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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 

 التقرير اخلتامي  

 مقدمة -أوالا  
مننا اتراةيننر اسنن  ا ننزيمال وتنن يا و نزننا  وناتنن   11مننا ادنناد   2و 1تنننا اقراتنن  ن  -1

 ام قلنسن    أ اف ابنزسناألقغام ادضاد  قألف اد وتدمري تلك األقغام على أن جتزمن  اقندول األ ن  
رينننأ ا تراةينننر زي اض تنادننن ا  اقثاقننن    ننن تنرينننأقاف و  مسننن قر تزيلننني  زذهيننني قنننأو ا تراةينننر أو

 نن اف علننى أن (، اتراتننا اقنندول األ2014ا ي ان/يونينن   27 ىل  23)ادياتننود   مننا وتو، مننا 
قثننناو/نوفمرب ا، اجزمنننال اقننندول األ ننن اف   تاينننر  ننن   ت ننن يا 2015 تياتننند، ا زنننداعا منننا عنننام

 ف2018 ئ      كانون األول/ديسمرب ما ك   نر اىت تاير عامأوا أو
 28وةننن ال ا جزمنننال اشنننامو ع ننن  قلننندول األ ننن اف، ادياتنننود    نننانزيا و،  نننيل ، منننا  -2

، أن يياِتد ا جزمال اقسادس ع   قلدول 2016كانون األول/ديسمرب   1ت  يا اقثاو/نوفمرب  ىل 
، 2017كنننانون األول/ديسنننمرب   18اقنننأ   نننيهدأ    األ ننن اف   فييننننا، اقنمسنننا، عننن ل األ نننهول

 ، ادمث  اقدائم قلنمسا قدى مكزب األمنم ادزدند    جنين ، و وأن ينزخب اقسرري توماس قاينوك
ف وحتضنننرياا ق جزمنننال اقسنننادس ع ننن ، وعمننن ا (1)الئيسننناا ق جزمنننال اقسنننادس ع ننن  قلننندول األ ننن اف
 نال  و ن مم  عمن  من ةزال عن ل اجزماعنا  مناابدماال ر ادزهير   اداض ، ُع ض جندول أعمنال 

ضننوع ادناة نا  اقننُ داال    تلننك  ف و 2017ا ي ان/يونينن   9و 8اقندوالا  اقننُ ُعاتنند  ينوم  
ا جزماعننا ، علننا اقنن ئيو  ىل أن قنناتال اقننونياتزال حتسيننان عمومنناا  اتهننول اقنندول األ نن اف وأننن  

ييزمنند.اف وُعاتنند أيضنناا اجزمننال  ننري ميكننا، مننا ر، ع ضنن ما علننى ا جزمننال اقسننادس ع نن  قكنن  
، وقننننو اجزمننننال ُدعيننننا طينننن  اقنننندول األ نننن اف 2017أيلول/ ننننهزمرب  21المسنننن    جنينننن ،   

 واقدول  ري األ  اف وادنسما  اد زمر  ىل اد االكر في  اقزما اا آلالائ ا   ادسائ  ادوضوعيرف

__________ 
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 ةنظ م االجتماع -اثن اا  
، 2017كانون األول/ديسنمرب   18لدول األ  اف،   افَززح ا جزمال اقسادس ع   ق -3

 نننرري اقنمسنننا والئنننيو ا جزمنننال اقسنننادس ع ننن ، تومننناس قننناينوك  ف ونُسِ نننم ارنننُ  افززنننا  الفيننن  
اب ننم اقنننوري  ا حتنناد  قل نن ون األوالو ينننر  ادسننزوى أقاتننى ع قننن  اقسننرري تومنناس قننناينوكو  كلمننر ا

منال اقينام قألمنم ادزدند ، أنذونينو  نوتريي ،  ووري  عاالجينر اقنمسنا،  يها نزيان كنوالرل وأقاتنى األ
كلمرا  ُثا ابقريديول وت  مدي  مكزب األمم ادزدد  ق  ون ن ل اقس   ومئب ادمثلر اقسامير 
ق  ون ن ل اقس  ، تومناس مناالك ام، ال ناقزال اب نم الئنيو اقللننر اقدوقينر قلمحنليب األ ن ،  ين  

ن ن ل اقس  ،  ي وم  مكاميزسول وأقاتى كلمرا كٌ  ما ماوالال وممثلر األمم ادزدد  اقسامير ق  و 
ادهيننوا اشننات ق تراةيننر، لننااب اقسننمو ادلكنن  األمننري م عنند  ننا العنند  ننا رينند ا سننال، أمننري 
األالدنل واقسيد  جود  وقيام ، ا ائ   على جائ   نو   قلس م ابدنالررل و رري ا ملر اقدوقير 

يال والئيسر جملنو م  سنر م كن  جنين  اقندول  راقنر األقغنام  س  األقغام األالضير، تون ت امال 
 قأل  اض ا نسانير، ابال  ا قريينغف

، ُعاتنند  الاتننر ناتنناب  نا ننهر اقننأك ى اقسنننوير 2017كننانون األول/ديسننمرب   18 و  -4
"، 2025 عاماا ما اقنلا : حتاتيي وعد ا تراةير حبلول عام 20اقي  يا ق تراةير حتا عنوان "

اقسنرري  ننزيرا كونغسنزاد، ادمثن  اقنندائم قلنن وي  قندى منسمننر األمنا واقزينناون   أوالوابل   ناالكر 
واقسننننرري  ينننندالو كوميسننننااليو، ادمثنننن  اقنننندائم دورامهينننني قنننندى مكزننننب األمننننم ادزدنننند    جنينننن ل 
واقسيد  جود  ويلينام ، ا نائ   علنى جنائ   نو ن  قلسن م ابدنالنررل وماال  ينا أوالينز ،  نرري  

قدوقيننر  سنن  األقغننام األالضننيرل و منن  قننول، منندي    ننيهر ا  نن اتيليا  واديننايري   كنن  ا ملننر ا
 جني  اقدول  راقر األقغام قأل  اض ا نسانيرف

، الاننننننب 2017كننننننانون األول/ديسننننننمرب   18اجللسننننننر اقيامننننننر األوىل، ادياتننننننود     و  -5
اجللسننننننر  ا تراةيننننننرف و  نكننننننا  ىل  ا جزمننننننال اقسننننننادس ع نننننن  ت ايهنننننناا انننننناالاا ابنضننننننمام  نننننن  

نرسننننننننننننن ا، أةننننننننننننن  ا جزمنننننننننننننال جننننننننننننندول أعماقننننننننننننن ،  محنننننننننننننيغز  اقنننننننننننننواالد    اقنننننننننننننونياتزال  اقيامنننننننننننننر
APLC/MSP.16/2017/1 وAPLC/MSP.16/2017/1/Corr.1    و ننن مم  عملننن ،  محنننيغز  اقنننواالد ،

 فAPLC/MSP.16/2017/2/Corr.1و APLC/MSP.16/2017/2اقونياتزال 
ضاا، انُزخها ابقز كير أو نندا و لليكنا و نريو ورامهينا واقسنويد اجللسر اقيامر األوىل أي و  -6

وكو ننزااليكا وكوقومهيننا وقوقننندا نننواابا قنن ئيو ا جزمنننال اقسننادس ع نن ف وأةنن  ا جزمننال اب طنننال 
تييننال اقسننرري فوقرغننانغ أنغ قوقزسنن ، منندي  منسمننر ادنن ا ا  اقدوقيننر و نن ون ادنسمننا  اقدوقيننر   

عامنننناا ق جزمننننالف  ديننننر ق نننن ون أوالواب واقزكامنننن  واق نننن ون اشاالجيننننر، أميننننناا اقنمسننننا، اقننننوراال  ا حتا
وأانا  ا جزمنال علمناا أيضنناا  زيينال األمنال اقيننام قألمنم ادزدند  قلسنيد  ينن  كنو الوف، منا فنن ل 
مكزننب األمننم ادزدنند  ق نن ون ننن ل اقسنن     جنينن ، أميننناا تنريننأ ا ق جزمننال، و زييننال الئننيو 

 ان كاالقوس الوان، مدي  واد  دعم اقزنريأ، منسِ اتاا تنريأ ا قل ئيوفا جزمال قلسيد عو 

 املشاركة ق االجتماع -اثلثاا  
 ننناالكا   ا جزمنننال اقننندول األعضننناع اقزاقينننر: األالجنزنننال، واألالدن، و  نننهانيا، وأ ننن اقيا،  -7

 انينننننا، ودي قنننننندا، و  ننننزونيا، وأفغانسنننننزان، و كنننننوادوال، وأدانينننننا، و ندونيسنننننيا، وأنغنننننو ، وأو نننننندا، وأوك
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و يذاقيا، واقرباري ، واقربتغال، و لليكا، و لغاال ، و نما، و وتسوام، و والوند ، واقهو ننر وار  نك، 
ادزينندد  اقاتوميننا (، و ننريو، و نني الوس، و يلننند، وت كيننا، وت نناد، واجلهنن   -و وقننندا، و وقيريننا )دوقننر 

ات ا ينننر، وجننننوق أف ياتينننا، وجننننوق اقسنننودان، األ نننود، واجل ائننن ، وت نننيكيا، وط والينننر اقكونغنننو اقدمي
والومانيننا، ورامهيننا، ورمهننا و ، واقسننلرادوال، و ننلوفاكيا، و ننلوفينيا، واقسنننغال، واقسننودان، واقسننويد، 
و ويسننن ا، و نننيل ، ولننن  يا، واقمحنننومال، و اجيكسنننزان، واقيننن اال، وعمنننان، و واتيمنننا ، وف نسنننا، 

وةنربت، وةذن ، واقكنامريون، وك واتينا، وكمهنود ، وكنندا، اقهوقيراالير(، وفنلنندا،  -وفن وي  )ط والير 
وكو ننننزااليكا، وكوقومهيننننا، و تريننننا، وقكسننننمربي، وماقذننننر، وادكسننننيك، وادملكننننر ادزدنننند  قربيذانيننننا 
اقيسمنننننى ودي قنننننندا اق نننننماقير، ومواليزانينننننا، ومورامهيننننني، واقنننننن وي ، واقنمسنننننا، واقنيلننننن ، ونيكننننناالا وا، 

 ا، واقياابن، واقيما، واقيومن، واقك    اق  ولفونيوريلندا، وقنغاال ، وقوقند
انضنننما  قي نننا  و ننناالكا   ا جزمنننال اقدوقنننر اقزاقينننر، اقنننُ لننندةا علنننى ا تراةينننر أو -8

  نكاف تدع  ا تراةير  يد اي  اقنراذ في ا، وق :     وقكا مل
منننا  11د  منننا ادنننا 4و ننناالكا اقوفنننود اقزاقينننر   ا جزمنننال  محنننرر م اةنننب، وفاتننناا قلراتننن    -9

منا اقنسنام اقنداعل  ق جزمنال: أذال يلنان، وابكسنزان، واجلم والينر  1ما ادناد   1ا تراةير واقرات   
اقي  يننننر اقسننننوالير، وط واليننننر  و اقدميات ا يننننر اق ننننيهير، واقمحننننال، وفلسننننذال، وكاراعسننننزان، وقهنننننان، 

 و    ادزدد  األم يكيرفوادغ ق، وميامناال، وارند، و نغافوال ، وادملكر اقي  ير اقسيودير، واق
مننا اقنسننام  1مننا ادنناد   3و 2مننا ا تراةيننر واقراتنن تال  11مننا ادنناد   4وعمن ا ابقراتنن    -10

اقننداعل ، اضنن   ا جزمننال  محننرر م اةننب ادنسمننا  واد  سننا  اقدوقيننر وادنسمننا  ا ةليميننر 
ابألقغننام اقزننا   ق ا ذننر أمنننم واريئننا  وادنسمننا   ننري ا كوميننر اقزاقيننر: م كننن  ا جنن اعا  ادزيلاتننر 

جنننوق  نن ال د ننيا، وا حتنناد األوالو ، وم كنن  جنينن  اقنندول  راقننر األقغننام قأل نن اض ا نسننانير، 
ووانند  دعننم تنريننأ اتراةيننر اقننأعائ  اقيناتوديننر، وا ملننر اقدوقيننر  سنن  األقغننام األالضننير، واقللنننر 

دول األم يكيننننر، ومنسمننننر األمننننا اقدوقيننننر قلمحننننليب األ نننن ، وجاميننننر اقنننندول اقي  يننننر، ومنسمننننر اقنننن
واقزينناون   أوالواب، ومنسمننر األمننم ادزدنند  قلذروقننر، و نن مم  األمننم ادزدنند  ا منننائ ، ومروضننير 
األمننننم ادزدنننند  اقسننننامير  اتننننوال ا نسننننان، ودائنننن   األمننننم ادزدنننند  ق جنننن اعا  ادزيلاتننننر ابألقغننننام، 

 ومكزب األمم ادزدد  ق  ون ن ل اقس  ف
مننننا اقنسننننام  1مننننا ادنننناد   4مننننا ا تراةيننننر واقراتنننن    11مننننا ادنننناد   4ابقراتنننن   وعمنننن ا  -11

اقننداعل ، اضنن   ا جزمننال  محننرر م اةننب ادنسمننا  األعنن ى اقزاقيننر: ادنسمننر اقدوقيننر قلاتننواالض 
(، واد كنن  ادينت  زداتينني ا  نزات اال واقزيننا  منا اقن اعننا  علنى اقمحننييد اقنندول، APOPOاددالَّ نر )

ألالض منننا األقغنننام، ومنسمنننر اقسنننهي  األفضننن ، ومنسمنننر ميننناا دكافدنننر األقغنننام، ومنسمنننر تذ نننري ا
(، واقر ينني ا  ز نناال  اديننت ابألقغننام ITFواقمحننندوال ا  ننزئماو اقنندول قزي ينن  األمننا اقه نن   )

(MAG( واد  سر اقسويس ير دكافدر األقغام ،)FSDومنسمر "قاقو ت  ا"ف ،) 
ةائمنر ممين  منا  ناالا   ا جزمنال منا  APLC/MSP.16/2017/INF.1وت د   اقونياتر  -12

 وفود ومندو الف
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 أعماط االجتماع -رابعاا  
 18عاَتنند ا جزمننال اقسننادس ع نن  قلنندول األ نن اف منناو جلسننا  عامننر   اقرنن   مننا  -13
ف وع ل اجللسنا  اقيامنر األوىل واقثاقثنر واق ا ينر، ادياتنود  2017كانون األول/ديسمرب   21 ىل 
، أدقننننا اقنننندول األ نننن اف واقوفننننود اد اِةهننننر  هيننننام  2017كننننانون األول/ديسننننمرب   19و 18  

 ةدما  يام  مكزو ر ذا   ا   عامف  روير أو
وعنن ل اجللسنننزال اقيننامزال اقثانينننر واقثاقثننر، ةننند ما اقنندول األ ننن اف اقنُن  لهنننا اقزمدينند وفاتننناا  -14

ال وأنغو  و يلند ورمها و  واقي اال،  لهاهتا اقُ ت د ما ا تراةير، وق   كوادو  5ما اداد   4و 3قلرات تال 
، Corr.1و APLC/MSP.16/2017/WP.3و ،APLC/MSP.16/2017/WP.15 موج اهتننا اقزنريأيننر   اقو ئنني

، علننى APLC/MSP.16/2017/WP.13، وAPLC/MSP.16/2017/WP.9و، APLC/MSP.16/2017/WP.16و
، حتلننني   5ا،  محنننرز ا الئيسنننر اقللننننر ادينينننر  زنرينننأ ادننناد  اقزنننوالف واب ضنننافر  ىل ذقنننك، ةننند ما رامهيننن

، وقن  حتلني   5م اسا     ن كن   لنب منا  لهنا  اديندو قلموعند اقن نائ  املندد   ادناد   و/أو
، APLC/MSP.16/2017/WP.4، وAPLC/MSP.16/2017/WP.2وم اسنننننننننننننا  واالد    اقو ئننننننننننننني اقزاقينننننننننننننر: 

 ،APLC/MSP.16/2017/WP.10و، APLC/MSP.16/2017/WP.6و ،APLC/MSP.16/2017/WP.4/Corr.1و
ف واب ضافر  ىل ذقك، مة ا اقدول األ  اف وادنسما  اد االِكر ااقر APLC/MSP.16/2017/WP.14و

   أوك انياف 5تنريأ اداد  
وع ل اجللسا  اقيامر ما اق ا ير  ىل اقثامننر، نسن  ا جزمنال    نري اقيمن  اب تراةينر  -15
راقننا تينن ض  ننهي  حتاتينني أقننداف  قننر تنريننأقا، مسزي ضنناا اقزاتنندم املنن ر واقياتهننا  اقننُ منناواا

  ف15+و ع ن ما وتو 2019-2015قلر    ا تراةير وتذهيي عذر عم  ما وتو
، افززدا لااهر اقسمو ادلك  األمري  أ ن يد، 2017كانون األول/ديسمرب   19 و  -16

"جين  ا نسنان رنوال اقزمننام ا تراةينر: تاتندة مسناعد  فياقننر  أمنري   لليكنا، الاتنر ناتناب  ينننوان
 ىل اقضنندا "ف وأداال  الاتننر اقناتنناب اقسننرري   يننات يو قوننندونيو، ادمثلننر اقدائمننر قكوقومهيننا قنندى 
مكزنب األمننم ادزدنند    جنين  والئيسننر اقللنننر ادينينر  سنناعد  اقضنندا ، و ناالا في ننا كنن  مننا 

نير ابدنسمر اقدوقير قلميوةالل وفريور علي ادو، مدي     ون ا ملر  قك  قوتنزو ، ادسز اال  اقزات
وا تمحا   اب ملر اقدوقير  سن  األقغنام األالضنيرل وكينين  الذالفنوالد، مندي  اد كن  ادينت  زداتيني 

 ا  زات اال واقزيا  ما األرما  مامير جيمو ماديسونف
 جزمنال   أن نذر اقللننر ادينينر  سناعد  اجللسزال اقيامزال اق ا ينر واشامسنر، نسن  ا و  -17

اقضدا ف وعلى وج  اشمحوت، ع ضا كوقومهيا،  محرز ا الئيسر اقللنر، تات ي  اقللنر عنا عمل نا 
 منننا اقو ئننني و  APLC/MSP.16/2017/4وا  نننزنزاجا  اقنننُ تولنننلا  قي نننا، اقنننواالديا   اقونياتنننر 

APLC/MSP.16/2017/4/Add.1  ىل APLC/MSP.16/2017/4/Add.5 ف وةنننننندما اقنننننندول األ نننننن اف
ادس وقر عا أعداد كهري  منا اقنناجال منا األقغنام األالضنير ميلومنا  رد ننر عنا ج ودقنا اق امينر  ىل 
اقوفاع ابقز اماهتا وعا اقزدا ري اقُ اتأهتا قزنرينأ  جن اعا  مسناعد  اقضندا  املندد    عذنر عمن  

 زمر ميلوما  منا قنأا اقاتهين ف وأعن ق ا جزمنال ةدما اقدول وادنسما  األع ى اد ما وتو، كما
 عا ةلات   راع ت ايد عدد ضدا  األقغام ادضاد  قألف اد    ىت أحناع اقياملف

و  اجللسنننزال اقينننامزال اق ا يننننر واشامسنننر، نسنننن  ا جزمنننال   أن نننذر اقللنننننر ادينينننر  زنريننننأ  -18
ف وعلننى وجنن  اشمحننوت، ع ضننا رامهيننا،  محننرز ا الئيسننر اقللنننر، تات ينن  اقللنننر عننا عمل ننا، 5 ادنناد 
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 ىل  APLC/MSP.16/2017/3/Add.1و  اقو ئننننننننني منننننننننا  APLC/MSP.16/2017/3اقنننننننننواالد   اقونياتنننننننننر 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.6 ،ف وةدما اقدول األ  اف اقُ   تن ال  محندد تذ نري ادننا ي ادلغَّمنر

ما ا تراةير، واقدول وادنسما  اد زمر األعن ى، ميلومنا  رد ننرف والانب ا جزمنال  5اد  عم ا ابد
عننننا  APLC/MSP.16/2017/MISC.1وأاننننا  علمنننناا منننن  اقزاتنننندي  اعنننن ن اجل ائنننن ، اقننننواالد   اقونياتننننر 
 ف5انز ائ ا ما تنريأ اقز اما   راقر األقغام ادنمحوت علي ا   اداد  

امزال اشامسنننر واقساد نننر، نسننن  ا جزمنننال   أن نننذر اقللننننر ادينينننر اجللسنننزال اقيننن و  -19
، تات ين  ر اقللننر زي ي  اقزياون وادسناعد ف وعلنى وجن  اشمحنوت، ع ضنا قوقنندا،  محنرز ا الئيسن

ف وأ نند  APLC/MSP.16/2017/6اقللنننر عننا عمل ننا وا ننزنزاجاهتا وتولننياهتا، اقننواالد   اقونياتننر 
سننننناعد  اون وادا  اد زمنننننر األعننننن ى دالاعقنننننا   مسننننن قُ اقزيننننناقننننندول األ ننننن اف واقننننندول وادنسمننننن

 ا زنزاجا  اقللنر وتولياهتاف و 
اجللسنننر اقيامنننر اقسنننا ير، نسننن  ا جزمنننال   أن نننذر اقللننننر ادينينننر اب مزثنننال اقاتنننائم  و  -20

 قللنننر عننااعلننى اقزينناونف وعلننى وجنن  اشمحننوت، عنن ض اقنن ئيو،  محننرز  الئننيو اقللنننر، تات ينن  
اقنننندول و ف وةنننندما اقنننندول األ نننن اف ادينيننننر APLC/MSP.16/2017/5واالد   اقونياتننننر عمل ننننا، اقنننن

 وادنسما  األع ى اد زمر ميلوما  ردَّنرف
ومة  ا جزمال أيضاا،    ياال اقنس     ري اقيم  اب تراةير وااقر تنريأقا، اقزاتدم  -21

لنى ألفن اد، ونسن  عضناد  قاألقغنام اد ت ال مانلنر   جمنال تندمري انن وم  امل ر واقزدد   اقُ  
ةنندما و ، ابقمحننيغر اقننُ ع ضنن ا ئننا اقنن ئيوف APLC/MSP.16/2017/7وجنن  اشمحننوت   اقونياتننر 

ا جزمننال  نننرف والاننباقنندول األ نن اف ادينيننر واقنندول وادنسمننا  األعنن ى اد زمننر ميلومننا  ردَّ 
 ف4داد  ات علي ا   ت ايهاا ااالاا اع ن  ي الوس عا وفائ ا ابقز اماهتا ادنمحو 

وتناول ا جزمال أيضاا،    ياال اقنس     ري اقيم  اب تراةير وااقنر تنرينأقا، ا جن اعا   -22
، ونسننن ،  تراةينننراادزخنننأ ، مننننأ ا جزمنننال اشنننامو ع ننن  قلننندول األ ننن اف،    نننهي  حتاتيننني عادينننر 

ئيوف قننُن ع ضننن ا ئنننا اقننن  ، ابقمحنننيغر اAPLC/MSP.16/2017/WP.8وجننن  اشمحنننوت،   اقونياتنننر  علنننى
 نرفوةدما اقدول األ  اف واقدول  ري األ  اف وادنسما  اد زمر ميلوما  ردَّ 

وتناول ا جزمال أيضاا،    ياال اقنس     ري اقيم  اب تراةير وااقر تنرينأقا، مسن وقيا   -23
تراةينر، ونسن ، علنى وجن   منا ا 7اقدول األ  اف عا توع  اق رافير    عداد اقزاتاالي  عم ا ابدناد  

 ، ابقمحيغر اقُ ع ض ا ئا اق ئيوفAPLC/MSP.16/2017/10اشمحوت،   اقونياتر 
   ياال اقنس  أيضاا   ا اقر اقيامر ق تراةير و ري اقيم  ئا، واب  اال   ىل "اقزوجي و  -24

قلندول األ ن اف اقمحادال عا اقدول األ  اف  ىل واد  دعم اقزنريأ" وة اال ا جزمال اق ا   ع ن  
، اقأ  أوع   ىل اقواد  أن (2)   ن "تي ي  ا وكمر واق رافير اداقيزال داع  واد  دعم اقزنريأ"

ج  أعذر عم  ومي انير مرمحلر قلسنر اقزاقير وأن تي ض ما على جلنر اقزنسيي ما  تات   ك  عام
 ة االا.ننا، ر علننى اجزمننال اقنندول األ نن اف مننا أجنن  ادوافاتننر علي مننا، نسنن  ا جزمننال   "عذننر 

"، اقلزنننال ةننندم ما الئنننيو اقواننند  وأة هتمنننا جلننننر 2018 عمننن  ومي انينننر واننند  دعنننم اقزنرينننأ قينننام
 فAPLC/MSP.16/2017/WP.1اقزنسيي  محيغز ما اقواالد    اقونياتر 

__________ 

(2) APLC/MSP.14/2015/L.1ف 
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ا اقر اقيامر ق تراةير و ري اقيم  ئا، واب  اال   ىل "اقزوجي  و   ياال اقنس  أيضاا    -25
اقمحادال عا اقندول األ ن اف  ىل واند  دعنم اقزنرينأ"، اقنأ  كل ن  واند  دعنم اقزنرينأ  ن تاتندم 
تات ي اا عذياا و نرو ا عنا أن نذز ا و نري أعمارنا وماقيز نا  ىل كن  اجزمنال منا اجزماعنا  اقندول 

اا ماقينناا  نننو ا م اَجينناا عننا اقسنننر اقسننا اتر وتات ينن اا ماقينناا أوقينناا  نننو ا عننا األ نن اف و ن تاتنندم تات ينن  
اقسنر اجلاالير  ىل جلنر اقزنسيي ر  ىل اجزمال اقدول األ  اف، نس  ا جزمال   "اقزات ي  اد الن  

"، اداتنندم مننا منندي  وانند  دعننم 2017عننا أن ننذر وانند  دعننم اقزنريننأ وأدائ ننا وماقيز ننا   عننام 
، كمننا نسنن    "تات ينن  م اجنن  ا سنننااب  APLC/MSP.16/2017/WP.5أ واقننواالد   اقونياتننر اقزنرينن

ادسزات  عا ادي انير اقيمومير و يان اقنراتا  وا ين ادا  قلمحنندوال ا  نزئماو قواند  دعنم تنرينأ 
 فAPLC/MSP.16/2017/WP.7اتراةير اس  األقغام ادضاد  قألف اد"، اقواالد   اقونياتر 

اال اقنسننن  أيضننناا   ا اقنننر اقيامنننر ق تراةينننر و نننري اقيمننن  ئنننا، واب  ننناال   ىل اقونياتنننر  ننني و  -26
"، اقُن اعزمندقا 2019-2016"عذر عم  ومي انير واد  دعم اقزنرينأ قرن   األال ن   ننوا   ادينونر

ا جزمال اق ا   ع ن  قلندول األ ن اف واتراتنا في نا اقندول األ ن اف" علنى  جن اع ا نزي اض منزمحن  
د  شذننر اقيمنن  عنن ل ا جزمننال اقسننادس ع نن  قلنندول األ نن اف"، نسنن  ا جزمننال   ا نننزي اض ادنن

، اقنواالد   اقونياتنر 2019-2016منزمح  ادد  شذر عمن  واند  دعنم اقزنرينأ قرن   األال ن   ننوا  
APLC/MSP.16/2017/8ف 

واب  اال  ة اال ا جزمال  ياال اقنس  أيضاا    ري اقيم  اب تراةير وااقر تنريأقا،  و  -27
اق ا   ع   قلدول األ  اف اقأ   لب في   ىل اق ئيو أن جين   م ناوالا   داالينر  نري المسينر من  
الؤ نناع اقمحننكوا األعنن ى ذا  اقمحننلر ومنن  الؤ نناع اجل ننا  األعنن ى ادينيننر اقزا يننر قوانند  دعننم 

قي  وأن ياتندم تات ينن اا اقزنرينأ ئنندف حتديند اقسننه  ادمكننر قزي ينن  اقكرناع  وموالننلر ترني  اقزكننا
عا اقر ت اقساحنر قزداتيي اقوفوالا    اقزكلرر ما ع ل اقزياون، وذقك   أة ق وةا ممكا 

يزلاور ذقك موعد اجزمال اقدول األ  اف اقسادس ع  ، نس  ا جزمال، علنى  عملياا على أ 
ر قزداتيننني " ادينوننننر "اقرننن ت ادزاانننAPLC/MSP.16/2017/WP.12وجننن  اشمحنننوت،   اقونياتنننر "

ةندم ا اقن ئيو، دعننأاا  وفنوالا    اقزكناقي  منا عن ل اقزيناون  نال وانندا  دعنم اقزنرينأ"، كمنا
   اعزهاالو اآلالاع ادخزلرر اقُ أع  ا عن ا اقدول اد االكرف

 نياال اقنسن  أيضناا    نري اقيمن  اب تراةينر وااقنر تنرينأقا، مةن  ا جزمنال ااقننر  و  -28
زماعنننا  اقننندول األ ننن اف   ا تراةينننر اقنننُ تزدمل نننا اقننندول األ ننن اف ا  ننن اكا  اداتننن ال   ج

مننا ا تراةيننر وعلنن  ادي انيننر  14واقنندول  ننري األ نن اف اد نناالكر   ا جزماعننا   وجننب ادنناد  
اقننناجم عننا األاللنند   ننري ادسنندد  مننا تلننك ا  نن اكا ، فضنن ا عننا اقزنندا ري اق اميننر  ىل ضننمان 

 دول األ  اففا زدامر اوي  اجزماعا  اق
 ننياال اقنسنن  أيضنناا   ا اقننر اقيامننر ق تراةيننر و ننري اقيمنن  ئننا، نسنن  ا جزمننال    و  -29

تات ينن  منسنني  نن مم  اق عايننر عننا  نن مم  اق عايننرف وأ نناال ا جزمننال  ىل ا اجننر ادا ننر  ىل م نناالكر 
قلم ناالكر اقوا نير ضنماما  2018 عدد أكرب منا اقندول األ ن اف اقاتناِدال     ن مم  اق عاينر قينام

ا جزمال اقسا   ع   قلدول األ  اف اقأ   نُيياتد   ال اقدوالا  و  اقنذاال   اجزماعا  ما
  جني ،  سويس اف وأ اال ا جزمال  ىل أ.ير أن يوال    مم  اق عاير اكال اقندول األ ن اف 

 ه افادز ن   ابألقغام ما  مسال لوهتا  اتو  فيما خيا توجُّ  ا تراةير مسزات
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 القرارات والتوص ات -خامساا  
 نا نهر اقننأك ى اقسننوير اقي نن يا ق تراةينر، أكنند ا جزمنال جمنندداا عن م اقنندول األ نن اف  -30

تسنننهه  األقغنننام ادضننناد  قألفننن اد منننا مينننام  وعسنننائ    األالوا     ا تراةينننر علنننى وضننن  اننند دنننا
ف وا نياا من   عن ن 2025 لنول عناموتذُلي ا  ىل  لوي أةمحى اد ممكا ما أقنداف ا تراةينر حب

 ما وتو، أدان ا جزمال أ  ا زخدام قألقغام ادضاد  قألف اد ما ِةه  أ  ج ر فاعلر كاناف
 ننننياال اقنسنننن     ننننري اقيمنننن  اب تراةيننننر وااقننننر تنريننننأقا وحتاتينننني عاديز ننننا، أاننننا   و  -31

دينر ا تراةينر، اقنواالد   اقونياتنر  زات ي  اقن ئيو عنا ااقنر اقزاتندم املن ر   حتاتيني عا ا جزمال علماا 
APLC/MSP.16/2017/WP.8 وابألن نننننذر اقنننننُ اضنننننذل  ئنننننا اقننننن ئيو قلننننن وي  قزداتيننننني عادينننننر ،

ا تراةير واديايري اقُ تنا علي اف وأاا  ا جزمال علماا أيضاا ان اع اقر يي اقيام   ري اق مس  
قمحننلر اقمحننادال عننا ا جزمننال اشننامو ع نن  اديننت  زداتينني عاديننر ا تراةيننر، عمنن ا ابقاتنن اال ذ  ا

تمحندال علي نا  تنضم  يد  ىل ا تراةينر أو قلدول األ  افف وأقاق ا جزماُل ممي  اقدول اقُ مل
  يد أن تري  ذقك   أة ق وةا ممكاف

ننننب ا جزمننننال  و  -32  ننننياال اقنسنننن  أيضنننناا    ننننري اقيمنننن  اب تراةيننننر وااقننننر تنريننننأقا، الا 
قُ ةد مز ا اقندول األ ن اف اقنُ كاننا ةند أ ناال   ىل مسن وقيز ا عنا أعنداد  ابديلوما  املد نر ا

الا نب  زات ين  جلننر مسناعد  اقضندا  عنا أن نذز ا،  كهري  ما اقناجال ما األقغام األالضير، كمنا
 ىل  APLC/MSP.16/2017/4/Add.1اقو ئننني منننا  و  APLC/MSP.16/2017/4اقنننواالد   اقونياتنننر 

APLC/MSP.16/2017/4/Add.5 اب  زنزاجا  اقواالد    تلك اقزاتاالي ف ، وأاا  علماا 
تاتنندة اقذلهننا      ننياال اقنسنن  أيضنناا    ننري اقيمنن  اب تراةيننر وااقننر تنريننأقا و  و  -33

نننب ا جزمنننال  زات يننن  اقللننننر ادينينننر  زنرينننأ ادننناد   5  ننناال ادننناد   ، اقنننواالد   5منننا ا تراةينننر، الا 
 ىل  APLC/MSP.16/2017/3/Add.1اقو ئنننننننننننننننننني مننننننننننننننننننا  و  APLC/MSP.16/2017/3اقونياتننننننننننننننننننر 

APLC/MSP.16/2017/3/Add.6وأاا  علماا اب  زنزاجا  اقواالد    تلك اقو ئيف ، 
 ياال اقنس  أيضاا    ري اقيم  اب تراةير وااقنر تنرينأقا، ومن  م اعنا  اقزدلني    و  -34

داتدمنر  وجنب تلنك ادناد  واقذلهنا  نرسن ا، قلذلهنا  ا 5اداتدمر ما اقللنر ادينير  زنريأ اداد  
 اتأ ا جزمال اقات االا  اقزاقير:

  رار بشأن الطلب املقدم من أنغوال -ألف 
ةننني م ا جزمنننال اقذلننننب اداتننندَّم منننا أنغننننو  قزمديننند األجننن  اقن ننننائ  املننندد رننننا  )أ( 

مننا  5مننا ادنناد   1لراتنن   ق نز نناع مننا تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد   ادنننا ي ادلغومننر وفاتنناا ق
كننننانون   31ا تراةيننننر، واترنننني اب طننننال علننننى ادوافاتننننر علننننى  له ننننا وادينننند ذقننننك األجنننن  اننننىت 

 ل2025األول/ديسمرب 
وأع ق ا جزمال عا ةلات   راع أتع  أنغو    تاتدة  لب اقزمديد اشات ئا  )ق( 

ا  ةهنن  تسننير أ نن   مننا وأ نناال  ىل أن  ننري قننأو اقيمليننر علننى حنننو  ننليم ياتزضنن  تاتنندة اقذلهنن
انياتاد ا جزمال اقنأ  ينسن  في نا قكن  يزسنح اقزدضنري قزدلين  اقذلنب و جن اع انواال ةنائم علنى 

 ل5اقزياون  ال اقدوقر ماتدمر اقذلهر واقللنر ادينير  زنريأ اداد  
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 منناا  ازثنن  امزثننا ا  وقنندى ادوافاتننر علننى اقذلننب،  اننأ ا جزمننال أن أنغننو  مل ) ( 
اق ئيسنننير اقنننُ تي ننند  ئنننا، علنننى اقندنننو ادسنننل    ةننن االا  ا جزمنننال اقثننناو ع ننن   ق قز امنننا 

قلننندول األ ننن اف،  نننري أنننن  اعزنننرب اقزاتننندم اقكهنننري اقنننأ  أا رتننن  أنغنننو    حتديننند اقنذننناال اقريلننن  
 قلزدد   ادزهاتير أم اا  جيا ياال

غننو  علننى وقنندى ادوافاتننر علننى اقذلننب، أ نناال ا جزمننال  ىل أ.يننر أن حتنن ت أن )د( 
يزم نى من  ادينايري اقدوقينر  وض  أنسب ميايري و يا ا  ومن ليا  ق ف ا  عنا األالاضن ،  نا

قألعمنال ادزيلاتننر ابألقغنام، وأن تذهَّنني قنأو اديننايري واقسيا ننا  وادن لينا  مننا أجن  تنريننأ قننأا 
موالنلر اقسني  اجلانب ما ا تراةير تنريأاا كنام ا و ن ييااف و نل  ا جزمنال أنغنو ا كنأقك علنى 

ننننر   جمنننال ا فننن ا  عنننا األالاضننن  و لنننداال اق ننن ادا ، وقنننو   ىل ا  نننزراد  منننا اقزاتنينننا  املسَّ
ميكا أن يساعدقا على اقوفاع ابقز اماهتا    ضون ف   رمنير أةمحن ف وأ ناال ا جزمنال  ىل أن  ما

ا نسنننننانير  ميكنننننا قننننن  ال ةينننننام أنغنننننو   نننننأقك ميكنننننا أن يُريننننندقا   كراقنننننر اقزمحننننند    ننننن ل منننننا
وا جزماعيننر وا ةزمحننادير اقننُ اننددهتا    له نناف وأ نناال ا جزمننال كننأقك  ىل أ.يننر أن توالنن  
أنغو  ا   ي عما حت رو ما تاتندم علنى حننو يزسني من  ادينايري اقدوقينر قألعمنال ادزيلاتنر ابألقغنام 

اتننت وادنننا ي مننا عنن ل تاتنندة ميلومننا  ممحنننرر اسننب ادنننا ي ادلغننا   وا ننذر ادسننح  ننري اقز
 اداتلمحر مسااز ا  وا ذر ادسح اقزاتت وادنا ي ادذ   ل

وقننندى ادوافاتنننر علنننى اقذلنننب،  انننأ ا جزمنننال أن أنغنننو  تزوةننن  أن يسنننزغ ال  (ه) 
اقزمحد  قلزدد  ادزهات  اوال ماو  ننوا ف وذكَّن  ا جزمنال  ن تنرينأ أنغنو  عذز نا اقو نينر 

منننا  اجلديننند  و سنننزوى ادنننواالد اقنننُ ينننزم ا محنننول علي نننا وحبلنننم  راقنننر األقغنننام ةننند يزننن ن  ابديلو 
اقداعلينر اد ناالِكر   عملينا  ادسنح واقزذ نري، فذلنب أن تاتندم أنغنو   ىل  اقاتدالا  اشاالجينر أو

ا جزمننال اقسننا   ع نن  قلنندول األ نن اف عذننر عمنن  ردنننر عننا اقرنن   ادزهاتيننر اد ننموقر  ذلننب 
ا عذر اقيم  قأو ةائمرا ردنر ممين  ادننا ي ادي وفنر  تنا اقزمديدف و لب ا جزمال أن تزضم
اد ننزه    اازوائ ننا علننى أقغننام مننا قننأا اقاتهينن ، وتوةيننا   حتزننو  علننى أقغننام مضنناد  قألفنن اد أو

عننن ل اقرننن   ادزهاتينننر اد نننموقر ابقذلننننب،   ننننوير عنننا ادننننا ي اقنننُ  نننيزم تذ ريقنننا   كنننن  عنننام
  مر، ومي انير مرمحلر منات در قأقكلوادنسما  اقُ  زضذل  ئأو اد

وقنندى ادوافاتننر علننى اقذلننب أيضنناا، وابقنسنن   ىل أتكينند أنغننو  أن تننوفري اقنندعم  )و( 
اشاالج  ض وال  قزنريأ اشذر اقواالد     له ا تنريأاا كام ا، أ اال ا جزمال  ىل أن أنغو  ميكا 

سناعد  منا عن ل تاتندة ميلومنا  أن حتسى  ثاتر أكرب ما جانب اجل ا  اقاتادال  على تاتدة اد
 ننزغذي  مي انيننر  واضنندر   أةنن ق وةننا ممكننا عننا اقزكنناقي  اداتنندَّال  قزنريننأ عذز ننا وتوضننيح مننا

 اقدوقر ما تكاقي  اقزنريأ ا طاقيرل
و انننأ ا جزمنننال أيضننناا، قننندى موافاتزننن  علنننى اقذلنننب، أن  نننا  عذنننر أنغنننو   )ر( 

ي  ور د  اقاتندالا  واقزنسنيي  نال اقكينام  اقو نينر، يزوة  على نزائ  ج ود ادسح ور د  اقزمو 
 30ومننننننا ر، أن ا تراةيننننننر ميكننننننا أن تسننننننزريد مننننننا موافننننننا  أنغننننننو  اقنننننندول األ نننننن اف، حبلننننننول 

 نيسان/أ  ي  ما ك  عام، اسب ا ةزضاع،  يلوما  عما يل :
  نغنو أنزائ  ج ود ادسح واقكيرير اقنُ ميكنا أن يغنري ئنا اتضنا  اقزوةينا  ف نم  '1'

 قلزدد  ادزهات    جمال اقزنريأل
اقزاتنندم املنن ر فيمننا خيننا عذننل اقزذ ننري اقسنننوير وا قز امننا  وم اانن  اقزنريننأ  '2'

 اقواالد     لب اقزمديد اداتدم ما أنغو ل
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عدد ادنا ي ادلغومر ادزهاتير ومواةي ا ومسنااز ا، وُعذنل تذ نري قنأو ادننا ي  '3'
ادننا ي ادرن   عن نا ابقرين ، ممحننرر اسننب  ا فن ا  عن نا، وميلومنا  عنا  أو

ك    ياتر ما  ن ال ا فن ا  عنا األالاضن ، أ  اقزذ نري وادسنح اقزاتنت وادسنح 
  ري اقزاتتل

اقزاتنندم املنن ر علننى لننييد اجل ننود ادهأوقننر  نن  و تنناع اد نناك  ادزيلاتننر  وجنن   '4'
األقغنام وادي نند اقزضناالق   اقهينام ، ومواعمنر  ينام  اقللنننر اقزنريأينر  راقنر 

اقننننو ت  راقننننر األقغننننام، واجل ننننود اق اميننننر  ىل ضننننمان  نننن مر ةاعنننند  اقهيننننام  
 اقو نير قألعمال ادزيلاتر ابألقغامل

اجل ود ادهأوقر منا أجن  تي ين  تنرينأ نسنام  داال  اجلنود ، ونزنائ  اجل نود اق امينر  '5'
  ىل حتدي  ةواعد وميايري ا داال  وم اةهر اجلود ل

ود ادهأوقنننر منننا أجننن  تي يننن   نننه  اقزيننناون واقزنسنننيي مننن  اقللننننر اقزنريأينننر اجل ننن '6'
  راقر األقغام، ونزيلر قأو اجل ودل

اجل ود ادهأوقر ما أج  تي ي  اقاتدالا  اقزاتنير واقز نغيلير دكزنب اقيملينا     '7'
 جما   اقزخذيل واق لد واقزاتييمل

تزلاتنناو أنغننو  وادننواالد اقننُ توف قننا ج ننود تيهئننر ادننواالد واقزموينن  اشنناالج  اقننأ   '8'
  ذقك ميلوما  عنا  اكومز ا قدعم ج ود اقزنريأ، ونزائ  قأو اجل ودل  ا

اجل ننود اق اميننر  ىل ضننمان م اعننا  األعمننال ادزيلاتننر ابألقغننام   اشذننل ا منائيننر 
اقو نير واشذنل اقو نينر األعن ى ذا  اقمحنلر اقنُ ةند تريند أنغنو    ج ودقنا 

  ىل تيهئر ادواالدل اق امير
واب ضنننافر  ىل موافنننا  أنغنننو  اقننندول األ ننن اف  زلنننك اديلومنننا ، علنننى اقندنننو  ) ( 

اد ننناال  قينننن  أعننن و، أ نننناال ا جزمنننال  ىل أ.يننننر أن ُتذلنننن  أنغنننو  اقنننندول األ ننن اف ابنزسننننام علننننى 
موقر عنننن ل اقرنننن   اد نننن 5اقزذننننوالا  األعنننن ى ذا  اقمحننننلر  زنريننننأقا  قز اماهتننننا  وجننننب ادنننناد  

 نننال  ابقذلنننب وا قز امنننا  األعننن ى اقنننُ تي ننند  ئنننا    له نننا، وذقنننك عننن ل اجزماعنننا  منننا
اقنندوالا  واجزمنننال اقنندول األ ننن اف ومننن ا ا  ا  ننزي اض، وكنننأقك منننا عنن ل اقزاتننناالي  ادزيلاتنننر 

 واديد   اب زخدام دقي  ا   يف 7 زنريأ اداد  

  رار بشأن الطلب املقدم من إكوادور -ابء 
ةنني م ا جزمنننال اقذلننب اداتننندَّم منننا  كننوادوال قزمديننند األجننن  اقن ننائ  املننندد رنننا  )أ( 

مننا  5مننا ادنناد   1ق نز نناع مننا تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد   ادنننا ي ادلغومننر وفاتنناا قلراتنن   
كننننانون   31ا تراةيننننر، واترنننني اب طننننال علننننى ادوافاتننننر علننننى  له ننننا وادينننند ذقننننك األجنننن  اننننىت 

 ل2022 األول/ديسمرب
 مناا  ازثن  امزثنا ا  وقدى ادوافاتر علنى اقذلنب،  انأ ا جزمنال أن  كنوادوال مل )ق( 

قو مسل     ة االا  ا جزمنال  ق قز ام اق ئيس  اقأ  تي د        لب اقزمديد األول، كما
،  نري أنن  2017ت ن يا األول/أكزنو    1اقزا   قلدول األ ن اف،  ن تنز ن  منا اقزنرينأ حبلنول 

 لعزرب اقزاتدم ادزوال  اقأ  أا رت   كوادوال أم اا  جيا ياا ا
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وقننندى ادوافاتنننر علنننى اقذلنننب،  انننأ ا جزمنننال أن  كنننوادوال تزوةننن  أتنننا حتزنننا   ىل  ) ( 
مخو  نوا  تات يهاا ق نز اع ما أعمال مسح ادنا ي اد زه    أتا عذ   وتذ ري ادننا ي اقُن نهزنا 

ننن  ا جزمنننال  ن تنرينننأ  كنننوادوال عذز نننا  عذوالهتنننا وا ضنننذ ل   نننام تسنننليم األالاضننن  ادذ ننن  ف وذكَّ
اقو نيننر  راقننر األقغننام ةنند يزنن ن  ابديلومننا  اجلدينند  و سننزوى ادننواالد اقنُن يننزم ا محننول علي ننا وحبلننم 

 30 اقاتنننندالا  اقداعليننننر اد نننناالِكر   عمليننننا  ادسننننح واقزذ ننننري، فذلننننب أن تاتنننندم  كننننوادوال، حبلننننول
عذر عم  رد نر عا اقر   ادزهاتير اد موقر  ذلنب اقزمديندف و لنب ا جزمنال ، 2019نيسان/أ  ي  

أن تزضما عذر اقيم  قأو ةائمرا ردنر ممي  ادنا ي ادي وفر  تا حتزو  على أقغنام مضناد  قألفن اد 
يزم ادنننا ي اقنُن  نن اد ننزه    اازوائ ننا علننى أقغننام مننا قننأا اقاتهينن ، وتوةيننا   نننوير عننا ادنذاتننر أو أو

 ع ل اقر   ادزهاتير اد موقر ابقذلب، ومي انير رد نر مرمحلر قأقكل تذ ريقا   ك  عام
وقدى ادوافاتر على اقذلب، أ اال ا جزمال  ىل أ.ينر أن حتن ت  كنوادوال علنى  )د( 

يزم نى من  ادينايري اقدوقينر  وض  أنسب ميايري و يا ا  ومن ليا  ق ف ا  عنا األالاضن ،  نا
زيلاتننر ابألقغنام، وأن تذهَّنني قنأو اديننايري واقسيا ننا  وادن لينا  مننا أجن  تنريننأ قننأا قألعمنال اد

اجلانب ما ا تراةير تنريأاا كام ا و  ييااف و ل  ا جزمال أنغو ا أيضاا على مواللر اقسي   ىل 
أ  ا  نزراد  منا اقزاتنيننا  املسَّننر   جمننال ا فن ا  عنا األالاضنن  و لنداال اق نن ادا ، األمن  اقنن

ميكننا أن يسنناعدقا علننى اقوفنناع ابقز اماهتننا    ضننون فنن   رمنيننر أةمحنن ف وأ نناال ا جزمننال  ىل أن 
ميكننننا قنننن  ال ا نسننننانير    كراقننننر اقزمحنننند    نننن ل مننننايرينننندقا ةيننننام  كننننوادوال  ننننأقك ميكننننا أن 

وا جزماعيننر وا ةزمحننادير اقننُ اننددهتا    له نناف وأ نناال ا جزمننال كننأقك  ىل أ.يننر أن توالنن  
وادوال ا   ي عما حت رو ما تاتدم على حنو يزسي م  اديايري اقدوقير قألعمال ادزيلاتر ابألقغام  ك

مننا عنن ل تاتنندة ميلومننا  ممحنننرر اسننب ادنننا ي ادلغننا   وا ننذر ادسننح  ننري اقزاتننت وادنننا ي 
 اداتلمحر مسااز ا  وا ذر ادسح اقزاتت وادنا ي ادذ   ل

موافاتز  على اقذلب،  ىل أن  ا  عذر  كوادوال  وأ اال ا جزمال أيضاا، قدى )ه( 
يزوةننن  علنننى نزنننائ  ج نننود ادسنننح وعلنننى اقزدننند   اقهيئينننر اقنننُ تواجننن   كنننوادوال، ومنننا ر، أن 

نيسنان/أ  ي  منا كن   30ا تراةير ميكا أن تسزريد ما موافا   كنوادوال اقندول األ ن اف، حبلنول 
 عام، اسب ا ةزضاع،  يلوما  عما يل :

منا  11يزيلني اب قز امنا  واجلنداول اق منينر اقنواالد    اقرن ل  امل ر فيما اقزاتدم '1'
  لب اقزمديد ونزائ  قأو اجل ودل

نزنننائ  ج نننود ادسنننح واقكيرينننر اقنننُ ميكنننا أن يغنننري ئنننا اتضنننا  اقزوةينننا  ف نننم  '2'
  كوادوال قلزدد  ادزهات    جمال اقزنريأل

جلنداول اق منينر املندد  ق ضنذ ل   نام يزيلي اب قز اما  وا اقزاتدم امل ر فيما '3'
م اةهننر اجلننود    ادنننا ي ادذ نن   مننا أجنن   اننام عمليننر تسننليم األالاضنن  اقننُ   

  ىل اجملزم  املل  ونزائ  قأو اجل ودل 2000 تذ ريقا منأ عام
اجل ننود ادهأوقننر قلولننول  ىل اقكيننام  اقدوقيننر مننا أجنن  حتاتينني اقنزننائ  اد جننو   '4'

وال وادزمثلننر   ا نز نناع مننا اقزنريننأ ةهنن  الننول األجنن  اقن ننائ  املنندد    كننواد
  ناع على  لب اقزمديد ونزائ  قأو اجل ودل
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واب ضننافر  ىل موافننا   كننوادوال اقنندول األ نن اف  زلننك اديلومننا ، علننى اقندننو  )و( 
نزسنننام علنننى اد ننناال  قيننن  أعننن و، أ ننناال ا جزمنننال  ىل أ.ينننر أن ُتذلننن   كنننوادوال اقننندول األ ننن اف اب

عنننن ل اقرنننن   اد ننننموقر  5اقزذننننوالا  األعنننن ى ذا  اقمحننننلر  زنريننننأقا  قز اماهتننننا  وجننننب ادنننناد  
 نننال  ابقذلنننب وا قز امنننا  األعننن ى اقنننُ تي ننند  ئنننا    له نننا، وذقنننك عننن ل اجزماعنننا  منننا

اقننندوالا  واجزمنننال اقننندول األ ننن اف ومننن ا ا  ا  نننزي اض ومنننا عننن ل اقزاتننناالي  ادزيلاتنننر  زنرينننأ 
 واديد   اب زخدام دقي  ا   يف 7 اد اد

  رار بشأن الطلب املقدم من العراق -ج م 
ةننننني م ا جزمنننننال اقذلنننننب اداتننننندَّم منننننا اقيننننن اال قزمديننننند األجننننن  اقن نننننائ  املننننندد قننننن   )أ( 
منا ا تراةينر،  5ما ادناد   1ما تدمري األقغام ادضاد  قألف اد   ادنا ي ادلغومر وفاتاا قلرات    ق نز اع

 ل2028 ها /فرباي   1اب طال على ادوافاتر على  لب اقي اال واديد ذقك األج  اىت  اتريو 
وقدى ادوافاتر على اقذلب،  اأ ا جزمال أن اقزدد  ادزهاتن  أمنام اقين اال،  )ق( 

ين ال كهنرياا، علنى اقن  م منا    5ما اي  ادنا ي ادلونر ابألقغام، قلوفاع ابقز امات   وجب ادناد  
 انرك اقهلد يهأرا اىت ةه   دع نراذ ا تراةيرل  ود ادسزم   وارامر اقُ مااجل

نن  ا جزمننال  ن تنريننأ اقينن اال عذزنن  اقو نيننر  راقننر األقغننام ةنند يزنن ن   زغننري  ) (  وذكَّ
اقسنن وف اقسننائد  و سننزوى ادننواالد اقننُ يننزم ا محننول علي ننا وحبلننم اقاتنندالا  اشاالجيننر واقداعليننر 

مليننا  ادسننح واقزذ ننري، فذلننب أن ياتنندم اقينن اال  ىل منن ا  ا  ننزي اض اق ا نن ،   اد نناالِكر   ع
، ومنن   كنن  عننامال  ينند ذقننك، عذننر عمنن  ردنننر عننا اقرنن   ادزهاتيننر اد ننموقر  ذلننب 2019 عننام

اقزمديدف و لب ا جزمال أن تزضما عذر اقيم  قأو ةائمرا ردنر ممين  ادننا ي ادي وفنر  تنا 
اد ننزه    اازوائ ننا علننى أقغننام مننا قننأا اقاتهينن ، وتوةيننا   مضنناد  قألفنن اد أو حتزننو  علننى أقغننام

عننن ل اقرننن   ادزهاتينننر اد نننموقر  ادننننا ي اقنننُ  نننيزم تذ ريقنننا   كننن  عنننام  ننننوير عنننا ادنذاتنننر أو
 ابقذلب، وترالي  ادي انير املد نر وادناتدر اد لود  قأقكل

اقينن اال أ نناال  ىل أننن   محنندد  عننداد و اسننا اقللنننر،   مينن ض تننأكريقا  ن  )د( 
عذننر  جننن اع عمليننا  مسنننح  ننري تاتنننت و محنندد تنرينننأ عمليننا  ادسنننح  ننري اقزاتنننت اقذاالئنننر، أن 

، 2018نيسنان/أ  ي   30ا تراةير ميكا أن تسنزريد منا موافنا  اقين اال اقندول األ ن اف، حبلنول 
في نا عذننل ادسنح  ننري   نا ابشذنل ادزيلاتنر  يمليننا  ادسنح  نري اقزاتننت   انزلن  مننا ي اقهلنند،

 اقزاتت اشالر ابدنا ي امل ال  ما تنسيم اقدوقر ا   مير   اقي اال واق امل
وقدى ادوافاتر على اقذلب، أ اال ا جزمال  ىل أ.ير أن حين ت اقين اال علنى وضن   )ه( 

ألعمننال يزم ننى منن  اديننايري اقدوقيننر ق أنسننب ميننايري و يا ننا  ومن ليننا  ق فنن ا  عننا األالاضنن ،  ننا
ادزيلاتننر ابألقغننام، وأن يذهَّنني قننأو اديننايري واقسيا ننا  وادن ليننا  مننا أجنن  تنريننأ قننأا اجلانننب مننا 
ا تراةير تنريأاا كام ا و  ييااف و ل  ا جزمال اقي اال كأقك على مواللر اقسني   ىل ا  نزراد  منا 

نننر   جمنال ا فنن ا  عننا األالاضن  و لننداال اق ن ادا ،  ميكنا ان يسنناعدو علننى  وقننو مننااقزاتنينا  املسَّ
اقوفاع ابقز امات     ضون ف   رمنير أةمح ف وأ اال ا جزمال  ىل أن ةيام اقي اال  نأقك ميكنا أن يريندو 

ميكننا قنن  ال ا نسننانير وا جزماعيننر وا ةزمحننادير اقنُن اننددقا اقينن اال      كراقننر اقزمحنند    نن ل مننا
النن  اقينن اال ا  نن ي عمننا حينن رو مننا تاتنندم علننى حنننو  له نناف وأ نناال ا جزمننال كننأقك  ىل أ.يننر أن يو 

يزسي م  اديايري اقدوقير قألعمال ادزيلاتر ابألقغام ما عن ل تاتندة ميلومنا  ممحننرر اسنب ادننا ي 
 ادلغا   وا ذر ادسح  ري اقزاتت وادنا ي اداتلمحر مسااز ا  وا ذر ادسح اقزاتت وادنا ي ادذ   ل
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دعم اشنننناالج    كراقننننر تنريننننأ اقينننن اال عذزنننن    اقوةننننا وابقنسنننن   ىل أ.يننننر اقنننن )و( 
ادنا ب،  اأ ا جزمال أن اقي اال ميكنا أن يسنزريد منا وضن  ا ن اتيلير قزيهئنر ادنواالد  سنه  
من ننا  ضننراع م ينند مننا اقوضننو  علننى اقزكنناقي  اداتنندال  اق رمننر قلزنريننأف وابقنسنن   ىل أ.يننر اقنندعم 

وةنا ادنا نب،  انأ ا جزمنال كنأقك أن اقين اال ميكنا أن اشاالج    كراقر تنريأ اشذر   اق
 زغذي  مي انير اقدوقر ما تكاقي  اقزنريأ ا طاقينرف وأ ناال ا جزمنال  ىل  يسزريد ما توضيح ما

أن مننننا ادسزدسننننا أن ياتنننندم اقينننن اال  ينننناما أكثنننن  ترمحنننني ا قزورينننن  تكنننناقي  اقيمليننننا  قزوضننننيح 
 تكاقي  اقزنريأل األ هاق اقكامنر والاع اقراالال اقكهري  

و اننأ ا جزمننال أن عذننر اقينن اال  مواننر وأن  اا ننا  ننيزوة  علننى ر د   )ر( 
ننا مننا اقولننول  ىل ادنننا ي اشذنن    اقزموينن  وا رنناى علننى األمننا وتغننري ادننناري اقسيا نن  تغننرياا ميكِ 

 زسنزريد منا قأا اقمحدد، أ ناال ا جزمنال  ىل أن اقندول األ ن اف  ادزامخر قلددود اقدوقيرف و 
 نيسان/أ  ي  ما ك  عام، عما يل : 30موافا  اقي اال را  زاتاالي   نوير، حبلول 

اقزاتنندم املنن ر عنن ل فنن   اقزمدينند   تنريننأ ا قز امننا  اقننواالد    عذننر عمنن   '1'
 اقي اال ادمزد  قر    نزالل

سنح  نري اجل ود ادهأوقر ما ةه  دائ     ون األقغنام  عنداد عذنر قيملينا  اد '2'
اقزاتننت واألقننداف اد اليننر ادذلننوق حتاتيات ننا، اب ضننافر  ىل األقننداف اد اليننر 
ادن ننود    اشذننل ادننأكوال    اقذلننب وادزيلاتننر ابدسننح  ننري اقزاتننت قلمنننا ي 
 امل ال  ما ةهضر اجلماعا  ادواقير قزنسيم اقدوقر ا   مير   اقي اال واق امل

اجلغ افيننر اقننُ جينن   في ننا تنريننأ عذننل عمليننا  ميلومننا  رنندد  عننا ادواةنن   '3'
ادسح واألماكا اد موقر ئا ونزائل ا، وعا اقكيرير اقُ ميكنا أن تسناقم ئنا 

 اقزوضيدا  ا ضافير   تغري ف م اقي اال قلزدد  ادزهات    جمال اقزنريأل
ا  أتننرياا اقزغريا  اقذاالئر على اقوض  األمت واقكيرينر اقنُ تن ن  ئنا قنأو اقزغنري  '4'

  لهياا   تنريأ ا قز اما ل  جيا ياا أو
اجل ننود ادهأوقننر  نن  اقاتضننا  اقسيا ننير اقننُ حتننول دون تنريننأ أن ننذر األعمننال  '5'

 ادزيلاتر اراقر األقغام على ادنا ي ا دودير   اقي االل
وف قننا ج ننود تيهئننر ادننواالد واقزموينن  اشنناالج  اقننأ  يزلاتنناو اقينن اال وادننواالد اقننُ ت '6'

  ذقننك اجل ننود اق اميننر  ىل تيسننري عمليننا   اكومزنن  دعمنناا جل ننود اقزنريننأ،  ننا
ادنسما  اقدوقير  راقر األقغام واقن وض ابقاتدالا  امللينر واقنزنائ  اقنُ ترضن  

  قي ا قأو اجل ودل
واب ضننافر  ىل اقزاتنناالي  اقننُ ميكننا أن ياتنندم ا اقينن اال  ىل اقنندول األ نن اف علننى  ) ( 
 اال  قي  أع و، أ اال ا جزمال  ىل أ.ير    ل اقدول األ  اف ابنزسام على اقزذوالا  اقندو اد

ع ل اقر   اد موقر  ذلنب اقزمديند و نري ذقنك  5يزيلي  زنريأ اداد   األع ى ذا  اقمحلر فيما
مننا ا قز امننا  اقننواالد    اقذلننب عنن ل ا جزماعننا  اقننُ تياتنند  ننال اقنندوالا  واجزمننال اقنندول 

وادينند   اب ننزخدام  7 اف ومنن ا ا  ا  ننزي اض، ومننا عنن ل اقزاتنناالي  ادزيلاتننر  زنريننأ ادنناد  األ نن
 دقي  ا   يف
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  رار بشأن الطلب املقدم من اتيلند -داط 
ةننني م ا جزمنننال اقذلننننب اداتننندَّم منننا  يلننننند قزمديننند األجننن  اقن ننننائ  املننندد رننننا  )أ( 

مننا  5مننا ادنناد   1  ادنننا ي ادلغومننر وفاتنناا قلراتنن   ق نز نناع مننا تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد 
ت نننن يا  31ا تراةيننننر، واترنننني اب طننننال علننننى ادوافاتننننر علننننى  له ننننا وادينننند ذقننننك األجنننن  اننننىت 

 ل2023األول/أكزو   
تننزمكا مننا اقوفنناع  وقنندى ادوافاتننر علننى اقذلننب،  اننأ ا جزمننال أن  يلننند مل )ق( 

سننننل    ةنننن االا  ا جزمننننال اقزا نننن  قلنننندول األ نننن اف اب قزنننن ام اق ئيسنننن  اقننننأ  تي نننند   نننن ، اد
،  ننري أنننن  2018 وادزمثنن    ا نز نناع مننا عملينننر اقزنريننأ حبلننول األجنن  املننندد رننا، أ    عننام

اعزننرب أن  يلننند أانن ر  تاتنندماا جنندي اا ابقثننناع وأتننا اقز مننا  نن  د  ةنندالاهتا و زي ينن  ج ودقننا اق اميننر 
 واقوفاع ابقز اماهتا ع ل ف   اقزمديدل ىل حتديد نذاال اقزدد  ادزهات  

وقدى ادوافاتر على اقذلب،  اأ ا جزمال أن  يلند تزوة  أتا  نزدزا   ىل  ) ( 
مخو  نوا  تات يهناا ق نز ناع منا مسنح ادننا ي اد نزه    أتنا عذن   وتذ نري ادننا ي اقنُ نهزنا 

ند عذز ا اقو نينر  راقنر األقغنام ةند عذوالهتاف و لب ا جزمال،   مي ض تأكريو  ن تنريأ  يل
قننو ميلنني مننا عمليننا  ادسننح وت  ننيم انندود األالاضنن  و  نناالت   ىل اقزنن ام  يلننند  زاتنندة  يزنن ن   ننا

عذر عم  رد نر  ن اينر اد النر األوىل منا عذز نا ا اقينر، أن تاتند م  يلنند  ىل اقندول األ ن اف، 
   ادزهاتينننر اد نننموقر  ذلنننب اقزمديننندف ، عذنننر عمننن  ردننننر قلرننن2019نيسنننان/أ  ي   30حبلنننول 

و لننب ا جزمننال أن تزضننما عذننر اقيمنن  قننأو ةائمننرا ردنننر ممينن  ادنننا ي ادي وفننر  تننا حتزننو  
اد زه    اازوائ ا على أقغام ما قأا اقاتهي ، وتوةينا   ننوير عنا  على أقغام مضاد  قألف اد أو

  ادزهاتيننر اد ننموقر ابقذلننب، وادنسمننا  اقننُ عنن ل اقرنن   ادنننا ي اقننُ  ننيزم تذ ريقننا   كنن  عننام
  زضذل  ئأو اد مر، ومي انير مرمحلر منات در قأقكل

وقنندى ادوافاتننر علننى اقذلننب، أ نناال ا جزمننال  ىل أ.يننر أن حتنن ت  يلننند علننى  )د( 
يزم نى من  ادينايري اقدوقينر  وض  أنسب ميايري و يا ا  ومن ليا  ق ف ا  عنا األالاضن ،  نا

دزيلاتننر ابألقغنام، وأن تذهَّنني قنأو اديننايري واقسيا ننا  وادن لينا  مننا أجن  تنريننأ قننأا قألعمنال ا
اجلانب ما ا تراةير تنريأاا كنام ا و ن ييااف و نل  ا جزمنال  يلنند كنأقك علنى موالنلر اقسني  
ننننر   جمنننال ا فننن ا  عنننا األالاضننن  و لنننداال اق ننن ادا ، وقنننو   ىل ا  نننزراد  منننا اقزاتنينننا  املسَّ

كا أن يساعدقا على اقوفاع ابقز اماهتا    ضون ف   رمنير أةمحن ف وأ ناال ا جزمنال  ىل أن مي ما
ميكنننننا قننننن  ال ا نسنننننانير  ةينننننام  يلنننننند  نننننأقك ميكنننننا أن يريننننندقا   كراقنننننر اقزمحننننند    ننننن ل منننننا

وا جزماعيننر وا ةزمحننادير اقننُ اننددهتا    له نناف وأ نناال ا جزمننال كننأقك  ىل أ.يننر أن توالنن  
ا   ي عما حت رو ما تاتندم علنى حننو يزسني من  ادينايري اقدوقينر قألعمنال ادزيلاتنر ابألقغنام  يلند 

مننا عنن ل تاتنندة ميلومننا  ممحنننرر اسننب ادنننا ي ادلغننا   وا ننذر ادسننح  ننري اقزاتننت وادنننا ي 
 اداتلمحر مسااز ا  وا ذر ادسح اقزاتت وادنا ي ادذ   ل

يلنننند اب نننزخدام أ ننناقيب عمننن  أكثننن  كرننناع  وأانننا  ا جزمنننال علمننناا ابقزننن ام   )ه( 
و زي ي  ةندالاهتا اددنينر علنى  راقنر األقغنامف وأانا  ا جزمنال علمناا أيضناا ابقزن ام  يلنند ابقيمن  من  

 جرياتا قزذ ري ادنا ي ادلغومر اقواةير   ادنا ي ا دوديرل
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ةننندمز ا و اننأ ا جزمننال أيضنناا، قنندى موافاتزنن  علننى اقذلننب، أن اشذننر اقننُ  )و( 
 يلند ق  عذر  موار وةا لر قلزنريأ واق لد وأن  اا ا يزوة  علنى  جن اع مراوضنا    ن ن 
ادنا ي اقُ  يل   ت  يم ا  ااتاا، وتو ي  نذاال   مم   راقر األقغام، وتذهيي ُت  ادسح  ري 

ر ق فن ا  عنا اقزاتت، وتو ي  نذاال اد  ول اقزل ييب   راوقر   زخدام طي  األ ناقيب اقيملين
قنأا اقمحندد، أ ناال ا جزمنال  ىل أن  األالاض  اد زه    اازوائ ا على أقغام مضاد  قألف ادف و 

نيسننان/أ  ي  مننا كنن   30ا تراةيننر ميكننا أن تسننزريد مننا موافننا   يلننند اقنندول األ نن اف، حبلننول 
 عام، اسب ا ةزضاع،  يلوما  عما يل :

منا عذنر  2واد الر  1قز اما  اددالجر   اد الر يزيلي اب  اقزاتدم امل ر فيما '1'
 اقيم  اقواالد     لب  يلندل

ننننر عنننا اجل ننود اقنننأ   ُنننأقا عننن ل اد الننر  '2' منننا عذنننر عمننن   1ميلومننا  رد 
  ذقننننك اقزاتنننندم املننننن ر    مننننا قنننننأو اشذننننر،  ننننا 2 يلننننند حتضننننرياا قلم الننننر 

 الادراوضا  ادزيلاتر  زذ ري ادنا ي اد م  ت  يم 
نزننائ  ج ننود ادسننح واقكيريننر اقننُ ميكننا أن يغننري ئننا اتضننا  اقزوةيننا  تاتنندي   '3'

  يلند ددى اقزدد  ادزهات    جمال اقزنريأل
ميلوما  رد ننر عنا اقزاتندم املن ر   حتندي  ادينايري اقو نينر قألعمنال ادزيلاتنر  '4'

زيلاتننر ابألقغننام، ابألقغننام قززما ننى منن  دعنن  لننيغر قلميننايري اقدوقيننر قألعمننال اد
 ونزائ  قأو اجل ودل

ج ود تيهئر ادواالد واقزموي  اشاالج  اداتدم وادواالد اقُ أ از ا اكومر  يلنند  '5'
  ذقنننك منننا عننن ل اجل نننود ادهأوقنننر قزي يننن  ةننندالاهتا  قننندعم ج نننود اقزنرينننأ،  نننا

 اددنير على  راقر األقغام، ونزائ  قأو اجل ودل
 نننود اق امينننر  ىل ا زك ننناف اقزكنوقوجينننا  اجلديننند  ميلومنننا  ردننننر عنننا اجل '6'

يزيأال اقولول  قي  ما ادننا ي اقواةينر ةن ق ا ندود،  قلمساعد  على مسح ما
 ونزائ  قأو اجل ودل

ميلوما  ردنر عا اجل ود اق امينر  ىل  دعنال حتسنينا  مسنزم   علنى ةندالا   '7'
 داال  اديلومننا  مننا أجنن  ف يات ننا اديننت اداال  اديلومننا  وعلننى نسننم وعمليننا  

 جتمي  وع ض ميلوما  أدال عا أعمال ادسح واقزذ ريل
واب ضننافر  ىل أ.يننر تاتنندة  يلننند تاتنناالي   ىل اقنندول األ نن اف علننى اقندننو اد نناال  )ر( 

 قي  أع و، أ اال ا جزمال  ىل أ.ينر   ن ل اقندول األ ن اف ابنزسنام علنى اقزذنوالا  األعن ى ذا  
عنن ل اقرنن   اد ننموقر ابقذلننب، وا قز امننا  األعنن ى اديلنننر   اقذلننب    5د  اقمحننلر  زنريننأ ادننا

ا جزماعا  ادياتود   ال اقدوالا ، واجزمال اقدول األ  اف، واد ا ا  ا  زي اضير، ومنا عن ل 
 اديد   اب زخدام دقي  ا   يف 7تاتاالي قا ذا  اقمحلر ابداد  

 بابوي رار بشأن الطلب املقدم من زم -هاء 
ةنني م ا جزمنننال اقذلنننب اداتننندَّم منننا رمهنننا و  قزمديننند األجننن  اقن نننائ  املننندد رنننا  )أ( 

مننا  5مننا ادنناد   1ق نز نناع مننا تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد   ادنننا ي ادلغومننر وفاتنناا قلراتنن   
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كننننانون   31ا تراةيننننر، واترنننني اب طننننال علننننى ادوافاتننننر علننننى  له ننننا وادينننند ذقننننك األجنننن  اننننىت 
 ل2025ول/ديسمرب األ

وقنننندى ادوافاتننننر علننننى اقذلننننب،  اننننأ ا جزمننننال أن رمهننننا و  والننننلا تنريننننأ  )ق( 
، 2014 اقز اماهتا على حنو جدي  ابقثناع منأ ادوافاتر علنى  لنب اديند األجن  املندد رنا   عنام

  وأتا ادد  نذاال اقزدد  ا اتيات  ادزهات ، ووضيا تهياا قأقك عذذاا تزوة      االقا اقرن  
 ل5اق منير ادذلو ر ق نز اع ما تنريأ ا قز اما  ادنمحوت علي ا   اداد  

وقننندى ادوافاتنننر علنننى اقذلنننب، أ ننناال ا جزمنننال  ىل أن اقننندول األ ننن اف ككننن   ) ( 
يذنن أ مننا تغننريا  علننى عذننر اقيمنن ف وأ نناال ا جزمننال    زسننزريد مننا اقزنن ام رمهننا و  ا    ننا  ننا

تزوعاو رمها و     عداد  له ا، و ىل اقز ام ا  واللر اتهال قنأا كأقك  ىل اقن   اق ام  اقأ  
 اقن   اق ام    تنريأ اشذر اددالجر    لب اقزمديد وتناتيد ا اسب اقض وال ل

ننننن  ا جزمنننننال  ن تنرينننننأ عذنننننر رمهنننننا و  اقو نينننننر  راقنننننر األقغنننننام  نننننيز ن   )د(  وذكَّ
محنننول علي نننا، وف نننم ةننندال  اجل نننا  اقز نننغيلير ابديلومنننا  اجلديننند ، ومسنننزوى ادنننواالد اقنننُ ينننزم ا 

اجلديننند  علنننى اقزذ نننري ف مننناا أفضننن ، وادن لينننا  اجلديننند  اجلننناال  تنرينننأقا وتاتييم نننا، ونذننناال 
اقداعلينننر اد ننناالكر   عملينننا  ادسنننح واقزذ نننريف وأ ننناال ا جزمنننال  ىل أن  اقاتننندالا  اشاالجينننر أو

، خبذنننر عمننن  2019نيسنننان/أ  ي   30ا تراةينننر  زسنننزريد منننا موافنننا  رمهنننا و  اقللننننر، حبلنننول 
مرمحنلر وردننر   نن ن اقرن   ادزهاتينر اد ننموقر ابقزمديندف و انأ ا جزمننال أيضناا أن عذنر اقيمنن  

اقنننُ ي نننزه     قنننأو ينهغننن  أن تزضنننما ةائمنننر ردننننر ت نننم  طيننن  ادننننا ي ادي وفنننر ابازوائ نننا أو
ادنننا ي اقننُ  ننل   تذ ريقننا  ر أواازوائ ننا علننى أقغننام مضنناد  قألفنن اد، وتوةيننا   نننوير قلمنذاتنن

 ع ل اقر   ادزهاتير اد موقر ابقذلب، وادنسمر اقُ  ززوىل ذقك، وترالي  ادي انير ادناتدرل
و انننأ ا جزمنننال كنننأقك أن اشذنننر اقننُن ةننندمز ا رمهنننا و  ةا لنننر قلزنرينننأ واق لننند،  )ه( 

يننأف و اننأ ا جزمننال أيضنناا أن اشذننر وأتننا حتنندد  وضننو  اقيوامنن  اقنُن ميكننا أن تنن ن  علننى وتننري  اقزنر
 مواننر وأن  اا ننا م قننون اب ننزات اال اقزموينن  و ننريو مننا األمننوال اقنُن هتيننق  يئننر مواتيننر قنن  د  ةنندالا  

 قنأا اقمحندد،  انأ ا جزمنال أن ا تراةينر ميكنا أن تسنزريد ادنسما  اد االكر   أن ذر اقزذ نريف و 
 نيسان/أ  ي  ما ك  عام، عما يل : 30   نوير، حبلول ما موافا  رمها و  اقدول األ  اف  زاتاالي

اقزاتنندم املنن ر   تنريننأ ا قز امننا  اددالجننر   عذننر اقزذ ننري اقسنننوير ق مهننا و   '1'
 ع ل ف   اقزمديدل

ميلومننا  ردنننر عمننا تهاتننى مننا منننا ي ملونننر ابألقغننام، ممحنننرر وفاتنناا قلميننايري  '2'
   ذقك ميايري ا ف ا  عا األالاض ل ااقدوقير قألعمال ادزيلاتر ابألقغام،  

اشذل اقسنوير ادرمحلر واملدنر قزنريأ  لب اقزمديد اداتدم ما رمهنا و ،  نناعا  '3'
 جُيم  ما ميلوما  جديد     ياال اقزاتدم امل ر   اقزنريأل على ما

ميلومنننا  ردننننر عنننا اجملموعنننر اقكاملنننر أل ننناقيه ا اقيملينننر ادزهينننر ق فننن ا  عنننا  '4'
  ذقننننك ا  ننننن ي عننننا نزنننننائ  اد نننن وعال اقزلننننن يهال ادزيلاتنننننال  ألالاضنننن ،  ننننناا

 ابأللول اديكانيكير واقك ق اددال ر على ك   األقغامل
اقزاتدم امل ر   تنريأ رمها و  اقز ام ا  نات  م ك قا اديت ابألعمال ادزيلاتنر ابألقغنام  '5'

 فال على األموال اق رمرل ىل عاال  ادن آ  اقيسك ير،  ل د امحول وراال  اقد
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ج ود تيهئر ادواالد واقزموين  اشناالج  اقنأ  تزلاتناو رمهنا و  وادنواالد اقنُ توف قنا  '6'
 اكومز ا قدعم ج ود اقزنريأل

ميلومننننا  عننننا ج ننننود رمهننننا و  اق اميننننر  ىل ضننننمان م اعننننا  األعمننننال ادزيلاتننننر  '7'
ر اقننُ ا  اقمحننلعنن ى ذابألقغنام   اشذننل ا منائيننر اقو نيننر واشذننل اقو نيننر األ

 ةد تريد ج ود رمها و  اق امير  ىل ا د ادواالدل
واب ضنننافر  ىل أ.ينننر تاتننندة رمهنننا و  تاتننناالي   ىل اقننندول األ ننن اف علنننى اقندنننو  )و( 

قزذنننوالا  اسنننام علنننى اد ننناال  قيننن  أعننن و، أ ننناال ا جزمنننال  ىل أ.ينننر   ننن ل اقننندول األ ننن اف ابنز
 امننا  األعنن ى اديلنننر عنن ل اقرنن   اد ننموقر ابقذلننب وا قز 5األعنن ى ذا  اقمحننلر  زنريننأ ادنناد  

مننا و  ننزي اض  ننال اقنندوالا  واجزمننال اقنندول األ نن اف ومنن ا ا  ا  فينن ، عنن ل اجزماعننا  مننا
 اديد   اب زخدام دقي  ا   يف 7ع ل تاتاالي قا ذا  اقمحلر ابداد  

  رار بشأن أوكران ا -واو 
اقيمن  اب تراةينر وااقنر تنرينأقا، أةن  ا جزمنال ابقسن وف    ياال اقنس  أيضاا    ري  -35

يزيلننني ابقز اماهتنننا اراقنننر األقغنننام منننا  فيمنننا 2014اقمحنننيهر اقنننُ اننن  ئنننا أوك انينننا مننننأ  نننها /فرباي  
ازثن   يند ألاكنام  ف وأعن ق ا جزمنال عنا ةلاتن  اق نديد ألن أوك انينا مل5أالاضي ا  وجب ادناد  

 وك انينننا جمننندداا أن تاتننندم  لنننب اديننند   أةننن ق وةنننا ممكنننا، وفاتننناا ف وأقننناق ا جزمنننال 5ادنناد  
قننننأا  ف و (3)ق جنننن اعا  اقننننُ أال ننننز ا اقنننندول األ نننن اف   ا جزمننننال اقسننننا   قلنننندول األ نننن اف
 ف5اقمحدد، الاب ا جزمال ابقز ام أوك انيا  واللر اقزياون م  اقللنر   تنريأ اداد  

 ياال اقنس  أيضاا    ري اقيم  اب تراةينر وااقنر تنرينأقا، الا نب ا جزمنال  زات ين   و  -36
، APLC/MSP.16/2017/6ر ا ننزنزاجا  اقللنننر ادينيننر  زي ينن  اقزينناون وادسنناعد ، اقننواالد   اقونياتنن

 وأاا  علماا اب  زنزاجا  اقواالد  في ف
وااقنر تنرينأقا، الا نب ا جزمنال  زات ين   و   ياال اقنس  أيضاا    ري اقيم  اب تراةينر -37

، وأاننا  APLC/MSP.16/2017/5اقللنننر ادينيننر اب مزثننال اقاتننائم علننى اقزينناون، اقننواالد   اقونياتننر 
 علماا اب  زنزاجا  اقواالد  في ف

ننننب ا جزمننننال  و  -38  ننننياال اقنسنننن  أيضنننناا    ننننري اقيمنننن  اب تراةيننننر وااقننننر تنريننننأقا، الا 
ري )تندم 4ادناد   اقنر تنرينأااقُ ةدمز ا اقيومن عما أا رتن  منا تاتندم و زات ين  ابديلوما  املد نر 

  اقواالد  في ف ، وأاا  علماا اب  زنزاجاAPLC/MSP.16/2017/7ادخ وم (، اقواالد   اقونياتر 
ا ا تراةيننر، أ  منن 4دنناد  اازننث   قز اماهتمننا  وجننب  ودعننا ا جزمننال اقنندوقزال اقذنن فال اقلزننال مل

  ومهتمافزدمري ان وك انيا واقيومن،  ىل تكثي  ج ود.ا ق نز اع ما تنريأ اقز اماهتما أ
 ننياال اقنسنن  أيضنناا    ننري اقيمنن  اب تراةيننر وااقننر تنريننأقا، الاننب ا جزمننال ابقزات ينن   و  -39

ا ةلاتنن  ف وأعنن ق ا جزمننال عننAPLC/MSP.16/2017/10، اقننواالد   اقونياتننر 7ادزيلنني حباقننر تنريننأ ادنناد  
 راع ا زم اال تدو عدد اقزاتاالي  ادزيلاتنر  زندا ري اق نرافير اقو نينر وأعناد اقز كيند جمندداا علنى اقروائند اقُن 
ميكننننا جني ننننا مننننا تذهينننني" دقينننن  ا  نننن ي"، ابقمحننننيغر اقنننُن اعزمنننندقا ا جزمننننال اق ا نننن  ع نننن  قلنننندول 

 ف7 اماهتا  وجب اداد  األ  اف، و ل  اقدول األ  اف على ا زخدام قأا اقدقي    تنريأ اقز
__________ 

(3) APLC/MSP.7/2006/L.3 وAPLC/MSP.7/2006/5   ف27، اقرات 
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 ننياال اقنسنن  أيضنناا    ننري اقيمنن  اب تراةيننر وااقننر تنريننأقا،  اننأ ا جزمننال منن   و  -40
اقاتلنني ا اقننر اداقيننر اقناطننر عننا اقزنن ع    دفنن  األنمحننهر اداتنن ال ، و نندد علننى أ.يننر كراقننر ا مزثننال 

ل ابقندول األ ن اف واقندول  نري ف وأقناق ا جزمنا 14اقزام ق قز اما  ادنمحنوت علي نا   ادناد  
األ  اف اد االكر   اجزماعا  اقندول األ ن اف أن تينال اقاتضنا  اقنا نئر عنا ادهناقغ ادسنزداتر 
 ري ادسدد ، و لب  ىل اق ائ ر أن توال  اقز اوال ئندف تي ين  ا نزدامر ادنواالد اداقينر و مكانينر 

 قسنا   ع ن  قلندول األ ن افف و لنب ا جزمنالاقزنه  ئا وأن تاتدم تات ي اا عنا ذقنك  ىل ا جزمنال ا
 ىل اقدول األ  اف واقدول  ري األ ن اف اد ناالكر   اجزماعنا  اقندول األ ن اف أن ت ن ل فنوالاا 

   دف  امحز ا ما اقزكاقي  اداتدال   ل د ا ز م فواتري تاتييم األنمحهر ادات ال ف
"اقزوجينن   تنريننأقا، واب  نناال   ىل ننياال اقنسنن  أيضنناا    ننري اقيمنن  اب تراةيننر وااقننر  و  -41

و ىل اقات اال ذ  اقمحنلر اقنأ  اعزمندو ا جزمنال  اقمحادال عا اقدول األ  اف  ىل واد  دعم اقزنريأ"
"، 2018 اق ا   ع   قلدول األ  اف، أة  ا جزمال" مي انير وعذنر عمن  واند  دعنم اقزنرينأ قينام

 نياال"  ف و APLC/MSP.16/2017/WP.1اقونياتر ابقمحيغر اقُ أيدهتا ئا جلنر اقزنسيي واقُ ت د   
اقزوجي  اقمحنادال عنا اقندول األ ن اف  ىل واند  دعنم اقزنرينأ"، أةن  ا جزمنال أيضناا" اقزات ين  اد الن  

"، اقننننواالد   اقونياتننننر 2017 عننننا أن ننننذر وانننند  دعننننم اقزنريننننأ و ننننري عمل ننننا وااقز ننننا اداقيننننر قيننننام
APLC/MSP.16/2017/WP.5اقننننننواالد   اقونياتننننننر 2016  اَجنننننن  قلوانننننند  قيننننننام، واقهيننننننان ادننننننال اد ،
APLC/MSP.16/2017/WP.7  وا ننننننزي اض منزمحننننننن  ادننننننند  شذنننننننر عمنننننن  اقواننننننند  قرننننننن   األال ننننننن ،

 فAPLC/MSP.16/2017/8، اقواالد   اقونياتر 2019-2016  نوا 
ا جزمنال  ياال اقنس  أيضاا    ري اقيم  اب تراةير وااقر تنريأقا، واب  ناال   ىل ةن اال  و  -42

اق ا   ع ن  قلندول األ ن اف   ن ن "تي ين  ا وكمنر واق نرافير ادناقيزال داعن  واند  دعنم اقزنرينأ"، أةن  
يلن   يكرن  منا  نا 2016 ا جزمال توري  فائ  مي انير اقمحندوال ا  زئماو قواد  دعم اقزنريأ قيام

دزمحننلر ابقنندعم األ ا نن  علننى أن ي ننم  اازيننا   األمننان ادننال مهلغنناا ييننادل  نننر مننا اقنراتننا  ا )أ(
أن ُتمَحننننا ادننننواالد اداقيننننر اقرائضننننر اقنننُن  اقندننننو ادنمحننننوت علينننن    ادي انيننننر اقسنننننوير قلوانننند ل )ق(

ااجر  قي نا   اازينا   األمنان ادنال قزغذينر اقنراتنا  ادزيلاتنر  زي ين  اقندعم علنى اقندنو ادنمحنوت   
 ف2018 علي    مي انير اقواد  وعذر عمل ا قيام

   نننري اقيمننن  اب تراةينننر وااقنننر تنرينننأقا، واب  ننناال   ىل ةننن اال   نننياال اقنسننن  أيضننناا  و  -43
ا جزمال اق ا   ع   قلدول األ  اف    ن "تي ي  ا وكمر واق رافير اداقيزال داعن  واند  دعنم 
اقزنرينننأ"، اترننني ا جزمنننال علنننى أن يييننند اقنسننن ، عنننند وضننن  م ننن ول عذنننر عمننن  اقواننند  قرننن   

يكرنن   ،   اريكن  اقنأ  وِضن  أنننناع ا جزمنال اق ا ن  ع ن   نا2024-2020األال ن   اقسننوا 
 اتهال اقن   اقيمل  األمث    أداع اقواد  عمل اف

   ري اقيمن  اب تراةينر وااقنر تنرينأقا، واب  ناال   ىل اقاتن االا    ياال اقنس  أيضاا  و  -44
األ نن اف   نن ن "تي ينن  ا وكمننر واق ننرافير  ذا  اقمحنلر اقننُ اتننأقا ا جزمننال اق ا نن  ع نن  قلندول

ابقزات يننن  اداتننندم منننا اقننن ئيو عنننا  ادننناقيزال داعننن  واننند  دعنننم اقزنرينننأ"، أانننا  ا جزمنننال علمننناا 
"اقرنن ت ادزااننر قزداتينني وفننوالا    اقزكنناقي  مننا عنن ل اقزينناون  ننال وانندا  دعننم اقزنريننأ"، 

  اعزهنناالو اآلالاع ادخزلرننر اقنننُ  اا ، دعنننأAPLC/MSP.16/2017/WP.12 محننيغز  اقننواالد    اقونياتننر 
 أع  ا عن ا اقدول اد االكرف
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   ري اقيمن  اب تراةينر وااقنر تنرينأقا، واب  ناال   ىل اقاتن االا    ياال اقنس  أيضاا  و  -45
ذا  اقمحنلر اقننُ اتننأقا ا جزمننال اق ا نن  ع نن  قلندول األ نن اف   نن ن "تي ينن  ا وكمننر واق ننرافير 

عم اقزنريأ"، أ اد ا جزمال ابق ئيو قنلا  م ا   ع ن اقزربعا ، اقنأ  اداقيزال داع  واد  د
 ، ما أج  تنريأ اتراةير اس  األقغام ادضاد  قألف ادف2017 ها /فرباي   28نسم    

والا ب ا جزمال اب قزمام اقأ  أ دت  اقندول األ ن اف اب نضنمام  ىل عضنوير اقللنان  -46
  عضوير اقللان اقزاقير:ادنهثاتر عا ا تراةير و ا   

:  ويسنن ا و ننيل  )اننىت تايننر ا جزمننال اقسننا   5اقللنننر ادينيننر  زنريننأ ادنناد   )أ( 
ع ننننن  قلننننندول األ ننننن اف(، وكوقومهينننننا وقوقنننننندا )انننننىت تاينننننر ادننننن ا  ا  زي اضننننن  اق ا ننننن  قلننننندول 

 األ  اف(ل
قسننا   ع نن  جلننر مسنناعد  اقضنندا :  كننوادوال وك واتيننا )انىت تايننر ا جزمننال ا )ق( 

 قلدول األ  اف(، و لليكا ومورامهيي )اىت تاير اد ا  ا  زي اض  اق ا   قلدول األ  اف(ل
اقللنر ادينير  زي ي  اقزيناون وادسناعد : اجل ائن  وكنندا )انىت تاينر ا جزمنال اقسنا    ) ( 

 قلدول األ  اف(ل ع   قلدول األ  اف(، و يلند واقسويد )اىت تاير اد ا  ا  زي اض  اق ا  
اقللنر ادينير اب مزثنال اقاتنائم علنى اقزيناون: اقين اال وادملكنر ادزدند  قربيذانينا  )د( 

اقيسمننى ودي قننندا اق ننماقير )اننىت تايننر ا جزمننال اقسننا   ع نن  قلنندول األ نن اف( و وقننندا ورامهيننا 
 )اىت تاير اد ا  ا  زي اض  اق ا   قلدول األ  اف(ف

  علننى عاتنند ا جزمننال اقسننا   ع نن  قلنندول األ نن اف   جنينن ،  ويسنن ا، واترنني ادنن ا -47
، واعزمند اقزكنناقي  اداتنندَّال  2018ت نن يا اقثنناو/نوفمرب  30 ىل  26عن ل األ ننهول ادمزنند منا 

ف واترننني ا جزمنننال كنننأقك علنننى انزخننناق APLC/MSP.16/2017/9علنننى اقندنننو اقنننواالد   اقونياتنننر 
ائمننر ألفغانسننزان قنندى مكزننب األمننم ادزدنند    جنينن ، و ننرري  اقسننرري  ننن   دقينن ، ادمثلننر اقد

أفغانسزان قندى  ويسن ا، الئيسنرا ق جزمنال اقسنا   ع ن  قلندول األ ن اف، علنى أن تهندأ و يز نا 
 ل د انز اع ا جزمال اقسادس ع   وتنز   ابنز ناع ا جزمنال اقسنا   ع ن ، عمن ا ابقاتن اال ذ  

 اض  اقثاق فاقمحلر اقمحادال عا اد ا  ا  زي  
 ا يننن ان/ 8و 7 نننال اقننندوالا  ينننوم   واترننني ا جزمنننال علنننى أن تنياتننند اجزماعنننا  منننا -48
   جني ف 2018 يوني 

 الواثئق -سادساا  
 ت د ةائمر  و ئي ا جزمال اقسادس ع     م في قأا اقزات ي ف -49

 اعتماد التقرير اخلتامي -سابعاا  
، 2017كنانون األول/ديسنمرب   21اشزامينر ادياتنود    اعزمد ا جزمال،   جلسز  اقيامنر  -50

 تات ي و  محيغز  اديدقر  رو اف
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 املرفق

  ائمة الواثئق  
 اقينوان اق م 

APLC/MSP.16/2017/1 جدول األعمال اد ةاف ماتدم ما اق ئيو 
APLC/MSP.16/2017/1/Corr.1 جدول األعمال اد ةاف تمحويبف ماتدم ما اق ئيو 
APLC/MSP.16/2017/2 مم  اقيم  اد ةاف ماتدم ما اق ئيو   
APLC/MSP.16/2017/2/Corr.1 مم  اقيم  اد ةاف تمحويبف ماتدم ما اق ئيو   
APLC/MSP.16/2017/3   5ا زنزاجا  وتوليا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.1  ف  ضافر5اداد  ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.2   ف  ضافر5ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.3   ف  ضافر5ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.4   ف  ضافر5ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.5   ف  ضافر5ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/3/Add.6   ف  ضافر5ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/4  ا زنزاجا  وتوليا  اقللنر ادينير  ساعد  اقضدا 
APLC/MSP.16/2017/4.Add.1   ف  ضافروتوليا  اقللنر ادينير  ساعد  اقضدا ا زنزاجا 
APLC/MSP.16/2017/4.Add.2  ف  ضافرا زنزاجا  وتوليا  اقللنر ادينير  ساعد  اقضدا 
APLC/MSP.16/2017/4.Add.3  ف  ضافرا زنزاجا  وتوليا  اقللنر ادينير  ساعد  اقضدا 
APLC/MSP.16/2017/4.Add.4   ف  ضافراقللنر ادينير  ساعد  اقضدا ا زنزاجا  وتوليا 
APLC/MSP.16/2017/4.Add.5  ف  ضافرا زنزاجا  وتوليا  اقللنر ادينير  ساعد  اقضدا 
APLC/MSP.16/2017/5 ا زنزاجا  اقللنر ادينير اب مزثال اقاتائم على اقزياون 
APLC/MSP.16/2017/6  وادساعد ا زنزاجا  اقللنر ادينير  زي ي  اقزياون 
APLC/MSP.16/2017/7   تنندمري ادخنن وم ( 4ا  ننزنزاجا  ادزيلاتننر حباقننر تنريننأ ادنناد( 

 ما اتراةير اس  األقغام ادضاد  قألف اد
APLC/MSP.16/2017/8  عذننننننر عمننننننن  واننننننند  دعنننننننم اقزنريننننننأ قرننننننن   األال ننننننن   ننننننننوا 

 ف ا زي اض منزمح  ادد 2016-2019
APLC/MSP.16/2017/9 Estimated costs for the Seventeenth Meeting of the States 

Parties to the Convention on the prohibition of the use, 

stockpiling, production and transfer of anti-personnel 

mines and on their destruction 
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 اقينوان اق م 
APLC/MSP.16/2017/10   ماتدم ما اق ئيوف 7ااقر ا   ي عا تنريأ اداد 
APLC/MSP.16/2017/11  اقزات ي  اشزام 
APLC/MSP.16/2017/WP.1  2018مي انير وعذر عم  واد  دعم اقزنريأ قيام 
APLC/MSP.16/2017/WP.2  حتلي  اقذلب اداتدم ما أنغو  قزمديد األج  املدد  كمال

 مننا ا تراةيننرف 5تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  
 5ماتدم ما اقللنر ادينير  زنريأ اداد  

APLC/MSP.16/2017/WP.3   لنننب اديننند األجننن  املننندد  كمنننال تننندمري األقغنننام ادضننناد 
مننا ا تراةيننرف مننوج  تنريننأ ف ماتنندم  5قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  

 ما  كوادوال
APLC/MSP.16/2017/WP.3/Corr.1 دضننناد   لنننب اديننند األجننن  املننندد  كمنننال تننندمري األقغنننام ا

مننا ا تراةيننرف مننوج  تنريننأ  ماتنندم  5قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  
 ما  كوادوالف تمحويب

APLC/MSP.16/2017/WP.4   حتليننن  اقذلنننب اقنننأ  ةدمزننن   كنننوادوال قزمديننند ادوعننند اقن نننائ
 5 املنندد  كمننال تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد 

 5أ اداد  ما ا تراةيرف ماتدم ما اقللنر ادينير  زنري
 

APLC/MSP.16/2017/WP.4/Corr.1   حتليننن  اقذلنننب اقنننأ  ةدمزننن   كنننوادوال قزمديننند ادوعننند اقن نننائ
 5املنندد  كمننال تنندمري األقغننام ادضنناد  قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  

ف 5ماتننننندم منننننا اقللننننننر ادينينننننر  زنرينننننأ ادننننناد   منننننا ا تراةينننننرف
 تمحويب

APLC/MSP.16/2017/WP.5 2017 Activities, functioning and finances of the Anti-

Personnel Mine Ban Convention Implementation Support 

Unit. Submitted by the Director of the Implementation 

Support Unit 

APLC/MSP.16/2017/WP.6  حتلي  اقذلب اداتدم ما اقي اال قزمديد ادوعد اقن ائ  املندد
منننا  5 كمنننال تننندمري األقغنننام ادضننناد  قألفننن اد وفاتننناا قلمننناد  

 5ا تراةير ماتدم ما اقللنر ادينير  زنريأ اداد  
APLC/MSP.16/2017/WP.7 Trust Fund Implementation Support Unit of the Anti-

Personnel Mine Ban Convention (ISU APMBC) 

APLC/MSP.16/2017/WP.8 Status of Universalization of the Anti-Personnel Mine 

Ban Convention. Presented by the President 
APLC/MSP.16/2017/WP.9 Request for extension of the deadline for completing the 

destruction of anti-personnel mines in accordance with 

article 5 of the Convention. Executive summary. 

Submitted by Thailand 
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 اقينوان اق م 
APLC/MSP.16/2017/WP.10 ن نننننائ حتليننننن  اقذلننننننب اداتننننندم منننننا  يلنننننند قزمديننننند ادوعننننند اق 

ما  5  داد  زكمال تدمري األقغام ادضاد  قألف اد عم ا اب
 5  ا تراةيرف ماتدم ما اقللنر ادينير  زنريأ اداد

APLC/MSP.16/2017/WP.11* Trust Fund ISU APMBC 
APLC/MSP.16/2017/WP.11/Corr.1 Trust Fund ISU APMBC. Corrigendum 
APLC/MSP.16/2017/WP.12  ل اقرنننن ت ادزااننننر قزداتينننني وفننننوالا    اقزكنننناقي  مننننا عنننن

 اقزياون  ال وادا  دعم اقزنريأ ماتدم ما اق ئيو
APLC/MSP.16/2017/WP.13  ضننناد  اديننند األجننن  املننندد  كمنننال تننندمري األقغنننام اد لنننب

أ ف ماتنندم مننا ا تراةيننرف مننوج  تنرينن 5قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  
 ما رمها و 

APLC/MSP.16/2017/WP.14 دد حتلينننن  اقذلننننب اداتنننندم مننننا رمهننننا و  قزمدينننند األجنننن  املنننن
منننا  5اد   كمنننال تننندمري األقغنننام ادضننناد  قألفننن اد وفاتننناا قلمننن

 5  ماتدم ما اقللنر ادينير  زنريأ ادادا تراةيرف 
APLC/MSP.16/2017/WP.15 ضننناد  لنننب اديننند األجننن  املننندد  كمنننال تننندمري األقغنننام اد 

أ ف ماتنندم مننا ا تراةيننرف مننوج  تنرينن 5قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  
 أنغو ما 

APLC/MSP.16/2017/WP.16 ضننناد  لنننب اديننند األجننن  املننندد  كمنننال تننندمري األقغنننام اد 
أ ف ماتنندم مننا ا تراةيننرف مننوج  تنرينن 5قألفنن اد وفاتنناا قلمنناد  

 اقي االما 
APLC/MSP.16/2017/WP.17 ا ع ن اشزام  قل ئيو 

 حنو عامل عال ما األقغام
APLC/MSP.16/2016/INF.1 List of Participants 

APLC/MSP.17/2018/MISC.1 Déclaration d’achèvement de la mise en œuvre de 

l’article 5 de la Convention internationale sur 

l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production 

et du transfert des mines antipersonnel, et sur leur 

destruction. Présentée par l’Algérie 

    

__________ 

 أُقغيا قأو اقونياترف *


