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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  
جتميعيدددا  ل جتا ددداق واأل قددداذ ي  دددال ةنايدددق اةااقيددد  الدددق ا ي يقددددذ  دددقا التقييدددي  لدددي    -1

ة إجياءاةددددخ ي  مدددد  عمددددا دوتيوهنيدددد  الدددد  ةوجددددخ العمددددا املتعلدددد  ددالعنقوديدددد  علددددا الن ددددو ا دددد
حىت مدؤمتي االسدتعياض اليندامل املقدي  عقدد   2015تاالةااقي  منق مؤمتي االستعياض األول ي عاذ 

يدددي تالت ديدددد علدددا التقددددذ ا ددديتع مندددق مدددؤمتي االسدددتعياض األول . وييكدددذ  دددقا التقي 2020ي عددداذ 
 .2016حذييان/يونيخ  30 حىت
شكا وثيق  عملي  ومايدة قد  اإلمكان تشأن ةنايق االةااقيد  علدا ليوقد ُصمِّم التقييي  -2

ةوجيددخ املناقشدداق ي االجتمدداد اللددادا للدددول األ ددياإ مددن يهدددإ إ  الصددعيد العدداملم. كمددا 
تهددا. وقددد جلاعالتقدددذ ا دديتع و ديددد امللددا ا الي يلددي  و/أو الت دددياق الدد  يتعدد  م  دد ل  صددد

عدن حالد  سدييع  ُلِّصت العناصي الي يلي  ي كا  دال مدن االداالق املوايديعي  لتقددع  د  عامد  
 مسددم، كمددا ال يلددعا إ  مملددت ةقددع ةقييددي تددأح حدال مددن األحددوال يلغددم ةنايدق االةااقيدد . وال 

ع نظددية كاملدد  عددن كددا التقدددذ ا دديتع ي ةنايددق اإلجددياءاق الددوا دة ي  مدد  عمددا دوتيوهنيدد  ةقددد
. ويلدددتند مندددمون  دددقا التقييدددي إ  معلومددداق متاحددد  للعمدددوذ،  دددا ي  لددد  ةقدددا يي 32وعددددد ا 

، نيلددان/أتييا 30الشددااهي  األوليدد  واللددنوي  للدددول األ ددياإ الدد  هددا موعددد ةقددد ها سددنويا  ي 
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لوماق املقدم  من املنظماق الدولي  ومنظماق االتمع املدمل. وال يعكد   دقا التقييدي الدقح واملع
، التغيدااق الدد  قددد ةكدون  دديأق تعددد  لد  التددا ي  والدد  2016حذييان/يونيددخ  30اسدُتكما ي 

 سُيبلغ عنها ي التقييي امليحلم املقبا.

 موجز التقرير -ثانياا  
 تحقيق عالمية االتفاقية:  

 ؛100الدول األ ياإ إ   أ تع دول جديدة  مودت  اننماذُ  عت  هت  أ() 
املتميندددددا  2020ال يدددددذال الت ددددددح قا مدددددا  هيمدددددا يتعلددددد  تت قيددددد   ددددددإ عددددداذ  )ب( 

 دول   يها . 130 ي

 تدمير المخزونات:  
 أهنت ث ث دول أ ياإ ةدما املخذوناق قبا املواعيد ال  حددهتا االةااقي ؛ )أ( 
 ؛3معني  تالتذاماق  وجت املادة  عشي دول أ ياإال ةذال  )ب( 
دول  مثدامل نم ةدما املخذوناق علا حندو جيدد   دم أندخ ال يدذال يتعد  علدا  )ج( 
  يي تشأن اهلدإ املتمينا ي ويع  م  ةُيصتد هلا املوا د ال عم .ادول ةقدع ةق 10من أصا 

 :إذالة مخلفات ال خائر العنقودية  
معلومدددداق ي ةقا يي ددددا املقدمدددد   دولدددد   يهددددا   12دول مددددن أصددددا  مثدددداملقدددددمت  )أ( 

تشددأن ح ددم و/أو موقددع املنددا   امللوثدد  وتشددأن التددداتا املتخددقة مددن أجددا منددع  7 وجددت املددادة 
 وصول املدني  إ  املنا   امللوث  وتشأن استخداذ امللح ي تيا ها ومعايا عملياهتا؛

 عن أ اٍض؛ت أهيجدول أ ياإ تأهنا  ث ثأهادق  )ب( 
الدددددقح يُلدددددذ ذ الددددددول  4-3ال ةدددددذال املعلومددددداق ناقصددددد  هيمدددددا يتعلددددد  تددددداإلجياء  )ج( 

األ ياإ تاإلت غ عن إشياك االتمعاق املتني ة ي ويع اُلمط الو ني  إلعال  خملااق الق ا ي 
املنظددو  اجلنلددامل ومياعدداة عامددا اللددن لدددت ويددع إجددياءاق تعمدديم مياعدداة العنقوديدد  وةنايددق ا وت
 مواجه   ق  اآله .

 مساعدة الضحايا:  
 10أتلغدت ، 5ا التذامداق  وجدت املدادة هلد أُهيددت تدأندولد   يهدا   13أصدا مدن  )أ( 

 و ين؛ منل دول عن ةعي  
دول  مخد عشية  م  و ني  ي ح  أهادق  ين ثمن الدول ال مثاملويعت  )ب( 

 وسع نماقا ؛تأهنا أد ت جهود ا مللاعدة الن ايا ي قماد اإلعاق  األ
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دول أ ياإ تأهنا أشيكت الن ايا و/أو األشخاص  وح اإلعاق   سبعأهادق  )ج( 
 ي عملي  صنع القيا .

 التعاون والمساعدة الدوليان:  
، 2015دول أ ددددددياإ امللددددددداعدة ي ةقا يي ددددددا اللددددددنوي  لعددددددداذ  ةلددددددع لبددددددت  )أ( 
 ل تأهنا ةلقت امللاعدة؛دو  أ تعدول  تأهنا قدمت امللاعدة إ  دول متني ة و  14 وأهادق
تأهندددا  صصدددت مدددوا د و نيددد  لتنايدددق اةااقيددد  الدددق ا ي  دولددد   يهدددا   11أهدددادق  )ب( 
 العنقودي ؛
امللدداعدة أو  7 وجددت املددادة  2015دولدد   يهددا  ي ةقا يي ددا لعدداذ  23 لبددت  )ج( 

 أهادق تأهنا قدمتها.

 تدابير الشفاخية:  
 ؛2015دول   يها  ةقا يي ا لعاذ  44قدمت  )أ( 
 ؛7 وجت املادة  2015دول  تعد ةقا يي ا لعاذ  23مل ةقدذ  )ب( 
 دول أ ياإ ةقا يي الشااهي  األولي ؛ مثاملقدمت  )ج( 
 تعد ةقا يي الشااهي  األولي  ال  هاق موعد ا؛  يها    دول 18مل ةقدذ  )د( 
 تالنلب  للبع دول أ ياإ.مل  ن تعد مواعيد ةقدع التقا يي  )ه( 

 :ةتدابير التنفي  الوطني  
إ  ةنايددق اةااقيدد  الددق ا ي  قددوان  هتدددإ  ديدددا   ثدد ث دول أ ددياإاعتمدددق  )أ( 
 دول ؛ 25 مود الدول األ ياإ ال  هعلت  ل  تالتايل تلغ و  العنقودي ،
ان  قدددددمت دولتددددان  يهددددان معلومدددداق ي ةقا يي ددددا األوليدددد  تشددددأن ةنايددددق القددددو  )ب( 
 اجلديدة؛
لددددي  األمددددي دول أ ددددياإ تأهنددددا تصدددددد ويددددع قددددوان  ي حدددد   مخدددد أهددددادق  )ج( 
 دول   يها . 44ي  هيما يتعل  تالتقدذ ا يع واي ا  
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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 اقاإلجياء

 مؤمتي االستعياض الينامل  قي  عاملي  االةااقي 

اعديددددددددداد عددددددددددد الددددددددددول األ دددددددددياإ ي 
 علا األقا( 130) االةااقي 

اخناددددداض عددددددد حددددداالق االسدددددتخداذ 
 املبلغ عنها املذعوم  واملؤكدة

 ي االةااقي  أ ياها   أصب ت أ تع  تلدان دوال   عدد الدول املننم  إ  االةااقي اعدياد 
 100 يبلغ  مود الدول األ ياإ حاليا  

 دول  ُموقِّع  19
 2020عدداذ بلددوغ  دددإ لدولدد   30البدداقم  ددو 

الددددوا د ي  مدددد  عمددددا دوتيوهنيدددد  واملتمينددددا ي 
 دول  130
 74الق ا ي العنقودي   إ  اةااقي تعد ننم ةمل 

 ي األمم املت دة  دول  عنوا  

 االةااقي  عاملي  قي  ةبا ؤ ي معدل 

 دول  16عقد املنلقون اجتماعاق ثنا ي  مع   قي  عاملي  االةااقي ةعذيذ 
 اجتماد واحد  ا  مسم عتقد  ةيسي  املعايا ال  حددهتا االةااقي 

 أ تع  تياناقالي اس  صد ق أ

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
ةلددتخدذ عوامددا دا ليدد  و ا جيدد  أن االةااقيدد  لل هدداق املعنيدد  تكيددف  كددن  )أ( 

 ؟إ  االةااقي حمددة من أجا حاذ الدول علا االننماذ 
اسدددتخداذ علدددا األدلددد  املتاحددد  اململدددوب هيمدددا يتعلددد  تمدددا  دددو ملدددتوت اليقددد   )ب( 

 لق ا ي؟لتل  اإنتاج و/أو نقا و/أو  استخداذعلا أح الدول لكم  تج الق ا ي العنقودي  
الددولي  وةعذيذادا لذيددادة و  اإلقليميدد  كيدف  كدن اسددتخداذ التعداون وامللداعدة )ج( 
 الق ا ي العنقودي ؟ اةااقي إ  الدول اننماذ 

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

األ ددددياإ ي اةااقيدددد  الددددق ا ي العنقوديدددد   دددد ل الادددد ة املشددددمول  عدددددد الدددددول اسددددتمي ةذايددددد  -3
؛ (2015 سدبتمربأيلدول/ 30: الصدومال )، و دمأ تدع دولانندمت إليهدا ةقييدي، آ دي ومندق . تالتقييي
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 19وتداالو ) (؛2016 أتييدا نيلدان/ 6كوتدا )(؛ و 2015ةشيين األول/أكتوتي  1ومو يشيوا )
التقييدددي، مل ةكدددن االةااقيددد  قدددد د لدددت حيدددذ النادددا   ووقدددتت إعدددداد  دددقا (.2016نيلدددان/أتييا 

 119مددا  موعددخ الت دد  تاالةااقيدد  ، 2016حذييان/يونيددخ  30وحددىت  تالنلددب  إ  تدداالو وكوتددا.
 .ُموقِّع  دولٌ  19منها دوٌل أ ياإ و 100و تالتوقيع أو التصدي  أو االننماذ.إما دول  
واق األو  ل ةااقي ، ةبا أ معدل  قيد  لتصدي  واالننماذ ي اللنل وةاة سييع وتعد  -4

دول جديدة(   م أن  أ تعجديدة( واحلالي  )  دول 12عاملي  االةااقي  ت  ه ة اإلت غ اللاتق  )
وعدد وة  الب ددي الكددا ي  إ  منمقدد  ا دديط اهلدداد .منمقدد  امتدددق مددن  يدددةاجلدالدددول األ ددياإ 
 30، ينبغدم أن ينندم إ  االةااقيد  يوهنيد مدن  مد  عمدا دوت 1-1إلجدياء ل وهقدا  علا  ل ، و 
دولدد   130املتمينددا ي دإ تالتددايل اهلددت قدد  لي مددؤمتي االسددتعياض اليندداملحبلددول موعددد دولدد  أ دديت 

دول  عنوا  ي األمم املت دة مل ةوقع علا االةااقي  وال  دم  74. وتاإلياه  إ   ل ، هإن  يها
 اننمت إليها.

)الصددددومال وتدددداالو( علددددا اةااقيدددد  صدددددقت دولتددددان موقعتددددان ، آ ددددي ةقييددددي عقدددددةومنددددق  -5
مل ةصدق تعد علا االةااقي  تعد مديو  أكيندي  دول  ُموقِّع  19. ومعىن  ل  أن الق ا ي العنقودي 

، تدنن، و أو ندا، و أنغوال، و إندونيلياو ق  الدول  م  حيذ الناا . اد وهلمن مخ  سنواق علا 
سددان ةددومم ، و جيبددوي، و مجهو يدد  الكونغددو الد قيا يدد ، و قيددا الوسددمامجهو يدد  أهيي، و جامايكددا، و ةنذانيدداو 

 . اي ، و ني ايا، و ناميبيا، و مد شقي، و ليربيا، و كينيا، و قربص، و الالب ، و  امبيا، و وتيينلي 
مدع دول ُموقِّعد  ثنا يد  ومشلت إجدياءاق  قيد  عامليد  االةااقيد  والتعييدف تدا اجتماعداق  -6

دعددا إليهددا الددي ي  واملنلددقون املعنيددون تت قيدد  عامليدد  االةااقيدد   ددوال هدد ة  وأ دديت ليلددت أ ياهددا  
، وقُدددددمت لتشدددد يع الدددددول علددددا االننددددماذ إ  االةااقيدددد واليددددتهم. وُعق دددددق اجتماعدددداق ثنا يدددد  

ةواجهها الدول قد احللول للعقباق والت دياق ال   إجياد لتيلا ها، لب، لدت معلوماق إياهي 
وقِّعددد  و دددا 

ُ
وقِّعددد  ي عمليددد  التصدي /االنندددماذ.امل

ُ
املعنيدددون املنلدددقون عقدددد وي  دددقا الصددددد،  امل

األ جنتد ، وإندونيلديا، وأنغدوال، : ، و دمدولد  16مدع ثينلدم االةااقي  اجتماعداق عاملي  تت قي  
وأو ندددا، والرباعيددا، وةايلنددد، وةنذانيددا، ومجهو يدد  الكونغددو الد قيا يدد ، وجنددوب اللددودان، وصدديتيا، 

كمددددا عمدددددا هنددددذوي ، ومد شدددددقي، وناميبيددددا، و ددددداي ، والواليدددداق املت ددددددة األمييكيدددد ، والددددديمن.  و 
 دددهها استندداه  حلقدد  عمددا إقليميدد  أهييقيدد  مددن أجددا املنلددقون تالتعدداون مددع اال دداد األهييقددم 

وقِّعد  ي أهييقيدا ملناقشد  الت ددياق واحللدول املمكند  ل إةاح  
ُ
وقِّعد  و دا امل

ُ
نندماذ هيصد  للددول امل

 .2016ي آب/أ لم   احللق  املقي  عقد، ومن اةااقي  الق ا ي العنقودي إ  
  مل ةنندم دولد 53ةملدت هيهدا االنندماذ إ  االةااقيد  إ  ي اسد   سدا ا وتعينت  يئد  ال -7

 دول . 32للقياذ  لاٍد ي   مما  الي اس  كما ويعت  يئ    تعد.إليها 
االةااقيد ،  حددةدخح قالداملعيدا  جهدود لتعذيدذ قلت عدة تُ ومنق مؤمتي االستعياض األول،  -8

تإداندد  أح اسدددتخداذ لتعهددد الي اسدد   يئددد  ي صدددا ة جدددول األعمدددال، ومددن تينهددا ةقدددع وجلعلددخ 
سدمنبول اقدد ي للق ا ي العنقودي  من قبا أي  جه  أثناء مدؤمتي القمد  العداملم للعمدا اإلنلدامل الدقح عُ 

تاالشدد اك  2016 أيا /مددايو 17الي اسدد  ي  يئدد  كمددا نظمددت . 2016أيا /مددايو  24و 23يددومم 
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وةعذيددذ االةااقيدد  عامليدد   قيدد    ددا  مسددم تشددأنمددع اال ددت إ املنددا ا للددق ا ي العنقوديدد ، اجتماعددا  
. وةدو ا استخداذ الق ا ي العنقودي  مع  موع  مدن الددول واملنظمداق الشدييك معايا مكاه   

 قيد  ي ةنايق  م  عما دوتيوهنيد  هيمدا يتعلد  تالوصدم و  قدما   االجتماد مناقش  كياي  املنم
 العاملي  وكقل  ةقدع ةوصياق ةلتند إ  أهنا املما ساق.

تد  ليلددتا لدق ا ي العنقوديد  ي دولاسدتخداذ ا ُأّكدد دقا التقييدي، يشدملها وي الاد ة الد   -9
صدد ق أو . العيتيد  اللدو ي  والديمن( ي اةااقيد  الدق ا ي العنقوديد  )اجلمهو يد من الدول األ دياإ 

عيب عن القل  إعاء االستخداذ امللتمي أو املذعوذ أ تع  تياناق ةاهلولندي  ي  و الكيواة يئتا الي اس  
 للق ا ي العنقودي  ي اجلمهو ي  العيتي  اللو ي  واليمن.

 تدمير المخزونات واالحتفاظ بما -باء 
 2اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 مؤمتي االستعياض الينامل ةدما املخذوناق

اعديدددددداد عدددددددد الدددددددول األ ددددددياإ الدددددد  
 ةدما خمذوناهتاأهنت 

امللددا ا عددن اإلتدد غ ةذايددد ملددتوياق 
 ددا ي  لدد  ، 3املتعلقدد  تتنايددق املددادة 

معلوماق عدن كميد  الدق ا ي الصدغاة 
 ا تاظ تا واالستخداذ املقي  هلا
عدددددن  هددددع ملددددتوت ةبددددادل املعلومدددداق 

املما ساق اجليددة والاعالد  مدن حيد  
التكلادددد  ي  ددددال ةدددددما املخذوندددداق، 
 دددددا ي  لددددد  علددددددا صدددددعيد اللدددددد م  

 واآلثا  البيئي  والكااءة

دول أ دياإ تدأن لدديها  مد  لتددما  أ تدعهدادق أ ويع  م  ةُيصتد هلا املوا د ال عم 
 املخذوناق أو تأهنا تصدد ويعها

يددددد  معدددددايا أتلغدددددت ثددددد ث دول أ دددددياإ عدددددن ةمب
 متعلق  تالل م  والبيئ 

قدددمت سددت دول أ ددياإ معلومدداق تشددأن حالدد  
 ةدما خمذوناهتا والتقدذ ا يع ي  ل  االال

 لبددددت دولدددد   دددديإ امللدددداعدة والتعدددداون الدددددولي  
 3 وجت املادة 

ةبدددددددادل املما سددددددداق ملدددددددتوياق عيدددددددادة  
 الواعدة

أهادق دول  واحدة تأهنا ةلقت الدعم من منظمد  
  ا حكومي  دولي 

ةمبيدددددددد  هندددددددددج مناسدددددددددت هيمدددددددددا يتعلددددددددد   
 تاالحتااظ تاملخذوناق

أعلنددت مخدد  دول االحتادداظ تالددق ا ي العنقوديدد  
 لأل ياض ال  ةلمح تا االةااقي 

إعدددددد ن االمتينددددددال هيمددددددا يتعلدددددد  تتدددددددما  
 املخذوناق

 3أعلنت ث ث دول االمتينال للمادة 

تشدددددأن ةمدددددو اق  دددددا إجدددددياءاق اختدددددا   
 متوقع 

 خمذوناق مكتشا  حدييناتشأن مل ةيد أح ةقا يي 
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 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
للدددول األ ددياإ أن ةدددعم تددأكرب قددد  مددن الكادداءة عمليدد  ةدددما كيددف  كددن  )أ( 

 ؟املخذوناق الصغاة أو ا دودة من الق ا ي العنقودي 
 كدددن للددددول األ دددياإ أن ةقددددذ الددددعم إ  الددددول األ دددياإ األ ددديت كيدددف  )ب( 

 الدول  ا األ ياإ ال  ةواجخ  دياق أكرب ي سياق ةدما املخذوناق؟كقل  إ  و 
هيمدا تدد  الددول الدد    لتعداون وامللدداعدة الددوليملدتوت لأمينددا اللدبيا إ  مدا  )ج( 

 ؟لتدماي  ال اقد اق لديها ال  وةل  لديها خمذوناق 
علوماق املتعلقد  تالتكنولوجيداق املبتكدية والاعالد  املنشي أن ُيكاا كيف  كن  )د( 

 ؟تقد  أكرب من الاعالي  تدما املخذوناقلمن حي  التكلا  
املتا ية ا دتاظ تدا أو املقتنداة الصغاة كيف  كن التأكد من أن كم الق ا ي  )ه( 

 ؟لأل ياض امللموح تا  وجت االةااقي  ة تالنيو العدد األدىن ال عذ يت اوع ال 

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

 39منددق د ددول اةااقيدد  الددق ا ي العنقوديدد  حيددذ الناددا ، أهددادق دول أ ددياإ  موعهددا  -10
نها إهناء ةدما خمذوناهتا أو أشدا ق إ  دول  م 29. وأعلنت 3تأن لديها التذاماق  وجت املادة 

 ةدما خمذوناهتا قبا ةصديقها علا اةااقي  الق ا ي العنقودي .
، إسدددبانيا) 3التذامددداق  وجدددت املدددادة ةقدددع عليهدددا حاليدددا  دول أ دددياإ  10مثددد  ، وتالتدددايل -11
، تيلددداو -  ينيدددا، و  ينيدددا، و سويلددديا، و سدددلوهاكيا، و جندددوب أهييقيدددا، و تددداو، و توةلدددوانا، و تلغا يددداو 
منها معلوماق تشأن حال  ةدما خمذوناهتا والتقدذ ا يع ي  ل   مخ (. ومل ةقدذ سوت كيواةياو 

 إسبانيا، وسلوهاكيا، وسويليا، وكيواةيا(.تلغا يا، و االال )
و دددد ل الادددد ة الدددد  يشددددملها التقييددددي، أعلنددددت ثدددد ث دول أ ددددياإ )أملانيددددا، وإيماليددددا،  -12

أو ةقا يي ددا  7إمددا مددن  دد ل ةقا يي ددا  وجددت املددادة  3تالتذاماهتددا  وجددت املددادة وهينلددا( وهاء ددا 
املوعددد الددقح قبددا مخدد  سددنواق  اةدددما خمذوناهتددإهندداء وأعلنددت إيماليددا لوسددا ط اإلعدد ذ العامدد . 

 25ي  اةدددما خمذوناهتددا انتهددأن أعلنددت أملانيددا ي حدد  ( 2020 )آ ا /مددا ا 3حددةددخ املددادة 
كمدا   .2018هلا ي االةااقي  و و عداذ  قبا املوعد ا دد ، أح أينا  2015/نوهمرب ةشيين الينامل

أهندا دمديق كدا خمذوناهتدا مدن الدق ا ي العنقوديد ، أح  2016حذييان/يونيدخ  30أعلنت هينلدا ي 
 قبا املوعد ا دد تلنت .
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ض )تددددداالو، واننددددمت أ تددددع دول إ  اةااقيدددد  الددددق ا ي العنقوديدددد  منددددق مددددؤمتي االسددددتعيا -13
ل  ت إ املنا ا للق ا ي العنقوديد ، متتلد  كوتدا، الد   والصومال، وكوتا، ومو يشيوا(. ووهقا  
مددن الددق ا ي العنقوديدد    ددم أهنددا مل ةؤكددد  ، خمذونددا  2016اننددمت إ  االةااقيدد  ي نيلددان/أتييا 

 30 وعدد ةقد دخ ي ل . ويؤما أن ةبلغ كوتا عدن خمذوهندا ي ةقييدي الشدااهي  األويل الدقح هدا م
إ   . وأعلندددت دولتدددان أ ييدددان )تددداالو ومو يشددديوا(، اللتدددان انندددمتا أيندددا  2017آ ا / مدددا ا 

االةااقي    ل الا ة ال  يشملها  قا التقييي، أهنما ال متلكان خمذونداق مدن الدق ا ي العنقوديد ، 
لصدومال( خمدذون مدن  دق  ما إ ا كان لدت الدولد  المديإ الياتعد  اجلديددة )ا ي ح  لي  معيوها  

 الق ا ي.
األ دياإ الد  من الدول  مخ ، أهادق من  م  عما دوتيوهني  1-2ووهقا  لإلجياء  -14

 تددأنإسددبانيا، وسدلوهاكيا، وسويلدديا، وكيواةيددا( تلغا يددا، و )ال ةدذال عليهددا التذامدداق تتددما خمذوناهتددا 
 .عملي ٍ  أو أهنا تصدد ويع  مط ةنايقٍ املخذوناق لديها  م  لتدما 

وتاإليدداه  إ   لددد ، أهدددادق ثدد ث دول )إسدددبانيا، وسويلددديا، وكيواةيددا( تأهندددا سدددتكاا  -15
ةواه  اُلم  مع املعايا الدولي  ي  دايل اللد م  ويايد  البيئد . وعد وة علدا  لد ، قددمت  دق  

، ومدن 3ة الدول األ ياإ معلوماق حمدث  عدن املوعدد املتوقدع إلمتداذ ةددما خمذوناهتدا  وجدت املداد
. كما أهادق سلوهاكيا تأهنا 2018املا ض تالتايل أن ةام تالتذامها  وجت  ق  املادة قبا عاذ 

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

ق ا ي ت تاظ أو كانت  تاظ ، تأهنا 2015للنوي  ال  قدمتها ي عاذ   ل ةقا يي الشااهي  ا
سددددت داث نظددددم منددددادة للددددق ا ي التددددد يت و/أو المتا ددددية أل ددددياض صددددغاة   ددددا ي و عنقوديدددد  

 .(6)3العنقودي  وهقا  ألحكاذ املادة 
وقدددددمت دولدددد  واحدددددة )الكدددداماون( ةقييدددديين  دددد ل الادددد ة قيددددد االسددددتعياض: ةقييي ددددا  -17
. 2014وعدداذ  2013اللددقان يشددم ن علددا التددوايل عدداذ  2014وةقييي ددا اللددنوح لعدداذ  األويل

وأهادق تأهنا احتاظت تبعا الق ا ي العنقودي  الد  سُتلدتخدذ هقدط لأل دياض الد  ةلدمح تدا 
 االةااقي .

 3مددن الدددول األ ددياإ الدد  ال ةددذال عليهددا التذامدداق  وجددت املددادة  دول مخدد ومل ةقدددذ  -18
مدن  د ل  التيلاو( أح معلوماق إياهي ،  -  ينيا، و  ينياو  ،جنوب أهييقيا، و تاو، و وةلوانا)ت

 .7 وجت املادة املتبقي  اململوت  اللنوي   الاألولي  و التقا يي 
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 والتثقي  خ  مجال الحد م  المخاطر إذالة مخلفات ال خائر العنقودية -جيم 
 3اجلدول 

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
إعالددد  خملاددداق الدددق ا ي العنقوديددد  والتينقيدددف ي 

  ال احلد من املخا ي

 مؤمتي االستعياض الينامل

اخنادددداض عدددددد الندددد ايا اجلددددددد، 
علمددا  تددأن اهلدددإ  ددو عدددذ وقددود 

 أح ي ي 
اعديددددددددددددداد ملددددددددددددداحاق األ ايدددددددددددددم 
املشدتبخ هيهدا املاديج عنهدا أل ددياض 

واجتماعيدددددددددددد   ع اعيدددددددددددد معيشددددددددددددي  و 
 وجتا ي 
املخصص  وا د الش ي   املةوجيخ 
 أهنا ةوجيها  لإلعال  

 أكيني أمنا   مذيد من احليي  وةنّقاٌ 
 هع ملتوت ةبادل املعلوماق عن 
املما سددددداق اجليددددددة والاعالددددد  مدددددن 
حي  التكلا  ي  ال اإلعال ،  ا 
ي  لدددددد  علددددددا صددددددعيد اللدددددد م  

 واآلثا  البيئي  والكااءة

  ةقييم ح م املشكل
ذال ةداملتندي ة الد  ال  علا الددول األ دياإ)أ( 

أن ةبددددددقل  4املددددددادة  وجددددددت عليهددددددا التذامدددددداق 
لذيدددادة الويدددوح تشدددأن مواقدددع قصدددا ت جهدددد ا 

خملادداق الددق ا ي العنقوديدد  ونماقهددا وامتددداد ا 
ي املنددددا   الدددد  ختنددددع لواليتهددددا أو سدددديميهتا، 

ج امللدددح )التقنيددد  و دددا التقنيددد ( اسدددتنادا  إ  هنُددد
  حلبما ةقتنيخ الظيوإ واحلاج

 4التذاماق  وجت املادة  دول   يها   12ةقع علا 
دول أ ددددددياإ معلومدددددداق تشددددددأن  مثدددددداملقدددددددمت 

ح ددددم و/أو مواقددددع املنددددا   امللوثدددد  ي ةقا يي ددددا 
 7 وجت املادة 

دول أ دددياإ تأهندددا أهيجدددت عدددن  ثددد ثأهدددادق 
 أ اض   ل الا ة ال  يشملها التقييي

دول أ دددياإ ي ةقا يي دددا  وجدددت  مثددداملأتلغدددت  ياي  اللكان من األييا 
عدددددددن التدددددددداتا املتخددددددقة ملندددددددع وصدددددددول  7املددددددادة 

 املدني  إ  املنا   امللوث  
 ال عم ويع  م  ةُيصتد هلا املوا د 

ويع ستلعا الدول األ ياإ املتني ة إ  )أ( 
اسددددد اةي ياق و مدددددط و نيددددد  إلعالددددد  الدددددق ا ي 

تددددء ةنايدددق ا إ  ، و 4العنقوديددد  متتيندددا للمدددادة 
امللددددح ومعدددددالق عمليدددداق تندددداء علددددا نتددددا ج 

اإلعالد ، مدع مياعداة أهندا املما سداق، واملعددايا 
 واألساليت الدولي  والو ني 

دول أ ددياإ عددن اسددتخداذ امللددح  مثدداملأتلغددت 
 ي تيا ها ومعايا عملياهتا

يشددملها  مل يقددد ذ أح  دددي   دد ل الادد ة الدد  االست ات عند إعداد اجلميع  مشول
 التقييي

إدا ة املعلوماق تغيض الت ليا واختا  القيا اق 
 واإلت غ

دول أ دددياإ معلومددداق عدددن ندددود  سدددبعقددددمت 
الدددق ا ي العنقوديددد  الددد  ُعيندددي عليهدددا ي املندددا   

 امللوث 
دول أ ددددياإ امللدددداعدة والتعدددداون  ةلددددع لبددددت  الدعم وامللاعدة والتعاونةقدع 

 الدولي  ي  ال إعال  الق ا ي العنقودي 
أهادق دول   يإ واحدة تأهندا ةعمدا علدا حندو  التمويي العملم

وثيددد  مدددع منظمددد   دددا حكوميددد  دوليددد  وةتبدددادل 
 املما ساق اجليدة

ماحنددددد  تأهندددددا دعمددددددت  دولددددد   يهدددددا   11أهدددددادق  التعاون وةوسيع  الخةوثي  
 أنشم  إعال  الق ا ي العنقودي 
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 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
أن الااعلدد  ي  ددال التنايددق اجلهدداق  ا ددا مددن لدددول األ ددياإ و  كددن لكيددف  )أ( 

مدن أجدا ويدع وةنايدق  مدط هعالد  مدن املتندي ة ةدعم علا أهنا حنو اجلهود ال  ةبقهلا الدول 
 ؟املتني ة واإلهياج عنهاحي  التكلا  مللح األ ايم ي املنا   

أن الااعلدد  ي  ددال التنايددق اجلهدداق  ا ددا مددن كيددف  كددن للدددول األ ددياإ و  )ب( 
تديامج التينقيدف ي من أجا ويع وةنايق املتني ة ةدعم علا أهنا حنو اجلهود ال  ةبقهلا الدول 

 ؟حلد من املخا ي ال ا

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

اخناددداض عددددد تغيددد   قيددد  األ دددداإ ا دددددة ي  مددد  عمدددا دوتيوهنيددد  واملتمينلددد  ي   -19
اعدياد ملاحاق األ ايدم املشدتبخ و  دذ وقود أح ي ي ؛الن ايا اجلدد، علما  تأن اهلدإ  و ع

 ، مذيد من احليي  وةنّقا أكيني أمندا  و  واجتماعي  وجتا ي ؛ ع اعي هيها املايج عنها أل ياض معيشي  و 
من  م  عمدا دوتيوهنيد   ةقيديم ح دم املشدكل    1-3اختقق الدول إجياءاق لتنايق اإلجياء 

أن ةبددقل  4 ة الدد  ةقددع عليهددا التذامدداق  وجددت املددادة الددقح يقتنددم مددن الدددول األ ددياإ املتنددي 
لذيددادة الويددوح تشددأن مواقددع خملادداق الددق ا ي العنقوديدد  ونماقهددا وامتددداد ا ي  قصددا ت جهددد ا

ج امللددح )التقنيدد  و ددا التقنيدد ( حلددبما املنددا   الدد  ختنددع لواليتهددا أو سدديميهتا، اسددتنادا  إ  هنُدد
 .ةقتنيخ الظيوإ واحلاج 

تالتددايل ةقددع عليهددا و دولدد   يهددا  تأهنددا ملّوثدد   خلادداق الددق ا ي العنقوديدد ،  12دق أهدداو  -20
)أهغانلدددتان، وأملانيدددا، والبوسدددن  واهليسددد ، وةشددداد، واجلبدددا األسدددود،  4التذامددداق  وجدددت املدددادة 

 ، وشيلم، والصومال، والعياق، وكيواةيا، ولبنان، وموعامبي (.مجهو ي  الو الد قيا ي  الشعبي و 
ةقا يي ددا  2015ملذمدد  تدداإلت غ ي عدداذ  دولدد   يهددا   11دول مددن أصددا  ةلددعوقدددمت  -21
مجهو يددد  الو )أهغانلدددتان، وأملانيدددا، والبوسدددن  واهليسددد ، وةشددداد، و  7 وجدددت املدددادة  2015 لعددداذ

 ، والعياق، وكيواةيا، ولبنان، وموعامبي (.الد قيا ي  الشعبي 
الددق ا ي العنقوديدد  الدد  ُعينددي عليهددا ي  دول أ ددياإ معلومدداق تشددأن نددود سددبعوقدددمت  -22

 املنا   امللوث .
دول أ ياإ معلوماق تشأن ح م و/أو مواقع املنا   امللوث . وتاإلياه   مثاملوقدمت  -23

دول أ ددياإ  دد ل الادد ة الدد  يشددملها التقييددي تأهنددا أهيجددت عددن أ اٍض  ثدد ثإ   لد ، أهددادق 
 .)أهغانلتان، والبوسن  واهليس ، ولبنان(

دول أ دياإ )أهغانلدتان، وأملانيدا، والبوسدن  واهليسد ،  مثداملوع وة علا  لد ، أهدادق  -24
، وكيواةيدددا، ولبندددان، وموعامبيددد ( تأهندددا اختدددقق ةددددداتا مجهو يددد  الو الد قيا يددد  الشدددعبي وةشددداد، و 
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للتينقيددددف ي  ددددال احلددددد مددددن املخددددا ي و/أو منددددع وصددددول املدددددني  إ  املنددددا   امللوثدددد   خلادددداق 
 الق ا ي العنقودي .

دول أ ددددياإ امللدددداعدة الدوليدددد  إلعالدددد  الددددق ا ي العنقوديدددد  )أهغانلددددتان،  ةلددددعو لبددددت  -25
، وكيواةيدددددا، ولبندددددان، مجهو يددددد  الو الد قيا يددددد  الشدددددعبي وتددددداالو، والبوسدددددن  واهليسددددد ، وةشددددداد، و 
الدددق ا ي  دولددد  ماحنددد  تأهندددا دعمدددت عمليددداق إعالددد  11ومو يتانيدددا، وموعامبيددد (، ي حددد  أهدددادق 

 العنقودي .
، مل ةقددددذ أح دولددد  مدددن الددددول األ دددياإ الددد  لدددديها التذامددداق 4-3وي إ ددا  اإلجدددياء  -26

إشدددياك االتمعددداق املتندددي ة ي ويدددع اُلمدددط الو نيددد  إلعالددد  معلومددداق تشدددأن  4 وجدددت املدددادة 
اة عامدا اللدن املنظدو  اجلنلدامل ومياعدتشأن ةعميم مياعاة و  ،خملااق الق ا ي العنقودي  وةنايق ا

 .لدت ويع إجياءاق مواجه   ق  اآله 
نيلان/أتييا، اجتمعت  يئ  الي اس  مع ثينلم متعهدح اإلعال  ملناقش  األهكا   20وي  -27

 واُليا اق املتاح  لتلييع عملياق اإلعال  ي امليدان.
اق اإلعالد  واختقق النيويج والبوسن  واهليس  اُلمواق التالي ، تصاتهما منلدق  لعمليد -28

والتينقيدددددف ي  دددددال احلدددددد مدددددن املخدددددا ي ومدددددن أجدددددا  قيددددد  األ دددددداإ ا دددددددة ي  مددددد  عمدددددا 
 هع ملتوت ةبادل املعلوماق عدن املما سداق اجليددة والاعالد  دوتيوهني ، تشأن مجل  أمو  منها  

  :من حي  التكلا  ي  ال اإلعال ،  ا ي  ل  علا صعيد الل م  واآلثا  البيئي  والكااءة
 ييدف املتعل  تالتمويي العملم، عقد املنلقان  د ل  7-3خبصوص اإلجياء  )أ( 

تشددأن الت دددياق ي متعهدددح اإلعالدد  الي يلددي  مناقشدداق مددع  2016و تيددع عدداذ  2015عدداذ 
الددد   كدددن تدددا للددددول دعدددم العمدددا اليامدددم إ  لدددبا تشدددأن الاألسددداليت والتكنولوجيددداق، و  دددايل 
مما سددداق لالبالغددد  لاألايددد  علدددا ن انلدددقو كدددذ امل عليهدددا االةااقيددد . الددد  ةدددن األ دددداإ  قيددد  

للتنايدق الاعدال  ملدبقا   ا  شي ةشكا اجليدة امللح ثا ساق ألن مللح، واملعايا املناسب  ي  ال ا
علدددا إعالددد  الدددق ا ي  اللدددنواق األ ددداةال كيدددذ املتذايدددد ي ومدددن  ددد ل . مدددن االةااقيددد  4للمدددادة 

عمليددداق جدددياء إلأهندددا اللدددبا مدددن اُلدددرباق هيمدددا يتعلددد  ت ا  مذيدددداملتعهددددون العنقوديددد ، اكتلدددت 
التقدددذ ي املنه يدداق مددع  ددقا الدددول األ ددياإ . وجتاوتددت التلددوث الاعلددممواقددع و ديددد امللددح 

ح واإلعالدد  والغايدد  التنايقيدد ، مددن  دد ل ةويدديح االلتذامدداق الددوا دة ي االةااقيدد  هيمددا يتعلدد  تامللدد
املبالغدد  ي ةقددديي ملدداحاق ةوجددد حدداالق مددن   ةددذال هدد ..  ددا أنددخ ينبغددم القيدداذ تاملذيدددالنها يدد 

 .عال  البا ظ  التكلا اإلملوا د منتظم  د  يؤدح إ  املنا   املشتبخ ي أهنا  مية، ما 
املتعلدد  تتوثيدد  التعدداون وةوسدديع  الددخ، ينظددي املنلددقان  8-3خبصددوص اإلجددياء  )ب( 

حلقدددداق العمددددا . وسددددت مع حدددداالق قمييدددد  حمددددددةي ملددددأل  عقددددد حلقدددداق عمددددا ةلددددتهدإ 
ي سددياق حمدددد ملناقشدد  الت ددا ب والادديص املدداحن  ، و املتعهدددينا ليدد ، و  اقاحلكومددالادداعل  ي 

 .  تالقيب من امليدان
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 ة الضحايامساعد -دال 
 4اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 مؤمتي االستعياض الينامل ملاعدة الن ايا

 لددددددد  نوعيددددددد  امللددددددداعدة املقدمددددددد  إ  
األشددددددددددددددخاص  وح اإلعاقدددددددددددددد  وعيددددددددددددددادة 

 ح مها
ةيسدددي  احددد اذ حقدددوق اإلنلدددان جلميدددع 

 األشخاص
عيددادة ةبددادل املعلومدداق عددن املما سدداق 

 التكلا اجليدة والاعال  من حي  
عيددددددادة إشددددددياك الندددددد ايا ي املشدددددداو اق 
وعمليدددداق صددددنع اللياسدددداق والقدددديا اق 

 تشأن القنايا ال  هتمهم
عيادة املعون  ي سياق التعاون من أجدا 
تددددددددديامج ملددددددددداعدة النددددددددد ايا تواسدددددددددم  
اآلليددداق التقليديددد ، والتعددداون هيمدددا تددد  
تلدددددددددان اجلنددددددددوب، والتعدددددددداون اإلقليمددددددددم 

ق  ومياكدددذ والين ثددم، والدديتط تددد  املنلدد
 التنلي  علا الصعيد الو ين

النتددا ج ا دديعة و/أو ملددتوت إتددياع عيددادة 
املتوقعددددددد  ي ةقدددددددا يي الشدددددددااهي  املقدمددددددد  

 7املادة   وجت

 ةعذيذ القد اق الو ني 
احلكومددددد  دا دددددا  ةعيددددد  منلددددد  )أ(

 لتنلي  ملاعدة الن ايا
ويددع  مدد  عمددا و نيدد  تشددأن  )ب(

اإلعاقددددددد  أو  مددددددد  عمدددددددا و نيددددددد  تشدددددددأن 
 ملاعدة الن ايا

 2016 عار نماية )أ(

هنددددا عينددددت منلددددقا  دول أ ددددياإ تأ 10أهددددادق 
 و نيا  

 دد ل الادد ة الدد  يشددملها التقييددي، مل ةقددد ذ أح 
 معلوماق جديدة خبصوص ةعي  منلق 

 2018 عار نماية )ب(

دول أ دددياإ تأهندددا ويدددعت  مددد   مثددداملأهدددادق 
 و ني 

أهنددددددددا أد دددددددددت تدول متندددددددددي ة  مخدددددددد أهددددددددادق 
ي قمدددداد اإلعاقدددد   لدددداعدة الندددد اياملجهود ددددا 

 األوسع نماقا
أهدددادق دولتدددان ماحنتدددان تأهنمدددا أد تدددا ملددداعدة 
النددددددد ايا ي سياسددددددداهتما للملددددددداعدة اإل ا يددددددد  

 اُلا جي 

دول أ ياإ تأهنا أشيكت الن ايا  سبعأهادق  عيادة إشياك الن ايا
و/أو األشدددخاص  وح اإلعاقددد  ي عمليددد  صدددنع 

 القيا 
معلومددددددددداق تشدددددددددأن  دولددددددددد   يهدددددددددا   23قددددددددددمت  ةبادل املعلوماق

 يي دا أنشمتها املتعلقد   لداعدة الند ايا ي ةقا
  7 وجت املادة  2015لعاذ 

الدددنهج جددديت ةنظددديم حلقددد  عمدددا واحددددة تشدددأن 
علدددددددددا صدددددددددعيد  املتكامدددددددددا مللددددددددداعدة النددددددددد ايا

 االةااقياق
دول أ ددددياإ امللدددداعدة والتعدددداون  مخدددد  لبدددت  ةقدع الدعم وامللاعدة، والتعاون 

 مللاعدة الن ايا الدولي   ديدا  
إ  أهندددا قددددمت العدددون  دولددد   يهدددا   12أشدددا ق 

 وامللاعدة ي  ال ملاعدة الن ايا
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 المسائل الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
 لداعدة   املعنيد  الدو نياملنلدق  ما  م العقباق ال  متنع الدول مدن ةعيد   )أ( 
 الن ايا؟
مدددا  دددم العقبددداق الددد  متندددع الددددول مدددن ويدددع  مدددط العمدددا الو نيددد  املتعلقددد   )ب( 

 تاإلعاق  و مط العما الو ني  املتعلق   لاعدة الن ايا؟
كيدددف  كدددن للمنلدددق   لددد  مشددديود اإل شددداداق للددددول تشدددأن اةبددداد هندددج  )ج( 
 ؟لاعدة الن اياملمتكاما 
 ددم اآلليدداق الدد  ةلدداعد علددا عيددادة مشددا ك  الندد ايا ي عمليدداق صددنع مددا  )د( 

 ؟ال  هتمهمالقنايا تشأن اللياسياق والقيا اق 
ينبغددم اسددتخدامها لتعذيددذ ةبددادل املعلومدداق الدد  نتدددياق املمددا  ددم اآلليدداق أو  )ه( 
 ؟هج ملاعدة الن ايانُ املتعلق  ت
الاعدددال والتوجيدددخ سدددتدام  اال كدددن أن ةكادددا الددد  مدددا  دددم املما سددداق اجليددددة  )و( 

 ؟ملاعدة الن اياي  ال للتعاون وامللاعدة 

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

 البوسددددددن  واهليسدددددد ،، و ألبانيددددددا، و أهغانلددددددتان)    يهددددددا  دولدددددد 13أهددددددادق اآلن، إ  حددددددد  -29
، العددددياق، و الصدددومال، و سددددااليون، و مجهو يددد  الو الد قيا يدددد  الشدددعبي ، و ا األسددددوداجلبدددو  ،ةشدددادو 
ومجهو يدد  وأو ندددا، دول ُموقِّعدد  )أنغددوال،  ثدد ثموعامبيدد ( و ، و لبنددان، و كيواةيددا، و تيلدداو -  ينيدداو 

لق ا ي العنقودي  ي مندا    ايدع  لواليتهدا أو أو أُهيد تأنخ يوجد ي ايا لالكونغو الد قيا ي ( 
هقدد وتاإليداه  إ   لد ، . مدن االةااقيد  5التذاماق  وجت املادة و و ما ة ةت عليخ سيميهتا، 
 أوكيانيدددددا،و  إسددددديا يا،و إ ي يدددددا، و  إثيوتيدددددا،و  دولددددد   دددددا  ددددديإ )اال ددددداد اليوسدددددم، 16أُهيددددددت تدددددأن 

 اجيكلدددتان، و صددديتيا، و اللدددودان، و جو جيدددا، و جندددوب اللدددودان، و العيتيددد  اللدددو ي ،  اجلمهو يددد و 
كوسددوهو، ، و أقدداليم )الصدد ياء الغيتيدد  ثدد ثالدديمن( و و ، وليبيدداالكويددت، و  كمبوديددا،و هييددت ندداذ، و 
لدق ا ي العنقوديد  ي مندا    ايدع  لواليتهدا أو لي ايا أهادق أنخ يوجد كا اتاخ(  - نا و نوو 

 .سيميهتا
  املقدمد  والحظ املنلقون املعنيون  لاعدة الن ايا مدا يلدم ي ةقدا يي الشدااهي  اللدنوي -30

 من االةااقي : 7 وجت املادة  2015ي عاذ 
مجهو يد  الو الد قيا يد  الشدعبي ، ولبندان( و دول أ دياإ )ةشداد،  ثد ثأتلغت  )أ( 

 ؛لق ا ي العنقودي ل جددا  ي ايا  لات عن حوادث 
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دول أ ددياإ )أهغانلددتان، والبوسددن  واهليسدد ، وكيواةيددا، ولبنددان،  مخدد أهددادق  )ب( 
 ؛مللاعدة الن ايا ي قماد اإلعاق  األوسع نماقا    اجهودا أد ت أهنوموعامبي ( ت
ملدداعدة الندد ايا ي مددا أتد تددا )الدددا يك و ولندددا( تأهن يهددان ن ادولتددأهددادق  )ج( 
 ي ؛لملاعدة اإل ا ي  اُلا جما لسياساهت
دول أ دددددياإ )أهغانلدددددتان، وةشددددداد، ومجهو يددددد  الو الد قيا يددددد   سدددددبعأهدددددادق  )د( 
الندد ايا و/أو األشددخاص  وح ا أشدديكت ، وكيواةيددا، ولبنددان، ومو يتانيددا، وموعامبيدد ( تأهنددالشددعبي 

 ؛اإلعاق  ي عملياق صنع القيا  املتعلق   لاعدة الن ايا
 أملانيددددا،و  لبانيددددا،وأ أهغانلددددتان،و أسدددد اليا، و )إسددددبانيا،     يهددددا  دولدددد 23قدددددمت  )ه( 

الد قيا يدد  الشددعبي ، مجهو يدد  الو و ةشدداد، و البوسددن  واهليسدد ، و تل يكددا، و تددا ا واح، و إيماليددا، و 
موعامبيددد ، و مو يتانيدددا، و ليختنشدددتاين، و  لبندددان،و  كيواةيدددا،والعدددياق، و  سويلددديا،، و عامبيددداو الددددا يك، و 
 ولندددا( معلومدداق تشددأن أنشددمتها املتعلقدد   لدداعدة الندد ايا ي ةقا يي ددا و نيوعيلندددا، و الندديويج، و 

 ؛7ادة املقدم   وجت امل
مجهو يدددد  الو و دول أ ددددياإ )أهغانلددددتان، والبوسددددن  واهليسدددد ،  مخدددد  لبددددت  )و( 

 ؛مللاعدة الن ايا  ديدا  الد قيا ي  الشعبي ، ولبنان، وموعامبي ( امللاعدة والتعاون الدولي  
تل يكدددددا، و إيماليدددددا، و أملانيدددددا، و أسددددد اليا، و )إسدددددبانيا،  دولددددد   يهدددددا   12أهدددددادق  )ع( 

 ولنددا( تأهنددا قددمت العددون و نيوعيلندددا، و النديويج، و ليختنشددتاين، ، و سويلدياو ويد، اللددو الددا يك، و 
 .وامللاعدة ي  ال ملاعدة الن ايا

علدددا ي املقددداذ األول لددداعدة النددد ايا املعنيدددون  ن و املنلدددق كدددذ وي الاددد ة قيدددد النظدددي،  -31
الددوا دة ي  مدد  عمددا دوتيوهنيدد ، أح ةلدد  الدد  ةلددتلذذ  قيدد   ةنايددق االلتذامدداق ا ددددة عمنيددا  

 املقبا. مع  قبا مؤمتي االستعياضنتا ج حمددة حبلول موعد 
الدددول  ةتعهددد تمددا  وجددت  مدد  عمددا دوتيوهنيدد  عمنيددا   انحمدددد اصددان  نومثدد  التذامددا -32

ي إ ددددا  ج ك اددددا وينددددد  مددددن االةااقيدددد ،  5التذامدددداق  وجددددت املددددادة ةقددددع عليهددددا األ ددددياإ الدددد  
 .تعذيذ القد اق الو ني املتعل  تم  اُلمن  1-4 اإلجياء
، ةلتدددذذ الددددول األ دددياإ الددد  يوجدددد يددد ايا 1-4)أ( مدددن اإلجدددياء 32و وجدددت الاقدددية  -33

للدق ا ي العنقوديد  ي مندا    ايددع  لواليتهدا أو سديميهتا تتعيد  منلدد  دا دا احلكومد  لتنلددي  
، علددددا حنددددو 2016قددددد هعلددددت  لدددد  تعددددد( حبلددددول هنايدددد  عدددداذ  ملدددداعدة الندددد ايا )إن مل ةكددددن

 .5من املادة  2ةقتنيخ الاقية  ما
دول  مخ لاعدة الن ايا املعنيون  ن و املنلقحدد و لاعدة من وحدة دعم التنايق،  -34

تعيددد  منلددد  دعدددم التنايدددق توحددددة ةُعلدددم تعدددد مل  5لتذامددداق  وجدددت املدددادة ةقدددع عليهدددا اأ دددياإ 
. وي كولومبيددا(و تيلداو،  -  ينيدا، و الصددومالو سدااليون، و ا )البوسددن  واهليسد ، لداعدة الند ايمل

، كاةدددت املنلدددقون كدددا دولددد  مدددن ةلددد  الددددول األ دددياإ لتدددقكا ا تالتذامهدددا 2016شدددبارب/هربايي 
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ولملدت  2016 وجت  م  عما دوتيوهني  تتعي  منل  مللاعدة الن ايا حبلدول هنايد  عداذ 
مدن أح مدن  عةدخ مدن أجدا ةنايدق  دقا االلتدذاذ. ومل يتلد  املنلدقون  دا   دي  عن التقدذ القح أحي 

 ةل  الدول األ ياإ.
يدد ايا الدد  يوجددد الدددول األ ددياإ ةلتددذذ ، 1-4اإلجددياء مددن  )ج(32و وجددت الاقددية  -35
اإلعاقد  شأن لق ا ي العنقودي  ي منا    ايع  لواليتها أو سيميهتا تويع  م  عما و ني  تل

أو  مددد  عمدددا و نيددد  تشدددأن ملددداعدة النددد ايا، علدددا حندددو مدددا ةقتنددديخ ، ثكدددني أقددديب وقدددت 
 .2018ي موعد ال يت اوع هناي  عاذ  5من املادة  2 الاقية
دول  مخ لاعدة الن ايا املعنيون  ن و املنلقحدد و لاعدة من وحدة دعم التنايق،  -36

ويددع  مدد  دعدم التنايددق توحدددة ةُعلدم تعددد مل  5لتذامداق  وجددت املددادة عليهددا ا يُعتقددد أن أ دياإ
 اإلعاقدددد  أو  مددد  عمددددا و نيددد  تشددددأن ملددداعدة الندددد ايا )اجلبدددا األسددددود،شدددأن عمدددا و نيدددد  ت

كدا دولد  ةت املنلقون  ا، ك2016وي شبارب/هربايي . كولومبيا(، و العياق، و الصومالو  سااليون،و 
 مدد  عمددا ويددع مددن ةلدد  الدددول األ ددياإ لتددقكا ا تالتذامهددا  وجددت  مدد  عمددا دوتيوهنيدد  ت

حبلدول أو  مد  عمدا و نيد  تشدأن ملداعدة الند ايا ي أقديب وقدت ثكدن اإلعاق  شأن و ني  ت
، ولملدددت  ددددي  عدددن التقددددذ الدددقح أحيعةدددخ مدددن أجدددا ةنايدددق  دددقا االلتدددذاذ. 2018 هنايددد  عددداذ

 من أح من ةل  الدول األ ياإ. يتل  املنلقون  دا   ومل
علدددا ملددداعدة  لددداعدة النددد ايا أيندددا  عنيدددون  املن و املنلدددق كدددذ وي الاددد ة قيدددد النظدددي،  -37

( ج)32 ة الاقددددي ي مددددن االةااقيدددد ، و  5املددددادة الددددوا دة ي الدددددول األ ددددياإ ي ةنايددددق التذاماهتددددا 
إدماج ملداعدة الند ايا ي  م  عما دوتيوهني ، واملتمينل  ي من  1-4اإلجياء من )د( 32و

 .القوان  واللياساق واُلمط الو ني 
تدددعم ةقددين مددن املنظمدد  الدوليدد  و وتالتعدداون مددع املنلددق  املعنيدد  تالتعدداون وامللدداعدة،  -38

ويع إ شاداق للدول تشأن إدمداج ل لاعدة الن ايا مباد ة املعنيون ن و املنلقأ ل  للمعوق ، 
أن املتميندددددا ي لمبددددددأ ل . ووهقدددددا  ملددددداعدة النددددد ايا ي القدددددوان  واللياسددددداق واُلمدددددط الو نيددددد 

يتدو ا املنلدقون أن ةلديح  دق  ، مشدكلتهم تغا النظي عن سبتمتماثل  الن ايا  احتياجاق
ملداعدة الند ايا، تشدأن التذامداق ةتندمنان نذد اللد ح   أ يي  لي إ ا  اةااقيت اإل شاداق

 .تقليدي الاةااقي  حظي األلغاذ املنادة لألهياد والربوةوكول اُلام  الةااقي  األسل    اوا
التعدداون وامللدداعدة تن  لدداعدة الندد ايا و و ن املعنيددو املنلددقمجددع  ددق  املبدداد ة، وي إ ددا   -39

لدداعدة الند ايا مدن  د ل اسددتبيان ملتشدأن الت دا ب الو نيدد  ي ةنايدق هندج متكامدا إسدهاماق 
دولدد   19دولدد  متنددي ة و 21ةنددم إ   موعدد  خمتددا ة مددن الدددول  2016أ سددا ي آ ا /مددا ا 

مددن  اهتددا االموعدد  ُدعيددت إليهددا  2016أيا /مددايو  18ي يق جددي حلقدد  عمددا  لدد  ، و ماحندد 
ي الددددول املشدددا ك  الددددول األ دددياإ ي اةااقيددد  حظدددي األلغددداذ املندددادة لألهدددياد و . ومشلدددت الددددول

. كمددددا اةااقيدددد  الدددق ا ي العنقوديدددد ي تقليديدددد ، وكدددقل  السددددل   األالربوةوكدددول اُلددددام  الةااقيددد  
 تاتع  للدول.من املنظماق الدولي  و ا ال موع  لن ايا و  لحلق  العما ثينل يمت 
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ن و ن املعنيدو املنلدقاسدتخل  ي حلقد  العمدا، اق والتعليقاق علا االستبياناليدود ومن  -40
املما سدداق وةوصددياق تشددأن التنايددق أهنددا التعدداون وامللدداعدة  موعدد  مددن ت لدداعدة الندد ايا و 

علددا الدددول األ ددياإ للتعليدد  ُعمددم  ةوجيهيدد  ي مشدديود وثيقدد وأد جو ددا تكامددا املنهج للددالاعددال 
تشدددأن مشددديود التوجيهددداق أثنددداء املناقشددد  ةعقيبددداق الددددول األ دددياإ إ  ةقددددع ُدعيدددت و . عليدددخ

. ي إ دددا  تندددد جددددول األعمدددال املتعلددد   لددداعدة النددد ايا ي اجتمددداد الددددول األ دددياإاملنظمددد  
ن  لدداعدة و ن املعنيددو املنلددقيهدددإ اقددا، وسددع نماألشدداو اق وامل إ  التعليقدداق الددوا دةوتاالسددتناد 
ي وقددددددت الحدددددد  مددددددن وإصدددددددا  ا التعدددددداون وامللدددددداعدة إ  اسددددددتكمال التوجيهدددددداق تالندددددد ايا و 

 .2016 عاذ
 لد  مدن أجدا  أيندا  لداعدة الند ايا املعنيدون  ن و املنلدقعما وي الا ة قيد النظي،  -41

ةتنددمنان لندذد اللد ح،   أ ديي ت اةاداقي يئد ت ملداعدة الند ايا مدع خبصدوص قندايا التنلدي  
اةااقي  حظي األلغاذ املنادة لألهدياد والربوةوكدول اُلدام   املاعدة الن ايا، واتشأن التذاماق 
 .تقليدي السل   األالةااقي  

التعدددددددداون تن  لدددددددداعدة الندددددددد ايا و و ن املعنيددددددددو املنلددددددددقاجتمددددددددع شددددددددبارب/هربايي،  18وي  -42
الل نددد  املعنيددد   لددداعدة النددد ايا ي إ دددا  اةااقيددد  حظدددي األلغددداذ ،  بددداد ة مدددنهم، مدددع وامللددداعدة

الربوةوكددددول اُلددددام  الةااقيدددد  ي إ ددددا  املنددددادة لألهددددياد واملنلددددق  املعنيدددد   لدددداعدة الندددد ايا 
 اق  هددددماالةااقيددداق الدددين ث معلومدددداق تشدددأن  ددداالق عمل وثينلدددد. وةبدددادل تقليديددد السدددل   األ

ن  لدددداعدة و ن املعنيددددو ملنلددددق. وندددداق  ا2016 ايا ي عدددداذ  لدددداعدة النددددهيمددددا يتعلدددد  األولويدددد  
م املتعلقددد  تإعدددداد  ممهددد ي األ دددي   االةاددداقيت يئددد ت التعددداون وامللددداعدة مدددع ثينلدددم تالنددد ايا و 

 .لاعدة الن اياملإ شاداق للدول تشأن النهج املتكاما 

 التعاون والمساعدة الدوليان -هاء 
 5اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 مؤمتي االستعياض الينامل التعاون وامللاعدة الدوليان

اخنادداض عدددد الندد ايا اجلدددد و لدد  
 لن اياانوعي  حياة 

اعدياد عدد الدول األ ياإ ال  سوإ 
ةنهددددم ةدددددما املخذوندددداق قبددددا اآلجددددال 

 سنواق مثاملا ددة ي 
 ةوجيخ أهنا للموا د الش ي  

واملاديددد ، ونقدددا عيدددادة امللددداعدة التقنيددد  
 املها اق، واملما ساق اجليدة

ةنظيم حلق  عما واحدة تالتعاون مدع املنلدق   ةعذيذ الشياكاق علا مجيع الصعد
هندددددددج ‘  ملعنيددددددد   لددددددداعدة النددددددد ايا متعلقددددددد  تا

 ‘ متكاما مللاعدة الن ايا

اإلتددددددددددد غ عددددددددددددن الت دددددددددددددياق والتمدددددددددددداا 
 امللاعدة

دول أ دددياإ امللددداعدة ي ةقييي دددا  ةلدددع لبدددت 
 2015اللنوح لعاذ 

عددن ةقدددع امللدداعدة إ   دولدد   يهددا   14أتلغددت 
 الدول املتني ة

دول أ ددددياإ متنددددي ة عددددن ةلقددددم  أ تددددعأتلغددددت 
 امللاعدة من دول أ ياإ أ يت
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 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 مؤمتي االستعياض الينامل التعاون وامللاعدة الدوليان

عيددددددادة و لدددددد  عمليدددددد  اإلتدددددد غ عددددددن 
 الت دياق واالحتياجاق من امللاعدة
عيدددددددادة الشدددددددياكاق املتعدددددددددة اللدددددددنواق 

ةيةيبدداق التمويددا ي  لدد  للتعدداون،  ددا 
 املتعدد اللنواق

عيددادة ةبددادل املعلومدداق عددن املما سدداق 
اجليددددة والاعالددد  مدددن حيددد  التكلاددد  ي 

،  دا ي  اوةددما   ايل إعالد  املخذونداق
 ل  علا صعد الل م  واآلثا  البيئي  

 والكااءة
 دال ويدع عيادة التعاون وامللداعدة ي 

تغدديض كاالدد  ملدداعدة الندد ايا تدديامج 
نددددددداحم ملنددددددد ايا ي مجيدددددددع مشدددددددا ك  ا

 احلياة علا قدذ امللاواة

االحتياجددداق املبنيددد  علدددا أدلددد  مدددن أجدددا 
  قي  نتا ج أهنا

دول أ دددياإ امللدددداعدة ي  ددددال  ثدددد ث لبدددت 
 تناء القد اق املؤسلي 

دولددد  عدددن ختصدددي  املدددوا د الو نيددد   12أتلغدددت  األ ق تذماذ األمو 
 لتنايق اةااقي  الق ا ي العنقودي 

االسددددددددت ات  علددددددددا حنددددددددو تنّدددددددداء لملبدددددددداق 
 امللاعدة

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

االستاادة من األدواق القا م ، والكااءة 
 من حي  التكلا ، والاعالي 

دولددددددد  امللددددددداعدة أو أتلغدددددددت عدددددددن  23 لبدددددددت 
 وجددت املددادة  2015ةقددد ها ي ةقا يي ددا لعدداذ 

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

 املنلق  وهيادت الدول
   

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
 تط جهود التعداون وامللداعدة الددولي  أن ةكاا لدول األ ياإ  كن لكيف  )أ( 

 ؟واُلمط واألولوياق الو ني  وأن ةيلي التخميط المويا األمدتاالحتياجاق الاعلي  
كيف  كن جلميع اجلهاق الااعل  أن ةتعداون مدن أجدا تنداء القدد اق الو نيد   )ب( 
 ؟وةش يع استخداذ أكيني املنه ياق كااءةلأل ق تذماذ األمو   الو ني التداتا وةعذيذ 

للتعييددف االةااقيدد  ي إ ددا  املتاحدد  اإلعدد ذ قنددواق ةلددتايد 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 العنقودي  )أهغانلتانأتلغت عن ةني  ا من   يها  دول   12من أصا  -43
 شدددددديلم،و  مجهو يدددددد  الو الد قيا يددددد  الشددددددعبي ،و  اجلبددددددا األسدددددود،و  ةشددددداد،و البوسدددددن  واهليسدددددد ، و 
دول أ ددياإ التعدداون وامللدداعدة  ةلددع لبددت  ،موعامبيدد (و لبنددان، و كيواةيددا، و العددياق، ، و الصددومالو 

البوسددن  ، و )أهغانلددتان 2015عدداذ الددقح قدمتددخ ي لشددااهي  اللددنوح الدددولي  مددن  دد ل ةقييددي ا
ومو يتانيددددا، لبنددددان، و كيواةيددددا، والعددددياق، و  مجهو يدددد  الو الد قيا يدددد  الشددددعبي ،و  ةشدددداد،و واهليسدددد ، 

 .موعامبي (و 
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هيمدا يتعلد  اإلعالد ، ودولد  واحددة دول أ دياإ امللداعدة للوهداء تالتذامداق  ةلدعو لبدت  -44
لدداعدة الندد ايا )أهغانلددتان، والبوسددن  دول هيمددا يتعلدد    مخدد ؛ و اق )كيواةيددا(تتدددما املخذوندد
دول هيمدددا يتعلددد  ومخددد  ؛ وموعامبيددد ( ،ومو يتانيدددا ،مجهو يددد  الو الد قيا يددد  الشدددعبي و واهليسددد ، 

ولبندان،  ،والعدياق ومجهو يد  الو الد قيا يد  الشدعبي ، ،حلد من املخدا ي )ةشدادي  ال االتينقيف ت
مجدع البيانداق مدن قبيدا دول أ دياإ امللداعدة ي  داالق أ ديت  ثد ثكما  لبدت . ومو يتانيا(

 .ومو يتانيا(، وتناء القد اق املؤسلي  )أهغانلتان، والبوسن  واهليس 
امللددداعدة املاليددد  لبنددداء القدددد اق ي  ،2015المدددوعم لعددداذ   ددداي ةقييي  ،تددداالو لبدددت و  -45

امللدددح و سدددم  ددداالق وكدددقل  ي  البيانددداق املتعلقددد  تالنددد ايا  صددددو تددد غ توثيددد  واإل ددداالق ال
 واإلعال .اُليا ط 

قددمت ، 2015دول أ ياإ  لبت امللاعدة ي ةقييي دا اللدنوح لعداذ  ةلعأصا ومن  -46
دول أ ياإ أ يت و/أو   اللقين قدمتهما إليها الدوليوامللاعدة معلوماق عن العون دول  أ تع

 .مجهو ي  الو الد قيا ي  الشعبي ، ولبنان، وموعامبي (و املدمل )ةشاد، االتمع  يئاق 
أملانيددا، و  أسدد اليا،و )إسددبانيا،  2015لعدداذ   اللددنوي  ددا يي اي ةق ا  دولدد   يهدد 14أهددادق و  -47
اململكدددد  و كندددددا، و سويلدددديا، و اللددددويد، و الدددددا يك، و اجلمهو يدددد  التشدددديكي ، و تل يكددددا، و إيماليددددا، و 

تأهنا قدمت امللداعدة   ولندا(و نيوعيلندا، و النيويج، ، و ييلندا الشمالي آاملت دة لربيمانيا العظما و 
ي اإلعال  ماحن  تأهنا قدمت الدعم ألنشم    دول 11 قوي  قا الصدد، أهاد. إ  دول متني ة

 .من املخا ي حلدي  ال التينقيف دول ل ستو لاعدة الن ايا الدعم مل دول ةلعقدمت ح  
ن و  لددداعدة النددد ايا واملنلدددقعقدددد املنلدددقون املعنيدددون و ددد ل الاددد ة قيدددد االسدددتعياض،  -48

لداعدة الند ايا ملهندج متكامدا انتهداج ‘ التعاون وامللداعدة الددولي  حلقد  عمدا تشدأناملعنيون ت
هيصددد  وأةاحدددت حلقدد  العمدددا للددددول . ‘ي سددياق التنميددد  وحقدددوق اإلنلددان واملبددداد اق اإلنلددداني 

هندج متكامدا  ةنايدق دال املما ساق اجليدة والت ددياق ي عيناق و ني  من لتبادل اآل اء تشأن 
الددول اإلسدهاماق املقدمد  مدن اةااقي  الق ا ي العنقوديد  . وسيلتخدذ منلقو لاعدة الن ايامل

نهج الدد ددقا عددداد وثيقد  ةوجيهيدد  تشدأن ، إلإ  جاندت الدديدود علدا االسددتبياناق، ي حلقد  العمددا
 ي وقت الح  من  قا العاذ.  الدول للدولُةصد  ا  

تعدد  املنلددقون املعنيددون تامللددا ا املتصددل  تالتعدداون التقييددي، الدد  يشددملها و دد ل الادد ة  -49
املاحنددد  التقليديددد  واملنظمددداق إ  الددددول  سدددال   17وامللددداعدة الددددولي ، ي إ دددا  أداء واليدددتهم، 

أولوياهتا تغي  ةعذيذ الشياكاق ت  الدول األ ياإ ال   تداج تشأن إليها ةقدع معلوماق  الب  
 . إ  امللاعدة والدول القاد ة علا ةقدع امللاعدة اململوت 

التقييي، اسدتخدذ املنلدقون االجتماعداق اليمسيد  و دا اليمسيد  ال  يشملها و  ل الا ة  -50
اجتماعددداق  املنلددقون  ددقا الن ددو، عقددد وعلددا. تعذيددذ التعدداون وامللدداعدة تدد  الدددول األ ددياإل

 االتمع املدمل. يئاق ثنا ي  مع عدد من الدول األ ياإ املتني ة و 
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 تدابير الشفاخية -واو 
 6اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 مؤمتي االستعياض الينامل ةداتا الشااهي 

عيددددددادة معدددددددل ةقدددددددع ةقددددددا يي الشددددددااهي  
 7املادة وجت  

 نوعي  اإلت غ ل  
عيدددادة ةبدددادل املعلومددداق عدددن املما سددداق 
اجليدددددة والاعالدددد  مددددن حيدددد  التكلادددد  ي 

 ميدان اإلت غ
اسدددددتخداذ دليدددددا اإلتددددد غ الدددددقح عيدددددادة 

يعكددددد  احلاجددددد  الاعليددددد  إ  معلومددددداق 
لدددددددددول مايدددددددددة لأداة ويشددددددددكا نوعيدددددددد ، 

األ ددددددددياإ ي ةقددددددددددع التقدددددددددا يي األوليددددددددد  
 اللنوي امللت داق و 

ي الوقددت األوليدد  واللددنوي   ييةقددع التقددا  
 ددا 

 ةقا يي الشااهي  األولي  دول   يها   75قدمت 
لتقدددددددا يي  دولدددددد   يهددددددا   18هدددددداق موعددددددد ةقدددددددع 

 الشااهي  األولي 
ةقا يي ددددا اللددددنوي  لعدددداذ  دولدددد   يهددددا   44قدددددمت 
2015 
تعدددد ةقا يي دددا اللدددنوي   دولددد   يهدددا   23مل ةقددددذ 
 2015لعاذ 

دول أ ددياإ امللدداعدة مددن  دد ل  ةلددع لبددت  اإلت غاالستاادة العملي  من  
     2015ةقا يي ا اللنوي  لعاذ 

 المسائل/التحديات الم روحة للمناقشة خ  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
مدا  دم العوامدا الد   دول دون ا ةادداد معددالق ةقددع ةقدا يي الشدااهي  األوليدد   )أ( 

 ؟، علا حد سواءاللنوي و 
ةبادهلدا مدن أجدا  لد   كدن تداإلت غ الد  ما  م أهنا املما ساق املتعلقد   )ب( 

 ؟هانوعي  التقا يي وعيادة معدل ةقد 

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

يومددا   180، ي  نددون ملذمدد  تتقدددع ةقييي ددا األويلمجيددع الدددول األ ددياإ ي االةااقيدد   -51
املتندمن للملدت داق لنوح ةقييي ا المن تدء سييان االةااقي  تالنلب  للدول  الميإ املعني ، مث 

 .نيلان/أتييا 30حبلول 
ومندددددق د ددددددول اةااقيدددددد  الدددددق ا ي العنقوديدددددد  حيددددددذ النادددددا ، قدددددددمت ثدددددد ث دول ُموقِّعدددددد   -52

ي الشددااهي  الموعيدد . واننددمت اثنتددان منهددا ومجهو يدد  الكونغددو الد قيا يدد ، وكندددا( ةقددا ي )تدداالو،
 )تاالو وكندا( إ  االةااقي    ل الا ة قيد االستعياض. 
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دول أ ياإ )تا ا واح، وتنمدا، وةشداد،  مثاملو  ل الا ة ال  يشملها التقييي، قدمت  -53
 ، ي حد  ، وسلوهاكيا، والكاماون، وكندا، ومايل( ةقا يي الشدااهي  األوليدسانت كيت  ونيا و 

دول )جنددوب أهييقيددا، ودولدد  هللددم ، و يانددا( موعددُد ةقدددع ةقييددي الشددااهي  األويل  ثدد ثهدداق 
 اُلاص تا.

مددن الدددول األ ددياإ الين ثدد  والتلددع  الدد  ةقددع  75، قدددمت 7ملقتنددياق املددادة  ووهقددا   -54
 دولددد   يهدددا   18بقدددا ، وة7ةقييدددي الشدددااهي  األويل  وجدددت املدددادة  عليهدددا التذامددداق اإلتددد غ حاليدددا  

دول  سدددبعمتدددأ ية ي ةقددددع ةقدددا يي الشدددااهي  األوليددد . وعددد وة علدددا  لددد ،  دددا مواعيدددد ةقددددع 
)آيلددددلندا، وتدددداالو،  2016حذييان/يونيددددخ  30أ ددددياإ جديدددددة لتقددددا يي الشددددااهي  األوليدددد  تعددددد 

 و واندا، والصومال، وكوتا، وكولومبيا، ومو يشيوا(. 
 تعُد ةقا يي الشااهي  األولي : دول   يها   18ومل يقدذ ما  موعخ  -55

، و دم: الني دي، 2011دول أ ياإ موعدُد ةقددع ةقا يي دا ي عداذ  ستهاق  )أ( 
 ؛تيلاو - ينيا وهي م، وجذ  القمي، وةون ، وكاتو هادح، و 

، وادددددا: جدددددذ  كدددددوك 2012هددددداق دولتددددد  موعدددددُد ةقددددددع ةقييييهمدددددا ي عددددداذ  )ب( 
 ؛اجلمهو ي  الدومينيكي و 

 ، واا:  ندو اا وةو و؛2013هاق دولت  موعُد ةقدع ةقييييهما ي عاذ  ج() 
 ، واا: ناو و وتوليايا؛2014هاق دولت  موعُد ةقدع ةقييييهما ي عاذ  )د( 
، و ددددم: الكونغددددو، 2015دول موعددددُد ةقدددددع ةقا يي ددددا ي عدددداذ  مخدددد هدددداق  )ه( 

 و ينيا، وتليذ، و يانا، ودول  هللم ؛
 جنوب أهييقيا. م، و 2016ةقدع ةقييي ا ي عاذ  موعدُ     واحدةلدو هاق  )و( 

، و ددم: أندددو ا، 2015دولدد  موعددُد ةقدددع ةقييي ددا اللددنوح لعدداذ  23وهدداق مددا  موعددخ  -56
، واجلبددا ةيينيددداد وةوتددا وييلندددا، وتوةلددوانا، وتو كينددا هاسددو، وتو وندددح، وتدداو، و آوأو و ددواح، و 

وسدددداموا، واللدددلاادو ، واللددددنغال، وسددددااليون، وشدددديلم، و يينددددادا، األسدددود، ومجهو يدددد  مولدددددوها، 
 ، وليلوةو، وم وح، وموناكو، و نغا يا. لكلمربغو واةيماال، وهينلا، و 

كدان عليهدا ةقددع ةقييدي الشدااهي  األويل أو اللدنوح   دولد   يهدا   93وتالتايل، همن أصدا  -57
 42دولد  ومل ةقددذ  51تذذ تاملوعد سوت ، مل ةل2016نيلان/أتييا  30حبلول  7 وجت املادة 
 . أو سنويا   أوليا   دول  تعُد ةقيييا  

و دددد ل الادددد ة الددددد  يشددددملها التقييددددي، تعددددد  املنلدددد  املعددددين تامللدددددا ا املتصددددل  تتقدددددا يي  -58
 سال  إ  الدول األ ياإ ال  هاةت مواعيدد ةقدد ها لتقدا يي  45الشااهي ، ي إ ا  أداء واليتخ، 

دولدد   23دول مددن أصددا  سددتةقا يي ددا  . وقددد قدددمت2014األوليدد  أو اللددنوي  لعدداذ الشددااهي  
، سددددانت كيددددت  وندددديا هدددداق موعددددد ةقدددددع ةقييي ددددا األويل )تددددا ا واح، وتنمددددا، وةشدددداد، و   يهددددا  
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هدداق  دولدد   يهددا   22دول أ دديت مددن أصددا  مثدداملوالكدداماون، ومددايل(، ي حدد  وهددت تالتذامهددا 
، وسداموا، و اندا، وكدوق أنتيغدوا وتيتدودا)إكدوادو ، و  2014نوي  لعداذ موعد ةقد ها لتقا يي ا الل

 دياوا ، ولبنان، وموناكو، ونيكا ا وا(.
دول التعدداون  ةلددعةنددي ق مددن الددق ا ي العنقوديدد ،  لبددت  دولدد   يهددا   12ومددن أصددا  -59

دول . و دق  الد2015وامللاعدة الدولي  من   ل ةقييي الشااهي  اللنوح القح قدمتخ ي عداذ 
 م أهغانلتان، والبوسن  واهليس ، وةشاد، ومجهو ي  الو الد قيا ي  الشعبي ، والعدياق، وكيواةيدا، 

امللدداعدة املاليدد   2015ولبنددان، ومو يتانيددا، وموعامبيدد . و لبددت تدداالو ي ةقييي ددا المددوعم لعدداذ 
 داالق وكدقل  ي  لبناء القد اق ي  االق التوثي  واإلت غ و صد البياناق املتعلقد  تالند ايا

 واإلعال .امللح و سم اُليا ط 
دول امللدددداعدة للوهددددداء تالتذامدددداق هيمدددددا يتعلدددد  تاإلعالددددد ، ودولدددد  واحددددددة  ةلدددددعو لبددددت  -60
دول  سدبعدول هيما يتعل   لاعدة الند ايا. كمدا  لبدت  مخ يتعل  تتدما املخذوناق، و  هيما

ال احلدد مدن املخدا ي ومجدع البيانداق أ ياإ امللاعدة ي  داالق أ ديت مدن قبيدا التينقيدف ي  د
 وتناء القد اق املؤسلي .

قدددد قددددمت ةقييدددي الشدددااهي   دولددد   يهدددا   44، كاندددت 2016حذييان/يونيدددخ  30وحبلدددول  -61
 .2015اللنوح لعاذ 

 تدابير التنفي  الوطنية -ذاي 
 7اجلدول   

 األ داإ

 وعد امل اقاإلجياء
 االستعياض اليناملمؤمتي  ةداتا التنايق الو ني 

 9امتيندددال مجيدددع الددددول األ دددياإ للمدددادة 
وإت  هدددددددددددددا عدددددددددددددن التنايدددددددددددددق الدددددددددددددو ين ي 
االجتماعاق اليمسي  ل ةااقي  ومن   ل 

 7املادة  وجت ةقا يي الشااهي  املقدم  
إتدددددد غ مجيددددددع اجلهدددددداق الااعلدددددد  الو نيدددددد  
املعنيددددددددد ،  دددددددددا هيهدددددددددا القدددددددددواق امللدددددددددل  ، 

االةااقيدد   تااللتذامدداق املنصددوص عليهددا ي
وتتددددددداتا التنايددددددق الو نيدددددد ،  ددددددا ي  لدددددد  
نتي دددددددد  جتلدددددددديد ا، عنددددددددد االقتندددددددداء، ي 
 العقيدة واللياساق والتد يباق العلكيي 

سددن قددوان  و نيدد  لتنايددق اةااقيدد  الددق ا ي 
 العنقودي 

هتددددددإ قدددددوان   أ دددددياإ ثددددد ث دولاعتمددددددق 
 . ديدا  إ  ةنايق االةااقي 

أوليددددد  تشدددددأن قددددددمت دولتدددددان  يهدددددان ةقييددددديين 
 ةنايق قوان  جديدة

دول تأهنددددا تصدددددد ويددددع قددددوان   مخدددد أهددددادق 
 لتنايق االةااقي 

 حلق  عما واحدة تشأن ةعذيذ ةنايق االةااقي  إتياع الت دياق و لت امللاعدة 
 حلق  عما واحدة تشأن ةعذيذ ةنايق االةااقي  عيادة الوعم تتداتا التنايق الو ني  

 الصعيدين اليننا م واإلقليممالتواصا علا 
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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 ةاعدددا تعدددُد علدددا أن ةياجدددع  )أ( 

 ؟تشأن  ل  قوانينها الو ني  وةقدذ ةقيييا  
القا مددد ،  دددا ي  لددد   كيدددف  كدددن  لددد  ملدددتوت اسدددتيعاب أدواق التنايدددق )ب( 

 ؟القوان  النمو جي 
وقِّعددد  علدددا  ديدددد امللددداعدة ةشددد يع الددددول األ دددياإ والددددول امل كيدددف  كدددن )ج( 

 اُلاص  ال  قد ةلذذ لتنايق االةااقي ؟
عدددا اسددت داث قددوان  و نيدد ، مددا  ددم اللددبا الدد  متكددن الدددول األ ددياإ مددن  )د( 

 نقودي ؟معاجل  مشكل  االستينما  ي الق ا ي الع
كيف  كن مواصدل  ةشد يع الددول علدا ةبدادل أهندا املما سداق هيمدا يتعلد   )ه( 

 تتعميم االلتذاماق الو ني   وجت االةااقي  علا اجلهاق الو ني  املعني   اق الصل ؟

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

 ل الا ة قيد االستعياض، ةيك ذ العما هيما يتعل  تتدداتا التنايدق الو نيد  علدا إحدياع   -62
امتيندال وادا    م  عمدا دوتيوهنيد ا ي مالتقدذ من أجا  قي  اهلده   وح الصل  املتا  عليه

 وإت  هددا عددن التنايددق الددو ين ي االجتماعدداق اليمسيدد  ل ةااقيدد  9مجيددع الدددول األ ددياإ للمددادة 
إتددد غ مجيدددع اجلهددداق الااعلددد  الو نيددد  ؛ و 7املدددادة  وجدددت ومدددن  ددد ل ةقدددا يي الشدددااهي  املقدمددد  

املعنيددد ،  دددا هيهدددا القدددواق امللدددل  ، تااللتذامددداق املنصدددوص عليهدددا ي االةااقيددد  وتتدددداتا التنايدددق 
الو نيدددد ،  ددددا ي  لدددد  نتي دددد  جتلدددديد ا، عنددددد االقتندددداء، ي العقيدددددة واللياسدددداق والتددددد يباق 

  .العلكيي 
ونظدديا  لعدددذ عقددد اجتمدداد ي الادد ة الااصددل  تدد  الدددو ة ، هقتددد ُحين ددت الدددول األ ددياإ  -63

تشأن ةداتا التنايق الو ني  ال  اختقهتا، وال سيما تتقد ها ي الوقت  كتاتي علا ةقدع  دييناق  
ةدداتا ةشدييعي  وةنظيميد   . واستمي ال كيدذ علدا اعتمداد7املناست لتقا يي الشااهي   وجت املادة 

و ني  لكاال  ةنايق اةااقي  الق ا ي العنقودي ، سواء هيما يتعل  تالدول األ ياإ احلالي  أو تتلد  
 ال  ةي ت ي التصدي  علا االةااقي  أو االننماذ إليها ي امللتقبا.

التنايدق القا مد ،  وواصلت اجلهد  املنلدق  لتدداتا التنايدق الو نيد ، نيوعيلنددا، ةعذيدذ أدواق -64
 ددا ي  لدد  القددوان  النمو جيدد ، ومنددت ي عملهددا مددع الشدديكاء اليننددا ي  واإلقليميدد  مددن أجددا 

قيد  ي الددول األ ددياإ ههدم أهندا الموعد  الت ددياق الد  ةدؤثي ي التقدددذ مدن أجدا ةنايدق االةاا
جلمدددع  2016يو أيا /مدددا 17وقِّعددد . واستنددداهت نيوعيلنددددا حلقددد  عمدددا ي جنيدددف ي والددددول امل

وقِّعد  مدوجذا  ا مجيدع الددول األ دياإ والددول املأهكا  جديدة لتعذيدذ ةنايدق االةااقيد ، وسدتعمم علد
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للمق حدداق املقدمدد  ي  لدد  االجتمدداد. وةعمددا نيوعيلندددا تشددكا وثيدد  مددع وحدددة دعددم التنايددق 
ميددد  مدددن املقدددي  واملنلدددق  املعنيددد  تت قيددد  عامليددد  االةااقيددد  مدددن أجدددا الت ندددا حللقددد  عمدددا إقلي

 .2016عقد ا ي أهييقيا ي آب/أ لم  
تشكا وثي  مع عدد من الدول األ ياإ مدن أجدا  ديدد أهندا  أينا  ةعما نيوعيلندا و  -65

املما سدداق إلشدداع  االلتذامدداق الو نيدد   وجددت االةااقيدد ،  ددا ي  لدد  هيمددا يتعلدد  تت لدديد  ددق  
 العلكيي .االلتذاماق ي العقيدة واللياساق والتد يباق 

ومجهو يدد  الو الد قيا يدد  الشددعبي (، ي  ،كيواةيدداتلغا يددا، و ) ثدد ث دول أ ددياإوأهددادق  -66
إ  ةنايددددق  قدددوان  ةيمددددم  ديدددددا   ق، تأهنددددا اعتمددددد2015ي عدددداذ  هاقدددد مت  الشددددااهي  الدددد ا ييةقددد

 28وةعتددرب . 25االةااقيدد ، و ددو مددا  هتددع عدددد الدددول األ ددياإ الدد  هعلددت  لدد  إ  مددا  موعددخ 
 دول  أ يت قوانينها القا م  كاهي ، ومل يتغا  قا اليقم   ل الا ة ال  يشملها  قا التقييي.

دول  مخ ، أهادق 2015ي عاذ  7دول  قدمت ةقا يي  وجت املادة  44ومن أصا  -67
وسددددواعيلند، ولبنددددان،  ،تأهنددددا تصدددددد ويددددع قددددوان  متعلقدددد  تتنايددددق االةااقيدددد  )أهغانلددددتان، وعامبيددددا

 وموعامبي (.
و د ل الاد ة الد  يشدملها  دقا التقييدي، قددمت دولتدان  يهدان )سدانت كيدت  وندديا ،  -68

 وسلوهاكيا( ي ةقييييهما األولي  معلوماق تشأن ةنايق قوان  جديدة متعلق  تتنايق االةااقي .
 2015اقيدددد  ي عدددداذ وأهددددادق إحدددددت الدددددول األ ددددياإ العشددددي الدددد  اننددددمت إ  االةا -69

)تاالو( قبا حلول موعد ةقدع ةقييي ا تأن لديها تالاعدا قدوان  متعلقد  حبظدي اسدتخداذ الدق ا ي 
 العنقودي  وإنتاجها ونقلها.

    

 


