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    المؤتمر االستعراضي األول 
    2015أيلول/سبتمرب  11-7دوبروفنيك،  
    من جدول األعمال املؤقت 9البند  
   استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى  

 لتحقيق أهداف االتفاقية بالنسبة هامة 
   

   مشروع   
   دوبروفنيكخطة عمل 

 
 مقدم من الرئيس المعين للمؤتمر االستعراضي األول  

 
 مقدمة  

 
اعتمدددددد الدددددول األتددددراا ذ ائراقيددددد الددددعما ر اليننوديددددد م ددددد عمدددد  فينتيددددا   أو م ددددد  -1

ذ ذ فينتيددا  همروةيددد تو الدطنراتيددد ال دديبيد املينددود اليمدد يف ذ اتجتمدداو األول للدددول األتددراا 
وُوضدديت م ددد اليمدد  بالت دداوة مددحب ال ددرذاأ كيددا ئنردددع أعلددا  امليا ددد  براعليددد وذ  . 2010عددا  

اتجتمدددداو األول للدددددول األتددددراا، و ددددا ادددددد م ددددواد و جددددراأاد  باأعندددد ذ الوقددددت املناسدددد 
وأ داا ملموسد وقابلدد للنيداي يتيدس اسدتلماما ضدمن أُتدر حممنيدد ىددد  علد  مددو فد   ال دنواد 

    دواة وم ؤولياد مييّند.اخلمس املنبلد وبأ
واسدددتناداىل  ح أعلدددا  اتئراقيدددد، ت ئيدددد ارجدددراأاد الدددواةد  ذ م دددد اليمددد   دددروتاىل ميياةيدددد  -2

ذ عد ذاهتا، ذلك أهنا ُوضيت حل د الدخم  وئوجيدا الددول األتدراا وسدا ر اارداد الراعلدد املينيدد 
أ  الدددول األتددراا،  ح  مثددد مددن جددادلو  لتنريددع اتئراقيددد ذ الواقددحب اليملددا وم دداعدهتا علدد  ذلددك. 

 الواقددددحبأةض  ذ جاندددد  ال ددددرذاأ، ئ ددددت يحب بريدددد   ددددعال التوجيردددداد أ   يدددد  اتئراقيددددد ئددددؤ ر فددددوةاىل 
د مددددا تددددرأ علدددد  اليمدددد  و  ددددللت ددددوةاد املنبلددددد،  ئ ددددت ي و لتحدددددياد التنريددددع الرا نددددد،  وئتصدددددو

 دو دعد  الددول األتدراا ذ الوفداأ  وبعلك، يلدو  امددا اليدا  خل دد اليمد   التنريعي من ئغرياد.
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ووجردت الددول األتدراا، باعتماد دا م دد عمد  فينتيدا ، ةسدالد قويدد ئيلدن فيردا التخامردا   بالتخاماهتدا.
          .سريياىل  تئراقيدابتنريع 

ولتي دددددري اليمليدددددد التحيدددددرييد قبددددد  انينددددداد املدددددؤتر اتستيراضدددددا األول ل ئراقيدددددد، اسدددددترلت   -٣
اتسددتيراض  ،رترا ة ي ددد اتجتمداو اخلددامس للدددول األتددراا ذ م دد عمدد  فينتيددا بصدد ،ذوسدتاةيلا

اخلدداب باخل ددد بالتيدداو  الو يددس مددحب املن ددنس وبدددع  مددن وعددد  دعدد  التنريددع املؤقتددد ذ برنددام  األمدد  
الددددع و عددددن ا   الددددع وضدددديت املتحددددد  ار.ددددا ا. وبارضددددافد  ح التندددداةير املرعليددددد ال ددددنويد األةبيددددد 

ةصددددد التندددد  الدددعي اندددس ذ ئنريدددع م دددد عمددد  فينتيدددا ، ييدددد اتسدددتيراض وسددديلد لنيددداي عالدددد 
اىل التنريددع اليملددا ل ئراقيددد، ومددن ص فرددو فرصددد ذ الوقددت نر ددا لتو يددس مدددو  عدددا  اتئراقيددد ئغيددري 

ليننوديددد علدد  أةض الواقددحب. وعلدد   ددعا، فرددو ي ددر  ذ املددؤتر اتستيراضددا األول تئراقيددد الددعما ر ا
 لتوجيا ميمو  م د اليم  اخلماسيد ااديد .

نتيددا  وئوصددياد اتسددتيراض، دوبروفنيددك، بندداأ علدد  م ددد عمدد  في لددعا، ئ ددي  م ددد عمدد  -٤
بامددددا املتميفددد  ذ التنريدددع الريدددال ألعلدددا  ائراقيدددد الدددعما ر اليننوديدددد مدددن املدددؤتر اىل  ح امليدددا قددددم

 ر اتستيراضا اليفاين.اتستيراضا األول ل ئراقيد  ح املؤت
   م د عمد  دوبروفنيدك، الدع وضديت بف دراا الدر يس امليدس للمدؤتر اتستيراضدا األول  -5

وعلددد  يدددد من دددنعا املواضددديحب املنتددددةين وبددددع  مدددن برندددام  األمددد  املتحدددد  ار.دددا ا، قدددد ُة دددت ئلبيددددىل 
  أ  ُئ ددتلم  األ ددداا ئرييدد  ارجددراأاد، علددعددن تريددس  لرغبددد الدددول األتددراا ذ ئرسدديج النتددا  

قددد احملدددد  علدد  مدددو ال دنواد اخلمددس النادمددد، وئيددّس األدواة وامل ددؤولياد. و  جددالا املن دود  ذ 
است ددريد أفرقددد اخلددرباأ الياملددد الددع ئتددأل  مددن  ددرذاأ ذ األمدد  املتحددد ، والل نددد الدوليددد للصددلي  

 لحد آمرين.األمحر، وات ت ا املنا ض للنناب  اليننوديد، وأصحاب مص
ميياةيددد أو قانونيددد ذ عددد ذاهتددا، ذلددك اىل وت ئيددد ارجددراأاد الددواةد  ذ م ددد اليمدد   ددروت -٦

أهنددا ُوضدديت حل ددد الددخم  وئوجيددا الدددول األتددراا وااردداد الراعلددد األمددرو املينيددد لتنريددع اتئراقيددد 
و دعدد  الدددول علدد  أةض الواقددحب وم دداعدهتا علدد  ذلددك. و  يتغددري  دددا م ددد اليمدد  ااديددد ، و دد

لوفددداأ بالتخاماهتدددا. وبنددداأ علددد  ار ددداحماد الليفدددري  الدددع انندددت عدددن ا  ، وباعتمددداد م دددد لاألتدددراا 
عم  دوبروفنيك، ستؤذد الدول األتدراا مدن جديدد الرسدالد النويدد املتيلندد بالتخامردا بتنريدع اتئراقيدد 

 ب رعد.
ألتدددراا وجرددداد التنريدددع وئيدددحب م دددد عمددد  دوبروفنيدددك قا مدددد أولويددداد ذددد  مدددن الددددول ا -7

أدا  لرصد التند  احملرحم. ومدن عيدا اادو ر، ُوضديت بيدض ارجدراأاد لتلدو   أيياىل  األمرو، وئَيدّ 
مبيفابدددد ميدددا  تّلدددن مدددن أداأ مردددا   ددداملد وذيفيردددد اتسدددتادا  للمدددواةد ذ الوقدددت املناسددد . وُوضددديت 

 اتئراقيد.  تاةذ أمرو مل اعد  الدول األتراا عل  ئن يس وفا را بالتخاماهتا 
سددوا ئلددو  اليديددد مددن الدددول األتددراا علدد  موعددد مددحب  ،فرددا ال ددنواد اخلمددس املنبلددد -٨

واملتيلندددد بتددددمري املاخونددداد و حمالدددد رلرددداد الدددعما ر اليننوديدددد ذ اىل ا جدددال املنصدددوب عليردددا قانونددد
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ندو  األ دااب ، سدوا اترد  الددول بالدعذرو اليا در  تئراقيدد ع201٦املناتس املتدأ ر . وذ عدا  
د  ددعال امليددا  املرمددد علدد  ضددروة  عرددخ امّمددد لتنريددع اتئراقيددد بريدد  م ددد عمدد  ّذددؤ وئ ذوي ارعاقددد.

 ُىَْلمد.
 
 العالمية -أوال 

 
منرددددا علدددد  اتئراقيددددد أو انيددددمت  92وصدددددقت  ،دولددددد بأ ددددداا اتئراقيددددد 11٦التخمددددت  -9

 دا  تذ األمد  املتحدد  اىل دولدد عيدو  79  ندا منرا   ئصد  عليردا بيدد. و  2٤ ليرا، ذ عس أ  
 عل  اتئراقيد وت  ا أتراا فيرا.وقّيت 

 
 زيادة عدد المنضمين إلى االتفاقية 1-1 اإلجراء  

 
كلددددول موعددددد املددددؤتر اتستيراضددددا اليفدددداين، سددددوا  1٣0لخيدددداد  عدددددد الدددددول األتددددراا  ح  -10

 ئي لحب الدول األتراا مبا يلا:
علد  سدبي  امليفددال ت احلصدر:  لددس  ومنرددا مجيددحب احملافد  املناسدبد،اغتندا  الردرب ذ   أيف 

تحدددد ، و لدددس عندددو  ارن دددا ، وا لدددس األمدددن التدددابحب لتمددد  املتحدددد ، واامييدددد اليامدددد لتمددد  امل
اتقتصددادي واتجتمدداعا، واتجتماعدداد الربملانيددد، واتجتماعدداد املتيدددد  األتددراا واليفنا يددد الرفييددد 

للتواصددد  مدددحب الددددول الدددع لي دددت  د وارقليميدددد، وغدددري ذلدددك مدددن املناسدددباد امل دددا د،امل دددتوو واليامليددد
 ؛ذ أقرب وقت مملن ليرا اتنيما   را عل وئ  ييذ اتئراقيد بيد اىل أتراف

ذ مجيدددحب احملافددد   ذ اتئراقيدددد مواصدددلد التوعيدددد والتواصددد  مدددحب الددددول غدددري األتدددراا  بيف 
را لت د ييرا علد  اتنيدما  والتيداو  مدحب الددول املوقيدد لت د يي اليواصد ،ذلدك مدحب  املناسبد، مبا ذ

 .سريياىل  عل  اتئراقيد التصديس عل 
 

 ترويج عالمية االتفاقية 2-1اإلجراء   
 
ئياوهندددا مدددحب الددددول األمدددرو وم ددداعدهتا علددد  اتنيدددما   ح  عندددد ،ئتيردددد الددددول األتدددراا -11

 مبا يلا:، اتئراقيد
وال ددراذاد بددس الدددول ومددحب ال ددرذاأ ا مددرين املينيددس، ميفدد  األمدد  ئو يددس التيدداو    أيف 

املتحدددد ، والل ندددد الدوليدددد للصدددلي  األمحدددر، ومن،مددداد دوليدددد أمدددرو، وات دددت ا املندددا ض للننابددد  
وي  عامليدددد اتئراقيددددد اليننوديدددد ومن،مددداد أمدددرو مدددن ا تمدددحب املددددين ومن،مددداد غدددري علوميدددد، لددد  

 ؛وميايري ا
يناسددد  مدددن .ددداذر مدددن الت دددريياد وئنددددض م ددداعد  ىددددد  الغدددرض  ح ئدددروي  مدددا   بيف 

 دددّن ئ دددريياد وتنيدددد جديدددد  تلنردددا مدددن التصدددديس علددد  اتئراقيدددد أو لالددددول الدددع اتدددار  ح دعددد  
 ؛اتنيما   ليرا
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ئ دددد يحب الدددددول غددددري األتددددراا ودعمرددددا ل نيددددما   ح اتئراقيددددد ذ أقددددرب وقددددت   ريف  
لدددول غددري األتدددراا علدد   لدداد علدددول لَت دداُوحم الينبدداد والتحددددياد م ددداعد  ا ب ددب  منرددامملددن، 

انيدددمامرا  ح اتئراقيددد ذدددا يت دددم مددا اتنيدددما  ذ هنايددد امل ددداا،  ضدددافد  ول دو ادداحملتملددد الدددع 
   ؛طلن  ا التغل  عل  ئلك الينباد ح ئبادل امليلوماد عن الليريد الع 

ذ و  نر ددددا الواجدددد  ارن دددداين ئ دددد   ذ الددددعدعدددد  جرددددود الدددددول غددددري األتددددراا    ديف  
الددعما ر اليننوديددد، وذلددك للم دداتد ذ اتجتماعدداد الر يددد  النامجددد عددن نر ددرا ال ددواغ  ارن ددانيد

     ؛اتئراقيد اتنيما   ح وغري الر يد لت  ييرا عل 
علد  التوصد   ح علدول  دعد  جردود الددول املوقيدد ذ عمليدد التصدديس وم داعدهتا  هيف  

   ؛ب رعداليمليد لتي ري ئصدينرا ص د   ا أ ناأ ئلت اوحم الينباد والتحدياد احملتملد الع قد 
  دددرا  الددددول املنت دددد غدددري األتدددراا ذ أن ددد د ئنريدددع ائراقيدددد الدددعما ر اليننوديدددد،   ويف  

حايا، رت عردددا علددد  ، وم ددداعد  اليددد ددداميفددد  ئددددمري املاخونددداد، و حمالدددد الدددعما ر واحلدددد مدددن راتر 
    امل اا. آمرخياد  ا تمامرا وانيمامرا ذ لمنافحب ئنريع اتئراقيد 

 
 ترسيخ المعايير التي حددتها االتفاقية 3-1اإلجراء   

 
ئن،در  ستواص  الدول األتدراا ئيخيدخ اتمتيفدال، وئرسديج امليدايري الدع وضديترا اتئراقيدد والدع -12
 وئ  حب عل  عد  استادامرا عن تريس ما يلا:ا م يند عل  أهنالعما ر اليننوديد   ح

اتمتيفددال مددن مددد ل املناق دداد اليفنا يددد وم ددداعا الددر يس احلميددد  وغدددري ذلددك مدددن   أيف 
ن ، ذ  تدداة التيدداو ، مددن أجدد  ئوضدديمل امل ددل د املتيلنددد بددأي أمددر مدد٨الوسددا   املت ددند مددحب املدداد  

 ؛أموة اتمتيفال وال يا  ح علرا
ننلرددددا، وذلددددك اسددددتادا  الددددعما ر اليننوديددددد وئ وير ددددا و نتاجرددددا و خينرددددا و ئيفبددددي    بيف 

 ؛هميحب ال ب  اململند
 دعدددددو  مدددددن يواصدددددلو  اسدددددتادا  الدددددعما ر اليننوديدددددد وئ وير دددددا و نتاجردددددا و خينردددددا  ريف  

   ؛وننلرا بأ  يتوقروا عن ذلك فوةاىل 
مو دددس مدددن أي جردددد، لردددت اتنتبددداال  ح أي اسدددتادا  مخعدددو  و داندددد أي اسدددتادا    ديف 

 ؛تراا  ح اتنيما   ح اتئراقيدواليم   ّمد عل  دعو  مجيحب الدول غري األ
التيددداو ، عندددد اتقتيددداأ، مدددحب جرددداد أمدددرو صددداعبد مصدددلحد، ميفددد  الددددول غدددري   هيف  

األتدددراا ذ اتئراقيددددد الدددع أدانددددت أو أعربدددت عددددن قلنردددا مددددن اسدددتادا  الددددعما ر اليننوديدددد، علدددد  
    لعما ر اليننوديد وئ  يحب عد  استادا  أي جرد  يا ا.الت نيحب عل  ا
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 عالمية االتفاقية -النتيجة   
 :قد أدد ما يلا عال اارود  ئلو  كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، سوا -1٣
 احمدياد عدد الدول األتراا ذ اتئراقيد؛ •
 ح  ،دا وضدددحب عدددداخنرددداض عددددد عددداتد اتسدددتادا  املبلدددو عنردددا املخعومدددد واملؤذدددد ،  ددد •

 للميانا  وارصاباد الع ئ ببرا العما ر اليننوديد. ،ألبدا
 
 تدمير المخزونات -ثانيا   

 
دولددد ترفداىل بأهنددا تلدك أو ذانددت تلددك رخونداد مددن الدعما ر اليننوديددد، ومددن ص  ٣7أبلغدت  -1٤

التخامدداد مبنتيدد  ب مينيددد دولددد ترفددا 1٤. وت ئددخال ٣فيليرددا أو ذددا  عليرددا التخامدداد مبوجدد  املدداد  
 دددو ذ املا دددد مدددن رخوناهتدددا املبلدددو عنردددا، و  ٨0ودمدددرد الددددول األتدددراا  تميددددىل أذيفدددر مدددن . ٣املددداد  

 جدال احملددد  مدا ا ذعلد  ال ريدس الصدحيمل ل نترداأ مدن ئددمري مجيدحب املاخونداد  يدل أهنا سا ر  ما
 ذ اتئراقيد.

 
 وضع خطة تُرصد لها موارد كافية 1-2اإلجراء   

 
    ،مدا يلدا ئنددع  علد  عل  الدول األتراا الع لدديرا رخونداد مدن الدعما ر اليننوديدد أ  -15

 :ذلك من قب    ئلن قد فيلت
لوضدددحب م دددد ذ أقدددرب وقدددت مملدددن لتددددمري املاخونددداد، ميفددد   رابدددعل مدددا ذ وسدددي  أيف 

وأيدد مت لبداد مدن عيدا ئندير ئاةيج اتنتراأ من  دعال اليمليدد، واملدواةد الوتنيدد الدع ئ دّار لدعلك، 
 ؛التدمري املادي ذ أقرب وقت مملنالدع  الدويل، وال روو ذ 

الوفدداأ بالتخاماهتددا ذ ا جددال احملدددد  ذ اتئراقيددد، والتأذددد مددن أ  اخل ددد ئترددس مددحب   بيف 
 ؛لند كمايد الصحد اليامد والبيئدامليايري الدوليد املتي

فيد ال ددددنويد، وعنددددد اتقتيدددداأ ذ اجتماعدددداد  ددددعال اخل دددد  ذ ئندددداةير ال ددددرا  بددددراحم  ريف  
مدددن ئددددابري ئيخيدددخ ال دددرافيد وبنددداأ اليفندددد، واحملاف،دددد علددد  ال دددرافيد باعتباة دددا اىل اتئراقيدددد بوصدددررا ئددددبري 

التندددد  ذ بدددرام  ئددددمري بتنددددض ميلومددداد واضدددحد عدددن عالدددد  ٣للتنريدددع التدددا  للمددداد  اىل  امددداىل عنصدددر 
   ؛املاخوناد
اعتيددددار  ح امل دددداعد  والتيدددداو  الدددددوليس مددددن أجدددد  اتمتيفددددال تلدددد  الدددددع  وأي   ديف 

 من م ل ال رذاأ املينيس. ٣تلتخاماهتا مبنتي  املاد  
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 زيادة تبادل الممارسات الواعدة 2-2اإلجراء   
 
أ  علدد  الدددول األتددراا والدددول املوقيددد الددع بدددأد أصدد ىل ئدددمري املاخوندداد أو فرغددت منددا  -1٦

 ا يلا:ئنو  مب
عدددن املماةسددداد اايدددد  والريالدددد  املتاصصددددحميددداد  ئبدددادل امليلومددداد فيمدددا بينردددا واملن،مددداد  

مدددن عيدددا التللردددد ذ  دددال ئددددمري املاخونددداد، مبدددا ذ ذلدددك علددد  صدددييد ال ددد مد وا  ددداة البيئيدددد 
 بالت ددداوة مدددحب الددددول، بدددأ  ئيدددحب، ئلليددد  وعدددد  دعددد  التنريدددعاىل واللرددداأ . وقدددد ي دددم  ذلدددك أييددد

نا مدد بأ داأ الددول ب بدأ  ت دكو  ،ُي دتيم  تواعيددىل  ٣ملداد  ذ  تداة ا متيفدالات ع    م روو .وذر
 الع لديرا مماةساد ئ اة  غري ا  يا ا.

 
 تطبيق نهج مناسب لالحتجاز 3-2اإلجراء   

 
علدددد  الدددددول األتددددراا الددددع ات ددددخ ذمددددا ر عننوديددددد وذمددددا ر صددددغري  منر ددددر  أو ئنتنيرددددا  -17

 ئري  ا يت: أ  ٦-٣مبوج  املاد  
التأذددد مددن أ  ذميددد الددعما ر الصددغري  املنر ددر  ت ئت دداوحم احلددد األد  اليددروةي لتغددراض  
للدددددعما ر  دوا ئيددددد داملاضدددددي اد، عدددددن اتسدددددتادام٨-٣للمددددداد  اىل واربددددد ت بانت،دددددا ، وفنددددد ،املدددددعذوة 
 احملت خ .

 
 اإلخبار بإعالن االمتثال المتعلق بتدمير المخزونات 4-2اإلجراء   

 
 ا يلا:مب نو ئأ   ٣عل  الدول األتراا الع وفت بالتخاماهتا مبوج  املاد   -1٨

تجتماعدددداد  ٣اردتأ بددددفع   ة ددددا عددددن اتمتيفددددال ل لتخامدددداد الددددع ئددددن  عليرددددا املدددداد   
مبنتيددد  اىل الددددول األتدددراا أو املدددؤتراد اتستيراضددديد ل ئراقيدددد وذ ئنددداةير ال دددرافيد الدددع ئندددد  سدددنوي

 .7املاد  
   
 اتخاذ تدابير بشأن التطورات غير المتوقعة 5-2اإلجراء   

 
رخونداد جديدد  مدن الدعما ر اليننوديدد   ئلدن  ئل د  عدن الدول األتراا الع قدعل   -19

 ئلتخ  مبا يلا:أ   متيفالاتميروفد فيما مي  بيد  صداة  ع   
مملددن و دةاجرددا ذ   بدد ت اجتماعدداد اتئراقيددد  ددعال اتسددتنتاجاد ذ أقددرب وقددت  أيف 

 ؛النحو الواةد ذ اتستماة  "جي "عل   7التناةير املندمد ذ  تاة املاد  
 التي ي  برس  م   لتدمري ئلك العما ر وئدمري ا بأقص  سرعد.  بيف 
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 ناتالمخزو تدمير  -النتائج   
 ما يلا:قد أدد  ح  عال اارود ئلو   كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، -20
 احمدياد عدد الدول األتراا الع ستلو  قد فرغت من ئدمري رخوناهتا؛ •
، ميفدددد  امليلومدددداد عددددن مدددددو اسددددتادا  الددددعما ر ٣ئليفيدددد  اربدددد ت بنيددددايا ئنريددددع املدددداد   •

 الصغري  احملت خ  واتستادا  املنرة ما؛
ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد  والريالددد مددن عيددا التللرددد ذ  ددال  ةفددحب م ددتوو •

 ئدمري املاخوناد، مبا ذ ذلك عل  صييد ال  مد وا  اة البيئيد واللراأ .
 
 إزالة المخزونات والتثقيف بالحد من مخاطرها -ثالثا   

 
 5. وأعلندددت ٤دولدددد ترفددداىل بدددأ  عليردددا أو ذدددا  عليردددا التخامددداد مبوجددد  املددداد   1٦أفدددادد  -21

 .٤املاد   وج مبالتخاماد ينيد بممنرا دولد  11 خالئ ، وت٤للماد   دتيفلمم منرا بأهنا
 

 تقييم حجم المشكلة 1-3اإلجراء   
 
 ما يلا: ٤عل  الدول األتراا املتأ ر  الع ت يخال عليرا التخاماد ذ  تاة املاد   -22

سدددنتس مدددن املدددؤتر اتستيراضدددا األول أو  علددد  مددددو ئبدددعل قصددداةو جردددد ا،أ    أيف 
سدددنتس بيدددد دمدددول اتئراقيدددد عيدددخ النرددداذ بالن دددبد  ح ئلدددك الددددول األتدددراا، لخيددداد  الوضدددو  ب دددأ  

الدددعما ر اليننوديدددد ون اقردددا وامتدددداد ا ذ املنددداتس الدددع  يدددحب لوتيتردددا أو سدددي رهتا،  رلردددادمواقدددحب 
 ؛ننيديف ع بما ئنتييا ال،روا واحلاجداستناداىل  ح هنور امل مل  التننيد وغري الت

ئ دددّ  ، قدددددة ارملدددا ، مواقددددحب أي ئلدددّو  ون اقددددا وع مدددا عييفمددددا اذُت ددددرت أ    بيف 
الدي د م  مدد باسدتادا   ال دل اد الوتنيدد ا داذ قدراةاد مبنيدد علد  أدلدد محب تلدس أةاض ملو د،

مدددحب مراعدددا  اتعتياجددداد ، فددداع ىل اىل ئرئيبددد أولويددداد أن ددد د ارحمالدددد اااةيدددد للماددداتر تّلدددن مدددن ئرئيددد 
 ومواتن اليي  وذعلك الواقحب عل  األةض ورتلع  األولوياد عل  الصييدين احمللا والوتين؛

د أدلدددد مؤذدددد  عدددن و وجدددعييفمدددا ئيدددعة  عدددن األةاضدددا مدددن مددد ل ارلغددداأ أ  ئردددرر  ريف  
ذدددا ن مدددن   ئلدددو  ذ أةاض سدددبس أ  ُسددد لت وُصدددنرت علددد  أهندددا ملو دددد، آمدددع ىل ذ اتعتبددداة مدددا  دددو

 تاملنددداتس الدددع  بتددد فدددف  و ت ؛امليدددايري وأفيددد  املماةسددداد واملبدددادإل املتيلندددد بدددارفرار عدددن األةاضدددا
    . ا وعد ا الع ئ    هتاة و م 

 
 حماية الناس من األضرار 2-3اإلجراء   

 
مندددداتس  يددددحب لوتيترددددا أو  التيددددّرا علدددد  ئلددددّو مب ددددرد  املتددددأ ر  مدددددعو ،الدددددول األتددددراا  -2٣

 : ح النيا  مبا يلا ،سي رهتا
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 ح اىل أ  ئيمددد فددوة بددوذلددك ا دداذ مجيددحب التدددابري اململنددد ملنددحب ارصدداباد بددس املدددنيس   أيف 
وندوو اادنس واتنتمدداأ  ليمدرا دراعيدموضدحب وئدوفري بدرام  للتيفنيد  باحلدد مدن املادداتر ىددد  الغدرض و 
جدددداد ومددددواتن اليددددي  وعلدددد  فردددد  ار ددددين. وينبغددددا أ  ئيتمددددد  ددددعال الددددربام  علدددد  ئنيددددي  اتعتيا

 ؛اد احملروفد باملااتريال لوذ
وذ أقددرب  قدددة ارملددا املندداتس اخل ددر  املؤذددد  وئ دديي را  وضددحب ع مدداد ادددد   بيف 

 .اافظ عل  الي ماد وقت مملن و نراذ الت ريياد الع
 

 وضع خطة تُرصد لها موارد كافية 3-3اإلجراء   
 
 ما يلا:أ  ئيمد  ح   عل  الدول األتراا املتأ ر  -2٤

ذ غيدددو  سدددند مدددن املددددؤتر اتستيراضدددا أو دمدددول اتئراقيدددد عيدددخ النردددداذ وضدددحب،   أيف 
اسددددد ائي ياد وم ددددد  وتنيدددددد رحمالدددددد الدددددعما ر اليننوديدددددد تتيفددددد   بالن دددددبد لتلدددددك الددددددول األتدددددراا،

وبدددأ ئنريددع ا بندداأ علدد  نتددا   امل ددمل وميدددتد ارحمالددد، مددحب مراعددا  أفيدد  املماةسدداد،  ،٤ للمدداد 
 ؛وامليايري واألسالي  الدوليد والوتنيد

م دد  وتنيدددد رحمالددد الددعما ر وئنريدددع ا، مبددا ذ ذلددك ميدددايري  ددرافد ومت دددند  ةسدد   بيف 
 ؛وارحمالدلتحديد أولوياد ارحمالد وتستيمال أن   منر ياد وئلنولوجياد امل مل 

املتصدددلد  دددا اديدددد املدددواةد الوتنيدددد الدددع طلدددن  صيصدددرا لتنريدددع اخل ددد  واألن ددد د   ريف  
واست  أ احلاجد  ح تلد  امل داعد  والتيداو  الددوليس مدن من،ومدد األمد  املتحدد  أو الددول املا دد 

    أو املن،ماد غري احللوميد أو غري ا من اللياناد املينيد.
 

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

 م   ارحمالد الوتنيد وئنريع ا؛ وضحب  را  ا تمياد احملليد املتأ ر  ذ   أيف 
اخل دددد  والددددربام ،  ةسدددد الُيْمددددر لدددددو اعتبدددداةاد ئيمددددي  مراعددددا  املن،ددددوة اان دددداين و   بيف 

 اتضدد  و بأن دد د امل ددمل وارحمالددد والتيفنيدد  باحلددد مددن املادداتر وغري ددا مددن األن دد دوذددعلك لدددو 
 ؛املتصلد باملوضوو

  درا  ا تميداد املتددأ ر  بأقصد  مدا طلددن ذ مجيدحب األن د د املناسددبد املتيلندد بفحمالددد   ريف  
    . االعما ر اليننوديد وئدمري ا والتيفني  باحلد من راتر  رلراد
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 إدارة المعلومات بغرض التحليل واتخاذ القرارات واإلبالغ 5-3 اإلجراء  
 
، اسددتناداىل  ح قواعددد بياندداد عاملددد وبياندداد قابلددد للمناةنددد ،الدددول األتددراا املتددأ ر  سددتنو   -2٦

 :مبا يلا
لوتيترددا  اخلاضدديد ئ دد ي  وئندددض أقصدد  مددا طلددن مددن امليلومدداد عددن ن ددا  مجيددحب املندداتس 

 دددد بالدددعما ر اليننوديدددد وعدددن امتدددداد ا وتبييتردددا، واربددد ت عندددد اتقتيددداأ مب ددداعد امللوّ  أو سدددي رهتا
  ذ أةاض سدبس األةاضا املررر عنرا عن تريس ارلغداأ ومواقيردا مدن   ئوجدد أدلدد مؤذدد  عدن ئلدوّ 

  د.أ  ُس لت عل  أهنا ملوّ 
 

 الدعم والمساعدة والتعاون 6-3اإلجراء   
 
ع اسددددتادمت ذمددددا ر عننوديددددد أو  لددددت عنرددددا قبدددد  دمددددول الدددددول األتددددراا الدددد ست ددددي  -27

 : ح ما يلا اتئراقيد عيخ النراذ
ئندددض م دداعد  ئننيددد وماليددد وماديددد وذ  ددال املددواةد الب ددريد،  ضددافد  ح ميلومدداد أمددرو  

متصدددلد باملوضدددوو، مدددن ُوجددددد، لت دددري   حمالدددد الدددعما ر اليننوديدددد عنددددما ئلدددو  ذ منددداتس  يدددحب 
 د ترا أمرو أو سي رهتا وقت دمول اتئراقيد عيخ النراذ ذ  عال األمري .لوتيد دول

 
 التطوير العملي 7-3اإلجراء   

 
 ما يلا: وئواص ست  حب الدول األتراا  -2٨

استل ددداا األسدددالي  والتلنولوجيددداد الدددع سدددتملن متيّرددددي ارحمالدددد مدددن اليمددد  براعليدددد  
ن ددي  جا دددين  ح أ  نبلددو بأسددرو وقددت اىل ألننددا مجييددبالتلنولوجيددا املناسددبد لتحنيددس أفيدد  النتددا   

ذ الوقدددت  رلراهتدداو مملددن امدددا اتسدد ائي ا املتميفدد  ذ  لدداد عدددا  مددال مددن الددعما ر اليننوديددد 
 العي ن ّار فيا ذ  األسالي  والتلنولوجياد املوجود  الع أ بتت  اعترا.

 
 توثيق التعاون وتوسيع مجاله 8-3اإلجراء   

 
    ستنو  مجيحب الدول األتراا مبا يلا:  -29

علددددد  انيدددددس  دددددعين  انيدددددس  ددددددَذ امل دددددمل وارحمالدددددد وئ ددددد ييا  ّمددددددمددددددو ةصدددددد   أيف 
 ؛وئلبيد اتعتياجاد ارن انيد والتنمويد من قب  الدول األتراا املتأ ر  امدفس،
 ؛ار  ليرمااململند وم اعد  الدول األتراا املتأ ر  الع ات التياو  اديد سب   بيف 
لرا دد  اىل ئي ري التياو  الددويل وئنددض امل داعد  الدوليدد مدن أملنردا ذلدك،  مدا  نا يد  ريف 

الدول املتأ ر  واملن،ماد الع ئيد لحب بامل دمل وارحمالدد والتيفنيد  باحلدد مدن املاداتر أو بواسد د األمد  
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اللددداذ والنابددد   املتحدددد  ومن،مددداد دوليدددد أمدددرو، ومن،مددداد غدددري علوميدددد، مبدددا ذ ذلدددك التمويددد 
ذ أقددرب وقددت مملددن، علدد   ٤ئنريددع املدداد    ذمددال مددن الدددول األتددراا املتددأ ر  لتملددس للتنبددؤ بددا،

التيدددداو  وامل دددداعد  سددددواأ ب ددددواأ علدددد   أييدددداىل  إلحمالددددد. وي دددد دحبل ا جددددال احملدددددد ذلددددك يت دددداوحم  أت
التمويددد   ملانيدددد ن،دددر ذ يُ تيردددد بدددا، ال التمويددد  أومب دددرد ةصدددد بدددس الددددول األتدددراا املتدددأ ر . و  فيمدددا

 ؛املتيدد ال نواد
الددعما ر اليننوديددد و حمالترددا ذ املتيلددس ب ددمل  جددراأ املئن دديس اارددود املبعولددد لدددع    ديف  

أذيفددر فاعليددد علدد  الصددييد الن ددري  مددحب  ددو لتأذددد مددن أ  ةصددد األمددوال لالدددول األتددراا املتددأ ر  
ارن دددانيد والتنمويدددديف؛ وأ  األمدددوال موحّمعدددد بدددس مراعدددا  ع ددد  امل دددللد، واتعتياجددداد، واملت لبددداد 

املن،مداد الدوليدد واملن،مداد غدري  علد    درا  عندد اتقتيداأ،واليمد ، . البلدا  املتأ ر  ئوحمييا عدادتىل 
    احللوميد الع ئ تغ   ّمد ذ األعمال املتيلند باأللغا .

 
 إزالة المخزونات والتثقيف بالحد من مخاطرها -النتائج   

 :قد أدد  ح ما يلا عال اارود  ئلو  تر اتستيراضا اليفاين،كلول املؤ  -٣0
 بأ  امدا  و عد  وقوو أي ضحيد؛اىل اخنراض عدد اليحايا اادد، علم •
احمديددداد م ددداعاد األةاضدددا امل دددتبا فيردددا املردددرر عنردددا ألغدددراض ميي ددديد و نافيدددد واجتماعيدددد  •

 و اةيد؛
 ؛أفي ئوجيرا  مواةد ارحمالد ال حيحد ئوجيا •
 ن؛وئنّن  آمَ  من احلريد مخيد •
ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد  والريالددد مددن عيددا التللرددد ذ  ددال  ةفددحب م ددتوو •

 ارحمالد، مبا ذ ذلك عل  صييد ال  مد وا  اة البيئيد واللراأ .
 
 مساعدة الضحايا -رابعا   

 
 . 5املاد   ذ  تاةبأ  عليرا التخاماد  أو أُفيد،اىل، دولد ترف 12أفادد  -٣1

 
 تدعيم القدرات الوطنية 1-4اإلجراء   

 
ضدددددحايا  ذ منددددداتس  يددددحب لوتيتردددددا أو سددددي رهتا تستيدددد لحب الددددددول األتددددراا الدددددع وقيدددد -٣2

 مبا يلا:، للعما ر اليننوديد
 قددةاهتا الوتنيدد علد  ئنددض امل داعد  ليدحايا الدعما ر اليننوديدد، دو  تييدخ ئيخيخ   أيف 

مددا يلرددا مددن مددواةد وتنيددد  دمددن عددانوا مددن  صدداباد أو  عاقدداد ألسددباب أمددرو، ومددن ص ئيبئدد بددس
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ودوليد عدن تريدس مصدادة التمويد  النا مدد واملبتلدر ، ُمراعيددىل مدا هتدار  ليدا ضدحايا الدعما ر اليننوديدد 
 :امليماةعاتىل أو ذ األمد البييد. وفيما يلا  جراأاد ملموسد ذ  عا 

قدددد  د ال دددرااحللومدددد لتن ددديس م ددداعد  اليدددحايا،      ئلدددن الدولدددئييدددس من دددس ضدددمن  •
، وذلددددك كلددددول هنايددددد 5مددددن املدددداد   2لرنددددر  علدددد  النحددددو امل لددددوب مبوجدددد  ا فيلددددت ذلددددك

 ؛201٦ عا 
التأذدددد مدددن أ  املن دددس امليدددّس طلدددك الصددد عياد واخلدددرباد ال حممدددد واملدددواةد اللافيدددد لوضدددحب  •

 ياسددددداد واخل ددددد    اليدددددحايا ذ مجيدددددحب ال جددددراأاد وئنريدددددع ا وةصدددددد ا مدددددن أجددددد    دددددرا
 ؛والربام  املناسبد

مجددحب ذدد  البياندداد ال حممددد باسددتمراة وئصددنيررا ع دد  ااددنس واليمددر، وئنيددي  اعتياجددداد  •
ضدددددحايا الدددددعما ر اليننوديدددددد وأولويددددداهت ، و ن ددددداأ آليددددداد رعالدددددد اليدددددحايا  ح اخلددددددماد 

نبغددا ئددوفري  ددعال البياندداد وئنيددي  يو النا مددد، واديددد أي  غددراد منر يددد ذ مجددحب البياندداد. 
اتعتياجدددددداد اميددددددحب أصددددددحاب املصددددددلحد املينيددددددس و دةاجرددددددا ذ الددددددن،  الوتنيددددددد ملراقبددددددد 
ارصدداباد وغري ددا مددن ن،دد  مجددحب البياندداد املتصددلد باملوضددوو، وذلددك مددن أجدد  اسددتادامرا 

 ؛ذ   ي  الربام 
  املوجدود مدن جدودو مددو ملانيدد احلصدول عليردا و  مدو ئوافر اخلدماد استيراض  بيف 

ذ  ال الرعايد ال بيدد و عداد  التأ يد  والددع  النر دا والتيلدي  واردمدار اتقتصدادي   عال اخلدماد
 ؛د اليوا س الع اول دو  احلصول عليرايواتجتماعا، واد

تأذددد مددن أ  ال ياسدداد واخل دد  واألتددر النانونيددد الوتنيددد املتيلنددد باأل ددااب ال   ريف  
اعتياجاد مما لد، ميف  ارعاقد وأتدر احلدد مدن الرندر، ئلدي اعتياجداد ضدحايا الدعما ر  العين لدير 

  ئلدك اخل د  علد  وعفدس ذلدك. وينبغدا للددول األتدراا الدع ياليننوديد وعنوقر  ارن انيد أو ئلي
رسدد  م ددد عمدد  وتنيددد ئ  ئيددحب بيددد م ددد وتنيددد عددن ارعاقددد أ  ئريدد  ذ أقددرب وقددت مملددن أو 

وي ددم  ذلددك مددا يلددا علدد  سددبي  امليفددال  .201٨يددحايا ذ موعددد أقصدداال هنايددد عددا  عددن م دداعد  ال
    ت احلصر:

ئن ددددديس ارجدددددراأاد املناسدددددبد مل ددددداعد  اليدددددحايا ضدددددمن ن،ددددد  التن ددددديس النا مدددددد ذ  تددددداة  •
اتئراقيدداد املتصددلد باملوضددوو، ميفدد  ائراقيددد عنددو  األ ددااب ذوي ارعاقددد. فددف    ئوجددد 

 ن ددداأ آليدددد ئن ددديس  ددداملد ئ دددر  ضدددحايا الدددعما ر اليننوديدددد  خع َ لدددآليددداد مدددن  دددعا النبيددد ، 
 ضددددافد  ح مددددرباأ الصددددحد و عدددداد  التأ يدددد  وعلدددد  اىل، عيفييفدددداىل   ددددراذ واملن،مدددداد الددددع تدددديفلر 

واخلدددرباأ ذ  وعندددو  امليددداقس اتجتماعيدددد والتيلدددي  والتو يددد  - الدددنرس واخلددددماد النر ددديد
 ؛امل ا   اان انيد
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بددادإل التوجيريددد وأفيدد  املماةسدداد والتوصددياد الدوليددد النا مددد و نراذ ددا ئ ددوير امليددايري وامل •
ذ  ددددددداتد الرعايدددددددد ال بيدددددددد، و عددددددداد  التأ يددددددد ، والددددددددع  النر دددددددا،  ضدددددددافد  ح اردمدددددددار 

ترددال وذوي   ا ددد أوضدداو الن دداأ واألاىل اتجتمدداعا واتقتصددادي، مددحب اتعدد اا مصوصدد
 ؛ارعاقاد

 ؛كا  ملانيد ئلبيتراالناجس وعنوقر  و غري من اديد اعتياجاد اليحايا  •
  ددددداحم م ددددداعد  اليدددددحايا بنددددداأ علددددد  مدددددا يدددددرد ذ الندددددوانس  مددددددو ي ةصدددددد وئنيددددد  ديف  

وال ياسدددداد واخل دددد  الوتنيددددد املتيلنددددد باأل ددددااب ذوي اتعتياجدددداد املما لددددد أو ذ  تدددداة م ددددد 
الددعما ر اليننوديددد  تأذددد مددن أ  ئلددك األتددر ت ئن ددوي علدد  تييددخ ذ عددس ضددحاياالو  ،عمدد  وتنيددد

طلددددن  ومددددن أنددددااىل، بددددس  ددددؤتأ مجييددددأو فيمددددا  سددددباب أمددددروألومددددن ئيرضددددوا رصدددداباد أو  عاقدددداد 
   ؛لليحايا ئلنا مدماد متاصصد

ةفدددحب م دددتوو وعدددا ضدددحايا الدددعما ر اليننوديدددد كندددوقر  واخلددددماد املتاعدددد مددد ، وذدددعلك  •
وذرامددددد ئرسدددديج اعدددد ا  عنددددو  قصددددد  الدددددوا ر احللوميددددد ومندددددما اخلدددددماد وعامددددد الندددداي

 ؛اليحايا وغري   من ذوي ارعاقاد
مبددا يددؤدي  ح اىل أييدد اخلدددماد وئي ددري احلصددول عليرددا ذ املندداتس النا يددد والريريددد ئددوفري حميدداد  •

 ؛  احم مدماد جيد  ذرالدو احلواجخ احملدد    حمالد
  أو امل دددتن  مدددن مددد ل اليمددداىل ئيخيدددخ  دمدددار ضدددحايا الدددعما ر اليننوديدددد اقتصدددادي  هيف  

    وقد ي م  ذلك ما يلا عل  سبي  امليفال: بأجر،  ضافد  ح ئدابري اليما  اتجتماعا.
  ذ الن ددددداعس اليدددددا  واخلددددداب، و يرروئدددددبدددددرام  حلردددددخ ئيلدددددي  ذوي ارعاقددددداد وئددددددةيبر   •

 وذعلك عن تريس ات تماناد البالغد الصغر؛
 يا اقتصاديا؛وضحب برام  لبناأ الندةاد الوتنيد ئيخحم  دمار اليحا •
حميددددداد  الردددددرب املتاعدددددد لليدددددحايا، وت سددددديما ذ املنددددداتس النا يدددددد والريريدددددد، للحصدددددول علددددد   •

  يناس  من و ا   وئلنا مدا ي  د  مدن ئددةي ، واتخندراأل ذ األعمدال الدع ئددة دمد ىل  ما
 وئوفر األمن؛اىل ذرط

ارعاقدداد، وئيخيددخ ئندددض عددوافخ ألةبدداب اليمدد  ئدددع  ئو يدد  اليددحايا وغددري   مددن ذوي  •
 ئدابري اليما  اتجتماعا لتحنيس اتستنراة أ ناأ عمليد احلصول عل  و يرد؛

وذددددعلك  ئو يدددد  ضددددحايا الددددعما ر اليننوديددددد،ذ  صدددد احل األمددددع بن،ددددا  الت دددد يحب علدددد  •
 ئيرضوا رصاباد أو  عاقاد ألسباب أمرو. العين
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 زيادة مشاركة الضحايا 2-4اإلجراء   
 
ضدددددحايا  ذ منددددداتس  يددددحب لوتيتردددددا أو سددددي رهتا تالددددددول األتددددراا الدددددع وقيددددستيدددد لحب  -٣٣

 مبا يلا:، للعما ر اليننوديد
 ةسد   ح   را  ضدحايا الدعما ر اليننوديدد واملن،مداد الدع تديفلر  ذ اىل عيفييف ال يا  أيف 

اد مدددن اتئراقيدددد علددد   دددو يراعدددا اتعتبددداة  5ذ اليمددد  مبوجددد  املددداد   ادال ياسددداد وصدددنحب الندددراة 
 ؛اأ وت ين وي عل  تييخوبنّ اىل م تداميلو  اان انيد واليمريد و 

  دددددرا  مدددددرباأ رتصدددددس ذ وفود دددددا  ح مجيدددددحب األن ددددد د املتيلندددددد باتئراقيدددددد  ميفددددد    بيف 
 ؛يننوديد ومميفلا من،ماد امليوقسيفضحايا العما ر ال

جس وذوي ئ ددددد يحب وئيخيدددددخ قددددددةاد املن،مددددداد الدددددع تيفددددد  الن ددددداأ والرجدددددال والندددددا  ريف  
ارعاقددداد، وذدددعلك املن،مددداد واملؤس ددداد الوتنيدددد الدددع ئندددد  مددددماد مناسدددبد، ميفددد  املدددواةد املاليدددد 

، ارم ددددا  بخمددددا  األمددددوة والتننيدددد، والتدددددةي  علدددد  النيدددداد  وارداة ، وبددددرام  التبدددادل،  دددددا ئيخيددددخ
    وانيس الرياليد ذ ئندض اخلدماد، واتستدامد.

 
 المعلوماتتبادل  3-4اإلجراء   

 
    :مبا يلا ستنو  الدول األتراا  -٣٤

 ح التنددداةير اىل ، اسدددتناد7انيدددس أفيددد  اسدددتراد  مملندددد مدددن التنددداةير املندمدددد مبوجددد  املددداد   
املندمددد ذ  تدداة ائراقيددد عنددو  األ ددااب ذوي ارعاقددد ع دد  اتقتيدداأ، واملنتدددياد الر يددد وغددري 

 ارجراأاد.الر يد لتندض آمر امل ت داد عن  عال 
 

 الدعم والمساعدة والتعاون 4-4اإلجراء   
 
  ح ما يلا:، 5ئنريع املاد   ذ سبي  دع  ،ست ي  الدول األتراا -٣5

الت دد يحب علدد  ئو يددس التيدداو  وئندددض امل دداعد  للم دداةيحب املريددد  ليددحايا الددعما ر   أيف 
س بلدددا  اانددوب والتيدداو  ارقليمددا ا ليدداد النا مددد،  ضددافد  ح ئو يددس التيدداو  بدد بواسدد داليننوديددد 

 ؛من اتئراقيد ٦للماد  اىل  ا، ووفنواليف 
ئي دددري ئبددددادل امليلومددداد فيمددددا بددددس من دددنا م دددداعد  اليدددحايا وااردددداد الراعلددددد   بيف 

 ؛واملماةساد اايد الر ي يد األمرو، بغيد ئبادل اخلرباد 
يدع الددول  ة داداد ب دأ  ئنر اليفداين،كلدول املدؤتر اتستيراضدا اليم  عل  وضدحب،   ريف  

لوقدددوو أي ضدددحايا جدددد للدددعما ر اليننوديدددد ذ منددداتس  يدددحب لوتيتردددا أو اّ دددباىل  5األتددراا املددداد  
    سي رهتا.
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 مساعدة الضحايا -النتائج   
   :قد أدد  ح ما يلا عال اارود  ئلو  كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، -٣٦
 ع مرا؛حمياد  املندمد  ح ذوي ارعاقاد و ا س نوعيد امل اعد   •
 ئرسيج اع ا  عنو  ارن ا  اميحب األ ااب؛ •
 حمياد  ئبادل امليلوماد عن املماةساد اايد  والريالد من عيا التللرد؛ •
اليددحايا ذ امل دداوةاد وعمليدداد صددنحب ال ياسدداد والنددراةاد ب ددأ  النيددايا  حميدداد    ددرا  •

 الع هتمر ؛
التيداو  لدربام  م داعد  اليدحايا بواسد د ا ليداد التنليديدد والتيداو   حمياد  امليوند من أجد  •

بددس بلدددا  اانددوب والتيدداو  ارقليمددا واليف  ددا والددرب  بددس املن ددنس ومراذددخ التن دديس علدد  
 ؛لوتينالصييد ا

 .7حمياد    راة النتا   احملرحم  و/أو املتوقيد ذ ئناةير ال رافيد املندمد ذ  تاة املاد   •
 
 التعاون والمساعدة الدوليان -ا  خامس 

 
الددددع أفددددادد بددددأ  عليرددددا أو ذددددا  عليرددددا  1٦ الددددد مددددن بددددس الدددددول األتددددراادول،  ٨ بيّنددددت -٣7

مددن امل دداعد  ذ  ددال ارحمالددد و/أو احلددد مددن املادداتر. ومددن  ااعتياجاهتدد ،٤التخامدداد مبنتيدد  املدداد  
 ،٣أفددددادد بددددأ  عليرددددا أو ذددددا  عليرددددا التخامدددداد مبوجدددد  املدددداد   الددددع ٣7 الدددددول األتددددراا الددددد بددددس
أفددادد  الددع 12 الدددول األتددراا الددد ئدددمري املاخوندداد. ومددن بددس ذ  ددال ااعتياجاهتدد دول ٨ بيّنددت

ئلبيدددددد  ذ  دددددال مدددددن امل ددددداعد  ااعتياجاهتددددددول  7 بيّندددددت ،5بدددددأ  عليردددددا التخامددددداد مبوجددددد  املددددداد  
 اعتياجاد اليحايا.

 
 تعزيز الشراكات على جميع المستويات 1-5اإلجراء   

 
، التيدددداو  وامل دددداعد الياملددددد ذ  ددددال  الدددددول األتددددراا واملن،مدددداد املتاصصددددد ستيدددد لحب -٣٨
 :يلا مبا

، ميفدد  التيدداو  بددس بلدددا  اانددوب  ددن  قامددد  ددراذاد وئدددعيمرا علدد  م ددتوياد  أيف 
ألمدد  املتحددد ، والل نددد الدوليددد للصددلي  والتيدداو  اليف  ددا، مبددا ذ ذلددك دامدد  الدددول وفيمددا بينرددا، وا

األمحدددر، واامييددداد الوتنيدددد للصدددلي  األمحدددر وامددد ل األمحدددر واااد دددا الددددويل، واملن،مددداد الدوليدددد 
 وارقليميدددددد، وات دددددت ا املندددددا ض للننابددددد  اليننوديدددددد، وغدددددري ذلدددددك مدددددن من،مددددداد ا تمدددددحب املددددددين،

 ؛والناجس واملن،ماد الع تيفلر 
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امليلومدددداد واملماةسدددداد اايددددد  والتلنولوجيدددداد واملددددواةد واخلددددرباد ال حممددددد ئبددددادل   بيف  
    لتنريع اتئراقيد برياليد وذراأ ، وئيخيخ الررب  ح أبيد عد، وئرادي احمدواجيد املرا .

 
 اإلبالغ بالتحديات والتماس المساعدة 2-5اإلجراء   

 
 ٦حلس املنصددددوب عليددددا ذ املدددداد  سدددتنو  الدددددول األتددددراا الددددع ئ لدددد  امل ددداعد  عمدددد ىل بددددا -٣9

 مبا يلا:، 9و 7و 5و ٤و ٣سيما ما يتيلس باملواد  للوفاأ بالتخاماهتا مبوج  اتئراقيد، وت
اربد ت بالتحددييفاد واتعتياجدداد مدن التيداو  وامل دداعد  مدن أجد  ئنريددع  دعال اتلتخامدداد  

ئنددددداةير ال دددددرافيد ذ  تددددداة باللامددددد  ذ أقدددددرب وقدددددت مملدددددن ذ اجتماعددددداد اتئراقيدددددد وعدددددن تريدددددس 
، وذددعلك عددن تريددس الننددواد اليفنا يددد وارقليميددد، واتخنددراأل مددحب الدددول األتددراا وغري ددا مددن 7 املدداد 

املن،مدداد املتاصصددد وااردداد صدداعبد املصددلحد املينيددد الددع قددد ئ ددت يحب امل دداعد  علدد  ئلبيددد  ددعال 
 اتعتياجاد والتغل  عل   عال التحدياد.

 
 تياجات المبنية على أدلة من أجل تحقيق نتائج أفضلاالح 3-5اإلجراء   

 
 ا يلا:مب ئنو  ينبغا للدول األتراا الع ئ ل  امل اعد  أ  -٤0

 دةاسدددددداد استنصددددددا يد ئ ددددددتند  ح تأذددددددد مددددددن أ  تلبدددددداد التيدددددداو  وامل دددددداعد ال   أيف 
خلاصدددد بندددوو ت لبددداد ائنيدددي  ل عتياجددداد واليلردددا، مبدددا ذ ذلدددك ال ذيدددخ علددد  املعمليددداد و  دناسدددبم

 ؛اانس واليمر
تأذدددددد مدددددن أ  تلبددددداد التيددددداو  وامل ددددداعد  ئرذدددددخ علددددد  بنددددداأ النددددددةاد، علددددد  ال   بيف 

 ح اديددددد اتعتياجدددداد املناسدددد ، وأهنددددا مدةجددددد بوضددددو  ذ اىل الصددددييدين الددددوتين واحمللددددا، اسددددتناد
 ؛يد ومت ند محب اتلتخاماد الدوليدال ياسد اليامد واألتر النانونيد الوتن

بوضدو  ذ ال ياسدد اليامدد واألتدر  ئ،ردرتأذد من أ  تلباد التيداو  وامل داعد  ال  ريف  
    النانونيد الوتنيد.

 
 األخذ بزمام األمور 4-5اإلجراء   

 
 :ذ سبي  ما يلا ستبعل الدول األتراا الع ئلتمس التياو  وامل اعد  قصاةو جرد ا -٤1

علددد  الصدددييد الدددوتين عندددد الوفددداأ بالتخاماهتدددا  األمدددوةئدددويل حممدددا   قددددة ذبدددري مدددن الرب ندددد علددد  
مبنتيدد  اتئراقيددد، ومددن ص تلددس ااردداد احللوميددد املاتصددد وئخويددد ا مبددا يلددخ  مددن قدددةاد ومددواةد 

 ب ريد وماليد وماديد للوفاأ بتلك اتلتخاماد.
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 طلبات المساعدةل اءبن   االستجابة على نحو 5-5اإلجراء   
 
عييفمددا  الن دداو اخلدداب مبددا ذ ذلددك ،مدداد املتاصصددد النددادة واملن،سددتنو  الدددول األتددراا  -٤2

 مبا يلا:أملن، 
د وع دددد مدددا يلدددخ  مدددن مدددواةد ووسدددا   ئننيدددد يدددتلبددداد امل ددداعد  ب دددرعد واد دئلبيددد  أيف 

 ؛احمللا والصييدين الوتين والدويلوماديد وماليد للتياو  وامل اعد ، عل  صييد ا تمحب 
د اململندددد لددددع  الدددول األتدددراا الددع ئلدددتمس امل ددداعد ،   مجيدددحب الننددوااسددتادا   بيف 

تأذددد مددن أ  ئندددض  ددعال امل دداعد  يتوافددس مددحب اسدد ائي ياهتا وبرا رددا ارن ددانيد والتنمويددد علدد   ددو الو 
 ؛تيدد  ال نواد ذ ميدا  التياو ال راذاد امل ئيخيخ طّلن من التنبؤ وهنس اتستدامد. وينبغا

التيدددددداو  وامل دددددداعد  الريالددددددد مددددددن عيددددددا التللرددددددد واملبتلددددددر   مبماةسدددددداد األمددددددع   ريف  
والناجحددد وئبادمددا وئ دد ييرا، واحلددا علدد  الرب ددد النا مددد علدد  النتددا  ، مددحب حميدداد  الرصددد والتنيددي  

    والتراع  املمنر  بس املا س وامل تريدين.
 

 نالتكلفررررةاالسررررتفادة مررررن األدوات القائمررررةن والكفرررراءة مررررن حيرررر   6-5اإلجررررراء   
 والفعالية

 
الددددددول األتدددددراا الدددددع ئ لددددد  امل ددددداعد  أو الندددددادة  علددددد  ئنددددددطرا واملن،مددددداد ست دددددي   -٤٣

  ح ما يلا: املتاصصد
ئنددداةير ال دددرافيد ذ  تددداة  سددديما تانيدددس أقصددد  اسدددتراد  مدددن األدواد النا مدددد،   أيف 
، لتنددددض تلبددداد أو عدددروض التيددداو  وامل ددداعد . وينبغدددا  يددد أ ا تمدددا  مددداب للتأذدددد مدددن 7املددداد  

 ؛مل باتعتياجاد وامل اعد  املتاعدارب ت الواض
تحنيس التآحمة، عندد اتقتيداأ، مدحب صدلو  أمدرو مناسدبد مدن صدلو  ل بعل اارد  بيف 

 انو  الدويل حلنو  ارن ا .النانو  الدويل ارن اين والن
 

 دعم التنفيذ مساندة جهود 7-5اإلجراء   
 
 ستبعل الدول األتراا قصاةو جرد ا من أج  ما يلا: -٤٤

رب علدد  ئددوفري املددواةد اللافيددد للتيدداو  وامل دداعد ، مبددا ذ ذلددك لدددع  وعددد  دعدد  ئنريددع احلدد 
 اتئراقيد لتي ري ئنريع م د عم  دوبروفنيك.

 
 التعاون والمساعدة -النتائج   

 :قد أدد  ح ما يلا عال اارود  ئلو  كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، -٤5
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 اخنراض عدد اليحايا اادد وا س نوعيد عياهت ؛ •
 ٨احمديدداد عدددد الدددول األتددراا الددع سددوا ئنرددا ئدددمري املاخوندداد قبدد  ا جددال احملدددد  ذ  •

 سنواد؛
 ئوجيا أفي  للمواةد ال حيحد؛ •
 امل اعد  التننيد واملاديد، ونن  املراةاد، واملماةساد اايد ؛ حمياد  •
 ئ ريحب وا س عمليد ارب ت عن التحدياد واتعتياجاد من امل اعد ؛ •
 ئدعي  ال راذاد املتيدد  ال نواد للتياو ، ميف  ئرئيباد التموي  املتيدد ال نواد؛ •
لددد مددن عيددا التللرددد ذ  ددايل ئبددادل امليلومدداد عددن املماةسدداد اايددد  والريا ةفددحب م ددتوو •

  حمالد املاخوناد وئدمري ا، مبا ذ ذلك عل  صييد ال  مد وا  اة البيئيد واللراأ ؛
ئو يددس التيدداو  وحميددداد  امل دداعد  ذ ميددددا  بر ددد م ددداعد  اليددحايا كيدددا يت ددم لليدددحايا  •

 امل اةذد ذ مجيحب نواعا احليا  عل  قد  امل اوا .
 

 فيةتدابير الشفا -سادسا   
 
امل لوبددد. فنددد قدددمت دولددد تددرا  ٨٤مددن ئندداةير ال ددرافيد األوليددد مددن أصدد  اىل ئنريدر  ٦7وةد  -٤٦

 17واعددد  ئنرير دددا األويل وال ددنوي لل دددرافيد قبددد  املوعددد احملددددد ذ اتئراقيدددد. وت يددخال يتيدددس علددد  
اىل ئنريددر اىل دولددد ترفدد 5٦. وقدددمت 7أ  ئنددد  ئناةير ددا األوليددد عددن ال ددرافيد ذ  تدداة املدداد  اىل دولددد ترفدد

دولدد تدرا ئنددض ئنريدر  2٨وت يدخال يتيدس علد  اىل. م لوبداىل ئنرير  ٨٤من أص   أو أذيفراىل واعداىل سنوي
 .7سنوي واعد أو أذيفر عن ال رافيد مبنتي  املاد  

 
 وسنويا  ا  تقديم التقارير في الوقت المحددن أو لي 1-6اإلجراء   

 
 با يت:سترا الدول األتراا بالتخامرا  -٤7

ين احملدددددد ذ ضددددمن ارتدددداة الددددخم 7ئندددددض ئندددداةير ال ددددرافيد األوليددددد مبوجدددد  املدددداد    أيف 
 ؛حب ميياة يناي عليا التند  احملرحمأ  التناةير األوليد أساسيد لوض ماصداتئراقيد، 
ئنددددض ئنددداةير ال دددرافيد ال دددنويد، مدددحب اتسدددتراد  اللاملدددد مدددن عمليدددد اربددد ت الدددع   بيف 
بفملاناهتدا  ح عدد ا األقصد  بوصددررا أدا  للم داعد  والتيداو  لتنريدع اتئراقيدد، وت سدديما ذ ئصد  

احلاتد الع لد  فيردا علد  الددول األتدراا ا داذ  جدراأاد لتددمري رخونداد الدعما ر اليننوديدد أو 
 .9اد  وم اعد  اليحايا أو ا اذ التدابري النانونيد امل اة  ليرا ذ امل ا حمالد رّلراهت
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 االستفادة العملية من اإلبالغ 2-6اإلجراء   
 
 :ذ سبي  ما يلا دياد الر يد وغري الر يداملنتفرصد الدول األتراا  ست تغ   -٤٨

عدددددرض آمدددددر امل دددددت داد عدددددن ئنريدددددع أعلدددددا  اتئراقيدددددد والتأذدددددد مدددددن أ   دددددعال   أيف 
لدددد وي  مددددعال التندددداةير باعتباة ددددا امل ددددت داد ئ،رددددر بوضددددو  ذ ئندددداةير ال ددددرافيد ال ددددنويد الر يددددد وا

 دةار ميلومددددداد مرصدددددلد عدددددن م ددددد  ىددددددد  حممنيددددداىل لتحنيدددددس و أدواد عمليدددددد للتيددددداو  وامل ددددداعد ؛ 
 ؛5و ٤و ٣ماد امل ئبد عل  املواد اتمتيفال ل ئراقيد محب ال ذيخ ماصد عل  اتلتخا

اعد  الددددوليس التمددداي الددددع  مدددن ال دددرذاأ املينيدددس عندددد احلاجدددد  ح التيددداو  وامل ددد  بيف 
 .7للوفاأ بالتخاماهتا مبوج  املاد  

 
 تدابير الشفافية -النتائج   

 :قد أدد  ح ما يلا عال اارود  ئلو  كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، -٤9
 ؛7ئناةير ال رافيد مبنتي  املاد  حمياد  ميدل ئندض  •
 ؛تا س نوعيد ارب  •
مدددددن عيددددا التللرددددد ذ ميددددددا  حميدددداد  ئبددددادل امليلومدددداد عدددددن املماةسدددداد اايددددد  والريالددددد  •

 ؛ارب ت
ارذيفددداة مدددن اسدددتادا  دليددد  اربددد ت الدددعي ييلدددس احلاجدددد الريليدددد  ح ميلومددداد نوعيدددد،  •

 و و أدا  ئريد الدول األتراا ذ ئندض م ت داد التناةير األوليد وال نويد.
 
 الوطنية تدابير التنفيذ -سابعا   

 
ذ املا دددددد مدددددن  مدددددوو الددددددول األتدددددراا، أهندددددا اعتمددددددد  52أو اىل، دولدددددد ترفددددد ٤٨أفدددددادد  -50

ئ دددريياد هتددددا  ح ئنريدددع اتئراقيدددد أو ذذدددرد أ  مدددا لدددديرا مدددن قدددوانس ولدددوا مل ئلردددا لتنريدددع ا. 
علدد  ذ املا ددد مددن الدددول األتددراا، أهنددا ئيلدد  ذ الوقددت الددرا ن  25أو اىل، دولددد ترفدد 2٣وأفددادد 

اعتمددددداد ئ دددددريياد وئددددددابري ئنريعيدددددد أمدددددرو. و ندددددا   موعدددددد مدددددن الددددددول األتدددددراا   ئندددددد  بيدددددد 
ت عددن تريددس عددن تريددس ئناةير ددا األوليددد و  ت ميلومدداد مرصددلد عددن ئنريددع ا اتئراقيددد ذ  ددعا ا ددال

 ذ اتجتماعاد الر يد وغري الر يد. وت ال نويد املتيلند بال رافيد ئنرير ا
 

 سن تشريعات وطنية لتنفيذ االتفاقية 1-7ء اإلجرا  
 
 ،ذلك أص ىل  الدول األتراا مبا يلا عل  سبي  األولويد،      ئلن قد فيلت نو ست -51
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اسددتيراض الت ددريياد واللددوا مل والتدددابري ارداةيددد الوتنيددد النا مددد للوقددوا علدد  مددا  ذا ذانددت  
 .ماىل ئااىل ئن  عل  ئدابري مناسبد لتنريع اتئراقيد ئنريع

    الدول األتراا با يت: ي لحبوست  -52
أو   دداملد و داةيدددئ ددريييد  واعتمدداد ئدددابري لوضددحب  ذا لددخ  األمددر،، دولويدداأل  ع دداأ   أيف 
 ؛9للماد  اىل وفنمن التدابري التنريعيد غري ا 

مددددددو ميلومددددداد عدددددن أي استيراضددددداد وعدددددن ميدددددمو  ئددددددابري التنريدددددع و  ئنددددددض   بيف 
وذ اجتماعدداد اتئراقيددد قصددد ئبددادل املماةسدداد اايددد   ال ددرافيدال ددنويد عددن   ددائ بينرددا ذ ئناةير 

 من ئدابري ال رافيد.اىل والدةوي امل تراد  بوصررا ئدبري 
 :وقد ئود الدول األتراا الن،ر ذ -5٣

 سن ئ ريياد وتنيد ا،ر اتستيفماة ذ منت ا العما ر اليننوديد. 
 

 إبراز التحديات والتماس المساعدة 2-7اإلجراء   
 
 ينبغا للدول األتراا أ  ئري  ا يت: -5٤

 بدددددراحم اليوامددددد  والتحددددددياد الدددددع قدددددد ادددددول دو   عدددددراحم ئندددددد  ذ ئننيمل/اعتمددددداد   أيف 
 ؛ال رافيد وذ اجتماعاد اتئراقيدئ ريياد وتنيد ذ ئناةير 

الراعلددددد املينيددددد األمددددرو ئيريدددد  الدددددول األتددددراا ووعددددد  دعدددد  التنريددددع وااردددداد   بيف 
 باعتياجاهتا ذ احلاتد الع ُهتار فيرا  ح امل اعد  عند  عداد/ئننيمل ئدابري التنريع.

 
 التوعية بتدابير التنفيذ الوطنية 3-7اإلجراء   

 
 الدول األتراا اخل واد التاليد عل  سبي  األولويد: ستتاع -55

ينيددس باتلتخامدداد املنصددوب عليرددا ةفددحب م ددتوو وعددا مجيددحب أصددحاب املصددلحد امل  أيف 
 ؛بري التنريع الوتنيد املتصلد  اذ اتئراقيد وبتدا

التأذددد مددن ن ددر التخامدداد اتئراقيددد وئدددابري التنريددع الوتنيددد املتيلنددد  ددا ذ صددروا   بيف 
 ؛يد  الي لريد وال ياساد والتدةي النواد امل لحد، وأ  ُ  دد، عند اتقتياأ، ذ الين

مبوجددد   الدددع ئنددددمرا ذ  دددعا ا دددال ذ التنددداةير الدددعي اندددساربددد ت عدددن التندددد    ريف  
    اجتماعاد اتئراقيد.ذ و  7املاد  

 
 تدابير التنفيذ الوطنية -النتائج   

 :قد أدد  ح ما يلا عال اارود  ئلو  كلول املؤتر اتستيراضا اليفاين، سوا -5٦
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وقددددمت ئندددداةير عددددن  9امتيفلدددت ألعلددددا  املدددداد  سدددوا ئلددددو  مجيددددحب الددددول األتددددراا قددددد  •
ندمدددد ذ التنريدددع الدددوتين ذ اتجتماعددداد الر يدددد ل ئراقيدددد ومدددن مددد ل ئنددداةير ال دددرافيد امل

 ؛7 تاة املاد  
سدددددوا ئلدددددو  مجيدددددحب اارددددداد الراعلدددددد الوتنيدددددد، مبدددددا فيردددددا الندددددواد امل دددددلحد، قدددددد أُبلغدددددت  •

باتلتخامدددداد املنصددددوب عليرددددا ذ اتئراقيددددد وبتدددددابري التنريددددع الوتنيددددد، مبددددا ذ ذلددددك نتي ددددد 
 ، عند اتقتياأ، ذ الينيد  الي لريد وال ياساد والتدةي .  يد ا

 
 

 


