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االجتماع التاسع للدول األطراف

جنيف 4 - 2 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند (9ي) من جدول األعمال املؤقت
استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى
مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية دعم التنفيذ

خطة عمل وميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام 2020
مقدمتان من وحدة دعم التنفيذ ( 1حزيران/يونيه )2019
موجز
اهلدف الرئيسي:

دعم الدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية فيما خيص تنفيذ
االتفاقيةةة نان ةةارت الفة ة م ةةن  1ك ةةا ول ال/اناين ةةاير  31ك ةةا ول
األولاديسمرب  2020وفقاً للقرار الذي اختذته الدول األطراف يف
املة ة ة ة ة ةةؤ ر اال ،عراية ة ة ة ة ةةي األول يف نيلولا ،ة ة ة ة ة ةةب مرب  2015ويف
ق ألول ةةو ا الة ة
االج ماعةةاا القةق ةةة للةةدول األطة ةراف وعم ة ً
ةددهتا الدول األطراف من خقل خطة عمل دوبروفنيك.

احملدد :
األهداف َّ

تقدمي الدعم ال قين واملشور الرائ،ة يف مجيع جوا ب دورها
ووالي ها يف قياد عمل االتفاقية؛
تقةدمي الةةدعم مجيةع الةةدول األطةراف عةةن طريةي ليةةة تنفيةةذ
االتفاقية وجلنة ال نسيي فضقً عن تقدميه برانمج الرعاية؛
تقدمي املشور والدعم ال قين لفرادى الدول األطراف من خقل
شارت قاعد موارد تضم املمار،اا واخلةرباا املنا،ةبة امل ةةلة
ب نفيذ االتفاقية؛
اإلعةةداد لقج ماعةةاا الرويةةة ومس ة الرويةةة يف طةةار االتفاقيةةة
واالة فة ةةاا ِراي ة ةةرها وب ة ة تل ة ةةك مة ةةن املن ة ةةاا املعرفي ة ةةة
واخلرباا واملعلوماا امل علقة ب نفيذ االتفاقية؛

•
•
•
•

)GE.19-08626(A



CCM/MSP/2019/2

• تيس ة ال وا ةةل فيمةةا ب ةةأل الةةدول األط ةراف واجلهةةاا الفاعل ةةة
األخرى تاا الةلة وال عاول وال نسةيي فيمةا بينهةا واظفةاا
على العققاا العامة ِا يف تلك بذل جهود من نجل تعزيز
عاملية االتفاقية ومس تلك من األعمال امل ةلة التفاقية؛
• العمل كرلقة و ل بأل الدول األطراف واجمل مع الدويل بشأل
القضا امل ةلة ب نفيذ االتفاقية.
الن ائج امل وقعة:

•
•
•

•

•
•
•
•
امليزا ية:

أتدية الرائ،ة بفعالية العمل امل علي التفاقية على النرو الذي
يق ضيه ال كليف الةادر عن الدول األطراف؛
ايةطق ليةةة ال نفيةذ بوالي هةةا عةن طريةةي جلنةة ال نسةةيي وفق ةاً
لقراراا الدول األطراف؛
تق ةةدمي ال ةةدعم بكف ةةارت وفعالي ةةة امل ةةؤ ر اال ،عراي ةةي ال /ةةان
واج ماع ةةاا الل نة ةةة ال رض ة ة ية للمة ةةؤ ر اال ،عراية ةةي ال/ة ةةان
ومس هة ةةا م ة ةةن االج ماع ة ةةاا الروي ة ةةة نو مسة ة ة الروي ة ةةة ةس ة ةةب
االق ضارت ِا يف تلك تقدمي الدعم لربانمج الرعاية ب ية تيس
املشاركة يف هذه االج ماعاا؛
اختات الدول األطراف جرارتاا بشأل ال زاماهتا امل علقة ب رقيي
عاملية االتفاقية وتدم املخزوانا واإلزالة وال /قيف يف جمال
اظةةد مةةن املخةةاطر ومس ةةاعد الضةةرا وال عةةاول واملس ةةاعد
الدوليأل وتداب الشفافية وتداب ال نفيذ الوطنية ونل تكول
قادر على اإلبقغ عن تلك اإلجرارتاا؛
م كأل الدول األطراف من االيطق بعملها بفعالية وكفةارت
بفض ةةل املن ةةاا املعرفية ةةة واخلة ةرباا واملعلوم ةةاا تاا الةة ةةلة
التفاقية؛
قامة ة ةةة الة ة ةةدول األط ة ة ةراف و ة ة ةراكاا نقة ة ةةوى ونل تكة ة ةةول هة ة ةةذه
الشراكاا قدر املس طا حتالفاا قطرية ِا ينا،ب كل بلد؛
تقدمي مجيع الدول األطراف طلباا وعية ويف الوقت املنا،ب
من نجل ديد اآلجال ال عاهدية ةسب االق ضارت؛
تو،يع القاعد العاملية لقتفاقية إببراز مكا ها وال عريف هبا.

 485 295فر كاً ،ويسر ً

أوالا -والية وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية
فةل ه الدول األطراف يف االتفاقية
 - 1حتدد والية وةد دعم ال نفيذ على النرو الذي ّ
مهام ومسؤولياا الوةد بطرق منها ما يلي:
مسةةاعد الةةرئيمج يف مجي ةةع جوا ةةب مه ةةام الرائ،ةةة ودع ةةم جهةةود املنس ةةقأل
(ن)
وال رض لقج ماعاا الروية ومس الروية ال تُعقد يف طار االتفاقية ودعمها وم ابع ها؛
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(ب)

تقدمي املشور والدعم لفرادى الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛

(ج) ويع وتعهد قاعد مرجعية اخلرباا الفنية واملمار،ةاا تاا الةةلة وتزويةد
الدول األطراف هبذه املوارد لدى طلبها تلك؛
(د) تيس ة ال وا ةةل فيمةةا بةةأل الةةدول األط ةراف واجلهةةاا الفاعلةةة األخ ةةرى تاا
الةلة وال عاول وال نسيي فيما بينها واظفاا على العققاا العامة ِا يف تلك بذل جهود
من نجل تعزيز عاملية االتفاقية؛
(هة) مسك حماير االج ماعاا الروية ومس الروية يف طار االتفاقية واالة فاا
ب تلك من املن اا املعرفية واخلرباا واملعلوماا امل علقة ب نفيذ االتفاقية؛
دار برانمج الرعاية ِساعد من مركز جنيف الدويل إلزالة األل ام لألمسراض
(و)
اإل سا ية عن طريي تقدمي ال وجيه والرني عند االق ضارت.

اثنيا -أساس خطة عمل وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2020
 - 2عم ة ةقً ملقة ةةرر الة ةةذي اختذتة ةةه الة ةةدول األط ة ةراف يف املة ةةؤ ر اال ،عراية ةةي األول بش ة ةةأل
اإلجرارتاا املالية امل علقة ب مويل وةد دعم ال نفيذ جيري تعميم خطة العمل هذه على مجيع
الدول األطراف للنظر فيها على النرو املطلوب قبل  60يوماً من موعد عقد االج ما ال ا،ع
للدول األطراف املقةرر عقةده يف جنيةف يف الفة مةن  4 2نيلولا،ةب مرب  .2019وتب ّةأل
خطة العمل املق ةة لعام  2020األ شطة الرئيسية ال  ،ضطلع هبا وةد دعم ال نفيذ خقل
العام بطريقة ت سي ووالية الوةد والقراراا امل خذ يف االج ماعاا الروية األخرى لقتفاقية
وخطة عملها وميزا ي ها للف  2020- 2016اجملُازتأل ،لفاً والل أل اع مدهتما الدول األطراف
يف املؤ ر اال ،عرايي األول .وقد ا ،عريت جلنة ال نسيي ال ابعة لقتفاقية واع مدا املشرو
الراهن خلطة العمل لعام .2020
 - 3وتس ة ند نيض ةاً خطةةة عمةةل وةةةد دعةةم ال نفيةةذ لعةةام  2020األولةةو ا والن ةةائج
امل وقعة ال ةددهتا الدول األطراف يف خطة عمل دوبروفنيك ال  ،ظل تُس خدم كأدا لر د
ال قدم املةُررز يف تنفيذ جماالا الن ائج الرئيسية لقتفاقية ةىت موعد ا عقاد املؤ ر اال ،عرايي
ال/ان.
 - 4ويف تلةك األانةارت  ،وا ةةل وةةد دعةةم ال نفيةذ تقةةدمي الةدعم الةةقزم للةدول األط ةراف
عندما تعكف على ال فك اجلماعي يف اإلجنازاا ال حتققت منذ املؤ ر اال ،عرايي األول
وفيما تبقى من حتد ا يف ،ياق بلور خطة السنواا اخلممج القادمة ال ،ة ع مد يف املةؤ ر
اال ،عرايي ال/ان املقرر يف عام .2020

GE.19-08626

3

CCM/MSP/2019/2

اثلثا -أولوايت وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية
ألف  -توفري الدعم للرائسة وجلنة التنسيق
قد م الوةد الدعم الرائ،ة و جلنة ال نسيي يف جهودمها الرامية
ّ ، -5
والي هما من خقل األ شطة ال الية:

جناز مهام

املساعد يف تنسيي العمل املةرتب الج ماعةاا الرويةة للةدول األطةراف يف
(ن)
طةةار االتفاقي ةةة ومس ه ةةا م ةةن االج ماعةةاا مسة ة الروي ةةة واالي ةةطق ملهةةام املنب/ق ةةة م ةةن ه ةةذه
االج ماعاا؛
(ب) دعم القياد الفعالة لعمل االتفاقية من قبةل الةرئيمج والةرئيمج املع َّةأل يف مجيةع
جوا ةةب الرائ ،ةةة ِ ةةا يف تل ةةك اإلع ةةداد لقج ماع ةةاا الروي ةةة ومسة ة الروي ةةة وعق ةةدها وتق ةةدمي
حمداة عن ةالة ال نفيذ و جرارت حتليقا لدعم عمل الدول األطراف؛
معلوماا َّ
(ج) مساعد الرائ،ة على عداد ال قرير املرةلي السةنوي الةذي ،ةيقدم يف املةؤ ر
اال ،عرايي ال/ان؛
(د) دعةةم املنسةةقأل املوايةةيعيأل الةةذين يرمسبةةول يف القيةةام ِبةةادراا خا ةةة (م/ةةل
االج ماعاا واظلقاا الدرا،ية وةلقاا العمل) من نجل تعزيز تنفيذ االتفاقية؛
(هة) تزويد الرئيمج وجلنة ال نسيي ملشور ال قنية والدعم القزمأل لإلعداد للمؤ ر
اال ،عراض ال/ان والج ماعاته ال رض ية؛
ال/ان؛

(و)

دعم اجلوا ب اللوجس ية وال نظيمية لألعمال ال رض ية للمؤ ر اال ،عرايي

(ز) مساعد الرائ،ة وجلنة ال نسيي يف األعمال ال رضة ية الة ،يُضةطلع هبةا يف
،ياق بلور خطة عمل اال تفاقية للسنواا اخلممج القادمة الة ،ةيع مدها املةؤ ر اال ،عرايةي
ال/ان.

ابء  -توفري الدعم لتحقيق عاملية االتفاقية
قدم وةد دعم ال نفيذ الدعم املنسقأل والفريي العامل املعين بعاملية االتفاقية و
ّ ، -6
،ةائر الةةدول األطةراف يف طةةار جهودهةا الراميةةة ز د عةدد الةةدول األطةراف يف االتفاقيةةة؛
قيد لقواعد ال نر ،ها االتفاقية وتعزيز هذه القواعد عن
و ،نهض ل ويج لقتفاقية وز د ال ّ
طريي اإلجرارتاا ال الية:
(ن)

دعم املنسقأل يف حتديد الدول األطراف اجلديد احمل ملة؛

(ب) تةوف احملايةر املةوجز واملعلومةاا األ،ا،ةية عةن اجلهةود السةابقة واجلاريةةة يف
،بيل حتقيي عاملية االتفاقية؛
(ج) مساعد املنسقأل فيما يقومول به من مسا ٍ ون شطة توا لية مع ن ةراب
املةلرة الرئيسيأل؛
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(د) دعةةم املنسةةقأل يف تنظ ةةيم و دار االج ماعةةاا واظلق ةةاا الدرا،ةةية وةلق ةةاا
العمل احملدد اهلدف؛
(هة) املشاركة  -عند الطلب  -يف األةةدا احملليةة والوطنيةة واإلقليميةة مةن نجةل
تش يع اع ماد االتفاقية عاملياً؛
(و) تقا،م املواردااألدواا امل اةة وتقدمي املساعد العملية للدول املوقعة والدول
مس األطراف ال تطلب املساعد قبل ال ةدييااال ضمام.

جيم  -توفري الدعم يف جمال تدمري املخزوانت واالحتفاظ هبا
قد م وةد دعم ال نفيذ الدعم الفريي العامل املعين ب دم املخزوانا و الدول
ّ ، -٧
األطراف يف جمال تنفيذ نةكام املاد  3عن طريي اإلجرارتاا ال الية:
،دارت املشور نو تيس توف اخلرب ال قنية تاا الةلة ةسبما تطلبه الدول
(ن)
األطراف ال لديها ال زاماا ِوجب املاد  3مع ال كيز بوجه خاص على الدول األطراف ال
حتل املواعيد النهائية لوفائها ل زاماهتا يف عام 2021؛
(ب) م ابعة األمور ةسب االق ضارت مع الدول األطراف ال لديها مواعيد هنائية
وويكة يف طار ال زاماهتا ِوجب املاد 3؛
(ج) تقدمي ما ي لزم من دعم ةسب االق ضارت الدول األطراف ال يرجح عدم
وفائها ل زاماهتا يةمن اآلجةال النهائيةة احملةدد هلةا وحت ةاج عةداد وتقةدمي طلبةاا لل مديةد
فيما ي علي ل زاماهتا ِوجب املاد  3من االتفاقية؛
(د) تقدمي الدعم فريي ال رليل املعين ملاد  3يف ،ياق درا،ة وم ابعة طلباا
ال مديد املقدمة من الدول األطراف ال لديها مواعيد هنائية ل دم املخزوانا حتل يف عام 2021؛
(هة) تقة ةةدمي املس ة ةةاعد ةس ة ةةب الطل ة ةةب يف جم ة ةةال اإلب ة ةةقغ ع ة ةةن ال ق ة ةةدم احمل ة ةةرز
وال رد ا القائمة واالة ياجاا من املساعد يف تنفيذ املاد 3؛
(و) تيس ر،ال طلباا ال عاول واملساعد الدوليأل املقدمة من الدول األطراف
ال تقع على عاتقها ال زاماا ِوجب املاد  3يف تقاريرها امل علقة لشفافية ِوجب املاد ٧
الدول األطراف ومس ها من اجلهاا املعنية القادر على تقدمي الدعم؛
املكيفةةة ةسةب كةةل بلةد نو ال رالفةةاا
(ز) املسةاعد علةةى تعزيةز وتنفي ةذ الةّنة ُهج ّ
قيد ملواعيد النهائية املقرر هلا يف
القطرية ال ّكن الدول األطراف احمل اجة املساعد من ال ّ
االتفاقية؛
(ح) تيس ز د تبادل املعلوماا بشأل ممار،اا تدم املخزوانا الكفؤ واآلمنة
والفعالة من ةيث ال كلفة واملراعية للبيئة.

GE.19-08626

5

CCM/MSP/2019/2

دال  -توفري الدعم يف جمال اإلزالة والتثقيف للحد من املخاطر
قد م وةد دعم ال نفيذ الدعم الفريي العامل املعين إلزالة وال /قيف للرةد مةن
ّ ، -8
املخاطر و الدول األطراف ال عليها ال زاماا ِوجب املاد  4عن طريي اإلجرارتاا ال الية:
تقةدمي املعلومةةاا تاا الةةلة وتيس ة تبةادل اخل ةرباا ال قنيةة املقئمةةة علةةى
(ن)
النرو الذي تطلبه الدول األطراف من نجل مساعدهتا يف ر،ارت ممار،اا لإلزالة ت سم لكفارت
واألمال والفعالية من ةيث ال كلفة وِراعاهتا للبيئة؛
(ب) تيس ال وا ل فيما خيص االل زاماا املنةوص عليهةا يف املةاد  4ل شة يع
اإلبقغ القائم على األدلة وحتقيي االم /ال يمن اآلجال املنةوص عليها؛
(ج) تيسة ة ز د ال ع ةةاول اهلة ةةادف فيم ةةا ب ةةأل الفة ةةاعلأل املعني ةةأل يف جم ةةال تنفية ةةذ
االل زامةاا املنةةةوص عليهةةا يف املةةاد  4مةةن االتفاقيةةة مةع ال كيةةز بوجةةه خةةاص علةةى الةةدول
األطراف ال حتل اآلجال النهائية لوفائها ل زاماهتا امل علقة إلزالة يف عام 2021؛
املكيفةةة ةس ةةب ك ةةل بلةةد نو ال رالف ةةاا القطري ةةة
(د) املسةةاعد يف تعزي ةةز ال ةةنهج ّ
ل مكأل الدول األطراف ال حت اج مساعد من تنفيذ ال زاماهتا ِوجب املاد  4من االتفاقية
للوفارت آلجال النهائية احملدد هلا؛
،دارت املشور وتيسة تةوف اخلةرب ال قنيةة تاا الةةلة ةسةبما تطلبةه الةدول
(هة)
األطراف ال لديها ال زاماا ِوجب املاد  4مع ال كيز بوجه خاص على الدول األطراف ال
حتل املواعيد النهائية ل وفائها ل زاماهتا يف عام 2021؛
(و) م ابعة األمور ةسب االق ضارت مع الدول األطراف ال لديها مواعيد هنائية
وويكة يف طار ال زاماهتا ِوجب املاد 4؛
(ز) تقدمي ما يلزم من دعم ةسب االق ضارت الدول األطراف ال يرجح عدم
وفائها ل زاماهتا يةمن اآلجةال النهائيةة احملةدد هلةا وحت ةاج عةداد وتقةدمي طلبةاا لل مديةد
فيما ي علي ل زاماهتا ِوجب املاد  4من االتفاقية؛
(ح) تقدمي الدعم فريي ال رليل املعين ملاد  4يف ،ياق درا،ة وم ابعة طلباا
ال مديد املقدمة من الدول األطراف ال لديها مواعيد هنائية حتل يف عام 2021؛
(ط) يفاد بع/اا قطرية عند الطلب من نجل تقدمي خدماا ا ،شارية مو،عة
ملساعد الدول األطراف ال هي بةدد تنفيذ املاد  4نو عداد طلباا ديد.

هاء  -توفري الدعم يف جمال مساعدة الضحااي
قد م وةد دعم ال نفيذ الدعم الفريي العامل املعين ِساعد الضرا و الدول
ّ ، -9
األطراف ال عليها ال زاماا ِوجب املاد  5عن طريي اإلجرارتاا ال الية:
تقدمي املعلوماا تاا الةلة وتيس تبادل اخلرباا الفنية املقئمة على النرو
(ن)
الةذي تطلبةه الةدول األطةراف مل سةاعدهتا يف حتسةأل كميةة و وعيةة املسةاعد املقدمةة يةرا
الذخائر العنقودية ومس هم من األوخاص توي اإلعاقة؛
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(ب)

تش يع تبادل املعلوماا عن املمار،اا اجليد والفعالة من ةيث ال كلفة؛

(ج) ال شة يع علةى ز د مشةةاركة الضةرا يف عمليةاا ويةةع السيا،ةاا واختةةات
القراراا وفقا ألةكام االتفاقية؛
املكيفةةة ةس ةةب ك ةةل بلةةد نو ال رالف ةةاا القطري ةةة
(د) املسةةاعد يف تعزي ةةز ال ةةنهج ّ
ل مكأل الدول األطراف ال حت اج مساعد من تنفيذ ال زاماهتا ِوجب املاد  5من االتفاقية
للوفارت ل زاماهتا ال عاهدية؛
(هة) تيس ال ش يع على اتبا هنج م كامل زارت مساعد الضرا وتعزيز ال عاول
مع االتفاقياا األخرى وقطا اإلعاقة يف طاقه األو،ع.

واو  -توفري الدعم يف جمال التعاون واملساعدة الدوليني
 ، - 10قدم وةد دعم ال نفيذ الدعم الفريي العامل املعين ل عاول واملساعد الدوليأل
و الدول األطراف عن طريي اإلجرارتاا ال الية:
تيس االتةال بأل الدول األطراف واجلهاا الفاعلة املعنية األخرى من نجل
(ن)
ال ش يع على تعزيز الشراكاا ِا ي يح تنفيذ االل زاماا ال عاهدية تنفيذاً فعليةاً ومنا،ةباً مةن
ةيث ال وقيت؛
(ب) تعزيز ال عاول واملساعد عن طريي حتسةأل تبةادل املعلومةاا وتشةارض نفضةل
املمار،اا ومواجهة ال رد ا وكذلك عن طريي تبادل اخلرباا واملوارد ال قنية واملالية؛
(ج) تيسة تبةادل املعلومةةاا بةأل الةةدول األطةراف الة تطلةةب املسةاعد والةةدول
القادر على تقدميها كيما ُحت ّسن تلك الدول توجيه املوارد الشريرة وتكفل الوفارت الل زاماا
ِوجب االتفاقية يمن اآلجال النهائية املنةوص عليها؛
املكيفة ةسب كل بلد نو ال رالفاا القطريةة الة
(د) املساعد يف تعزيز النهج ّ
املنسي واهلادف.
تش ّ ع على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً وامقً عن طريي ال عاول ّ

زاي  -توفري الدعم يف جمال تدابري الشفافية
قد م وة ةةد دع ةةم ال نف ي ةةذ الة ةةدعم
، - 11ة ة ّ
األطراف عن طريي اإلجرارتاا ال الية:

املنس ةةي املع ةةين ب ةةداب الش ةةفافية و الة ةةدول

ال ش يع على تقدمي الدول األطراف مزيدا من ال قارير يف موعدها وبنوعيةة
(ن)
جيد وتلك لعمل ظام على براز ما للمعلوماا امل بادلة عن طريي تقارير الشفافية مةن
نمهية يف تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعا ًال؛
(ب) تقدمي املساعد ال قنية اهلادفة الدول األطراف ةسب الطلب؛
(ج)

املساعد يف م ابعة ور د تقدمي تقارير الشفافية األولية والسنوية؛

(د) املسةةاعد يف أتكيةةد نمهيةةة اإلبةةقغ ع بةةاره ندا ل ويةةيح ال رةةد ا وقيةةا
ال قدم احملرز وت عزيز ال عاول واملساعد ؛
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(هة) املساعد على ز د الوعي بفوائد اإلبقغ عن طريي منابر و،ائ ال وا ل
االج ماعي القائمة ويف االج ماعاا امل علقة بنز السقح؛
(و) تيسة تبةادل املعلومةاا بشةأل نفضةةل ممار،ةاا اإلبةقغ ونك/رهةا فعاليةة مةةن
ةيث توف الوقت؛
(ز) توف ملخةاا حتليلية للمعلوماا الوارد يف ال قارير املقدمة ِوجب املاد ٧
من نجل تيس اال ،خدام العملي لإلبقغ مع ال كيز بةفة خا ة على االل زاماا ِوجب
املواد  3و 4و 5و 6و.9

حاء  -توفري الدعم يف جمال تدابري التنفيذ الوطنية
 ، - 12قدم وةد دعم ال نفيذ الدع م
األطراف عن طريي اإلجرارتاا ال الية:

املنسي املعين ب داب ال نفيذ الوطنية و الةدول

تيس يةال و شر األدواا امل اةة لل ش يع على ز د معدل ام /ال الدول
(ن)
األطراف ألةكام املاد 9؛
(ب) املسةاعد يف ر ةةد ام /ةةال الةدول األط ةراف ألةكةةام املةاد  9وتقةةدمي الةةدعم
ال قين اهلادف للدول األطراف ةسب اظاجة؛
(ج) املساعد يف تكارت وعي اجلهاا الوطنية الفاعلة ل زاماهتا ِوجةب املةاد 9
من االتفاقية ِا يؤدي حتقيي االم /ال يف العقيد العسةكرية والسيا،ةاا العامةة وال ةدريب
على املس وى الوطين؛
(د) دعم املنسي يف تنظيم و دار االج ماعاا واظلقاا الدرا،ية وةلقاا العمل
بشأل تنفيذ املاد .9

طاء  -التواصل
 - 13يف طار السعي ل رسأل اتةة املعلوماا امل علقة التفاقية و شرها  ،قوم وةد دعم
ال نفيذ ِا يلي:
دار املوقع الشبكي الروي لقتفاقية وةسا هتا الروية على و،ائل ال وا ةل
(ن)
االج ماعي و يا ها وحتدي/ها  ،مرار لضمال جود وةسن توقيت شر املعلوماا؛
(ب) تيس ال وا ل فيما بأل الدول األطراف والدول املوقعة والدول مس األطراف
ومع مجيع اجلهاا الفاعلة واملنظماا واملؤ،ساا األخرى تاا الةلة واحملافظة على العققاا
العامة؛
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(د)

عداد منشوراا تاا لة التفاقية ومواد تروجيية نخرى ةسب اظاجة.
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رابعا -النتائج املتوقعة
 - 14بفضل الدعم الذي  ،قدمه وةد دعم ال نفيذ
ت وقع الوةد نل تسهم يف حت قيي الن ائج ال الية:

الدول األطةراف يف عةام 2020

(ن)
ايةطق ليةة تنفيةذ االتفاقيةة واملكلفةةأل بةوال ا ملهةام املوكلةة لةيهم وفق ةاً
لقراراا الدول األطراف؛
(ب) عقد املؤ ر اال ،عرايي ال/ان واج ماعاا الدول األطراف ال رض ية للمؤ ر
اال ،عرايي ال/ان و،ائر االج ماعاا األخرى الروية نو مس الروية ةسب املطلوب على حنو
ُم ةةنظّم ي سة ةةم لكف ةةارت والفعالية ةةة ِة ةةا يش ةةمل دار ب ة ةرانمج الرعاية ةةة ل يسة ة املشة ةةاركة يف هة ةةذه
االج ماعاا؛
(ج) اخت ةةات ال ةةدول األط ة ةراف جة ةرارتاا بشة ةةأل ال زاماهت ةةا امل علقة ةةة ب رقي ةةي عاملية ةةة
االتفاقية وتدم املخزوانا واإلزالة وال /قيف يف جمال اظد من املخاطر ومساعد الضرا
وال عاول واملساعد الدوليأل وتداب الشفافية وتداب ال نفيذ الوطنية ونل تكول قادر على
اإلبقغ عن تلك اإلجرارتاا؛
(د) م كأل الدول األطراف من االيطق بعملها بفعالية وكفارت بفضل املن اا
املعرفية واخلرباا واملعلوماا تاا الةلة التفاقية؛
قامة الدول األطراف وراكاا نقوى ونل تكول هذه الشراكاا قدر املس طا
(هة)
حتالفاا قطرية ِا ينا،ب كل بلد؛
(و) تقةةدمي مجيةةع الةةدول األطة ةراف ال ة تطلةةب دي ةةد اآلجةةال ال عاهديةةة طلب ةةاا
مفةلة ويف الوقت املنا،ب وفقاً للمبادئ ال وجيهية املع مد ؛
(ز)

ز د عاملية االتفاقية.

خامس ا -األنشطة والنواتج والنتائج لعام 2020
النتيجة  :1ايطق لية تنفيذ االتفاقية بوالي ها عن طريي الرائ،ة وجلنة ال نسيي وفقاً لقراراا
الدول األطراف.
الناتج  :1- 1تل ّقي الرائ،ة املعلوماا واملشور الضرورية ألدارت مهامها.

النشـا  :1- 1- 1مسةاعد الةرئيمج والةرئيمج املع ّةأل يف مجيةع جوا ةب مهةام الرائ،ةة امل علقةةة
ب رقيي نهداف االتفاقية.
حمداةة عةن ةالةة ال نفيةةذ
النشـا  :2- 1- 1تقةدمي الةدعم الفةين مةن خةقل ويةع معلومةاا َّ
وحتليل الويع ومس تلك من الواثئي واألدواا العملية.
النشـا  :3- 1- 1اإلعةةداد لقج ماعةاا ال رويةةة ومسة الرويةةة الة تعقةةد يف طةار االتفاقيةةة
ودعمها وم ابع ها ةسب مق ضى اظال.
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الناتج  :2- 1تل ّقي املنسقأل املواييعيأل والفريي العامل لكل منهم ما يكفي من املشور والدعم
ل مكينهم من رواد الدول األطراف بشأل الوفارت ل زاماهتا.
النشا  :1- 2- 1دعم املنسقأل املواييعيأل واألفرقة العاملة وفقاً ألولو هتا املس ند
عمل دوبروفنيك وخط العمل السنوية ملد والي هم.

خطة

النشا  :2- 2- 1اإلعداد لقج ماعاا مس الروية ودعمها يابة عن املنسقأل املواييعيأل
ِا يف تلك عداد الواثئي تاا الةلة.
النشا  :3- 2- 1االيطق أب شطة امل ابعة بنارت على طلب املنسقأل املواييعيأل والفريي
العامل لكل منهم.
النشا  :4- 2- 1االة فاا ِراير ُحم ّداة لقج ماعاا الروية ومس الروية وب تلك من
املن اا املعرفية واخلرباا واملعلوماا.
النتيجة  :2تقدمي الدعم على النرو املطلوب وبطريقة ت سم لكفارت والفعالية لقج ماعةاا
امل ةلة ملؤ ر اال ،عرايي ال/ان ومس تلك من االج ماعاا الروية نو مس الروية ِا يف تلك
تقدمي الدعم لربانمج الرعاية ب ية تيس املشاركة يف هذه االج ماعاا.
الناتج  :1- 2تل ّقي الرائ،ة واملنسقأل املواييعيأل والفريي العامةل لكةل مةنهم املشةور والةدعم
الضروريأل لضمال ا عقاد املؤ ر اال ،عرايي ال/ان بن اح.
النشا  :1- 1- 2تقدمي الدعم الفين واإلداري واللوجسة علةى النرةو املطلةوب
وجلنة ال نسيي من نجل تنظيم املؤ ر اال ،عرايي ال/ان.
النشـ ــا  :2- 1- 2القية ةةام ببع/ة ةةاا ا ،ة ة طق
اال ،عرايي ال/ان.

الرائ،ةة

ةسة ةةب االق ض ة ةارت عة ةةداداً ل نظة ةةيم امل ة ةةؤ ر

الناتج  :2- 2تل ّقي الرائ،ة واملنسقأل املواييعيأل والفريي العامةل لكةل مةنهم املشةور والةدعم
الضروريأل ل نظيم االج ماعاا الروية ومس الروية امل علقة لسعي حتقيي هةدف االتفاقيةة
طوال العام.
النشا  :1- 2- 2ال رض لقج ماعاا الروية ومس الروية وعقدها ِوجب االتفاقية لدى
طلب تلك.
النشا  :2- 2- 2مسك حماير ُحم ّداة لقج ماعاا الروية ومس الروية ال تعقد يف طار
االتفاقية وم ابعة ائ ها بنارت على الطلب.
النـاتج  :3- 2ز د عةةدد الةدول األط ةراف والةةدول األخةرى امله مةةة الة حتضةةر االج ماعةةاا
بفضل برانمج رعاية جيد األدارت.
النشـا  :1- 3- 2دار ب ةرانمج الرعايةة ِ -سةةاعد مةةن مركةز جنيةةف الةدويل إلزالةةة األل ةةام
لألمسراض اإل سا ية  -ا ،ناداً معاي حتددها جلنة ال نسيي.
النتيجة  :3اختات الدول األطراف جرارتاا بشأل ال زاماهتةا امل علقةة ب رقيةي عامليةة االتفاقيةة
وتدم املخزوانا واإلزالة وال /قيف يف جمال اظد من املخاطر ومساعد الضرا وال عاول
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واملساعد الدوليأل وتداب الشفافية وتداب ال نفيذ الوطنية ونل تكول قادر على اإلبقغ عن
تلك اإلجرارتاا.
الناتج  :1- 3تل ّقي الدول األطراف ما يكفي من املشور والدعم ل مكينها من اختات جرارتاا
بشأل االل زاماا الوارد يف خطة عمل دوبروفنيك.
النشا  :1- 1- 3تقدمي املشور وتيس تقدمي اخلرب ال قنية تاا الةلة

الدول.

النشا  :2- 1- 3تزويد الدول ِا يلزم من معلوماا وندواا وموارد ل نفيذ ال زاماهتا.
النشا  :3- 1- 3تيس ز د ال عاول فيما بأل ن راب املةلرة املعنيأل يف تنفيذ االتفاقية.
النشا  :4- 1- 3القيام ببع/اا دعم لدى طلب الدول تلك ل قدمي الدعم ال قين بشةأل
تنفيذ االل زاماا األ،ا،ية ِوجب االتفاقية.
النشا  :5- 1- 3تنظيم ةلقاا عمل تاا تركيز قليمي نو مواييعي بنارت على الطلب
بشأل االل زاماا األ،ا،ية ِوجب االتفاقية.
الناتج  :2- 3تل ّقي الدول األطراف ما يكفي من املشور والدعم ل مكينها من تقدمي تقارير عن
ال زاماهتا ِوجب االتفاقية.
النشا  :1- 2- 3املساعد يف م ابعة تقدمي ال قارير األولية وانو السنوية امل علقة لشفافية
وال قةارير امل ةأخر وتلةك ب وجيةةه ر،ةائل تذك يةة ظةام وتقةةدمي دعةم هةادف للةدول األط ةراف
ةسب اظاجة.
النشا  :2- 2- 3تيس تبادل املعلوماا بشأل نفضل ممار،اا اإلبقغ ونك/رها فعالية من
ةيث توف الوقت.
النشا  :3- 2- 3تش يع ز د معدل ال زام الدول األطراف ِواعيد تقدمي ال قارير وب قدمي
تقارير الشفافية تاا النوعية املميز .
النشا  :4- 2- 3ال ويج ألمهية اإلبقغ بو فه ندا ً لبيال ال رد ا وال قدم احملرز ودعةم
ال عاول واملساعد .
الناتج  :4م كأل الدول األ طراف من االيطق بعملها بفعالية وكفارت بفضل املن اا املعرفية
واخلرباا واملعلوماا تاا الةلة التفاقية.
الناتج  :1- 4ز د معارف مم/لي الدول األطراف فيما ي علي التفاقية.
النشـا  :1- 1- 4تنظةيم جلسةاا ةاطةة م عمقةةة بشةأل االتفاقيةة ملم/لةي الةدول األط ةراف
اجلديد بنارت على الطلب.
النشــا  :2- 1- 4تيسة ة ال وا ةةل ل شة ة يع تعزي ةةز الش ةراكاا فيم ةةا بةةأل ال ةةدول األطة ةراف
ون راب املةلرة اآلخرين من نجل تسريع تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامقً.

النشا  :3- 1- 4تعزيز ال عاول واملساعد عن طريي حتسأل تبادل املعلوماا وتشارض نفضل
املمار،اا ومواجهة ال رد ا وعن طريي تبادل اخلرباا واملوارد ال قنية واملالية.
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وتعهد قاعد مرجعية يف جمال اخلرب ال قنية تاا الةلة واألدواا
النشا  :4- 1- 4شارت ُّ
العملية وال رليلية واملوارد امل اةة.
الناتج  :2- 4ز د اتةة املعلوماا امل علقة التفاقية وعملياهتا للدول األطراف.
النشا  :1- 2- 4عداد منشوراا ومواد تروجيية نخرى تاا لة التفاقية وتوزيعها على
طاق وا،ع ةسب الضرور .
النشـا  :2- 2- 4دار املوقةةع الشةةبكي الروةةي لقتفاقيةةة وةسةةا هتا علةةى و،ةةائل ال وا ةةل
االج ماعي و يا ها وحتدي/ها  ،مرار وتقدمي معلوماا فنية م علقة التفاقية عن طريي وىت
األدواا م/ةل العنةاوين اإللك و يةة وو،ةائل ال وا ةةل االج مةاعي والر،ةائل اإلعقميةة واملوقةةع
الشبكي لقتفاقية.
النشـا  :3- 2- 4اإلبةةقغ ةسةب االق ضةةارت عةن املقةةرراا واألولةو ا ال ة تسةفر عنهةةا
االج ماعاا ال تُعقد يف طار االتفاقية.
النتيجـة  :5قامةة الةدول األطةراف وةراكاا نقةةوى ونل تكةول هةذه الشةراكاا قةدر املس ة طا
حتالفاا قطرية ِا ينا،ب كل بلد.

ةبةذا لةو تكةةول
النـاتج  :1- 5تل ّقةي الةدول األطةراف الةدعم املطلةوب إلقامةة وةراكاا نقةوى ّ
حتالفاا قطرية ِا ينا،ب كل بلد.
النشا  :1- 1- 5دعم االج ماعاا ال تعقدها الدول األطراف وانو املنسقول املواييعيول
وتقدمي املعلوماا األ،ا،ية واألدواا واملوارد تاا الةلة ةسب الطلب.
النشـا  :2- 1- 5تسةهيل تبةادل املعلومةاا فيمةا بةأل الةدول الة تطلةب املسةاعد والةةدول
املاحنة واجلهاا الفاعلة الرئيسية األخةرى ل عزيةز الشةراكاا القائمةة نو قامةة وةراكاا جديةد
لز د تنفيذ االتفاقية.
النشا  :3- 1- 5القيام ببع/اا دعم لدى طلب الدول األطراف تلك وةسب االق ضارت.
النشا  :4- 1- 5تيس ا ،ضافة جنيف الج ما واةد على األقل لل رالفاا القطرية.
النتيجة  :6تقدمي مجيع الدول األطراف املعنية طلباا وعية ويف وق ها ل مديد اآلجال.
الناتج  :1- 6تل ّقي الدول األطراف ال نفادا أب ه ،يلزمه ا تقدمي طلباا ديد فيما ي علي
ب نفيذها للماد  3نو  4ما يكفي من الدعم وال وجيةه يف عةداد طلباهتةا وتقةدميها يف الوقةت
املنا،ب.
النشا  :1- 1- 6تقدمي املشور وال وجيه الدول األطراف املعنية ةسب االق ضارت من
نجل عداد طلباا ال مديد وتقدميها يف الوقت املنا،ب.
النشا  :2- 1- 6يفاد بع/اا بنارت على الطلب ل لبية طلباا الدول األطراف الة هةي
بةدد عداد طلباا ديد لآلجال ِوجب املاد  3نو .4
النتيجة  :7تو،يع القاعد العاملية لقتفاقية إببراز مكا ها وال عريف هبا.
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الناتج  :1- 7ةةول املنسقأل بشأل عاملية االتفاقية والدول األطراف يف االتفاقية على الدعم
املرجو من نجل اختات جرارتاا بشأل الوفارت الل زاماا امل علقة ب رقيي عامليةة االتفاقيةة علةى
النرو الوارد يف خطة عمل دوبروفنيك.
النشـا  :1- 1- 7دعةةم االج ماعةةاا ال ة يعقةدها املنسةةقول وتقةةدمي املعلومةةاا األ،ا،ةةية
واألدواا واملوارد تاا الةلة ةسب الطلب.
النشا  :2- 1- 7مساعد املنسقأل يف جهودهم يف جمال ال وعية وامل ابعة عند الطلب.
النشا  :3- 1- 7القيام ببع/اا دعم لدى طلب الدول األطراف تلك.
النشا  :4- 1- 7تنظيم وعقد ةلقاا عمل وةلقاا درا،ية بشأل عاملية االتفاقية تكول
قليمية ال كيز نو نو،ع من تلك.
النشا  :5- 1- 7تزويد الدول املوّقعة وانو الدول مس األطراف ال حت اج
ال ةديي نو اال ضمام ألدواا امل اةة واملساعد العملية.

مساعد قبل

سادسا -ميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام 2020
الكلفة

2020

مقةظاا

املرتباا

361 669

يعمل املدير ونخةائي دعم ال نفيذ بدوام كامل
ويةدعمهما مسةاعد لشةؤول دعةم ل نفيةذ يعمةةل
بنةف دوام.

ال كاليف االج ماعية

66 626

ال كلفةة ال قديريةةة ت وقةةف علةةى ،ةةن املةةو فأل
وويعهم االج ماعي ومعدالا الر،وم السائد
الة يفريةةها مقةدمو اخلدمةةة .وتشةمل الر،ةةوم
ال أمأل اإللزامي امل علي لسفر واظواد .

ال وا ل

8 000

ة ة ةةيا ة املوق ة ة ةةع الش ة ة ةةبكي لقتفاقي ة ة ةةة وامل ة ة ة ةواد
ال وجيية واملنشوراا واخلدماا اال ،شارية
وما تلك.

السفر

38 000

املشةاركة يف اج ماعةاا االتفاقيةة إليةةافة
 ،ةةفر امل ةةو فأل يف بع /ةةاا ال ةةدول ةس ةةب
االق ضةارت .وي وقةع مةا ال يقةل عةن  10بع/ةاا
دعم و،فر ا ألمسراض /يل االتفاقية.

تكاليف دعم ال نفيذ
األخرى

11 000

اخلدماا اال ،شارية و جيار ال رف وةلقاا
العمل واإلعاوة وما تلك.

اجملموع
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الكلفة

2020

النفقاا اإلدارية

تربعاا عينية من
مرك ة ة ة ة ة ةةز جني ة ة ة ة ة ةةف
ال ة ة ة ة ة ةةدويل إلزال ة ة ة ة ة ةةة
األل ةةام لألمسة ةراض
اإل سا ية

مقةظاا

تشةةمل تك ةةاليف م /ةةل جيةةار املكات ةةب و ظ ةةام
املراقبةة الداخليةةة و دار بةرانمج الرعايةةة و دار
املوارد البشرية وما تلك.

سابعا -االفرتاضات
ق مس داماً وميكن ال نبؤ به خلطة عمل
 - 15اتةة الدول األطراف يف الوقت املنا،ب وي ً
وةد دعم ال نفيذ.
 - 16كفالةة الةدول األط ةراف تنا،ةب مسة وى ال مويةةل مةع خطةة عمةةل وةةد دعةم ال نفيةةذ
امل في عليها للعام.
 - 1٧قامة تعاول وايي مع كافة الشركارت الرئيسيأل وايطق مجيع اجلهاا الفاعلة املعنية
(الدول األطراف ومك ب األمم امل رد لشؤول ز السقح واملنظماا الدولية اظكومية ومس
ة ر ة ةةم وةةةد دعةةم
اظكوميةةة واجمل مةةع املةةدن) أبدوارهةةا علةةى النرةةو امل وقةةع لنظةةر
ال نفيذ األمر الذي يق ضي نل ت سم مجيع جرارتاهتا لكفارت والفعالية من ةيث ال كلفة.
مالحظات عن امليزانية
• مةن امل وقةع يف عةام  2020نل تزيةد ن شةطة الةدعم ال قةين بسةبب ةلةول موعةد هنةةائي
واة ةةد ِوجة ةةب املة ةةاد  3واقا ةةة مواعية ةةد هنائية ةةة ِوج ةةب املة ةةاد  4يف عة ةةام .2021
و،يس مر نيضاً الدعم املقدم اق دول نطراف كا ت قد قدمت طلبةاا ديةد
وافي عليها االج ما ال ا،ع للدول األطراف.
• و ،شمل الرةقا السنوية العشر امل وقعة نربع تذاكر ،فر طويل و،ت تذاكر ،فر
قة يف الدرجة االق ةادية ملو في وةد دعم ال نفيذ .و،يشمل السفر نيضاً بع/اا
قُطرية داخلية حتض ية للمؤ ر اال ،عرايي ال/ان.

• و ،وقف ال ربعاا العينية من مركز جنيف الدويل إلزالة األل ام لألمسةراض اإل سةا ية
علةةى مجلةةة نمةةور منهةةا ت ةواتر االج ماع ةةاا املعقةةود علةةى النرةةو الةةذي تقةةرره ال ةةدول
األطراف.
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