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 االجتماع السادس للدول األطراف
 2016أيلول/سبتمرب  7-5جنيف، 

 )ي( من جدول األعمال املؤقت9البند 
 اإلجراءات المالية لوحدة دعم التنفيذتنفيذ 

 2017خطة عمل وميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام   
 مقدَّمة من وحدة دعم التنفيذ  
 موجز  

  

دعم الدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية فيما خيص تنفيذ االتفاقيةة أننةا   :اهلدف الرئيسي
وفقةا  للقةرا   2017كةانون األول/ديسةمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1الفرتة من 

الذي اختذته الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول، وعمال  باألولويات اليت 
 الل خطة عمل دوبروفنيك.من خ الدول األطرافحتددها 

تقةةةةدد الةةةةدعم إىل ليةةةةا الةةةةدول األطةةةةراف عةةةةن طريةةةة   ليةةةةة تنفيةةةةذ االتفاقيةةةةة  ▪ األهداف احملدَّدة:
 واملسؤولني، وكذلك إىل برنامج الرعاية واألفرقة العاملة املواضيعية

تقدد املشو ة والدعم التقين لفرادى الدول األطراف من خالل وضةا قاعةدة  ▪
 اخلربات واملما سات ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةموا د من 

اإلعةةةةداد لالجتماعةةةةات الرايةةةةة وإةةةةا الرايةةةةة يف إطةةةةا  االتفاقيةةةةة واال تفةةةةا   ▪
بسةةهتال ا وب ةةا ذلةةك مةةن املنتهتةةات املعرفيةةة واخلةةربات واملعلومةةات املتعلقةةة بتنفيةةذ 

 االتفاقية.
ات الفاِعلةةة األخةةةرى ذات تيسةةا االتصةةال فيمةةا بةةني الةةدول األطةةراف وا  ةة ▪

الصلة، والتعاون والتنسي  فيما بين ا، واحلفا  على العالقات العامة، مبةا يف ذلةك 
 بذل ا  ود الرامية إىل تعزيز عاملية االتفاقية وإا ذلك من أعمال االتفاقية.
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العمةةل كقلقةةة ونيةةل بةةني الةةدول األطةةراف واشتمةةا الةةدو  بشةة ن الق ةةايا  ▪
 التفاقية.املتصلة بتنفيذ ا

الةةدول أن ي ةطلا كةةل مةةن  ليةةة التنفيةةذ واملسةةؤولني بةةواليت م وفقةةا  ملقةةر ات  ▪ النتائج املتوقعة:
  .األطراف

أن تُعقةةد اجتماعةةات الةةدول األطةةراف واالجتماعةةات إةةا الرايةةة األخةةرى  ▪
ةةر   سة  املطلةوو وأن تُةن َّم بءفةةا ة وفعاليةة، مبةا يف ذلةك بةةرامج الرعايةة الةيت تيس 

  املشا كة يف هذه االجتماعات.
أن تتخذ الدول األطراف إجرا ات بش ن التزاما ةا املتعلقةة بتققية  عامليةة  ▪

االتفاقيةةةة، وتةةةةدما املخزونةةةات، واإلعالةةةةة والتوعيةةةة للقةةةةد  مةةةن املخةةةةاطر، ومسةةةةاعدة 
ال قايا، والتعاون واملساعدة الدوليني، وتدابا الشفافية، وتدابا التنفيةذ الوطنيةة، 

 ن تءون قاد ة على اإلبالغ عن تلك اإلجرا ات.وأ
أن تتمءن الدول األطراف من االضةطال  بعمل ةا بفعاليةة وكفةا ة بف ةل  ▪

 املنتهتات املعرفية واخلربات واملعلومات ذات الصلة باالتفاقية.
 أن تزيد عاملية االتفاقية. ▪

 فرنءا  سويسريا   455 511 امليزانية:

 العنقوديةالذخائر اتفاقية  -أوالا  
اتفاقيةةةة الةةةذخائر العنقوديةةةة نيةةةك قةةةانوين يفرضةةةه الواجةةة  اإلنسةةةاين و  ةةةر كةةةل أ ةةةءال  -1

اسةتخدا  الةةذخائر العنقوديةةة، وإنتاج ةةا، ونقل ةةا، وختزين ةا. وباإلضةةافة إىل ذلةةك، تنشةة  االتفاقيةةة 
ليةةة، إطةةا ا  للتعةةاون واملسةةاعدة مةةن أجةةل ضةةمان تةةوفا املسةةاعدة الءافيةةة للنةةاجني و تمعةةا م احمل

 وتط ا املناط  امللونة، والتثقيف للقد من املخاطر، وتدما املخزونات.
ا،  يرلنةةةةةةةديف دبلةةةةةةةن،  2008أيا /مةةةةةةةايو  30يف  اعُتمةةةةةةةدت اتفاقيةةةةةةةة الةةةةةةةذخائر العنقوديةةةةةةةة -2

    و/ 1يف أوسةةلو، النةةرويج، ودخلةةت  يةةز النفةةاذ يف  2008كةةانون األول/ديسةةمرب   3يف  وُوقعةةت
العةةةةةةدد الءلةةةةةةي للةةةةةةدول الةةةةةةيت ان ةةةةةةمت  كةةةةةةان،  2016يونيةةةةةةه / زيةةةةةةران 3. ويف 2010أإسةةةةةةط  

  .موقعة دولة 19و ،دولة طرف 100من ا دولة،  119االتفاقية  إىل
وبالتصدي  على االتفاقية أو االن ما  إلي ا، تلتز  الدول األطراف بة ال تسةتخد  الةذخائر  -3

تلتز  الدول األطراف ب ن تةدمر  ،إىل ذلك العنقودية وأال تنتهت ا أو ختزهنا أو تنقل ا أبدا . وباإلضافة
عشةةةةر إ ةةةةون مثةةةةاين سةةةةنواتا وتط ةةةةر األ اضةةةةي امللونةةةةة يف  إ ةةةةون يف لةةةةدي ا املخزونةةةةات املوجةةةةودة
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يةة إىل دول أطةراف أخةرىا وتتخةذ الواملاديةة واملالتقنيةة املسةاعدة  سنواتا وتساعد ال قاياا وتقد 
   .االتفاقية إىل االن ما  عاملية عزعوت وطنيةا تنفيذ تدابا وتعتمد تدابا للشفافيةا

 والية وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية -ثانياا  
 ةةدَّدت الةةدول األطةةراف، يف اجتماع ةةا الثةةاين املعقةةود يف بةةاوت، لبنةةان، م ةةا  ومسةةؤوليات  -4

 و دة دعم التنفيذ، بطرق من ا ما يلي:
الرئاسة، ودعةم ج ةود املنسةقني، والتق ةا مساعدة الرئي  يف ليا جوان  م ا   )أ( 

 لالجتماعات الراية وإا الراية اليت تُعقد يف إطا  االتفاقية، ودعم ا ومتابعت اا
 تقدد املشو ة والدعم للدول األطراف يف تنفيذ االتفاقيةا )و( 
ل وضةةا وتع ةةد قاعةةدة ملةةوا د اخلةةربات الفنيةةة واملما سةةات ذات الصةةلة، وتزويةةد الةةدو  )ج( 

 ا ذلك طلب ا لدىاألطراف هبذه املوا د 
تيسةةةا االتصةةةةال فيمةةةةا بةةةني الةةةةدول األطةةةةراف وا  ةةةات الفاعلةةةةة األخةةةةرى ذات  )د( 

الصةةلة، والتعةةاون والتنسةةي  فيمةةا بين ةةا واحلفةةا  علةةى العالقةةات العامةةة، مبةةا يف ذلةةك بةةذل ا  ةةود 
 الرامية إىل تعزيز عاملية االتفاقيةا

يف إطةةةةا  املعقةةةةودة جتماعةةةةات الرايةةةةة وإةةةةا الرايةةةةة اال تفةةةةا  بسةةةةهتالت اال )ه( 
 مات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةااالتفاقية، وب ا ذلك من املنتهتات املعرفية، واخلربات واملعلو 

رعايةةة مبسةةاعدة مةةن مركةةز جنيةةف الةةدو  إلعالةةة األل ةةا  للتن ةةيم إنشةةا  برنةةامج  )و( 
  .والدعم للربنامج أيوتقدد التوجيه والر  ،لألإراض اإلنسانية

 2017خطة عمل وحدة دعم التنفيذ لعام  -ثالثاا  
يف املةةةةؤمتر االستعراضةةةةي األول املعقةةةةود يف  الةةةةدول األطةةةةرافعمةةةةال  بةةةةاملقر  الةةةةذي اختذتةةةةه  -5

، بشةة ن اإلجةةرا ات املاليةةة املتعلقةةة بتمويةةل و ةةدة 2015دوبروفنيةةك، كرواتيةةا، يف أيلول/سةةبتمرب 
دعم التنفيذ، جيةري تعمةيم خطةة العمةل هةذه علةى ليةا الةدول األطةراف للن ةر في ةا علةى النقةو 

ا  السةاد  للةدول األطةراف املقةر  عقةده يف ال تتهتةاوع سةتني يومةا  قبةل االجتمة املطلوو، يف فرتة
األنشطة الرئيسية الةيت ست ةطلا  2017. وتبني خطة العمل املقرت ة لعا  2016أيلول/سبتمرب 

هبةةةا و ةةةةدة دعةةةم التنفيةةةةذ خةةةالل العةةةةا  بطريقةةةة تتسةةةة  وواليةةةة الو ةةةةدة، وخطةةةة عمل ةةةةا وميزانيت ةةةةا 
 ؤمتر االستعراضةةةي األول. وقةةةداللتةةةني اعتمةةةد ما الةةةدول األطةةةراف يف املةةة 2020-2016 للفةةةرتة

 . 2017استعرضت  نة التنسي  واعتمدت مشرو  خطة العمل هذه لعا  
إىل األولويةةات  2017وعةالوة علةى ذلةك، تسةتند خطةة عمةةل و ةدة دعةم التنفيةذ لعةا   -6

 دد ا الدول األطراف يف خطة عمل دوبروفنيك اليت سُتستخد  ك داة وإىل النتائج املتوقعة اليت 
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التقةد  املةةةُقرع يف تنفيةذ  ةةاالت النتةائج الرئيسةية لالتفاقيةةة  ةؤ انعقةةاد املةؤمتر االستعراضةةي  لرنيةد
وترمةةةي بعةةةا اإلجةةةرا ات إىل ضةةةمان تنفيةةةذ التزامةةةات الةةةدول األطةةةةراف . 2020الثةةةاين يف عةةةا  

ضةيني أنةه يف الفةرتة الفانيةلة بةني املةؤمترين االستعرابةالن ر إىل مبوج  االتفاقية يف الوقةت املناسة  
تةةةدما املخزونةةةات ل دول أطةةةراف عديةةةدةاملواعيةةةد الن ائيةةةة احملةةةددة قانونةةةا  لةةة سةةةتقنياألول والثةةةاين 

 . ر العنقودية يف املناط  املت ر ةوتط ا خملفات الذخائ

 أولويات وحدة دعم التنفيذ -رابعاا  
سةنوية اسةتنادا  ، يف سياق تنفيذ واليت ةا، أولويا ةا وخطةة عمل ةا الو دة دعم التنفيذستقد د  -7

إىل املقةةةةةر ات الةةةةةيت اختةةةةةذ ا الةةةةةدول األطةةةةةراف يف اجتماعا ةةةةةا الرايةةةةةة. واعتمةةةةةدت الةةةةةدول، يف املةةةةةؤمتر 
الةةيت  ةةدف إىل امل ةةي قُةةُدما  هةةو حتقيةة  هةةدف ضةةمان  دوبروفنيةةكاالستعراضةةي األول، خطةةة عمةةل 

 . 2020ية املقر  عقده يف عا  التنفيذ الفعال أل ءا  االتفاقية  ؤ املؤمتر االستعراضي الثاين لالتفاق
 2017 أولويةة يف عةا  و ةدة دعةم التنفيةذاألول، سةتو   املؤمتر االستعراضةيوعمال  مبقر ات  -8

مبا ةةةةةةرة  ومةةةةةةن خةةةةةةالل األفرقةةةةةةة العاملةةةةةةة املواضةةةةةةيعية وفقةةةةةةا  للمهتةةةةةةاالت املواضةةةةةةيعية  الةةةةةةدول األطةةةةةةرافلةةةةةةدعم 
 لالتفاقية:  الرئيسية

 وإلى لجنة التنسيقتقديم الدعم إلى الرئاسة  -ألف 
اميةة إىل ستقد  و دة دعم التنفيذ الةدعم إىل الرئاسةة وإىل  نةة التنسةي  يف ج ودلةا الر  -9

 حتقي  األهداف التالية:
االضةةةطال  بواليت مةةةا يف تنسةةةي  العمةةةل املةةةرتبر باالجتماعةةةات الرايةةةة للةةةدول  )أ( 

ة والعمةةةةل املنبثةةةة  مةةةةن هةةةةذه األطةةةةراف يف إطةةةةا  االتفاقيةةةةة وإاهةةةةا مةةةةن االجتماعةةةةات إةةةةا الرايةةةة
 االجتماعاتا

 يف ليةةةا بةةةل الةةةرئي  والةةةرئي  املعةةةنيَّ القيةةةادة الفعالةةةة لسةةةا عمةةةل االتفاقيةةةة مةةةن قِ  ()و 
وتقةدد معلومةات لالجتماعةات الرايةة وإةا الرايةة وعقةدها،  اإلعدادجوان  الرئاسة، مبا يف ذلك 

 الدول األطرافا الة التنفيذ وإجرا  التقليل لدعم عمل حمدَّنة عن 
دعةةم الدولةةة املةةةُ يفة فيمةةا يتصةةل با وانةة  اللوجسةةتية والتن يميةةة الجتماعةةات  )ج( 

 االتفاقية )إذا ُعقد االجتما  السابا للدول األطراف خا ج جنيف(ا
 مساعدة الرئاسة يف التقا ير املر لية السنوية. )د( 
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 دعم عالمية االتفاقية -باء 
الةةدول الةةدعم إىل الفريةة  العامةةل املعةةين بعامليةةة االتفاقيةةة وإىل  يةةذو ةةدة دعةةم التنفسةةتقد    -10

 يف إطا  ج ودها الرامية إىل حتقي  األهداف التالية: األطراف
 عيادة التقيُّد بالقواعد املنش ة مبوج  االتفاقية وتعزيز هذه القواعدا )أ( 
 يف االتفاقيةا الدول األطرافعيادة عدد  )و( 
 قية، مما يُسفر عن تقليل عدد االدعا ات و االت االستخدا  املؤكدة.الرتويج لالتفا )ج( 

 الدعم في مجال تدمير المخزونات -جيم 
ستقد  و دة دعم التنفيذ الدعم إىل الفري  العامل املعين بتدما املخزونةات وإىل الةدول  -11

 :عن طري  اإلجرا ات التالية 3ة األطراف يف  ال تنفيذ أ ءا  املاد
إسدا  املشو ة وتيسا اخلربة التقنية ذات الصلة على النقو الةذي تطلبةه الةدول  ()أ 

  ا3 ا التزامات مبوج  املادة علياألطراف اليت 
  ا3تقدد املساعدة،  س  الطل ، يف  ال اإلبالغ عن تنفيذ أ ءا  املادة  ()و 
ن هتيةات تتسةةم تيسةا عيةةادة تبةادل املعلومةةات بشة ن تةةدما املخزونةات باتبةةا  م ()ج 
  والفعالية من  يث التءلفة واحلفا  على البيئة. واألمان بالءفا ة

 الدعم في مجال اإلزالة والتوعية للحد من المخاطر -دال 
سةةتقد  و ةةدة دعةةم التنفيةةذ الةةدعم إىل الفريةة  العامةةل املعةةين باإلعالةةة والتوعيةةة للقةةد مةةن  -12

 عن طري  اإلجرا ات التالية:، 4التزامات مبوج  املادة  ا علياملخاطر وإىل الدول األطراف اليت 
تقةدد املعلومةةات ذات الصةلة، وتيسةةا تبةادل اخلةةربات التقنيةة ذات الصةةلة علةةى  ()أ 

النقو الذي تطلبه الدول األطراف من أجل مساعد ا يف وضا مما سات لإلعالة تتسةم بالءفةا ة 
  البيئةاواألمان والفعالية من  يث التءلفة واحلفا  على 

لتشةهتيا  4تيسا االتصاالت فيما خيص االلتزامات املنصوص علي ا يف املةادة  ()و 
  حتقي  التقيد باملواعيد الن ائية املنصوص علي اا

 تيسا عيادة التعاون فيما بني أنيقاو املصلقة املعنيني يف  ال تنفيذ االتفاقية. ()ج 

 الدعم في مجال مساعدة الضحايا -هاء 
قد  و دة دعم التنفيذ الدعم إىل الفري  العامل املعين مبساعدة ال قايا وإىل الةدول ست -13

 عن طري  اإلجرا ات التالية:، 5 ا التزامات مبوج  املادة علياألطراف اليت 
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تقةةدد املعلومةةات ذات الصةةلة، وتيسةةا تبةةادل اخلةةربات الفنيةةة ذات الصةةلة علةةى  ()أ 
من أجل مساعد ا يف حتسني كميةة ونوعيةة املسةاعدة املقدمةة النقو الذي تطلبه الدول األطراف 

  إىل ضقايا الذخائر العنقودية وإاهم من األ خاص ذوي اإلعاقاتا
 تشهتيا تبادل املعلومات املتعلقة باملما سات ا يدة والفعالة من  يث التءلفةا )و( 
  القرا ات. تشهتيا عيادة مشا كة ال قايا يف عمليات وضا السياسات واختاذ )ج( 

 والمساعدة الدوليينالدعم في مجال التعاون  -واو 
ستقد  و ةدة دعةم التنفيةذ الةدعم إىل الفرية  العامةل املعةين باملسةاعدة والتعةاون الةدوليني  -14

 عن طري  اإلجرا ات التالية: ،وإىل الدول األطراف
 وأنيةقاو األطةراف الدول بني فيما الشراكات تعزيز لتشهتيا االتصاالت تيسا ()أ 
   التعهتيل بالتنفيذ الءامل لالتفاقيةا أجل من اآلخرين املصلقة
تعزيةةةةز التعةةةةاون واملسةةةةاعدة عةةةةن طريةةةة  حتسةةةةني التشةةةةا   يف املعلومةةةةات وأف ةةةةل  ()و 

   اخلرباتاواملتعل  باملما سات وكذلك عن طري  التبادل يف اشال التقين واملا  
والةدول القةاد ة  الةدول األطةراف الطالبةة للمسةاعدة تيسا تبادل املعلومات بني ()ج 

 على تقدمي ا من أجل توظيف املوا د الشقيقة بشءل أف ل.

 الدعم في مجال تدابير الشفافية -زاي 
  املعةين بتةدابا الشةفافية وإىل الةدول األطةراف ستقد  و دة دعةم التنفيةذ الةدعم إىل املنس ة -15

 عن طري  اإلجرا ات التالية:
تشةةهتيا عيةةادة معةةدل ونوعيةةة التقةةا ير املقدمةةة مةةن الةةدول األطةةراف عةةن طريةة   ()أ 

 تقدد املساعدة التقنية،  س  الطل ا
 املساعدة يف متابعة تقدد التقا ير األولية املتعلقة بالشفافية والتقا ير املت خرةا )و( 
ن تيسةةةا تبةةةادل املعلومةةةات بشةةة ن أف ةةةل مما سةةةات اإلبةةةالغ وأكثرهةةةا فعاليةةةة مةةة )ج( 

  يث التءلفة. 

 الدعم في مجال تدابير التنفيذ الوطنية -حاء 
سةةتقد  و ةةدة دعةةم التنفيةةذ الةةدعم إىل املنسةة  املعةةين بتةةدابا التنفيةةذ الوطنيةةة وإىل الةةدول  -16

 األطراف عن طري  اإلجرا ات التالية:
 ا9تيسا االتصاالت لتشهتيا عيادة معدل امتثال الدول األطراف أل ءا  املادة  ()أ 
 مةةةن 9ا مبوجةةة  املةةةادة عيةةةادة الةةةوعي لةةةدى العنانيةةةر الفاعلةةةة الوطنيةةةة بالتزاما ةةة ()و 
 مما يؤدي إىل حتقي  االمتثال يف العقيدة والسياسات والتد يبات العسءرية الوطنية. ،االتفاقية
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 االتصاالت -طاء 
ُ ةةد دت سةةتقو  و ةةدة دعةةم التنفيةةذ، باإلضةةافة إىل تنفيةةذ أولويةةات الةةدول األطةةراف الةةيت  -17

 يف املؤمتر االستعراضي األول، مبا يلي:
 إدا ة ونييانة املوقا الراي لالتفاقية على اإلنرتنت وتقدد معلومات عن االتفاقيةا )أ( 

تيسا االتصال فيما بني الدول األطراف، ومةا ليةا ا  ةات الفاعلةة األخةرى  )و( 
  ية واحملاف ة على العالقات العامةاذات الصلة، والتعاون والتنسي  ما ا  ات الفاعلة املعن

  س  االقت ا . ،إعداد منشو ات ذات نيلة باالتفاقية ومواد تروجيية أخرى )ج( 

 النتائج المتوقعة -ياء 
، تتوقةةةا 2017نتيهتةةةة للةةةدعم املقةةةد  مةةةن و ةةةدة دعةةةم التنفيةةةذ إىل الةةةدول األطةةةراف يف عةةةا   -18

 الو دة أن تس م يف حتقي  النتائج التالية:
 اأن ي طلا كل من  لية التنفيذ واملسؤولني بواليت م وفقا  ملقر ات الدول األطراف )أ( 
أن تُعقةةد اجتماعةةات الةةدول األطةةراف واالجتماعةةات إةةا الرايةةة األخةةرى  سةة   )و( 

 اسا املشا كة يف هذه االجتماعاتاملطلوو وأن تن َّم بءفا ة وفعالية، مبا يف ذلك برامج الرعاية لتي
تتخذ الدول األطراف إجرا ات بش ن التزاما ا املتعلقةة بعامليةة االتفاقيةة، وتةدما  أن )ج( 

املخزونةةات، واإلعالةةة والتوعيةةة للقةةد مةةن املخةةاطر، ومسةةاعدة ال ةةقايا، والتعةةاون واملسةةاعدة الةةدوليني، 
 اوتدابا الشفافية وتدابا التنفيذ الوطنية، وأن تءون قاد ة على اإلبالغ عن تلك اإلجرا ات

أن تةةةتمءن الةةةدول األطةةةراف مةةةن االضةةةطال  بعمل ةةةا بفعاليةةةة وكفةةةا ة بف ةةةل  )د( 
 ااملنتهتات املعرفية واخلربات واملعلومات ذات الصلة باالتفاقية

 أن تزيد عاملية االتفاقية. )ه( 

 2017خطة العمل المفصلة لعام  -خامساا  
 ملقر ات الدول األطراف. ا  وفقأن ي طلا كل من  لية التنفيذ واملسؤولني بواليت م  .1النتيجة 
 أن تتلقى الرئاسة املعلومات واملشو ة ال رو ية ألدا  م ام ا.  .1-1الناتج 

مسةاعدة الةرئي  يف ليةا جوانة  م ةا  الرئاسةة املتعلقةة بالسةعي إىل حتقية   :1-1-1النشاط 
 هدف االتفاقية.

  تقدد معلومات حمدَّنة عن  الة التنفيذ، وحتليل الوضا، واألدوات العملية. :2-1-1النشاط 
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أن يتلقةةى كةةل فريةة  عامةةل مواضةةيعي مةةا يءفةةي مةةن املشةةو ة والةةدعم لتمءينةةه مةةن  .2-1الناااتج 
  توجيه الدول األطراف من أجل حتقي  التزاما ا.

قا  ألولويا ا املسةتندة إىل خطةة دعم املنسقني املواضيعيني واألفرقة العاملة وف :1-2-1النشاط 
   عمل دوبروفنيك.

 اإلعداد لالجتماعات الراية وإا الراية ودعم ا ومتابعت ا.  :2-2-1النشاط 
اال تفةةا  بسةةهتالت االجتماعةةات الرايةةة وإةةا الرايةةة، وب ةةا ذلةةك مةةن  :3-2-1النشاااط 

  املنتهتات املعرفية واخلربات واملعلومات.
اجتماعةةةات الةةةدول األطةةةراف واالجتماعةةةات إةةةا الرايةةةة األخةةةرى  سةةة   أن تُعقةةةد .2النتيجاااة 

املطلةةوو وأن تُةةن م بءفةةا ة وفعاليةةة، مبةةا يف ذلةةك بةةرامج الرعايةةة الةةيت  ةةدف إىل تيسةةا املشةةا كة 
 هذه االجتماعات.  يف

أن تتلقةةةةى الرئاسةةةةة و نةةةةة التنسةةةةي  واألفرقةةةةة العاملةةةةة املشةةةةو ة والةةةةدعم ال ةةةةرو يني  .1-2الناااااتج 
  ن جناح االجتما  السابا للدول األطراف.ل ما

تقدد الدعم على النقو الذي تطلبه الرئاسة والدولة امل يفة و نةة التنسةي   :1-1-2النشاط 
  من أجل تن يم االجتما  السابا للدول األطراف.

القيةةا  ببعثةةة أو بعثةةات استءشةةافية، لةةدى طلةة  ذلةةك، لإلعةةداد لالجتمةةا   :2-1-2النشاااط 
  ول األطراف.السابا للد

أن تتلقى الرئاسة و نة التنسي  واألفرقة العاملة املشو ة والةدعم ال ةرو يني لتن ةيم  .2-2الناتج 
  االجتماعات الراية وإا الراية املتعلقة بالسعي إىل حتقي  هدف االتفاقية طوال العا .

 ذلك. إعداد وعقد االجتماعات الراية وإا الراية، لدى طل   :1-2-2النشاط 
اال تفةةا  بسةةهتالت عةةن االجتماعةةات الرايةةة وإةةا الرايةةة، لةةدى طلةة   :2-2-2النشاااط 

  ذلك.
عيةةةادة عةةةدد الةةةدول األطةةةراف والةةةدول األخةةةرى امل تمةةةة الةةةيت حت ةةةر االجتماعةةةات  .3-2النااااتج 

  بف ل برنامج  عاية جيد األدا .
مبسةةةاعدة مةةن مركةةةز جنيةةف الةةةدو  إلعالةةة األل ةةةا   -تن ةةةيم برنةةامج الرعايةةة  :1-3-2النشاااط 

 استنادا  إىل مقر ات الدول األطراف.  -لألإراض اإلنسانية 
أن تتخذ الدول األطةراف إجةرا ات بشة ن التزاما ةا املتعلقةة بعامليةة االتفاقيةة، وتةدما . 3النتيجة 

اطر، ومسةةةةاعدة ال ةةةةقايا، والتعةةةةاون واملسةةةةاعدة املخزونةةةةات، واإلعالةةةةة والتوعيةةةةة للقةةةةد مةةةةن املخةةةة
الةةةدوليني، وتةةةدابا الشةةةفافية وتةةةدابا التنفيةةةذ الوطنيةةةة، وأن تءةةةون قةةةاد ة علةةةى اإلبةةةالغ عةةةن تلةةةك 

   .اإلجرا ات



CCM/MSP/2016/2 

9 GE.16-09217 

أن تتلقةةةى الةةةدول األطةةةراف مةةةا يءفةةةي مةةةن املشةةةو ة والةةةدعم لتمءين ةةةا مةةةن اختةةةاذ  .1-3النااااتج 
  إجرا ات بش ن االلتزامات الوا دة يف خطة عمل دوبروفنيك.

 تقدد املشو ة وتيسا تقدد اخلربة التقنية ذات الصلة إىل الدول. :1-1-3النشاط 
 املعنيني يف تنفيذ االتفاقية. تيسا عيادة التعاون فيما بني أنيقاو املصلقة :2-1-3النشاط 
القيةةا  ببعثةةات دعةةم، لةةدى طلةة  الةةدول ذلةةك، لتقةةدد الةةدعم التقةةين بشةة ن  :3-1-3النشاااط 

 تنفيذ االلتزامات األساسية لالتفاقية. 
تن ةةةةةيم  لقةةةةةات عمةةةةةل ذات تركيةةةةةز إقليمةةةةةي، لةةةةةدى طلةةةةة  ذلةةةةةك، بشةةةةة ن  :4-1-3النشااااااط 

 يد هنائية مقبلة. االلتزامات األساسية لالتفاقية احملدد هلا مواع
أن تتلقةةةى الةةةدول األطةةةراف مةةةا يءفةةةي مةةةن املشةةةو ة والةةةدعم لتمءين ةةةا مةةةن تقةةةدد  .2-3النااااتج 

 تقا ير عن التزاما ا مبوج  االتفاقية.
املسةةةةاعدة يف متابعةةةةة تقةةةةدد التقةةةةا ير األوليةةةةة املتعلقةةةةة بالشةةةةفافية والتقةةةةا ير  :1-2-3النشاااااط 
 املت خرة. 
املعلومةةات عةةن أف ةةل مما سةةات اإلبةةالغ وأكثرهةةا فعاليةةة مةةن  تيسةةا تبةةادل :2-2-3النشاااط 

  يث التءلفة.
 تشهتيا عيادة معدل ونوعية التقا ير املقدمة من الدول األطراف. :3-2-3النشاط 
أن تتمءن الدول األطةراف مةن االضةطال  بعمل ةا بفعاليةة وكفةا ة بف ةل املنتهتةات  .4النتيجة 

 صلة باالتفاقية.املعرفية واخلربات واملعلومات ذات ال
 عيادة معا ف ممثلي الدول األطراف فيما يتعل  باالتفاقية. .1-4الناتج 

تيسةةةا االتصةةةاالت لتشةةةهتيا تعزيةةةز الشةةةراكات فيمةةةا بةةةني الةةةدول األطةةةراف  :1-1-4النشااااط 
 وأنيقاو املصلقة اآلخرين من أجل التعهتيل بالتنفيذ الءامل لالتفاقية.

اعدة عةةةن طريةةة  عيةةةادة التشةةةا   يف املعلومةةةات وأف ةةةل تعزيةةةز التعةةةاون واملسةةة :2-1-4النشااااط 
 .التبادل يف اشال التقين واملا  واملتعل  باخلرباتاملما سات وعن طري  

 وضا وتع ُّد قاعدة للموا د يف  ال اخلربة التقنية ذات الصلة. :3-1-4النشاط 
 لدول األطراف.عيادة إتا ة املعلومات املتعلقة باالتفاقية وعمليا ا ل .2-4الناتج 

إعةةةةةداد منشةةةةةو ات ذات نيةةةةةلة باالتفاقيةةةةةة ومةةةةةواد تروجييةةةةةة أخةةةةةرى،  سةةةةة   :1-2-4النشااااااط 
 االقت ا . 
إدا ة ونيةةيانة املوقةةا الراةةي لالتفاقيةةة علةةى اإلنرتنةةت وتقةةدد معلومةةات عةةن  :2-2-4النشاااط 
 االتفاقية.
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تسةةةفر عن ةةةا اإلبةةةالغ،  سةةة  االقت ةةةا ، عةةةن املقةةةر ات واألولويةةةات الةةةيت  :3-2-4النشااااط 
 اجتماعات االتفاقية. 

 عيادة عاملية االتفاقية.  .5النتيجة 
 صةةةول الفريةةة  العامةةةل املعةةةين بعامليةةةة االتفاقيةةةة، والةةةدول األطةةةراف، علةةةى الةةةدعم  .1-5النااااتج 

املطلوو من أجل اختاذ إجةرا ات بشة ن الوفةا  بااللتزامةات املتعلقةة بتققية  عامليةة االتفاقيةة علةى 
 خطة عمل دوبروفنيك.النقو الوا د يف 

دعةةم االجتماعةةات الةةيت يعقةةدها الفريةة  العامةةل وتقةةدد معلومةةات أساسةةية  :1-1-5النشاااط 
  س  املطلوو. 

 القيا  ببعثات دعم، لدى طل  الدول ذلك. :2-1-5النشاط 
، لةدى طلة  ذلةك اننتةني،، أو ذات تركيز إقليميتن يم  لقة عمل وا دة  :3-1-5النشاط 

 فاقية. بش ن عاملية االت

 االفتراضات -سادساا  
، علةةةةى النقةةةةو الةةةةذي قدمتةةةةه الةةةةدول 2017أن ال تُعةةةةدَّل خطةةةةة العمةةةةل وامليزانيةةةةة لعةةةةا   -19

  األطراف واعتمدته يف املؤمتر االستعراضي األول.
أن تتةةيا الةةدول األطةةراف، يف الوقةةت املناسةة ، التمويةةل املسةةتدا  الةةذي ميءةةن التنبةةؤ بةةه  -20

 لتنفيذ خطة عمل و دة دعم التنفيذ. 
تناسة  مسةتوى التمويةل مةا خطةة عمةل و ةدة دعةم التنفيةذ  أن تءفل الةدول األطةراف -21

  املتف  علي ا للعا .
سةةاعد دعةةم التنفيةةذ  لةةول هنايةةة أن يءتمةةل طةةاقم مةةوظفي و ةةدة دعةةم التنفيةةذ بتعيةةني م -22
  ،  هنا  بتوافر التمويل الءايف لو دة لدعم التنفيذ.2016 عا 
أن يءةةةون هنةةةا  تعةةةاون ونيةةة ، وأن ت ةةةطلا ا  ةةةات الفاعلةةةة املعنيةةةة )الةةةدول األطةةةراف،  -23

ومءتةةة  األمةةةةم املتقةةةدة لشةةةةؤون نةةةةز  السةةةالح، واملن مةةةةات الدوليةةةةة احلءوميةةةة وإةةةةا احلءوميةةةةة، 
ملةةةدين( ب دوا هةةةا علةةةى النقةةةو املتوقةةةا، بةةةالن ر إىل أن نيةةة ر  هتةةةم و ةةةدة دعةةةم التنفيةةةذ واشتمةةةا ا

 يقت ي أن تءون ليا إجرا ا ا متسمة بالءفا ة والفعالية من  يث التءلفة. 



CCM/MSP/2016/2 

11 GE.16-09217 

 2017ميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام  -سابعاا  
 مال  ات 2017 التءلفة
يف املائةةة  100الربنةةامج بنسةةبة يعمةةل املةةدير وأخصةةائي  336 764 املرتبات

مةةةن الوقةةةت ويةةةدعم ما مسةةةاعد لتنفيةةةذ الربنةةةامج يعمةةةل 
 يف املائة من الوقت. 50بنسبة 

يف املائة من املرت  السنوي وتشمل التة مني  20بنسبة  61 765 التءاليف االجتماعية
 تعل  بالسفر واحلوادث.املاإللزامي 

نييانة املوقا الشبءي، واملواد الرتوجيية التفاقية الذخائر  12 000 االتصاالت
         العنقوديةةةةةةةةةةة، واملنشةةةةةةةةةةو ات، واخلةةةةةةةةةةدمات االستشةةةةةةةةةةا ية، 

 وما إىل ذلك.
املشةةةةةةةا كة يف اجتماعةةةةةةةات االتفاقيةةةةةةةة، باإلضةةةةةةةافة إىل سةةةةةةةفر  37 000 السفر

املوظفني يف بعثات إىل الةدول األطةراف،  سة  املطلةوو، 
 السنة بالد جة السيا ية.مبعدل نالث   الت يف 

اخلةةةةةةةةدمات االستشةةةةةةةةا ية، وخةةةةةةةةدمات إجيةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةرف،  8 000 تءاليف دعم التنفيذ األخرى
 و لقات العمل، واإلعا ة، وما إىل ذلك.

  455 511 المجموع
تربعةةةةةات عينيةةةةةة مةةةةةن مركةةةةةز  النفقات اإلدا ية

 جنيف الةدو  إلعالةة األل ةا 
 لألإراض اإلنسانية

إجيةةةةا  املءاتةةةة ، ون ةةةةا  املراقبةةةةة تشةةةةمل تءةةةةاليف مثةةةةل 
الداخلية، وإدا ة برنةامج الرعايةة، وإدا ة املةوا د البشةرية، 

 وما إىل ذلك.
 مالحظات عن الميزانية

   3 مةا اقةرتاو املواعيةد الن ائيةة األوىل مبوجة  املةادة 2017يُتوقةا عيةادة األنشةطة يف عةا ،
  للدول األطرافالتيسا اإلبالغ يف االجتما  الثامن  2018 ويف عا 

  تشمل الر الت السنوية الثالث املتوقعة تذكرتني لسفر طويل وتذكرة لسفر قصا بالد جة
  السيا ية الننني من موظفي و دة دعم التنفيذا

  تتوقف التربعات العينية املقدمةة مةن مركةز جنيةف الةدو  إلعالةة األل ةا  لألإةراض اإلنسةانية
  اعات املعقودة على النقو الذي تقر ه الدول األطراف.على للة أمو ، من ا تواتر االجتم

    


