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 للدول األطراف التاسعاالجتماع 
 2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة 
 االتفاقيةلتحقيق غاايت 

للرردول األطرررراف ا اتفاقيررة الررر خائر  التاسررعالتقريررر احرحلررج لاجتمررراع   
 رصد التقدم احملرز ا تنفي  خطة عمل دوبروفنيك -العنقودية 

 للدول األطراف التاسعمقدم من رئيس االجتماع   

 مقدمة -أوالا  
تنفلدددق اتفاقلدددا الدددق ا ي  يقددددذ  دددقا الحتقييدددي عيدددلالجت همل لددداجت لالها دددا  واأل قددداذ    دددال -1

عيددا الن ددو ا ددددء تجيا اتددع    وددا عمددا دوتيوهنلددم الدد  توجددع ال مددا  )االتفاقلددا  ال نقوديددا
حدددؤ مدددؤاي االادددحت يا   2015املحت يدددال فالتفاقلدددا مندددق مدددؤاي االادددحت يا  األول امل قدددود   عددداذ 

 1الحتقدددددذ ا ددددي   مددددن  . وييكددددا  ددددقا الحتقييددددي فلحت ديددددد عيددددا2020الثدددداق املقددددي  عقددددد    عدددداذ 
 . 2019حاييان/يونلع  30تىل  2018او /يوللع 

وقد ُصم ِّم الحتقييي للشكا وثلقا عميلا ومفلدء قد  اإلمكان تشأن توبلال االتفاقلا عيا  -2
الصددد لد ال دددامل . كمدددا يجددددمل تىل توجلدددع املناقشدددا    االجحتمدددا  الحتااددد  ليددددول األ ددديامل مدددن 
 ددالل  صددد الحتقدددذ ا ددي   وعديددد املاددا ا و/لو الحت ددديت  الي لاددلا الدد  يحت دد  م ا حتجددا. وقددد 

ال ناصي الي لالا   ت ا  كا  دال مدن االداال  املوايدل لا لحتقددع  دا عدن اعالدا ال امدا  لُ ِّصت
لحتنفلددق االتفاقلددا. وال يشددكا  لددم ن  حددال مددن األحددوال تددديالجت عددن يدديو ء تقدددع تقييددي   دد    
ا كما ال ياد ا تىل تقددع نةديء كاميدا عدن كدا الحتقددذ ا دي     تنفلدق اإلجديا ا  الدوا دء    ود

تجيا . وجيد  فإلشا ء لن  قا الحتقييي ياحتند تىل م يومدا  محتاحدا  32عما دوتيوهنلم وعدد ا 
لي موذ من مصاد  منجدا البلدا   الي لدا وتقدا يي الشدفاهلا األوللدا والادنويا ليددول األ ديامل الد  

 نلاان/لتييا.  30حيا موعد تقدميجا انويتجت   
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 موجز التقرير -اثنياا  
 حتقيق العاحية  -ألف 

صددددقت ثدددالم دول موق دددا عيدددا االتفاقلدددا للصدددا تدددقلم  مدددو  عددددد الددددول  )ل  
 دول ل يامل؛ 10٦األ يامل تىل 

 وال تاال ل ت  عشيء دولا موق ا مل تصدق عيا االتفاقلا؛ )ب  
 130تبقا ل ت  وعشيون دولدا لبيدوه  ددمل  ودا عمدا دوتيوهنلدم ا ددد    )ج  

 ؛2020حبيول عاذ  دولا  يهاجت 
ُاددتيت  يتدء مودديدء   دعددم االتفاقلددا منددق اعحتمدداد لول قدديا  ليتم لددا ال امددا  )د  

 .2015لألمم املحت دء تشأهنا   كانون األول/ديامرب 

 تدمري احخزوانت واالحتفاظ هبا -ابء 
   مل تدددددمخ املتدددداو   قبددددا املواعلددددد النجا لددددا ا ددددددءا ددددي للاددددت ل تدددد  دول  )ل  
 ؛3ا تال مخس دول ل يامل عيلجا الحتااما  مبوجب املادء مل ا دء وال تبقا
دولدا  يهداجت تددمخ  40مدن لصدا   يهداجت دولدا  35منق تد  نفدا  االتفاقلدا  لادت  )ب  

 خماو هتا؛
نمدددو ج امل حتمدددد   االجحتمدددا  الثدددامن ليددددول الاادددحتتدمت ثدددالم دول ل ددديامل  )ج  

 ؛3عالن االمحتثال املنصوص عيلع   املادء إلاأل يامل 
 2019ل اذ  3قدمت دولا  يمل  يب اديد ليوها  فلحتااماهتا مبقحتضا املادء  )د  

 ؛ 2021ملوعد ا النجا   ا دد   آ ا /ما س  نهنا احتويب اديداجت  دولا  يمل  ح  لتيغت 
قدمت مخدس دول ل ديامل م يومدا  عدن اادحتتداذ الدق ا ي ال نقوديدا ا دحتف   )ه  

 ال  لجييت مما لدى تىل  فض عاذ المو  الق ا ي ا حتف  هبا. هبا  الل الحتما ين الحتد يبلا 

 اإلزالة والتثقيف للحد من احخاطر -جيم 
 4دول ل ديامل عيلجدا الحتاامدا  مبوجدب املدادء  10قدمت مثاق دول من لصدا  )ل  

و/لو عدن حالدا تديام   ا ومدد عونواق ق  الحتيوم فلق ا ي ال نقودياام يوما  ماحتكميا تشأن مو 
الا خميفا  الق ا ي ال نقوديا   املندا ال املشدمولا تواليحتجدا لو الايد ا لادلويهتا والحتقددذ ا دي  ت  

   تنفلق ا؛
نهنمددددا اددددحتكو ن  4الحتاامددددا  مبوجددددب املددددادء  يهددددان عيلجمددددا لتيغددددت دولحتددددان  )ب  

   اعددداجت قبدددا موعدددديجما النجدددا ل  ا دددددين تب 4قددداد ت  عيدددا الوهدددا  فلحتااماهتمدددا مبوجدددب املدددادء 
   تحتوهخ الدعم املايل الكا ؛ 2020و 2022 عام 

 يدددد اديدددد  2020إل الدددا   لهنا لدددان  نموعددددا هلمدددا  يهدددانقددددمت دولحتدددان  )ج  
 النةي هلجما  الل االجحتما  الحتاا  ليدول األ يامل؛
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لوهددددا  حنددددو الهدددداد  ثددددالم دول ل دددديامل نهنددددا للاددددت عيددددا املاددددا  الصدددد ل   )د  
   املواعلد النجا لا لكا منجا؛  4فلحتااما  املادء 

لتيغت دول  يمل عن منا ال ميوثا حديثا   ح  لتيغدت دولحتدان  يهدان عدن  )ه  
 اكحتشامل منا ال تيوم مل تكن م يوها   الااتال.

 مساعدة الضحااي -دال 
 5دولددا  يهدداجت عيلجددا الحتاامددا  مبوجددب املددادء  11تادد  دول مددن لصددا لهدداد   )ل  

 تحت ل  لو وجود مناال و ين؛
 5دولددا  يهدداجت عيلجددا الحتاامددا  مبوجددب املددادء  11قدددمت اددب  دول مددن لصددا  )ب  

 م يوما  عن القوان  لو  وط ال ما الو نلا املحت يقا فلض ايت و/لو األشتاص  و  اإلعاقا؛
 ول ل يامل تاقوط ي ايت جدد ليق ا ي ال نقوديا؛لهاد  ثالم د )ج  
لهاد  ات دول ل يامل نهندا لد دت ججود دا املحت يقدا مباداعدء الضد ايت    )د  

 قوا  اإلعاقا األوا  نواقاجت؛
لهاد  اب  دول ل يامل نهنا لشيكت الض ايت و/لو األشتاص  و  اإلعاقا  )ه  

   عميلا  صن  القيا ؛
امل املاددددداعدء والحت ددددداون الددددددولل     دددددال ماددددداعدء  يبدددددت ادددددب  دول ل دددددي  )و  

 عديداجت. الض ايت

 التعاون واحساعدة الدوليان -هاء 
 يبت تا  دول ل يامل مااعدء حمددء   تقا يي ا الانويا املحت يقا فلشفاهلا  )ل  

 ؛ 2018ل اذ 
 يبت دولدا  ديمل الددعم لحت ديدد النوداق اعقلقد  ليحتيدوم مبتيفدا  الدق ا ي  )ب  

 ال نقوديا؛
لهاد  اثنحتان وعشيون دولا  يهدا نهندا قددمت املاداعدء تىل الددول الد  عيلجدا  )ج  

 الحتااما ؛
نهنددددددا تيقددددددت مادددددداعدء مددددددن دول ل دددددديامل  هدددددداد  اثنحتددددددا عشدددددديء دولددددددا  يهدددددداجت ل )د  

 ص اب املصي ا؛ألل يى  منةما  و/لو
عيلجا الحتااما  مبوجب االتفاقلا نهنا  صصت  لهاد  ثالم عشيء دولا  يهاجت  )ه  

 ؛201٧موا د و نلا ليوها  هبق  االلحتااما   ل  تايتدء من تا  دول ل يامل   عاذ 
 ا لال حتالمل القوي    جنلف.عقد  منااب )و  

 تدابري الشفافية -واو 
  ؛دول ل يامل 103ليشفاهلا حا موعد تقدميع من  لوللاجت  قدذ واحد وتا ون تقييياجت  )ل  
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تقييي دددا األويل ليشدددفاهلا    مدددن الدددول األ ددديامل ا ديددددء قدددمت دولدددا  ددديمل )ب  
 عن موعد تقدميع؛ اجت كثخ   أت ي لوللاجت  الوقت املنااب وقدمت دولا  يمل ل يى تقييياجت 

 ال تاال اثنحتا عشيء دولا  يهاجت محتأ يء   تقدع تقا يي ا األوللا تشأن الشفاهلا؛ )ج  
  املا ددا و ددو مددا ميثددا ا فايددا عددن  ٦3تيددا امل دددل الاددنو  ليحتقددا يي املقدمددا  )د  

 املشمولا فلحتقييي.  املا ا  الل نفس الفرتء  ٧0والبالا  201٧امل دل املاتا   عاذ 

 تدابري التنفي  الوطنية -زاي 
ليقدوان  القا مددا  لتيغدت دولدا  ديمل   تقييي دا األويل عددن الشدفاهلا نن عيدلالجت  )ل  

 جيي  عيا قدذ وااق لحت ديد الكلفلا ال  احتنفق هبا االتفاقلا عيا الص لد ا ي ؛
قا يي دددا الادددنويا قددددمت ت Wدولدددا  يهدددا 5٦مدددن لصدددا  دولدددا  يهددداجت  14لتيغدددت  )ب  

   عن آ ي املاحتتدا  املحت يقا فلحتنفلق عيا الص لد الو ين؛2018 ل اذ
قدددمت اددت دول ل دديامل م يومددا  تكمليلا/تيدداهلا عددن الحتشدديي ا  الو نلددا  )ج  

 تفاقلا ؛الالياملا تىل تنفلق ا
 لحتنفلددق االتفاقلددا فعحتبا  ددا ميهقدداجت  حمدددداجت  اددنت قددانو جت نهنددا لهدداد  دولددا  دديمل  )د  

 االاحتثما    الق ا ي ال نقوديا.  لقانوهنا القا م  ولن  قا القانون ا دد حيةي ليضاجت 

التقرير احرحلج لاجتماع التاسع للدول األطراف ا اتفاقية ال خائر العنقودية  -اثلثاا  
 2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه  1عن الفرتة من 

 حتقيق العاحية -ألف 
 1ا دول 

اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 الحتقدذ ا ي  اختا  ا

 

 وا عما 
 دوتيوهنلم.

تىل  1-1اإلجيا ا  
1-3 

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

 يتدء عدد الدول األ يامل      
 عيا األقا  130االتفاقلا )

ا فا  عدد حاال  االاحتتداذ 
 واملؤكدءاملبيا عنجا املاعوما 

 يتدء االنضماذ تىل 
 االتفاقلا

ثالم دول ل يامل جديدء )كيجا 
 فلحتصديال  

دولا موق ا  14ال تاال  ناك  
 ق ت دتصد   مل

 130دولا لبيوه  دمل  24الباق  
 2020دولا  يهاجت حبيول عاذ 

  يتدء  فلفا   م دل ال امللا
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اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 الحتقدذ ا ي  اختا  ا

 

 وا عما 
 دوتيوهنلم.

تىل  1-1اإلجيا ا  
1-3 

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

ُعقد  عدء اجحتماعا  ثنا لا م  ممثي   الرتوي  ل امللا االتفاقلا   
 الدول املوق ا والدول غخ األ يامل 
اجحتما  غخ     ليدول املوق ا 

والدول غخ األ يامل تشأن 
 االنضماذ تىل االتفاقلا

تيالخ امل ايخ ال  
 حددهتا االتفاقلا

 يتدء محتواصيا   دعم قيا  ا م لا 
ال اما لألمم املحت دء تشأن تنفلق 

 تفاقلا الا
 

 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 
كلددف ميكددن ليتجددا  امل نلددا فالتفاقلددا لن تاددحتتدذ عوامددا دا يلددا و ا جلددا  )ل  

 حمددء من لجا تشتل  الدول عيا االنضماذ تىل االتفاقلا؟ 
مدددا  دددو مادددحتوى اللقددد  املويدددوب هلمدددا يحت يدددال فألدلدددا املحتاحدددا عيدددا اادددحتتداذ  )ب  

 قا لحتيم الق ا ي؟ الق ا ي ال نقوديا لك  عحت  الدول عيا ل  ااحتتداذ و/لو تنحتاج و/لو ن
كلدددددف ميكدددددن اادددددحتتداذ الحت ددددداون واملاددددداعدء اإلقيلملددددد  والددددددولل  وت ايا دددددا  )ج  

 االتفاقلا؟  األ يامل   الدول عددلايتدء 
التقريررر احرحلررج بشررقن حتقيررق عاحيررة االتفاقيررة  رصررد التقرردم احملرررز ا تنفيرر  خطررة عمررل  -2 

 دوبروفنيك 

ن  فلددف عيددا م دددل ال امللددا ثيدداها ثددالم ل عا دد ددالل الفددرتء قلددد االاددحت يا    ددي  -3
: غامبلددا و دد  دول ل دديامل جديدددء. و ددق  الدددول الددثالم كيجددا دول موق ددا انضددمت فلحتصددديال

  د يددت االتفاقلددا حلددا النفددا  فلناددبا لناملبلددا 1٧مددن املددادء  2والفيبدد  و ملبلددا. ووهقدداجت ليفقدديء 
؛ وادددددددلبدل النفدددددددا  2019حاييان/يونلدددددددع  1. وفلنادددددددبا لغامبلدددددددا   2019شدددددددباط/هربايي  1  

كددددددددددددان مددددددددددددا   2019حاييان/يونلددددددددددددع  30. و  2019او /يوللددددددددددددع  1 فلناددددددددددددبا ليفيبدددددددددددد   
دولددا قددد الحت قددت فالتفاقلددا تمددا فلحتوقلدد  لو فلحتصددديال لو فالنضددماذ. ومددن تدد   120  موعددع

مددددن  وددددا عمددددا  1-1دولددددا موق ددددا. وحدددددد اإلجدددديا   14دول ل دددديامل  و 10٦ ددددق  الدددددول 
دولدددددا  يهدددددا حبيدددددول موعدددددد عقدددددد املدددددؤاي االاحت يايددددد  الثددددداق  130 ددددددمل تيدددددوه دوتيوهنلدددددم 

 تفاقلا حبيول  لم الحتا يخ.الا فدول 24. و قا ما يحتويب الحت اق 2020  
دولدا موق دا مل تصددق عيلجدا ت دد  و د :  14ومنق د ول االتفاقلا حلا النفدا    نداك  -4

تندونلاددددددلا  ولنغددددددوال  ولوغندددددددا  وجامايكددددددا  ومججو يددددددا لهييقلددددددا الواددددددوا  ومججو يددددددا الكونغددددددو 
 الدميقيا لا  وجلبويت  وقربص  وكلنلا  وللربيت  ونلتخيت  و اي .

  األمدددددم املحت دددددددء  دولدددددا عضددددددواجت  144  صددددددوتت 2018و  كدددددانون األول/ديادددددمرب  -5
   غددم ‘‘تنفلددق اتفاقلددا الددق ا ي ال نقوديددا’’ ٧3 54لصدداق قدديا  ا م لددا ال امددا لألمددم املحت دددء/
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  األمدددم املحت ددددء للادددت مدددن الددددول املوق دددا عيدددا االتفاقلدددا وال  ددد  مدددن  دولدددا عضدددواجت  ٧3لن 
منددق لن  يشددخ تىل  يتدء مودديدء   عدددد املصددوت  تددن م اددنويتجت   ددقا مدداالدددول األ دديامل هلجددا. و 

اعحتمددد لول قدديا  ليتم لددا ال امددا لألمددم املحت دددء تشددأن اتفاقلددا الددق ا ي ال نقوديددا ألول مدديء    
 . 2015كانون األول/ديامرب 

ا وعقدددد املنادددقون امل نلدددون تحت قلدددال عامللدددا اتفاقلدددا الدددق ا ي ال نقوديدددا اجحتماعدددا  ثنا لددد -٦
مد  الب ثددا  الدا مددا   جنلددف ليددول املوق ددا والدددول غددخ األ ديامل  وتواصدديوا مدد  تيددم الدددول 

  الل االجحتماعا  األ يى لنا  الاالح.

 شدددددددباط/ ٦وفإليددددددداها تىل  لدددددددم  ااحتضدددددددامل املنادددددددقون اجحتماعدددددددا غدددددددخ   ددددددد     -٧
ويل الثددداق مددد  الددددول املوق دددا والددددول غدددخ األ ددديامل عيدددا  دددام  االجحتمدددا  الدددد 2019 هربايدددي

وال شيين ليمدييين الو نل  لإلجيا ا  املحت يقدا فأللغداذ وماحتشدا   األمدم املحت ددء الدق  عقدد 
ليدددول املوق ددا والدددول غددخ األ دديامل لحتبددادل ا  ا  والددربا     جنلددف. ول ح االجحتمددا  منددرباجت 

 تفاقلا.الهلما يحت يال فاللحت اق ف
مناادددبا جانبلدددا   مقدددي األمدددم املحت ددددء    وااحتضدددامل   دددلس االجحتمدددا  الحتااددد  ليضددداجت  -8

نلويدددو ك تشدددأن عامللدددا اتفاقلدددا الدددق ا ي ال نقوديددددا   كدددا  عيدددا منوقدددا آادددلا وا دددلط اهلدددداد . 
  عيدددا  دددام  الددددو ء 2018تشددديين األول/لكحتدددوتي  12ونةمدددت تيدددم املناادددبا يدددوذ ا م دددا  

دولدددا غدددخ  ددديمل  12مج دددت الثالثدددا والادددب   ليتندددا األوىل ليتم لدددا ال امدددا لألمدددم املحت ددددء و 
  االتفاقلدددا مدددن منوقدددا آادددلا وا دددلط اهلددداد   وكدددقلم مدددن مندددا ال ل ددديى.  دولدددا  يهددداجت  15و

اال ددددحتالمل املندددددا ض ليدددددق ا ي و وحضددددي االجحتمدددددا  ممثيددددون مدددددن مكحتددددب شدددددؤون نددددا  الادددددالح  
 ال نقوديا ومنةما  ل يى من منةما  االحتم  املدق.

 مددددا اإلقيلملددددا  اددددلا وا ددددلط اهلدددداد  امل نلددددا واشددددرتك الددددي لس   ااحتضدددداها حيقددددا ال -9
دول غددددخ  دددديمل مددددن  8اجحتم ددددت تحت قلددددال عامللددددا اتفاقلددددا الددددق ا ي ال نقوديددددا وشددددا ك هلجددددا. و 

  .2019حاييان/يونلع  19و 18حيقا ال ما ال  عقد    مانلال  الفيب       املنوقا 
 تدمري احخزوانت واالحتفاظ هبا -ابء 

 2ا دول   
اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق

 الحتقدذ ا ي  اختا  ا
 ودددددددددا عمدددددددددا دوتيوهنلدددددددددم.  

 5-2تىل  1-2اإلجيا ا  
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

 يتدء عددددد الددددول األ ددديامل الددد  لهندددت    
 تدمخ خماو هتا

 هددددد  مادددددحتويت  اإلتددددداله عدددددن املادددددا ا 
مبدددددا    لدددددم   3املحت يقدددددا تحتنفلدددددق املدددددادء 

امل يومددددا  عددددن كملددددا الددددق ا ي الصددددغخء 
 ا حتف  هبا واالاحتتداذ املقي  هلا

 هدددددددد  ماددددددددحتوى تبددددددددادل امل يومددددددددا  عددددددددن 
املما ادددددا  ا لددددددء والف الدددددا مدددددن حلددددد  

   الحتكيفا    ال تدمخ املتداو    مبدا
  لم عن الاالما وا اث  البلئلا والكفا ء

 كاهلاوي   وا تُيص د هلا موا د  
ثدددددددددددددددالم دول ل ددددددددددددددديامل  قددددددددددددددددمت

م يومدددددا  تشددددددأن الحتقدددددددذ ا ددددددي    
 تدمخ املتاو  .

لهدددداد  دولحتددددان  يهددددان نن لددددديجما 
 وددددددا لحتدددددددمخ املتدددددداو   لو نهنددددددا 

 تصدد وي جا
توبددددال دولحتددددان  يهددددان م ددددايخ تحت يددددال 

 فلاالما والبلئا
لهددددداد  دولحتدددددان  يهدددددان تحتتصدددددل  

 موا د و نلا لحتدمخ املتاو  
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اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 الحتقدذ ا ي  اختا  ا

 ودددددددددا عمدددددددددا دوتيوهنلدددددددددم.  
 5-2تىل  1-2اإلجيا ا  

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

     
لتيغددددت دولددددا  دددديمل عددددن املادددداعدء  تبادل املما اا  الواعدء يتدء 

الحتقنلددا الددد  تيقحتجدددا مددن منةمدددا دولدددا 
 إل الا األلغاذ 

تاددددددددددحتتدذ دولددددددددددا  دددددددددديمل قددددددددددد اهتا 
 وموا د ا لحتدمخ املتاو  

توبلال هن  منااب لالححتفاظ 
 فملتاو  

دولددددددددا  يهدددددددداجت تددددددددق ا ي  13عددددددددحتف  
عنقوديدا عيدا الن دو املنصدوص عيلدع 

 االتفاقلا  
قدددددددددمت عشددددددددي دول ل دددددددديامل مددددددددن 

ادددددددددددددددبال لن لعيندددددددددددددددت  13 لصدددددددددددددددا
 تقييددياجت االححتفدداظ فلددق ا ي ال نقوديددا 

مادددحتتدا  اادددحتتداذ الدددق ا ي عدددن 
 ا حتف  هبا  الصغخء

لهددددددداد  مخدددددددس دول ل ددددددديامل عدددددددن 
ااددحتتداذ الددق ا ي ال نقوديددا ا ددحتف  

 هبا  الل عميلا  الحتد يب 
لعينددددددت دولددددددا  دددددديمل واحدددددددء لهنددددددا 
نقيددددت جددددا ا مددددن الددددق ا ي الصددددغخء 
ا دددحتف  هبدددا تىل دولدددا  ددديمل ل ددديى 

 2019لغي  الحتدمخ   ليت /مايو 
اإل با  ثعالن االمحتثال 

 املتاو  املحت يال تحتدمخ 
لهاد  ل ت  دول ل يامل فادحتكمال 
تدمخ املتاو   قبا املوعدد النجدا   

 املنصوص عيلع   امل ا دء
ااددددددددحتتدمت ثددددددددالم دول ل دددددددديامل 

نمو ج امل حتمدد   االجحتمدا  الثدامن ال
عددددالن االمحتثددددال إلليدددددول األ دددديامل 

  3املنصوص عيلع   املادء 
مل تبددال تال مخددس دول ل دديامل عيلجددا 

 .3 يا مبوجب املادء الحتااما  اا
 قدمت دولا  يمل  يب اديد 
تبيدددا  قددددمت دولدددا  ددديمل ت ودددا اجت 

ملوعددد ا  اددحتويب اديددداجت  اهلددع نهندد
النجددددددددددا   األويل ا دددددددددددد   عدددددددددداذ 

2019 
اختا  تداتخ تشأن الحتوو ا  

 غخ املحتوق ا
لنشدددددددوا توعلدددددددا محت دددددددددء   لجييدددددددت
 ادالا تىل دولدا  ديمل عيلجددا  وت ثدت
 3اددددددا يا مبوجددددددب املددددددادء  ا الحتاامدددددد

وأت دددي  عدددن تقددددع تقييي دددا األويل 
 2011عن الشفاهلا منق عاذ 
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 اإلزالة والتثقيف للحد من احخاطر -جيم
 3ا دول 

 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق

 
دوتيوهنلددددددددددددددم.  وددددددددددددددا عمددددددددددددددا 

 8-3تىل 1-3اإلجيا ا  
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

ا فا  عدد الض ايت ا دد  عيماجت    
 نن اهلدمل  و عدذ وجود ي ايت
 يتدء مااحا األ اي  املشحتبع هلجا 
املفيج عنجا ألغيا  م لشلا و  اعلا 

 واجحتماعلا وها يا
عا  توجلع املوا د الش ل ا 

 لإل الااملتصصا 
 مايد من اعييا ومن األمن   الحتنقا

 هدددد  ماددددحتوى تبددددادل امل يومددددا  عددددن 
املما اا  ا لددء والف الدا مدن حلد  
الحتكيفددا    ددال ت الددا األلغدداذ  مبددا   

عدددن الادددالما وا اث  م يومدددا   لدددم 
 البلئلا والكفا ء

 تقللم حتم املشكيا
)ل  احتاددددددد ا الددددددددول األ ددددددديامل 

الحتاامدا   املحتضي ء ال  تقد  عيلجدا
تىل تددددددددددددقل  4مبوجددددددددددددب املددددددددددددادء 

قصدددا ى ججدددد ا لدددايتدء الويدددوح 
تشدددددأن مواقددددد  خميفدددددا  الدددددق ا ي 
ال نقوديدددددددا ونواقجدددددددا ومددددددددا ا   
املنددددددددددددا ال الحتات ددددددددددددا لواليحتجددددددددددددا لو 
الايدددد ا لاددددلويهتا  ااددددحتناداجت تىل 
هنُ  املاد  )الحتقنلدا وغدخ الحتقنلدا  

 حاب االقحتضا  واعاجا.
 

م يومدددا  قددددمت مثددداق دول ل ددديامل 
تشدددددددددأن مواقددددددددد  الحتيدددددددددوم فلدددددددددق ا ي 

 ال نقوديا وحتمجا ونواقجا
لتيغددت دولددا  دديمل عددن منددا ال ميوثددا 

 جديدء 
ولهددددداد  دولحتدددددان  يهدددددان فكحتشدددددامل 

 منا ال ميوثا جديدء.

لهددددددداد  مثددددددداق دول ل ددددددديامل عيلجدددددددا  محايا الناس من األييا 
نهندا وهدي   4الحتااما  مبوجب املدادء 

تدددددا ي تددددديام  تثقلفلدددددا لي دددددد مدددددن امل
و/لو ويدددددددددد ت عالمددددددددددا  لحت ديددددددددددد 

 املنا ال الويء وقامت تحتاللتجا
 وي   وا تُيص د هلا موا د كاهلا
)ل  لن تاددددد ا الددددددول األ ددددديامل 
املحتضدددي ء تىل ويددد  اادددرتاتلتلا  
و ودددددط و نلدددددا إل الدددددا الدددددق ا ي 

وتددددد   4ال نقوديددددا احتثددددا ليمددددادء 
تنفلدددق ا تندددا  عيدددا نحتدددا   املاددد  

اإل الدددددا  مددددد  مياعددددداء وم ددددددال  
لهضدددددددددا املما اددددددددددا   وامل ددددددددددايخ 

 واألااللب الدوللا والو نلا

ادددددددددحتنحتج  دولحتدددددددددان  يهدددددددددان عيلجمدددددددددا 
مددن الوهددا   4الحتاامددا  مبقحتضددا املددادء 

تحتيددم االلحتاامددا  قبددا املوعددد النجددا   
ا دددددد ت ا مددددا لعولددددت الدددددعم املددددايل 

 الال ذ
  املاددا   للاددتثددالم دول ل دديامل 

 الص ل 
دول ل دددددددديامل عيلجددددددددا لتيغدددددددت اددددددددب  

نهندددددددددا  4الحتاامددددددددا  مبوجدددددددددب املدددددددددادء 
  صصت موا د و نلا لإل الا

لتيغدددت مثددداق دول ل ددديامل عدددن حالدددا 
تددددددددديام  اإل الددددددددددا والحتقدددددددددددذ ا ددددددددددي    

 تنفلق ا
لتيغددت ل تدد  دول ل دديامل عددن تشددياك  الشموللا عند تعداد االاحتتاتا

االحتم دددا  ا يلدددا املحتدددأثيء   األنشدددوا 
فإل الدددا والحتثقلدددف لي دددد مدددن املحت يقدددا 
 املتا ي

تدا ء امل يومدددا  تغدددي  الحت يلدددا 
 وصن  القيا ا  واإلتاله

عددن  لتيغددت ل تدد  دول ل دديامل عديددداجت 
ماددداحا األ ايددد  املفددديج عنجدددا توددديق 

 ل يى غخ اإل الا
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 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق

 
دوتيوهنلددددددددددددددم.  وددددددددددددددا عمددددددددددددددا 

 8-3تىل 1-3اإلجيا ا  
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

   
تقدع الدعم  واملااعدء  

 والحت اون
نهندددا قددددمت  دولدددا  يهددداجت  18لتيغدددت 

 املااعدء   لنشوا ت الا األلغاذ
ُعقد  مناقشا  مد  الددول املحتضدي ء  الحتوويي ال مي 

ومحت جددددد  اإل الددددا تشددددأن منجتلددددا  
 اإل الا الف الا 

اددددددا م املناددددددقون   ويدددددد  املبدددددداد  
الحتوجلجلا املحت يقا تويبا  الحتمديد   

 4و  3ت ا  املادت  
لعدددددددددد املنادددددددددقون مشددددددددديو  منجتلدددددددددا 
لحت يلددددا  يبددددا  الحتمديددددد املقدمددددا   

 4و  3ت ا  املادت 
شددددا ك املناددددقون   ما دددددء ماددددحتدييء  الحت اون وتوال   الع توثلال

قودددددددي  لحتشدددددددتل  الددددددددول  حتالمل دددددددال
األ يامل ال  عيلجا الحتااما  مبقحتضا 

عيددددددددا تقامددددددددا  4لو املددددددددادء  3املددددددددادء 
 شياكا 

 
 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 

كلف ميكدن ليددول األ ديامل وغخ دا مدن ا جدا  الفاعيدا    دال الحتنفلدق لن  )ل  
ممكن ا جود ال  تبدقهلا الددول املحتضدي ء مدن لجدا ويد  وتنفلدق  ودط ه الدا تدعم نهضا وجع 

 من حل  الحتكيفا ليما  واإلهياج عن األ اي    املنا ال املحتضي ء؟
كلددددف ميكددددن ليدددددول األ دددديامل وا جددددا  املنفددددقء األ دددديى لن تدددددعم الدددددول  )ب  

واعلددد النجا لددا حيصددا عيددا   امل 4املحتضددي ء عيددا لحاددن وجددع ليوهددا  فلحتااماهتددا مبوجددب املددادء 
 لن تكون الدول  ا  الحتيوم الشديد    وحد ا ال  حيحتما لن عحتاج تىل اديد؟

كلف ميكدن ليددول األ ديامل وغخ دا مدن ا جدا  الفاعيدا    دال الحتنفلدق لن  )ج  
تددددعم نهضدددا وجدددع ممكدددن ا جدددود الددد  تبدددقهلا الددددول املحتضدددي ء مدددن لجدددا ويددد  وتنفلدددق تددديام  

  ال اعد من املتا ي؟ ليحتثقلف  
كلف ميكدن ليددول األ ديامل وغخ دا مدن ا جدا  الفاعيدا    دال الحتنفلدق لن  )د  

تدددعم نهضددا وجددع ممكددن الدددول املحتضددي ء لحت قلددال الحتددوا ن   املددوا د املتصصددا ليمادد  واإل الددا 
 والحتثقلف    ال اعد من املتا ي؟

  الفاعيدا    دال الحتنفلدق لن كلف ميكدن ليددول األ ديامل وغخ دا مدن ا جدا )ه  
تاددداعد   حشدددد الحتمويدددا الكدددا  لددددعم الددددول املحتضدددي ء مدددن لجدددا الوهدددا  فاللحتاامدددا  القا مدددا 

 مبوجب االتفاقلا؟
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التقرير احرحلرج بشرقن اإلزالرة والتثقيرف للحرد مرن احخراطر  رصرد التقردم احملررز ا تنفير   -2 
 خطة عمل دوبروفنيك 

لهدداد  عشددي دول ل دديامل نن لددديجا تيددوم مبتيفددا  الددق ا ي ال نقوديددا وفلحتددايل تقدد   -29
ولملانلدددا   دددالل الفدددرتء املشدددمولا فلحتقييدددي  و ددد : لهغانادددحتان   4عيلجدددا الحتاامدددا  مبوجدددب املدددادء 

والبوادددددنا واهليادددددم  وتشددددداد  وا بدددددا األادددددود  ومججو يدددددا الو الدميقيا لدددددا الشددددد بلا  وشدددددلي   
 وال ياق  وكيواتلا  ولبنان. 

)لهغانادددددحتان  ولملانلدددددا  وتشددددداد  وا بدددددا  وقددددددمت تاددددد  مدددددن الددددددول األ ددددديامل ال شدددددي -30
األادددددود  ومججو يدددددا الو الدميقيا لدددددا الشددددد بلا  وشدددددلي   وال دددددياق  وكيواتلدددددا  ولبندددددان  تقا يي دددددا 

 .4م يوما  عن تنفلق املادء  ال  تضمنت 2018الانويا ل اذ 
وقدددددددمت مثدددددداق دول ل دددددديامل )لهغاناددددددحتان  ولملانلددددددا  وا بددددددا األاددددددود  ومججو يددددددا الو  -31
 2018ميقيا لددددا الشدددد بلا  وشددددلي   وال ددددياق  وكيواتلددددا  ولبنددددان    تقا يي ددددا الاددددنويا ل دددداذ الد

م يومددا  عددن مواقدد  الددق ا ي ال نقوديددا ونودداق ومدددى الحتيددوم هبددا و/لو م يومددا  عددن حالددا 
 تيام  ت الا خميفا  الق ا ي ال نقوديا   تقيلمجا الو ين والحتقدذ ا ي     ق  الربام . 

عيلجدددا مدددن لصدددا عشدددي دول ل ددديامل ت دددد دولدددا  ددديمل )البوادددنا واهليادددم  قددددذ تومل  -32
 .2018تقييي ا الانو  تشأن الشفاهلا ل اذ  4الحتااما  مبوجب املادء 

و ددددالل الفددددرتء قلددددد االاددددحت يا   مل ت يددددن ل  مددددن الدددددول األ دددديامل الدددد  تقدددد  عيلجددددا  -33
 . 4املادء الحتااما     ال اإل الا لهنا امحتثيت اللحتااماهتا مبوجب 

املحتفتدديء مددن مجلدد  املواقدد  امليوثددا املحتبقلددا  الددق ا يولهدداد  لهغاناددحتان نهنددا أتمددا ت الددا  -34
املوعدددددد النجدددددا   ا ددددددد   امل ا ددددددء  تن تدددددوهي   قبدددددان ا  ل  ادددددنحت2019حبيدددددول هنايدددددا عددددداذ 

 األموال الال ما لقلم. 
 الدق ا يملدايل  ادحتحتمكن مدن ت الدا الددعم احتدوهخ لهنا    ندا ت ولهاد  ا با األاود ليضاجت  -35

 املحتفتيء من مجل  املنا ال امليوثا والقلاذ مبا  غخ تقين ملواق  جديدء حمحتميا.
ا مدد يبددا  اديددد دولحتددان  يهددان )لملانلددا ومججو يددا الو الدميقيا لددا الشدد بلا  هل وقدددمت -3٦

 . 2020مواعلد هنا لا   عاذ 
حتمكن مددددن ت الددددا يددددلددددن  عا د والقددددد ا  املحتاحددددا  ه نددددتىل املددددو  ولهدددداد لبنددددان ننددددع ااددددحتناداجت  -3٧

حبيددول املوعددد النجددا   ا دددد  األ ايدد  امليوثددامددن  املحتبقلددا   املا ددا 21.48الددق ا ي املحتفتدديء   
 .2021مبقحتضا االتفاقلا   ليت /مايو 

 5الاددددحتغيق  4وقدددددذ ال ددددياق  وددددا عمددددا تفلددددد نن الوهددددا  فلحتااماتددددع مبوجددددب املددددادء  -38
مددد   يتدء كبددددخء   قدددد ا  املادددد  غدددخ الحتقددددين واملاددد  الحتقددددين  وت الدددا منددددا ال  يدددداهلات ادددنوا 
 القحتال. 

مددددقكيء شددددفويا نهنددددا اددددحتقدذ  يبددددا لحتمديددددد املوعددددد النجددددا   ا دددددد   ولهدددداد  شددددلي   -39
 . 2021حاييان/يونلع  1   4مبقحتضا املادء 

 ميتدددد  ليددددومرتك  1.0٦امليوثدددا مددددن ولشدددا   كيواتلددددا تىل لهنددددا  فضدددت حتددددم األ ايدددد   -40
 . 2018  ميت   ليومرتك  0.2٦تىل  201٧  
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ولهاد  ل تد  دول ل ديامل )ا بدا األادود  وال دياق  وكيواتلدا  ولبندان  عدن اإلهدياج عدن  -41
 .اإل الااأل اي  فتبا  لااللب غخ 

مددو  ولهدداد لبنددان ننددع ااددحت ي   ددط األادداس الدداص تددع و فددض فلحتددايل تقدددييا    -42
 . ميت اجت  مرتاجت  4 290 513األ اي  امليوثا مبتيفا  الق ا ي ال نقوديا حبوايل 

ولتيددا ال ددياق نندددع  غددم تاايدددد تقدددييا  األ ايددد  امليوثددا مبتيفدددا  الددق ا ي ال نقوديدددا   -43
 الانو . اإل الان   م دل ه نع حدم عا  

  حدد  لهدداد  عنجددا ادداتقاجت ولهدداد  كيواتلددا ولبنددان عددن اكحتشددامل منددا ال ميوثددا مل يبيددا  -44
 .ال ياق ننع حدد منا ال ميوثا حديثاجت 

املنددا ال امليوثددا ومواق جددا  و يبددت  اومل تقدددذ تشدداد ل  م يومددا  عددن تقدددييا  مادداح -45
 املااعدء من لجا تنفلق املاوح غخ الحتقنلا. 

ولتيغددددددت اددددددت دول ل دددددديامل )لهغاناددددددحتان  وتشدددددداد وا بددددددا األاددددددود  ومججو يددددددا الو  -4٦
قيا لدددا الشددد بلا  وال دددياق  ولبندددان  عدددن الحت دددديت  الددد  تواجججدددا و/لو املاددداعدء والحت ددداون الدمي

  و لدم مدن  دالل تقا يي دا املقدمدا مبوجدب 4الدولل  الال م  ليوها  فلحتااماهتدا مبوجدب املدادء 
 .٧املادء 
)لملانلددددا  وا بددددا  4ولهدددداد  اددددب  دول ل دددديامل تقدددد  عيلجددددا الحتاامددددا  مبوجددددب املددددادء  -4٧

األاود  ومججو يدا الو الدميقيا لدا الشد بلا  وشدلي   وال دياق  وكيواتلدا  ولبندان  نهندا  صصدت 
 . اإل الاموا د و نلا ل ميلا  

ولهددددداد ا بدددددا األادددددود ولبندددددان نهنمدددددا اختدددددقا  ودددددوا  حمدددددددء لحت بئدددددا املدددددوا د الو نلدددددا  -48
 . 4الدوللا لدعم تنفلق املادء  و/لو
لهغاناددددددحتان  وتشدددددداد  وا بددددددا األاددددددود  ومججو يددددددا الو ولهدددددداد  اددددددب  دول ل دددددديامل ) -49

الدميقيا لددا الشدد بلا  وال ددياق  وكيواتلددا  ولبنددان  عددن االاددحتفادء مددن الحت دداون واملادداعدء الدددولل  
 . 4من لجا تنفلق الحتااماهتا مبوجب املادء 

نلددا  )لهغاناددحتان  ولملا 4دول ل دديامل تقدد  عيلجددا الحتاامددا  مبوجددب املددادء  اقمثددولهدداد   -50
وا بدددا األادددود  ومججو يدددا الو الدميقيا لدددا الشددد بلا  وشدددلي   وال دددياق  وكيواتلدددا  ولبندددان  نهندددا 
اختددق  تددداتخ لحتددوهخ الحتثقلددف    ددال اعددد مددن املتددا ي و/لو ملندد  د ددول املدددنل  تىل املنددا ال 

 .والحتالل  امليوثا مبتيفا  الق ا ي ال نقوديا من  الل وي  ال الما 
ولشدددا   كيواتلدددا تىل لن تدددوهخ الحتثقلدددف الشددداما لي دددد مدددن املتدددا ي  وتن مل يكدددن  دددو  -51

 ال اما الوحلد  قد لاجم   عدذ تاتلا اقوط ل  من الض ايت  الل ال ام  املايل .
ومددددن لجددددا تيددددوه ل دددددامل  وددددا عمددددا دوتيوهنلددددم  قامددددت مججو يددددا الو الدميقيا لددددا  -52

الشددد بلا والادددويد  تصدددفحتجما املنادددق   امل نلددد  فإل الدددا والحتثقلدددف لي دددد مدددن املتدددا ي  ثجددديا  
منجتلدا لويبدا  اديدد عدد من األنشدوا  دالل الفدرتء قلدد االادحت يا . و دقا مدا ةدا صدلاغا 

  فلحت ددددداون مددددد  مدددددن اتفاقلدددددا الدددددق ا ي ال نقوديدددددا 4و 3املدددددادت   ا جدددددال املنصدددددوص عيلجدددددا  
املناددددق  امل نلدددد  تحتدددددمخ املتدددداو   واالححتفدددداظ هبددددا واملناددددق  امل نلدددد  فلحت دددداون واملادددداعدء 

 يددب اديددد  واعدديص عيددا كددا الدددولل . وهتدددمل املنجتلددا تىل كفالددا املادداواء   الحت امددا مدد   
  ألن  لدم مدن شدأنع لن ي دا  ومحتدوا  جت  منصدفاجت  ال الحت يلدا تقييدياجت لن يكون الحتقييي الصاد  عن هيي

 ثقا الدول األ يامل.
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ن اجحتماعددا  ثنا لددا مدد  لملانلددا ومججو يددا الو الدميقيا لددا الشدد بلا  اليحتدد  و وعقددد املناددق -53
وقدددمت  يبددا  اديددد للنةددي هلجددا  ددالل االجحتمددا  الحتاادد   2020عددا مواعلددد ا النجا لددا   

ن تقييددي  الحت يلددا املحت يقدد  تويبددا  الحتمديددد املقدمددا مبقحتضددا و يامل. وصدداه املناددقليدددول األ دد
مدددن لملانلدددا ومججو يدددا الو الدميقيا لدددا الشددد بلا  و لدددم فلحت ددداون مددد  املنادددق  امل نلددد   4املدددادء 

مججو يددددا الو الدميقيا لددددا الشدددد بلا عددددن عيلددددا  يبجددددا  واعحتددددق  فلحت دددداون واملادددداعدء الدددددولل  )
  الحتمديد .اليام  تىل

الحت ددددداون  تحتوثلددددالمددددن  ودددددا عمددددا دوتيوهنلددددم واملحت يددددال  8-3وهلمددددا يحت يددددال فإلجدددديا   -54
ن ليضددداجت   لنشدددوا شددداميا ل ددددء جواندددب مددد  املنادددق  امل نلددد  و وتوادددل   الدددع  شدددا ك املنادددق

فلحت دداون واملادداعدء الدددولل  مددن لجددا النجددو  فلحت دداون تدد  الدددول املحتضددي ء والدددول املاحنددا. 
   2019آ ا /مدددا س  13لمثيدددا  لدددم مشدددا كا املنادددق    مناقشدددا ما ددددء مادددحتدييء    ومدددن

 إلقاما ا حتالها  قوييا. 4و 3جنلف وشت ت الدول األ يامل ال  هلا مواعلد مبقحتضا املادت  
 مساعدة الضحااي -دال 

 4ا دول 

اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 الحتقدذ ا ي  اختا  ا

 وددددددا عمددددددا دوتيوهنلددددددم. 
  4-4تىل 1-4اإلجيا ا  

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

عاددددددد  نوعلددددددددا املادددددددداعدء املقدمددددددددا تىل    
 األشتاص  و  اإلعاقا و يتدء حتمجا
تياددددلخ احددددرتاذ حقددددوق اإلناددددان  ملدددد  

 األشتاص
 يتدء تبددددادل امل يومددددا  عددددن املما اددددا  

 حل  الحتكيفاا لدء والف الا من 
 يتدء تشددددددددياك الضدددددددد ايت   املشدددددددداو ا  
وعميلدددددا  صدددددن  الالاادددددا  والقددددديا ا  

 تشأن القضايت ال  هتمجم
 يتدء املاددددداعدء   ادددددلاق الحت ددددداون مدددددن 
لجدددا تددديام  ماددداعدء الضددد ايت تواادددوا 
ا للددددا  الحتقيلديددددا  والحت دددداون هلمددددا تدددد  
تيدددددددددان ا نددددددددوب  والحت دددددددداون اإلقيلمدددددددد  

املنادددق  ومياكدددا والثالثددد   والددديتط تددد  
 الحتنالال عيا الص لد الو ين

 يتدء تظجددا  النحتددا   ا ددي ء و/لو املحتوق ددا 
  تقدددددددا يي الشدددددددفاهلا املقدمدددددددا   ت دددددددا  

 ٧املادء 

 تدعلم القد ا  الو نلا
)ل  ت لددددد  منادددددال دا دددددا 
اعكومدا لحتنادلال مادداعدء 

 الض ايت
)ب  ويددددد   ودددددا عمدددددا 
و نلدددددددددا تشدددددددددأن اإلعاقدددددددددا 

 وددددددددا عمددددددددا و نلدددددددددا  لو
 مااعدء الض ايت تشأن

علنت مثاق دول ل يامل ججدا تنادلال 
 و نلا ملااعدء الض ايت

لتيغدددت ل تددد  دول ل ددديامل عدددن  ودددا 
 و نلا تحتناول مااعدء الض ايت

 صصدددت مخدددس دول ل ددديامل مدددوا د 
 و نلا ألنشوا مااعدء الض ايت 

 ةوللدددددداجت  ادددددحت حتمد دولدددددا  ددددديمل هنتددددداجت 
ملاددددداعدء الضددددد ايت   ت دددددا  اتفاقلدددددا 

 حقوق األشتاص  و  اإلعاقا
تقدددددددددددددددوذ دولدددددددددددددددا  ددددددددددددددديمل تصدددددددددددددددلاغا 
اادرتاتلتلحتجا الو نلدا املحت يقدا فإلعاقدا 
والدد  مددن املقددي  تاامجددا حبيددول كددانون 

 2019األول/ديامرب 
لدولدددددددا  ددددددديمل  لئدددددددا مادددددددحتقيا لقلدددددددادء 
 األعمال  ا  الصيا مبااعدء الض ايت

جود دددا د دددت ثدددالم دول ل ددديامل ج
الياملدددددددددا تىل ماددددددددداعدء الضددددددددد ايت   

 قوا  اإلعاقا األوا  نواقا
 

لهدددددددداد  اددددددددت دول ل دددددددديامل نهنددددددددا   يتدء تشياك الض ايت
لشددددديكت الضددددد ايت و/لو األشددددددتاص 
 و  اإلعاقددددددددددا   عميلدددددددددددا  صدددددددددددن  

 القيا ا  املحت يقا مبااعدء الض ايت
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اإلجيا ا  املويوب  ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 الحتقدذ ا ي  اختا  ا

 وددددددا عمددددددا دوتيوهنلددددددم. 
  4-4تىل 1-4اإلجيا ا  

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

دولدا  11قدمت مثاق دول من لصدا  تبادل امل يوما    
 5الحتاامدددددددا  مبوجدددددددب املدددددددادء عيلجدددددددا 

 ٧تقا يي الشفاهلا   ت ا  املادء 
لهددداد  ثددددالم دول ل دددديامل تاددددقوط 

 ي ايت جدد ليق ا ي ال نقوديا 
عدددددددددن  مخدددددددددس دول ل ددددددددديامللتيغدددددددددت 

لنشوا مج  البلا   وقددمت تلدا   
 مبوتا تشأن الض ايت

 لهددددددددداد  دولدددددددددا  ددددددددديمل نن ماددددددددد اجت 
 2019البدل   عاذ  جديداجت 

شا ك املنادقون   م حتكدف ملاداعدء 
الضدددددددد ايت عددددددددرب االتفدددددددداقلحت  لحتبددددددددادل 

الوددددددط واأل دددددددامل م يومددددددا  عددددددن 
 2019ل اذ 

مُحيددت عيددا املوقددد  الشددبك  التفاقلدددا 
الدددق ا ي ال نقوديدددا املبددداد  الحتوجلجلدددا 
تشدددددددأن ماددددددداعدء الضددددددد ايت املياعلدددددددا 
ليماددددددددددددا ا ا ناددددددددددددانلا والحتندددددددددددددو    

 اإلجيا ا  املحت يقا فأللغاذ
تقدددع الدددعم  واملادداعدء  

 والحت اون
لتيغدددددددددت ادددددددددت دول ل ددددددددديامل عدددددددددن 
 دددددددددددددما  املادددددددددددداعدء املقدمددددددددددددا تىل 

 الض ايت 
لهاد  اب  دول ل ديامل نهندا تدقلت 
ججددودا لحت بئددا املددوا د عيددا الصدد لدين 
الددددو ين والدددددويل مددددن لجددددا مادددداعدء 

 الض ايت 
 يبددددت اددددب  دول ل دددديامل املادددداعدء 

 عديداجت.    ال مااعدء الض ايت
يغدددددددددددددت ل تدددددددددددددد  دول ل دددددددددددددديامل نن لت

اححتلاجاهتدددددا تحتتددددداو   ددددديد املاددددداعدء 
 5املاللا ليوها  فلحتااما  املادء 

لتيغددت اددب  دول ل دديامل عمددا تيقحتددع 
مددن مادداعدء وت دداون دوللدد     ددال 

 مااعدء الض ايت.
عددددددن الثغدددددديا   لتيغددددددت دولددددددا  دددددديمل

واالححتلاجدددددا  املاللدددددا ا دددددددء ليوهدددددا  
حقدددددوق واتفاقلدددددا  5فلحتاامدددددا  املدددددادء 

 األشتاص  و  اإلعاقا 
لهددداد  دولحتدددان مدددن الددددول األ ددديامل 
نن نقدددد  اويددددا مادددداعدء الضدددد ايت 

األنشددددوا    قددددد لهضددددا تىل ا فددددا 
 املقي ء
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 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 
و نلد  م نلد  مبادداعدء مدا  د  ال قبددا  الد  اند  الدددول مدن ت لد  مناددق   )ل  

 الض ايت؟
ما    ال قبا  الد  اند  الددول مدن ويد   ودط عمدا و نلدا تشدأن اإلعاقدا  )ب  

 و وط عما و نلا تشأن مااعدء الض ايت؟
لكددرب ومددا الددق  يحت دد  القلدداذ تددع ليحتغيددب  ملددا ا ال يددحتم تشددياك الضدد ايت تشددياكاجت  )ج  

 لألشتاص  و  اإلعاقا؟عيا ال قبا  ال  عول دون املشا كا الكاميا 
 ؟5كلف ميكن لحتبادل امل يوما  لن يدعم تنفلق املادء  )د  
مدددا  ددد  املما ادددا  ا لددددء الددد  ميكدددن لن تكفدددا االادددحتداما والحتوجلدددع الف دددال  )ه  

 ليحت اون واملااعدء    ال مااعدء الض ايت؟
   خطة عمل دوبروفنيك   رصد التقدم احملرز ا تنفيمساعدة الضحاايالتقرير احرحلج بشقن  -2 

لهددداد  تحددددى عشددديء دولدددا  يهددداجت )لهغانادددحتان  وللبانلدددا  والبوادددنا واهليادددم  وتشددداد   -55
تلادددداو   -وا بددددا األاددددود  ومججو يددددا الو الدميقيا لددددا الشدددد بلا  واددددخاللون  وال ددددياق  وغلنلددددا 

لواليحتجدددددا لو  ايددددد ا وكيواتلدددددا  ولبندددددان  توقدددددو  يددددد ايت ليدددددق ا ي ال نقوديدددددا   مندددددا ال  ت دددددا 
 لالويهتا.

  قددددددمت مثددددداق دول ل ددددديامل )لهغانادددددحتان  للبانلدددددا  2019حاييان/يونلدددددع  30وحدددددؤ  -5٦
تشاد  كيواتلا  ال ياق  مججو يدا الو الدميقيا لدا الشد بلا  لبندان  ا بدا األادود  مدن الددول الد  

؛ ٧قحتضددددا املددددادء مب 2018عيلجددددا الحتاامددددا  مبادددداعدء الضدددد ايت تقا يي ددددا عددددن الشددددفاهلا ل دددداذ 
فلناددبا لدددولحت  مددن الدددول األ دديامل  2018وهددا  املوعددد ا دددد لحتقدددع الحتقييددي الاددنو  ل دداذ 

تلادددداو  تقييي ددددا األويل  -)البواددددنا واهلياددددم واددددخاللون ؛ ومل تقدددددذ ت ددددد دولددددا  دددديمل )غلنلددددا 
 .2011موعد تقدميع   عاذ  ها تشأن الشفاهلا الق  

محتجددا قدد لنشددأ   لئدا مادحتقيا   دد  و ا ء شدؤون الشددجدا  ولعيندت لهغانادحتان لن حكو  -5٧
واإلعاقددا لحتددويل مجلدد  األعمددال املحت يقددا مبادداعدء الضدد ايت. ولهدداد  ل تدد  دول ل دديامل )للبانلددا  
ومججو يددددا الو الدميقيا لددددا الشدددد بلا  وال ددددياق  ولبنددددان  نن لددددديجا  وددددا عمددددا و نلددددا    ددددال 

وقالدددت دولدددا  ددديمل واحددددء )كيواتلدددا  تهندددا ؛ يت ودددا عمدددا و نلدددا ملاددداعدء الضددد ا اإلعاقدددا لو
هنددد  ةدددويل محتكامدددا هدددا  ماددداعدء الضددد ايت مبدددا يحتماشدددا و وح اتفاقلدددا حقدددوق تاددد ا تىل اعحتمددداد 

 األشتاص  و  اإلعاقا. 
لإلجددددديا ا  املحت يقدددددا فأللغددددداذ  حت جما الدددددو نللولتيغدددددت ال دددددياق ولبندددددان نن اادددددرتاتلتلحت -58

 201٧يد ت   عداذ و لهداد  دولدا  ديمل )تشداد  نهندا لنشوا مااعدء الضد ايت. و  نتشمال
 وا و نلا ملااعدء الض ايت  لكن الدو ا ء امل نلدا ال تداال مل تواهدال عيلجدا. ولهداد  دولدا  ديمل 
)لهغانادددحتان  نندددع نةددديا إلحددددام و ا ء شدددؤون الشدددجدا  واإلعاقدددا  ه هندددا تصددددد تعدددادء صدددلاغا 

 .2019م تاامجا حبيول كانون األول/ديامرب اارتاتلتلحتجا الو نلا املحت يقا فإلعاقا والحت
لددديجا قددوان  حمددددء لضدد ايت  تولتيغددت لهغاناددحتان  وللبانلددا  وا بددا األاددود نهنددا للادد -59

  مادددداعدء الضدددد ايت لد جددددت يددددمن قوددددا  اإلعاقددددا األوادددد  نواقدددداجت لكددددن الددددق ا ي ال نقوديددددا  
لددا  دديمل )ال ددياق  نهنددا اددنت والددق  يشددما الصدد ا والحت يددلم واليعايددا االجحتماعلددا. ولهدداد  دو 

تشدددأن اعمايدددا االجحتماعلدددا لألشدددتاص  و  اإلعاقدددا. كمدددا لتيغدددت دولدددا  ددديمل )لبندددان   قدددانو جت 
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 دعا لدددااملحت يدددال فإلعاقدددا وتدددقلت ججدددود  220/2000نهندددا لجدددي  د اادددا تشدددأن قانوهندددا  قدددم 
األشددتاص  و  هبددمل توبلقدع. ولهداد  دولدا  ديمل )تشداد  نهندا لعدد  قدانو جت شدامالجت تشدأن 

يصددد  ت ددد. ولهدداد  دولددا  دديمل )مججو يددا الو الدميقيا لددا  مل  اإلعاقددا ولكددن املياددوذ الحتوبلقدد
 ‘‘املاددددديم ا مدددددن تىل األمدددددداذ’’الشددددد بلا  لهندددددا ال تددددداال ت مدددددا فلصدددددلغا الثانلددددددا مدددددن الاادددددا 

 كما القوان  القا ما  ا  الصيا فلقوا  الص  .احتوت
ادددحتان  وللبانلدددا  ومججو يدددا الو الدميقيا لدددا الشددد بلا  ت ادددت دول ل ددديامل )لهغانتيغدددول -٦0

وال ياق  وكيواتلدا  ولبندان  عدن ا جدود املبقولدا إلشدياك الضد ايت و/لو األشدتاص  و  اإلعاقدا 
   ختولط وتنفلق املااعدء املقدما ليض ايت. 

دول ل دددديامل )للبانلدددددا  ومججو يدددددا الو الدميقيا لددددا الشددددد بلا  وال دددددياق   مخدددددسوقدددددمت  -٦1
وكيواتلددا  ولبنددان  تلددا   مصددنفا عددن الضدد ايت. ولتيغددت دولددا  دديمل )ال ددياق  عددن لن ااددحتميا  
الناا  املاي  قدد لدى تىل  يتدء عددد الضد ايت  دالل الفدرتء قلدد االادحت يا . ولتيدا مدا  موعدع 
ثددالم دول ل دديامل )مججو يددا الو الدميقيا لددا الشدد بلا  وال ددياق  ولبنددان  عددن حددوادم  يفددت 

 .2018داجت ليق ا ي ال نقوديا   عاذ ي ايت جد
ولويدددد ت كيواتلددددا لهنددددا احتشددددي    ااحتقصددددا  ليضدددد ايت ولاددددي م هبدددددمل  يتدء تعددددادء  -٦2

االقحتصدداد . ولتيغددت دولددا  دديمل )مججو يددا الو الدميقيا لددا الشدد بلا  نن -اإلدمدداج االجحتمدداع 
يددديي ا تددي م  لقوددا  الددق ا ي غددخ املنفتدديء قددد لعددد  و  2021-201٧وثلقددا مشدديو  ليفددرتء 

 األمم املحت دء اإلمنا  . 
ولتيغددددددت اددددددب  دول ل دددددديامل )لهغاناددددددحتان  وللبانلددددددا  وا بددددددا األاددددددود  ومججو يددددددا الو  -٦3

الدميقيا لددددا الشدددد بلا  وال ددددياق  وكيواتلددددا  ولبنددددان  نهنددددا تددددقلت ججددددودا لحت بئددددا املددددوا د الو نلددددا 
  ومججو يددا الو الدميقيا لددا والدوللددا مددن لجددا مادداعدء الضدد ايت و صصددت مخددس منجددا )للبانلددا

 الش بلا  وال ياق  وكيواتلا  ولبنان  موا د و نلا ليمااعدء )ال لنلا و/لو املاللا  ليض ايت. 
و يبدددت ادددب  دول ل ددديامل )لهغانادددحتان  وللبانلدددا  وتشددداد  وا بدددا األادددود  ومججو يدددا  -٦4

دولل  ملاددددداعدء الضددددد ايت الو الدميقيا لددددا الشددددد بلا  وال ددددياق  ولبندددددان  املادددداعدء والحت ددددداون الدددد
لدنق   عديداجت. ولهاد  دولحتدان  يهدان )لهغانادحتان ومججو يدا الو الدميقيا لدا الشد بلا  نندع نةدياجت 

الحتمويدا املتصد  لدربام  ماداعدء الضد ايت  ه هنمدا مل تحتمكندا مدن االيدوال  طملد  األنشدوا 
الححتلاجددا  املاللددا امل لنددا املقددي ء لياددنا. ولتيغددت دولددا  دديمل )للبانلددا  نهنددا حدددد  الثغدديا  وا

 ا ي ال نقوديددددددا  واتفاقلددددددا حقددددددوق قالدددددد  تواجججددددددا   الوهددددددا  فلحتااماهتددددددا مبوجددددددب اتفاقلددددددا الدددددد
األشدتاص  و  اإلعاقدا. ولهداد  ل تد  دول ل ديامل )تشداد  وا بدا األادود  وال دياق  ولبندان  

 .5لحتااماهتا مبوجب املادء يوها  فل وحد ا نن االححتلاجا  ال  حددهتا تحتتاو  املااعدء املاللا
ولتيغددددت اددددب  دول ل دددديامل )لهغاناددددحتان  وللبانلددددا  وتشدددداد  ومججو يددددا الو الدميقيا لددددا  -٦5

 الش بلا  وال ياق  وكيواتلا  ولبنان  عما تيقحتع من مااعدء وت اون دولل  ملااعدء الض ايت. 
ولييلندددا  تىل تيددوه  و ددالل الاددنا ادد ا املناددقون امل نلددون مبادداعدء الضدد ايت وتاددبانلا  -٦٦

األ دددامل الي لاددلا   تنفلددق االلحتاامددا  املحت يقددا مبادداعدء الضدد ايت مبوجددب االتفاقلددا تغلددا  يتدء 
. كمدددا عدددا وا تنفلدددق اتبدددادل امل يومدددا  تشدددأن املما ادددا  ا لددددء والحت دددديت  الددد  تواجججدددا   
ادء لألهدياد واالتفاقلدا الحتنالال م  منادق  ماداعدء الضد ايت   ت دا  اتفاقلدا حةدي األلغداذ املضد

 املحت يقا ناي ا تقيلديا م لنا وكقلم اتفاقلا حقوق األشتاص  و  اإلعاقا.
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  عقدد املنادقون اياديا مدن االجحتماعدا  غدخ الي لدا مد  عددد 2019و  لوا ا عداذ  -٦٧
مددددن الدددددول األ دددديامل عيددددا  ددددام  اجحتمددددا  مددددديي  اإلجدددديا ا  الو نلددددا املحت يقددددا فأللغدددداذ   

وا هلجدا م يومدا  مادحتكميا عدن الحتقددذ ا دي  حندو تنفلدق الحتااماهتدا املحت يقدا مباداعدء جنلف و يبد
 الض ايت. 

تلادخ تبدادل امل يومدا  تد  الددول األ ديامل  ججدود م الد  تيمد  تىل وواصا املناقون -٦8
تاددحتفلد منجددا  ميكددن لن تشددأن تنفلددق االلحتاامددا  تغلددا عديددد املما اددا  ا لدددء فعحتبا  ددا مددوا د

تدوهخ حماهدا لحتبدادل امل يومدا  تشدأن الحت دديت  واححتلاجدا  كمدا تيمد  تىل ول ل يامل ل ديى  د
املادددداعدء. ول ح تبددددادل امل يومددددا  عديددددد ال ديددددد مددددن الحت ددددديت  املحتصدددديا فلحتنفلددددق. وتصددددو ء 
لعدددم  لعلدددد الحتأكلدددد عيدددا لن أتمددد  املدددوا د املاللدددا الووييدددا األجدددا وغخ دددا مدددن املدددوا د ملاددداعدء 
الض ايت  وال الما هلمدا يحت يدال ثعدادء الحتأ لدا النفاد  واالجحتمداع  واالقحتصداد   ال يداال مدن 

عيدددا الددددول املحتضدددي ء. وتصدددفا عامدددا  هددد ن مادددحتوى املاددداعدء الدوللدددا املكيادددا  الصددد ب جدددداجت 
ال نقوديددا وغخ ددا مددن االتفاقلددا   ا  الصدديا   الددق ا يليمادداعدء الضدد ايت    ت ددا  اتفاقلددا 

مئويددددا يددددئليا جدددددا مددددن  مددددو  الحتمويددددا املتصدددد  لإلجدددديا ا  املحت يقددددا فأللغدددداذ   ثددددا ناددددبامي
ا الب ددد عددن الوهددا  فححتلاجددا  املاددحتفلدين منددع. وقددد لتيغددت مصدداد  خمحتيفددا اجت كددجي يددع ت لددد ممددا

   املا ا. 4فايع تىل ماحتوى يكاد ال يصا تىل  عن ا
يددددا عادددد  تناددددلال ماددددا ا وتنددددا  عيددددا ا جددددود الادددداتقا  واصددددا املناددددقون ال مددددا ع -٦9

 ماددددداعدء الضدددددد ايت مدددددد  اتفاقلدددددا  نددددددا  الاددددددالح األ ددددديى  ا  الصدددددديا. و  كددددددانون الثدددددداق/
  شددا ك املناددقون   م حتكددف اثن نةمحتددع اليتندا امل نلددا مبادداعدء الضدد ايت الحتات ددا 2019 يندايي

التفاقلدددددا حةدددددي األلغددددداذ املضدددددادء لألهدددددياد  تىل جاندددددب منادددددق  ماددددداعدء الضددددد ايت   ت دددددا  
تقللدددد اادددحت مال لادددي ا تقيلديدددا م لندددا ميكدددن اعحتبا  دددا  لربوتوكدددول الدددامس التفاقلدددا حةدددي لوا

   ت ددددا مفي ددددا الضددددي  لو عشددددوا لا األثددددي  واليتنحتدددد  امل نلحتدددد  تحت ادددد  الحت دددداون واملادددداعدء 
اتفاقلدددا حةدددي األلغددداذ املضدددادء لألهدددياد واتفاقلدددا الدددق ا ي ال نقوديدددا. ول ح  دددقا امل حتكدددف الثددداق 

ومناقشدددا لولدددويت  كدددا  ددديمل  2019ا لحتبدددادل امل يومدددا  عدددن الودددط واأل ددددامل ل ددداذ هيصددد
وعديددددد هدددديص الحت دددداون املمكنددددا  هبدددددمل ت ايددددا الددددنُدُج  املناددددقا واملحتضدددداهيء    ددددال مادددداعدء 

 الض ايت. واتفال املشا كون عيا مواصيا املناقشا     قا الصدد. 
لحتوجلجلددا تشددأن مادداعدء الضدد ايت املياعلددا وواصددا املناددقون الددرتوي  ليمبدداد  املبدداد  ا -٧0

ليمادددا ا ا نادددانلا والحتندددو     دددال اإلجددديا ا  املحت يقدددا فأللغددداذ  الددد  لصدددد  ا ال ددداذ املايددد  
الدددرب م  امل دددين ف نادددانلا واإلجددديا ا  املحت يقدددا فأللغددداذ وجددديى عمليجدددا عيدددا املوقددد  الشدددبك  

 حتغولا ال امللا.ال نقوديا  مما وا  نواق ال الق ا يالتفاقلا 
 التعاون واحساعدة الدوليان -هاء 

 5ا دول 
 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق

 وا عما دوتيوهنلم. 
 ٧-5تىل  1-5اإلجيا ا 

  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

ا فا  عدد الض ايت ا دد وعا     
 الض ايتنوعلا حلاء 

 يتدء عدددددد الدددددول األ دددديامل الدددد  تنجدددد  

ت ايا الشياكا  عيا مجل  
 املاحتويت 

 نوقشت الشياكا  ا حتميا
لهاد  اثنحتا عشيء دولا  يها نهندا تيقدت 
 مااعدء من دول و/لو منةما  ماحنا
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 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 وا عما دوتيوهنلم. 

 ٧-5تىل  1-5اإلجيا ا 
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

تددددددمخ املتددددداو   قبدددددا املوعدددددد النجدددددا      
 ا دد هلا و و مثاق انوا 

 عا  توجلع املوا د الش ل ا
 يتدء املااعدء الحتقنلا واملاديا  ونقا 

 املجا ا   واملما اا  ا لدء
 يتدء وعا  عميلا اإلتاله عن 
 اعدء الحت ديت  واالححتلاجا  من املا

 يتدء شدددددددددددددددياكا  الحت ددددددددددددددداون املحت دددددددددددددددددء 
الادددنوا   مبدددا    لدددم تيتلبدددا  الحتمويدددا 

 املحت دد الانوا  
 يتدء تبددددادل امل يومددددا  عددددن املما اددددا  
ا لدددددء والف الدددددا مدددددن حلددددد  الحتكيفدددددا   
 دددال اإل الددددا وتددددمخ املتدددداو    مبددددا   
 لددددم مددددا يحت يددددال منجددددا فلاددددالما وا اث  

 البلئلا والكفا ء 
لحت ددداون واملاددداعدء ليرب دددا املحت يقدددا  يتدء ا

مباددددددددداعدء الضددددددددد ايت  تغدددددددددي  يدددددددددمان 
ب اعلددداء ندددمشدددا كا الضددد ايت   كدددا جوا

 عيا قدذ املااواء

حتالمل  داملناقون   ما دء مادحتدييء الشا ك 
 موججا قوي  لحتشتل  تقاما شياكا 

 
اإلتاله عن الحت ديت  

 و يب املااعدء
  يبت تا  دول ل يامل املااعدء

لهدددددددداد  دولددددددددا  دددددددديمل نهنددددددددا تنةددددددددي   
تمكانلدددددا  يدددددب املاددددداعدء الدوللدددددا مدددددن 

 لجا نشاط حمدد
تواصددددا املناددددقون مدددد  الدددددول األ دددديامل 

 ااملادددداعدء لحتنفلددددق الحتااماهتددددالدددد   يبددددت 
 4و 3مبوجب املادت  

االححتلاجا  مبنلا عيا لدلا 
 من لجا عقلال نحتا   لهضا

تجدددديا  مادددد    يبددددت دولددددا  دددديمل دعددددم
 تشأن الق ا ي غخ املنفتيء

 يبدددددددت دولدددددددا  ددددددديمل الددددددددعم لحت ديدددددددد 
النودددددددداق اعقلقدددددددد  ليحتيددددددددوم مبتيفددددددددا  

 الق ا ي ال نقوديا؛
نهندددا  صصدددت  ادولدددا  يهددد 13لهددداد   األ ق تاماذ األمو 

مددددوا د و نلددددا ليوهددددا  فلحتااماهتددددا مبوجددددب 
 اتفاقلا الق ا ي ال نقوديا

االاددددحتتاتا البن ددددا ء لويبددددا  
 املااعدء

نهنددددددا قدددددددمت  دولددددددا  يهدددددداجت  22لتيغددددددت 
 املااعدء ليدول املحتضي ء

االادددددددددددددحتفادء مدددددددددددددن األدوا  
القا ما  والكفا ء من حلد  

 الحتكيفا  والف اللا

لهندددددددا  يبدددددددت  دولدددددددا  يهددددددداجت  34لتيغدددددددت 
 املااعدء لو قدمحتجا لو حصيت عيلجا

ماددددددددداندء ا جدددددددددود املحت يقدددددددددا 
 تدعم الحتنفلق

دولددددددددا  يهدددددددداجت اشددددددددرتاكا   5٦ادددددددددد  
 2018مللاانلا وحدء دعم الحتنفلق ل اذ 

 
 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 

 تحت ددداونمدددا  ددد  الادددبا الي لادددلا الددد  ميكدددن ليددددول األ ددديامل مدددن  الهلدددا لن  )ل  
 وتقدذ املااعدء   ت ا  االتفاقلا  اوا  كانت دوالجت محتضي ء لذ ماحنا؟

مددن لجدا النجددو  تحتف لددا الشدياكا    ت ددا  االتفاقلددا   القلداذ تددعمدا ا ميكددن  )ب  
 مبا    لم اال حتالها  القوييا؟

كلدددف ميكدددن النجدددو  تحتبدددادل امل يومدددا  تشدددأن االححتلاجدددا  والقدددد ء عيدددا  )ج  
 ؟ ٧تقدع املااعدء   ت ا  االتفاقلا  مبا    لم من  الل الحتقا يي املقدما مبوجب املادء 

قن التعاون واحساعدة الدوليني  رصد التقدم احملرز ا تنفي  خطة عمل التقرير احرحلج بش -2 
 دوبروفنيك 

 يبدددددت تاددددد  دول ل ددددديامل )لهغانادددددحتان  وللبانلدددددا  وتدددددخو  وتشددددداد  وا بدددددا األادددددود   -٧1
ومججو يدددددا الو الدميقيا لدددددا الشددددد بلا  وال دددددياق  ولبندددددان ودولدددددا هيادددددو   ماددددداعدء حمدددددددء   

 .2018املحت يقا فلشفاهلا ل اذ تقا يي ا الانويا 
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  2018ل داذ  تقييجدا الادنو  املحت يدال فلشدفاهلا   عدن  ييدالو يبت دولا  يمل )تدخو  -٧2
. وتنةددي دولدا  دديمل ل ديى هلددا موعددد 3املاداعدء الحتقنلددا عديددا ليوهددا  فلحتااماهتدا مبوجددب املدادء 

ا لنشدددداط حمدددددد محتصددددا )ادددديوهاكلا      يددددب املادددداعدء الدوللدددد 3مقبددددا مبوجددددب املددددادء هنددددا   
 .3فلحتااما  املادء 

و يبدددددت اددددددت دول ل دددددديامل )لهغاناددددددحتان  وتشددددداد  وا بددددددا األاددددددود  ومججو يددددددا الو  -٧3
عدددددددن  ييددددددال تقييي ددددددا الادددددددنو  املحت يددددددال فلشدددددددفاهلا   الدميقيا لددددددا الشدددددد بلا  وال دددددددياق  ولبنددددددان 

مل للاددت عيلجددا . و يبددت دولددا  ددي 4املادداعدء ليوهددا  فلحتااماهتددا مبوجددب املددادء   2018 ل دداذ
)دولا هياو   الددعم مدن لجدا تجديا  ماد  ليدق ا ي غدخ املنفتديء.  4الحتااما  مبوجب املادء 

و يبددددت دولددددا  دددديمل )تشدددداد  الدددددعم لحت ديددددد النودددداق اعقلقدددد  ليحتيددددوم مبتيفددددا  الددددق ا ي 
 ال نقوديا.

و يبدددت مخددددس دول ل ددديامل )لهغاناددددحتان  وا بدددا األاددددود  ومججو يدددا الو الدميقيا لددددا  -٧4
 الش بلا  وال ياق  ولبنان  املااعدء ألغيا  الحتثقلف لي د من املتا ي.

و يبدددت ادددب  دول ل ددديامل )لهغانادددحتان  وللبانلدددا  وتشددداد  وا بدددا األادددود  ومججو يدددا  -٧5
عددن  ييددال تقييي ددا الاددنو  املحت يددال فلشددفاهلا ل دداذ   الو الدميقيا لددا الشدد بلا  وال ددياق  ولبنددان 

 .5لحتااماهتا مبوجب املادء املااعدء ليوها  ف  2018
دولدددا  يهددداجت نهندددا قددددمت املاددداعدء لددددول محتضدددي ء )تادددبانلا   22و  املقاتدددا  لهددداد   -٧٦

ولاددددرتاللا  ولملانلددددا  ولندددددو ا  ولييلندددددا  وتيواللددددا  وتيتلكددددا  وا مجو يددددا الحتشددددلكلا  والدددددامنيك  
نشدددحتاين  واملميكدددا املحت ددددء والادددويد  واوياددديا  وهينادددا  وكنددددا  ولكادددمربه  وللحتوانلدددا  وللتحت

 ددقا لربيوانلددا ال ةمددا ولييلندددا الشددماللا  ومو كددو  والندديوي   ونلو ييندددا  و ولندددا  واللددافن . و 
. ولهدداد  اددت دول ماحنددا 201٧عدداذ   دولددا  21  موعددع قا نددا مبدداثددا  يتدء  فلفددا ممددا مي

ن تقدددع الدددعم مددن لجددا عدد ماحنددا دولددا 18حتدددمخ املتدداو  ؛ ولتيغددت لنهنددا قدددمت املادداعدء 
عدددددددن تادددددددجامجا   تددددددديام  ماددددددداعدء الضددددددد ايت؛ ماحندددددددا دولدددددددا  18 الدددددددا؛ ولتيغدددددددت اإللنشدددددددوا 
 عن تقدع الدعم ألغيا  الحتثقلف لي د من املتا ي. ماحنا دولا 1٧ ولتيغت

لبانلددددا  وتيغددددا يت  وتوتاددددوا   وتددددخو  هغاناددددحتان  ول)ل ولتيغددددت اثنحتددددا عشدددديء دولددددا  يهدددداجت  -٧٧
وا بدددا األادددود  ومججو يدددا الو الدميقيا لدددا الشددد بلا  وال دددياق  وكيواتلدددا  ولبندددان ودولدددا وتشددداد  

هيادددو   عدددن لهندددا تيقدددت املاددداعدء مدددن الددددول األ ددديامل األ ددديى و/لو منةمدددا  لصددد اب 
)توتاددوا   وتيغددا يت   3لددا مبوجددب املددادء  املصددي ا. ولتيغددت ثددالم دول ل دديامل هلددا مواعلددد هنا

. ولتيغدددت ادددحتا دول ل ددديامل هلدددا 3عدء حمدددددء ليوهدددا  فلحتاامدددا  املدددادء وتدددخو  عدددن تيقددد  مادددا
)لهغاناددددحتان  وتشدددداد  وا بددددا األاددددود  ومججو يددددا الو  4مواعلددددد هنا لددددا مقبيددددا   ت ددددا  املددددادء 

جدا مدن منةمدا دوللدا إل الدا حتالدميقيا لا الش بلا  وال ياق  ولبندان  عدن املاداعدء ا دددء الد  تيق
  ددا ي عنقوديددا )لهغاناددحتان  وللبانلددا  وتشدداد     دول ل دديامل هلددا يدد ايتاأللغدداذ. ولهدداد  اددب

ومججو يدددددددددا الو الدميقيا لدددددددددا الشددددددددد بلا  وال دددددددددياق  وكيواتلدددددددددا  ولبندددددددددان     تقا يي دددددددددا الادددددددددنويا 
 .5  نهنا تيقت املااعدء ليوها  فلحتااماهتا مبوجب املادء 2018 ل اذ
ا  مبوجدددب االتفاقلدددا نهندددا  صصدددت ولهددداد  ثدددالم عشددديء دولدددا  يهدددا عيلجدددا الحتاامددد -٧8

مددددوا د و نلدددددا ليوهددددا  هبدددددق  االلحتاامدددددا  )للبانلددددا  ولملانلدددددا  وتوتادددددوا   وتددددخو  وا بدددددا األادددددود  
ومججو يددددددا الو الدميقيا لددددددا الشدددددد بلا  والدددددددامنيك  وادددددديوهاكلا  واويادددددديا  وشددددددلي   وال ددددددياق  

 .201٧ول   عاذ تا  دمقا نا مبا  موعع  وكيواتلا  ولبنان . وشكا  لم  يتدء
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ت ت الدددول األ دديامل الدد  هلددا مواعلددد هنا لددا مقبيددا و ددالل الفددرتء قلددد االاددحت يا   ُشدد -٧9
عيدددددا لهضدددددا وجدددددع لإلتددددداله عدددددن  ٧  عيدددددا اادددددحتتداذ تقدددددا يي املدددددادء 4و 3مبوجدددددب املدددددادت  

اححتلاجاهتددددا ليحت دددداون واملادددداعدء الدددددولل   ومددددن   كفالددددا تكمددددال الوهددددا  فلحتااماهتددددا   الوقددددت 
الددددددول  تددددد  يتمددددد للدددددا األ لدددددا يادددددحتتدمع املنادددددقون مصدددددد  ف ٧ املناادددددب. هحتقدددددا يي املدددددادء

تقددددع األ ددديامل  ا  االححتلاجدددا  وا جدددا  املاحندددا و/لو شددديكا  االحتمددد  املددددق القددداد ء عيدددا 
 املااعدء. 

واتااقاجت مد   ودا عمدا دوتيوهنلدم   كدا املنادقون عيدا النجدو  فلحتواصدا تد  الددول  -80
تشددددأن الحت ددددديت  الدددد  تواجججددددا واححتلاجاهتدددددا  ومددددا لددددديجا مددددن قددددد ء عيددددا تقددددددع  األ دددديامل

   وعيددا تلاددخ تقامددا الشددياكا  تدد  الدددول 2-5املادداعدء لحتيبلددا تيددم االححتلاجددا  )اإلجدديا  
   توددديق منجدددا 1-5األ دديامل مدددن لجددا الوهدددا  فاللحتاامددا  املي دددا مبوجددب االتفاقلدددا )اإلجدديا  

 يا ال   يححتجا  ائاا االجحتما  الاات  ليدول األ يامل.مباد ء اال حتالها  القوي 
دعم ممحتدددا  مدددن وحددددء دعدددم الحتنفلدددق  تددد امل دددا ءتىل لعمدددال املنادددق  الاددداتق    واادددحتناداجت  -81

مدد  مددقكيهتم املفا لملددا امل دددء ليفددرتء املمحتدددء حددؤ االجحتمددا  الحتاادد  ليدددول األ دديامل   وااشددلاجت 
هلدق  و . 4و 3  هلدا مواعلدد هنا لدا مقبيدا مبوجدب املدادت   كا املنادقون عيدا الددول األ ديامل الد

الاحتكشدددامل لوجدددع  4و 3الغايدددا  تواصدددا املنادددقون مددد  املنادددق  املوايدددل ل  تشدددأن املدددادت  
 الحتآ   والحتوصا تىل هجم لهضا ليحت ديت  ال  تواجججا تيم الدول األ يامل.

و   دددددقا الادددددلاق  شدددددا ك  كمدددددا  وج املنادددددقون ملفجدددددوذ ت ايدددددا اال حتالهدددددا  القوييدددددا. -82
   2019آ ا /مددددددا س  13    املناددددددقون   اجحتمددددددا  ما دددددددء ماددددددحتدييء غددددددخ   دددددد  نةمحتددددددع

وحدددء دعددم الحتنفلددق تشددأن مفجددوذ اال حتالهددا  القوييددا. وأتتددا تنةددلم تيددم املنااددبا الدد    جنلددف
اللدددا لدا هتدددا ادددي  النكدددا تصدددفحتجا   لادددا االجحتمدددا  الحتااددد  ليددددول األ ددديامل تفضدددا املادددا ا امل

ملناقشددددا تفاعيلددددا تشددددأن مفجددددوذ  ممحتددددا اجت  الاددددتلا لكندددددا. ووهددددي اجحتمددددا  املا دددددء املاددددحتدييء ت ددددا اجت 
 اال حتالها  القوييا. 

وعالوء عيا  لدم  قداذ املنادقون تددو  نشدط   ويد  منجتلدا لحت يلدا  يبدا  اديدد  -83
األوىل  اديددد الثالثدد. وشددا كوا ليضددا   عيلددا  يبددا  الحتم4و 3املوعددد النجددا   مبوجددب املددادت  

  شددددا ك 4و 3املقدمددددا لينةددددي هلجددددا. وتصددددفحتجم لعضددددا    هييقدددد  الحت يلددددا   ت ددددا  املددددادت  
الدد  قدددمت  ددالل  ااملناددقون   كددا االجحتماعددا  واملشدداو ا  املحتصدديا تويبددا  الحتمديددد الثالثدد

يصدا ل ديى لحتوجلدع االنحتبدا  تىل مفجدوذ هيمنادق  ل دق  ال ميلدا   وتحتل الفرتء قلد االاحت يا . 
 اال حتالها  القوييا كواليا ه الا ليوها  فاللحتااما  الحت ا ديا من  الل ت ايا الحتنالال. 

الحتقدا يي  عدن  ييدال  تواصا املنادقون مد  الددول األ ديامل الد   يبدت املاداعدء ول خاجت  -84
مدددددن االجحتماعدددددا  الثنا لدددددا. وعقددددددوا م جدددددا اياددددديا  2018الادددددنويا املحت يقدددددا فلشدددددفاهلا ل ددددداذ 

واهلددددمل مدددن  دددق  االجحتماعدددا   دددو الحتمددداس تيضددداحا  تشدددأن االححتلاجدددا  الدقلقدددا ليددددول 
األ دددددديامل الوالبددددددا ليمادددددداعدء لحت ديددددددد لهضددددددا  ييقددددددا ميكددددددن ليمناددددددق  تقدددددددع الدددددددعم هبددددددا 

  يحتماشا م  واليحتجم والفيصا ال  يحتل جا مفجوذ اال حتالمل القوي . مبا
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 يةتدابري الشفاف -واو 
 ٦ا دول 

 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
 وددددددددددددددا عمددددددددددددددا دوتيوهنلددددددددددددددم. 

 2-٦و  1-٦اإلجيا ا 
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي

 يتدء م دل تقدع تقا يي الشفاهلا    
 ٧مبوجب املادء 

 عا  نوعلا اإلتاله 
املما اددددا   يتدء تبددددادل امل يومددددا  عددددن 

 ا لدء والف الا من حل  الحتكيفا
 يتدء اادددددددحتتداذ دللدددددددا اإلتددددددداله الدددددددق  
ي كدددددس اعاجددددددا الف يلددددددا تىل م يومددددددا  
نوعلدددددددددا ويشدددددددددكا لداء مفلددددددددددء ليددددددددددول 
األ دددددددديامل   تقددددددددددع الحتقدددددددددا يي األوللدددددددددا 

 واملاحتتدا  الانويا

تقددددع الحتقدددا يي األوللدددا والادددنويا 
   الوقت ا دد 

قا يي ددددددا دولددددددا  يهدددددداجت ت 5٦قدددددددمت 
  تلنمدددددددددا مل 2018الادددددددددنويا ل ددددددددداذ 

 تقييياجت  33يُقدذ ت د 
 ددديمل تقييي دددا األويل  قددددمت دولدددا

عدددن الشدددفاهلا قبدددا املوعدددد النجدددا   
 ا دد

قددددمت دولدددا  ددديمل تقدددخ الشدددفاهلا 
 عن موعد  األويل املحتأ ي

دولدددا  يهددداجت محتدددأ يء    12ال تددداال 
تقددددددددددع تقا يي دددددددددا األوللدددددددددا تشدددددددددأن 

 الشفاهلا؛ 
 5٦ يبددددت تادددد  دولددددا مددددن لصددددا  االاحتفادء ال ميلا من اإلتاله

الحت دددددددداون واملادددددددداعدء مددددددددن  ددددددددالل 
 تقا يي ا تشأن الشفاهلا

 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 
مدددا  ددد  ال وامدددا الددد  تلادددي عاددد  م ددددال  تقددددع تقدددا يي الشدددفاهلا األوللدددا  )ل  

 والانويا عيا الاوا ؟
مددددا  دددد  لهضددددا املما اددددا  املحت يقددددا فإلتدددداله الدددد  ميكددددن تبادهلددددا مددددن لجددددا  )ب  

 عا  نوعلا الحتقا يي و يتدء م دل تقدميجا؟
 رز ا تنفي  خطة عمل دوبروفنيك التقرير احرحلج بشقن تدابري الشفافية  رصد التقدم احمل -2 

تن مجلددد  الددددول األ ددديامل   اتفاقلدددا الدددق ا ي ال نقوديدددا ميامدددا تحتقددددع تقدددا يي لوللدددا    -85
يومددددداجت مدددددن تدددددد  د دددددول االتفاقلدددددا حلدددددا النفدددددا  فلنادددددبا لكدددددا منجدددددا    تقدددددا يي  180 غضدددددون

مدددددن  دول ل ددددديامل 103نلادددددان/لتييا مدددددن كدددددا عددددداذ. وكدددددان عيدددددا  30فملادددددحتتدا  حبيدددددول 
 دول ل يامل الحتااما  تحتقدع الحتقا يي  الل الفرتء قلد االاحت يا .  10٦ لصا
  قاعددددددددء تلدددددددا    2019 حاييان/يونلدددددددع 30تىل امل يومدددددددا  املحتاحدددددددا    واادددددددحتناداجت  -8٦

تقييدددياجت لوللددداجت  91  قُدددذ مدددا  موعددع ٧مكحتددب األمدددم املحت دددء لشدددؤون نددا  الادددالح تشددأن املدددادء 
مدددددن االتفاقلدددددا  و دددددو  ٧دول ل ددددديامل عيدددددا حندددددو تشدددددرت ع املدددددادء  103 تشدددددأن الشدددددفاهلا مدددددن

 وقت.   املا ا من الدول األ يامل ال  انوبال عيلجا  قا االلحتااذ    لم ال 88 ميثا ما
و ددالل الفددرتء قلددد االاددحت يا   قدددمت دولددا  دديمل )اددي  النكددا  تقييي ددا األويل عددن  -8٧

الشددفاهلا قبددا املوعددد النجددا   املنصددوص عيلددع تلنمددا قدددمت دولددا  دديمل ل دديى )تددونس  تقييي ددا 
 األويل املحتأ ي عن الشفاهلا. 
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أ يء   تقدددع دولددا  يهدداجت ال تدداال محتدد 12  كانددت  ندداك 2019حاييان/يونلددع  30و   -88
تقا يي دددددا األوللدددددا تشدددددأن الشدددددفاهلا و ددددد : آياددددديندا  وتدددددنن  وتوغدددددو  وجدددددا  القمدددددي  و وانددددددا  

 تلااو  وكاتو هخد   والكونغو  ومدغشقي.  -والصومال  وغلا   وغلنلا  وغلنلا 
قددددد  دولددددا  يهدددداجت  89دولددددا  يهدددداجت مددددن لصددددا  5٦  كانددددت 2019حاييان/يونلددددع  30و   - 89

دولددا  يهدداجت محتددأ يء   تقدددع الحتقددا يي  33  ويبقددا  ندداك 2018الاددنويا ل دداذ قدددمت تقا يي ددا 
دول ل دديامل كددان يحت دد   103. وفلحتددايل  ه نددع مددن لصددا 2018الاددنويا تشددأن الشددفاهلا ل دداذ 

  2019نلادددان/لتييا  30حبيدددول  ٧عيلجدددا تقددددع تقييدددي شدددفاهلا لويل لو ادددنو  مبوجدددب املدددادء 
 امجا القلاذ تقلم.يي يها دولا  45ال ياال  ناك 

وفلنادددددبا ليددددددول األ ددددديامل ا ديددددددء و ددددد  غامبلدددددا  والفيبددددد   و ملبلدددددا  هددددد ن املوعدددددد  -90
فلنادددبا  2019او /يوللدددع  31النجدددا   لحتقددددع تقا يي دددا األوللدددا املحت يقدددا فلشدددفاهلا ادددل     

 2019اددددمرب كددددانون األول/دي  28فلناددددبا لغامبلددددا  و 2019تشدددديين الثدددداق/نوهمرب  28بلددددا وللنام
لكددا دولددا مددن يومدداجت مددن د ددول االتفاقلددا حلددا النفددا  فلناددبا  180فلناددبا ليفيبدد ؛ ل  ت ددد 

 . ق  الدول
و ددالل الفددرتء املشددمولا فلحتقييددي  ل اددا املناددال امل ددين فملاددا ا املحتصدديا تحتقدددع الحتقددا يي  -91

 ددديامل الددد  أت دددي  عدددن  ادددالا تىل الددددول األ 59األوللدددا عدددن الشدددفاهلا  لثندددا  لدا دددع لواليحتدددع  
. وعقدددد املناددال جدددولحت  2018تقدددع تقا يي ددا األوللدددا عددن الشدددفاهلا لو تقا يي ددا الادددنويا ل دداذ 

مددن االجحتماعددا  الثنا لددا مدد  م ةددم الدددول األ دديامل املحتددأ يء   تقدددع تقا يي ددا األوللددا املحت يقددا 
تحتقددددددع الحتقدددددا يي فلشدددددفاهلا الاحتكشدددددامل اعيدددددول املمكندددددا ليحتغيدددددب عيدددددا الحت دددددديت  املحت يقدددددا 

 املحتأ يء.
لثنددددا   2018وقدددددذ املناددددال امل ددددين تحتددددداتخ الحتنفلددددق الو نلددددا    تشدددديين األول/لكحتددددوتي  -92

منااددبا عقددد    لثنددا  مأدتددا غدددا  ااحتضدداهحتجا نلو ييندددا عيددا  ددام  اليتنددا األوىل ليتم لددا 
  ول لا تقدع تقا يي مفصيا وشاميا. ٧عييا عن الحتااما  املادء   ال اما لألمم املحت دء

 تدابري التنفي  الوطنية -زاي 
 ٧ا دول 

 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي 3-٧تىل  1-٧اإلجيا ا  ودددددددددا عمدددددددددا دوتيوهنلدددددددددم. 

   

 

تشيي ا  و نلا لحتوبلال ان 
 اتفاقلا الق ا ي ال نقوديا

هلا قانون و دين حمددد  دولا  يهاجت  30
 االتفاقلا  لحتنفلق
هلدددا تشددديي ا  عةدددي  دولدددا  يهددداجت  12

االادددددددددحتثما ا     ددددددددددال الددددددددددق ا ي 
 ال نقوديا

هلددددا مددددا يكفدددد  مددددن  دولددددا  يهدددداجت  2٧
 االتفاقلا  لحتنفلقالقوان  القا ما 

عددددددددددددن  دولددددددددددددا  يهدددددددددددداجت  14لتيغددددددددددددت 
مادددددحتتدا  تشددددددأن تدددددداتخ الحتنفلددددددق 

 الو نلا
قدمت ات دول ل ديامل م يومدا  
تكمليلددددددا عددددددن الحتشدددددديي ا  الو نلددددددا 
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 الحتقدذ ا ي  اإلجيا ا  املويوب اختا  ا ل دامل مؤاي االاحت يا  الثاق
  الل الفرتء املشمولا فلحتقييي 3-٧تىل  1-٧اإلجيا ا  ودددددددددا عمدددددددددا دوتيوهنلدددددددددم. 

الياملدددددا تىل تنفلددددددق اتفاقلددددددا الددددددق ا ي    
 ال نقوديا؛

تتيا  الحت ديت  و يب 
 املااعدء

وهددددي  حيقددددا عمددددا تقيلملددددا تشددددأن 
االتفاقلدا   مدانلال  الفيبد   منحتددى 

ادل امل يومدا  ليبيدان   املنوقدا لحتبد
 عن الحت ديت 

الحتوعلا تحتداتخ الحتنفلق 
 الو نلا

 ٧حيقا عما واحدء تشدأن املدادت  
عيددددددا  ددددددام  اجحتمددددددا  اليتنددددددا  9و

األوىل ليتم لددددددددددددا ال امددددددددددددا لألمدددددددددددددم 
 املحت دء   نلويو ك

الحتوعلددددددددددا فلحتشدددددددددديي ا  النمو جلددددددددددا 
والددرتوي  هلددا   حيقدددا عمددا تقيلملدددا 

 مانلال  الفيب تشأن االتفاقلا   
الحتواصددددددا عيددددددا الصدددددد لدين الثنددددددا   

   واإلقيلم 
 احسائل/التحدايت احطروحة للمناقشة ا االجتماع التاسع للدول األطراف -1 

مددا الدددق  ميكدددن لن يشدددت  الددددول األ ددديامل الددد  مل تياجددد  تشددديي اهتا الو نلدددا  )ل  
 ت د عيا لن تقوذ تقلم وتقدذ تقييياجت هبقا الشأن؟ 

كلدددف ميكدددن عاددد  مادددحتوى اادددحتل اب لدوا  الحتنفلدددق القا مدددا  مبدددا    لدددم  )ب  
 الحتشيي ا  النمو جلا؟ 

عيددا عديددد املادداعدء كلددف ميكددن تشددتل  الدددول األ دديامل والدددول املوق ِّ ددا  )ج  
 الاصا ال  قد تياذ لحتنفلق االتفاقلا؟

تىل جاندددب اادددحت دام تشددديي ا  و نلدددا  مدددا  ددد  الادددبا الددد  ميكدددن ليددددول  )د  
 األ يامل من  الهلا لن ت اجل ماألا االاحتثما     ال الق ا ي ال نقوديا؟

  كلددف ميكددن مواصدديا تشددتل  الدددول األ دديامل عيددا تبددادل لهضددا املما اددا )ه  
يحت يددددال تحت مددددلم االلحتاامددددا  الو نلددددا مبوجددددب االتفاقلددددا عيددددا ا جددددا  الو نلددددا امل نلددددا  ا   هلمددددا

 الصيا؟
 التقرير احرحلج بشقن تدابري التنفي  الوطنية  رصد التقدم احملرز ا تنفي  خطة عمل دوبروفنيك  -2 

دددا ال مدددا هلمدددا يحت يدددال تحتدددداتخ الحتنفلدددق الو نلدددا عيدددا  -93  دددالل الفدددرتء قلدددد االادددحت يا   تيكا
عقلدددال اهلدددده   و  الصددديا املحتفدددال عيلجمدددا    ودددا عمدددا دوتيوهنلدددم و دددا حندددو تحددديا  تقددددذ 

وتتالغجددا عددن الحتنفلددق الددو ين   االجحتماعددا  الي لددا  9امحتثدال مجلدد  الدددول األ دديامل ليمددادء ’’
؛ وتتدداله مجلدد  ا جددا  الفاعيددا ٧لالتفاقلددا ومددن  ددالل تقددا يي الشددفاهلا املقدمددا مبوجددب املددادء 

داتخ الو نلدددا امل نلدددا  مبدددا هلجدددا القدددوا  املادددي ا  فاللحتاامدددا  املنصدددوص عيلجدددا   االتفاقلدددا وتحتددد
الحتنفلددددددق الو نلددددددا  مبددددددا    لددددددم نحتلتددددددا هاددددددلد ا  عنددددددد االقحتضددددددا     ال قلدددددددء والالااددددددا  

 .‘‘والحتد يبا  ال اكييا
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تقددا يي و  غلدداب اجحتماعددا  مددا تدد  الدددو ا   ُشددت ت الدددول األ دديامل عيددا تقدددع  -94
الشدددفاهلا  تشددأن تدددداتخ الحتنفلددق الو نلددا لدددديجا  ال اددلما تحتقددددع تقددا يي ولددا عددن املادددحتتدا  

  الوقدددت املناادددب. وتددددعم مدددن وحددددء دعدددم الحتنفلدددق واملنادددال امل دددين تحتدددداتخ  ٧مبوجدددب املدددادء 
  حيقدددا عمدددا   نلو يينددددا  ااحتضدددامل املنادددال امل دددين تحتدددداتخ الحتنفلدددق الو نلدددا  ال دددياقالشدددفاهلا  
  عيددا  ددام  اجحتماعددا  الدددو ء الثالثددا والاددب  2018تشدديين األول/لكحتددوتي  11نلويددو ك   

ليتندددددا األوىل الحتات دددددا ليتم لدددددا ال امدددددا لألمدددددم املحت ددددددء  ولتدددددي  ل لدددددا تد اج الددددددول األ ددددديامل 
   تقا يي ا األوللا والانويا. الحتوبلقلا مل يوما  عن الحتشيي ا 

ولُلقددددد  الضدددددو  ليضددددداجت عيدددددا القضدددددايت املحت يقدددددا تحتدددددداتخ الحتنفلدددددق الو نلدددددا  مبدددددا    لدددددم  -95
عدء الدددول األ دديامل  و لددم   حيقددا ال مددا اإلقيلملددا تشددأن الحت ددديت  وتددواهي األدوا  ملاددا

 19و 18االتفاقلدددا. و عدددت نلو يينددددا واوياددديا حيقدددا ال مدددا امل قدددودء   مدددانلال  الفيبددد     
دول غدددخ ل ددديامل   اتفاقلدددا الدددق ا ي ال نقوديدددا مدددن آادددلا  8  وحضددديهتا 2019حاييان/يونلدددع 
ملناددال امل ددين تحتددداتخ الحتنفلددق الو نلددا الحتواصددا مدد  دول ل دديامل. كمددا واصددا ا 5و وا ددلط اهلدداد 

مدددؤاي ا دددلط اهلددداد  امل دددين  الددددول ا ا يدددا   ا دددلط اهلددداد  تشدددأن املادددا ا الددد  لثدددخ  لثندددا 
فلقلداذ  2018فمل ا ددا  املحت يقدا فألادي ا الحتقيلديدا الدق  عقدد   لوكالندد   شدباط/هربايي 

ديدددء  وتونغددا  وجددا  ادديلمان  وهددانواتو  وهلتدد   وكخيبدداس  تددايت ا  ثنا لددا تىل فتددوا غلنلددا ا 
 و و و. 

وفإليددداها تىل  لدددم  لتيدددا عددددد مدددن الددددول األ ددديامل عدددن تدددداتخ الحتنفلدددق الو نلدددا    -9٦
 .٧تقا يي ا األوللا و/لو الانويا املقدما مبوجب املادء 

ل الفددرتء املشددمولا قدددمت دولددا  دديمل )اددي  النكددا  تقييي ددا األويل عددن الشددفاهلا  ددال -9٧
فلحتقييددددي ولتيغددددت نن عيددددلال ليقددددوان  القا مددددا جيددددي  عيددددا قدددددذ وادددداق لحت ديددددد الكلفلددددا الدددد  

 .احتنفق هبا االتفاقلا عيا الص لد ا ي 
ولهدداد  دولددا  ددديمل   تقييي ددا األويل املحتددأ ي عدددن الشددفاهلا  تددونس  لن و ا ء ال ددددل  -98

ون ال قددوف   الدد  تشددما النقدداط الدد  يحتناوهلددا نةدداذ قددد لنشددأ   نددا و نلددا ملياج ددا لحكدداذ قددان
اادددددحت يا  ا ددددديا م الدوللدددددا مدددددن  دددددالل اادددددحت دام جددددديا م جديددددددء  مدددددن قبلدددددا جددددديا م اإلفدء 

 .ا ماعلا وا يا م امليتكبا يد اإلناانلا  وكقلم جيا م ااحتتداذ األاي ا ا يما دوللاجت 
دولدددا  14  لتيغدددت 2018ل ددداذ دولدددا  يهدددا قددددمت تقا يي دددا الادددنويا  5٦ومدددن لصدددا  -99
)تاددبانلا  ولهغاناددحتان  وتيغددا يت  وتنمددا  وتددخو  ومججو يددا الو الدميقيا لددا الشدد بلا  ودولددا   يهدداجت 

هياددددددو   و امبلددددددا  وادددددديوهلنلا  واويادددددديا  وال ددددددياق  وهيناددددددا  وكيواتلددددددا  ولبنددددددان  عددددددن آ ددددددي 
 املاحتتدا  املحت يقا فلحتنفلق عيا الص لد الو ين.

عدن  2018دول ل يامل من تد  الددول الد  قددمت تقدا يي ادنويا ل داذ  وقدمت ات -100
الفدددرتء قلدددد االادددحت يا   م يومدددا  تكمليلا/تيددداهلا عدددن الحتشددديي ا  الو نلدددا الياملدددا تىل تنفلدددق 

 اتفاقلا الق ا ي ال نقوديا.
الددددق  اددددن    قانوهنددددا املحت يددددال تحتنفلددددق اتفاقلددددا الددددق ا ي ال نقوديدددداولتيغددددت تيغددددا يت نن  -101

 .2018 ض  لحت ديال    كانون الثاق/ينايي  2015 اذع
القددددانون املحت يدددددال فإلجددددديا ا  املحت يقدددددا ولتيغددددت كيواتلدددددا عدددددن تد ددددال ت دددددديال  عيدددددا  -102

  كس تعادء  لكيا  لئا  تدا يا حكوملا. لل 2018  كانون األول/ديامرب  فأللغاذ
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القا مدا كاهلدا لحتنفلدق االتفاقلدا  هأد جدت املدواد لما تنما الد  لهداد  اداتقا نن قوانلنجدا  -103
 .2018ولتي   الفيو   ا  الصيا من قانوهنا ا نا      تقييي ا الانو  ل اذ 

مدن قانوهندا  30٧عيدا املدادء  201٧ولتيغت اديوهلنلا عدن ت دديال  لد يدت   عداذ  -104
 ‘‘.املواد املحتفتيءفلحتصنل  واالها  غخ القانون  فألاي ا لو ’’ا نا   وتحت يال 

ولتيغددت تاددبانلا عددن ويدد   وحتجددا الو نلددا القانونلددا واإلدا يددا واختددا  تددداتخ ل دديى مددن  -105
 لجا تنفلق اتفاقلا الق ا ي ال نقوديا.

ولهدددددداد  دولددددددا هياددددددو  نن حمكمحتجددددددا الداددددددحتو يا قضددددددت   تشدددددديين الثدددددداق/نوهمرب  -10٦
 ين.القانون الو  ب  نن القانون الدويل جي ُ  201٧
وقددددمت ل تددد  دول ل ددديامل )لهغانادددحتان  و امبلدددا  ولبندددان  ودولدددا هيادددو   م يومدددا   -10٧

 ماحتكميا عن الحتقدذ ا ي  تشأن ااحت يا  و/لو ان الحتشيي ا  الال ما لحتنفلق االتفاقلا. 
لقانوهنددددا املحت يددددال ولتيغددددت لهغاناددددحتان عددددن اددددن قددددانون حمدددددد لحتنفلددددق االتفاقلددددا  كميهددددال  -108

. وحيةي  قا القانون ا دد ليضا االاحتثما    الدق ا ي ا يا والق ا ي واملواد املحتفتيءفألاي ا الن
 ال نقوديا.

    


