امكد ضنننر أاأللرننناو، الننن  و ننندكرا األ نننل امك ننن  

الكلكي  ع ن   نروا  وجنود تدلنر  نن تجنة حت ين   نيضنر  نن امننا ب ع ن  تهننا   نا " نيضنر  شنكق  ف 
تهنا وير " )ت   نيضر يقشكق  ف تهننا حتكنو  ع ن  تلرناو  ريناد  ل فنراد( تو " نيضنر  متكن   اوينوا " 

 ا(كوالرا ع   تلراو  رياد  ل فراد)ت   نيضر  ن امدرويف تن  يقشكق  ف اا
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ولنن ت اموافضننر ع نن  الكم ينن ، يانن  ايجكمننا ، ف  دننر  اإلشنناا   ىل تن  ءيوأيننا  )م( 
واإلشناا   ىل الكزا رنا أكضن مي وينر  2017ة    وير عمة  ق  ر ف   قرنا تسنر   ىل هناينر عناو 

، تننن   ننيتون  ننن امقينن  لننو ةنن     ءيوأيننا  ىل النن ول األ ننرايف، 2017سّ ءننر ا ننول نيسننان/تأرية 
، ويننر عمننة سّ ءننر تشننمة ةالمننر سّ ءننر وميننا امنننا ب النن  يدننريف 2017نيسننان/تأرية  30ا ننول 

تو يشننكق  ف تهنننا حتكننو  ع نن  تلرننناو  رينناد  ل فننراد، وتضنن يراي  ننننوير عننن امنننا ب النن   نننكدا  ف  
 اشمولر أالي ج، و يزانير  ق  ركة  نر تءنا  الق   امكقضير ام

  الي نج تيرينا ، يانن  ايجكمنا  تن اوينر النن  ةنّ  كرا  ءيوأيننا، ولن ت اموافضنر ع نن )د( 
ا ننل كوهنننا ةاأ ننر ل كيقيننب و مواننر و تننن اينن اا،  ي تن ناارننا يكوةننف ع نن  نكننال  جرننود امسننت 
وا ننننكضراا الكمويننننة والك نننن   ل ك نننن ياي النننن  ييرارننننا الو ننننا األ ننننين  وف اننننتا ال نننن د، يانننن  

 ن تض مي  ءيوأيا تضاايراا  نويا   ىل ال ول األ رايف عما ي  ل ايجكما  تن ايتقاةير  كسكقي   
  ن   ج الكم ي ا  14الكض و ادرن فيما يكد ب أايلكزا اي الوااد  ف اجلز   ‘1‘
نكننننال  جرننننود امسننننت وكيننننف  تننننن لريرينننناااي اإل ننننافير امض  ننننر تن ترننننّ  فرننننل  ‘2‘

  ءيوأيا لك  ياي الكنقيت امكقضيرا 
ل مننا ب الن  يشنكق  ف ا  سّ ءر عن اكنل الك نّوا امكقضن  تكرينمن ت ننيق د و اي  ‘3‘

ليننننر ل عمننننال  ننننا امدنننناي  ال و ا  ويواجننننا وامنننننا ب النننن  تلكنننن ي ويواجننننا راشنننني
 امكد ضر أاأللراوا

ا نننن ود  حتنننن ي  عننننن عم يننننر تيننننوير ويننننا إلجننننرا  تنشننننير  سننننت تاا نننن  ع نننن  ‘4‘
 اإليري ير اإلءيوأيرا 

جرننود تدقئننر امننوااد والكمويننة اوننااج  امضنن و وامننوااد النن  تتااكرننا اتو ننر  ءيوأيننا  ‘5‘
لنن عل الكنقيننت، واجلرننود النن  تقننتل جلننتأ  كدننا    تو  سكشننااين دولينن  ف سننال 

  تاف ر األلراو لكض مي دعل فين  ىل  ءيوأياا 
 ااأيا  تو   قيا  ع   الكنقيت إالكر اي ف ا الر األ نير وكيقير تلء  اتف الكر اي  ‘6‘
ولننن ت اموافضنننر ع ننن  الكم يننن  تيرينننا ، ياننن  ايجكمنننا  تن ترينننم    نننج الكم يننن   )ان( 

 داي  لضياد الكض و  نويا   نيتون عوننا  كقن ا  إلءيوأينا وجلمينا الن ول األ نرايف ف  نقية تضينيل تضن و 
ن  ءيوأيننا تضنن مي تضننااير سّ ءننر أنن نا  الكنقيننت تءنننا  فنن   الكم ينن   وف اننتا السننيا ،   ننج ايجكمننا   نن

األ ننننرايف   دنننناي  الضينننناد اننننتف تءنننننا  ايجكماعنننناي  نننن  الرايننننر أنننن  النننن وااي واجكماعنننناي النننن ول
 اواممترراي اي كدرا ير

، 5 نننن امنننناد   1وف  نننيا  ف اانننر عننن و ا كثنننال  ءيوأيننننا الكزا اجنننا مبوجنننج القضنننر   )و( 
ة  دننا  ف جننو  ننن الكدنناون لك نن يت اننتا الو ننا و نننا وافضنن  النن ول األ ننرايف ع نن   واينن ر الدمنن

  سكضقم  ا وء   
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ــ لدتماوــالادميلــ لادم ــادةل ا ــ  لعمل ــ لل-ج مل رــ ارلبشــلبلادملــملادم ــا لمــنلموروت ا 
لمنلاالحظ ر  ل5حام  لافد   لادمض دةلدألا ادلألا  الدلم دةل

 
النرننننال  ادنننن د  نننننا  ةننننّيل ايجكمننننا  الي ننننج امضنننن و  ننننن  وايكانيننننا لكم ينننن  اموعنننن  )ت( 

 ننن ايتقاةيننر، ووافننب ع نن   5 ننن امنناد   1ي ننكتمال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد عمننم  أننالقضر  
 ا2021كانون الثاين/يناير   1ا   الكم ي 
ولنننن ت اموافضننننر ع نننن  الكم ينننن ، يانننن  ايجكمننننا  تن  وايكانيننننا اكننننري تن السننننريف  )أ( 

يننا ع نن  تنن    مجيننا األلرنناو امرينناد  ل فننراد ف امنننا ب ام رو ننر الواينن  الننت  دننول دون ةنن ا   وايكان
ال  تفادي تهنا وا در لوييكرنا تو  نييرجا انو تن "نسناو السنم ر ع ن   نول ا ن ود  نا ال ن را  

داوننة األاا نن  ا  الررأيننر، اممتلننف  ننن حت ننيناي واضننول تلرنناو" ةنن  يتننون، ف أدنن  ا ننايي، واةدنن
ر ال ننندج تلكيننن  الننن  أنننالنسر  ىل الرمنننو  الضنننالل فيمنننا يكد نننب أنننامواةا ال ةيضننناموايكانينننر لتنننن  نننن 

 ال   ود الشمالير اموايكانير
ولنن ت اموافضننر ع نن  الكم ينن ، يانن  ايجكمننا  تن  وايكانيننا اكننري تهنننا تنننو  أدنن   )م( 

 ر ينننن  امر ننننر أنننن   اننننواا  ننننا اجلرنننناي ااي ام نننن  ر وامرينننن  فينننن  أريننننر ا  ننننول ع نننن  امد و نننناي
اليقو رافيننر واورالييننر ااي ال نن ر وكننتل ،  اا اةكرينن  األ ننر، لو ننا ويننر مداجلننر ت   نيضننر يننكل 

 اا تتون وا در لوييكرا الضرياليرحت ي ا
أدننن  ا  وياننن  ايجكمنننا  تن الننن ول األ نننرايف  كسنننكقي  لنننو ةننن     وايكانينننا  ننننوي )د( 

ن فيمنننا انننا ا  نننول ع ننن  الننن   د و ننناي عنننن جنننويي ا نننواا انننتف و د و ننناي عنننن الكضننن و ادنننر 
 او ا ويا مداجلر امنا ب اد د امد و اي امكد ضر أامواةا ال ةيضر   وداا الشمالير وعن 

وف اننننتا السننننيا ،   ننننج ايجكمننننا   ننننن  وايكانيننننا تضنننن مي تضننننااير سّ ءننننر   ننننو   )ان( 
 ننرايف وامننمترراي الكضنن و ا ايننة ف ايجكماعنناي  نن  الرايننر أنن  النن وااي واجكماعنناي النن ول األ

 اي كدرا ير 
لل

رـــ ارلبشـــلبلادملـــملادم ـــا لمـــنلادن  ـــ لدتماوـــالادميلـــ لادم ـــادةل ا ـــ  لعمل ـــ لل-داطل
لمنلاالحظ ر  ل5حام  لافد   لادمض دةلدألا ادلألا  الدلم دةل

 
ةننّيل ايجكمننا  الي ننج امضننن و  ننن النيكننر ل   ننول ع ننن  ر ينن  ل جننة ادنن د لننن   )ت( 

 ا5اماد    ن 1األلراو امرياد  ل فراد ف امنا ب ام رو ر، وفضا  ل قضر   أرير  كمال ت   
ل دم يننننر امكقننننب ع يرننننا ا  وتعننننرأ ايجكمننننا  عننننن الض ننننب لدنننن و ت ننننريف النيكننننر وفضنننن )أ( 
والنسنننننر ف ت ننننن   5وتضننننن مي   قننننناي ر يننننن  ااجنننننال ادننننن د  ف امننننناد   عم ينننننر  عننننن اد" امكمث نننننر ف
ايجكمنا  السناأا ل ن ول األ نرايف  وتعنرأ ايجكمنا  عنن األ نف أوجن  ، الن  تنشنئ  ف "الي قاي
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أسننقج تننلور  ننن تدا  وييكرننا أشننلن حت يننة الي ننج  5وننا  لدنن و رتننن ال كنننر امدنيننر أكنقيننت امنناد  
 االنيكر ف تض مي   ق 

وياننن  ايجكمنننا  تن انننتف الدم ينننر تضكريننن ، لتننن  تنننمتد  عم رنننا أ نننوا  يلضننننر،  )م( 
ة ايجكمننا  الننت  ينسننر ف اننتف الي قنناي أسننكر تشننرر، ليكسنن  اإلعنن اد لك  يننة تضنن مي الي قنناي ةقنن

الي ننننج وإلجننننرا  تقننننادل ف   نننناا  ننننن الكدنننناون أنننن  ال ولننننر  ض  ننننر الي ننننج وال كنننننر امدنيننننر أكنقيننننت 
  وف اننتا السننيا ، يانن  ايجكمننا  تن النيكننر وايتقاةيننر أوجنن  عنناو  يسننكقي ان  ننن  نن  5 امنناد 

مننن    ننننر وااننن    ىل  ووافنننب ع ننن   ننننت النيكنننر ر يننن ا  ، كنننا م    اي الكم يننن   ننن ا  عم ينننر تضننن مي   قننن
  وأاإل نننافر  ىل الننن ،   نننج ايجكمنننا  أنننلن يضننن و النيكنننر 2016كنننانون األول/ديسنننمرب   31  اينننر
، لتننننن  يسنننننكقي  النيكنننننر والننننن ول 2016آااا/ نننننااد  31ل دم ينننننر الضالمنننننر، وا نننننول ا  وفضنننننا ،   قننننن
 اتداوين أشلن الي جرايف  ن تقادل األ 

ولننن ت اموافضنننر ع ننن  الكم يننن ، ياننن  ايجكمنننا  تن اوينننر امض  نننر  نننن النيكنننر ف  )د( 
  قنن  ا ننائ ةاأ ننر ل كيقيننب لتنرننا  نن   مواننر  واكننر ايجكمننا  كننتل  تن النيكننر ةنن  إنن  نقسنن  ف 

 ين  امنتكوا  ف   قن  و ا يكيت ل  امرين  ةن  ا  ف عم ينر الكنقينت أنوت   ت نر  ممنا تنوا  أن  فن   الكم
 اول نيكر ع   ا   وا ا ائ وتن الضياو أتل   تن تن يتون  قي ا  لمتقاةير 

كقن   ل وفنا  ا   ول ت اموافضر ع   الكم ي ، يان  ايجكمنا  تنن  النيكنر أنتل جرنود )ان( 
ررنننننا لقرنننننل النينننننا  القد ننننن  ل ك ننننن ياي الننننن  ي ينننننزال يواج 2013أالكزا اتننننن  الننننن  ةيدرنننننا ف عننننناو 

عننن الكضنن و ادننرن، لتننن الي ننج ا ننائ ي دكننو  ع نن  ويننر عمننة  نننوير  ق نن ر ا  ولرأننم   نننوي
 ىل  دننناي  الكضننن و امرجدينننر الننن   نننن شنننلهنا تن تسننناع  ا  ل كيرننن  مبنننا ينننمتد   ىل  ننننان الدمنننة ا نننكناد

وف انننتا   يننن  النيكنننر ومجينننا الننن ول األ نننرايف ع ننن  تضينننيل الكضننن و ادنننرن ف الكنقينننت تءننننا   ننن   الكم
تن يضننّ و النيكننر  ىل النن ول األ ننرايف، ف   قنن  امنكسننر ا  ال نن د، يانن  ايجكمننا  تننن   ننيتون  قينن 

ءننر تكريننمن ةالمننر سّ ءننر وميننا امنننا ب النن  يدننريف تو 2016آااا/ ننااد  31ف  ، ويننر عمننة س َّ
النن   ننكدا  ف كننة  يشننكق  ف تهنننا حتكننو  ع نن  تلرنناو  رينناد  ل فننراد، وتضنن يراي  نننوير عننن امنننا ب

 الق   امكقضير امشمولر أالي ج نر تءنا  ا
ياننننن  ايجكمننننا  تننننن   نننننن امقينننن  أالنسنننننقر ا ، الكم ينننن  تيرينننن ولنننن ت اموافضننننر ع ننننن  )و( 

، ت  تن يضنّ و النيكننر  د و نناي 5لمتقاةينر تن يراعنن  النيكنر  ماسنناي ال كننر امدنيننر أكنقينت امنناد  
 عما ي  ل 
م رمنننر امكقضينننر و واةدرنننا واكمرنننا، ووينننا تيرننن  انننتف امننننا ب تو عننن د امننننا ب ا ‘1‘

اإلفننرام عنرننا أيريضننر توننرت، وامد و نناي امكد ضننر أامنننا ب النن   ننقب اإلفننرام عنرننا، 
  ق  ر اسج اإلفرام عن  ريب الكير  تو امست الكضين تو    الكضينا

 النيكر ل عل الكنقيتا الكموية اوااج  امض و واموااد ال  تكي را اتو ر ‘2‘
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 ا إاأيا  تو   قيا  ع   الكنقيتالكر اي ف ا الر األ نير وكيقير تلء  اتف الكر اي  ‘3‘
  ننننج ايجكمننننا   ننننن النيكننننر تضنننن مي تضريننننر ا ، ولنننن ت اموافضننننر ع نننن  الكم ينننن  تيرينننن )ن( 

ف الوفننا  أالكزا نن   نن  الرايننر فيمننا أنن  النن وااي، عننن الكضنن و ادننرن  2016سننّ ا، ف اجكماعنناي 
  5مبوجج اماد  

لل
رــ ارلبشــلبلادملــملادم ــا لمــنلادســن  طلدتماوــالادميلــ لادم ــادةل ا ــ  لعمل ــ لل-ه ءل

لمنلاالحظ ر  ل5حام  لافد   لادمض دةلدألا ادلألا  الدلم دةل
 

ةننننّيل ايجكمننننا  الي ننننج امضنننن و  ننننن السنننننرال لكم ينننن  اموعنننن  النرننننال  ادنننن د  ننننا  )ت( 
 ننن ايتقاةيننر، ووافننب ع نن   5 ننن امنناد   1تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد عمننم  أننالقضر  ي ننكتمال 

 ا2021آااا/ ااد  1كم ي  ا  ال
ا  ولننن ت اموافضنننر ع ننن  الكم يننن ، ياننن  ايجكمنننا  تنننن  أينمنننا  ننند  السننننرال  ننندي )أ( 
يككسنننناأ  درفننننر تو ننننت مبسنننناار و واةننننا  2008 ىل الوفننننا  أالكزا اتنننن  النننن  ةيدرننننا ف عنننناو ا  اثيثنننن

امننننا ب الننن   نننك كام  ىل تير انننا  نننن األلرننناو، أينننر   نرنننا  جنننرا   سنننوا تضنينننر وو نننا  جنننرا اي 
لشننيج امنننا ب، ي يننزال يكدنن  ع يرننا تو ننيت ا كننل التا ننة ل ك نن   امكقضنن  وو ننا ويننر عمننة 

وةالمنننر ع ننن  أيانننناي دةيضنننر   اا نننر اي كض نننالير والكيرننن  تنننمتد   ىل  ننننان الدمنننة  ننننوير  ق ننن ر ل
 او كسضر
ول ت اموافضر ع   الكم ين ، يان  ايجكمنا  تن السننرال تكوةنا تهننا  نك كام  ىل  )م( 

لكننننكمتن  ننننن ا كض ننننا  امنننننا ب امشننننكق  ف تهنننننا ويننننر  وتيرنننن  امنننننا ب النننن  ا  مخننننن  نننننواي تضريقنننن
 ىل تن تنقيننت ويننر الدمننة يكوةننف ع نن   جننرا   زينن  ا  ا  ويانن  ايجكمننا  تننن  نسننر تلكنن ي ويواجنن

 نيسنننان/ 30اي كض نننا اي، فضننن   َ َنننَج  نننن السننننرال تن تضنننّ و  ىل الننن ول األ نننرايف، ا نننول   نننن
و  نج ايجكمنا   ننروا    ، وينر عمنة سّ ءنر ل قن   امكقضيننر امشنمولر أي نج الكم ين  2017تأرينة 

لدمننة اننتف ةالمننر س ءننر وميننا امنننا ب النن   ننن امدننرويف تو  ننن امشننكق  ف تهنننا تن تكريننمن ويننر ا
حتكو  ع   تلراو  رياد  ل فراد، وتوةداي  ننوير عنن امننا ب الن   نكدا  ف كنة عناو ونمل القن   

 اال   ككوىل ال  و يزانير  ق  ر امكقضير امشمولر أالي ج، وامنسماي
كم ينننن ، يانننن  ايجكمننننا  تمهيننننر ايلكننننزاو أامدنننناي  ال وليننننر ولنننن ت اموافضننننر ع نننن  ال )د( 

ل عمننال امكد ضننر أاأللرنناو، النن  و نندكرا األ ننل امك نن  ، ف  دننر  الكلكينن  ع نن   ننروا  وجننود تدلننر 
 ننن تجننة حت ينن   نيضننر  ننا ع نن  تهنننا   ننا " نيضننر  شننكق  ف تهنننا ويننر " )ت   نيضننر يقشننكق  ف تهنننا 

فننراد( تو " نننا ب  متكنن   اويننوا " )ت   نيضننر  ننن امدننرويف تهنننا حتكننو  حتكننو  ع نن  تلرنناو  رينناد  ل 
ع نن  تلرنناو  رينناد  ل فننراد(  وف اننتا ال نن د، يانن  ايجكمننا  تن تضيّنن  السنننرال أامدنناي  ال وليننر 
  ل عمننال امكد ضننر أاأللرنناو ف اننتا الشننلن  تننن تن يزينن   ننن تو ننيت ال ننوا  فيمننا يكد ننب أالك نن 

 اف السنرالا  مالت  ي يزال ةال
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ياننن  ايجكمنننا  تن السننننرال ةنننّ    وينننر ا ، ولننن ت اموافضنننر ع ننن  الكم يننن  تيريننن )ان( 
لتننن ناارننا يكوةننف ع نن  نكننال  جرننود امسننت وا ننكضراا الكمويننة والك نن   ل ك نن ياي النن  ييرارننا 

السننرال  الو ا األ ين  وف انتا ال ن د، يان  ايجكمنا  تن  نن امقين  أالنسنقر لمتقاةينر تن تضنّ و
 تضااير  نوير  ىل ال ول األ رايف عما ي  ل 

  ن   ج الكم ي ا  4الكض و ادرن فيما يكد ب أايلكزا اي الوااد  ف اجلز   ‘1‘
نكننننال  جرننننود امسننننت وكيننننف  تننننن لريرينننناااي اإل ننننافير امض  ننننر تن ترننننّ  فرننننل  ‘2‘

 السنرال لك  ياي الكنقيت امكقضيرا 
ر امكقضينننر و واةدرنننا واكمرنننا، ووينننا تيرننن  انننتف امننننا ب تو عننن د امننننا ب ام ّرمننن ‘3‘

اإلفننرام عنرننا أيريضننر توننرت، وامد و نناي امكد ضننر أامنننا ب النن   ننقب اإلفننرام عنرننا، 
  ق  ر اسج اإلفرام عن  ريب الكير  تو امست الكضين تو    الكضينا 

لن  تتااكرنا اتو نر السننرال جرود تدقئنر امنوااد والكموينة اونااج  امضن و وامنوااد ا ‘4‘
 ل عل الكنقيتا

حتنن ي  عننن الكيننوااي أشننلن سادءنناي عم يننر السننمو النن  ةنن  تننمتد   ىل   تانيننر  ‘5‘
 الويول  ىل  نا ب ج ي   ي كض الرا وتير ااا 

 اع   الكنقيت الكر اي ف ا الر األ نير وكيقير تلء  اتف الكر اي  إاأيا  تو   قيا   ‘6‘
اموافضنننر ع ننن  الكم يننن  تيرينننا ، ياننن  ايجكمنننا  تن ترينننم    نننج الكم يننن   ولننن ت )و( 

 دننناي  لضيننناد الكضننن و  ننننويا   نننيتون عوننننا  كقننن ا  ل سننننرال وجلمينننا الننن ول األ نننرايف ف  نننقية تضينننيل 
تض و الكنقيت تءنا  ف   الكم ي   وف انتا السنيا ،   نج ايجكمنا   نن السننرال تضن مي حتن ي  أن نا  

د اننننتف تءنننننا  ايجكماعنننناي  نننن  الرايننننر أنننن  النننن وااي واجكماعنننناي النننن ول األ ننننرايف  دنننناي  الضيننننا
 واممترراي اي كدرا ير 

وت ضننن  ايجكمنننا   د و ننناي  نننن اجلاننننج األوكنننراين فيمنننا يكد نننب أك ننن ياي  ننن   سنننقوةر ف  -27
 نن  سننال تيرنن   نننا ب   وءننر أللرنناو  رينناد  ل فننراد، و قكرننا اعكنن ا اي وتنشننير مجاعنناي  سنن  ر 

الويننول  ىل أدنن  امنننا ب ام رو ننر و ننن شننلن اننتا ا   شننروعر  وأالكننائ، فنن ن الق نن  ي يسننكييا االينن
 ننروا  ا  الو ننا تن يسننكمر أقدننة الريننرا الننناجل عننن النننزا   و ننا النن  تمتكنن  توكرانيننا تهنننا تنن ا  را نن

ر ادنن د  ألوكرانيننا اي كثننال ال ننااو لملكزا نناي مبوجننج ايتقاةيننر وتأ رنن  عننن نيكرننا   ننج ر ينن  امر نن
لتنن  ا    و ننيقضّ و الي ننج الرانن ، اسّرننز اسننج األيننول،  ىل النن ول األ ننرايف ةريقنن5لكنقيننت امنناد  

تنسننر فينن   وااننج ايجكمننا  وننتف امد و نناي وتعننرأ عننن ا ننكد ادف التا ننة ل شننرو  ف انن    ننج 
 الكم ي  ام را أ  ف تةرأ وة  ممتن 

 الننننننننر الدا ننننننننر لمتقاةيننننننننر وتنقيننننننننتاا وف تضنننننننن مي الي قنننننننناي وتيريننننننننا  ف  ننننننننيا  النسننننننننر ف ا -28
، النننوااد ف 5 نننن ايتقاةينننر، اّانننج ايجكمنننا  أكضرينننر ال كننننر امدنينننر أكنقينننت امننناد   5امننناد   مبوجنننج



APLC/MSP.14/2015/33 
 

 

GE.15-22134 13/23 

 

ال كنننننننن  تكريننننننننمنان تيريننننننننا  تانننننننن ا  APLC/MSP.14/2015/31و ،APLC/MSP.13/2013/7 الننننننننوءيضك 
، وتانا  ع منا  أاي نكنكاجاي 5األ نرايف ف تنقينت امناد   امد و اي عن الكض و النت  تارنتن  الن ول

 أشننلن  ونا قيننب عننن ال ننادا اإلعننمن  ىل أكضنن ير ايجكمننا  تشنناا او ننو ، وع نن   الننوااد  فيرمننا 
، ع نن  الن ننو الننوااد ف 5اد  امنن ف ع يرننا امن ننو  األلرنناو أ نالننر امكد ضننر ايلكزا نناي تنقيننت  كما ننا
    APLC/MSP.14/2015/MISC.2الوءيضر 
وتيرينننا  ف  نننيا  النسنننر ف ا النننر الدا نننر لمتقاةينننر وتنقينننتاا، اّانننج ايجكمنننا  أكضرينننر جلننننر  -29

، وتاننا  ع مننا  أاي ننكنكاجاي APLC/MSP.14/2015/4حتسنن  الكدنناون وامسنناع  ، الننوااد ف الوءيضننر 
    وا لاّاج ايجكما  أالكويياي الوااد  ف تضرير ال كنر و   الوااد  في  
  نرنننا ت نننوا مج نننر  رينننب عنننن الثننننال ، الكدننناون جرنننود األ نننرايف الننن ول تتثّنننف تن (ت) 
    اجلانق ا كم يضّ  را ال  امد و اي نوعير حتس 

  رينننب عنننن الننن  ف مبنننا والننن وئ، اإلة يمننن  الكدننناون األ نننرايف الننن ول تتثّنننف تن  (أ) 
 وعننن واوننا ، الدنناو الضينناع  أنن  والشننراكاي اجلنننوأ، أ نن ان أنن  فيمننا والكدنناون الثمءنن ، الكدنناون
   ايتقاةيرا تنقيت تجة  ن والكتنولوجيا واموااد القري   وامماا اي الو نير اورباي تقادل  ريب

تن تسنننكل و الننن ول األ نننرايف أرننننا   الشنننراكاي  والننن ول األ نننرايف الضنننادا  ع ننن   )م( 
   د و اي  ىل أرنا   الشراكايا  عو  أ  اا  ىل تض ميتض مي الكداون وامساع   

 ال وليننر امسنناع    شنناايا كقننا   أزينناد  التقي ننر السننقة األ ننرايف النن ول حتننّ د تن (د) 
 ننير حتسنن  ا ننكل او األدواي امكااننر وحتسنن  الكنسننيب أنن  اجلرنناي اماشننر أوا امثننال،  ننقية ع نن )

   وامنقِّت  وامك ضير(ا
  نن اد ينر/الو نينر السن ياي رتن  كيقينر تفرية أشتة األ رايف ال ول تقرل تن(ه) 
ن  ننن تفرينننة ا نننكقاد  حتضنننب اننن  أاأللرننناو امكد ضنننر اإلجنننرا اي سنننال ف ت نننر  أنننوت   امسنننمتولير حتمنننة

   امساع   اد ود  امكاارا
 دليننة ف الننوااد وامسنناع   أالكدنناون امكد ننب الق ننة  ننن األ ننرايف النن ول تسننكقي  تن (و) 
     الكضااير  ع اد
وتيرينا  ف  نيا  النسننر ف ا النر الدا نر لمتقاةيننر وتنقينتاا، تعنرأ ايجكمننا  عنن اتقاةن   ننا  -30

اليريضر ال  ا ي د  ونا جلننر حتسن  الكدناون وامسناع   أوييكرنا، واّانج أنالكضرير عنن تنشنير جلننر 
الننننوااد   ، وتاننننا  ع مننننا  أامماسننننايAPLC/MSP.14/2015/5اي كثننننال الكدنننناوين، الننننوااد ف الوءيضننننر 

  ك قننر تشننا  ف ل فننراد  رينناد  تلرنناو أا ننكل او ايدعننا اي  نا  الض ننب عننن ايجكمننا  وتعننرأ فينن  
عننزو النن ول األ ننرايف ف ايتقاةيننر ع نن  و ننا انن  مننا تسننقق  اننتف ا    وتّكنن  ايجكمننا  سنن دالدننامل  ننن

 األ   ر  ن  دانا  ووسالر ف األاواا  
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الننننر الدا ننننر لمتقاةيننننر وتنقيننننتاا، اّاننننج ايجكمننننا  أنننناإلعمن وتيريننننا  ف  ننننيا  النسننننر ف ا  -31
 ةقنننة اموعننن  النرنننال  ادننن د  4ال ننادا عنننن فن نننن ا   نننو   كما نننا تنقينننت الكزا اجنننا مبوجنننج امننناد  

ءنننر أامد و ننناي ايجكمنننا  اّانننج كمنننا    نننن اإلجنننرا اي تنقينننت عنننن األ نننرايف الننن ول ةننن  كرا الننن  اد َّ
 الكضينن  ف توقضنن  النن  األ ننرايف النن ول  ننيما وي  نناأوتو، عمننة ويننر ف الننوااد  7 اةننل  ىل 5 اةننل

، وانننن  توكرانيننننا 4ت الكزا اجننننا مبوجننننج امنننناد  تنقينننن تتمننننة لتنننن   نرننننا لتننننة ادنننن د النرننننال  أاموعنننن 
)تننننن    املزونننننناي(، النننننوااد ف الوءيضنننننر  4وأننننيماود واليوننننننان، وأنننننالكضرير عنننننن االنننننر تنقينننننت امننننناد  

APLC/MSP.14/2015/2  النننننن ول ايجكمننننننا  وناشنننننن   ، وتاننننننا  ع مننننننا  أاي ننننننكنكاجاي الننننننوااد  فينننننن 
  ادننن د لتنننة  نرنننا لتننن  تتمنننة تنقينننت الكزا اجنننا النرنننال أاموعننن  الكضيّننن  ف توقضننن  الننن  األ نننرايف

     ، تن تتّثف جروداا  ىل تن تتِمة تنقيت الكزا اجا أك     زوناجا 4مبوجج اماد  
، تةننر ايجكمننا  7وفيمننا اننا امقننادا  امكد ضننر أالشننقافير ف  عنن اد الكضننااير عننن تنقيننت امنناد   -32

،  شنن دا  ع نن  امنننافا النن   تننن APLC/MSP.14/2015/WP.2دليننة  عنن اد الكضننااير، الننوااد ف الوءيضننر 
حت نننني را  ننننن وننننمل اي كثننننال ل نننن لية، واننننو لننننتل  السننننقج انننن  النننن ول األ ننننرايف أشنننن   ع نننن  

  7 كناد  لي  ف تنقيت الكزا اجا مبوجج اماد  اي
وف  ننننيا  النسننننر ف امسننننالة اإلداايننننر واماليننننر، وافننننب ايجكمننننا  ع نننن  الضننننراا أشننننلن تدزيننننز  -33

ا وكمنننننننر والشنننننننقافير امننننننناليك  داونننننننة واننننننن   دعنننننننل الكنقينننننننت، أال نننننننيرر الننننننن  ينننننننرد ونننننننا ف الوءيضنننننننر 
APLC/MSP.14/2015/L.1ر قنننر أدننن  الننن ول األ نننرايف ف نيننناد  ا كتشنننايف   و ا يضنننر ايجكمنننا  أ

 ناام   ننافير لكمويننة وان   دعننل الكنقيننت ع نن  امن ت امكو ننا والقدينن ،   نج ايجكمننا   ننن الننرلين 
 ننن النمنناام اماليننر اجلنناا  الدمننة وننا لنن عل ال ننتو  ووانن اي دعننل الكنقيننت ا   جننرا  اننواا،  سننكقي 
 األورت ااي ي ر  

وينننر عمنننة و يزانينننر "تةنننر ايجكمنننا  ا ، سنننالة اإلدااينننر وامالينننر تيرينننوف  نننيا  النسنننر ف ام -34
، الننننواادت  ف "2016 يزانيننننر وانننن   دعننننل الكنقيننننت لدنننناو "و "2019-2016وانننن   دعننننل الكنقيننننت 

ع نننننننن  الكننننننننوائ  وف  APLC/MSP.13/2013/WP.15والوءيضننننننننر  APLC/MSP.13/2013/WP.13الوءيضننننننننر 
، وافنب ايجكمنا  ع ن  "الكضرينر "رايف  ىل وان   دعنل الكنقينتالكوجين  ال نادا عنن الن ول األ ن" نيا  

، النننننننوااد ف "2015اممتةننننننن  عنننننننن تنشنننننننير واننننننن   دعنننننننل الكنقينننننننت و ننننننن  عم رنننننننا وروي رنننننننا لدننننننناو 
راَجنننا ل واننن   لدننناو APLC/MSP.14/2015/WP.16 الوءيضنننر

ق
، كمنننا ينننرد 2014، وع ننن  القينننان امنننائ ام

  APLC/MSP.14/2015/Misc.1ف الوءيضر 
و ننديا   ىل حت ينن  السننقة اممتنننر لكدزيننز ا ، وف  ننيا  النسننر ف امسننالة اإلداايننر واماليننر تيرينن -35

التقنننا   و وايننن ر  قننني  الكتننناليف،   نننج ايجكمنننا   ىل الرلا نننر تن  نننر   شننناوااي  دااينننر  ننن  
اايننر  ننا اؤ ننا  ال ننتو  األوننرت ااي ال نن ر و ننا اؤ ننا  وانن اي دعننل الكنقيننت امدنيننر األوننرت  
والرلا ننننر  نننن عو   ىل تضنننن مي تضريننننر عننننن القننننر  السنننناشر لك ضيننننب الوفننننوااي ف الكت قننننر  ننننن وننننمل 
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الكدنناون، والنن  ف تةننرأ وةنن  ممتننن عم يننا  ع نن  تي يككنناون النن   وعنن  اجكمننا  النن ول األ ننرايف 
 السادد عشر  

تضن يرف لنرلين تعنرأ ايجكمنا  عنن أنالغ ا ، وف  يا  النسر ف امسنالة اإلدااينر وامالينر تيرين -36
وا   دعل الكنقيت األول، السي  كن   أرينتنري، منا ة  ن   نن جرنود دؤوأنر ودعنل و شنوا   كمينزين 
ع ننن   ننن ت السننننواي الننن  تنننوىل فيرنننا امن نننج  ىل الرؤ نننا  امكدننناةق  ولسنننالر امسنننمتول  ف ايتقاةينننر 

ا  كننتل  عننن ا كناننن  منن ير ول نن ول األ ننرايف، ويكمنن  لنن  الكوفيننب ف تعمالنن  امضق ننر  ويدننرأ ايجكمنن
وانن   دعننل الكنقيننت أالنياأننر، السنني  وننوان كنناالود اوان، ي ننكد ادف لريننمان اي ننكمرااير ف عننرويف 

 يدقر  
امضنننرا أشنننلن  جنننرا  ايوكيننناا امكَّقنننا ف تديننن   ننن ير ج يننن  لواننن   "ووافنننب ايجكمنننا  ع ننن   -37

 " عنمن الوعيقنر الشنا ر "، وكنتل  ع ن  "دعل تنقينت ايتقاةينر وأشنلن  قنادي الكوعينف ف امسنكضقة
من ننننننننننج  نننننننننن ير وانننننننننن   دعننننننننننل الكنقيننننننننننت، ع نننننننننن  الن ننننننننننو الننننننننننوااد ف امرفننننننننننب األول وف الوءيضننننننننننر 

APLC/MSP.14/2015/WP.14تن يكنللف فرينب اوكيناا امرشنن   ا  ، ع ن  الكنوائ  وةنرا ايجكمنا  تيرين
 ،والسنننوي  ،ونا قينننا ،ل تاي نننن لكديننن   ننن ير ج يننن  لواننن   دعنننل الكنقينننت  نننن الننن ول األ نننرايف الكالينننر

 ،و اليزينننننا ،كولو قيننننا أ ي ننننرل وامتسنننني   وتضننننرا تن تتنننننون النننن ول األ ننننرايف الكالينننننر دوي   ،وليكوانيننننا
 ونيك يا  ،وامم تر امك    لربييانيا الدسم  وتيرلن ا الشمالير

 دا  ف واّانج ايجكمننا  أاياكمناو الننت  تأ تنن  الن ول األ ننرايف أالدمننة أ نقكرا تعريننا  جنن -38
 ال كان وا ت ةراااي أشلن الدريوير ف ال كان الكالير الكاأدر لمتقاةيرل

 عشننننر اونننا ن ايجكمننننا  اوككننناو اننن ) و كننننوادوا تيرلنننن ا ل 5ال كننننر امدنينننر أكنقيننننت امننناد   •
 ل ننننن ول عشنننننر السنننننادد ايجكمنننننا  انكرنننننا  اننننن ) ونا قينننننا كو نننننكاايتا ،(األ نننننرايف ل نننن ول
   ا(األ رايف

جلننننننر اي كثنننننال الكدننننناوينل اجلزالنننننر وكنننننن ا )اننننن  اوككننننناو ايجكمنننننا  اونننننا ن عشنننننر ل ننننن ول  •
 األ رايف(، السوي  وأ و )ا  انكرا  ايجكما  السادد عشر ل  ول األ رايف(ا

جلننننر  سننناع   الريننن ايال تاي نننن  والسننننرال )اننن  اوككننناو ايجكمنننا  اونننا ن عشنننر ل ننن ول  •
 ا )ا  انكرا  ايجكما  السادد عشر ل  ول األ رايف(ااأل رايف(، كولو قيا وأ كيت

جلنننر حتسنن  الكدنناون وامسنناع  ل امتسنني  و ويسننرا )انن  اوككنناو ايجكمننا  اوننا ن عشننر  •
ل نننننن ول األ ننننننرايف(، تو ننننننن ا واولننننننن ا )انننننن  انكرننننننا  ايجكمننننننا  السننننننادد عشننننننر ل نننننن ول 

 األ رايف( 
 ن عشنننر ل ننن ول األ نننرايف ف  نننانكيا و، شننني  ، واتقنننب امنننمترر ع ننن  عضننن  ايجكمنننا  اونننا -39
، واعكمنن  الكتنناليف امضنن َّا   نننتا 2016كننانون األول/ديسننمرب   2تشننرين الثنناين/نوفمرب  ىل  28  ننن

 ع ننن  كنننتل  ايجكمنننا  واتقنننب   APLC/MSP.14/2015/32ايجكمنننا  ع ننن  الن نننو امقنننّ  ف الوءيضنننر 
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 وييكنن  تقن ت تن ع ن  األ نرايف، ل ن ول عشنر اوننا ن لمجكمنا  اليسنا   شني  ، وااجينر ونينر انكلناأ
شننننر، وفضنننا  ل مضننننرا ا  ع اونننا ن ايجكمننننا  أانكرنننا  وتنكرنننن  عشنننر الراأننننا ايجكمنننا  انكرننننا  مبكنننرد

 كنتل  الكضن ير  نا ع منا   امنمترر وتانا   ال  ر ال ادا عن اممترر الثال  ي كدرا  تنقينت ايتقاةينر 
      2017 عاو ف األ رايف ل  ول عشر اددالس ايجكما  ترؤُّد النمسا أدر 
ووافنننب ايجكمنننا  ع ننن  حت يننن  تنننااي  عضننن  ايجكماعننناي  ننن  الراينننر فيمنننا أننن  الننن وااي ف  -40

 اتقننننننننا  ألاتنننننننناو وعمننننننننم    تياا/ ننننننننايو ف جنيننننننننف  20و 19ليتننننننننون النننننننن  يننننننننو    2016عنننننننناو 
 اإلنسنننانير ل  نننرا  األلرننناو إلنالنننر الننن وئ جنينننف و ركنننز األ نننرايف الننن ول أننن  امنننربو ،2011 عننناو
ركننز ام اننتا يض  نن  الننت  امسننكمر ل نن عل تضنن يرف عننن امننمترر تعننرأ ايتقاةيننر، تنقيننت أنن عل يكد ننب فيمننا

    ىل اجكماعاي  ا أ  ال وااي 
لل
لادوث ئقل-س دس الل

 
 ترد ةالمر وءالب ايجكما  الراأا عشر ل  ول األ رايف ف امرفب الثاين  تا الكضرير  -41

لل
لاعتم دلادت  و لادوت مـل-س بو الل

 
، 2015 كنننانون األول/ديسننننمرب  4اعكمننن  ايجكمنننا ، ف ج سنننك  الدا نننر اوكا يننننر امدضنننود  ينننوو  -42

 ، أ يرك  امد لر شقويا  APLC/MSP.14/2015/CRP.1تضريرف الت  يرد ف الوءيضر 
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لادم اقلافألط
ل

ماو لجاوـالدو ـاةلدعـملحنظ ـ لم  رلبشلبل ج اءلاالخت  رلادمتَّلعلاـلحو  نللل
لاالحظ ر  لألبشلبلمل دئلادتوظ فلاـلادمست ل 

 الننن ول اجكمنننا  يضنننرا و و نننوعير، أشنننقافير ةننن  ا   امريننن   ىل وا اجنننر الوعيقنننر ألمهينننر نسنننرا   
   لي    ا األ رايف

لل
ـــالمـــاو لحو ـــ نلأجـــ لمـــنل جـــ اءل اشـــ ءل-أألالال ل ـــ لحنظ ـــ لدعـــملدو ـــاةلجاو لاالحظ ر 

ل  :ادت دـلادن ولعلى(لادو اة)
 
يكد   نشا  فريب اوكياا تتمنن وييكن  ف و نا ةالمنر  ك نر  ل مرشن   و جنرا   ضناأمي  -1

  درل وتض مي تويير  ىل ال ول األ رايف أشلن الكدي  الت  ينقر   جراؤف 
و نننيكللف فرينننب ايوكيننناا  نننن مخسنننر تعرينننا  وتاأدنننر تعرينننا  أننن ي ، ومجنننيدرل ممثِّ نننون لننن ت  -2

قناا الواجنج ايعك  نيوىل القرينب، تشنتية وعنن   ةير، ويققريَّة تن يتون  ضنر عم رنل ف جنينف ايتقا
ل كننننوانن اجلنسنننناين أنننن  األعريننننا  وينكمننننالرل اجلرننننراف و وايننننقاجل )النننن ول األ ننننرايف امكننننلءر  و نننن  

  نشننال ، فننوا ايوكينناا، فريننب ويدنن    ايوكينناا فريننب تعريننا  أنن  ايتقاةيننر الا ننر تتننون وي  امكننلءر ( 
        تعريال  أ   ن اليسا  
ايوكينننناا أننننلن عم يننننر اوكينننناا  نننن ير ج ينننن   ننننك كام  ىل  فريننننب لدريننننوير امرشنننن ون ويقننننتكَّر  -3

    2016وةكرل امرين، ي  يما ف الق    ن شقا /فرباير  ىل ازيران/يوني  
امكقنننب ع يرنننا عنننن  اوككننناو ايجكمنننا  و نننيقد ن عنننن الوعيقنننر الشنننا ر  أاي نننكناد  ىل الشنننرو   -4

  2016 شنننقا /فرباير 15  وعننن  تة ننناف ف ال شننني اي تضننن مي و نننيكد   الراأنننا عشنننر ل ننن ول األ نننرايف 
ننرت املك ننر  الضننوالل و كو نا    ريننب عننن ةننراا ي نناا امنا ننج الوةنن  ف الكضرينر ويقدنن  امضنناأمي و ق

 تة ننن  ع ننن  2016 عننناو ف  نننيقدض  النننت  الننن وااي أننن   نننا اجكمنننا  ف تو ال نننا كر اموافضنننر  جنننرا 
      تض ير
و اا شندر تان  تعريننا  فرينب ايوكيناا أكريننااأ ام ناش  نا   رشنت  دنن ، ينسن ج الدريننو  -5

 جنننن أنننو  يكد ننب فيمننا الكننوانن ع نن  ا قننا  اإل تننان، ةنن ا وينقرنن ،  امدننين ودننة س نن  عريننو أنن ية 
    و وايقاجل اجلرراف وانكمالرل األعريا 

 و ننيض و  و نيدّ  فريننب ايوكينناا تضريننرا  يرتننج فينن  امرشنن   الثمءننر األوالننة اسننج األفرينن ير  -6
 توينننة النننت  ال تينننج واا  التا ننننر الننن وافا ينقرننن  كمنننا ويو نننت تجراانننا الننن  امضننناأمي عنننن تضرينننرا  
  نرّيا   الكضرينر ويسنة   الوعيقنر وشنرو  امرشن    نن كنة كقنا اي أن  الكيناأب توج  ع    رّكزا    لي ،
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ا ا ننل امرشننت الننت  و نند  ف ايوكيننا فريننب يد ننن ولننن   جاايننا   اإلجننرا  داو  ننا ايوكينناا فريننب داوننة
       امرتقر األوىل  ي لرلا ر ايتقاةير 

  ىل ت كنل تن الرلا نر وأ  تنان و كض ا الرلا ر الن  امرشنت ع ن  الن ول لتن  توافنب ع ين   -7
  ىل الكوينننة تدنننتا و اا   األكثنننر ع ننن  ت نننقوع  ل نننرد امكننناا الوةننن  ويتنننون   ال نننا كر اموافضنننر  جنننرا 
 نننككوج  الرلا نننر  ىل فرينننب ايوكيننناا لي نننج ا نننل امرشنننت النننت  وق نننا ف امرتقنننر الثانينننر  اااا ، توافنننب

 األ نننرايف الننن ول ع ننن  يقدنننر  الرينننروا ، وعنننن   وتسننند   ىل أ نننو  توافنننب اااا  ع ننن  الننن  األ ننناد 
        الثالثر امرتقر ف وق ا الت  امرشت

 وأد  تدي    ير الوا  ،  يقكاا تضرير فريب ايوكياا ألعريا  جلنر الكنسيب  -8
و قيد َّ امرشت لق   س د    جا تاأا  ننواي ةاأ نر ل كك ين   نر  واان   فضنا لقن   سن د   -9

  عننمن ف األجننر و سننكوت الوعيقننر ويننف ويننرد   ننرايف توننرت  نن جا تاأننا  نننواي مبوافضننر النن ول األ
مي ع ننن  امرتنننج أسنننقج الكرينننلل تدننن ي أ دونننال يقسنننمت وي   سننن دا   امرتنننج  ق نننغ ويتنننون   شنننروااا

       اد   تو األة  ير  ي مبوافضر جلنر الكنسيب 
امرينناد  ل فننراد وتقكنناا وتقنشننر الوعيقننر الشننا ر  ع نن  اموةننا الشننقت  يتقاةيننر اسننر األلرنناو  -10

 نشننر األ ننرايف النن ول  ننن ويقي ننج  ل واننر اإللت ونيننر إلعمننناي األ ننل امك نن   دون تت قننر ل وانن   
   عيقر الشا ر  أ   وا نيرا الو 
ويوافب  ركز جنيف الن وئ إلنالنر األلرناو ل  نرا  اإلنسنانير ع ن  امسناع   ف  داا  عم ينر  -11

 ع   ال  تتاليف ع   ال ول األ رايف ايوكياا دون تن ي تج 
لل

ا مــ لوتولــقلب دتوظ ظــ تلادم للــ لاـــلأل ــاةلدعــملحنظ ــ لاالحظ ر ــ  لاعتمــ دللل-ث ا  الل
لادمل دئلادت د  :

 
يقسنكل و مجيننا  ننوعق  الوان   امديَّننن  ف امسننكضقة، مبننن فنيرل امنن ير، أدضننود ااي  رتقنناي  -1

  وئ إلنالنر األلرناو ل  نرا  اإلنسنانير دلنيم  سنكمم  س د  تسنكدمة جن ول  رتقناي  ركنز جنينف الن
لرتقننر ادنن د  لك  ينن   رتننج ا  ننن األوىل ال اجننر  كقسننكدمة الوانن  ، ف جنن د  ننوعق  تدينن  وعننن  

   أ اير او  ر 
 مبوافضنننر  ي األة  ينننر تو اد ننن  الكريننلل أسنننقج امرتنننج ع نن  تدننن يمي أ دونننال يقسننمت وي  -2
    الكنسيب جلنر
وعنن  تدينن   ننوعق  جنن د ف الوان  ، يننوىل ايعكقنناا الواجننج ل  اجنر  ىل  إنناد تننوانن أنن   -3

تدينن   ننوعق  لنن يرل التقننا اي واوننرباي المن ننر لم ننيم  أامرنناو امكوةدننر  نننرل وا قننا  ع نن  
لوانن   ف  يا ننر عا ننر اشنني    ننن الناايننر اماليننر جنن يف  ىل ااكننوا  الكتنناليف الدا ننر ل مننوعق  ف ا

  الوا   داوة جرراف توانن  إاد  ىل ل  اجر تيريا   الواجج ايعكقاا ويوىل  سكوت  تن حتم   



APLC/MSP.14/2015/33 
 

 

GE.15-22134 19/23 

 

لادم اقلادث اـ
ل

لر ئم لادوث ئقللل
  
 الدنوانلالرمز  

APLC/MSP.14/2015/1/Rev.1   الرلين  ن  ض وج ول األعمال اممتة  امنضت 

APLC/MSP.14/2015/2   تننن    املنننزون(  نننن اتقاةينننر اسنننر  4 االنننر تنقينننت امننناد(
 الراأنا ايجكمنا  النين ا نكنكاجاي   األلراو امرياد  ل فراد

     الرلين  ن  ض و  األ رايف ل  ول عشر

APLC/MSP.14/2015/3    الرلين  ن  ض وأرنا   الدمة اممتة 

APLC/MSP.14/2015/4 ا نننننننكنكاجاي وتوينننننننياي ال كننننننننر امدنينننننننر أكدزينننننننز الكدننننننناون 
ن ال كنننننننر امدنيننننننر أكدزيننننننز الكدنننننناون  نننننن  ض  ننننننر  وامسنننننناع  
 وامساع  

APLC/MSP.14/2015/5  تضرينننر نشنننا  ال كننننر امدنينننر أاي كثنننال الضنننالل ع ننن  الكدننناون
 الرلين  ن  ض وو ماساجا وتويياجا  

APLC/MSP.14/2015/6  تضرينننننننر عنننننننن تنشنننننننير ال كننننننننر امدنينننننننر مبسننننننناع   الريننننننن ايا
  ض و  ن ال كنر امدنير مبساع   الري اياوا كنكاجاجا  

APLC/MSP.14/2015/7   ضننن و 5تضرينننر وا نننكنكاجاي ال كننننر امدنينننر أكنقينننت امننناد   
 5 ن ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/8   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
 ضنن و  ننن   5ا ننكنكاجاي أشننلن تنقيننت تفرانسننكان ل منناد  

 5ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/9   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
 ضنن و  ننن   5اي ننكنكاجاي امكد ضننر أكنقيننت اجلزالننر ل منناد  

 5ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/10  5امنننننننناد  تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت  
   ضننن و  نننن 5ا نننكنكاجاي أشنننلن تنقينننت األاجنكننن  ل مننناد  

 5ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/11   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  5ا نننننكنكاجاي أشنننننلن تنقينننننت القو ننننننر وا ر ننننن  ل مننننناد  

 5 ض و  ن ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/12   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  ضنننن و  5 ل منننناد  كمقوديننننا أكنقيننننت امكد ضننننر اي ننننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر  ن
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 الدنوانلالرمز  
APLC/MSP.14/2015/13   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  

  نننننن  ضننننن و  5 ل مننننناد  تشننننناد تنقينننننت أشنننننلن ا نننننكنكاجاي 
   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/14   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  نننننن  ضننننن و  5 ل مننننناد  شننننني   تنقينننننت أشنننننلن ا نننننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/15   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  نننن  ضننن و  5 ل مننناد  كولو قينننا تنقينننت أشنننلن ا نننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/16   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  ننننن  ضنننن و  5 ل منننناد  كرواتيننننا تنقيننننت أشننننلن ا ننننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/16/Corr.1 

[English only] 

Report and conclusions of the Committee on Article 

5 Implementation. Conclusions on the implementation 

of article 5 by Croatia. Corrigendum. Submitted by the 

Committee on Article 5 Implementation 
APLC/MSP.14/2015/17   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  

  نننننن  ضننننن و  5 ل مننننناد  ةنننننرب  تنقينننننت أشنننننلن ا نننننكنكاجاي 
   5ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/17/Corr.1   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  ضنن و ت ننويج  5 ل منناد  ةننرب  تنقيننت أشننلن ا ننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر  ن

APLC/MSP.14/2015/18   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  ننننن  ضنننن و  5 ل منننناد   كننننوادوا تنقيننننت أشننننلن ا ننننكنكاجاي 

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/19  5وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  تضريننننننننر  
  نننننن  ضننننن و  5ا نننننكنكاجاي أشنننننلن تنقينننننت  ءيوأينننننا ل مننننناد  

 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/20   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
 ضننننن و  نننننن  5ا نننننكنكاجاي أشنننننلن تنقينننننت الدنننننرا  ل مننننناد   

 5قيت اماد  ال كنر امدنير أكن
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 الدنوانلالرمز  
APLC/MSP.14/2015/21   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  

  ننننن  ضنننن و  5 ل منننناد   وايكانيننننا تنقيننننت أشننننلن ا ننننكنكاجاي 
   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/22   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
   ضنن و  نن ال كنننر 5تنقينت أنن و ل مناد  ا نكنكاجاي أشننلن 
 5امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/23   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  ننننن  ضنننن و  5ا نننكنكاجاي أشننننلن تنقيننننت السننننرال ل منننناد  

 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/24  5امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر  
  نننننن  ضننننن و  5ا نننننكنكاجاي أشنننننلن تنقينننننت ينننننرأيا ل مننننناد  

 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/25   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  5ا ننننننكنكاجاي أشننننننلن تنقيننننننت جنننننننوأ السننننننودان ل منننننناد  

 5 ض و  ن ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/26   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
  نننن  ضننن و  5ا نننكنكاجاي أشنننلن تنقينننت السنننودان ل مننناد  

 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر
APLC/MSP.14/2015/27   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  

  ضنننن و  5ا نننكنكاجاي أشنننلن تنقيننننت  اجيتسنننكان ل مننناد  
 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر  ن

APLC/MSP.14/2015/28   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
   ضننننن و  نننننن 5ا نننننكنكاجاي أشنننننلن تنقينننننت تاي نننننن  ل مننننناد  

 5ال كنر امدنير أكنقيت اماد  

APLC/MSP.14/2015/29  5 تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
 ال كننر  نن  ضن و  5ا كنكاجاي أشلن تنقينت تركينا ل مناد  

 5 اماد  أكنقيت امدنير

APLC/MSP.14/2015/30   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  
ا كنكاجاي أشلن تنقيت امم تنر امك ن   لربييانينا الدسمن  

 امدنينننننر ال كننننننر  نننننن  ضننننن و  5يرلنننننن ا الشنننننمالير ل مننننناد  تو 
 5 اماد  أكنقيت
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APLC/MSP.14/2015/31   5تضريننننننننر وا ننننننننكنكاجاي ال كنننننننننر امدنيننننننننر أكنقيننننننننت امنننننننناد  

  ننننن  ضنننن و  5ا ننننكنكاجاي أشننننلن تنقيننننت ن قنننناأو  ل منننناد  
 5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر

APLC/MSP.14/2015/32  الكتنننننننناليف امضنننننننن ا  لمجكمننننننننا  اوننننننننا ن عشننننننننر ل نننننننن ول
اسنننر ا نننكدمال و نننزين و نكنننام ونضنننة األ نننرايف ف اتقاةينننر 

 األلراو امرياد  ل فراد وت    ت   األلرناو

APLC/MSP.14/2015/33   الكضرير اوكا 

APLC/MSP.14/2015/WP.1   حت يننة الي ننج النننت  ةّ  كنن  ةننرب  لكم يننن  األجننة ادننن د
 ننن  5إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد وفضننا  ل منناد  

 5 ن ال كنر امدنير أكنقيت اماد  ايتقاةير   ض و 

APLC/MSP.14/2015/WP.2 سود  دلية  ع اد الكضااير   ض  ر  ن الرلين  

APLC/MSP.14/2015/WP.3   ننج ر ينن  األجننة ادنن د إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  
  ضن و  نن ايتقاةينر   نوجز تنقينت    5ل فراد وفضا  ل ماد  

    وايكانيا  ن

APLC/MSP.14/2015/WP.4   حت يننة الي ننج الننت  ة  كنن   وايكانيننا لكم ينن  األجننة ادنن د
 ننن  5إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد وفضننا  ل منناد  

   5و  ن ال كنر امدنير أكنقيت اماد   ض   ايتقاةير

APLC/MSP.14/2015/WP.5   ننج ر ينن  األجننة ادنن د إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  
  ضن و  نن ايتقاةينر   نوجز تنقينت    5ل فراد وفضا  ل ماد  

   السنرال  ن

APLC/MSP.14/2015/WP.6   حت ينننة الي نننج النننت  ة  كننن   ءيوأينننا لكم يننن  األجنننة ادننن د
 ننن  5إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد وفضننا  ل منناد  

   5 اماد  أكنقيت امدنير ال كنر  ن  ض و  قاةيرايت

APLC/MSP.14/2015/WP.7   ننج ر ينن  األجننة ادنن د إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  
  ضن و  نن ايتقاةينر   نوجز تنقينت    5ل فراد وفضا  ل ماد  

    ءيوأيا  ن

APLC/MSP.14/2015/WP.8 لرنناو امرينناد    ننج ر ينن  األجننة ادنن د إلكمننال تنن    األ
 نننننن ايتقاةينننننر   نننننوجز تنقينننننت    5ل فنننننراد وفضنننننا  ل مننننناد  

  وجز تنقيت   ض و  ن ةرب 

APLC/MSP.14/2015/WP.9   حت يننننة الي ننننج امضنننن و  ننننن السنننننرال لكم ينننن  اموعنننن  النرننننال
 5ادنن د إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  ل فننراد وفضننا  ل منناد  

 5امدنير أكنقيت اماد   ن ايتقاةير   ض و  ن ال كنر 
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APLC/MSP.14/2015/WP.10   ننج ر ينن  األجننة ادنن د إلكمننال تنن    األلرنناو امرينناد  

 نن ايتقاةينر   نوجز تنقينت    ضنّ و  5ل فراد وفضا  ل ماد  
  ن النيكر

APLC/MSP.14/2015/WP.11   ماسنننناي أشننننلن الي ننننج الننننت  ة  كنننن  مجروايننننر النيكننننر 
 امدنينننر ال كننننر  نننن  ضننن و تقاةينننر  نننن اي 5مبوجنننج امننناد  

   5 اماد  أكنقيت

APLC/MSP.14/2015/WP.12  شرو  القضنر  امكد ضنر أا كتشنايف   تانينر حتضينب وفنوااي 
 ف الكت قر  ن ومل الكداون

APLC/MSP.14/2015/WP.13  2019-2016وير عمة و يزانير وا   دعل الكنقيت 

APLC/MSP.14/2015/WP.14   وعيقر شا ر  عمن عن   

APLC/MSP.14/2015/WP.15  2016 يزانير وا   دعل الكنقيت لداو 

APLC/MSP.14/2015/WP.16 وانن   دعننل الكنقيننت و نن  عم رننا  تضريننر  را نن  عننن تنشننير
 2015وروي را لداو 

APLC/MSP.14/2015/L.1  والشنقافير امناليك  داونة   شرو  ةراا أشنلن تدزينز ا وكمنر
   وا   دعل الكنقيت

APLC/MSP.14/2015/L.2   شننرو   ضننرا أشننلن  جننرا  ايوكينناا امكَّقننا ف تدينن   نن ير 
ج يننننننن  لواننننننن   دعنننننننل تنقينننننننت ايتقاةينننننننر وأشنننننننلن  قنننننننادي 

   الكوعيف ف امسكضقة

APLC/MSP.14/2015/MISC.1 اسنننننر  ال ننننن و  اي ننننكئماين لوانننن   دعننننل تنقيننننت اتقاةيننننر
  األلراو امرياد  ل فراد

APLC/MSP.14/2015/MISC.2   نن اتقاةينر اسنر ا نكدمال  5أيان عن  كمال تنقيت امناد 
و نننزين و نكنننام ونضنننة األلرننناو امريننناد  ل فنننراد وتننن    ت ننن  

 األلراو   ض و  ن  ونا قيب

APLC/MSP.14/2015/MISC.3  ةالمر  متةكر ألاا  امشااك 

APLC/MSP.14/2015/MISC.4   4أيننننان أشننننلن  كمننننال تنقيننننت ايلكزا نننناي مبوجننننج امنننناد  
  ض و  ن فن ن ا

APLC/MSP.14/2015/CRP.1   شرو  الكضرير اوكا  

APLC/MSP.14/2015/INF.1  ةالمر ألاا  امشااك 

 


