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مقدمة
 -1اعتم دددد ال دددول األت د دراا ذ ائراقي ددد ال ددعما ر اليننودي ددد م ددد عم د د فينتي ددا أو م ددد
اليمد يف ذ اتجتمدداو األول للدددول األتدراا املينددود ذ فينتيددا همروةيددد تو الدطنراتيددد ال دديبيد ذ
ووضدديت م ددد اليمد بالت دداوة مددحب ال ددرذاأ كيددا ئن درددع أعلددا امليا ددد براعليددد وذ
عددا ُ .2010
الوق ددت املناس د د ذ أعن د داب اتجتم دداو األول للد دددول األت د دراا ،و ددا اد دددد م د دواد و ج د دراأاد
وأ داا ملموسد وقابلدد للنيداي يتيدس اسدتلماما ضدمن أُتدر حممنيدد ىددد علد مددو فد ال دنواد
اخلمس املنبلد وبأدواة وم ؤولياد مييّند.
 -2واسددتناداىل ح أعلددا اتئراقيددد ،ت ئيددد ارج دراأاد ال دواةد ذ م ددد اليم د ددروتاىل ميياةيددد
ذ عد ذاهتا ،ذلك أهنا ُوضيت حل د الدخم وئوجيدا الددول األتدراا وسدا ر اارداد الراعلدد املينيدد
لتنريددع اتئراقيددد ذ الواقددحب اليملددا وم دداعدهتا عل د ذلددك .ومثددد مددن جددادل أ الدددول األت دراا ،ح
جان د د ال ددرذاأ ،ئ ددت يحب بري د د ددعال التوجير دداد أ ي د د اتئراقي ددد ئ ددؤ ر ف ددوةاىل ذ أةض الواق ددحب
وئتص دددو لتح دددياد التنري ددع الرا ن ددد ،وئ ددت ي للت ددوةاد املنبل ددد ،و د دد م ددا تد درأ علد د اليمد د
التنريعي من ئغرياد .وبعلك ،يلدو امددا اليدا خل دد اليمد دو دعد الددول األتدراا ذ الوفداأ
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بالتخاماهتدا .ووجردت الددول األتدراا ،باعتماد دا م دد عمد فينتيدا  ،ةسدالد قويدد ئيلدن فيردا التخامردا
بتنريع اتئراقيد سريياىل.
 -٣ولتي د ددري اليمليد ددد التحي د درييد قب د د انيند دداد املد ددؤتر اتستيراضد ددا األول ل ئراقيد ددد ،اسد ددترلت
ذوسدتاةيلا ،بصدرترا ة ي ددد اتجتمداو اخلددامس للدددول األتدراا ذ م دد عمد فينتيددا  ،اتسددتيراض
اخلدداب باخل ددد بالتيدداو الو يددس مددحب املن ددنس وبدددع مددن وعددد دعد التنريددع املؤقتددد ذ برنددام األمد
املتح ددد ار .ددا ا .وبارض ددافد ح التن دداةير املرعلي ددد ال ددنويد األةبي ددد ال ددع وض دديت ع ددن ا وال ددع
ةص دددد التن ددد ال ددعي ان ددس ذ ئنري ددع م ددد عمد د فينتي ددا  ،يي ددد اتس ددتيراض وس دديلد لني دداي عال ددد
التنريددع اليملددا ل ئراقيددد ،ومددن ص فرددو فرصددد ذ الوقددت نر ددا لتو يددس مدددو عدددا اتئراقيددد ئغيددرياىل
علد أةض الواقددحب .وعلد ددعا ،فرددو ي ددر ذ املددؤتر اتستيراضددا األول تئراقيددد الددعما ر اليننوديددد
لتوجيا ميمو م د اليم اخلماسيد ااديد .
 -٤لددعا ،ئ ددي م ددد عمد دوبروفنيددك ،بندداأ علد م ددد عمد فينتيددا وئوصددياد اتسددتيراض،
ح امليددا قدددماىل بامدددا املتميف د ذ التنريددع الري ددال ألعلددا ائراقيددد الددعما ر اليننوديددد مددن امل ددؤتر
اتستيراضا األول ل ئراقيد ح املؤتر اتستيراضا اليفاين.
م د عمد دوبروفنيدك ،الدع وضديت بف دراا الدر يس امليدس للمدؤتر اتستيراضدا األول
-5
وعل د يددد من د عدنا املواضدديحب املنتدددةين وبدددع مددن برنددام األم د املتحددد ار.ددا ا ،قددد ُة ددت ئلبي ددىل
لرغبددد الدددول األتدراا ذ ئرسدديج النتددا عددن تريددس ئرييد ارجدراأاد ،علد أ ئُ ددتلم األ ددداا
املن دود ذ ا جددال احملدددد علد مدددو ال دنواد اخلمددس النادمددد ،وئيد ّدس األدواة وامل ددؤولياد .وقددد
است ددريد أفرقددد اخل درباأ الياملددد الددع ئتددأل مددن ددرذاأ ذ األم د املتحددد  ،والل نددد الدوليددد للصددلي
األمحر ،وات ت ا املنا ض للنناب اليننوديد ،وأصحاب مصلحد آمرين.
 -٦وت ئيددد ارج دراأاد ال دواةد ذ م ددد اليم د ددروتاىل ميياةيددد أو قانونيددد ذ عددد ذاهتددا ،ذلددك
أهنددا ُوضدديت حل ددد الددخم وئوجيددا الدددول األتدراا وااردداد الراعلددد األمددرو املينيددد لتنريددع اتئراقيددد
علد أةض الواقددحب وم دداعدهتا علد ذلددك .و يتغددري دددا م ددد اليمد ااديددد  ،و دو دعد الدددول
األت دراا للوفدداأ بالتخاماهتددا .وبندداأ عل د ار دداحماد الليفددري الددع اننددت عددن ا  ،وباعتمدداد م ددد
عم دوبروفنيك ،ستؤذد الدول األتدراا مدن جديدد الرسدالد النويدد املتيلندد بالتخامردا بتنريدع اتئراقيدد
ب رعد.
 -7وئيددحب م ددد عم د دوبروفني ددك قا م ددد أولوي دداد ذ د م ددن ال دددول األت دراا وجر دداد التنري ددع
وئي ّد أيياىل أدا لرصد التند احملرحم .ومدن عيدا اادو رُ ،وضديت بيدض ارجدراأاد لتلدو
األمروَ ،
ووضدديت
مبيفابددد ميددا ت ّلددن مددن أداأ مرددا دداملد وذيفيرددد اتسددتادا للم دواةد ذ الوقددت املناس د ُ .
أمرو مل اعد الدول األتراا عل ئن يس وفا را بالتخاماهتا ذ تاة اتئراقيد.
 -٨فرددا ال ددنواد اخلمددس املنبلددد ،سددوا ئلددو اليديددد مددن الدددول األت دراا عل د موعددد مددحب
ا ج ددال املنص ددوب علير ددا قانوند داىل واملتيلن ددد بت دددمري املاخون دداد و حمال ددد رلر دداد ال ددعما ر اليننودي ددد ذ
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املناتس املتدأ ر  .وذ عدا  ،201٦سدوا اترد الددول بالدعذرو اليا در تئراقيدد عندو األ دااب
اممددد لتنريددع اتئراقيددد بريد م ددد عمد
ذوي ارعاقددد .وئؤّذدد ددعال امليددا املرمددد علد ضددروة عرددخ ّ
ُْى َلمد.

أوال -العالمية
 -9التخم ددت  11٦دول ددد بأ ددداا اتئراقي ددد ،وص دددقت  92منر ددا عل د د اتئراقي ددد أو اني ددمت
ليرا ،ذ عس أ  2٤منرا ئصد عليردا بيدد .و ندا  79دولدد عيدواىل ذ األمد املتحدد ت دا
وقّيت عل اتئراقيد وت ا أتراا فيرا.

اإلجراء  1-1زيادة عدد المنضمين إلى االتفاقية
 -10لخي دداد ع دددد ال دددول األتد دراا ح  1٣0كل ددول موع ددد امل ددؤتر اتستيراض ددا اليف دداين ،س ددوا
ئي لحب الدول األتراا مبا يلا:
أيف اغتندا الردرب ذ مجيددحب احملافد املناسدبد ،ومنرددا علد سدبي امليفددال ت احلصدر :لددس
األم ددن الت ددابحب لتمد د املتح ددد  ،وااميي ددد اليام ددد لتمد د املتح ددد  ،و ل ددس عن ددو ارن ددا  ،وا ل ددس
اتقتصددادي واتجتمدداعا ،واتجتماعدداد الربملانيددد ،واتجتماعدداد املتيدددد األتدراا واليفنا يددد الرفييددد
امل ددتوو والياملي دد وارقليميددد ،وغددري ذلددك مددن املناسددباد امل ددا د ،للتواص د مددحب الدددول الددع لي ددت
أترافاىل بيد ذ اتئراقيد وئ ييرا عل اتنيما ليرا ذ أقرب وقت مملن؛
بيف مواصددلد التوعي ددد والتواص د م ددحب الدددول غ ددري األت دراا ذ اتئراقي ددد ذ مجيددحب احملاف د

املناسبد ،مبا ذ ذلدك مدحب اليواصد  ،لت د ييرا علد اتنيدما والتيداو مدحب الددول املوقيدد لت د ييرا
عل التصديس عل اتئراقيد سريياىل.

اإلجراء  2-1ترويج عالمية االتفاقية
 -11ئتيرددد الدددول األت دراا ،عنددد ئياوهنددا م ددحب الدددول األمددرو وم دداعدهتا عل د اتني ددما ح
اتئراقيد ،مبا يلا:
أيف ئو يددس التيدداو وال دراذاد بددس الدددول ومددحب ال ددرذاأ ا م درين املينيددس ،ميف د األم د
املتحددد  ،والل نددد الدوليددد للصددلي األمحددر ،ومن،مدداد دوليددد أمددرو ،وات ددت ا املنددا ض للنناب د
اليننودي ددد ومن،م دداد أم ددرو م ددن ا تم ددحب امل دددين ومن،م دداد غ ددري علومي ددد ،لد د وي عاملي ددد اتئراقي ددد
وميايري ا؛
بيف ئددروي مددا يناس د مددن .دداذر مددن الت دريياد وئندددض م دداعد ىدددد الغددرض ح
الدددول الددع اتددار ح دع د ل د ّدن ئ دريياد وتنيددد جديددد تلنرددا مددن التصددديس عل د اتئراقيددد أو
اتنيما ليرا؛
GE.15-13139

3/20

CCM/CONF/2015/WP.3

ريف ئ د د يحب ال دددول غ ددري األت د دراا ودعمر ددا ل ني ددما ح اتئراقي ددد ذ أق ددرب وق ددت

داوحم الينبدداد والتحدددياد
مملددن ،ب ددب منرددا م دداعد الدددول غددري األت دراا عل د لدداد علددول لتَ د ُ
احملتملددد الددع ا دول دو انيددمامرا ح اتئراقيددد ذددا يت ددم مددا اتنيددما ذ هنايددد امل دداا ،ضددافد
ح ئبادل امليلوماد عن الليريد الع طلن ا التغل عل ئلك الينباد؛
ديف دعد د جر ددود ال دددول غ ددري األتد دراا ال ددع ئ د د ذ الواجد د ارن دداين نر ددا وذ

ال دواغ ارن ددانيد نر ددرا النامجددد عددن الددعما ر اليننوديددد ،وذلددك للم دداتد ذ اتجتماعدداد الر يددد
وغري الر يد لت ييرا عل اتنيما ح اتئراقيد؛
هيف دعد جردود الددول املوقيدد ذ عمليدد التصدديس وم داعدهتا علد التوصد ح علدول

لت اوحم الينباد والتحدياد احملتملد الع قد ئص د ا أ ناأ اليمليد لتي ري ئصدينرا ب رعد؛
درا الدددول املنت ددد غددري األت دراا ذ أن د د ئنريددع ائراقيددد الددعما ر اليننوديددد،

ويف
ميف د ئ دددمري املاخون دداد ،و حمال ددد الددعما ر واحل ددد م ددن راتر ددا ،وم دداعد الي دحايا ،رت عر ددا عل د
منافحب ئنريع اتئراقيد لخياد ا تمامرا وانيمامرا ذ آمر امل اا.

اإلجراء  3-1ترسيخ المعايير التي حددتها االتفاقية
 -12ستواص الدول األتدراا ئيخيدخ اتمتيفدال ،وئرسديج امليدايري الدع وضديترا اتئراقيدد والدع ئن،در
ح العما ر اليننوديد عل أهنا م يند وئ حب عل عد استادامرا عن تريس ما يلا:
أيف اتمتيفددال مددن م د ل املناق دداد اليفنا يددد وم دداعا الددر يس احلميددد وغددري ذلددك مددن
الوسددا املت ددند مددحب املدداد  ،٨ذ تدداة التيدداو  ،مددن أجد ئوضدديمل امل ددل د املتيلنددد بددأي أمددر مدن
أموة اتمتيفال وال يا ح علرا؛
بيف ئيفب ددي اس ددتادا ال ددعما ر اليننودي ددد وئ وير ددا و نتاجر ددا و خينر ددا وننلر ددا ،وذل ددك

هميحب ال ب اململند؛
ريف دعد ددو مد ددن يواصد ددلو اسد ددتادا الد ددعما ر اليننوديد ددد وئ وير د ددا و نتاجرد ددا و خينرد ددا

وننلرا بأ يتوقروا عن ذلك فوةاىل؛
ديف لرددت اتنتبدداال ح أي اس ددتادا مخعددو و دانددد أي اس ددتادا مو ددس مددن أي جر ددد،
واليم ّمد عل دعو مجيحب الدول غري األتراا ح اتنيما ح اتئراقيد؛
هيف التي دداو  ،عن ددد اتقتي دداأ ،م ددحب جر دداد أم ددرو ص دداعبد مص ددلحد ،ميفد د ال دددول غ ددري

األتد دراا ذ اتئراقي ددد ال ددع أدان ددت أو أعرب ددت ع ددن قلنر ددا م ددن اس ددتادا ال ددعما ر اليننودي ددد ،علد د
الت نيحب عل العما ر اليننوديد وئ يحب عد استادا أي جرد يا ا.
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النتيجة  -عالمية االتفاقية
 -1٣كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،سوا ئلو

عال اارود قد أدد ما يلا:

• احمدياد عدد الدول األتراا ذ اتئراقيد؛
• اخنردداض عدددد ع دداتد اتسددتادا املبلددو عنر ددا املخعومددد واملؤذددد  ،ددا وضددحب ع ددد ،ح
األبد ،للميانا وارصاباد الع ئ ببرا العما ر اليننوديد.

ثانيا -تدمير المخزونات
 -1٤أبلغدت  ٣7دولددد ترفداىل بأهنددا تلدك أو ذانددت تلددك رخونداد مددن الدعما ر اليننوديددد ،ومددن ص
فيليرددا أو ذددا عليرددا التخامدداد مبوج د املدداد  .٣وت ئ دخال  1٤دولددد ترفددا مينيددد بالتخامدداد مبنتي د
املدداد  .٣ودمددرد الدددول األت دراا تمي ددىل أذيفددر مددن  ٨0ذ املا ددد مددن رخوناهتددا املبلددو عنرددا ،و ددو
ما يدل أهنا سا ر علد ال ريدس الصدحيمل ل نترداأ مدن ئددمري مجيدحب املاخونداد ذ ا جدال احملددد مدا
ذ اتئراقيد.

اإلجراء  1-2وضع خطة تُرصد لها موارد كافية
 -15عل الدول األتراا الع لدديرا رخونداد مدن الدعما ر اليننوديدد أ ئن عدد علد مدا يلدا،
ئلن قد فيلت ذلك من قب :
أيف ب ددعل م ددا ذ وس دديرا لوض ددحب م ددد ذ أق ددرب وق ددت ممل ددن لت دددمري املاخون دداد ،ميفد د
دار لدعلك ،وأيدد مت لبداد مدن عيدا
ئندير ئاةيج اتنتراأ من دعال اليمليدد ،واملدواةد الوتنيدد الدع ئ ّ
الدع الدويل ،وال روو ذ التدمري املادي ذ أقرب وقت مملن؛
بيف الوفدداأ بالتخاماهتددا ذ ا جددال احملدددد ذ اتئراقيددد ،والتأذددد مددن أ اخل ددد ئترددس مددحب

امليايري الدوليد املتيلند كمايد الصحد اليامد والبيئد؛
ريف بد دراحم ددعال اخل د د ذ ئن دداةير ال ددرافيد ال ددنويد ،وعن ددد اتقتي دداأ ذ اجتماع دداد

اتئراقيددد بوصددررا ئدددبرياىل مددن ئدددابري ئيخيددخ ال ددرافيد وبندداأ اليفنددد ،واحملاف،ددد عل د ال ددرافيد باعتباة ددا
عنص ددراىل امد داىل للتنري ددع الت ددا للم دداد  ٣بتن دددض ميلوم دداد واض ددحد ع ددن عال ددد التن ددد ذ بد درام ئ دددمري
املاخوناد؛
ديف تل د د الد دددع وأي اعتيد ددار ح امل د دداعد والتيد دداو الد دددوليس مد ددن أج د د اتمتيفد ددال
تلتخاماهتا مبنتي املاد  ٣من م ل ال رذاأ املينيس.
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اإلجراء  2-2زيادة تبادل الممارسات الواعدة
 -1٦علد الدددول األتدراا والدددول املوقيددد الددع بدددأد أصد ىل ئدددمري املاخوندداد أو فرغددت منددا أ
ئنو مبا يلا:
حميدداد ئبددادل امليلومدداد فيمددا بينرددا واملن،مدداد املتاصصددد عددن املماةسدداد اايددد والريالددد
م ددن عي ددا التللر ددد ذ ددال ئ دددمري املاخون دداد ،مب ددا ذ ذل ددك علد د ص ددييد ال د د مد وا دداة البيئي ددد
واللردداأ  .وق ددد ي ددم ذل ددك أيي داىل ئللي د وع ددد دع د التنري ددع ب ددأ ئي ددحب ،بالت دداوة م ددحب ال دددول،
م روو .وذر ع اتمتيفدال ذ تداة املداد  ٣يُ دتيم تواعيددىل ،وبدأ ت دك بنا مدد بأ داأ الددول
الع لديرا مماةساد ئ اة غري ا يا ا.

اإلجراء  3-2تطبيق نهج مناسب لالحتجاز
 -17عل د د الد دددول األت د دراا الد ددع ات د ددخ ذمد ددا ر عننوديد ددد وذمد ددا ر صد ددغري منر د ددر أو ئنتنيرد ددا
مبوج املاد  ٦-٣أ ئري ا يت:
التأذددد مددن أ ذميددد الددعما ر الصددغري املنر ددر ت ئت دداوحم احلددد األد اليددروةي لتغ دراض
املد ددعذوة  ،وارب د د ت بانت ،د ددا  ،وفن د داىل للم د دداد  ،٨-٣ع د ددن اتسد ددتاداماد املاض د دديد وا ئي د دد لل د ددعما ر
احملت خ .

اإلجراء  4-2اإلخبار بإعالن االمتثال المتعلق بتدمير المخزونات
 -1٨عل الدول األتراا الع وفت بالتخاماهتا مبوج

املاد  ٣أ ئنو مبا يلا:

اردتأ ب ددفع ة ددا ع ددن اتمتيف ددال ل لتخام دداد ال ددع ئ ددن علير ددا امل دداد  ٣تجتماع دداد
الدددول األت دراا أو املددؤتراد اتستيراضدديد ل ئراقيددد وذ ئندداةير ال ددرافيد الددع ئنددد سددنوياىل مبنتي د
املاد .7

اإلجراء  5-2اتخاذ تدابير بشأن التطورات غير المتوقعة
 -19عل الدول األتراا الع قد ئل د عدن رخونداد جديدد مدن الدعما ر اليننوديدد ئلدن
ميروفد فيما مي بيد صداة ع اتمتيفال أ ئلتخ مبا يلا:
بد ت اجتماعدداد اتئراقيددد ددعال اتسددتنتاجاد ذ أقددرب وقددت مملددن و دةاجرددا ذ
أيف
التناةير املندمد ذ تاة املاد  7عل النحو الواةد ذ اتستماة "جي "؛
بيف التي ي برس م


6/20

لتدمري ئلك العما ر وئدمري ا بأقص سرعد.

GE.15-13139

CCM/CONF/2015/WP.3

النتائج  -تدمير المخزونات
 -20كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،ئلو

عال اارود قد أدد ح ما يلا:

• احمدياد عدد الدول األتراا الع ستلو قد فرغت من ئدمري رخوناهتا؛
• ئليفيد د اربد د ت بني ددايا ئنري ددع امل دداد  ،٣ميفد د امليلوم دداد ع ددن م دددو اس ددتادا ال ددعما ر
الصغري احملت خ واتستادا املنرة ما؛
• ةفددحب م ددتوو ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد والريالددد مددن عيددا التللرددد ذ ددال
ئدمري املاخوناد ،مبا ذ ذلك عل صييد ال مد وا اة البيئيد واللراأ .

ثالثا -إزالة المخزونات والتثقيف بالحد من مخاطرها
 -21أف ددادد  1٦دول ددد ترف داىل ب ددأ علير ددا أو ذ ددا علير ددا التخام دداد مبوج د امل دداد  .٤وأعلن ددت 5
منرا بأهنا ممتيفلد للماد  ،٤وت ئخال  11دولد منرا مينيد بالتخاماد مبوج املاد .٤

اإلجراء  1-3تقييم حجم المشكلة
 -22عل الدول األتراا املتأ ر الع ت يخال عليرا التخاماد ذ تاة املاد  ٤ما يلا:
أيف أ ئب ددعل قص دداةو جر ددد ا ،عل د م دددو س ددنتس م ددن امل ددؤتر اتستيراض ددا األول أو
سددنتس بيددد دمددول اتئراقيددد عيددخ النردداذ بالن ددبد ح ئلددك الدددول األت دراا ،لخيدداد الوضددو ب ددأ
مواقددحب رلردداد الددعما ر اليننوديددد ون اقرددا وامتددداد ا ذ املندداتس الددع يددحب لوتيترددا أو سددي رهتا،
استناداىل ح هنور امل مل التننيد وغري التننيديف ع بما ئنتييا ال،روا واحلاجد؛
بيف أ ئ د د ّ  ،ق دددة ارمل ددا  ،مواق ددحب أي ئل د ّدو ون اق ددا وع م ددا عييفم ددا اذتُ ددرت

أةاض ملو د ،محب تلدس ال دل اد الوتنيدد ا داذ قدراةاد مبنيدد علد أدلدد باسدتادا الدي د م مدد
للمادداتر ت ّلددن مددن ئرئي د أولويدداد أن د د ارحمالددد اااةيددد ئرئيب داىل فدداع ىل ،مددحب مراعددا اتعتياجدداد
ومواتن اليي وذعلك الواقحب عل األةض ورتلع األولوياد عل الصييدين احمللا والوتين؛
ريف أ ئر ددرر ع ددن األةاض ددا م ددن مد د ل ارلغ دداأ عييفم ددا ئي ددعة وجد دود أدل ددد مؤذ ددد ع ددن

وصددنرت عل د أهنددا ملو ددد ،آمددع ىل ذ اتعتبدداة مددا ددو ذددا ن مددن
ئلددو ذ أةاض سددبس أ ُس د لت ُ
املي ددايري وأفيد د املماةس دداد واملب ددادإل املتيلن ددد ب ددارفرار ع ددن األةاض ددا؛ و ت ف ددف املن دداتس ال ددع بتد دت
.
م وةهتا ا وعد ا الع ئ

اإلجراء  2-3حماية الناس من األضرار
 -2٣ال دددول األت د دراا املت ددأ ر م دددعو  ،مب ددرد التي د ّدرا عل د د ئل د ّدو من دداتس ي ددحب لوتيتر ددا أو
سي رهتا ،ح النيا مبا يلا:
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أيف ا دداذ مجيددحب التدددابري اململنددد ملنددحب ارصدداباد بددس املدددنيس وذلددك بدأ ئيمددد فددوةاىل ح
وضدحب وئدوفري بدرام للتيفنيد باحلدد مدن املادداتر ىددد الغدرض ومراعيدد اليمدر وندوو اادنس واتنتمدداأ
ار ددين .وينبغ ددا أ ئيتمد ددد ددعال ال د دربام عل د د ئني ددي اتعتياجد دداد وم د دواتن اليد ددي وعل د د فر د د
ال لوذياد احملروفد باملااتر؛
بيف وضددحب ع مدداد ادددد املندداتس اخل ددر املؤذددد وئ دديي را قدددة ارملددا وذ أقددرب
وقت مملن و نراذ الت ريياد الع اافظ عل الي ماد.

اإلجراء  3-3وضع خطة تُرصد لها موارد كافية
 -2٤عل الدول األتراا املتأ ر أ ئيمد ح ما يلا:
أيف وض ددحب ،ذ غي ددو س ددند م ددن امل ددؤتر اتستيراض ددا أو دم ددول اتئراقي ددد عي ددخ النر دداذ
بالن د ددبد لتل د ددك ال د دددول األت د دراا ،اسد د د ائي ياد وم د د وتني د ددد رحمال د ددد ال د ددعما ر اليننودي د ددد تتيفد د د
للمدداد  ،٤وبدددأ ئنريددع ا بندداأ عل د نتددا امل ددمل وميدددتد ارحمالددد ،مددحب مراعددا أفي د املماةسدداد،
وامليايري واألسالي الدوليد والوتنيد؛
بيف ةس د م د وتنيددد رحمالددد الددعما ر وئنريددع ا ،مبددا ذ ذلددك ميددايري ددرافد ومت ددند

منر ياد وئلنولوجياد امل مل وارحمالد؛
لتحديد أولوياد ارحمالد وتستيمال أن
ريف اديددد امل دواةد الوتنيددد الددع طلددن صيصددرا لتنريددع اخل د واألن د د املتصددلد ددا

واست أ احلاجد ح تلد امل داعد والتيداو الددوليس مدن من،ومدد األمد املتحدد أو الددول املا دد
أو املن،ماد غري احللوميد أو غري ا من اللياناد املينيد.

اإلجراء  4-3الشمولية عند إعداد الرد
 -25ست ي الدول األتراا املتأ ر ح ما يلا عند اتقتياأ واتن با :
أيف

را ا تمياد احملليد املتأ ر ذ وضحب م

ارحمالد الوتنيد وئنريع ا؛

بيف ئيم ددي مراع ددا املن ،ددوة اان دداين واعتب دداةاد اليُ ْم ددر ل دددو ةسد د اخل د د والد دربام ،
وذددعلك لدددو اتضد و بأن د د امل ددمل وارحمالددد والتيفنيد باحلددد مددن املادداتر وغري ددا مددن األن د د
املتصلد باملوضوو؛
درا ا تميداد املتددأ ر بأقصد مدا طلددن ذ مجيدحب األن د د املناسددبد املتيلندد بفحمالددد

ريف
رلراد العما ر اليننوديد وئدمري ا والتيفني باحلد من راتر ا.

8/20

GE.15-13139

CCM/CONF/2015/WP.3

اإلجراء  5-3إدارة المعلومات بغرض التحليل واتخاذ القرارات واإلبالغ
-2٦
مبا يلا:

سددتنو الدددول األتدراا املتددأ ر  ،اسددتناداىل ح قواعددد بياندداد عاملددد وبياندداد قابلددد للمناةنددد،

ئ د ي وئندددض أقص د مددا طلددن مددن امليلومدداد عددن ن ددا مجيددحب املندداتس اخلاضدديد لوتيترددا
امللو ددد بالددعما ر اليننودي ددد وع ددن امتددداد ا وتبييتر ددا ،وارب د ت عنددد اتقتي دداأ مب دداعد
أو سددي رهتا ّ
األةاضا املررر عنرا عن تريس ارلغداأ ومواقيردا مدن ئوجدد أدلدد مؤذدد عدن ئل ّدو ذ أةاض سدبس
ملو د.
أ ُس لت عل أهنا ّ

اإلجراء  6-3الدعم والمساعدة والتعاون
 -27ست ددي ال دددول األتد دراا الد دع اس ددتادمت ذم ددا ر عننودي ددد أو ل ددت عنر ددا قبد د دم ددول
اتئراقيد عيخ النراذ ح ما يلا:
ئندددض م دداعد ئننيددد وماليددد وماديددد وذ ددال امل دواةد الب دريد ،ضددافد ح ميلومدداد أمددرو
متص ددلد باملوض ددوو ،م ددن ُوج دددد ،لت ددري حمال ددد ال ددعما ر اليننودي ددد عن دددما ئل ددو ذ من دداتس ي ددحب
لوتيد دولد ترا أمرو أو سي رهتا وقت دمول اتئراقيد عيخ النراذ ذ عال األمري .

اإلجراء  7-3التطوير العملي
 -2٨ست

حب الدول األتراا وئواص ما يلا:

متيردددي ارحمال ددد م ددن اليم د براعلي ددد
استل دداا األس ددالي والتلنولوجي دداد ال ددع س ددتملن ّ
بالتلنولوجيددا املناسددبد لتحنيددس أفي د النتددا ألننددا مجيي داىل ن ددي جا دددين ح أ نبلددو بأسددرو وقددت
مملددن امدددا اتس د ائي ا املتميف د ذ لدداد عددا مددال مددن الددعما ر اليننوديددد ورلراهتددا ذ الوقددت
العي ن ّار فيا ذ األسالي والتلنولوجياد املوجود الع أ بتت اعترا.

اإلجراء  8-3توثيق التعاون وتوسيع مجاله
 -29ستنو مجيحب الدول األتراا مبا يلا:
ددذ امل د ددمل وارحمالد ددد وئ د د ييا ّمد ددد عل د د انيد ددس د ددعين
أيف ةصد ددد مد دددو انيد ددس د د َ
امدفس ،وئلبيد اتعتياجاد ارن انيد والتنمويد من قب الدول األتراا املتأ ر ؛
بيف اديد سب التياو اململند وم اعد الدول األتراا املتأ ر الع اتار ليرما؛
ريف ئي ري التياو الددويل وئنددض امل داعد الدوليدد مدن أملنردا ذلدك ،مدا نا يداىل لرا دد
الدول املتأ ر واملن،ماد الع ئيد لحب بامل دمل وارحمالدد والتيفنيد باحلدد مدن املاداتر أو بواسد د األمد
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املتح ددد ومن،م دداد دولي ددد أم ددرو ،ومن،م دداد غ ددري علومي ددد ،مب ددا ذ ذل ددك التموي د الل دداذ والنابد د
للتنبددؤ بددا ،لتملددس الدددول األت دراا املتددأ ر مددن ذمددال ئنريددع املدداد  ٤ذ أقددرب وقددت مملددن ،عل د
أت يت دداوحم ذل ددك ا ج ددال احمل دددد لإلحمال ددد .وي د د د حب أيي د داىل س د دواأ ب د دواأ عل د د التي دداو وامل دداعد
فيمددا بددس الدددول األت دراا املتددأ ر  .ومب ددرد ةصددد التموي د أو التيرددد بددا ،يُن،ددر ذ ملانيددد التموي د
املتيدد ال نواد؛
ديف ئن دديس اارددود املبعولددد لدددع ج دراأ امل ددمل املتيلددس بالددعما ر اليننوديددد و حمالترددا ذ

الدددول األت دراا املتددأ ر للتأذددد مددن أ ةصددد األم دوال ددو أذيفددر فاعليددد عل د الصددييد الن ددري مددحب
مراع ددا ع د امل ددللد ،واتعتياج دداد ،واملت لب دداد ارن ددانيد والتنموي ددديف؛ وأ األم دوال موّحمع ددد ب ددس
البلدا املتأ ر ئوحمييا عدادتىل .واليمد  ،عندد اتقتيداأ ،علد درا املن،مداد الدوليدد واملن،مداد غدري
احللوميد الع ئ تغ ّمد ذ األعمال املتيلند باأللغا .
النتائج  -إزالة المخزونات والتثقيف بالحد من مخاطرها
 -٣0كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،ئلو

عال اارود قد أدد ح ما يلا:

• اخنراض عدد اليحايا اادد ،علماىل بأ امدا و عد وقوو أي ضحيد؛
• احمديدداد م دداعاد األةاضددا امل ددتبا فيرددا املرددرر عنرددا ألغ دراض ميي دديد و نافيددد واجتماعيددد
و اةيد؛
• ئوجيا مواةد ارحمالد ال حيحد ئوجيرا أفي ؛
• مخيد من احلريد وئن ّن َآمن؛

• ةفددحب م ددتوو ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد والريالددد مددن عيددا التللرددد ذ ددال
ارحمالد ،مبا ذ ذلك عل صييد ال مد وا اة البيئيد واللراأ .

رابعا -مساعدة الضحايا
 -٣1أفادد  12دولد ترفاىل ،أو أُفيد ،بأ عليرا التخاماد ذ تاة املاد . 5

اإلجراء  1-4تدعيم القدرات الوطنية
 -٣2ستي د د لحب الد دددول األت د دراا الد ددع وقي د دت ذ مند دداتس يد ددحب لوتيترد ددا أو سد ددي رهتا ضد ددحايا
للعما ر اليننوديد ،مبا يلا:
ئيخيخ قددةاهتا الوتنيدد علد ئنددض امل داعد ليدحايا الدعما ر اليننوديدد ،دو تييدخ
أيف
بددس مددن عددانوا مددن صدداباد أو عاقدداد ألسددباب أمددرو ،ومددن ص ئيبئ دد مددا يلرددا مددن م دواةد وتنيددد
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ودوليد عدن تريدس مصدادة التمويد النا مدد واملبتلدر ُ ،مراعيددىل مدا هتدار ليدا ضدحايا الدعما ر اليننوديدد
عاتىل أو ذ األمد البييد .وفيما يلا جراأاد ملموسد ذ عا امليماة:
ئل ددن الدول دد ال ددرا ق ددد
• ئيي ددس من ددس ض ددمن احللوم ددد لتن دديس م دداعد الي ددحايا،
فيل ددت ذل ددك علد د النح ددو امل ل ددوب مبوجد د الرن ددر  2م ددن امل دداد  ،5وذل ددك كل ددول هناي ددد
عا 201٦؛
• التأذددد مددن أ املن ددس امليد ّدس طلددك الص د عياد واخل درباد ال حممددد وامل دواةد اللافيددد لوض ددحب
ج د دراأاد وئنريد ددع ا وةصد ددد ا مد ددن أج د د د درا اليد ددحايا ذ مجيد ددحب ال ياسد دداد واخل د د
والربام املناسبد؛
• مجددحب ذ د البياندداد ال حممددد باسددتمراة وئصددنيررا ع د ااددنس واليمددر ،وئنيددي اعتياجدداد
ضد ددحايا ال د ددعما ر اليننودي د ددد وأولوي د دداهت  ،و ن د دداأ آلي د دداد رعال د ددد الي د ددحايا ح اخل د دددماد
النا مددد ،واديددد أي غ دراد منر يددد ذ مجددحب البياندداد .وينبغددا ئددوفري ددعال البياندداد وئنيددي
اتعتياج د دداد اميد د ددحب أصد د ددحاب املصد د ددلحد امليني د ددس و دةاجرد د ددا ذ الد د ددن ،الوتنيد د ددد ملراقبد د ددد
ارصدداباد وغري ددا مددن ن،د مجددحب البياندداد املتصددلد باملوضددوو ،وذلددك مددن أجد اسددتادامرا
ذ ي الربام ؛
بيف استيراض مدو ئوافر اخلدماد و ملانيدد احلصدول عليردا ومددو جدود املوجدود مدن

عال اخلدماد ذ ال الرعايد ال بيدد و عداد التأ يد والددع النر دا والتيلدي واردمدار اتقتصدادي
واتجتماعا ،واديد اليوا س الع اول دو احلصول عليرا؛
ريف التأذددد مددن أ ال ياسدداد واخل د واألتددر النانونيددد الوتنيددد املتيلنددد باأل ددااب

العين لدير اعتياجاد مما لد ،ميف ارعاقد وأتدر احلدد مدن الرندر ،ئلدي اعتياجداد ضدحايا الدعما ر
اليننوديد وعنوقر ارن انيد أو ئليي ئلدك اخل د علد عوفدس ذلدك .وينبغدا للددول األتدراا الدع
ئيددحب بيددد م ددد وتنيددد عددن ارعاقددد أ ئري د ذ أقددرب وقددت مملددن أو ئرس د م ددد عم د وتنيددد
عددن م دداعد اليددحايا ذ موعددد أقصدداال هنايددد عددا  .201٨وي ددم ذلددك مددا يلددا علد سددبي امليفددال
ت احلصر:
• ئن د دديس ارجد د دراأاد املناس د ددبد مل د دداعد الي د ددحايا ض د ددمن ن ،د د التن د دديس النا م د ددد ذ ت د دداة
اتئراقيدداد املتصددلد باملوضددوو ،ميفد ائراقيددد عنددو األ ددااب ذوي ارعاقددد .فددف ئوجددد
آليدداد مددن ددعا النبي د  ،ل د عخَ ن دداأ آليددد ئن دديس دداملد ئ ددر ض ددحايا الددعما ر اليننودي ددد
واملن،م دداد ال ددع تد ديفلر د دراذاىل عيفييفد داىل ،ض ددافد ح مد درباأ الص ددحد و ع دداد التأ يد د وعلد د
الددنرس واخلدددماد النر دديد  -اتجتماعيددد والتيلددي والتو ي د وعنددو امليدداقس واخل درباأ ذ
امل ا اان انيد؛
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• ئ ددوير امليددايري واملبددادإل التوجيريددد وأفي د املماةسدداد والتوصددياد الدوليددد النا مددد و نراذ ددا
ذ د د دداتد الرعايد د ددد ال بيد د ددد ،و عد د دداد التأ ي د د د  ،والد د دددع النر د د ددا ،ضد د ددافد ح اردمد د ددار
اتجتمدداعا واتقتصددادي ،مددحب اتعد اا مصوصداىل ا ددد أوضدداو الن دداأ واألترددال وذوي
ارعاقاد؛
• اديد اعتياجاد اليحايا من غري الناجس وعنوقر وكا ملانيد ئلبيترا؛
ديف ةص د ددد وئنيد د دي م د دددو د دداحم م د دداعد الي د ددحايا بن د دداأ علد د د م د ددا ي د ددرد ذ الند د دوانس

وال ياس دداد واخل د د الوتني ددد املتيلن ددد باأل ددااب ذوي اتعتياج دداد املما ل ددد أو ذ ت دداة م د ددد
عم د وتنيددد ،والتأذددد مددن أ ئلددك األتددر ت ئن ددوي عل د تييددخ ذ عددس ضددحايا الددعما ر اليننوديددد
وم ددن ئيرضد دوا رص دداباد أو عاق دداد ألس ددباب أم ددرو أو فيم ددا ب ددس ددؤتأ مجييد داىل ،وم ددن أن ددا طل ددن
لليحايا ئلنا مدماد متاصصد؛
• ةف ددحب م ددتوو وع ددا ض ددحايا ال ددعما ر اليننودي ددد كن ددوقر واخل دددماد املتاع ددد مد د  ،وذ ددعلك
ال دددوا ر احللومي ددد ومن دددما اخل دددماد وعام ددد الن دداي قص ددد ئرس دديج اعد د ا عن ددو وذرام ددد
اليحايا وغري من ذوي ارعاقاد؛
• حميدداد ئددوفري اخلدددماد وئي ددري احلصددول عليرددا ذ املندداتس النا يددد والريريددد أيي داىل مبددا يددؤدي ح
حمالد احلواجخ احملدد وذرالد احم مدماد جيد ؛
هيف ئيخي ددخ دم ددار ض ددحايا ال ددعما ر اليننودي ددد اقتص ددادياىل م ددن م د ل اليم د امل ددتن أو
بأجر ،ضافد ح ئدابري اليما اتجتماعا .وقد ي م ذلك ما يلا عل سبي امليفال:
• ب د درام حلر د ددخ ئيل د ددي ذوي ارعاق د دداد وئ د دددةيبر وئد د دو يرر ذ الن د دداعس الي د ددا واخل د دداب،
وذعلك عن تريس ات تماناد البالغد الصغر؛
• وضحب برام لبناأ الندةاد الوتنيد ئيخحم دمار اليحايا اقتصاديا؛
• حميد دداد الرد ددرب املتاعد ددد لليد ددحايا ،وت سد دديما ذ املند دداتس النا يد ددد والريريد ددد ،للحصد ددول عل د د
ما يناس من و ا وئلنا مدا ي د مدن ئددةي  ،واتخندراأل ذ األعمدال الدع ئددة دمد ىل
ذرطاىل وئوفر األمن؛
• ئندددض ع دوافخ ألةبدداب اليم د ئدددع ئو ي د اليددحايا وغددري مددن ذوي ارعاقدداد ،وئيخيددخ
ئدابري اليما اتجتماعا لتحنيس اتستنراة أ ناأ عمليد احلصول عل و يرد؛
• الت د د يحب علد د األم ددع بن ،ددا احلص د د ذ ئو يد د ض ددحايا ال ددعما ر اليننودي ددد ،وذ ددعلك
العين ئيرضوا رصاباد أو عاقاد ألسباب أمرو.
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اإلجراء  2-4زيادة مشاركة الضحايا
 -٣٣ستي د د لحب الد دددول األت د دراا الد ددع وقي د دت ذ مند دداتس يد ددحب لوتيترد ددا أو سد ددي رهتا ضد ددحايا
للعما ر اليننوديد ،مبا يلا:
أيف ال يا عيفييفاىل ح را ضدحايا الدعما ر اليننوديدد واملن،مداد الدع تديفلر ذ ةسد
ال ياسدداد وصددنحب الن دراةاد ذ اليم د مبوج د امل دداد  5مددن اتئراقيددد عل د ددو يراعددا اتعتب دداةاد
اان انيد واليمريد ويلو م تداماىل وبنّاأ وت ين وي عل تييخ؛
د درا م د درباأ رتصد ددس ذ وفود د ددا ح مجيد ددحب األن د د د املتيلند ددد باتئراقيد ددد ميف د د

بيف
ضحايا العما ر اليننوديد ومميفلا من،ماد امليوقسيف؛
ريف ئ د د يحب وئيخي د ددخ ق د دددةاد املن،م د دداد ال د ددع تيف د د الن د دداأ والرج د ددال والن د دداجس وذوي

ارعاقدداد ،وذددعلك املن،مدداد واملؤس دداد الوتنيددد الددع ئنددد مدددماد مناسددبد ،ميف د امل دواةد املاليددد
والتنني ددد ،والت دددةي علد د الني دداد وارداة  ،وبد درام التب ددادل ،دددا ئيخي ددخ ارم ددا بخم ددا األم ددوة،
وانيس الرياليد ذ ئندض اخلدماد ،واتستدامد.

اإلجراء  3-4تبادل المعلومات
 -٣٤ستنو الدول األتراا مبا يلا:
اني ددس أفيد د اس ددتراد مملن ددد م ددن التن دداةير املندم ددد مبوجد د امل دداد  ،7اس ددتناداىل ح التن دداةير
املندمددد ذ تدداة ائراقيددد عنددو األ ددااب ذوي ارعاقددد ع د اتقتيدداأ ،واملنتدددياد الر يددد وغددري
الر يد لتندض آمر امل ت داد عن عال ارجراأاد.

اإلجراء  4-4الدعم والمساعدة والتعاون
 -٣5ست ي الدول األتراا ،ذ سبي دع ئنريع املاد  ،5ح ما يلا:
أيف الت د يحب علد ئو يددس التيدداو وئندددض امل دداعد للم دداةيحب املريددد ليددحايا الددعما ر
اليننوديددد بواس د د ا ليدداد النا مددد ،ضددافد ح ئو يددس التيدداو ب دس بلدددا اانددوب والتيدداو ارقليمددا
واليف ا ،ووفناىل للماد  ٦من اتئراقيد؛
بيف ئي ددري ئب ددادل امليلوم دداد فيم ددا ب ددس من ددنا م دداعد الي ددحايا واار دداد الراعل ددد

الر ي يد األمرو ،بغيد ئبادل اخلرباد واملماةساد اايد ؛
ريف اليم عل وضدحب ،كلدول املدؤتر اتستيراضدا اليفداين ،ة داداد ب دأ ئنريدع الددول
األت دراا املدداد  5ا ّ ددباىل لوقددوو أي ضددحايا جدددد للددعما ر اليننوديددد ذ مندداتس يددحب لوتيترددا أو
سي رهتا.
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النتائج  -مساعدة الضحايا
 -٣٦كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،ئلو

عال اارود قد أدد ح ما يلا:

• ا س نوعيد امل اعد املندمد ح ذوي ارعاقاد وحمياد ع مرا؛
• ئرسيج اع ا عنو ارن ا اميحب األ ااب؛
• حمياد ئبادل امليلوماد عن املماةساد اايد والريالد من عيا التللرد؛
• حميدداد درا اليددحايا ذ امل دداوةاد وعمليدداد صددنحب ال ياسدداد والن دراةاد ب ددأ النيددايا
الع هتمر ؛
• حمياد امليوند من أجد التيداو لدربام م داعد اليدحايا بواسد د ا ليداد التنليديدد والتيداو
بددس بلدددا اانددوب والتيدداو ارقليمددا واليف ددا وال درب بددس املن ددنس ومراذددخ التن دديس عل د
الصييد الوتين؛
• حمياد

راة النتا احملرحم و/أو املتوقيد ذ ئناةير ال رافيد املندمد ذ تاة املاد .7

خامسا -التعاون والمساعدة الدوليان
 -٣7بيّن ددت  ٨دول ،م ددن ب ددس ال دددول األتد دراا ال د د  1٦ال ددع أف ددادد ب ددأ علير ددا أو ذ ددا علير ددا
التخامدداد مبنتيد املدداد  ،٤اعتياجاهتدا مددن امل دداعد ذ ددال ارحمالددد و/أو احلددد مددن املادداتر .ومددن
ب ددس ال دددول األتد دراا ال د د  ٣7ال ددع أف ددادد ب ددأ علير ددا أو ذ ددا علير ددا التخام دداد مبوجد د امل دداد ،٣
بيّنددت  ٨دول اعتياجاهتدا ذ ددال ئدددمري املاخوندداد .ومددن بددس الدددول األتدراا ال د  12الددع أفددادد
بد ددأ عليرد ددا التخامد دداد مبوج د د املد دداد  ،5بيّند ددت  7دول اعتياجاهت د دا مد ددن امل د دداعد ذ د ددال ئلبيد ددد
اعتياجاد اليحايا.

اإلجراء  1-5تعزيز الشراكات على جميع المستويات
 -٣٨ستيد د لحب ال دددول األت د دراا واملن،م دداد املتاصص ددد اليامل ددد ذ ددال التي دداو وامل دداعد ،
مبا يلا:
قامددد دراذاد وئدددعيمرا عل د م ددتوياد ددن ،ميف د التيدداو بددس بلدددا اانددوب
أيف
والتيدداو اليف ددا ،مبددا ذ ذلددك دامد الدددول وفيمددا بينرددا ،واألمد املتحددد  ،والل نددد الدوليددد للصددلي
األمحددر ،وااميي دداد الوتنيددد للص ددلي األمحددر وام د ل األمحددر واااد ددا الدددويل ،واملن،م دداد الدولي ددد
وارقليميد ددد ،وات د ددت ا املن د ددا ض للنناب د د اليننوديد ددد ،وغ د ددري ذلد ددك مد ددن من،م د دداد ا تمد ددحب امل د دددين،
والناجس واملن،ماد الع تيفلر ؛
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بيف ئبد ددادل امليلومد دداد واملماةسد دداد اايد ددد والتلنولوجيد دداد وامل د دواةد واخل د درباد ال حممد ددد

لتنريع اتئراقيد برياليد وذراأ  ،وئيخيخ الررب ح أبيد عد ،وئرادي احمدواجيد املرا .

اإلجراء  2-5اإلبالغ بالتحديات والتماس المساعدة
 -٣9س ددتنو ال دددول األتد دراا ال ددع ئ لد د امل دداعد عمد د ىل ب دداحلس املنص ددوب علي ددا ذ امل دداد ٦
للوفاأ بالتخاماهتا مبوج اتئراقيد ،وت سيما ما يتيلس باملواد  ٣و ٤و 5و 7و ،9مبا يلا:
اربد ت بالتحددييفاد واتعتياجدداد مدن التيداو وامل دداعد مدن أجد ئنريددع دعال اتلتخامدداد
باللام د د ذ أقد ددرب وقد ددت مملد ددن ذ اجتماعد دداد اتئراقيد ددد وعد ددن تريد ددس ئند دداةير ال د ددرافيد ذ تد دداة
املدداد  ،7وذددعلك عددن تريددس النندواد اليفنا يددد وارقليميددد ،واتخندراأل مددحب الدددول األتدراا وغري ددا مددن
املن،مدداد املتاصصددد وااردداد صدداعبد املصددلحد املينيددد الددع قددد ئ ددت يحب امل دداعد علد ئلبيددد ددعال
اتعتياجاد والتغل عل عال التحدياد.

اإلجراء  3-5االحتياجات المبنية على أدلة من أجل تحقيق نتائج أفضل
 -٤0ينبغا للدول األتراا الع ئ ل امل اعد أ ئنو مبا يلا:
التأذ د ددد م د ددن أ تلب د دداد التي د دداو وامل د دداعد ئ د ددتند ح دةاس د دداد استنص د ددا يد
أيف
مناسددبد وعمليدداد ئنيددي ل عتياجدداد واليلرددا ،مبددا ذ ذلددك ال ذيددخ عل د املت لبدداد اخلاصددد بنددوو
اانس واليمر؛
بيف التأذ د ددد م د ددن أ تلب د دداد التي د دداو وامل د دداعد ئرذ د ددخ علد د د بن د دداأ الن د دددةاد ،علد د د

الصد ددييدين الد ددوتين واحمللد ددا ،اسد ددتناداىل ح اديد ددد اتعتياجد دداد املناس د د  ،وأهند ددا مدةجد ددد بوضد ددو ذ
ال ياسد اليامد واألتر النانونيد الوتنيد ومت ند محب اتلتخاماد الدوليد؛
ريف
النانونيد الوتنيد.

التأذد من أ تلباد التيداو وامل داعد ئ،ردر بوضدو ذ ال ياسدد اليامدد واألتدر

اإلجراء  4-5األخذ بزمام األمور
 -٤1ستبعل الدول األتراا الع ئلتمس التياو وامل اعد قصاةو جرد ا ذ سبي ما يلا:
الرب نددد عل د قدددة ذبددري مددن ئددويل حممددا األمددوة عل د الصددييد الددوتين عنددد الوفدداأ بالتخاماهتددا
مبنتي د اتئراقيددد ،ومددن ص تلددس ااردداد احللوميددد املاتصددد وئخويددد ا مبددا يلددخ مددن قدددةاد وم دواةد
ب ريد وماليد وماديد للوفاأ بتلك اتلتخاماد.
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اإلجراء  5-5االستجابة على نحو بناء لطلبات المساعدة
 -٤2سددتنو الدددول األتدراا واملن،مدداد املتاصصددد النددادة  ،مبددا ذ ذلددك الن دداو اخلدداب عييفمددا
أملن ،مبا يلا:
أيف ئلبي دد تلب دداد امل دداعد ب ددرعد وادي دد وع ددد مددا يل ددخ مددن م دواةد ووسددا ئنني ددد
وماديد وماليد للتياو وامل اعد  ،عل صييد ا تمحب احمللا والصييدين الوتين والدويل؛
بيف اسددتادا مجيددحب النن دواد اململنددد لدددع الدددول األت دراا الددع ئلددتمس امل دداعد ،
والتأذددد مددن أ ئندددض ددعال امل دداعد يتوافددس مددحب اسد ائي ياهتا وبرا رددا ارن ددانيد والتنمويددد علد ددو
ط ّلن من التنبؤ وهنس اتستدامد .وينبغا ئيخيخ ال راذاد املتيدد ال نواد ذ ميدا التياو ؛
ريف األم د ددع مبماةس د دداد التي د دداو وامل د دداعد الريال د ددد م د ددن عي د ددا التللر د ددد واملبتل د ددر

والناجحددد وئبادمددا وئ د ييرا ،واحلددا عل د الرب ددد النا مددد عل د النتددا  ،مددحب حميدداد الرصددد والتنيددي
والتراع املمنر بس املا س وامل تريدين.

اإلجر رراء  6-5االس ررتفادة م ررن األدوات القائم ررةن والكف رراءة م ررن حير ر التكلف ررةن
والفعالية
 -٤٣ست د ددي ال د دددول األت د دراا ال د ددع ئ ل د د امل د دداعد أو الن د ددادة عل د د ئن د دددطرا واملن،م د دداد
املتاصصد ح ما يلا:
أيف اني ددس أقصد د اس ددتراد م ددن األدواد النا م ددد ،ت س دديما ئن دداةير ال ددرافيد ذ ت دداة
املدداد  ،7لتن دددض تلبدداد أو ع ددروض التيدداو وامل دداعد  .وينبغددا ي د أ ا تمددا م دداب للتأذددد م ددن
ارب ت الواضمل باتعتياجاد وامل اعد املتاعد؛
بيف بعل اارد لتحنيس التآحمة ،عندد اتقتيداأ ،مدحب صدلو أمدرو مناسدبد مدن صدلو

النانو الدويل ارن اين والنانو الدويل حلنو ارن ا .

اإلجراء  7-5مساندة جهود دعم التنفيذ
 -٤٤ستبعل الدول األتراا قصاةو جرد ا من أج ما يلا:
احلدرب علد ئددوفري املدواةد اللافيددد للتيدداو وامل دداعد  ،مبددا ذ ذلددك لدددع وعددد دعد ئنريددع
اتئراقيد لتي ري ئنريع م د عم دوبروفنيك.
النتائج  -التعاون والمساعدة
 -٤5كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،ئلو
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• اخنراض عدد اليحايا اادد وا س نوعيد عياهت ؛
• احمديدداد عدددد الدددول األتدراا الددع سددوا ئنرددا ئدددمري املاخوندداد قبد ا جددال احملدددد ذ ٨
سنواد؛
• ئوجيا أفي للمواةد ال حيحد؛
• حمياد امل اعد التننيد واملاديد ،ونن املراةاد ،واملماةساد اايد ؛
• ئ ريحب وا س عمليد ارب ت عن التحدياد واتعتياجاد من امل اعد ؛
• ئدعي ال راذاد املتيدد ال نواد للتياو  ،ميف ئرئيباد التموي املتيدد ال نواد؛
• ةفددحب م ددتوو ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد والريالددد مددن عيددا التللرددد ذ ددايل
حمالد املاخوناد وئدمري ا ،مبا ذ ذلك عل صييد ال مد وا اة البيئيد واللراأ ؛
• ئو يددس التيدداو وحميدداد امل دداعد ذ ميدددا بر ددد م دداعد اليددحايا كيددا يت ددم لليددحايا
امل اةذد ذ مجيحب نواعا احليا عل قد امل اوا .

سادسا -تدابير الشفافية
 -٤٦وةد  ٦7ئنريدراىل مددن ئندداةير ال ددرافيد األوليددد مددن أصد  ٨٤امل لوبددد .فنددد قدددمت دولددد تددرا
واعددد ئنرير ددا األويل وال ددنوي لل ددرافيد قب د املوعددد احملدددد ذ اتئراقيددد .وت ي دخال يتيددس عل د 17
دولددد ترف داىل أ ئنددد ئناةير ددا األوليددد عددن ال ددرافيد ذ تدداة املدداد  .7وقدددمت  5٦دولددد ترف داىل ئنريددراىل
سنوياىل واعداىل أو أذيفر من أص  ٨٤ئنريراىل م لوبداىل .وت يدخال يتيدس علد  2٨دولدد تدرا ئنددض ئنريدر
سنوي واعد أو أذيفر عن ال رافيد مبنتي املاد .7

اإلجراء  1-6تقديم التقارير في الوقت المحددن أوليا وسنويا
 -٤7سترا الدول األتراا بالتخامرا با يت:
أيف ئن دددض ئن دداةير ال ددرافيد األولي ددد مبوجد د امل دداد  7ض ددمن ارت دداة ال ددخمين احمل دددد ذ
اتئراقيد ،ماصد أ التناةير األوليد أساسيد لوضحب ميياة يناي عليا التند احملرحم؛
بيف
ئصد بفملاناهتدا
احلاتد الع لد
حمالد رلّراهتا وم

GE.15-13139

ئن دددض ئن دداةير ال ددرافيد ال ددنويد ،م ددحب اتس ددتراد اللامل ددد م ددن عملي ددد ارب د ت ال ددع
ح عدد ا األقصد بوصددررا أدا للم داعد والتيداو لتنريدع اتئراقيدد ،وت سدديما ذ
فيردا علد الددول األتدراا ا داذ جدراأاد لتددمري رخونداد الدعما ر اليننوديدد أو
اعد اليحايا أو ا اذ التدابري النانونيد امل اة ليرا ذ املاد .9
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اإلجراء  2-6االستفادة العملية من اإلبالغ
-٤٨

ست تغ الدول األتراا فرصد املنتدياد الر يد وغري الر يد ذ سبي ما يلا:

ع د ددرض آم د ددر امل د ددت داد ع د ددن ئنري د ددع أعل د ددا اتئراقي د ددد والتأذ د ددد م د ددن أ د ددعال
أيف
امل ددت داد ئ،ر ددر بوض ددو ذ ئن دداةير ال ددرافيد ال ددنويد الر ي ددد وال د د وي م ددعال التن دداةير باعتباة ددا
أدواد عمليد ددد للتي د دداو وامل د دداعد ؛ و دةار ميلوم د دداد مرصد ددلد ع د ددن م د د ى د دددد حممني د داىل لتحني د ددس
اتمتيفال ل ئراقيد محب ال ذيخ ماصد عل اتلتخاماد امل ئبد عل املواد  ٣و ٤و5؛
بيف التمدداي الدددع مددن ال ددرذاأ املينيددس عنددد احلاجددد ح التيدداو وامل داعد الدددوليس

للوفاأ بالتخاماهتا مبوج املاد .7
النتائج  -تدابير الشفافية
 -٤9كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،ئلو

عال اارود قد أدد ح ما يلا:

• حمياد ميدل ئندض ئناةير ال رافيد مبنتي املاد 7؛
• ا س نوعيد ارب ت؛
• حميد دداد ئبد ددادل امليلومد دداد عد ددن املماةسد دداد اايد ددد والريالد ددد مد ددن عيد ددا التللرد ددد ذ ميد دددا
ارب ت؛
• ارذيف دداة م ددن اس ددتادا دلي د ارب د ت ال ددعي ييل ددس احلاج ددد الريلي ددد ح ميلوم دداد نوعي ددد،
و و أدا ئريد الدول األتراا ذ ئندض م ت داد التناةير األوليد وال نويد.

سابعا -تدابير التنفيذ الوطنية
 -50أفد ددادد  ٤٨دولد ددد ترف د داىل ،أو  52ذ املا د ددد مد ددن مد ددوو الد دددول األت د دراا ،أهند ددا اعتمد دددد
ئ دريياد هت دددا ح ئنري ددع اتئراقي ددد أو ذذ ددرد أ م ددا ل ددديرا م ددن ق دوانس ول دوا مل ئلر ددا لتنري ددع ا.
وأفددادد  2٣دولددد ترف داىل ،أو  25ذ املا ددد مددن الدددول األت دراا ،أهنددا ئيل د ذ الوقددت ال درا ن عل د
اعتمد دداد ئ د دريياد وئد دددابري ئنريعيد ددد أمد ددرو .و ند ددا موعد ددد مد ددن الد دددول األت د دراا ئند ددد بيد ددد
ميلومدداد مرصددلد عددن ئنريددع ا اتئراقيددد ذ ددعا ا ددال ت عددن تريددس ئناةير ددا األوليددد وت عددن تريددس
ئنرير ا ال نويد املتيلند بال رافيد وت ذ اتجتماعاد الر يد وغري الر يد.

اإلجراء  1-7سن تشريعات وطنية لتنفيذ االتفاقية
 -51ستنو الدول األتراا مبا يلا عل سبي األولويد،
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ئن

اسددتيراض الت دريياد واللدوا مل والتدددابري ارداةيددد الوتنيددد النا مددد للوقددوا علد مددا ذا ذانددت
عل ئدابري مناسبد لتنريع اتئراقيد ئنريعاىل ئاماىل.

 -52وستي لحب الدول األتراا با يت:
ع دداأ األولوي دد ،ذا لددخ األمددر ،لوضددحب واعتمدداد ئدددابري ئ دريييد و داةيددد دداملد أو
أيف
غري ا من التدابري التنريعيد وفناىل للماد 9؛
بيف ئن د دددض ميلوم د دداد ع د ددن أي استيراض د دداد وع د ددن مي د ددمو ئ د دددابري التنري د ددع وم د دددو
ئ بينرددا ذ ئناةير ددا ال ددنويد عددن ال ددرافيد وذ اجتماعدداد اتئراقيددد قصددد ئبددادل املماةسدداد اايددد
والدةوي امل تراد بوصررا ئدبرياىل من ئدابري ال رافيد.
 -5٣وقد ئود الدول األتراا الن،ر ذ:
سن ئ ريياد وتنيد ا،ر اتستيفماة ذ منت ا العما ر اليننوديد.

اإلجراء  2-7إبراز التحديات والتماس المساعدة
 -5٤ينبغا للدول األتراا أ ئري ا يت:
بد د دراحم اليوامد د د والتح د دددياد ال د ددع ق د ددد ا د ددول دو عد د دراحم ئن د ددد ذ ئننيمل/اعتم د دداد
أيف
ئ ريياد وتنيد ذ ئناةير ال رافيد وذ اجتماعاد اتئراقيد؛
بيف ئيريد د ال دددول األتد دراا ووع ددد دعد د التنري ددع واار دداد الراعل ددد امليني ددد األم ددرو

باعتياجاهتا ذ احلاتد الع ُهتار فيرا ح امل اعد عند عداد/ئننيمل ئدابري التنريع.

اإلجراء  3-7التوعية بتدابير التنفيذ الوطنية
 -55ستتاع الدول األتراا اخل واد التاليد عل سبي األولويد:
أيف ةفددحب م ددتوو وعددا مجيددحب أصددحاب املصددلحد املينيددس باتلتخامدداد املنصددوب عليرددا
ذ اتئراقيد وبتدابري التنريع الوتنيد املتصلد ا؛
بيف التأذددد مددن ن ددر التخامدداد اتئراقيددد وئدددابري التنريددع الوتنيددد املتيلنددد ددا ذ صددروا

النواد امل لحد ،وأ ُ د د ،عند اتقتياأ ،ذ الينيد الي لريد وال ياساد والتدةي ؛
ريف ارب د ت ع ددن التن ددد ال ددعي ان ددس ذ ددعا ا ددال ذ التن دداةير ال ددع ئن دددمرا مبوج د

املاد  7وذ اجتماعاد اتئراقيد.
النتائج  -تدابير التنفيذ الوطنية
 -5٦كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين ،سوا ئلو
GE.15-13139

عال اارود قد أدد ح ما يلا:
19/20

CCM/CONF/2015/WP.3

• س ددوا ئل ددو مجي ددحب ال دددول األتد دراا ق ددد امتيفل ددت ألعل ددا امل دداد  9وق دددمت ئن دداةير ع ددن
التنري ددع ال ددوتين ذ اتجتماع دداد الر ي ددد ل ئراقي ددد وم ددن م د ل ئن دداةير ال ددرافيد املندم ددد ذ
تاة املاد 7؛
• سد ددوا ئلد ددو مجيد ددحب اارد دداد الراعلد ددد الوتنيد ددد ،مبد ددا فيرد ددا الن د دواد امل د ددلحد ،قد ددد أُبلغد ددت
باتلتخام دداد املنص ددوب عليرد ددا ذ اتئراقي ددد وبتد دددابري التنري ددع الوتني ددد ،مبد ددا ذ ذل ددك نتي د ددد
يد ا ،عند اتقتياأ ،ذ الينيد الي لريد وال ياساد والتدةي .
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