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االجتماع السادس للدول األطراف

جنيف 7-5 ،أيلول/سبتمرب 2016
البند  8من جدول األعمال املؤقت املنقح
استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرر مممرة
لتحقيق غايات االتفاقية

تقريررر جني ر المرحل ر  -رصررد التقرردر المحرررذ خ ر تنفي ر خ ررة عمررل
دوبروخنيك
قدمه رئيس االجتماع السادس للدول األطراف

أوالا -مقدمة
دال ننييددق انياقيددئ الددق ا ي
 -1يقدددذ ددقا التقييددي علدديالجت همي ي داجت لالها ددا واأل قدداذ
م ددئ عم ددا دوتيوهنيد د الد د نوج ددخ ال م ددا املت لد د
ال نقودي ددئ عل ددا الن ددو ا د دددة إجياءان ددخ
تاالنياقيئ منق مؤمتي االست ياض األول عاذ  2015حىت مدؤمتي االسدت ياض اليندامل املقدي عقدد
عدداذ  .2020وييكددذ ددقا التقييددي تالت ديددد علددا التقدددذ ا ددي منددق م دؤمتي االسددت ياض األول
حىت  30حذييان/يونيخ .2016
ص ِّمم التقييي ليشكا وثيقئ عمليئ ومييدة قد اإلمكان تشأن ننييق االنياقيدئ علدا
 -2وقد ُ
االجتمدداد اللددادا للدددول األ دياإ مددن
الص د يد ال دداملم .كمددا يهدددإ إ نوجيددخ املناقشددا
ددالل صددد التقدددذ ا ددي وعديددد امللددا ا الي يلدديئ و/أو الت ددديا ال د يت د م اجلتهددا .وقددد
ُُلِّصت ال ناصي الي يليئ كا دال مدن االداال املوايدي يئ لتقددع دئ عامدئ سديي ئ عدن حالدئ
ننييدق االنياقيددئ .وال يلغددم تددأح حدال مددن األحدوال مملددت نقددع نقييددي مسددم ،كمددا ال يلد ا إ
مددئ عمددا دوتيوهني د
نقدددع نةددية كاملددئ عددن كددا التقدددذ ا دي ننييددق اإلج دياءا ال دوا دة
وعدددد ا  .32ويلددتند منددمون ددقا التقييددي إ م لومددا متاحددئ لل مددوذ ،ددا ل د نقددا يي
الشياهيئ األوليئ واللنويئ للدول األ ياإ ال حيا موعد نقدميها سنوياجت  30نيلان/أتييا.
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ثانيا -موجز التقرير
تحقيق عالمية االتفاقية:
(أ)

اننماذ أ تع دول جديدة مود الدول األ ياإ إ 100؛
هع
ُ

(ب) ال ي د دذال الت د دددح قا م د داجت هيمد ددا يت ل د د تت قي د د
 130دولئ يهاجت.

د دددإ عد دداذ  2020املتمين د ددا

تدمير المخزونات:
(أ)
(ب)

أهنت ثالث دول أ ياإ ندمري املخذونا قبا املواعيد ال حددهتا االنياقيئ؛
ال نذال عشي دول أ ياإ م نيئ تالتذاما

وجت املادة 3؛

(ج) مينم ندمري املخذونا علا حنو جيد غم أنخ ال يذال يت علا  8دول مدن
أصا  11دولئ نقدع نقا يي تشأن اهلدإ املتمينا ويع مئ نُيصد هلا املوا د الال مئ.
إذالة مخلفات ال خائر العنقودية:

نقا يي دا املقدمدئ وجدت
قدمت  8دول من أصا  13دولئ يهاجت م لوما
(أ)
املددادة  7تشددأن ح ددم و/أو موقددع املنددا امللوثددئ وتشددأن التددداتري املتخددقة مددن أجددا منددع وصددول
املدني إ املنا امللوثئ وتشأن استخداذ امللح تيا ها وم ايري عملياهتا؛
(ب)

أهاد  3دول أ ياإ تأهنا أهيجت عن أ ٍ
اض؛

(ج) ال ن د دذال امل لوم د ددا ناقص د ددئ هيم د ددا يت ل د د ت د دداإلجياء  4-3ال د ددقح يُل د ددذذ ال د دددول
األ ياإ تاإلتالغ عن إشياك االتم ا املتني ة ويع اُلمط الو نيئ إل الئ خمليا الق ا ي
ال نقوديددئ وننييددق ا وتت مدديم مياعدداة املنةددو اجلنلددامل ومياعدداة عامددا اللددن لدددت ويددع إجدياءا
مواجهئ ق اآلهئ.
مساعدة الضحايا:
مدن أصدا  14دولدئ يهداجت أُهيدد تدأن هلدا التذامدا
(أ)
دول عن ن ي منل و ين؛
(ب) ويد ت  8مدن الددول األ تدع عشدية مدئ و نيدئ
أد ت جهود ا مللاعدة الن ايا قماد اإلعاقئ األوسع نماقاجت؛

وجدت املدادة  ،5أتلغدت 10
حد أهداد  5دول تأهندا

(ج) أهدداد  7دول أ دياإ تأهنددا أشدديكت الند ايا و/أو األشددخاق وح اإلعاقددئ
عمليئ صنع القيا .
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التعاون والمساعدة الدوليان:
لب د د د ددت  9دول أ د د د د دياإ املل د د د دداعدة نقا يي د د د ددا الل د د د ددنويئ ل د د د دداذ ،2015
(أ)
وأهاد  14دولئ تأهنا قدمت امللاعدة إ دول متني ة و 4دول تأهنا نلقت امللاعدة؛
(ب)
ال نقوديئ؛

أهدداد  11دولددئ يه داجت تأهنددا صص ددت م دوا د و نيددئ لتنيي ددق انياقيددئ ال ددق ا ي

لبددت  23دولددئ يهداجت نقا يي ددا ل دداذ  2015وجددت املددادة  7امللدداعدة أو
(ج)
أهاد تأهنا قدمتها.
تدابير الشفاخية:
(أ)

قدمت  43دولئ يهاجت نقا يي ا ل اذ 2015؛

(ب)

مل نقدذ  24دولئ ت د نقا يي ا ل اذ  2015وجت املادة 7؛

(ج)

قدمت  8دول أ ياإ نقا يي الشياهيئ األوليئ؛

(د)

مل نقدذ  8دول أ ياإ ت د نقا يي الشياهيئ األوليئ ال ها موعد ا؛

(ه)

مل عن ت د مواعيد نقدع التقا يي تالنلبئ للبع دول أ ياإ.

تدابير التنفي الوطنية:
اعتمد ددد دولتد ددان يهد ددان ق د دوان هتد دددإ عديد ددداجت إ ننييد ددق انياقيد ددئ الد ددق ا ي
(أ)
ال نقوديئ ،وتلغ تالتايل مود الدول األ ياإ ال ه لت ل  26دولئ؛
اجلديدة؛

(ب)

ق دددمت دولت ددان يه ددان م لوم ددا

نقا يي ددا األولي ددئ تش ددأن ننيي ددق الق د دوان

(ج) أهدداد  5دول أ دياإ تأهنددا تصدددد ويددع قدوان
هيما يت ل تالتقدذ ا ي  44دولئ يهاجت.
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ثالثا -التقري ر ررر المرحل ر ر ر للفت ر رررة مر ر ر  12أيلول/سر ر ر تم ر  2015إل ر ر ر 30
حزيران/يونيه 2016
أل  -تحقيق عالمية االتفاقية
اجلدول 1
اإلجياءا
عقي عامليئ االنياقيئ

األ داإ

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل

االنياقيددئ ا دياد عدد الدول املننمئ إ االنياقيئ

أصب ت أ ت ئ تلدان دوالجت أ ياهاجت االنياقيئ
يبلغ مود الدول األ ياإ حالياجت 100
 19دولئ ُموقِّ ئ
البدداقم ددو  30دولددئ لبلددوغ دددإ عدداذ 2020
مد ددئ عمد ددا دوتيوهني د د واملتميند ددا
ال د دوا د
 130دولئ
مل نننم ت د إ انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ 74
دولئ عنواجت األمم املت دة
نبا ؤ م دل عقي عامليئ االنياقيئ

ن ذيذ عقي عامليئ االنياقيئ

عقد املنلقون اجتماعا ثنا يئ مع  16دولئ

نيسيخ امل ايري ال حددهتا االنياقيئ

عقد اجتماد واحد غري مسم
أصد الي اسئ أ ت ئ تيانا

ا ديدداد عدددد الدددول األ دياإ
( 130علا األقا)
اخنيدداض عدددد حدداال االسددتخداذ املبلددغ
عنها املذعومئ واملؤكدة

 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
كيددف ميكددن لل هددا امل نيددئ تاالنياقيددئ أن نلددتخدذ عوامددا دا ليددئ و ا جيددئ
(أ)
حمددة من أجا حيذ الدول علا االننماذ إ االنياقيئ؟
(ب) م ددا ددو مل ددتوت اليق د اململ ددوب هيم ددا يت ل د تاألدل ددئ املتاح ددئ عل ددا اس ددتخداذ
الق ا ي ال نقوديئ لكم عتج الدول علا أح استخداذ و/أو إنتاج و/أو نقا لتل الق ا ي؟
(ج) كيدف ميكدن اسددتخداذ الت داون وامللداعدة اإلقليميد والددولي ون ذيذادا لذيددادة
اننماذ الدول إ انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ؟
 -2التقرير المرحل بشأن تحقيق عالمية االتفاقية :رصرد التقردر المحررذ خر تنفير خ رة عمرل
دوبروخنيك
 -3اسددتمي نذايددد عدددد الدددول األ دياإ انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ ددالل اليدداة املشددمولئ
ت د د ددالتقييي .ومن د د ددق آ د د ددي نقيي د د ددي ،انن د د ددمت إليه د د ددا أ ت د د ددع دول ،و د د ددم :الص د د ددومال ( 30أيل د د ددول/
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س د د د ددبتمرب )2015؛ ومو يش د د د دديوا ( 1نشد د د د ديين األول/أكت د د د ددوتي )2015؛ وكوت د د د ددا ( 6نيل د د د ددان/
أتييددا )2016؛ وت دداالو ( 19نيل ددان/أتييا  .)2016وحددىت  30حذييان/يوني ددخ  ،2016الت د
تاالنياقي ددئ م ددا موع ددخ  119دول ددئ إم ددا ت ددالتوقيع أو التص دددي أو االنن ددماذ .و 100منه ددا دول
أ ياإ و 19دول ُموقِّ ئ.

 -4وت د ونرية سيي ئ للتصدي واالننماذ اللنوا األو لالنياقيئ ،نبا أ م دل عقيد
عامليئ االنياقيئ تد هداة اإلتدالغ اللداتقئ ( 12دولدئ جديددة) واااليدئ ( 4دول جديددة) غدم أن
الدددول األ دياإ اجلديدددة امتددد مددن منمقددئ الب ددي الكددا ي إ منمقددئ ا دديط اهلدداد  .وعددالوة
علا ل  ،ووهقداجت لإلجدياء  1-1مدن مدئ عمدا دوتيوهنيد  ،ينبغدم أن ينندم إ االنياقيدئ 30
دولددئ أ دديت حبلددول موعددد مدؤمتي االسددت ياض الينددامل ليت قد تالتددايل اهلددإ املتمينددا  130دولددئ
يها .وتاإلياهئ إ ل  ،هإن  74دولئ عنواجت األمم املت دة مل نوقع علا االنياقيئ وال دم
اننمت إليها.
 -5ومن ددق نق دددع آ ددي نقيي ددي ،ص دددقت دولت ددان موق ت ددان (الص ددومال وت دداالو) عل ددا انياقي ددئ
الق ا ي ال نقوديئ .وم ىن ل أن  19دولئ ُموقِّ ئ مل نصدق ت د علا االنياقيئ ت د مديو أكيندي
من مخا سنوا علا د وهلا حيذ النيا  .و ق الدول م إندونيليا ،وأنغوال ،وأوغندا ،وتدنن،
وننذانيددا ،وجامايكددا ،ومجهو يددئ أهييقيددا الوسددما ،ومجهو يددئ الكونغددو الدميقيا يددئ ،وجيبددوي ،وسددان
نددومم وتيينل ددي  ،وغامبي ددا ،واليلب د  ،وق ددربق ،وكيني ددا ،وليربيددا ،ومدغش ددقي ،وناميبي ددا ،وني ريي ددا،
و اي .
 -6ومشلت إجدياءا عقيد عامليدئ االنياقيدئ والت ييدف تدا اجتماعدا ثنا يدئ مدع دول ُموقِّ دئ
وأ دديت ليلددت أ ياه داجت دعددا إليهددا الددي يا واملنلددقون امل نيددون تت قي د عامليددئ االنياقيددئ دوال هدداة
وعق ددد اجتماع ددا ثنا ي ددئ لتشد د يع ال دددول عل ددا االنن ددماذ إ االنياقي ددئ ،وقُدددمت
والي ددتهمُ .
م لوما إياهيئ ،لدت لبها ،لتيلري إجياد االول لل قبا والت ديا ال قد نواجهها الدول
املوقِّ ددئ وغ ددري املوقِّ ددئ عملي ددئ التصدي /االنن ددماذ .و ددقا الص دددد ،عق ددد املنل ددقون امل ني ددون
ُ
ُ
تت قي عامليئ االنياقيئ اجتماعدا مدع ثينلدم  16دولدئ ،و دم :األ جنتد  ،وإندونيلديا ،وأنغدوال،
وأوغندددا ،والربا يددا ،ونايلنددد ،وننذانيددا ،ومجهو يددئ الكونغددو الدميقيا يددئ ،وجنددوب اللددودان ،وصديتيا،
وهند ددذويال ،ومدغشد ددقي ،وناميبيد ددا ،و د دداي  ،والواليد ددا املت د دددة األمييكيد ددئ ،والد دديمن .كمد ددا عمد ددا
املنلددقون تالت دداون مددع االعدداد األهييقددم مددن أجددا استندداهئ حلقددئ عمددا إقليميددئ أهييقيددئ دددهها
إناحئ هيصدئ للددول املوقِّ دئ وغدري املوقِّ دئ أهييقيدا ملناقشدئ الت دديا واالدول املمكندئ لالنندماذ
ُ
ُ
إ انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ ،ومن املقي عقد االقئ آب/أغلما .2016
 -7وت ينت يئدئ الي اسدئ سدا ا نملدت هيهدا االنندماذ إ االنياقيدئ إ  53دولدئ مل ننندم
لاد  32دولئ.
إليها ت د .كما وي ت يئئ الي اسئ مماجت للقياذ ٍ
 -8ومنق مؤمتي االست ياض األول ،تُقلت عدة جهدود لت ذيدذ امل يدا الدقح حددندخ االنياقيدئ،
وجل لددخ صدددا ة جدددول األعمددال ،ومددن تينهددا نقدددع يئددئ الي اسددئ لت هددد تإدانددئ أح اسددتخداذ
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للددق ا ي ال نقوديددئ مددن قبددا أيددئ جهددئ أثندداء م دؤمتي القمددئ ال دداملم لل مددا اإلنلددامل الددقح ُعقددد
إسد د ددمنبول يد د ددومم  23و 24أيا /مد د ددايو  .2016كمد د ددا نةمد د ددت يئد د ددئ الي اسد د ددئ  17أيد د ددا /
مددايو  2016اجتماعداجت غددري مسددم تشددأن عقيد عامليددئ االنياقيددئ ون ذيددذ م ددايري مكاه ددئ اسددتخداذ
الدق ا ي ال نقوديددئ مددع موعدئ مددن الدددول واملنةمدا الشدييكئ .ونددو ا االجتمداد مناقشددئ كيييددئ
املنددم قدددماجت ننييددق مددئ عمددا دوتيوهنيد هيمددا يت لد تالوصددم وعقيد ال امليددئ وكددقل نقدددع
نوصيا نلتند إ أهنا املما سا .
 -9و اليد دداة ال د د يشد ددملها د ددقا التقييد ددي ،جد دديت نأكيد ددد و/أو نوثي د د االسد ددتخداذ املذعد ددوذ
للق ا ي ال نقوديئ دولت ليلدتا مدن الددول األ دياإ انياقيدئ الدق ا ي ال نقوديدئ (اجلمهو يدئ
يئتددا الي اسددئ الكيوانيددئ واهلولنديددئ أ ت ددئ تيانددا ن دديب عددن
ال يتيددئ اللددو يئ والدديمن) .وأصددد
القل إ اء االستخداذ امللتمي أو املذعوذ للق ا ي ال نقوديئ اجلمهو يئ ال يتيئ اللو يئ واليمن.

باء -تدمير المخزونات واالحتفاظ بما
اجلدول 2
األ داإ

اإلجياءا
ندمري املخذونا

ا ديدداد ع دددد ال دددول األ دياإ ال د أهن ددت ويع مئ نُيصد هلا املوا د الال مئ
ندمري خمذوناهتا
نذاي د ددد مل د ددتويا اإلت د ددالغ ع د ددن املل د ددا ا
املت لق د ددئ تتنيي د ددق امل د ددادة  ،3د ددا لد د د
م لومد ددا ع د ددن كميد ددئ ال د ددق ا ي الص د ددغرية
ا تيظ تا واالستخداذ املقي هلا
ه د د ددع مل د د ددتوت نب د د ددادل امل لوم د د ددا ع د د ددن
املما سد ددا اجلي د دددة والي الد ددئ م د ددن حي د د
ال ندمري املخذونا  ،دا
التكليئ
لد علددا صد يد اللددالمئ واآلثددا البيئيددئ
والكياءة
ي د د ددادة مل د د ددتويا نب د د ددادل املما س د د ددا
الواعدة
نمبي د د د د هند د د ددج مناسد د د ددت هيمد د د ددا يت ل د د د د
تاالحتياظ تاملخذونا
إع د ددالن االمتين د ددال هيم د ددا يت لد د د تت د دددمري
املخذونا
اخت د ددا إج د دياءا تش د ددأن نم د ددو ا غ د ددري
متوق ئ
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املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل
أهداد أ تدع دول أ دياإ تدأن لدديها مدئ لتددمري
املخذونا أو تأهنا تصدد وي ها
أتلغد ددت ثد ددالث دول أ د دياإ عد ددن نمبي د د م د ددايري
مت لقئ تاللالمئ والبيئئ
قدددمت سددت دول أ دياإ م لومددا تشددأن حالددئ
ل االال
ندمري خمذوناهتا والتقدذ ا ي
لب ددت دول ددئ دديإ املل دداعدة والت دداون ال دددولي
وجت املادة 3

أهاد دولئ واحدة تأهنا نلقت الدعم من منةمدئ
غري حكوميئ دوليئ
أعلنددت مخددا دول االحتيدداظ تالددق ا ي ال نقوديددئ
لألغياض ال نلمح تا االنياقيئ
أعلنت ثالث دول االمتينال للمادة 3
مل نيد أح نقا يي تشأن خمذونا مكتشيئ حديينا
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 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
كيددف ميكددن للدددول األ دياإ أن ندددعم تددأكرب قددد مددن الكيدداءة عمليددئ ندددمري
(أ)
املخذونا الصغرية أو ا دودة من الق ا ي ال نقوديئ؟
(ب) كي ددف ميك ددن لل دددول األ دياإ أن نق دددذ ال دددعم إ ال دددول األ دياإ األ دديت
وكقل إ الدول غري األ ياإ ال نواجخ عديا أكرب سياق ندمري املخذونا ؟
(ج) مدا اللدبيا إ أمينددا ملدتوت للت داون وامللدداعدة الددولي هيمدا تد الددول الد
ال التدمري؟
لديها خمذونا ونل ال لديها قد ا
(د) كيف ميكن أن يُكيا نشي امل لوما املت لقدئ تالتكنولوجيدا املبتكدية والي الدئ
من حي التكليئ لتدمري املخذونا تقد أكرب من الي اليئ؟
(ه) كيف ميكن التأكد من أن كم الق ا ي الصغرية املتي ية ا دتيظ تدا أو املقتنداة
ال يت او ال دد األدىن الال ذ تالنيو ة لألغياض امللموح تا وجت االنياقيئ.
 -2التقريررر المرحل ر بشررأن ترردمير المخزونررات :رصررد التقرردر المحرررذ خ ر تنفي ر خ ررة عمررل
دوبروخنيك
 -10منددق د ددول انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ حيددذ النيددا  ،أهدداد دول أ دياإ موعهددا 39
تأن لديها التذاما وجت املادة  .3وأعلنت  29دولئ منها إهناء ندمري خمذوناهتا أو أشدا إ
ندمري خمذوناهتا قبا نصديقها علا انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ.
 -11وتالتددايل ،مثددئ  10دول أ دياإ نقددع عليهددا حالي داجت التذامددا وجددت املددادة ( 3إسددبانيا،
وتلغا يددا ،وتونل دوانا ،وتددريو ،وجنددوب أهييقيددا ،وسددلوهاكيا ،وسويل ديا ،وغينيددا ،وغينيددا  -تيلدداو،
لد
وكيوانيددا) .ومل نقدددذ سددوت  4منهددا م لومددا تشددأن حالددئ ندددمري خمذوناهتددا والتقدددذ ا ددي
االال (إسبانيا ،وسلوهاكيا ،وسويليا ،وكيوانيا).
 -12و ددالل الي دداة ال د د يش ددملها التقييد ددي ،أعلن ددت ث ددالث دول أ د دياإ (أملاني ددا ،وإيماليد ددا،
وهينلددا) وهاء ددا تالتذاماهتددا وجددت املددادة  3إمددا مددن ددالل نقا يي ددا وجددت املددادة  7أو نقا يي ددا
لوسددا ط اإلعددالذ ال امددئ .وأعلنددت إيماليددا إهندداء ندددمري خمذوناهت دا مخددا سددنوا قبددا املوعددد الددقح
حددنددخ املددادة ( 3آ ا /مددا ا  )2020ح د أعلنددت أملانيددا أن ندددمري خمذوناهتددا انته دا 25
نشيين الينامل/نوهمرب  ،2015أح أيناجت قبا املوعد ا دد هلا االنياقيئ و و عداذ  .2018كمدا
أعلنت هينلدا  30حذييان/يونيدخ  2016أهندا دمدي كدا خمذوناهتدا مدن الدق ا ي ال نقوديدئ ،أح
قبا املوعد ا دد تلنت .
 -13وانند ددمت أ تد ددع دول إ انياقيد ددئ الد ددق ا ي ال نقوديد ددئ مند ددق م د دؤمتي االسد ددت ياض (تد دداالو،
والصومال ،وكوتا ،ومو يشيوا) .ووهقاجت لال تالإ املنا ض للق ا ي ال نقوديدئ ،متتلد كوتدا ،الد
اننددمت إ االنياقيددئ نيلددان/أتييا  ،2016خمذون داجت مددن الددق ا ي ال نقوديددئ غددم أهنددا مل نؤكددد
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ل د  .ويؤمددا أن نبلددغ كوتددا عددن خمذوهنددا نقييددي الشددياهيئ األويل الددقح حيددا موعددد نقدددميها لددخ
 30آ ا  /ما ا  .2017وأعلنت دولتان أ ييان (تاالو ومو يشديوا) ،اللتدان انندمتا أينداجت
إ االنياقي ددئ ددالل الي دداة الد د يش ددملها ددقا التقيي ددي ،أهنم ددا ال متلك ددان خمذون ددا م ددن ال ددق ا ي
ال نقوديئ ،ح ليا م يوهاجت ما إ ا كان لدت الدولئ الميإ اليات ئ اجلديدة (الصومال) خمذون
من ق الق ا ي.
 -14ووهقاجت لإلجياء  1-2من مئ عمدا دوتيوهنيد  ،أهداد أ تدع مدن الددول األ دياإ الد
ال نذال عليها التذاما تتدمري خمذوناهتا (إسبانيا ،وسلوهاكيا ،وسويليا ،وكيوانيا) تأن لديها مئ
لتدمري املخذونا أو أهنا تصدد ويع مط ٍ
ننييق ٍ
عمليئ.
 -15وتاإليدداهئ إ ل د  ،أهدداد ثددالث دول (إسددبانيا ،وسويل ديا ،وكيوانيددا) تأهنددا سددتكيا
نواه اُلمئ مع امل ايري الدوليئ دايل اللدالمئ ويايدئ البيئدئ .وعدالوة علدا لد  ،قددمت دق
الدول األ ياإ م لوما حمدثئ عدن املوعدد املتوقدع إلمتداذ نددمري خمذوناهتدا وجدت املدادة  ،3ومدن
املياض تالتايل أن نيم تالتذامها وجت ق املادة قبا عاذ  .2018كما أهاد سلوهاكيا تأهنا
ستلتذذ تاملوعد ا دد هلا وجت املادة  3عاذ .2023
 -16وأهدداد سددت دول (إسددبانيا ،وأملانيددا ،وإيماليددا ،وسددلوهاكيا ،وسويل ديا ،وكيوانيددا) ،مددن
الل نقا يي الشياهيئ اللنويئ ال قدمتها عاذ  ،2015تأهنا عتيظ أو كانت عتيظ تق ا ي
عنقودي ددئ و ددا ي ص ددغرية متي ددية ألغد دياض الت ددد يت و/أو الس ددت داث نة ددم من ددادة لل ددق ا ي
ال نقوديئ وهقاجت ألحكاذ املادة .)6(3
 -17وق دددمت دولد ددئ واحد دددة (الكد ددامريون) نقيي د ديين د ددالل اليد دداة قيد ددد االسد ددت ياض :نقييي د ددا
األويل ونقييي ددا اللددنوح ل دداذ  2014اللددقان يشددمالن علددا الت دوايل عدداذ  2013وعدداذ .2014
وأهاد تأهنا احتيةت تب ض الق ا ي ال نقوديئ الد ستُلدتخدذ هقدط لألغدياض الد نلدمح تدا
االنياقيئ.
 -18ومل نقدددذ سددت دول مددن الدددول األ دياإ الد ال ندذال عليهددا التذامددا وجددت املددادة 3
(تلغا يددا ،وتونل دوانا ،وتددريو ،وجنددوب أهييقيددا ،وغينيددا ،وغينيددا  -تيلدداو) أح م لومددا إيدداهيئ،
ال من الل التقا يي األوليئ وال اللنويئ املتبقيئ اململوتئ وجت املادة .7
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جيم -إذالة مخلفات ال خائر العنقودية والتثقي خ مجال الحد م المخاطر
اجلدول 3

األ داإ
اخنياض عدد الن ايا اجلدد ،علماجت
ت د ددأن اهل د دددإ د ددو ع د دددذ وق د ددود أح
ي يئ
ا دي دداد مل دداحا األ اي ددم املش ددتبخ
هيهددا املي دديج عنهددا ألغ دياض م يش دديئ
و اعيئ واجتماعيئ وها يئ
نوجي ددخ امل دوا د الش د ي ئ املخصص ددئ
لإل الئ نوجيهاجت أهنا
مذيد من ااييئ ونن ّقا أكيني أمناجت
هددع ملددتوت نبددادل امل لومددا ع ددن
املما س د د ددا اجلي د د دددة والي ال د د ددئ م د د ددن
ددال اإل الددئ ،ددا
حي د التكليددئ
ل د د د د علد د د ددا ص د د د د يد اللد د د ددالمئ
واآلثا البيئيئ والكياءة
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اإلجياءا
إ الددئ خمليددا الددق ا ي ال نقوديددئ والتينقي ددف
ال ااد من املخا ي

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل

نقييم ح م املشكلئ
(أ) علا الددول األ دياإ املتندي ة الد ال ندذال
عليه د ددا التذام د ددا وج د ددت امل د ددادة  4أن نب د ددقل
قصددا ت جهددد ا لذيددادة الويددوح تشددأن مواقددع
خمليددا الددق ا ي ال نقوديددئ ونماقهددا وامتددداد ا
املن د دا ال د د ختند ددع لواليته ددا أو سد دديميهتا،
اسددتناداجت إ هنُدج امللددح (التقنيددئ وغددري التقنيددئ)
حلبما نقتنيخ الةيوإ واااجئ

نقع علا  13دولئ يهاجت التذاما وجت املادة 4
قدددمت  8دول أ دياإ م لومددا تشددأن ح ددم
و/أو مواقددع املنددا امللوثددئ نقا يي ددا وجددت
املادة 7
أهداد  3دول أ دياإ تأهندا أهيجدت عدن أ اض
الل الياة ال يشملها التقييي

يايئ اللكان من األييا

أتلغد د ددت  8دول أ د د دياإ نقا يي د د ددا وجد د ددت
املد د ددادة  7عد د ددن التد د ددداتري املتخد د ددقة ملند د ددع وصد د ددول
املدني إ املنا امللوثئ

ويع مئ نُيصد هلا املوا د الال مئ
أتلغدت  8دول أ دياإ عددن اسدتخداذ امللددح
(أ) ستل ا الدول األ ياإ املتني ة إ ويع تيا ها وم ايري عملياهتا
اس د دااني يا و مد ددط و نيد ددئ إل الد ددئ الد ددق ا ي
ال نقودي ددئ متتين ددا للم ددادة  ،4وإ ت دددء ننيي ددق ا
تن دداء علد ددا نتد ددا ج عمليد ددا امللد ددح وم د دددال
اإل الدئ ،مدع مياعداة أهندا املما سدا  ،وامل ددايري
واألساليت الدوليئ والو نيئ
مشول اجلميع عند إعداد االست اتئ

مل يقدددذ أح عدددي
التقييي

إدا ة امل لوما تغيض الت ليا واختا القيا ا
واإلتالغ

ق د دددمت  7دول أ د د دياإ م لوم د ددا ع د ددن ن د ددود
ال ددق ا ي ال نقودي ددئ ال د ُعين ددي عليه ددا املن ددا
امللوثئ

نقدع الدعم وامللاعدة والت اون

لبد د د ددت  9دول أ د د د دياإ امللد د د دداعدة والت د د د دداون
ال إ الئ الق ا ي ال نقوديئ
الدولي

التمويي ال ملم

أهاد دولئ يإ واحدة تأهندا ن مدا علدا حندو
وثي د مددع منةمددئ غ ددري حكوميددئ دوليددئ ونتب ددادل
املما سا اجليدة

نوثي الت اون ونوسيع الخ

أه د دداد  11دول د ددئ يهد د داجت ماحن د ددئ تأهن د ددا دعم د ددت
أنشمئ إ الئ الق ا ي ال نقوديئ

ددالل اليدداة الد يشددملها
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 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
كيددف ميكددن للدددول األ دياإ وغري ددا مددن اجلهددا الياعلددئ ددال التنييددق أن
(أ)
ندعم علا أهنا حنو اجلهود ال نبقهلا الدول املتندي ة مدن أجدا ويدع وننييدق مدط ه الدئ مدن
حي التكليئ مللح األ ايم املنا املتني ة واإلهياج عنها؟
(ب) كيددف ميكددن للدددول األ دياإ وغري ددا مددن اجلهددا الياعلددئ ددال التنييددق أن
ندعم علا أهنا حنو اجلهود ال نبقهلا الدول املتني ة من أجا ويع وننييق تديامج التينقيدف
ال ااد من املخا ي؟
 -2التقريررر المرحل ر بشررأن إذالررة الر خائر العنقوديررة والتثقي ر خر مجررال الحررد م ر المخرراطر:
رصد التقدر المحرذ خ تنفي خ ة عمل دوبروخنيك
م ددئ عم ددا دوتيوهني د واملتمينل ددئ اخني دداض ع دددد
 -19تغي ددئ عقي د األ ددداإ ا ددددة
الن ايا اجلدد ،علماجت تأن اهلدإ و عدذ وقود أح ي يئ؛ وا دياد ملاحا األ ايدم املشدتبخ
هيها املييج عنها ألغياض م يشيئ و اعيئ واجتماعيئ وها يئ؛ ومذيد من ااييئ ونن ّقا أكيني أمندا ،
اختق الدول إجياءا لتنييق اإلجياء  1-3من مئ عمدا دوتيوهنيد نقيديم ح دم املشدكلئ
الددقح يقتنددم مددن الدددول األ دياإ املتنددي ة الد نقددع عليهددا التذامددا وجددت املددادة  4أن نبددقل
قصددا ت جهددد ا لذيددادة الويددوح تشددأن مواقددع خمليددا الددق ا ي ال نقوديددئ ونماقهددا وامتددداد ا
املنددا ال د ختنددع لواليتهددا أو سدديميهتا ،اسددتناداجت إ هنُدج امللددح (التقنيددئ وغددري التقنيددئ) حلددبما
نقتنيخ الةيوإ واااجئ.
ملوثددئ خليددا الددق ا ي ال نقوديددئ ،ونقددع عليهددا تالتددايل
 -20وأهدداد  13دولددئ يه داجت تأهنددا ّ
التذام ددا وج ددت امل ددادة ( 4أهغانل ددتان ،وأملاني ددا ،والبوس ددنئ واهليسد د  ،ونش دداد ،واجلب ددا األس ددود،
ومجهو ي ددئ الو الدميقيا ي ددئ الش د بيئ ،وش دديلم ،والص ددومال ،وال دياق ،وكيواني ددا ،وكولومبي ددا ،ولبن ددان،
ومو امبي ).
 -21وق دددمت  9دول م ددن أص ددا  11دول ددئ يهد داجت ملذم ددئ ت دداإلتالغ ع دداذ  2015نقا يي ددا
ل دداذ  2015وجددت املددادة ( 7أهغانلددتان ،وأملانيددا ،والبوسددنئ واهليس د  ،ونشدداد ،ومجهو يددئ الو
الدميقيا يئ الش بيئ ،وال ياق ،وكيوانيا ،ولبنان ،ومو امبي ).
 -22وق دددمت  7دول أ دياإ م لوم ددا تش ددأن ن ددود ال ددق ا ي ال نقودي ددئ ال د ُعين ددي عليه ددا
املنا امللوثئ.
 -23وقدددمت  8دول أ دياإ م لومددا تشددأن ح ددم و/أو مواقددع املنددا امللوثددئ .وتاإليدداهئ
إ ل د  ،أه دداد  3دول أ دياإ ددالل الي دداة ال د يش ددملها التقيي ددي تأهن ددا أهيج ددت ع ددن أ ٍ
اض
(أهغانلتان ،والبوسنئ واهليس  ،ولبنان).
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 -24وعددالوة علددا ل د  ،أهدداد  8دول أ دياإ (أهغانلددتان ،وأملانيددا ،والبوسددنئ واهليس د ،
ونش دداد ،ومجهو ي ددئ الو الدميقيا ي ددئ الشد د بيئ ،وكيواني ددا ،ولبن ددان ،ومو امبيد د ) تأهن ددا اخت ددق ن ددداتري
ددال اا ددد م ددن املخ ددا ي و/أو من ددع وص ددول امل دددني إ املن ددا امللوث ددئ خلي ددا
للتينقي ددف
الق ا ي ال نقوديئ.
 -25و لبت  9دول أ ياإ امللاعدة الدوليئ إل الدئ الدق ا ي ال نقوديدئ (أهغانلدتان ،وتداالو،
والبوس ددنئ واهليسد د  ،ونش دداد ،ومجهو ي ددئ الو الدميقيا ي ددئ الشد د بيئ ،وكيواني ددا ،ولبن ددان ،ومو يتاني ددا،
ومو امبي ) ،ح أهاد  11دولئ ماحنئ تأهنا دعمت عمليا إ الئ الق ا ي ال نقوديئ.
 -26و إ ددا اإلج دياء  ،4-3مل نقدددذ أح دولددئ مددن الدددول األ دياإ ال د لددديها التذامددا
وج ددت امل ددادة  4م لوم ددا تش ددأن إشد دياك االتم ددا املتن ددي ة وي ددع اُلم ددط الو ني ددئ إل ال ددئ
خمليا الق ا ي ال نقوديئ وننييق ا ،وتشأن ن ميم مياعاة املنةدو اجلنلدامل ومياعداة عامدا اللدن
لدت ويع إجياءا مواجهئ ق اآلهئ.
 -27و  20نيلان/أتييا ،اجتم ت يئئ الي اسئ مع ثينلم مت هدح اإل الئ ملناقشئ األهكا
واُليا ا املتاحئ لتلييع عمليا اإل الئ امليدان.
 -28واختق النيويج والبوسنئ واهليس اُلموا التاليئ ،تصيتهما منلدق ل مليدا اإل الدئ
مد ددئ عمد ددا
د ددال ااد ددد مد ددن املخد ددا ي ومد ددن أجد ددا عقي د د األ د ددداإ ا د ددددة
والتينقيد ددف
دوتيوهني  ،تشأن مجلئ أمو منها هع ملتوت نبادل امل لوما عدن املما سدا اجليددة والي الدئ
من حي التكليئ ال اإل الئ ،ا ل علا ص يد اللالمئ واآلثا البيئيئ والكياءة :
خبصوق اإلجياء  7-3املت ل تالتمويي ال ملم ،عقد املنلقان دالل ييدف
(أ)
عدداذ  2015و تيددع عدداذ  2016مناقشددا مددع مت هدددح اإل الددئ الي يلددي تشددأن الت ددديا
ددايل األسدداليت والتكنولوجيددا  ،وتشددأن اللددبا ال د ميك دن تددا للدددول دعددم ال مددا اليامددم إ
عقي د األ ددداإ ال د ن ددن عليه ددا االنياقي ددئ .وك ددذ املنل ددقان عل ددا األاي ددئ البالغ ددئ للمما س ددا
ال امللح ،ألن ثا سا امللح اجليدة نشكا شي اجت ملدبقاجت للتنييدق الي دال
وامل ايري املناسبئ
للم ددادة  4م ددن االنياقي ددئ .وم ددن ددالل الاكي ددذ املتذايد دد الل ددنوا األ ددرية عل ددا إ ال ددئ ال ددق ا ي
ال نقوديددئ ،اكتلددت املت هدددون مذيددداجت مددن اُل دربا هيمددا يت ل د تأهنددا اللددبا إلج دياء عمليددا
امللددح وعديددد مواقددع التلددوث الي لددم .وهاوتددت الدددول األ دياإ مددع ددقا التقدددذ املنه يددا
التنييقيددئ ،مددن ددالل نويدديح االلتذامددا الدوا دة االنياقيددئ هيمددا يت لد تامللددح واإل الددئ والغايددئ
النها يددئ .غددري أنددخ ينبغددم القيدداذ تاملذيددد .هدال ندذال نوجددد حدداال مددن املبالغددئ نقددديي ملدداحا
املنا املشتبخ أهنا مية ،ما يؤدح إ د منتةم ملوا د اإل الئ البا ةئ التكليئ.
(ب) خبصددوق اإلجدياء  8-3املت لد تتوثيد الت دداون ونوسدديع الددخ ،ينةددي املنلددقان
مل ددألئ عق ددد حلق ددا عم ددا نل ددتهدإ ح دداال قميي ددئ حم ددددة .وس ددت مع حلق ددا ال م ددا
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ااكوم دا ا ليددئ ،واملت هدددين ،واملدداحن
اليدداعل
تالقيب من امليدان.

سددياق حمدددد ملناقشددئ الت ددا ب واليدديق

دال -مساعدة الضحايا
اجلدول 4
األ داإ
عل د د د د نوعي د د د ددئ املل د د د دداعدة املقدم د د د ددئ إ
األشخاق وح اإلعاقئ و يادة ح مها
نيسد دديخ اح د دااذ حق د ددوق اإلنل د ددان جلمي د ددع
األشخاق
ي ددادة نب ددادل امل لوم ددا ع ددن املما س ددا
اجليدة والي الئ من حي التكليئ
ي د د ددادة إشد د د دياك الند د د د ايا املش د د دداو ا
وعملي د ددا ص د ددنع اللياس د ددا والقد د ديا ا
تشأن القنايا ال هتمهم
يددادة امل ونددئ سددياق الت دداون مددن أجددا
تيامج ملاعدة الن ايا تواسدمئ اآلليدا
التقليدي د د ددئ ،والت د د دداون هيم د د ددا ت د د د تل د د دددان
اجلن د ددوب ،والت د دداون اإلقليم د ددم والينالث د ددم،
واليتط ت املنلق ومياكذ التنلي علدا
الص يد الو ين
ي ددادة مل ددتوت إتد ديا النت ددا ج ا ددي ة و/أو
املتوق د د د ددئ نق د د د ددا يي الش د د د ددياهيئ املقدم د د د ددئ
وجت املادة 7

12

اإلجياءا
ملاعدة الن ايا

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل

(أ) نماية عار 2016
ن ذيذ القد ا الو نيئ
(أ) ن ي د د د منل د د د دا د د ددا ااكومد د ددئ أه دداد  10دول أ د دياإ تأهند ددا عين ددت منلد ددقاجت
لتنلي ملاعدة الن ايا
و نياجت
(ب) وي ددع م ددئ عم ددا و ني ددئ تش ددأن ددالل اليدداة الد يشددملها التقييددي ،مل نقدددذ أح
اإلعاقد د ددئ أو مد د ددئ عمد د ددا و نيد د ددئ تشد د ددأن م لوما جديدة خبصوق ن ي منلق
ملاعدة الن ايا
(ب) نماية عار 2018
أه د دداد  8دول أ د د دياإ تأهن د ددا ويد د د ت م د ددئ
و نيئ
أهدداد  5دول متنددي ة تأهنددا أد ددت جهود ددا
ملل د دداعدة الن د د ايا قم د دداد اإلعاق د ددئ األوس د ددع
نماقا
أهدداد دولتددان ماحنتددان تأهنمددا أد تددا ملدداعدة
الن د د د ايا سياسد د دداهتما للملد د دداعدة اإل ا يد د ددئ
اُلا جيئ
يادة إشياك الن ايا
أهدداد  7دول أ دياإ تأهنددا أشدديكت الن د ايا
و/أو األشددخاق وح اإلعاقددئ عمليددئ صددنع
القيا
نبادل امل لوما
قد د د دددمت  23دولد د د ددئ يه د د د داجت م لومد د د ددا تش د د د ددأن
أنشمتها املت لقدئ لداعدة الند ايا نقا يي دا
ل اذ  2015وجت املادة 7
جدديت ننةدديم حلقددئ عمددا واحدددة تشددأن الددنهج
املتكامد د ددا مللد د دداعدة الند د د د ايا علد د د ددا ص د د د د يد
االنياقيا
نقدع الدعم وامللاعدة ،والت اون
لبد د د ددت  5دول أ د د د دياإ امللد د د دداعدة والت د د د دداون
الدولي عديداجت مللاعدة الن ايا
أشددا  12دولددئ يه داجت إ أهنددا قدددمت ال ددون
وامللاعدة ال ملاعدة الن ايا
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 -1المسائل الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
(أ)
الن ايا؟

ما م ال قبا ال متنع الدول مدن ن يد املنلدق الدو ني امل نيد

لداعدة

(ب) م ددا ددم ال قب ددا الد د متن ددع ال دددول م ددن وي ددع م ددط ال م ددا الو ني ددئ املت لق ددئ
تاإلعاقئ و مط ال ما الو نيئ املت لقئ لاعدة الن ايا؟
(ج) كيددف ميكددن للمنلددق عل د مشدديود اإل شددادا للدددول تشددأن انبدداد هنددج
متكاما مللاعدة الن ايا؟
(د) مددا ددم اآلليددا ال د نلدداعد علددا يددادة مشدداكئ الن د ايا
واللياسيا والقيا ا تشأن القنايا ال هتمهم؟

عمليددا صددنع

(ه) مددا ددم اآلليددا أو املنتددديا ال د ينبغددم اسددتخدامها لت ذيددذ نبددادل امل لومددا
املت لقئ تنهج ملاعدة الن ايا؟
(و) م ددا ددم املما س ددا اجلي دددة ال د ميك ددن أن نكي ددا االس ددتدامئ والتوجي ددخ الي ددال
للت اون وامللاعدة ال ملاعدة الن ايا؟
 -2التقريررر المرحل ر بشررأن مسرراعدة الضررحايا :رصررد التقرردر المحرررذ خ ر تنفي ر خ ررة عم ررل
دوبروخنيك
 -29إ ح د ددد اآلن ،أه د دداد  14دولد د دئ يهد د داجت (أهغانل د ددتان ،وألباني د ددا ،والبوس د ددنئ واهليسد د د ،
ونش دداد ،واجلب ددا األس ددود ،ومجهو ي ددئ الو الدميقيا ي ددئ الشد د بيئ ،وسد درياليون ،والص ددومال ،وال د دياق،
وغيني ددا  -تيل دداو ،وكيواني ددا ،وكولومبي ددا ،ولبن ددان ،ومو امبيد د ) و 3دول ُموقِّ ددئ (أنغ ددوال ،وأوغن دددا،
ايد ئ
ومجهو يدئ الكونغدو الدميقيا يدئ) أو أُهيدد تأندخ يوجددد يد ايا للدق ا ي ال نقوديدئ مندا
لواليتها أو سيميهتا ،و و ما نانت عليخ التذامدا وجدت املدادة  5مدن االنياقيدئ .وتاإليداهئ إ
ل  ،هقد أُهيد تأن  16دولئ غري يإ (االعاد اليوسم ،وإثيوتيا ،وإ يايا ،وإسيا يا ،وأوكيانيا،
واجلمهو يددئ ال يتيددئ اللددو يئ ،وجنددوب اللددودان ،وجو جيددا ،واللددودان ،وص ديتيا ،و اجيكلددتان،
وهيي ددت ن دداذ ،وكمبودي ددا ،والكوي ددت ،وليبي ددا ،وال دديمن) و 3أق دداليم (الصد د ياء الغيتي ددئ ،وكوس ددوهو،
ايد ئ لواليتهددا أو
وندداغو نو-كا اتددا ) أهدداد أنددخ يوجددد يد ايا للددق ا ي ال نقوديددئ منددا
سيميهتا.
 -30والحظ املنلقون امل نيون لاعدة الن ايا مدا يلدم
عاذ  2015وجت املادة  7من االنياقيئ:

نقدا يي الشدياهيئ اللدنويئ املقدمدئ

أتلغ ددت  4دول أ د دياإ (نش دداد ،ومجهو ي ددئ الو الدميقيا ي ددئ الشد د بيئ ،ولبن ددان،
(أ)
ومو يتانيا) عن حوادث ليت ي ايا جدداجت للق ا ي ال نقوديئ؛
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(ب) أه دداد  5دول أ د دياإ (أهغانل ددتان ،والبوس ددنئ واهليس د د  ،وكيواني ددا ،ولبند ددان،
ومو امبي ) تأهنا أد ت جهود ا مللاعدة الن ايا قماد اإلعاقئ األوسع نماقا؛
(ج) أهدداد دولت دان يهددان (الدددا يك و ولندددا) تأهنمددا أد تددا ملدداعدة الن د ايا
سياساهتما للملاعدة اإل ا يئ اُلا جيئ؛
(د) أهاد  7دول أ ياإ (أهغانلتان ،ونشاد ،ومجهو يئ الو الدميقيا يئ الش بيئ،
وكيوانيا ،ولبنان ،ومو يتانيا ،ومو امبي ) تأهنا أشديكت الند ايا و/أو األشدخاق وح اإلعاقدئ
عمليا صنع القيا املت لقئ لاعدة الن ايا؛
(ه) ق دددمت  23دول د دئ يه د داجت (إسد ددبانيا ،وأس د دااليا ،وأهغانل ددتان ،وألبانيد ددا ،وأملانيد ددا،
وإيماليددا ،وتددا اغواح ،وتل يكددا ،والبوسددنئ واهليس د  ،ونشدداد ،ومجهو يددئ الو الدميقيا يددئ الش د بيئ،
والدددا يك ،و امبيددا ،وسويل ديا ،وال دياق ،وكيوانيددا ،ولبنددان ،وليختنشددتاين ،ومو يتانيددا ،ومو امبي د ،
والندديويج ،ونيو يلندددا ،و ولندددا) م لومددا تشددأن أنشددمتها املت لقددئ لدداعدة الند ايا نقا يي ددا
املقدمئ وجت املادة 7؛
لب د د ددت  5دول أ د د د دياإ (أهغانل د د ددتان ،والبوس د د ددنئ واهليسد د د د  ،ومجهو ي د د ددئ الو
(و)
الدميقيا يئ الش بيئ ،ولبنان ،ومو امبي ) امللاعدة والت اون الدولي عديداجت مللاعدة الن ايا؛
( ) أهد دداد  12دول د ددئ يه د داجت (إس د ددبانيا ،وأس د دااليا ،وأملانيد ددا ،وإيمالي د ددا ،وتل يك د ددا،
والددا يك ،واللددويد ،وسويلديا ،وليختنشددتاين ،والنديويج ،ونيو يلندددا ،و ولنددا) تأهنددا قددمت ال ددون
وامللاعدة ال ملاعدة الن ايا.
 -31و اليدداة قيددد النةددي ،كددذ املنلددقون امل نيددون لدداعدة الن د ايا املقدداذ األول علددا
مددئ عمددا دوتيوهني د  ،أح نل د ال د نلددتلذذ عقي د
ننييددق االلتذامددا ا ددددة مني داجت ال دوا دة
نتا ج حمددة حبلول موعد م قبا مؤمتي االست ياض املقبا.
 -32ومثددئ التذامددان اصددان حمددددان منيداجت نت هددد تمددا وجددت مددئ عمددا دوتيوهنيد الدددول
األ د دياإ الد د نق ددع عليه ددا التذام ددا وج ددت امل ددادة  5م ددن االنياقي ددئ ،وين ددد ج كالا ددا إ ددا
اإلجياء  1-4من اُلمئ املت ل تت ذيذ القد ا الو نيئ.
 -33و وجددت اليقددية (32أ) مددن اإلج دياء  ،1-4نلتددذذ الدددول األ دياإ ال د يوجددد ي د ايا
ايد ئ لواليتهدا أو سديميهتا تت يد منلد دا دا ااكومدئ لتنلددي
للدق ا ي ال نقوديدئ مندا
ملدداعدة الن د ايا (إن مل نكددن قددد ه لددت ل د ت ددد) حبلددول هنايددئ عدداذ  ،2016علددا حنددو مددا
نقتنيخ اليقية  2من املادة .5
 -34و لدداعدة مددن وحدددة دعددم التنييددق ،حدددد املنلددقون امل نيددون لدداعدة الن د ايا  5دول
أ دياإ نق ددع عليه ددا التذام ددا وج ددت امل ددادة  5مل نُ ل ددم ت ددد وح دددة دع ددم التنيي ددق تت ي د منل د
مللداعدة الند ايا (البوسددنئ واهليسد  ،وسدرياليون ،والصددومال ،وغينيدا  -تيلداو ،وكولومبيددا) .و
شددبارب/هربايي  ،2016كانددت املنلددقون كددا دولددئ مددن نل د الدددول األ دياإ لتددقكري ا تالتذامهددا
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وجت مئ عما دوتيوهني تت ي منل مللاعدة الن ايا حبلدول هنايدئ عداذ  2016ولملدت
عدي عن التقدذ القح أحي ندخ مدن أجدا ننييدق دقا االلتدذاذ .ومل يتلد املنلدقون داجت مدن أح مدن
نل الدول األ ياإ.
 -35و وجددت اليقددية (32ج) مددن اإلجدياء  ،1-4نلتددذذ الدددول األ دياإ ال د يوجددد ي د ايا
اي ئ لواليتها أو سيميهتا تويع مئ عما و نيئ تشأن اإلعاقدئ
للق ا ي ال نقوديئ منا
أقدديب وقددت ثك دن ،أو مددئ عمددا و نيددئ تشددأن ملدداعدة الن د ايا ،علددا حنددو مددا نقتندديخ
اليقية  2من املادة  5موعد ال يت او هنايئ عاذ .2018
 -36و لدداعدة مددن وحدددة دعددم التنييددق ،حدددد املنلددقون امل نيددون لدداعدة الن د ايا  5دول
أ ياإ نقع عليهدا التذامدا وجدت املدادة  5مل نُ لدم ت دد وحددة دعدم التنييدق تويدع مدئ عمدا
و نيئ تشدأن اإلعاقدئ أو مدئ عمدا و نيدئ تشدأن ملداعدة الند ايا (اجلبدا األسدود ،وسدرياليون،
والصددومال ،وال دياق ،وكولومبيددا) .و شددبارب/هربايي  ،2016كانددت املنلددقون كددا دولددئ مددن نلد
الدول األ ياإ لتقكري ا تالتذامها وجت مئ عما دوتيوهني تويع مئ عما و نيدئ تشدأن
اإلعاق ددئ أق دديب وق ددت ثك ددن أو م ددئ عم ددا و ني ددئ تش ددأن مل دداعدة الن د د ايا حبل ددول هناي ددئ
عدداذ  ،2018ولملددت عدددي عددن التقدددذ الددقح أحي نددخ مددن أجددا ننييددق ددقا االلت دذاذ .ومل يتل د
املنلقون داجت من أح من نل الدول األ ياإ.
 -37و اليدداة قيددد النةددي ،كددذ املنلددقون امل نيددون لدداعدة الن د ايا أين داجت علددا ملدداعدة
الد دددول األ د دياإ ننييد ددق التذاماهتد ددا ال د دوا دة املد ددادة  5مد ددن االنياقيد ددئ ،و اليقد ددين (32ج)
و(32د) من اإلجياء  1-4من مئ عما دوتيوهني  ،واملتمينلئ إدماج ملداعدة الند ايا
القوان واللياسا واُلمط الو نيئ.
 -38وتالت دداون مددع املنل دق امل ني د تالت دداون وامللدداعدة ،وتدددعم نقددين مددن املنةمددئ الدوليددئ
للم وق  ،أ ل املنلقون امل نيون لاعدة الن ايا مباد ة لويع إ شادا للدول تشأن إدمداج
مل د دداعدة الند د د ايا القد د دوان واللياس د ددا واُلم د ددط الو ني د ددئ .ووهقد د داجت للمب د دددأ املتمين د ددا أن
احتياجا الن ايا متماثلئ تغض النةي عن سبت مشدكلتهم ،يتدو ا املنلدقون أن نلديح دق
إ ا انياقيت أ يي لنذد اللدالح نتندمنان التذامدا تشدأن ملداعدة الند ايا،
اإل شادا
واا انياقيئ حةي األلغاذ املنادة لألهياد والربونوكول اُلاما النياقيئ األسل ئ التقليديئ.
 -39و إ ددا ددق املبدداد ة ،مجددع املنلددقون امل نيدون لدداعدة الند ايا وتالت دداون وامللدداعدة
إسدهاما تشدأن الت دا ب الو نيددئ ننييدق هندج متكامدا مللدداعدة الند ايا مدن دالل اسددتبيان
أ سددا آ ا /مددا ا  2016إ موعددئ خمتددا ة مددن الدددول ننددم  21دولددئ متنددي ة و 19دولددئ
 18أيا /مددايو ُ 2016دعيددت إليهددا االموعددئ اهتددا مددن
حلقددئ عمددا جددي
ماحنددئ ،و ل د
ال دددول .ومشل ددت ال دددول املش دداكئ ال دددول األ دياإ انياقي ددئ حة ددي األلغ دداذ املن ددادة لأله دياد و
انياقي ددئ ال ددق ا ي ال نقودي ددئ .كم ددا
الربونوك ددول اُل دداما النياقي ددئ األس ددل ئ التقليدي ددئ ،وك ددقل
يمت حلقئ ال ما ثينل للن ايا و موعئ من املنةما الدوليئ وغري التات ئ للدول.
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حلقدئ ال مدا ،اسدتخل املنلدقون امل نيدون
 -40ومن اليدود علا االستبيانا والت ليقا
لدداعدة الند ايا وتالت دداون وامللدداعدة موعددئ مددن أهنددا املما سددا ونوصدديا تشددأن التنييددق
الي ددال للدنهج املتكامددا وأد جو ددا مشدديود وثيقددئ نوجيهيددئ ُعمددم علددا الدددول األ دياإ للت ليد
علي ددخ .وُدعي ددت ال دددول األ د دياإ إ نق دددع ن قيب ددا تش ددأن مش دديود التوجيه ددا أثن دداء املناقش ددئ
املنةمددئ إ ددا تنددد جدددول األعمددال املت ل د لدداعدة الن د ايا اجتمدداد الدددول األ دياإ.
وتاالسددتناد إ الت ليقددا الدوا دة واملشدداو ا األوسددع نماقددا ،يهدددإ املنلددقون امل نيدون لدداعدة
الند د د ايا وتالت د دداون واملل د دداعدة إ اس د ددتكمال التوجيه د ددا وإص د دددا ا وق د ددت الحد د د م د ددن
عاذ .2016
 -41و الياة قيد النةي ،عما املنلدقون امل نيدون لداعدة الند ايا أينداجت مدن أجدا علد
التنلدي خبصدوق قندايا ملداعدة الند ايا مدع يئد انيداقيت أ ديي لندذد اللدالح ،نتنددمنان
التذاما تشأن ملاعدة الن ايا ،واا انياقيئ حةي األلغاذ املنادة لألهدياد والربونوكدول اُلداما
النياقيئ األسل ئ التقليديئ.
 -42و  18ش د د ددبارب/هربايي ،اجتم د د ددع املنل د د ددقون امل نيد د د دون ل د د دداعدة الند د د د ايا وتالت د د دداون
وامللدداعدة ،بدداد ة مددنهم ،مددع الل نددئ امل نيددئ لدداعدة الن د ايا إ ددا انياقيددئ حةددي األلغدداذ
املند ددادة لأله د دياد واملنلد ددق امل ني د د لد دداعدة الن د د ايا إ د ددا الربونوكد ددول اُلد دداما النياقيد ددئ
األس ددل ئ التقليدي ددئ .ونب ددادل ثينلد دو االنياقي ددا الد دينالث م لوم ددا تش ددأن دداال عمله ددم ا
األولوي ددئ هيم ددا يت لد د ل دداعدة الند د ايا ع دداذ  .2016ون دداق املنل ددقون امل نيد دون ل دداعدة
الن د ايا وتالت دداون وامللدداعدة م ددع ثينلددم يئ د االنيدداقيت األ دديي ممه دم املت لق ددئ تإع ددداد
إ شادا للدول تشأن النهج املتكاما مللاعدة الن ايا.

هاء -التعاون والمساعدة الدوليان
اجلدول 5
األ داإ

اإلجياءا
الت اون وامللاعدة الدوليان

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل

اخني دداض ع دددد الن د د ايا اجل دددد وعل د د ن ذيذ الشياكا علا مجيع الص د
ننةيم حلقئ عما واحدة تالت اون مدع املنلدق
امل ني د د د ل د د دداعدة الن د د د ايا مت لق د د ددئ ت ‘هن د د ددج
نوعيئ حياة الن ايا
متكاما مللاعدة الن ايا‘
ا ديدداد عدددد الدددول األ دياإ ال د سددوإ
ننه د ددم ن د دددمري املخذون د ددا قب د ددا اآلجد د ددال اإلت د د د د ددالغ ع د د د د ددن الت د د د د ددديا والتم د د د د دداا لب د ددت  9دول أ د د دياإ املل د دداعدة نقييي د د ددا
ا ددة  8سنوا
اللنوح ل اذ 2015
امللاعدة
نوجيخ أهنا للموا د الش ي ئ
أتلغددت  14دولددئ يهداجت عددن نقدددع امللدداعدة إ
ي د ددادة املل د دداعدة التقني د ددئ واملادي د ددئ ،ونق د ددا
الدول املتني ة
املها ا  ،واملما سا اجليدة
أتلغ د د ددت  4دول أ د د دياإ متن د د ددي ة ع د د ددن نلق د د ددم
امللاعدة من دول أ ياإ أ يت
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األ داإ

اإلجياءا
الت اون وامللاعدة الدوليان

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل
ددال تندداء

يد د د ددادة وعل د د د د عمليد د د ددئ اإلتد د د ددالغ عد د د ددن االحتياجددا املبنيددئ علددا أدلددئ مددن أجددا لبددت  3دول أ دياإ امللدداعدة
القد ا املؤسليئ
الت ديا واالحتياجا من امللاعدة عقي نتا ج أهنا
ي د د د ددادة الشد د د د دياكا املت د د د ددددة الل د د د ددنوا
للت دداون ،ددا ل د د نينيب ددا التمويد ددا
املت دد اللنوا
األ ق تذماذ األمو
أتلغددت  12دولددئ عددن ختصددي امل دوا د الو نيددئ
لتنييق انياقيئ الق ا ي ال نقوديئ
ي ددادة نب ددادل امل لوم ددا ع ددن املما س ددا
اجلي د دددة والي ال د ددئ م د ددن حي د د التكلي د ددئ
االسد د د ددت اتئ علد د د ددا حند د د ددو تنّد د د دداء لملبد د د ددا مل ع دددد ال دددول ال د د ق دددمت املل دداعدة مد ددا إ ا
ددايل إ ال ددئ املخذون ددا ون دددمري ا ،ددا
كانت قدمت الدعم تناء علا لت حمدد
امللاعدة
ل د علددا ص د د اللددالمئ واآلثددا البيئيددئ
االستيادة من األدوا القا مئ ،والكياءة لبد د ددت  23دولد د ددئ املل د د دداعدة أو أتلغد د ددت ع د د ددن
والكياءة
نقدددميها نقا يي ددا ل دداذ  2015وجددت املددادة
من حي التكليئ ،والي اليئ
ددال وي ددع
ي ددادة الت دداون واملل دداعدة
7
ت د ديامج مل دداعدة الن د د ايا تغ دديض كيال ددئ
مشدداكئ الن د ايا مجيددع مندداحم اايدداة ملاندة جهود دعم التنييق
قدمت وحدة دعم التنييق الدعم لدت لبخ إ
املنلق وهيادت الدول
علا قدذ امللاواة

 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
كيف ميكن للدول األ ياإ أن نكيا تط جهود الت داون وامللداعدة الددولي
(أ)
تاالحتياجا الي ليئ واُلمط واألولويا الو نيئ وأن نيلي التخميط المويا األمد؟
(ب) كيف ميكن جلميع اجلها الياعلئ أن نت داون مدن أجدا تنداء القدد ا الو نيدئ
ون ذيذ التداتري الو نيئ لأل ق تذماذ األمو ونش يع استخداذ أكيني املنه يا كياءة؟
(ج) كيددف نلددتييد الدددول مددن قن دوا اإلعددالذ املتاحددئ
علا حنو أهنا تاحتياجاهتا؟

إ ددا االنياقيددئ للت ييددف

 -2التقرير المرحل بشأن التعراون والمسراعدة الردوليي  :رصرد التقردر المحررذ خر تنفير خ رة
عمل دوبروخنيك
 -43من أصا  14دولئ يهاجت أتلغت عن نني ا من الق ا ي ال نقوديئ (أهغانلتان ،وأملانيا،
والبوس د ددنئ واهليسد د د  ،ونش د دداد ،واجلب د ددا األس د ددود ،ومجهو ي د ددئ الو الدميقيا ي د ددئ الشد د د بيئ ،وش د دديلم،
والصددومال ،وال دياق ،وكيوانيددا ،وكولومبيددا ،ولبن ددان ،واململكددئ املت دددة لربيمانيددا ال ةمددا وآييلن دددا
الش ددماليئ ،ومو امبيد د ) ،لب ددت  9دول أ د دياإ الت دداون واملل دداعدة ال دددولي م ددن ددالل نقيي ددي
الشياهيئ اللنوح القح قدمتخ عاذ ( 2015أهغانلتان ،والبوسنئ واهليس  ،ونشاد ،ومجهو يدئ
الو الدميقيا يئ الش بيئ ،وال ياق ،وكيوانيا ،ولبنان ،ومو يتانيا ،ومو امبي ).
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 -44و لبددت  9دول أ دياإ امللدداعدة للوهدداء تالتذامددا اإل الددئ ،ودولددئ واحدددة هيمددا يت ل د
تتدددمري املخذونددا (كيوانيددا)؛ ومخددا دول هيمددا يت ل د لدداعدة الن د ايا (أهغانلددتان ،والبوسددنئ
واهليس د  ،ومجهو يددئ الو الدميقيا يددئ الش د بيئ ،ومو يتانيددا ،ومو امبي د )؛ ومخددا دول هيمددا يت ل د
ال ااد من املخدا ي (نشداد ،ومجهو يدئ الو الدميقيا يدئ الشد بيئ ،وال دياق ،ولبندان،
تالتينقيف
اال أ يت من قبيا مجع البيانا وتنداء
ومو يتانيا) .كما لبت  3دول أ ياإ امللاعدة
القد ا املؤسليئ (أهغانلتان ،والبوسنئ واهليس  ،ومو يتانيا).
 -45و لب ددت ت دداالو ،نقييي ددا الم ددوعم ل دداذ  ،2015املل دداعدة املالي ددئ لبن دداء الق ددد ا
دداال امللددح و سددم
دداال التوثي د واإلتددالغ و صددد البيانددا املت لقددئ تالن د ايا وكددقل
اُليا ط واإل الئ.
 -46ومن أصا  9دول أ ياإ لبت امللاعدة نقييي ا اللنوح ل داذ  ،2015قددمت 4
دول م لومددا عددن ال ددون وامللدداعدة الدددولي اللددقين قدددمتهما إليهددا دول أ دياإ أ دديت و/أو
يئا االتمع املدمل (نشاد ،ومجهو يئ الو الدميقيا يئ الش بيئ ،ولبنان ،ومو امبي ).
 -47وأهدداد  14دولددئ يه داجت نقا يي ددا اللددنويئ ل دداذ ( 2015إسددبانيا ،وأس دااليا ،وأملانيددا،
وإيمالي ددا ،وتل يك ددا ،واجلمهو ي ددئ التش دديكيئ ،والد دددا يك ،والل ددويد ،وسويل د ديا ،وكن دددا ،واململكد ددئ
املت دة لربيمانيا ال ةما وآييلندا الشماليئ ،والنيويج ،ونيو يلندا ،و ولندا) تأهنا قدمت امللداعدة
إ دول متني ة .و قا الصدد ،أهاد  11دولئ ماحنئ تأهنا قدمت الدعم ألنشمئ اإل الئ
ح قدمت  9دول الدعم مللاعدة الن ايا و 6دول للتينقيف ال ااد من املخا ي.
 -48و ددالل اليدداة قيددد االسددت ياض ،عقددد املنلددقون امل نيددون لدداعدة الن د ايا واملنلددقون
امل نيون تالت اون وامللداعدة الددولي حلقدئ عمدا تشدأن ‘انتهداج هندج متكامدا مللداعدة الند ايا
سددياق التنميددئ وحقددوق اإلنلددان واملبدداد ا اإلنلددانيئ‘ .وأناحددت حلقددئ ال مددا للدددول هيصددئ
دال ننييدق هندج متكامدا
لتبادل اآل اء تشأن عينا و نيئ من املما سا اجليدة والت دديا
مللاعدة الن ايا .وسيلتخدذ منلقو انياقيئ الق ا ي ال نقوديدئ اإلسدهاما املقدمدئ مدن الددول
حلقدئ ال مددا ،إ جاندت الدديدود علدا االسددتبيانا  ،إلعددداد وثيقدئ نوجيهيددئ تشدأن ددقا الددنهج
نُصد ا الدول للدول وقت الح من قا ال اذ.
 -49و ددالل اليدداة ال د يشددملها التقييددي ،ت د املنلددقون امل نيددون تامللددا ا املتصددلئ تالت دداون
وامللدداعدة الدددولي  ،إ ددا أداء واليددتهم 17 ،سددالئ إ الدددول واملنةمددا املاحنددئ التقليدي ددئ
الب إليها نقدع م لوما تشأن أولوياهتا تغيئ ن ذيذ الشياكا ت الدول األ ياإ ال عتداج
إ امللاعدة والدول القاد ة علا نقدع امللاعدة اململوتئ.
 -50و الل الياة ال يشملها التقييي ،اسدتخدذ املنلدقون االجتماعدا اليمسيدئ وغدري اليمسيدئ
لت ذيددذ الت دداون وامللدداعدة ت د الدددول األ دياإ .وعلددا ددقا الن ددو ،عقددد املنلددقون اجتماعددا
ثنا يئ مع عدد من الدول األ ياإ املتني ة و يئا االتمع املدمل.

18

GE.16-11818

CCM/MSP/2016/8

واو -تدابير الشفاخية
اجلدول 6
األ داإ

اإلجياءا
نداتري الشياهيئ

ي د د ددادة م د د دددل نق د د دددع نق د د ددا يي الش د د ددياهيئ نقددع التقددا يي األوليددئ واللددنويئ
ا دد
وجت املادة 7
عل نوعيئ اإلتالغ
ي ددادة نب ددادل امل لوم ددا ع ددن املما س ددا
اجلي د دددة والي ال د ددئ م د ددن حي د د التكلي د ددئ
ميدان اإلتالغ
يد د ددادة اسد د ددتخداذ دليد د ددا اإلتد د ددالغ الد د ددقح
ي كد د ددا اااجد د ددئ الي ليد د ددئ إ م لومد د ددا
نوعي د د د ددئ ،ويش د د د ددكا أداة ميي د د د دددة لل د د د دددول
األ د د د د دياإ نق د د د دددع التق د د د ددا يي األولي د د د ددئ
وامللت دا اللنويئ
االستيادة ال مليئ من اإلتالغ

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل
الوقددت قدمت  75دولئ يهاجت نقا يي الشياهيئ األوليئ
هد د ددا موعد د ددد نقد د دددع  18دولد د ددئ يه د د داجت لتقد د ددا يي
الشياهيئ األوليئ
ق دددمت  43دول ددئ يهد داجت نقا يي ددا الل ددنويئ ل دداذ
2015
مل نق دددذ  24دول ددئ يه داجت ت ددد نقا يي ددا الل ددنويئ
ل اذ 2015

لبد ددت  9دول أ د دياإ املل د دداعدة مد ددن د ددالل
نقا يي ا اللنويئ ل اذ 2015

 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
مدا دم ال وامدا الد عدول دون ا نيدداد م ددال نقددع نقدا يي الشدياهيئ األوليددئ
(أ)
واللنويئ ،علا حد سواء؟
(ب) ما م أهنا املما سا املت لقدئ تداإلتالغ الد ميكدن نبادهلدا مدن أجدا علد
نوعيئ التقا يي و يادة م دل نقدميها؟
 -2التقري ررر المرحلر ر بش ررأن ت رردابير الش ررفاخية :رص ررد التق رردر المح رررذ خر ر تنفير ر خ ررة عم ررل
دوبروخنيك
 -51مجيددع الدددول األ دياإ االنياقيددئ ملذمددئ تتقدددع نقييي ددا األويل ،غنددون  180يوم داجت
من تدء سييان االنياقيئ تالنلبئ للدولئ الميإ امل نيئ ،مث نقييي ا اللنوح املتندمن للملدت دا
حبلول  30نيلان/أتييا.
 -52ومنددق د ددول انياقيددئ الددق ا ي ال نقوديددئ حيددذ النيددا  ،قدددمت ثددالث دول ُموقِّ ددئ (تدداالو،
ومجهو يددئ الكونغددو الدميقيا يددئ ،وكندددا) نقددا يي الشددياهيئ الموعيددئ .واننددمت اثنتددان منهددا (تدداالو
وكندا) إ االنياقيئ الل الياة قيد االست ياض.
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 -53و ددالل اليدداة الد يشددملها التقييددي ،قدددمت  8دول أ دياإ (تددا اغواح ،وتنمددا ،ونشدداد،
وسانت كيتا ونييا ،وسلوهاكيا ،والكامريون ،وكندا ،ومايل) نقا يي الشدياهيئ األوليدئ ،حد
موعد نقدع نقييي الشدياهيئ األويل اُلداق
ها  3دول (جنوب أهييقيا ،ودولئ هللم  ،وغيانا) ُ
تا.
 -54ووهقداجت ملقتندديا املددادة  ،7قدددمت  75مددن الدددول األ دياإ الينالثددئ والتلد الد نقددع
عليهددا التذامددا اإلتددالغ حالي داجت نقييددي الشددياهيئ األويل وجددت املددادة  ،7ونبقددا  17دولددئ يه داجت
متأ ية نقدع نقا يي الشدياهيئ األوليدئ .وعدالوة علدا لد  ،عدا مواعيدد نقددع  7دول أ دياإ
جدي دددة لتق ددا يي الش ددياهيئ األولي ددئ ت ددد  30حذييان/يوني ددخ ( 2016آيل ددلندا ،وت دداالو ،و وان دددا،
والصومال ،وكوتا ،وكولومبيا ،ومو يشيوا).
 -55ومل يقدذ ما موعخ  18دولئ يهاجت ت ُد نقا يي الشياهيئ األوليئ:
هددا  6دول أ دياإ موعد ُدد نقدددع نقا يي ددا
(أ)
وهي م ،وجذ القمي ،ونونا ،وكاتو هريدح ،وغينيا  -تيلاو؛

(ب) ه د ددا دولتد د د موع د د ُدد نق د دددع نقييييهم د ددا
واجلمهو يئ الدومينيكيئ؛
(ج)

موعد نقدع نقييييهما
ها دولت
ُ

(د)

موعد نقدع نقييييهما
ها دولت
ُ

(و)

موعد نقدع نقييي ا
ها دولئجت واحدة ُ

(ه) هددا  5دول موعد ُدد نقدددع نقا يي ددا
وتليذ ،وغيانا ،ودولئ هللم ؛

عدداذ  ،2011و ددم :الني ددي،

ع د دداذ  ،2012وا د ددا :ج د ددذ ك د ددوك

عاذ  ،2013واا :ندو اا ونوغو؛
عاذ  ،2014واا :ناو و وتوليييا؛
عدداذ  ،2015و ددم :الكونغددو ،وغينيددا،
عاذ  ،2016و م جنوب أهييقيا.

 -56وهددا مددا موعددخ  24دولددئ موعد ُدد نقدددع نقييي ددا اللددنوح ل دداذ  ،2015و ددم :أندددو ا،
وأو وغواح ،وآييلنددا ،وتلغا يدا ،وتونلدوانا ،وتوكيندا هاسدو ،وتو ونددح ،وتدريو ،ونيينيدداد ونوتداغو،
واجلبد ددا األسد ددود ،ومجهو يد ددئ مولد دددوها ،وسد دداموا ،واللد ددليادو  ،واللد ددنغال ،وس د درياليون ،وشد دديلم،
وغيينادا ،وغوانيماال ،وهينلا ،ولكلمربغ ،وليلونو ،ومالوح ،وموناكو ،و نغا يا.
 -57وتالتايل ،همن أصدا  93دولدئ يهداجت كدان عليهدا نقددع نقييدي الشدياهيئ األويل أو اللدنوح
وجت املادة  7حبلول  30نيلان/أتييا  ،2016مل نلتذذ تاملوعد سوت  51دولدئ ومل نقددذ 42
دولئ ت ُد نقييياجت أولياجت أو سنوياجت.
 -58و د د الل اليد دداة ال د د يشد ددملها التقييد ددي ،ت د د املنل د د امل د ددين تامللد ددا ا املتصد ددلئ تتقد ددا يي
الشياهيئ ،إ ا أداء واليتخ 45 ،سالئ إ الدول األ ياإ ال هانت مواعيدد نقددميها لتقدا يي
الشددياهيئ األوليددئ أو اللددنويئ ل دداذ  .2014وقددد قدددمت  6دول مددن أصددا  23دولددئ يه داجت هددا
موع د ددد نق د دددع نقييي د ددا األويل نقا يي د ددا (ت د ددا اغواح ،وتنم د ددا ،ونش د دداد ،وس د ددانت كي د ددتا ون د ددييا،
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والكامريون ،ومايل) ،ح وهت تالتذامها  8دول أ يت من أصا  22دولئ يهداجت هدا موعدد
نقدميها لتقا يي ا اللنويئ ل اذ ( 2014إكوادو  ،وأنتيغوا وتيتودا ،وساموا ،وغانا ،وكو دييوا ،
ولبنان ،وموناكو ،ونيكا اغوا).
 -59وم ددن أص ددا  13دول ددئ يهد داجت نن ددي م ددن ال ددق ا ي ال نقودي ددئ ،لب ددت  9دول الت دداون
وامللاعدة الدولي من الل نقييي الشياهيئ اللنوح القح قدمتخ عداذ  .2015و دق الددول
م أهغانلتان ،والبوسنئ واهليس  ،ونشاد ،ومجهو يئ الو الدميقيا يئ الش بيئ ،وال دياق ،وكيوانيدا،
ولبنددان ،ومو يتانيددا ،ومو امبي د  .و لبددت تدداالو نقييي ددا المددوعم ل دداذ  2015امللدداعدة املاليددئ
داال
اال التوثي واإلتالغ و صد البيانا املت لقدئ تالند ايا وكدقل
لبناء القد ا
امللح و سم اُليا ط واإل الئ.
 -60و لبت  9دول امللاعدة للوهاء تالتذاما هيما يت ل تاإل الئ ،ودولئ واحدة هيما يت لد
تتدمري املخذونا  ،و 5دول هيما يت ل لاعدة الن ايا .كما لبت  7دول أ ياإ امللاعدة
دداال أ دديت مددن قبيددا التينقيددف ددال ااددد مددن املخددا ي ومجددع البيانددا وتندداء القددد ا
املؤسليئ.
 -61وحبلددول  30حذييان/يونيددخ  ،2016كان ددت  43دولددئ يه داجت ق ددد قدددمت نقييددي الش ددياهيئ
اللنوح ل اذ .2015

ذاي -تدابير التنفي الوطنية
اجلدول 7
األ داإ
امتين ددال مجي ددع ال دددول األ د دياإ للم ددادة 9
وإتالغه د د د د د ددا ع د د د د د ددن التنيي د د د د د ددق ال د د د د د ددو ين
االجتماعا اليمسيئ لالنياقيئ ومن الل
نقا يي الشياهيئ املقدمئ وجت املادة 7
إت د ددالغ مجي د ددع اجله د ددا الياعل د ددئ الو ني د ددئ
امل نيد د د ددئ ،د د د ددا هيهد د د ددا الق د د د دوا امللد د د ددل ئ،
تااللتذامددا املنصددوق عليهددا االنياقيددئ
وتت د ددداتري التنيي د ددق الو ني د ددئ ،د ددا لد د د
نتي د د ددئ هل د د دديد ا ،عن د د ددد االقتن د د دداء،
ال قيدة واللياسا والتد يبا ال لكييئ
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اإلجياءا
نداتري التنييق الو نيئ

املوعد
مؤمتي االست ياض الينامل

سددن قدوان و نيددئ لتنييددق انياقيددئ الددق ا ي اعتمددد دولتددان يهددان ق دوان هتدددإ عديددداجت
إ ننييق االنياقيئ.
ال نقوديئ
قد دددمت دولتد ددان يهد ددان نقيي د ديين أولي د د تشد ددأن
ننييق قوان جديدة
أهاد  5دول تأهندا تصددد ويدع قدوان لتنييدق
االنياقيئ

إتيا الت ديا و لت امللاعدة
يادة الوعم تتداتري التنييق الو نيئ

حلقئ عما واحدة تشأن ن ذيذ ننييق االنياقيئ
حلقئ عما واحدة تشأن ن ذيذ ننييق االنياقيئ
التواصا علا الص يدين اليننا م واإلقليمم
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 -1المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ االجتماع السادس للدول األطراف
م ددا ال ددقح عل ددا يش د ع ال دددول األ دياإ ال د مل ني ددا ت د ُدد عل ددا أن نياج ددع
(أ)
قوانينها الو نيئ ونقدذ نقييياجت تشأن ل ؟
(ب) كي ددف ميك ددن عل د مل ددتوت اس ددتي اب أدوا التنيي ددق القا م ددئ ،ددا
القوان النمو جيئ؟

لد

(ج) كيددف ميكددن نش د يع الدددول األ دياإ والدددول املوقِّ ددئ علددا عديددد امللدداعدة
اُلاصئ ال قد نلذذ لتنييق االنياقيئ؟
(د) عدددا اسددت داث قدوان و نيددئ ،مددا ددم اللددبا الد متكددن الدددول األ دياإ مددن
م اجلئ مشكلئ االستينما الق ا ي ال نقوديئ؟
(ه) كيف ميكن مواصدلئ نشد يع الددول علدا نبدادل أهندا املما سدا هيمدا يت لد
تت ميم االلتذاما الو نيئ وجت االنياقيئ علا اجلها الو نيئ امل نيئ ا الصلئ؟
 -2التقريرر المرحلر بشررأن تردابير التنفير الوطنيررة :رصرد التقرردر المحرررذ خر تنفير خ ررة عمررل
دوبروخنيك
 -62الل الياة قيد االست ياض ،نيكذ ال ما هيما يت ل تتدداتري التنييدق الو نيدئ علدا إحديا
مدئ عمدا دوتيوهنيد وادا امتيندال
التقدذ من أجدا عقيد اهلدده وح الصدلئ املتيد عليهدا
مجيددع الدددول األ دياإ للمددادة  9وإتالغهددا عددن التنييددق الددو ين االجتماعددا اليمسيددئ لالنياقيددئ
ومددن ددالل نقددا يي الشددياهيئ املقدمددئ وجددت املددادة 7؛ وإتددالغ مجيددع اجلهددا الياعلددئ الو نيددئ
امل ني ددئ ،ددا هيه ددا القد دوا املل ددل ئ ،تااللتذام ددا املنص ددوق عليه ددا االنياقي ددئ وتت ددداتري التنيي ددق
الو ني ددئ ،ددا ل د د نتي ددئ هلد دديد ا ،عن ددد االقتن دداء ،ال قي دددة واللياس ددا والتد ددد يبا
ال لكييئ .
 -63ونةدياجت ل دددذ عقددد اجتمدداد اليدداة الياصددلئ تد الدددو ن  ،هقددد ُحينددت الدددول األ دياإ
علا نقدع عديينا كتاتيئ تشأن نداتري التنييق الو نيئ ال اختقهتا ،وال سيما تتقدميها الوقت
املناست لتقا يي الشياهيئ وجت املادة  .7واستمي الاكيدذ علدا اعتمداد ندداتري نشديي يئ وننةيميدئ
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.
 -64وواصلت اجلهدئ املنلدقئ لتدداتري التنييدق الو نيدئ ،نيو يلنددا ،ن ذيدذ أدوا التنييدق القا مدئ،
ددا ل د الق دوان النمو جيددئ ،ومنددت عملهددا مددع الشدديكاء اليننددا ي واإلقليمي د مددن أجددا
ههدم أهندا الموعدئ الت دديا الد ندؤثي التقدددذ مدن أجدا ننييدق االنياقيدئ الددول األ دياإ
والدددول املوقِّ ددئ .واستن دداهت نيو يلن دددا حلقددئ عم ددا جني ددف  17أيا /م ددايو  2016جلم ددع
أهكا جديدة لت ذيدذ ننييدق االنياقيدئ ،وسدت مم علدا مجيدع الددول األ دياإ والددول املوقِّ دئ مدوجذاجت
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للمقاحددا املقدمددئ ل د االجتمدداد .ون مددا نيو يلندددا تشددكا وثي د مددع وحدددة دعددم التنييددق
واملنلددق امل ني د تت قي د عاملي ددئ االنياقيددئ مددن أج ددا الت نددري القددئ عم ددا إقليميددئ مددن املق ددي
عقد ا أهييقيا آب/أغلما .2016
 -65ون ما نيو يلندا أيناجت تشكا وثي مع عدد من الدول األ ياإ مدن أجدا عديدد أهندا
املما سددا إلشدداعئ االلتذامددا الو نيددئ وجددت االنياقيددئ ،ددا لد هيمددا يت لد تت لدديد ددق
ال قيدة واللياسا والتد يبا ال لكييئ.
االلتذاما
 -66وأهاد دولتان يهان (كيوانيا ومجهو يدئ الو الدميقيا يدئ الشد بيئ) ،نقييديح الشدياهيئ
اللقين قدمتااا عاذ  ،2015تأهنما اعتمدنا قوان نيمم عديداجت إ ننييدق االنياقيدئ ،و دو مدا
هع عدد الدول األ ياإ الد ه لدت لد إ مدا موعدخ  .26ون تدرب  23دولدئ أ ديت قوانينهدا
القا مئ كاهيئ ،ومل يتغري قا اليقم الل الياة ال يشملها قا التقييي.
 -67ومددن أصددا  44دولددئ قدددمت نقددا يي وجددت املددادة  7عدداذ  ،2015أهدداد  5دول
تأهن ددا تص دددد وي ددع ق د دوان مت لق ددئ تتنيي ددق االنياقي ددئ (أهغانل ددتان ،و امبي ددا ،وس د دوا يلند ،ولبن ددان،
ومو امبي ).
 -68و دالل اليداة الد يشدملها دقا التقييدي ،قددمت دولتدان يهدان (سدانت كيدتا ونددييا،
وسلوهاكيا) نقييييهما األولي م لوما تشأن ننييق قوان جديدة مت لقئ تتنييق االنياقيئ.
 -69وأه دداد إح دددت ال دددول األ د دياإ ال ش ددي الد د انن ددمت إ االنياقي ددئ ع دداذ 2015
(تاالو) قبا حلول موعد نقدع نقييي ا تأن لديها تالي دا قدوان مت لقدئ حبةدي اسدتخداذ الدق ا ي
ال نقوديئ وإنتاجها ونقلها.
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