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

 من جدول األعمال املؤقت املنقح 8البند 
استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرر  مممرة 

 لتحقيق غايات االتفاقية

 رصرررد التقررردر المحررررذ خررر  تنفيررر  خ رررة عمرررل -المرحلررر  جنيررر  تقريرررر   
 دوبروخنيك

 رئيس االجتماع السادس للدول األطرافقدمه   

 مقدمة -أوالا  
ال ننييدددق انياقيدددئ الدددق ا ي يقددددذ  دددقا التقييدددي علددديالجت همي يددداجت لالها دددا  واأل قددداذ    ددد -1

ة إجياءانددددخ    مددددئ عمددددا دوتيوهنيدددد  الدددد  نوجددددخ ال مددددا املت لدددد  ددال نقوديددددئ علددددا الن ددددو ا دددد
حىت مدؤمتي االسدت ياض اليندامل املقدي  عقدد   2015تاالنياقيئ منق مؤمتي االست ياض األول   عاذ 

ندددق مدددؤمتي االسدددت ياض األول . وييكدددذ  دددقا التقييدددي تالت ديدددد علدددا التقددددذ ا دددي   م2020  عددداذ 
 .2016حذييان/يونيخ  30 حىت
شكا وثيقئ عمليئ ومييدة قد  اإلمكان تشأن ننييق االنياقيدئ علدا ليوقد ُصمِّم التقييي  -2

نوجيددخ املناقشددا    االجتمدداد اللددادا للدددول األ ددياإ مددن يهدددإ إ  الصدد يد ال دداملم. كمددا 
تهددا. وقددد جلا الي يلدديئ و/أو الت ددديا  الدد  يت دد  م ددالل  صددد التقدددذ ا ددي   وعديددد امللددا ا 

عدن حالدئ سديي ئ ُلِّصت ال ناصي الي يليئ   كا  دال مدن االداال  املوايدي يئ لتقددع  دئ عامدئ 
 مسددم، كمددا ال يلدد ا إ  مملددت نقددع نقييددي تددأح حدال مددن األحددوال يلغددم ننييدق االنياقيددئ. وال 

ي     ننييددق اإلجددياءا  الددوا دة    مددئ عمددا دوتيوهنيدد  نقدددع نةددية كاملددئ عددن كددا التقدددذ ا دد
. ويلدددتند مندددمون  دددقا التقييدددي إ  م لومدددا  متاحدددئ لل مدددوذ،  دددا    لددد  نقدددا يي 32وعددددد ا 

 نيلان/أتييا. 30الشياهيئ األوليئ واللنويئ للدول األ ياإ ال  حيا موعد نقدميها سنوياجت   
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 موجز التقرير -ثانياا  
 التفاقية:تحقيق عالمية ا

 ؛100الدول األ ياإ إ   أ تع دول جديدة  مود   اننماذُ  ع   ه   )أ( 
املتميندددددا  2020ال يدددددذال الت ددددددح قا مددددداجت هيمدددددا يت لددددد  تت قيددددد   ددددددإ عددددداذ  )ب( 

 دولئ  يهاجت. 130  
 تدمير المخزونات:

 أهنت ثالث دول أ ياإ ندمري املخذونا  قبا املواعيد ال  حددهتا االنياقيئ؛ )أ( 
 ؛3ال نذال عشي دول أ ياإ م نيئ تالتذاما   وجت املادة  ()ب 
دول مدن  8مينم ندمري املخذونا  علا حنو جيد  غم أنخ ال يذال يت   علا  )ج( 

  يي تشأن اهلدإ املتمينا   ويع  مئ نُيص د هلا املوا د الال مئ.ادولئ نقدع نق 11أصا 
 :إذالة مخلفات ال خائر العنقودية

م لوما    نقا يي دا املقدمدئ  وجدت  دولئ  يهاجت  13دول من أصا  8قدمت  )أ( 
تشددأن ح ددم و/أو موقددع املنددا   امللوثددئ وتشددأن التددداتري املتخددقة مددن أجددا منددع وصددول  7املددادة 

 املدني  إ  املنا   امللوثئ وتشأن استخداذ امللح   تيا ها وم ايري عملياهتا؛
 عن أ اٍض؛أهيجت دول أ ياإ تأهنا  3أهاد   )ب( 
الدددددقح يُلدددددذ ذ الددددددول  4-3ال ندددددذال امل لومدددددا  ناقصدددددئ هيمدددددا يت لددددد  تددددداإلجياء  )ج( 

األ ياإ تاإلتالغ عن إشياك االتم ا  املتني ة   ويع اُلمط الو نيئ إل الئ خمليا  الق ا ي 
املنةددو  اجلنلددامل ومياعدداة عامددا اللددن لدددت ويددع إجددياءا  ت مدديم مياعدداة ال نقوديددئ وننييددق ا وت

 اجهئ  ق  اآلهئ.مو 
 مساعدة الضحايا:

 10أتلغدت ، 5ا التذامدا   وجدت املدادة هلد أُهيدد  تدأندولدئ  يهداجت  14أصدا مدن  )أ( 
 و ين؛ منل دول عن ن ي  

دول تأهندا  5عشدية  مدئ و نيدئ   حد  أهداد   مدن الددول األ تدع 8ويد ت  )ب( 
 ؛أد ت جهود ا مللاعدة الن ايا   قماد اإلعاقئ األوسع نماقاجت 

دول أ ددياإ تأهنددا أشدديكت الندد ايا و/أو األشددخاق  وح اإلعاقددئ  7أهدداد   )ج( 
   عمليئ صنع القيا .
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 التعاون والمساعدة الدوليان:
، 2015دول أ دددددددددياإ امللددددددددداعدة   نقا يي دددددددددا اللدددددددددنويئ ل ددددددددداذ  9 لبدددددددددت  )أ( 
 دة؛دول تأهنا نلقت امللاع 4دولئ تأهنا قدمت امللاعدة إ  دول متني ة و 14 وأهاد 

تأهندددا  صصدددت مدددوا د و نيدددئ لتنييدددق انياقيدددئ الدددق ا ي  دولدددئ  يهددداجت  11أهددداد   )ب( 
 ال نقوديئ؛
امللدداعدة أو  7 وجددت املددادة  2015دولددئ  يهدداجت   نقا يي ددا ل دداذ  23 لبددت  )ج( 

 أهاد  تأهنا قدمتها.
 تدابير الشفاخية:

 ؛2015دولئ  يهاجت نقا يي ا ل اذ  43قدمت  )أ( 
 ؛7 وجت املادة  2015دولئ ت د نقا يي ا ل اذ  24مل نقدذ  )ب( 
 دول أ ياإ نقا يي الشياهيئ األوليئ؛ 8قدمت  )ج( 
 دول أ ياإ ت د نقا يي الشياهيئ األوليئ ال  ها  موعد ا؛ 8مل نقدذ  )د( 
 مل عن ت د مواعيد نقدع التقا يي تالنلبئ للبع دول أ ياإ. )ه( 

 :ةتدابير التنفي  الوطني
إ  ننييددددق انياقيددددئ الددددق ا ي  اعتمددددد  دولتددددان  يهددددان قددددوان  هتدددددإ عديددددداجت  )أ( 
 دولئ؛ 26 مود الدول األ ياإ ال  ه لت  ل  تالتايل تلغ و  ال نقوديئ،
قدددددمت دولتددددان  يهددددان م لومددددا    نقا يي ددددا األوليددددئ تشددددأن ننييددددق القددددوان   )ب( 
 اجلديدة؛
 لدديا األمددي وايدد اجت    حدد  دول أ ددياإ تأهنددا تصدددد ويددع قددوان  5أهدداد   )ج( 

 دولئ  يهاجت. 44   هيما يت ل  تالتقدذ ا ي 
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 30إلرررررر   2015أيلول/سرررررر تم ر  12التقريررررررر المرحلرررررر  للفترررررررة مرررررر   -ثالثاا  
 2016حزيران/يونيه 

 تحقيق عالمية االتفاقية -أل  
 1 اجلدول  

 األ داإ
 وعد امل ا اإلجياء

 االست ياض اليناملمؤمتي  عقي  عامليئ االنياقيئ

 ا ديدداد عدددد الدددول األ ددياإ   االنياقيددئ
 علا األقا( 130)

اخنيدداض عدددد حدداال  االسددتخداذ املبلدددغ 
 عنها املذعومئ واملؤكدة

   االنياقيئ أ ياهاجت  أصب ت أ ت ئ تلدان دوالجت  عدد الدول املننمئ إ  االنياقيئا دياد 
 100 يبلغ  مود الدول األ ياإ حالياجت 

 ُموقِّ ئ دولئ 19
 2020عدداذ بلددوغ  دددإ لدولددئ  30البدداقم  ددو 

الددددوا د    مددددئ عمددددا دوتيوهنيدددد  واملتمينددددا   
 دولئ 130
 74الق ا ي ال نقوديئ  إ  انياقيئت د ننم نمل 

   األمم املت دة  دولئ عنواجت 

 االنياقيئ عامليئعقي  نبا ؤ   م دل 

 دولئ 16اجتماعا  ثنا يئ مع عقد املنلقون  عقي  عامليئ االنياقيئن ذيذ 
 اجتماد واحد غري  مسم ع قد  نيسيخ امل ايري ال  حددهتا االنياقيئ

 أ ت ئ تيانا الي اسئ صد   أ

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
نلددتخدذ عوامددا دا ليددئ و ا جيددئ أن االنياقيددئ لل هددا  امل نيددئ تكيددف ميكددن  )أ( 

 ؟إ  االنياقيئحمددة من أجا حيذ الدول علا االننماذ 
اسدددتخداذ علدددا األدلدددئ املتاحدددئ اململدددوب هيمدددا يت لددد  تمدددا  دددو ملدددتوت اليقددد   )ب( 

 لق ا ي؟لتل  اإنتاج و/أو نقا و/أو  استخداذعلا أح الدول لكم عتج الق ا ي ال نقوديئ 
الددولي  ون ذيذادا لذيددادة و  اإلقليميدد  ت داون وامللداعدةكيدف ميكدن اسددتخداذ ال )ج( 
 الق ا ي ال نقوديئ؟ انياقيئإ  الدول اننماذ 

: رصرد التقردر المحررذ خر  تنفير  خ رة عمرل االتفاقية عالميةبشأن تحقيق التقرير المرحل   -2 
 دوبروخنيك

ل اليدداة املشددمولئ عدددد الدددول األ ددياإ   انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ  ددالاسددتمي نذايددد  -3
 أيلدددددددول/ 30: الصدددددددومال )، و دددددددمأ تدددددددع دولانندددددددمت إليهدددددددا نقييدددددددي، آ دددددددي ومندددددددق . تدددددددالتقييي
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 نيلدددددددددان/ 6كوتدددددددددا )(؛ و 2015نشددددددددديين األول/أكتدددددددددوتي  1؛ ومو يشددددددددديوا )(2015 سدددددددددبتمرب
الت ددد  ، 2016حذييان/يونيدددخ  30وحدددىت  (.2016نيلدددان/أتييا  19وتددداالو ) (؛2016 أتييدددا

منهددددا دول   100و تددددالتوقيع أو التصدددددي  أو االننددددماذ.إمددددا دولددددئ  119 مددددا  موعددددختاالنياقيددددئ 
 .ُموقِّ ئ دول   19أ ياإ و

لتصدي  واالننماذ   اللنوا  األو  لالنياقيئ، نبا أ م دل عقيد  ل ونرية سيي ئوت د  -4
دول جديددة(  غدم أن  4جديددة( واااليدئ ) ئدولد 12عامليئ االنياقيئ تد  هداة اإلتدالغ اللداتقئ )

وعددالوة  الب ددي الكددا ي  إ  منمقددئ ا دديط اهلدداد .منمقددئ امتددد  مددن  يدددةاجلدالدددول األ ددياإ 
 30، ينبغدم أن ينندم إ  االنياقيدئ مدن  مدئ عمدا دوتيوهنيد  1-1إلجدياء ل وهقداجت علا  ل ، و 
دولددئ  130  املتمينددا دإ تالتددايل اهلددت قدد  لي مددؤمتي االسددت ياض اليندداملحبلددول موعددد دولددئ أ دديت 

دولئ عنواجت   األمم املت دة مل نوقع علا االنياقيئ وال  دم  74. وتاإلياهئ إ   ل ، هإن  يها
 اننمت إليها.

)الصددددومال وتدددداالو( علددددا انياقيددددئ صدددددقت دولتددددان موق تددددان ، آ ددددي نقييددددي عقدددددنومنددددق  -5
نياقيئ ت د مديو  أكيندي مل نصدق ت د علا اال دولئ ُموقِّ ئ 19. وم ىن  ل  أن الق ا ي ال نقوديئ

، تدنن، و أوغندا، و أنغوال، و إندونيلياو ق  الدول  م  حيذ النيا . اد وهلمن مخا سنوا  علا 
سددان ، و جيبددوي، و مجهو يددئ الكونغددو الدميقيا يددئ، و مجهو يددئ أهييقيددا الوسددما، و جامايكددا، و ننذانيدداو 

، ني رييدددا، و ناميبيدددا، و دغشدددقيم، و ليربيدددا، و كينيدددا، و قدددربق، و اليلبددد ، و غامبيددداو  ،ندددومم وتيينلدددي 
 . اي و 
مدع دول ُموقِّ دئ ثنا يدئ ومشلت إجدياءا  عقيد  عامليدئ االنياقيدئ والت ييدف تدا اجتماعدا   -6

دعددا إليهددا الددي يا واملنلددقون امل نيددون تت قيدد  عامليددئ االنياقيددئ  ددوال هدداة  وأ دديت ليلددت أ ياهدداجت 
، وقُدددددمت علددددا االننددددماذ إ  االنياقيددددئلتشدددد يع الدددددول واليددددتهم. وُعق ددددد  اجتماعددددا  ثنا يددددئ 

نواجهها الدول قد االول لل قبا  والت ديا  ال   إجياد لتيلري ها، لب، لدت م لوما  إياهيئ
وقِّ دددئ   عمليدددئ التصدي /االنندددماذ.

ُ
وقِّ دددئ وغدددري امل

ُ
امل نيدددون املنلدددقون عقدددد و   دددقا الصددددد،  امل

األ جنتد ، وإندونيلديا، وأنغدوال، : ، و دمدولدئ 16مدع ثينلدم االنياقيئ اجتماعدا  عامليئ تت قي  
وأوغندددا، والربا يددا، ونايلنددد، وننذانيددا، ومجهو يددئ الكونغددو الدميقيا يددئ، وجنددوب اللددودان، وصدديتيا، 

كمددددا عمدددددا وهنددددذويال، ومدغشدددددقي، وناميبيددددا، و ددددداي ، والواليددددا  املت ددددددة األمييكيددددئ، والددددديمن.  
 دددهها استندداهئ حلقددئ عمددا إقليميددئ أهييقيددئ مددن أجددا  املنلددقون تالت دداون مددع االعدداد األهييقددم

وقِّ دئ   أهييقيدا ملناقشدئ الت دديا  واالدول املمكندئ لالنندماذ إناحئ 
ُ
وقِّ دئ وغدري امل

ُ
هيصدئ للددول امل

 .2016  آب/أغلما  االقئ املقي  عقد، ومن انياقيئ الق ا ي ال نقوديئإ  
ئ مل ننندم دولد 53نندماذ إ  االنياقيدئ إ  نملدت هيهدا االي اسدئ  سدا ا وت ينت  يئدئ ال -7

 دولئ. 32للقياذ  لاٍد     مماجت الي اسئ كما وي ت  يئئ   ت د.إليها 
االنياقيدئ،  حددندخح قالدامل يدا  جهدود لت ذيدذ تُقلت عدة ومنق مؤمتي االست ياض األول،  -8

انددئ أح اسدددتخداذ تإدلت هددد الي اسددئ  يئدددئ   صدددا ة جدددول األعمدددال، ومددن تينهددا نقدددع وجل لددخ 
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قددد   للددق ا ي ال نقوديددئ مددن قبددا أيددئ جهددئ أثندداء مددؤمتي القمددئ ال دداملم لل مددا اإلنلددامل الددقح عُ 
 أيدددددددا / 17الي اسدددددددئ    يئدددددددئ كمدددددددا نةمدددددددت . 2016أيا /مدددددددايو  24و 23إسدددددددمنبول يدددددددومم 

 اسددتخداذم ددايري مكاه ددئ ون ذيددذ االنياقيددئ عامليددئ عقيدد  غددري  مسددم تشددأن  اجتماعدداجت  2016 مددايو
االجتمداد مناقشددئ كيييددئ . ونددو ا الدق ا ي ال نقوديددئ مددع  موعدئ مددن الدددول واملنةمدا  الشددييكئ

ال امليددئ وكددقل  نقدددع عقيدد    ننييددق  مددئ عمددا دوتيوهنيدد  هيمددا يت لدد  تالوصددم و  املنددم قدددماجت 
 نوصيا  نلتند إ  أهنا املما سا .

نوثيدددد  االسددددتخداذ املذعددددوذ   ددددقا التقييددددي، جدددديت نأكيددددد و/أويشددددملها و  اليدددداة الدددد   -9
  انياقيدئ الدق ا ي ال نقوديدئ )اجلمهو يدئ ت  ليلدتا مدن الددول األ دياإ للق ا ي ال نقوديئ   دول
 ددديب عدددن أ ت دددئ تياندددا  ناهلولنديدددئ يدددئ و الكيوان يئتدددا الي اسدددئ صدددد   أو . ال يتيددئ اللدددو يئ والددديمن(

 قوديئ   اجلمهو يئ ال يتيئ اللو يئ واليمن.القل  إ اء االستخداذ امللتمي أو املذعوذ للق ا ي ال ن

 تدمير المخزونات واالحتفاظ بما -باء 
 2اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل ندمري املخذونا 

أهندددت ا ديددداد عددددد الددددول األ دددياإ الددد  
 ندمري خمذوناهتا

امللددددددا ا عددددددن اإلتدددددالغ نذايدددددد ملددددددتويا  
 ددددددا    لدددددد  ، 3املت لقددددددئ تتنييددددددق املددددددادة 

م لومدددددا  عدددددن كميدددددئ الدددددق ا ي الصدددددغرية 
 ا تيظ تا واالستخداذ املقي  هلا

 هددددددددع ملددددددددتوت نبددددددددادل امل لومددددددددا  عددددددددن 
املما سدددددا  اجليددددددة والي الدددددئ مدددددن حيددددد  
التكليئ    ال ندمري املخذونا ،  دا   
 لدد  علددا صدد يد اللددالمئ واآلثددا  البيئيددئ 

 ءةوالكيا

دول أ دياإ تدأن لدديها  مدئ لتددمري  أ تدعهداد  أ ويع  مئ نُيص د هلا املوا د الال مئ
 املخذونا  أو تأهنا تصدد وي ها

أتلغدددددت ثدددددالث دول أ دددددياإ عدددددن نمبيددددد  م دددددايري 
 مت لقئ تاللالمئ والبيئئ

قدددمت سددت دول أ ددياإ م لومددا  تشددأن حالددئ 
 ندمري خمذوناهتا والتقدذ ا ي     ل  االال

دولددددئ  دددديإ امللدددداعدة والت دددداون الدددددولي    لبددددت
 3 وجت املادة 

نبدددددددادل املما سدددددددا  ملدددددددتويا   يدددددددادة  
 الواعدة

أهاد  دولئ واحدة تأهنا نلقت الدعم من منةمدئ 
 غري حكوميئ دوليئ

نمبيدددددددد  هندددددددددج مناسدددددددددت هيمدددددددددا يت لددددددددد   
 تاالحتياظ تاملخذونا 

أعلنددت مخددا دول االحتيدداظ تالددق ا ي ال نقوديددئ 
 نلمح تا االنياقيئ لألغياض ال 

إعددددددالن االمتينددددددال هيمددددددا يت لدددددد  تتدددددددمري  
 املخذونا 

 3أعلنت ثالث دول االمتينال للمادة 

تشدددددأن نمدددددو ا  غدددددري إجدددددياءا  اختدددددا   
 متوق ئ

 خمذونا  مكتشيئ حدييناتشأن مل نيد أح نقا يي 
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 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
للدددول األ ددياإ أن ندددعم تددأكرب قددد  مددن الكيدداءة عمليددئ ندددمري كيددف ميكددن  )أ( 

 ؟املخذونا  الصغرية أو ا دودة من الق ا ي ال نقوديئ
كيدددف ميكدددن للددددول األ دددياإ أن نقددددذ الددددعم إ  الددددول األ دددياإ األ ددديت  )ب( 

 ذونا ؟الدول غري األ ياإ ال  نواجخ عديا  أكرب   سياق ندمري املخكقل  إ  و 
هيمدا تدد  الددول الدد    لت داون وامللدداعدة الددوليملدتوت لأمينددا اللدبيا إ  مدا  )ج( 

 ؟   ال التدمريقد ا  لديها ال  ونل  لديها خمذونا  
 لوما  املت لقدئ تالتكنولوجيدا  املبتكدية والي الدئ املنشي أن ُيكيا كيف ميكن  )د( 

 ؟من الي اليئ تقد  أكرب تدمري املخذونا لمن حي  التكليئ 
املتي ية ا دتيظ تدا أو املقتنداة الصغرية كيف ميكن التأكد من أن كم الق ا ي  )ه( 

 .لألغياض امللموح تا  وجت االنياقيئتالنيو ة ال دد األدىن الال ذ يت او  ال 

: رصرررد التقررردر المحررررذ خررر  تنفيررر  خ رررة عمرررل بشرررأن تررردمير المخزونررراتالتقريرررر المرحلررر   -2 
 دوبروخنيك

 39منددق د ددول انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ حيددذ النيددا ، أهدداد  دول أ ددياإ  موعهددا  -10
دولئ منها إهناء ندمري خمذوناهتا أو أشدا   إ   29. وأعلنت 3تأن لديها التذاما   وجت املادة 

 ندمري خمذوناهتا قبا نصديقها علا انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ.
، إسدددبانيا) 3التذامدددا   وجدددت املدددادة نقدددع عليهدددا حاليددداجت إ دول أ ددديا 10مثدددئ ، وتالتدددايل -11
، تيلددداو - غينيدددا، و غينيدددا، و سويلددديا، و سدددلوهاكيا، و جندددوب أهييقيدددا، و تدددريو، و تونلدددوانا، و تلغا يددداو 
منهددا م لومددا  تشددأن حالددئ ندددمري خمذوناهتددا والتقدددذ ا ددي     لدد   4(. ومل نقدددذ سددوت كيوانيدداو 

 وسويليا، وكيوانيا(.االال )إسبانيا، وسلوهاكيا، 
و ددددالل اليدددداة الدددد  يشددددملها التقييددددي، أعلنددددت ثددددالث دول أ ددددياإ )أملانيددددا، وإيماليددددا،  -12

أو نقا يي ددا  7إمددا مددن  ددالل نقا يي ددا  وجددت املددادة  3وهينلددا( وهاء ددا تالتذاماهتددا  وجددت املددادة 
املوعددد الددقح قبددا ا  مخددا سددنو  اندددمري خمذوناهتددإهندداء وأعلنددت إيماليددا لوسددا ط اإلعددالذ ال امددئ. 

 25   اندددمري خمذوناهتددا انتهددأن أعلنددت أملانيددا   حدد  ( 2020 )آ ا /مددا ا 3حددنددخ املددادة 
كمدا   .2018هلا   االنياقيئ و و عداذ  قبا املوعد ا دد ، أح أيناجت 2015نشيين الينامل/نوهمرب 

 ا ي ال نقوديدئ، أح أهندا دمدي  كدا خمذوناهتدا مدن الدق 2016حذييان/يونيدخ  30أعلنت هينلدا   
 قبا املوعد ا دد تلنت .

واننددددمت أ تددددع دول إ  انياقيددددئ الددددق ا ي ال نقوديددددئ منددددق مددددؤمتي االسددددت ياض )تددددداالو،  -13
لال تالإ املنا ض للق ا ي ال نقوديدئ، متتلد  كوتدا، الد   والصومال، وكوتا، ومو يشيوا(. ووهقاجت 
مددن الددق ا ي ال نقوديددئ  غددم أهنددا مل نؤكددد  وندداجت ، خمذ 2016اننددمت إ  االنياقيددئ   نيلددان/أتييا 
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 لدد . ويؤمددا أن نبلددغ كوتددا عددن خمذوهنددا   نقييددي الشددياهيئ األويل الددقح حيددا موعددد نقدددميها لدددخ 
 . وأعلنت دولتان أ ييان )تاالو ومو يشديوا(، اللتدان انندمتا أينداجت 2017ما ا  آ ا / 30  

قييدددي، أهنمدددا ال متلكدددان خمذوندددا  مدددن الدددق ا ي إ  االنياقيدددئ  دددالل اليددداة الددد  يشدددملها  دددقا الت
ما إ ا كان لدت الدولئ الميإ اليات ئ اجلديدة )الصومال( خمذون  ال نقوديئ،   ح  ليا م يوهاجت 

 من  ق  الق ا ي.
األ دياإ الد  أ تدع مدن الددول ، أهداد  من  مئ عمدا دوتيوهنيد  1-2ووهقاجت لإلجياء  -14

لديها  مئ  تأن)إسبانيا، وسلوهاكيا، وسويليا، وكيوانيا( ذوناهتا ال نذال عليها التذاما  تتدمري خم
 .عمليئٍ  أو أهنا تصدد ويع  مط ننييقٍ املخذونا  لتدمري 

وتاإليدداهئ إ   لددد ، أهددداد  ثددالث دول )إسدددبانيا، وسويلددديا، وكيوانيددا( تأهندددا سدددتكيا  -15
ئ. وعدالوة علدا  لد ، قددمت  دق  نواه  اُلمئ مع امل ايري الدوليئ    دايل اللدالمئ ويايدئ البيئد

، ومدن 3الدول األ ياإ م لوما  حمدثئ عدن املوعدد املتوقدع إلمتداذ نددمري خمذوناهتدا  وجدت املدادة 
. كما أهاد  سلوهاكيا تأهنا 2018املياض تالتايل أن نيم تالتذامها  وجت  ق  املادة قبا عاذ 

 .2023  عاذ  3ستلتذذ تاملوعد ا دد هلا  وجت املادة 
وأهدداد  سدددت دول )إسدددبانيا، وأملانيدددا، وإيماليدددا، وسدددلوهاكيا، وسويلددديا، وكيوانيدددا(، مدددن  -16

ق ا ي تعتيظ أو كانت عتيظ ، تأهنا 2015 الل نقا يي الشياهيئ اللنويئ ال  قدمتها   عاذ 
سددددت داث نةددددم منددددادة للددددق ا ي التددددد يت و/أو المتي ددددية ألغددددياض صددددغرية   ددددا ي و عنقوديددددئ 
 .(6)3ئ وهقاجت ألحكاذ املادة ال نقودي

وقدددددمت دولددددئ واحدددددة )الكددددامريون( نقييدددديين  ددددالل اليدددداة قيددددد االسددددت ياض: نقييي ددددا  -17
. 2014وعدداذ  2013اللددقان يشددمالن علددا التددوايل عدداذ  2014ونقييي ددا اللددنوح ل دداذ  األويل

نلدمح تدا  وأهاد  تأهنا احتيةت تب ض الق ا ي ال نقوديئ الد  سُتلدتخدذ هقدط لألغدياض الد 
 االنياقيئ.

 3مددن الدددول األ ددياإ الدد  ال نددذال عليهددا التذامددا   وجددت املددادة  دولومل نقدددذ سددت  -18
تيلددداو( أح م لومدددا  إيددداهيئ،  - غينيدددا، و غينيددداو  ،جندددوب أهييقيدددا، و تدددريو، و تونلدددوانا، و )تلغا يدددا

 .7املادة  وجت املتبقيئ اململوتئ اللنويئ  الاألوليئ و التقا يي من  الل  ال
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 والتثقي  خ  مجال الحد م  المخاطر إذالة مخلفات ال خائر العنقودية -جيم 
 3اجلدول 

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
إ الدددئ خمليدددا  الدددق ا ي ال نقوديدددئ والتينقيدددف   

  ال ااد من املخا ي

 مؤمتي االست ياض الينامل

اخنياض عدد الن ايا اجلدد، علماجت 
وقددددددود أح تددددددأن اهلدددددددإ  ددددددو عدددددددذ 

 ي يئ
ا ديدددداد ملدددداحا  األ ايددددم املشددددتبخ 
هيهدددا امليددديج عنهدددا ألغدددياض م يشددديئ 

 واجتماعيئ وها يئ   اعيئو 
املخصصدددئ وا د الشددد ي ئ املدددنوجيدددخ 
 أهنا نوجيهاجت لإل الئ 

 أكيني أمناجت  مذيد من ااييئ وننّقا  
 هدددع ملدددتوت نبدددادل امل لومدددا  عدددن 
املما سددددددددا  اجليدددددددددة والي الددددددددئ مددددددددن 

  دددال اإل الدددئ،  دددا حيددد  التكليدددئ  
   لددددددددد  علدددددددددا صددددددددد يد اللدددددددددالمئ 

 واآلثا  البيئيئ والكياءة

 ئنقييم ح م املشكل
ذال ندعلا الددول األ دياإ املتندي ة الد  ال )أ( 

أن نبددددددقل  4املددددددادة  وجددددددت عليهددددددا التذامددددددا  
لذيدددادة الويدددوح تشدددأن مواقدددع قصدددا ت جهدددد ا 

خمليددا  الددق ا ي ال نقوديددئ ونماقهددا وامتددداد ا 
ا   الدددد  ختنددددع لواليتهددددا أو سدددديميهتا،   املندددد

ج امللدددح )التقنيدددئ وغدددري التقنيدددئ( اسدددتناداجت إ  هنُددد
 حلبما نقتنيخ الةيوإ واااجئ

 4التذاما   وجت املادة  دولئ  يهاجت  13نقع علا 
دول أ ددياإ م لومددا  تشددأن ح ددم  8قدددمت 

و/أو مواقدددع املندددا   امللوثدددئ   نقا يي دددا  وجدددت 
 7املادة 

أ دياإ تأهندا أهيجدت عدن أ اض دول  3أهداد  
  الل الياة ال  يشملها التقييي

دول أ دددددددياإ   نقا يي دددددددا  وجدددددددت  8أتلغدددددددت  يايئ اللكان من األييا 
عدددددددن التدددددددداتري املتخددددددقة ملندددددددع وصدددددددول  7املددددددادة 

 املدني  إ  املنا   امللوثئ 
 الال مئويع  مئ نُيص د هلا املوا د 

ويع ستل ا الدول األ ياإ املتني ة إ  )أ( 
اسدددددااني يا  و مدددددط و نيدددددئ إل الدددددئ الدددددق ا ي 

تددددء ننييدددق ا إ  ، و 4ال نقوديدددئ متتيندددا للمدددادة 
امللددددح وم دددددال  عمليددددا  تندددداء علددددا نتددددا ج 

اإل الدئ، مدع مياعداة أهندا املما سدا ، وامل ددايري 
 واألساليت الدوليئ والو نيئ

مللددح   دول أ دياإ عددن اسدتخداذ ا 8أتلغدت 
 تيا ها وم ايري عملياهتا

مل يقددد ذ أح عدددي   ددالل اليدداة الدد  يشددملها  االست اتئعند إعداد اجلميع  مشول
 التقييي

إدا ة امل لوما  تغيض الت ليا واختا  القيا ا  
 واإلتالغ

دول أ ددددددياإ م لومددددددا  عددددددن نددددددود  7قدددددددمت 
الدددق ا ي ال نقوديدددئ الددد  ُعيندددي عليهدددا   املندددا   

 امللوثئ
دول أ ددددددددياإ امللدددددددداعدة والت ددددددددداون  9 لبددددددددت  الدعم وامللاعدة والت اوننقدع 

 الدولي     ال إ الئ الق ا ي ال نقوديئ
أهاد  دولئ  يإ واحدة تأهندا ن مدا علدا حندو  التمويي ال ملم

وثيددد  مدددع منةمدددئ غدددري حكوميدددئ دوليدددئ ونتبدددادل 
 املما سا  اجليدة

ماحندددددئ تأهندددددا دعمددددددت  دولدددددئ  يهددددداجت  11أهددددداد    الخالت اون ونوسيع نوثي  
 أنشمئ إ الئ الق ا ي ال نقوديئ
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 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
أن الياعلددئ    ددال التنييددق اجلهددا  غري ددا مددن لدددول األ ددياإ و ميكددن لكيددف  )أ( 

مدن أجدا ويدع وننييدق  مدط ه الدئ مدن املتندي ة ندعم علا أهنا حنو اجلهود ال  نبقهلا الدول 
 ؟املتني ة واإلهياج عنهاحي  التكليئ مللح األ ايم   املنا   

أن الياعلددئ    ددال التنييددق اجلهددا  غري ددا مددن كيددف ميكددن للدددول األ ددياإ و  )ب( 
تديامج التينقيدف   من أجا ويع وننييق املتني ة لدول ندعم علا أهنا حنو اجلهود ال  نبقهلا ا

 ؟ ال ااد من املخا ي

: بشررأن إذالررة الرر خائر العنقوديررة والتثقيرر  خرر  مجررال الحررد مرر  المخرراطرالتقريررر المرحلرر   -2 
 رصد التقدر المحرذ خ  تنفي  خ ة عمل دوبروخنيك

اخنيددداض عددددد مينلدددئ    تغيدددئ عقيددد  األ دددداإ ا دددددة    مدددئ عمدددا دوتيوهنيددد  واملت -19
ا دياد ملاحا  األ ايدم املشدتبخ و  الن ايا اجلدد، علماجت تأن اهلدإ  و عدذ وقود أح ي يئ؛

 ، مذيد من ااييئ وننّقا أكيني أمنداو  واجتماعيئ وها يئ؛   اعيئهيها املييج عنها ألغياض م يشيئ و 
 نقيديم ح دم املشدكلئ  من  مئ عمدا دوتيوهنيد   1-3اختق  الدول إجياءا  لتنييق اإلجياء 

أن نبددقل  4الددقح يقتنددم مددن الدددول األ ددياإ املتنددي ة الدد  نقددع عليهددا التذامددا   وجددت املددادة 
لذيددادة الويددوح تشددأن مواقددع خمليددا  الددق ا ي ال نقوديددئ ونماقهددا وامتددداد ا    قصددا ت جهددد ا

يددئ وغددري التقنيددئ( حلددبما ج امللددح )التقناملنددا   الدد  ختنددع لواليتهددا أو سدديميهتا، اسددتناداجت إ  هنُدد
 .نقتنيخ الةيوإ واااجئ

تالتددايل نقددع عليهددا و دولددئ  يهدداجت تأهنددا ملّوثددئ  خليددا  الددق ا ي ال نقوديددئ،  13أهدداد  و  -20
)أهغانلدددتان، وأملانيدددا، والبوسدددنئ واهليسددد ، ونشددداد، واجلبدددا األسدددود،  4التذامدددا   وجدددت املدددادة 

والصدددومال، وال دددياق، وكيوانيدددا، وكولومبيدددا، ولبندددان،  ، وشددديلم،مجهو يدددئ الو الدميقيا يدددئ الشددد بيئو 
 ومو امبي (.

نقا يي ددددا  2015ملذمددددئ تددداإلتالغ   عدددداذ  دولددددئ  يهددداجت  11دول مددددن أصدددا  9وقددددمت  -21
مجهو يدددئ الو )أهغانلدددتان، وأملانيدددا، والبوسدددنئ واهليسددد ، ونشددداد، و  7 وجدددت املدددادة  2015 ل ددداذ

 وكيوانيا، ولبنان، ومو امبي (.، وال ياق، الدميقيا يئ الش بيئ
دول أ دددياإ م لومدددا  تشدددأن ندددود الدددق ا ي ال نقوديدددئ الددد  ُعيندددي عليهدددا    7وقددددمت  -22

 املنا   امللوثئ.
دول أ ددياإ م لومددا  تشددأن ح ددم و/أو مواقددع املنددا   امللوثددئ. وتاإليدداهئ  8وقدددمت  -23

يدددي تأهندددا أهيجدددت عدددن أ اٍض دول أ دددياإ  دددالل اليددداة الددد  يشدددملها التقي  3إ   لددد ، أهددداد  
 )أهغانلتان، والبوسنئ واهليس ، ولبنان(.
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دول أ دددياإ )أهغانلدددتان، وأملانيدددا، والبوسدددنئ واهليسددد ،  8وعددالوة علدددا  لددد ، أهددداد   -24
، وكيوانيدددا، ولبندددان، ومو امبيددد ( تأهندددا اختدددق  نددددداتري مجهو يدددئ الو الدميقيا يدددئ الشددد بيئونشددداد، و 

خددددا ي و/أو منددددع وصددددول املدددددني  إ  املنددددا   امللوثددددئ  خليددددا  للتينقيددددف    ددددال ااددددد مددددن امل
 الق ا ي ال نقوديئ.

دول أ ياإ امللاعدة الدوليئ إل الدئ الدق ا ي ال نقوديدئ )أهغانلدتان، وتداالو،  9و لبت  -25
، وكيوانيددددا، ولبنددددان، ومو يتانيددددا، مجهو يددددئ الو الدميقيا يددددئ الشدددد بيئوالبوسددددنئ واهليسدددد ، ونشدددداد، و 

 دولئ ماحنئ تأهنا دعمت عمليا  إ الئ الق ا ي ال نقوديئ. 11ي (،   ح  أهاد  ومو امب
، مل نقددددذ أح دولدددئ مدددن الددددول األ دددياإ الددد  لدددديها التذامدددا  4-3و  إ ددا  اإلجدددياء  -26

إشدددياك االتم دددا  املتندددي ة   ويدددع اُلمدددط الو نيدددئ إل الدددئ م لومدددا  تشدددأن  4 وجدددت املدددادة 
املنةدو  اجلنلدامل ومياعداة عامدا اللدن تشأن ن ميم مياعاة و  ،ديئ وننييق اخمليا  الق ا ي ال نقو 

 .لدت ويع إجياءا  مواجهئ  ق  اآلهئ
نيلان/أتييا، اجتم ت  يئئ الي اسئ مع ثينلم مت هدح اإل الئ ملناقشئ األهكا   20و   -27

 واُليا ا  املتاحئ لتلييع عمليا  اإل الئ   امليدان.
والبوسنئ واهليس  اُلموا  التاليئ، تصيتهما منلدق  ل مليدا  اإل الدئ  واختق  النيويج -28

والتينقيدددددف    دددددال اادددددد مدددددن املخدددددا ي ومدددددن أجدددددا عقيددددد  األ دددددداإ ا دددددددة    مدددددئ عمدددددا 
 هع ملتوت نبادل امل لوما  عدن املما سدا  اجليددة والي الدئ دوتيوهني ، تشأن مجلئ أمو  منها  

  :ئ،  ا    ل  علا ص يد اللالمئ واآلثا  البيئيئ والكياءةمن حي  التكليئ    ال اإل ال
 ييدف املت ل  تالتمويي ال ملم، عقد املنلقان  دالل  7-3خبصوق اإلجياء  )أ( 

تشددأن الت ددديا    مت هدددح اإل الددئ الي يلددي  مناقشددا  مددع  2016و تيددع عدداذ  2015عدداذ 
ن تدددا للددددول دعدددم ال مدددا اليامدددم إ  الددد  ميكدددلدددبا تشدددأن الاألسددداليت والتكنولوجيدددا ، و  دددايل 
مما سدددا  لالبالغدددئ لاألايدددئ علدددا ن انلدددقو كدددذ امل عليهدددا االنياقيدددئ.الددد  ندددن  األ دددداإ عقيددد  

للتنييدق الي دال  ملدبقاجت  اجت شي نشكا اجليدة امللح ثا سا  ألن مللح، وامل ايري املناسبئ    ال ا
علدددا إ الدددئ الدددق ا ي  اللدددنوا  األ دددريةد   الاكيدددذ املتذايدددومدددن  دددالل . مدددن االنياقيدددئ 4للمدددادة 

عمليدددا  جدددياء إلأهندددا اللدددبا مدددن اُلدددربا  هيمدددا يت لددد  ت اجت مذيدددداملت هددددون ال نقوديدددئ، اكتلدددت 
التقدددذ   املنه يددا  مددع  ددقا الدددول األ ددياإ . وهاوتددت التلددوث الي لددممواقددع وعديددد امللددح 

اقيددئ هيمددا يت لدد  تامللددح واإل الددئ والغايددئ التنييقيددئ، مددن  ددالل نويدديح االلتذامددا  الددوا دة   االني
املبالغددئ   نقددديي ملدداحا  نوجددد حدداال  مددن ال نددذال هدد .. غددري أنددخ ينبغددم القيدداذ تاملذيدددالنها يددئ

 . الئ البا ةئ التكليئاإلملوا د منتةم  د  يؤدح إ  املنا   املشتبخ   أهنا  مية، ما 
املت لدد  تتوثيدد  الت دداون ونوسدديع  الددخ، ينةددي املنلددقان  8-3خبصددوق اإلجددياء  )ب( 

حلقددددا  ال مددددا . وسددددت مع حدددداال  قمييددددئ حمددددددة  ملددددألئ عقددددد حلقددددا  عمددددا نلددددتهدإ 
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  سددياق حمدددد ملناقشددئ الت ددا ب واليدديق املدداحن  ، و املت هدددينا ليددئ، و  ا ااكومدداليدداعل    
 .  تالقيب من امليدان

 ة الضحايامساعد -دال 
 4اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل ملاعدة الن ايا

علددددددددد  نوعيدددددددددئ امللددددددددداعدة املقدمدددددددددئ إ  
 األشخاق  وح اإلعاقئ و يادة ح مها

نيسددددديخ احدددددااذ حقدددددوق اإلنلدددددان جلميدددددع 
 األشخاق

 يددددادة نبددددادل امل لومددددا  عددددن املما سددددا  
 التكليئاجليدة والي الئ من حي  

 يددددددددادة إشددددددددياك الندددددددد ايا   املشدددددددداو ا  
وعمليددددددا  صددددددنع اللياسددددددا  والقدددددديا ا  

 تشأن القنايا ال  هتمهم
 يددادة امل ونددئ   سددياق الت دداون مددن أجددا 
تيامج ملاعدة الن ايا تواسدمئ اآلليدا  
التقليديدددددددئ، والت ددددددداون هيمدددددددا تددددددد  تلددددددددان 
اجلنددددددوب، والت دددددداون اإلقليمددددددم والينالثددددددم، 

املنلق  ومياكذ التنلي  علدا واليتط ت  
 الص يد الو ين

النتددددا ج ا ددددي ة و/أو ملددددتوت إتدددديا   يددددادة 
املتوق دددددددددئ   نقدددددددددا يي الشدددددددددياهيئ املقدمددددددددددئ 

 7املادة   وجت

 ن ذيذ القد ا  الو نيئ
ااكومدددددددئ دا دددددددا  ن يددددددد  منلددددددد  )أ(

 لتنلي  ملاعدة الن ايا
ويدددع  مدددئ عمدددا و نيدددئ تشددددأن  )ب(

تشدددددددأن اإلعاقدددددددئ أو  مدددددددئ عمدددددددا و نيدددددددئ 
 ملاعدة الن ايا

 2016 عار نماية )أ(

هنددددا عينددددت منلددددقاجت دول أ ددددياإ تأ 10أهدددداد  
 و نياجت 

 ددالل اليدداة الدد  يشددملها التقييددي، مل نقددد ذ أح 
 م لوما  جديدة خبصوق ن ي  منلق 

 2018 عار نماية )ب(

دول أ ددددددياإ تأهنددددددا ويدددددد ت  مددددددئ  8أهدددددداد  
 و نيئ

جهود دددا أهندددا أد دددت تدول متندددي ة  5أهددداد  
  قمددددداد اإلعاقدددددئ األوسدددددع  لددددداعدة النددددد ايامل

 نماقا
أهددداد  دولتدددان ماحنتدددان تأهنمدددا أد تدددا ملددداعدة 
النددددددد ايا   سياسددددددداهتما للملددددددداعدة اإل ا يدددددددئ 

 اُلا جيئ

دول أ دددياإ تأهندددا أشددديكت النددد ايا  7أهدداد    يادة إشياك الن ايا
و/أو األشدددخاق  وح اإلعاقدددئ   عمليدددئ صدددنع 

 القيا 
م لومدددددددددا  تشدددددددددأن  دولدددددددددئ  يهددددددددداجت  23قددددددددددمت  امل لوما نبادل 

 يي دا أنشمتها املت لقدئ  لداعدة الند ايا   نقا
  7 وجت املادة  2015ل اذ 

الدددنهج جددديت ننةددديم حلقدددئ عمدددا واحددددة تشدددأن 
علدددددددددا صددددددددد يد  املتكامدددددددددا مللددددددددداعدة النددددددددد ايا

 االنياقيا 
والت ددددددددداون دول أ ددددددددياإ امللدددددددداعدة  5 لبددددددددت  نقدع الدعم وامللاعدة، والت اون 

 مللاعدة الن ايا الدولي  عديداجت 
إ  أهندددا قددددمت ال دددون  دولدددئ  يهددداجت  12أشدددا   

 وامللاعدة    ال ملاعدة الن ايا
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 المسائل الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
 لداعدة   امل نيد  الدو نياملنلدق  ما  م ال قبا  ال  متنع الدول مدن ن يد   )أ( 
 الن ايا؟
مدددا  دددم ال قبدددا  الددد  متندددع الددددول مدددن ويدددع  مدددط ال مدددا الو نيدددئ املت لقدددئ  )ب( 

 تاإلعاقئ و مط ال ما الو نيئ املت لقئ  لاعدة الن ايا؟
كيدددف ميكدددن للمنلدددق  علددد  مشددديود اإل شدددادا  للددددول تشدددأن انبددداد هندددج  )ج( 
 ؟لاعدة الن اياملمتكاما 
لدداعد علددا  يددادة مشددا كئ الندد ايا   عمليددا  صددنع مددا  ددم اآلليددا  الدد  ن )د( 

 ؟ال  هتمهمالقنايا تشأن واللياسيا  والقيا ا  
ينبغددم اسددتخدامها لت ذيددذ نبددادل امل لومددا  الدد  نتددديا  املمددا  ددم اآلليددا  أو  )ه( 

 ؟املت لقئ تنهج ملاعدة الن ايا
الي دددال والتوجيدددخ سدددتدامئ االميكدددن أن نكيدددا الددد  مدددا  دددم املما سدددا  اجليددددة  )و( 

 ؟ملاعدة الن ايا   ال للت اون وامللاعدة 

: رصرررد التقررردر المحررررذ خررر  تنفيررر  خ رررة عمرررل بشرررأن مسررراعدة الضرررحاياالتقريرررر المرحلررر   -2 
 دوبروخنيك

 البوسددددددنئ واهليسدددددد ،، و ألبانيددددددا، و أهغانلددددددتان) ئ  يهدددددداجت دولدددددد 14أهدددددداد  اآلن، إ  حددددددد  -29
، ال ددددياق، و الصدددومال، و سددددرياليون، و الدميقيا يددددئ الشددد بيئمجهو يدددئ الو ، و اجلبدددا األسددددودو  ،نشدددادو 
وأوغندددددا، دول ُموقِّ دددئ )أنغددددوال،  3مو امبيدددد ( و، و لبندددان، و كولومبيددددا، و كيوانيدددا، و تيلدددداو - غينيددداو 

لدق ا ي ال نقوديدئ   مندا    ايدد ئ أو أُهيدد تأندخ يوجددد يد ايا لومجهو يدئ الكونغدو الدميقيا يدئ( 
وتاإليداهئ إ  . مدن االنياقيدئ 5التذامدا   وجدت املدادة نانت عليخ  و و مالواليتها أو سيميهتا، 

 أوكيانيا،و  إسيا يا،و إ يايا، و  إثيوتيا،و  دولئ غري  يإ )االعاد اليوسم، 16هقد أُهيد  تأن  ل ، 
 اجيكلدددتان، و صددديتيا، و اللدددودان، و جو جيدددا، و جندددوب اللدددودان، و اجلمهو يدددئ ال يتيدددئ اللدددو يئ، و 
كوسددددوهو، ، و أقدددداليم )الصدددد ياء الغيتيددددئ 3الدددديمن( وو ، وليبيدددداالكويددددت، و  كمبوديددددا،و هييددددت ندددداذ، و 
لددق ا ي ال نقوديددئ   منددا    ايدد ئ لواليتهددا أو ليدد ايا أهدداد  أنددخ يوجددد كا اتددا ( -ندداغو نوو 

 .سيميهتا
والحظ املنلقون امل نيون  لاعدة الن ايا مدا يلدم   نقدا يي الشدياهيئ اللدنويئ املقدمدئ  -30

 من االنياقيئ: 7 وجت املادة  2015   عاذ
مجهو يددددئ الو الدميقيا يددددئ الشدددد بيئ، ولبنددددان، و دول أ ددددياإ )نشدددداد،  4أتلغددددت  )أ( 

 ؛لق ا ي ال نقوديئل جدداجت ي ايا  ليت ومو يتانيا( عن حوادث 
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دول أ ددددياإ )أهغانلددددتان، والبوسددددنئ واهليسدددد ، وكيوانيددددا، ولبنددددان،  5أهدددداد   )ب( 
 ؛مللاعدة الن ايا   قماد اإلعاقئ األوسع نماقا  اجهودت ا أد ومو امبي ( تأهن

ملدداعدة الندد ايا   مددا أ د تددا )الدددا يك و ولندددا( تأهن يهددان ن ادولتددأهدداد   )ج( 
 يئ؛لملاعدة اإل ا يئ اُلا جما لسياساهت
دول أ ياإ )أهغانلتان، ونشاد، ومجهو يئ الو الدميقيا يئ الش بيئ،  7أهاد   )د( 
الند ايا و/أو األشدخاق  وح اإلعاقدئ   ا أشديكت ولبنان، ومو يتانيا، ومو امبي ( تأهنوكيوانيا، 

 ؛عمليا  صنع القيا  املت لقئ  لاعدة الن ايا
 أملانيددددا،و  لبانيددددا،وأ أهغانلددددتان،و أسددددااليا، و )إسددددبانيا،  ئ  يهدددداجت دولدددد 23قدددددمت  )ه( 

الدميقيا يددئ الشدد بيئ، مجهو يددئ الو و نشدداد، و البوسددنئ واهليسدد ، و تل يكددا، و تددا اغواح، و إيماليددا، و 
مو امبيددد ، و مو يتانيدددا، و ليختنشدددتاين، و  لبندددان،و  كيوانيدددا،وال دددياق، و  سويلددديا،، و  امبيددداو الددددا يك، و 
 ولندددا( م لومددا  تشددأن أنشددمتها املت لقددئ  لدداعدة الندد ايا   نقا يي ددا و نيو يلندددا، و الندديويج، و 

 ؛7املقدمئ  وجت املادة 
مجهو يددددددددئ الو و ياإ )أهغانلددددددددتان، والبوسدددددددنئ واهليسددددددد ، دول أ ددددددد 5 لبدددددددت  )و( 

 ؛مللاعدة الن ايا عديداجت الدميقيا يئ الش بيئ، ولبنان، ومو امبي ( امللاعدة والت اون الدولي  
تل يكدددددا، و إيماليدددددا، و أملانيدددددا، و أسدددددااليا، و )إسدددددبانيا،  دولدددددئ  يهددددداجت  12أهددددداد   ) ( 

 ولنددا( تأهنددا قددمت ال ددون و نيو يلندددا، و النديويج، و ليختنشددتاين، ، و سويلدياو اللددويد، و الددا يك، و 
 .وامللاعدة    ال ملاعدة الن ايا

علدددا   املقددداذ األول لددداعدة النددد ايا امل نيدددون  ن و املنلدددق كدددذ و  اليددداة قيدددد النةدددي،  -31
الددوا دة    مددئ عمددا دوتيوهنيدد ، أح نلدد  الدد  نلددتلذذ عقيدد   ننييددق االلتذامددا  ا ددددة  منيدداجت 

 املقبا. م   قبا مؤمتي االست ياضنتا ج حمددة حبلول موعد 
الدددول  نت هددد تمددا  وجددت  مددئ عمددا دوتيوهنيدد   منيدداجت  انحمدددد اصددان  نومثددئ التذامددا -32

  إ ددددا  ج كالاددددا وينددددد  مددددن االنياقيددددئ،  5التذامددددا   وجددددت املددددادة نقددددع عليهددددا األ ددددياإ الدددد  
 .ت ذيذ القد ا  الو نيئاملت ل  تمئ اُلمن  1-4 اإلجياء

، نلتدددذذ الددددول األ دددياإ الددد  يوجدددد يددد ايا 1-4)أ( مدددن اإلجدددياء 32و وجدددت اليقدددية  -33
للدق ا ي ال نقوديدئ   مندا    ايدد ئ لواليتهدا أو سديميهتا تت يد  منلدد  دا دا ااكومدئ لتنلددي  

، علددا حنددو مددا 2016قددد ه لددت  لدد  ت ددد( حبلددول هنايددئ عدداذ  ملدداعدة الندد ايا )إن مل نكددن
 .5من املادة  2نقتنيخ اليقية 

دول  5لدداعدة الندد ايا امل نيددون  ن و املنلددقحدددد و لدداعدة مددن وحدددة دعددم التنييددق،  -34
ت يددد  منلددد  دعدددم التنييدددق توحددددة نُ لدددم ت دددد مل  5لتذامدددا   وجدددت املدددادة نقدددع عليهدددا اأ دددياإ 

. و  كولومبيددا(و تيلداو،  - غينيدا، و الصددومالو سدرياليون، و )البوسددنئ واهليسد ، لداعدة الند ايا مل
، كاندددت املنلدددقون كدددا دولدددئ مدددن نلددد  الددددول األ دددياإ لتدددقكري ا تالتذامهدددا 2016شدددبارب/هربايي 
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ولملدت  2016 وجت  مئ عما دوتيوهني  تت ي  منل  مللاعدة الن ايا حبلدول هنايدئ عداذ 
مدن أح مدن  خ مدن أجدا ننييدق  دقا االلتدذاذ. ومل يتلد  املنلدقون  داجت عدي  عن التقدذ القح أحي ند

 نل  الدول األ ياإ.
يدد ايا الدد  يوجددد الدددول األ ددياإ نلتددذذ ، 1-4اإلجددياء مددن  )ج(32و وجددت اليقددية  -35

اإلعاقدئ شأن لق ا ي ال نقوديئ   منا    اي ئ لواليتها أو سيميهتا تويع  مئ عما و نيئ تل
أو  مدددئ عمدددا و نيدددئ تشدددأن ملددداعدة النددد ايا، علدددا حندددو مدددا نقتنددديخ ، ن  أقددديب وقدددت ثكددد

 .2018  موعد ال يت او  هنايئ عاذ  5من املادة  2 اليقية
دول  5لدداعدة الندد ايا امل نيددون  ن و املنلددقحدددد و لدداعدة مددن وحدددة دعددم التنييددق،  -36

ويدع  مدئ عمدا التنييدق تدعدم وحددة نُ لدم ت دد مل  5لتذامدا   وجدت املدادة نقع عليهدا اأ ياإ 
 سدرياليون،و  اإلعاقدئ أو  مدئ عمدا و نيدئ تشدأن ملداعدة الند ايا )اجلبدا األسدود،شدأن و نيئ ت

كددا دولددئ مددن نلدد  نددت املنلددقون  ا، ك2016و  شددبارب/هربايي . كولومبيددا(، و ال ددياق، و الصددومالو 
شدأن  نيدئ تويع  مئ عما و الدول األ ياإ لتقكري ا تالتذامها  وجت  مئ عما دوتيوهني  ت

حبلددددول هنايددددئ أو  مددددئ عمددددا و نيددددئ تشددددأن ملدددداعدة الندددد ايا   أقدددديب وقددددت ثكددددن اإلعاقددددئ 
، ولملددت عدددي  عددن التقدددذ الددقح أحي نددخ مددن أجددا ننييددق  ددقا االلتددذاذ. ومل يتلدد  2018 عدداذ

 من أح من نل  الدول األ ياإ. املنلقون  داجت 
علدددا ملددداعدة  لددداعدة النددد ايا أينددداجت امل نيدددون  ن و املنلدددق كدددذ و  اليددداة قيدددد النةدددي،  -37

( ج)32 ن اليقددددي   مددددن االنياقيددددئ، و  5املددددادة الددددوا دة   الدددددول األ ددددياإ   ننييددددق التذاماهتددددا 
إدماج ملداعدة الند ايا    مئ عما دوتيوهني ، واملتمينلئ   من  1-4اإلجياء من )د( 32و

 .القوان  واللياسا  واُلمط الو نيئ
تدددعم نقددين مددن املنةمددئ الدوليددئ و ق  امل نيدد  تالت دداون وامللدداعدة، وتالت دداون مددع املنلدد -38

ويع إ شادا  للدول تشأن إدمداج ل لاعدة الن ايا مباد ة امل نيون ن و املنلقأ ل  للم وق ، 
أن املتميندددددا   لمبددددددأ ل . ووهقددددداجت ملددددداعدة النددددد ايا   القدددددوان  واللياسدددددا  واُلمدددددط الو نيدددددئ

يتدو ا املنلدقون أن نلديح  دق  ، مشدكلتهم تغض النةي عن سبتمتماثلئ احتياجا  الن ايا 
ملداعدة الند ايا، تشدأن التذامدا  نتندمنان نذد اللدالح   أ يي  ل  إ ا  انياقيت اإل شادا 

 .تقليديئالانياقيئ حةي األلغاذ املنادة لألهياد والربونوكول اُلاما النياقيئ األسل ئ  اوا
الت دداون وامللدداعدة تن  لدداعدة الندد ايا و و ن امل نيددو املنلددق مجددعو  إ ددا   ددق  املبدداد ة،  -39

لدداعدة الند ايا مدن  دالل اسددتبيان ملتشدأن الت دا ب الو نيددئ   ننييدق هندج متكامدا إسدهاما  
دولددئ  19دولددئ متنددي ة و 21ننددم إ   موعددئ خمتددا ة مددن الدددول  2016أ سددا   آ ا /مددا ا 

مددن  اهتددا االموعددئ ُدعيددت إليهددا  2016و أيا /مدداي 18  جددي    حلقددئ عمددا  لدد  ، و ماحنددئ
  الددددول املشدددا كئ الددددول األ دددياإ   انياقيدددئ حةدددي األلغددداذ املندددادة لألهدددياد و . ومشلدددت الددددول

. كمددددا انياقيددددئ الدددق ا ي ال نقوديددددئ  تقليديددددئ، وكدددقل  السددددل ئ األالربونوكدددول اُلدددداما النياقيدددئ 
 تات ئ للدول.  الدوليئ وغري المن املنةما موعئ لن ايا و  لحلقئ ال ما ثينل يمت 
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ن و ن امل نيدو املنلدقاسدتخل    حلقدئ ال مدا، ا  والت ليقا  علا االستبياناليدود ومن  -40
املما سددا  ونوصدديا  تشددأن التنييددق أهنددا الت دداون وامللدداعدة  موعددئ مددن ت لدداعدة الندد ايا و 

الدددول األ ددياإ للت ليدد   علدداُعمددم    مشدديود وثيقددئ نوجيهيددئوأد جو ددا تكامددا املنهج للددالي ددال 
تشدددأن مشددديود التوجيهدددا  أثنددداء املناقشدددئ ن قيبدددا  الددددول األ دددياإ إ  نقددددع ُدعيدددت و . عليدددخ

.   إ دددا  تندددد جددددول األعمدددال املت لددد   لددداعدة النددد ايا   اجتمددداد الددددول األ دددياإاملنةمدددئ 
ن  لدداعدة و ن امل نيددو املنلددقيهدددإ وسددع نماقددا، األشدداو ا  وامل إ  الت ليقددا  الددوا دةوتاالسددتناد 
  وقددددددت الحدددددد  مددددددن وإصدددددددا  ا الت دددددداون وامللدددددداعدة إ  اسددددددتكمال التوجيهددددددا  تالندددددد ايا و 

 .2016 عاذ
علد  مدن أجدا  أينداجت لداعدة الند ايا امل نيدون  ن و املنلدقعما و  الياة قيد النةي،  -41

نتنددمنان الح، لندذد اللد ت  أ ديي انيداقي يئد   ملداعدة الند ايا مدع خبصدوق قندايا التنلدي  
انياقيئ حةي األلغاذ املنادة لألهدياد والربونوكدول اُلداما  املاعدة الن ايا، واتشأن التذاما  
 .تقليديئالسل ئ األالنياقيئ 

الت دددددددداون تن  لدددددددداعدة الندددددددد ايا و و ن امل نيددددددددو املنلددددددددقاجتمددددددددع شددددددددبارب/هربايي،  18و   -42
الل ندددئ امل نيدددئ  لددداعدة النددد ايا   إ دددا  انياقيدددئ حةدددي األلغددداذ ،  بددداد ة مدددنهم، مدددع وامللددداعدة

الربونوكددددول اُلدددداما النياقيددددئ   إ ددددا  املنددددادة لألهددددياد واملنلددددق  امل نيدددد   لدددداعدة الندددد ايا 
 ا   هددددماالنياقيدددا  الدددينالث م لومددددا  تشدددأن  ددداال  عمل وثينلدددد. ونبدددادل تقليديدددئالسدددل ئ األ

ن  لدددداعدة و ن امل نيددددو ملنلددددق. وندددداق  ا2016 ايا   عدددداذ  لدددداعدة النددددهيمددددا يت لدددد  األولويددددئ 
م املت لقدددئ تإعدددداد  ممهددد ي األ دددي   االنيددداقيت يئددد   الت ددداون وامللددداعدة مدددع ثينلدددم تالنددد ايا و 

 .لاعدة الن اياملإ شادا  للدول تشأن النهج املتكاما 

 التعاون والمساعدة الدوليان -هاء 
 5اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل الت اون وامللاعدة الدوليان

اخنيدددداض عدددددد الندددد ايا اجلدددددد وعلدددد  
 لن اياانوعيئ حياة 

ا ديدداد عدددد الدددول األ ددياإ الدد  سددوإ 
ننهددددددم ندددددددمري املخذونددددددا  قبددددددا اآلجددددددال 

 سنوا  8ا ددة   
 نوجيخ أهنا للموا د الش ي ئ

ونقدددددا  يدددددادة امللددددداعدة التقنيدددددئ واملاديدددددئ، 
 املها ا ، واملما سا  اجليدة

ننةيم حلقئ عما واحدة تالت اون مدع املنلدق   ن ذيذ الشياكا  علا مجيع الص د
هندددددددج ‘  مل نيددددددد   لددددددداعدة النددددددد ايا مت لقدددددددئ تا

 ‘ متكاما مللاعدة الن ايا

اإلتدددددددددددالغ عددددددددددددن الت ددددددددددددديا  والتمدددددددددددداا 
 امللاعدة

دول أ ددددددياإ امللدددددداعدة   نقييي ددددددا  9 لبددددددت 
 2015ل اذ اللنوح 
عددن نقدددع امللدداعدة إ   دولددئ  يهدداجت  14أتلغددت 

 الدول املتني ة
دول أ دددددددياإ متندددددددي ة عدددددددن نلقدددددددم  4أتلغدددددددت 

 امللاعدة من دول أ ياإ أ يت
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 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل الت اون وامللاعدة الدوليان

 يددددددددادة وعلدددددددد  عمليدددددددددئ اإلتددددددددالغ عدددددددددن 
 الت ديا  واالحتياجا  من امللاعدة

 يدددددددددادة الشدددددددددياكا  املت دددددددددددة اللدددددددددنوا  
التمويددددا نينيبددددا     لدددد  للت دددداون،  ددددا 

 املت دد اللنوا 
 يددددادة نبددددادل امل لومددددا  عددددن املما سددددا  
اجليددددددة والي الدددددئ مدددددن حيددددد  التكليدددددئ   

،  ددددا    اونددددمري   دددايل إ الدددئ املخذونددددا 
 لدد  علددا صدد د اللددالمئ واآلثددا  البيئيددئ 

 والكياءة
 دددال ويدددع  يدددادة الت ددداون وامللددداعدة   

تغدددديض كيالددددئ ملدددداعدة الندددد ايا تدددديامج 
ندداحم اايدداة مايا   مجيددع لندد مشددا كئ ا

 علا قدذ امللاواة

االحتياجدددا  املبنيدددئ علدددا أدلدددئ مدددن أجدددا 
 عقي  نتا ج أهنا

دول أ دددياإ امللددداعدة    دددال تنددداء  3 لبدددت 
 القد ا  املؤسليئ

دولدددئ عدددن ختصدددي  املدددوا د الو نيدددئ  12أتلغدددت  األ ق تذماذ األمو 
 لتنييق انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ

علددددددددا حنددددددددو تنّدددددددداء لملبددددددددا  االسددددددددت اتئ 
 امللاعدة

مل عدددددد الدددددول الدددد  قدددددمت امللدددداعدة مددددا إ ا  
 كانت قدمت الدعم تناء علا  لت حمدد

االستيادة من األدوا  القا مئ، والكياءة 
 من حي  التكليئ، والي اليئ

دولدددددددئ امللددددددداعدة أو أتلغدددددددت عدددددددن  23 لبدددددددت 
 وجددت املددادة  2015نقدددميها   نقا يي ددا ل دداذ 

7 
قدمت وحدة دعم التنييق الدعم لدت  لبخ إ   ملاندة جهود دعم التنييق

 املنلق  وهيادت الدول
   

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
 تط جهود الت داون وامللداعدة الددولي  أن نكيا لدول األ ياإ ميكن لكيف  )أ( 

 ؟واُلمط واألولويا  الو نيئ وأن نيلي التخميط المويا األمدتاالحتياجا  الي ليئ 
كيف ميكن جلميع اجلها  الياعلئ أن نت داون مدن أجدا تنداء القدد ا  الو نيدئ  )ب( 
 ؟لأل ق تذماذ األمو  ونش يع استخداذ أكيني املنه يا  كياءة الو نيئالتداتري ون ذيذ 

للت ييددف االنياقيددئ   إ ددا  املتاحددئ اإلعددالذ قنددوا  نلددتييد الدددول مددن كيددف  )ج( 
 ؟احتياجاهتاعلا حنو أهنا ت

: رصرد التقردر المحررذ خر  تنفير  خ رة بشأن التعراون والمسراعدة الردوليي التقرير المرحل   -2 
 عمل دوبروخنيك

أملانيا، ، و الق ا ي ال نقوديئ )أهغانلتانأتلغت عن نني  ا من   يهاجت دولئ  14من أصا  -43
 شدددددديلم،و  مجهو يددددددئ الو الدميقيا يدددددئ الشدددددد بيئ،و  اجلبددددددا األسدددددود،و  نشددددداد،و سدددددد ، البوسدددددنئ واهلي و 
ييلنددددا آاململكدددئ املت ددددة لربيمانيدددا ال ةمدددا و و لبندددان، و كولومبيدددا، و كيوانيدددا، و ال دددياق، ، و الصدددومالو 

دول أ ددددياإ الت دددداون وامللدددداعدة الدددددولي  مددددن  ددددالل نقييددددي  9 لبددددت  ،مو امبيدددد (، و الشددددماليئ
مجهو يدئ و  نشاد،و البوسنئ واهليس ، ، و )أهغانلتان 2015عاذ قح قدمتخ   الالشياهيئ اللنوح 

 .مو امبي (ومو يتانيا، و لبنان، و كيوانيا، وال ياق، و  الو الدميقيا يئ الش بيئ،
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هيمدددا يت لددد  اإل الدددئ، ودولدددئ واحددددة دول أ دددياإ امللددداعدة للوهددداء تالتذامدددا   9و لبدددت  -44
لدداعدة الندد ايا )أهغانلددتان، والبوسددنئ دول هيمددا يت لدد    مخددا؛ و تتدددمري املخذونددا  )كيوانيددا(

دول هيمدددا يت لددد  ومخدددا ؛ ومو امبيددد ( ،ومو يتانيدددا ،مجهو يدددئ الو الدميقيا يدددئ الشددد بيئو واهليسددد ، 
ولبندان،  ،وال دياق ومجهو يدئ الو الدميقيا يدئ الشد بيئ، ،اد من املخدا ي )نشداد   ال االتينقيف ت

مجع البيانا  وتنداء من قبيا دول أ ياإ امللاعدة    اال  أ يت  3كما  لبت . ومو يتانيا(
 .ومو يتانيا(، القد ا  املؤسليئ )أهغانلتان، والبوسنئ واهليس 

امللددداعدة املاليدددئ لبنددداء القدددد ا     ،2015المدددوعم ل ددداذ   دددا  نقييي  ،تددداالو لبدددت و  -45
امللدددح و سدددم  ددداال  وكدددقل     البياندددا  املت لقدددئ تالنددد ايا  صددددو توثيددد  واإلتدددالغ  ددداال  ال
 واإل الئ.اُليا ط 

 4قددمت ، 2015دول أ ياإ  لبت امللاعدة   نقييي ا اللنوح ل داذ  9أصا ومن  -46
دول أ دددياإ أ ددديت و/أو   اللدددقين قددددمتهما إليهدددا الددددوليوامللددداعدة م لومدددا  عدددن ال دددون دول 

 .ش بيئ، ولبنان، ومو امبي (مجهو يئ الو الدميقيا يئ الو االتمع املدمل )نشاد،  يئا  
أملانيددا، و  أسددااليا،و )إسددبانيا،  2015ل دداذ  ئاللددنوي  ددا يي ا  نق اجت دولددئ  يهدد 14أهدداد  و  -47
اململكددددئ و كندددددا، و سويلدددديا، و اللددددويد، و الدددددا يك، و اجلمهو يددددئ التشدددديكيئ، و تل يكددددا، و إيماليددددا، و 

تأهنا قدمت امللداعدة   ولندا(و نيو يلندا، و النيويج، ، و ييلندا الشماليئآاملت دة لربيمانيا ال ةما و 
  اإل الئ ماحنئ تأهنا قدمت الدعم ألنشمئ  ئدول 11  و   قا الصدد، أهاد. إ  دول متني ة

 .اد من املخا ي   ال التينقيف دول ل 6ولاعدة الن ايا الدعم مل دول 9قدمت ح  
ن و  لددداعدة النددد ايا واملنلدددق عقدددد املنلدددقون امل نيدددونو دددالل اليددداة قيدددد االسدددت ياض،  -48

لداعدة الند ايا ملهندج متكامدا انتهداج ‘الت اون وامللداعدة الددولي  حلقدئ عمدا تشدأن امل نيون ت
وأناحدددت حلقددئ ال مدددا للددددول هيصدددئ ‘.   سددياق التنميدددئ وحقدددوق اإلنلددان واملبددداد ا  اإلنلدددانيئ

هندج متكامدا  ننييدق دال   املما سا  اجليدة والت دديا  عينا  و نيئ من لتبادل اآل اء تشأن 
الددول اإلسدهاما  املقدمدئ مدن انياقيئ الق ا ي ال نقوديدئ . وسيلتخدذ منلقو لاعدة الن ايامل

الددنهج  ددقا عددداد وثيقدئ نوجيهيددئ تشدأن ، إلإ  جاندت الدديدود علدا االسددتبيانا ،   حلقدئ ال مددا
   وقت الح  من  قا ال اذ.  الدول للدولُنصد  ا  

ت دد  املنلددقون امل نيددون تامللددا ا املتصددلئ تالت دداون التقييددي، الدد  يشددملها ة و ددالل اليددا  -49
املاحندددئ التقليديدددئ واملنةمدددا  إ  الددددول  سدددالئ  17وامللددداعدة الددددولي ،   إ دددا  أداء واليدددتهم، 

أولوياهتا تغيئ ن ذيذ الشياكا  ت  الدول األ ياإ ال  عتداج تشأن إليها نقدع م لوما   الب  
 . امللاعدة والدول القاد ة علا نقدع امللاعدة اململوتئإ  
التقييي، اسدتخدذ املنلدقون االجتماعدا  اليمسيدئ وغدري اليمسيدئ ال  يشملها و الل الياة  -50

اجتماعدددا   املنلددقون وعلددا  ددقا الن ددو، عقددد. ت ذيددذ الت دداون وامللدداعدة تدد  الدددول األ ددياإل
 االتمع املدمل. يئا  تني ة و ثنا يئ مع عدد من الدول األ ياإ امل
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 تدابير الشفاخية -واو 
 6اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل نداتري الشياهيئ

 يدددددددادة م دددددددددل نقدددددددددع نقددددددددا يي الشددددددددياهيئ 
 7املادة وجت  

 عل  نوعيئ اإلتالغ
 يددددادة نبددددادل امل لومددددا  عددددن املما سددددا  

التكليدددددئ   اجليددددددة والي الدددددئ مدددددن حيددددد  
 ميدان اإلتالغ

اسدددددددتخداذ دليدددددددا اإلتدددددددالغ الدددددددقح  يدددددددادة 
ي كدددددددا اااجدددددددئ الي ليدددددددئ إ  م لومدددددددا  

لدددددددددددول مييدددددددددددة لأداة ويشددددددددددكا نوعيدددددددددئ، 
األ ددددددددددياإ   نقدددددددددددع التقددددددددددا يي األوليددددددددددئ 

 اللنويئامللت دا  و 

  الوقددت األوليددئ واللددنويئ  نقددع التقددا يي
 ددا 

 ألوليئنقا يي الشياهيئ ا دولئ  يهاجت  75قدمت 
لتقدددددددا يي  دولددددددئ  يهدددددداجت  18هددددددا  موعددددددد نقدددددددع 

 الشياهيئ األوليئ
نقا يي ددددا اللددددنويئ ل دددداذ  دولددددئ  يهدددداجت  43قدددددمت 
2015 

ت دددد نقا يي دددا اللدددنويئ  دولدددئ  يهددداجت  24مل نقددددذ 
 2015ل اذ 

دول أ دددددياإ امللددددداعدة مدددددن  دددددالل  9 لبدددددت  االستيادة ال مليئ من اإلتالغ 
     2015نقا يي ا اللنويئ ل اذ 

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
مدا  دم ال وامدا الد  عدول دون ا نيدداد م ددال  نقددع نقدا يي الشدياهيئ األوليددئ  )أ( 

 ؟، علا حد سواءاللنويئو 
نبادهلدا مدن أجدا علد  ميكدن تداإلتالغ الد  ما  م أهنا املما سا  املت لقدئ  )ب( 
 ؟هاالتقا يي و يادة م دل نقدمينوعيئ 

: رصرررد التقررردر المحررررذ خررر  تنفيررر  خ رررة عمرررل بشرررأن تررردابير الشرررفاخيةالتقريرررر المرحلررر   -2 
 دوبروخنيك

يومدداجت  180،   غنددون ملذمددئ تتقدددع نقييي ددا األويلمجيددع الدددول األ ددياإ   االنياقيددئ  -51
املتندمن للملدت دا  لنوح نقييي ا المن تدء سييان االنياقيئ تالنلبئ للدولئ الميإ امل نيئ، مث 

 .نيلان/أتييا 30حبلول 
ومنددق د ددول انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ حيددذ النيددا ، قدددمت ثددالث دول ُموقِّ ددئ )تدداالو،  -52

ومجهو يددئ الكونغدددو الدميقيا يددئ، وكنددددا( نقدددا يي الشددياهيئ الموعيدددئ. وانندددمت اثنتددان منهدددا )تددداالو 
 ة قيد االست ياض. وكندا( إ  االنياقيئ  الل اليا 
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دول أ ددياإ )تددا اغواح، وتنمددا، ونشدداد،  8و ددالل اليدداة الدد  يشددملها التقييددي، قدددمت  -53
، وسلوهاكيا، والكامريون، وكندا، ومايل( نقا يي الشدياهيئ األوليدئ،   حد  سانت كيتا ونيياو 

هيئ األويل اُلداق دول )جنوب أهييقيا، ودولئ هللم ، وغيانا( موعُد نقدع نقييي الشديا 3ها  
 تا.
مددن الدددول األ ددياإ الينالثددئ والتلدد   الدد  نقددع  75، قدددمت 7ملقتندديا  املددادة  ووهقدداجت  -54

 دولدددئ  يهددداجت  17، ونبقدددا 7نقييدددي الشدددياهيئ األويل  وجدددت املدددادة  عليهدددا التذامدددا  اإلتدددالغ حاليددداجت 
دول أ دياإ  7يدد نقددع متأ ية   نقدع نقا يي الشدياهيئ األوليدئ. وعدالوة علدا  لد ، عدا مواع

)آيلددددلندا، وتدددداالو، و واندددددا،  2016حذييان/يونيددددخ  30جديدددددة لتقددددا يي الشددددياهيئ األوليددددئ ت ددددد 
 والصومال، وكوتا، وكولومبيا، ومو يشيوا(. 

 ت ُد نقا يي الشياهيئ األوليئ: دولئ  يهاجت  18ومل يقدذ ما  موعخ  -55
، و دددم: الني دددي، 2011عددداذ  دول أ دددياإ موعدددُد نقددددع نقا يي دددا   6هدددا   )أ( 

 ؛تيلاو -غينيا وهي م، وجذ  القمي، ونونا، وكاتو هريدح، و 
، وادددددا: جدددددذ  كدددددوك 2012هدددددا  دولتددددد  موعدددددُد نقددددددع نقييييهمدددددا   عددددداذ  )ب( 

 ؛اجلمهو يئ الدومينيكيئو 
 ، واا:  ندو اا ونوغو؛2013ها  دولت  موعُد نقدع نقييييهما   عاذ  )ج( 
 ، واا: ناو و وتوليييا؛2014موعُد نقدع نقييييهما   عاذ ها  دولت   )د( 
، و ددم: الكونغددو، وغينيددا، 2015دول موعددُد نقدددع نقا يي ددا   عدداذ  5هددا   )ه( 

 وتليذ، وغيانا، ودولئ هللم ؛
 جنوب أهييقيا. م، و 2016نقدع نقييي ا   عاذ  موعدُ  ئجت واحدةدولها   )و( 

، و ددم: أندددو ا، 2015موعددُد نقدددع نقييي ددا اللددنوح ل دداذ دولددئ  24وهددا  مددا  موعددخ  -56
، نيينيدداد ونوتداغوييلنددا، وتلغا يدا، وتونلدوانا، وتو كيندا هاسدو، وتو ونددح، وتدريو، و آوأو وغواح، و 

واجلبدددددا األسدددددود، ومجهو يدددددئ مولددددددوها، وسددددداموا، واللدددددليادو ، واللدددددنغال، وسدددددرياليون، وشددددديلم، 
 ، وليلونو، ومالوح، وموناكو، و نغا يا. لكلمربغوغيينادا، وغوانيماال، وهينلا، و 

كدان عليهدا نقددع نقييدي الشدياهيئ األويل أو اللدنوح   دولدئ  يهداجت  93وتالتايل، همن أصدا  -57
 42دولدئ ومل نقددذ  51، مل نلتذذ تاملوعد سوت 2016نيلان/أتييا  30حبلول  7 وجت املادة 
 . أو سنوياجت  أولياجت  دولئ ت ُد نقييياجت 

الل اليدددداة الددددد  يشددددملها التقييددددي، ت ددددد  املنلدددد  امل ددددين تامللدددددا ا املتصددددلئ تتقدددددا يي و دددد -58
 سالئ إ  الدول األ ياإ ال  هانت مواعيدد نقددميها لتقدا يي  45الشياهيئ،   إ ا  أداء واليتخ، 

هددا   دولددئ  يهدداجت  23دول مددن أصددا  6. وقددد قدددمت 2014الشددياهيئ األوليددئ أو اللددنويئ ل دداذ 
، سدددددانت كيدددددتا وندددددييانقييي دددددا األويل نقا يي دددددا )تدددددا اغواح، وتنمدددددا، ونشددددداد، و موعدددددد نقددددددع 
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هدا  موعدد  دولئ  يهداجت  22دول أ يت من أصا  8والكامريون، ومايل(،   ح  وهت تالتذامها 
، وساموا، وغانا، وكو  دييوا ، أنتيغوا وتيتودا)إكوادو ، و  2014نقدميها لتقا يي ا اللنويئ ل اذ 

 وموناكو، ونيكا اغوا(.ولبنان، 
دول الت دددداون  9ننددددي   مدددن الدددق ا ي ال نقوديدددئ،  لبدددت  دولدددئ  يهددداجت  13ومدددن أصدددا  -59

. و دق  الددول 2015وامللاعدة الدولي  من  الل نقييي الشياهيئ اللنوح القح قدمتخ   عداذ 
ياق، وكيوانيدا،  م أهغانلتان، والبوسنئ واهليس ، ونشاد، ومجهو يئ الو الدميقيا يئ الش بيئ، وال د

امللدداعدة املاليددئ  2015ولبنددان، ومو يتانيددا، ومو امبيدد . و لبددت تدداالو   نقييي ددا المددوعم ل دداذ 
 داال  وكدقل    لبناء القد ا     اال  التوثي  واإلتالغ و صد البيانا  املت لقدئ تالند ايا 

 واإل الئ.امللح و سم اُليا ط 
تذاما  هيما يت ل  تاإل الئ، ودولئ واحدة هيما يت لد  دول امللاعدة للوهاء تال 9و لبت  -60

دول أ ياإ امللاعدة  7دول هيما يت ل   لاعدة الن ايا. كما  لبت  5تتدمري املخذونا ، و
   دداال  أ دديت مددن قبيددا التينقيددف    ددال ااددد مددن املخددا ي ومجددع البيانددا  وتندداء القددد ا  

 املؤسليئ.
قدددد قددددمت نقييدددي الشدددياهيئ   يهددداجت دولدددئ  43، كاندددت 2016حذييان/يونيدددخ  30وحبلدددول  -61

 .2015اللنوح ل اذ 

 تدابير التنفي  الوطنية -ذاي 
 7اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل ا اإلجياء
 مؤمتي االست ياض الينامل نداتري التنييق الو نيئ

 9امتيندددال مجيدددع الددددول األ دددياإ للمدددادة 
وإتالغهدددددددددددددا عدددددددددددددن التنييدددددددددددددق الدددددددددددددو ين   
االجتماعا  اليمسيئ لالنياقيئ ومن  الل 

 7املادة  وجت نقا يي الشياهيئ املقدمئ 
إتددددددالغ مجيددددددع اجلهددددددا  الياعلددددددئ الو نيددددددئ 
امل نيدددددددددئ،  دددددددددا هيهدددددددددا القدددددددددوا  امللدددددددددل ئ، 
تااللتذامددا  املنصددوق عليهددا   االنياقيددئ 

 التنييددددددق الو نيددددددئ،  ددددددا    لدددددد  وتتددددددداتري
نتي ددددددددئ هلدددددددديد ا، عنددددددددد االقتندددددددداء،   
 ال قيدة واللياسا  والتد يبا  ال لكييئ

سددن قددوان  و نيددئ لتنييددق انياقيددئ الددق ا ي 
 ال نقوديئ

هتددددإ عديدددداجت دولتدددان  يهدددان قدددوان  اعتمدددد  
 .إ  ننييق االنياقيئ

قددددددمت دولتدددددان  يهدددددان نقييددددديين أوليددددد  تشدددددأن 
 ان  جديدةننييق قو 
دول تأهندا تصددد ويدع قدوان  لتنييدق  5أهاد  
 االنياقيئ

 حلقئ عما واحدة تشأن ن ذيذ ننييق االنياقيئ إتيا  الت ديا  و لت امللاعدة 
 حلقئ عما واحدة تشأن ن ذيذ ننييق االنياقيئ  يادة الوعم تتداتري التنييق الو نيئ 

 التواصا علا الص يدين اليننا م واإلقليمم
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 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
مدددا الدددقح علدددا  يشددد ع الددددول األ دددياإ الددد  مل ني دددا ت دددُد علدددا أن نياجدددع  )أ( 

 ؟تشأن  ل  قوانينها الو نيئ ونقدذ نقييياجت 
كيدددف ميكدددن علددد  ملدددتوت اسدددتي اب أدوا  التنييدددق القا مدددئ،  دددا    لددد   )ب( 
 ؟النمو جيئ القوان 

وقِّ دددئ علدددا عديدددد امللددداعدة نشددد يع الددددول األ دددياإ والددددول امل كيدددف ميكدددن )ج( 
 اُلاصئ ال  قد نلذذ لتنييق االنياقيئ؟

عدددا اسددت داث قددوان  و نيددئ، مددا  ددم اللددبا الدد  متكددن الدددول األ ددياإ مددن  )د( 
 م اجلئ مشكلئ االستينما    الق ا ي ال نقوديئ؟

نشد يع الددول علدا نبدادل أهندا املما سدا  هيمدا يت لد  كيف ميكن مواصدلئ  )ه( 
 تت ميم االلتذاما  الو نيئ  وجت االنياقيئ علا اجلها  الو نيئ امل نيئ  ا  الصلئ؟

: رصرد التقرردر المحرررذ خر  تنفيرر  خ ررة عمررل بشررأن تردابير التنفيرر  الوطنيررةالتقريرر المرحلرر   -2 
 دوبروخنيك

 الل الياة قيد االست ياض، نيك ذ ال ما هيما يت ل  تتدداتري التنييدق الو نيدئ علدا إحديا   -62
امتيندال وادا    مدئ عمدا دوتيوهنيد التقدذ من أجدا عقيد  اهلدده   وح الصدلئ املتيد  عليهدا   

 وإتالغهددا عددن التنييددق الددو ين   االجتماعددا  اليمسيددئ لالنياقيددئ 9مجيددع الدددول األ ددياإ للمددادة 
إتدددالغ مجيدددع اجلهدددا  الياعلدددئ الو نيدددئ ؛ و 7املدددادة  وجدددت ومدددن  دددالل نقدددا يي الشدددياهيئ املقدمدددئ 

امل نيدددئ،  دددا هيهدددا القدددوا  امللدددل ئ، تااللتذامدددا  املنصدددوق عليهدددا   االنياقيدددئ وتتدددداتري التنييدددق 
الو نيددددئ،  ددددا    لدددد  نتي ددددئ هلدددديد ا، عنددددد االقتندددداء،   ال قيدددددة واللياسددددا  والتددددد يبا  

  .ال لكييئ
ونةددياجت ل دددذ عقددد اجتمدداد   اليدداة الياصددلئ تدد  الدددو ن ، هق ددد ُحين ددت الدددول األ ددياإ  -63

تشأن نداتري التنييق الو نيئ ال  اختقهتا، وال سيما تتقدميها   الوقت  كتاتيئعلا نقدع عديينا   
ندداتري نشديي يئ وننةيميدئ  . واستمي الاكيدذ علدا اعتمداد7املناست لتقا يي الشياهيئ  وجت املادة 

و نيئ لكيالئ ننييق انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ، سواء هيما يت ل  تالدول األ ياإ اااليئ أو تتلد  
 ال  نيغت   التصدي  علا االنياقيئ أو االننماذ إليها   امللتقبا.

التنييدق القا مدئ،  وواصلت اجلهدئ املنلدقئ لتدداتري التنييدق الو نيدئ، نيو يلنددا، ن ذيدذ أدوا  -64
 ددا    لدد  القددوان  النمو جيددئ، ومنددت   عملهددا مددع الشدديكاء اليننددا ي  واإلقليميدد  مددن أجددا 

قيدئ   الددول األ ددياإ ههدم أهندا الموعدئ الت دديا  الد  ندؤثي   التقدددذ مدن أجدا ننييدق االنيا
جلمدددع  2016يو أيا /مدددا 17وقِّ دددئ. واستنددداهت نيو يلنددددا حلقدددئ عمدددا   جنيدددف   والددددول امل

وقِّ دئ مدوجذاجت ا مجيدع الددول األ دياإ والددول املأهكا  جديدة لت ذيدذ ننييدق االنياقيدئ، وسدت مم علد
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للمقاحددا  املقدمددئ    لدد  االجتمدداد. ون مددا نيو يلندددا تشددكا وثيدد  مددع وحدددة دعددم التنييددق 
ميدددئ مدددن املقدددي  واملنلدددق  امل نيددد  تت قيددد  عامليدددئ االنياقيدددئ مدددن أجدددا الت ندددري القدددئ عمدددا إقلي

 .2016عقد ا   أهييقيا   آب/أغلما 
تشكا وثي  مع عدد من الدول األ ياإ مدن أجدا عديدد أهندا  أيناجت ن ما نيو يلندا و  -65

املما سددا  إلشدداعئ االلتذامددا  الو نيددئ  وجددت االنياقيددئ،  ددا    لدد  هيمددا يت لدد  تت لدديد  ددق  
 ال لكييئ.االلتذاما    ال قيدة واللياسا  والتد يبا  

وأهاد  دولتان  يهان )كيوانيا ومجهو يدئ الو الدميقيا يدئ الشد بيئ(،   نقييديح الشدياهيئ  -66
إ  ننييدق االنياقيدئ، و دو مدا  ، تأهنما اعتمدنا قوان  نيمم عديداجت 2015اللقين قد متااا   عاذ 

دولدئ أ ديت قوانينهدا  23. ون تدرب 26 ه ع عدد الدول األ ياإ الد  ه لدت  لد  إ  مدا  موعدخ 
 القا مئ كاهيئ، ومل يتغري  قا اليقم  الل الياة ال  يشملها  قا التقييي.

دول  5، أهدداد  2015  عدداذ  7دولددئ قدددمت نقددا يي  وجددت املددادة  44ومددن أصددا  -67
وسددددوا يلند، ولبنددددان،  ،تأهنددددا تصدددددد ويددددع قددددوان  مت لقددددئ تتنييددددق االنياقيددددئ )أهغانلددددتان، و امبيددددا

 ي (.ومو امب
و دالل اليداة الد  يشدملها  دقا التقييدي، قددمت دولتدان  يهدان )سدانت كيدتا ونددييا،  -68

 وسلوهاكيا(   نقييييهما األولي  م لوما  تشأن ننييق قوان  جديدة مت لقئ تتنييق االنياقيئ.
 2015وأهدددداد  إحدددددت الدددددول األ ددددياإ ال شددددي الدددد  اننددددمت إ  االنياقيددددئ   عدددداذ  -69

قبا حلول موعد نقدع نقييي ا تأن لديها تالي دا قدوان  مت لقدئ حبةدي اسدتخداذ الدق ا ي )تاالو( 
 ال نقوديئ وإنتاجها ونقلها.

    


