
GE.17-11498(A) 



 االجتماع السابع للدول األطراف
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت املنقح 8البند 

 استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية

التقرير المرحلي  لججتمياع السيابع لليدول األطيراف في  اتفاقيية الي خائر   
 دوبروفنيك رصد التقدم المحرز ف  تنفي  خطة عمل - العنقودية

 للدول األطراف بعرئيس االجتماع السامقدم من   

 مقدمة -أوالا  
يدددل الدددق ا ي يقددددذ  دددقا التقييدددي علددديالجت همي يددداجت لالها ددداف واألتقددداذ    دددال  ن يدددق ا  اق -1

ة إجياءا ددددخ    مددددل عمددددا دوتيوهنيدددد  الدددد   وجددددخ ال مددددا املت لدددد  ددال نقوديددددل علددددا الن ددددو ا دددد
الثاين املقيت  مؤمتي االست ياضحىت  2015  عاذ امل قود األول  مؤمتي االست ياضتاال  اقيل منق 
 2016 /يوليددخ متو  1. وييكد   دقا التقييدي تالت ديدد علدا التقددذ ا دي   مدن 2020عقدد    عداذ 

 .2017ح ييان/يونيخ  30إىل 
شكا وثيقل عمليل وم يدة قدت اإلمكان تشأن  ن يق اال  اقيدل علدا ليوقد ُصمِّم التقييي  -2

للددددول األفدددياىل مدددن  تع وجيدددخ املناقشددداف   االجتمدددا  ال دددايهددددىل إىل الصددد يد ال دددامل . كمدددا 
تهددا. وقددد جلا الت دددياف الدد  يت دد  م  ددالل تصددد التقدددذ ا ددي   وعديددد امل ددا ا الي ي دديل و/أو

عدن حالدل سديي ل ُلِّصت ال ناصي الي ي يل   كا  دال مدن االداالف املوايدي يل لتقددع  دل عامدل 
          تمسددد ، كمدددا احلاجدددل إىل  قددددع  قييدددي تدددأا حدددال مدددن األحدددوال يلغددد   لددد   ن يدددق اال  اقيدددل. وال 

دذ ا دي      ن يدق اإلجدياءاف الدواتدة    مدل عمدا ال ي  ا إىل  قدع نظية كاملل عدن كدا التقد
، مبدا    لد  كاهدل. وي تند مضمون  قا التقييدي إىل م لومداف متاحدل لل32دوتيوهني  وعدد ا 

 30 قددددداتيي الشددددد اهيل األوليدددددل وال دددددنويل للددددددول األفدددددياىل الددددد   دددددا موعدددددد  قدددددد ها سدددددنوياجت   
 ني ان/أتييا.
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 موجز التقرير -ثانياا  
 ة االتفاقية:عالمي  

 101إىل    اال  اقيدلالددول األفدياىل  جديددة  مدو  ل واحددةانضدماذ دولدع ته )أ( 
 ؛دولل فيهاجت 
 2020دولددددددل أ دددددديق لت قيدددددد  الدددددديقم امل ددددددتهدىل ل دددددداذ  29يلدددددد ذ انضددددددماذ  )ب( 

 دولل فيهاجت. 130 و و

 تدمير المخزونات:  
ي بمددددل اىل معشددددي دول أفددددي وال  دددد ال  3واحدددددة للمددددادة  فدددديىلامتثلددددت دولددددل  )أ( 
 ف؛تالت اما

 ددم   عدن حالدل م لومدافأفدياىل دول  10مدن أصدا دول أفياىل  8 قدمت )ب( 
 والتقدذ ا ي  هيها؛املخ وناف 
احت اظهددا تددق ا ي عنقوديددل لاملددياض امل ددمو   ددا    دولددل فيهدداجت  15أعلنددت  )ج( 

لدق ا ي الصددغ ة دول أفدياىل هقدحت عدديثاف تشدأن االسدتخداذ احلدا  ل 6اال  اقيدل تينمدا قددمت 
 ؛3من املادة  8تال قية  ا ت ظ  ا عمالجت 

أعلنت ثالث دول أفياىل تالت ديدد أادا لدن عدت ظ تدأا   دا ي عنقوديدل ت دد  )د( 
 املوعد ا دد للتدم .

 اإلزالة والتثقيف للحد من المخاطر:  
  ؛استكملت دولل فيىل واحدة اإل الل قبا املوعد ا دد هلا   اال  اقيل )أ( 
م لومددداف تشدددأن ح دددم دول أفدددياىل  10مدددن أصدددا دول أفدددياىل  8قددددمت  )ب( 

 ؛2016  عاذ  7   قاتيي ا املقدمل مبوجب املادة  و/أو موقع املناف  امللوثل
والتقدددذ  دددم  املخ وندداف تدديام   عددن حالددل م لومددافدول أفددياىل  7 قدددمت ج() 
  ا ي  هيها؛
 تأساليب  الىل اإل الل. عن أتاض  أهيجتا ا متأا أهادف دولتان فيهان (د) 

 مساعدة الضحايا:  
مبوجددددب  دولددددل فيهدددداجت عليهددددا الت امدددداف 11دول أفددددياىل مددددن أصددددا  6أهددددادف  )أ( 

 وفين؛ تت ي  أو وجود من   5 املادة
 أهادف دولل واحدة فيىل توجود من   وفين مؤقت؛ )ب( 
وجددددب دولددددل فيهددددا عليهددددا الت امدددداف مب 11دول أفددددياىل مددددن أصددددا  7قدددددمت  (ج) 

م لومدداف تشددأن ويددع  مددل عمددا وفنيددل تشددأن اإلعاقددل أو  مددل عمددا وفنيددل تشددأن  5 املددادة
 م اعدة الض ايا؛
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  قمددددا    دددداعدة الضدددد اياملجهود ددددا أاددددا أد ددددت تدول أفددددياىل  6أهددددادف  )د( 
 ؛اإلعاقل األوسع نماقاجت 

دول أفددياىل تأاددا أ دديكت الضدد ايا و/أو األ ددخاق  وا اإلعاقددل  7أهددادف  )ه( 
 مليل صنع القيات.  ع

 التعاون والمساعدة الدوليان:  
 قاتيي دا املقدمدل الددولي  مدن  دالل امل داعدة الت داون و  ل فيهداجت دولد 11فلبت  )أ( 

 ؛2016  عاذ  7مبوجب املادة 
 2016  عداذ  7 قاتيي دا املقدمدل مبوجدب املدادة مدن  دالل  دولل 16 أهادف )ب( 

 ؛تأاا قدمت امل اعدة إىل دول متضيتة
استضددددداىل املن دددددقون تددددد  الددددددول املتضددددديتة والددددددول األفدددددياىل األ ددددديق  اف  (ج) 

االلت امدددداف املل ددددل مبوجددددب اال  اقيددددل والدددددول األفددددياىل املالددددل اجتمدددداع  ملدددد  تمسيدددد  لت ددددهيا 
 دددددياكاف اال صدددددال تشدددددأن االحتياجددددداف والت ددددددياف والقددددددتاف الال مدددددل للم ددددداعدة   إقامدددددل جت 

 و ش ي ها؛
ا ماستضددداهه  اللدددقين ملددد  الددديمسي  احددددة نتي دددل لالجتمددداع دددكلت  دددياكل و  )د( 
 .املن قون

 تدابير الشفافية:  
 األوليل تشأن الش اهيل؛دولل فيهاجت  قاتيي ا  80قدمت  )أ( 
 األوليل تشأن الش اهيل؛  قاتيي ا فيهاجت متأ ية    قدع لل دو  20ال   ال  )ب( 
 األوليل؛ ا دول أفياىل  قاتيي  5قدمت  )ج( 
 ؛2016 قاتيي ا ال نويل ل اذ  اجت فيه لدول 48قدمت  ()د 
 ؛2016دولل فيهاجت  قاتيي ا ال نويل ل اذ  28 قدذ ت د مل  )ه( 
 أودعت دولل فيىل واحدة جديدة وثيقل التصدي  اُلاصل  ا. )و( 

 :ةتدابير التنفي  الوطني  
يها قددوان   أهدادف دولدل فديىل واحددة    قييي دا األو  تشدأن الشد اهيل تدأن لدد )أ( 
 كاهيل؛

 دول أفياىل تأن لديها قوان  قيد النظي أو تصدد االعتماد؛  6أهادف  )ب( 
دول أفدددياىل تأادددا اادددقف  ددددات   شددديي يل و/أو إداتيدددل و/أو  ددددات   6أهددادف  (ج) 

 أ يق لتن يق اال  اقيل.
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 2017 حزيران/يونيه 30إلى  2016تموز/يوليه  1التقرير المرحل  للفترة من  -ثالثاا  

 عالمية االتفاقية -ألف 
 1 اجلدول  

 مؤمتي االست ياض الثاين أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  ااإلجياء
 1-1 مل عما دوتيوهنيد . اإلجدياءاف 

 3-1إىل 
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

عددددددد الددددددول األفدددددياىل    يدددددادة 
 علا األقا( 130) اال  اقيل

سدتخداذ اخن اض عدد حداالف اال
 املبلغ عنها امل عومل واملؤكدة

 دولل فيىل واحدة جديدة ال  اقيل يادة االنضماذ إىل ا
 دولل  101  مو  الدول األفياىل حالياجت 

 دولل ُموقِّ ل 18
الدددواتد    2020عددداذ بلدددود  ددددىل دولدددل ل 29البددداق  

 دولل فيهاجت  130 مل عما دوتيوهني  واملتمثا   
دولددل  78ق ا ي ال نقوديددل الدد إىل ا  اقيددلت ددد نضددم  مل 

   األمم املت دة عضواجت 
  امليلعقي  التبافؤ   م دل استميات ال

ممثل  الددول املوق دل اجتماعاف ثنا يل مع ف عدة قدعُ  الرتوي  ل امليل اال  اقيل
 والدول مل  األفياىل

ُوجهدددت تسدددا ا لتشددد يع الددددول علدددا التصددددي  علدددا 
 اال  اقيل/االنضماذ إليها

قدددل دتاسددديل إقليميدددل واحددددة للددددول املوق ددددل ُعقددددف حل
 تشأن التصدي  و ن يق  دات  التن يق الوفنيل

 حلقاف عما اقليميل 3عقدف   يسيخ امل اي  ال  حددهتا اال  اقيل

 المسائل/التحديات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السابع للدول األطراف -1 
  ددتخدذ عوامددا دا ليددل و اتجيددل أن ل اال  اقيددلل هدداف امل نيددل تكيددف  كددن  )أ( 

 ؟إىل اال  اقيلالدول علا االنضماذ  ش يع حمددة من أجا 
اسدددتخداذ علدددا األدلدددل املتاحدددل اململدددوب هيمدددا يت لددد  تمدددا  دددو م دددتوق اليقددد   )ب( 

 لق ا ي؟لتل  اإنتاج و/أو نقا و/أو  استخداذعلا أا الدول لك  عت  الق ا ي ال نقوديل 
الددولي  و   ي ادا ل يددادة و  اإلقليميدد  خداذ الت داون وامل داعدةكيدف  كدن اسددت )ج( 
 الق ا ي ال نقوديل؟ ا  اقيلإىل الدول انضماذ 

: رصيد التقيدم المحيرز في  تنفيي  خطية عميل االتفاقية عالميةبشأن تحقيق التقرير المرحل   -2 
 دوبروفنيك

صددوت  ومندق. ة املشدمولل تدالتقييي  اقيدل  دالل ال درت العدد الدول األفياىل   ااستمي ا دياد  -3
، 2017أيات/مددايو  20أصددب ت دولددل واحدددة، مدملشددقي، فيهدداجت   اال  اقيددل تتدداتيخ ، األ دد  تقييدديال

. وقدددددد الت ددددد  2017 شددددديين الثددددداين/نوهمرب  1وسدددددتد ا اال  اقيدددددل   حيددددد  الن دددددا  تالن دددددبل هلدددددا   
التصدددي  تأو  عليهددا، تددالتوقيع إمددا  دولددل 119مددا  موعددخ  2017ح ييان/يونيددخ  30حددىت تاال  اقيددل 
 دولل موق ل. 18دولل فيىل، و 101ومن ت   ق  الدول  .إليها االنضماذتأو عليها، 
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ال امليدل لتصددي  واالنضدماذ   ال دنواف األوىل لال  اقيدل،  بافدأ م ددل ل و د ة سديي لوت د  -4
 الست ياض.املشمولل تا الل ال رتة إليها دولل فيىل واحدة جديدة هقحت  وانضمتال  اقيل ل
اال  اقيدل  دولدل أ ديق إىل 29من  مدل عمدا دوتيوهنيد  انضدماذ  1-1ويتملب اإلجياء  -5

دولددل  130 البددالغ قدددت لبلددود اهلدددىل ا دددد  2020سددت ياض الثدداين   عدداذ حبلددول موعددد مددؤمتي اال
علدددا وق دددل   األمدددم املت ددددة لي دددت م مدددن الددددول األعضددداءدولدددل  74. وعلدددا الددديملم مدددن أن فيهددداجت 

  كدددانون أيددددف املت ددددة مدددن الددددول األعضددداء   األمدددم دولدددل  141هددد ن  ،هددداهي او فيهددداال  اقيدددل أ
 " ن يق ا  اقيل الق ا ي ال نقوديل".امل نون  71/45قيات اجلم يل ال امل  2016األول / دي مرب 

؛   اقيددلالعلددا ا صدددقت دولددل موق ددل واحدددة، مدملشددقي،، صدددوت التقييددي األ دد ومنددق  -6
مل  صدق ت دد علدا اال  اقيدل ت دد مديوت أكثدي مدن سدت سدنواف  دولل ُموقِّ ل 18وم ىن  ل  أن 

،  ن انيددددا، و تددددنن، و أوملندددددا، و أنغددددوال، و إندوني ددددياو ددددق  الدددددول  دددد   حيدددد  الن ددددا . اد وهلددددعلددددا 
سدددان  دددوم  ، و جيبدددوي، و مجهوتيدددل الكونغدددو الد قيافيدددل، و مجهوتيدددل أهييقيدددا الوسدددما، و جامايكددداو 

 . اي ، و ني  يا، و ناميبيا، و ليربيا، و كينيا، و قربق، و ال لب ، و ملامبيا، و ييبوتيين 
مددن  مددل عمددا دوتيوهنيدد  إىل  يددادة عدددد املنضددم  إىل اال  اقيددل،  1ويهدددىل اإلجددياء  -7

والدرتوي  ل امليدل اال  اقيدل، و يسديخ امل داي  الد  حدددهتا اال  اقيدل. ولت قيد   لد ، أعدد املن ددقون 
ت دد  اسددتندف و انشددمل واالسددرتا ي ياف الواجبددل لت  يدد  الددرتوي  ل امليددل اال  اقيددل.  مددل عمددا ل
مددن ىل جهدود اليسسداء واملن دق  ال داتق  هيمدا يت لد  تالددول ملد  األفدياىل الد  إ دق  األنشدمل 

 هاجت افي ألي ت ددة إقامل حوات مع دول حمإىل السرتا ي يل دعت اأن  نضم إىل اال  اقيل. و ا تما 
املنت دد  الي ي ددي  تالت دداون علددا وجددخ  دداق ومت الرتكيدد  ت. الددديها ع ظدداف تشددأاال  اقيددل و   ا

 .لوفين والدو ا مع االتمع املدين
واجتمع املن قون امل نيون تدالرتوي  ل امليدل اال  اقيدل مدع ممثلد  الددول املوق دل والددول ملد   -8

، مبدددا    لددد  يدددل الدددق ا ي ال نقوديدددلتا  اقم نيدددل األفدددياىل علدددا  دددامت اجتماعددداف  تل دددل ملددد  
 يددق مددن أجددا  ن  جنيددف املت لقددل تا  اقيددل أو دداوا الدد  عقدددف هيمددا تدد  الدددوتاف جتماعدداف الا

 االسرتا ي يل املبينل    مل عملهم.
مدددع الددددول ثنا يدددل ومشلدددت إجدددياءاف الدددرتوي  ل امليدددل اال  اقيدددل والت ييدددف  دددا اجتماعددداف  -9

تصددددي  علدددا اال  اقيدددل. و   دددقا الصددددد، وجدددخ املن دددقون تسدددا ا إىل املوق دددل لتشددد ي ها علدددا ال
دولددل ملواهدداهتم مب لومدداف حمدثددل عددن اجلهددود املبقولددل  19الدددول املوق ددل الدد  كددان عدددد ا  نددقا  

للتصدددي . وتدا علددا  ددق  اليسددا ا،  كدديف إحدددق الدددول املوق ددل أاددا ال  كنهددا التصدددي  علددا 
يدل علا اعت اذ أقيب دولدل إليهدا االنضدماذ إىل اال  اقيدل. وفلبدت  اال  اقيل حاليا ل دذ وجود ما

م لومدداف إيدداهيل تشددأن ال قبدداف والت دددياف الدد   واجههددا الدددول     ددق  االجتماعدداف أيضدداجت 
 احت  ق  االجتماعاف ال يصل للمن ق  لتأكيد است داد م لتقددع الددعم عمليل التصدي . وأ

 .للدول املوق ل   عمليل التصدي 
إىل دول ملدد  موق ددل وااددقوا تسددا ا وعددالوة علددا االجتماعدداف الثنا يددل، وجددخ املن ددقون  -10

  مواف م ها للرتوي  ل امليل اال  اقيل. وكانت سيا النكا من ت   ل  الدول.
وي  وتالت دداون مددع املن دد  امل ددين تتدددات  التن يددق الوفنيددل، ا ددرت  املن ددقون امل نيددون تددالرت  -11

تشددأن التصدددي  علددا اال  اقيددل واسددتهدهت  ددق  احللقددل    نظدديم حلقددل دتاسدديل  اقيددل ل امليددل اال 
ملناقشل الت ددياف واحللدول املمكندل  ا دىل إ احل ال يصل هلعلا اال  اقيل لدول األهييقيل املوق ل ا

   احلقلددل . وقددد  داتكت   استضداهل احللقددل الدتاسديل حكومدل أوملندددا وعقددف يهداإل االنضدمامه
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احللقدل الدتاسديل   دع  داتكت   . و 2017مدايو أيات/ 30إىل  29تأوملندا   ال رتة من  كمباال
           ،مجهوتيددددددل الكونغددددددو الد قيافيددددددلو و ن انيددددددا، ،  دددددد  أوملنددددددداعلددددددا اال  اقيددددددل موق ددددددل أهييقيددددددل دول 
ولدل مدملشدقي كدعدن  ، هضدالجت وني  يدا ،وناميبيدا ،وليربيدا ،وكينيدا ،وملامبيدا،  دوم  وتيين دييب نوسا

فيىل جديدة. وقدمت الدول املوق ل ال  حضيف  قا النشاط م لوماف م تكملل عن مواق ها 
لتبدادل أهضدا   اصدلتالتصدي  علا اال  اقيل. وعقدف جل ل   اعليدل و ممتها املت لقل احلاليل 

 لتصدي  علا اال  اقيل.ا ددة ال  عول دون اال با للتغلب علا ال قباف والت دياف 
دددو   -12 ي االعددداد األهييقددد  تدددأن  لدددن ال دددالذ واألمدددن التددداتع لالعددداد احللقدددل الدتاسددديل،  ك 

ندددددوان "نددددد   ت  إعالندددددا 2016  ات/مدددددات   29امل قدددددودة    584األهييقددددد  اعتمدددددد   جل دددددتخ 
الددول األعضدداء الد  مل  صددق ت دد علددا هيدخ وعددذ االنتشددات" دعدا  ،وعديدد األسدل ل، ال دال 

يهددا إىل أن    ددا  لدد ، ونا ددد الدددول األفددياىل أال  ددد ي جهدددا   الوهدداء اال  اقيددل أو  نضددم إل
اإلفددات ااددقاا االعدداد إحدددااا تشددأن ملبددادت    امددوج   أيضدداجت االعدداد األهييقدد  تالت اماهتددا. وقدددذ 

االسددرتا ي   لاعمددال املت لقددل تاأللغدداذ واملت  ددياف مددن  ل دداف احلدديب التدداتع لالعدداد األهييقدد  
 ي دد  مددن أجددا إلجددياءاف املت لقددل تاأللغدداذ ااستقصدداء األ دديق تشددأن ، و 2017-2014لل ددرتة 

 2014،   ني دددان/أتييا الت ددداون تددد  البلددددان األهييقيدددل   ميددددان اإلجدددياءاف املت لقدددل تاأللغددداذ
 علا التوا . ،2017 باط/ هربايي و 

          إىل اال  اقيدددل،يشدددكا االنضدددماذ م ددددل التصدي /االنضدددماذ، التبدددافؤ   ومدددع اسدددتميات  -13
  حاجددل إىل   اصدداجت  عددياجت  ،الددول الدد   نددت  و/أو اد ن الددق ا ي ال نقوديددلال سديما مددن جانددب 

احلدوات مدع املنت د  واصا املن قون املشداتكل تصدوتة كاملدل    قا الت دا، سي واجهلومل م اجلل.
 اال  اقيدل. و ناولدت الي اسدل أيضداجت الي ي ي  وحا  ا الق ا ي ال نقوديدل حلدثهم علدا االنضدماذ إىل 

اسددرتا ي يل لددديها احتياجدداف دولددل حا  ة/منت ددل  17لددد ول   حددوات مددنظم مددع تا ددق  امل ددألل 
 وسيل ذ لليسساء واملن ق  املقبل  متات ل  ق  االحتياجاف.

ولت  يدد   ن يدددق اال  اقيدددل، عقددددف ثدددالث حلقددداف عمدددا  دددالل ال دددرتة قيدددد االسدددت ياض.  -14
مددع الرتكيدد   ،عمددا   تددانكو الجتمددا  الدددول األفددياىل حلقددل ت ددين الدددوتة ال ددات ل واستضدداىل 

امليكدد  ، كمددا استضدداىل حلقددل عمددا أ دديق   2017    ات/مددات  ، علددا جنددوب  دديق  سدديا
تكيوا يددا مددع الرتكيدد   كدد   تا ي عديددد األسددل ل و ن يددق  اإلقليمدد  للم دداعدة علددا الت قدد  مددن

الدددرتوي  تدددات  تاملن ددقون امل نيدددون   ددات . و 2017ييان/يونيدددخ   ح  ، علددا جنددوب  ددديق أوتوتددا
 .2017  أيات/مايو  ،تأوملندا ،التن يق الوفنيل   حلقل دتاسيل تشأن التصدي    كمباالو 

 الت دياف ا ددة هيما يت ل  تالتصدي  علا اال  اقيل/االنضماذ إليها
ياف التاليددل الدد   واجههددا الدددول  ددالل ال ددرتة قيددد االسددت ياض، حدددد املن ددقون الت ددد -15

 املوق ل والدول مل  األفياىل   التصدي  علا اال  اقيل/االنضماذ إليها:
 حمدوديل وع  صان   القيات الي ي ي  تاال  اقيل؛ )أ( 
 التناهن ت  األولوياف الوفنيل؛ )ب( 
 السيما من جانب الدول مل  املتضيتة؛ -عدذ اال تماذ تاال  اقيل  )ج( 
 الب وقيافيل الدا ليل؛ ()د 
 الشواملا األمنيل اإلقليميل؛ )ه( 
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 ي ف التن ي  ت   تلف أص اب املصل ل الوفني ؛ )و( 
ات  ا  م دل دوتان املوظ   احلكومي  القين ي ملون    قا االدال وحمدوديدل  ) ( 

  بادل امل لوماف؛
 حمدوديل املواتد البشييل؛ ) ( 
 اف.عدذ ك ايل املي اني )ط( 

 تدمير المخزونات واالحتفاظ بها -باء 
 2اجلدول   

 مؤمتي االست ياض الثاين أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  ااإلجياء
 مددددل عمددددا دوتيوهنيدددد . اإلجددددياءاف 

 5-2إىل  2-1
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

عددددددد الددددددول األفدددددياىل الددددد   يدددددادة 
  دم    وناهتاأات 

امل دا ا عدن اإلتدالد تهدع م دتوياف 
مبا    لد  ، 3املت لقل تتن يق املادة 

 لومددددددددداف عدددددددددن كميدددددددددل الدددددددددق ا ي امل
الصددددددغ ة ا ددددددت ظ  ددددددا واالسددددددتخداذ 

 املقيت هلا
تهدددع م دددتوق  بدددادل امل لومددداف عدددن 
املماتسدددددددداف اجليدددددددددة وال  الددددددددل مددددددددن 
حيددددددددد  التكل دددددددددل    دددددددددال  ددددددددددم  
املخ وناف، مبا    ل  علا ص يد 

 لبيئيل والك اءةال المل واآلثات ا

هددددددادف سددددددبع دول أفددددددياىل تددددددأن لددددددديها  مددددددل لتدددددددم  أ ويع  مل  ُيص د هلا مواتد كاهيل
 املخ وناف أو تأاا تصدد وي ها

أتلغددددت سددددت دول أفددددياىل عددددن  مبيدددد  م دددداي  مت لقددددل 
 تال المل والبيئل

 3فلبت دولتان فيهان امل اعدة لالمتثال للمادة 
 ددددددم   دول أفددددياىل م لومدددداف تشددددأن حالددددل 8قدددددمت 

   وناهتا والتقدذ ا ي     ل  
تلغددت دولتددان فيهددان تأامددا تصدددد ويددع  مددل لتدددم  أ

   وناهتما
 
 

 ال  وجد  قاتيي    قا الصدد  يادة  بادل املماتساف الواعدة 
 مبيدددددددددد  ادددددددددد  مناسددددددددددب لالحت ددددددددددا   

 تاملخ وناف
دولدددددل فيهددددداجت تأادددددا ال  ددددد ال عدددددت ظ تدددددق ا ي  11أتلغدددددت 

 ياض ال    مح  ا اال  اقيلعنقوديل لامل
دول أفياىل م لومداف حمدثدل تشدأن اسدتخداذ  6قدمت 

الق ا ي الصغ ة ال  عت ظ  ا وهقا لاحكاذ الواتدة   
  3املادة 

دول أفدددددياىل أادددددا لدددددن عدددددت ظ تدددددأا   دددددا ي  3أعلندددددت 
 عنقوديل ت د املوعد ا دد للتدم 

اإل بددددددددات تدددددددد عالن االمتثددددددددال املت لدددددددد   
 خ ونافتتدم  امل

 قبا املوعد ا دد 3امتثلت دولل فيىل واحدة للمادة 

تمددددددوتاف ملدددددد   دددددددات  تشددددددأن الااددددددا   
 توق لامل

أتلغت دولل فيىل واحدة عن   وناف م لنل مدؤ يا مدن 
 جانب إحدق الشيكاف الت اتيل 

 المسائل/التحديات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
للدددول األفددياىل أن  دددعم تددأكرب قدددت مددن الك دداءة عمليددل  دددم   كددن كيددف  )أ( 

 ؟املخ وناف الصغ ة أو ا دودة من الق ا ي ال نقوديل
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كيدددف  كدددن للددددول األفدددياىل أن  قددددذ الددددعم إىل الددددول األفدددياىل األ ددديق  )ب( 
 الدول مل  األفياىل ال   واجخ عدياف أكرب   سياق  دم  املخ وناف؟كقل  إىل و 

هيمدا تدد  الددول الدد    لت داون وامل دداعدة الددوليم دتوق لأمثددا ال دبيا إىل مدا  )ج( 
 ؟   ال التدم قدتاف لديها ال  و ل  لديها   وناف 

 لوماف املت لقل تالتكنولوجياف املبتكية وال  الل مدن حيد  املكيف  كن نشي  )د( 
 ؟تقدت أكرب من ال  اليل تدم  املخ ونافلالتكل ل 
          املت  دددددية ا ددددت ظ  دددددا الصددددغ ة الددددق ا ي  يدددددلكيددددف  كددددن التأكدددددد مددددن أن كم ()ه 

 .لاملياض امل مو   ا مبوجب اال  اقيلتالضيوتة ال دد األدىن الال ذ  ت او  ال 

: رصيييد التقيييدم المحيييرز فييي  تنفيييي  خطييية عميييل بشيييأن تيييدمير المخزونييياتالتقريييير المرحلييي   -2 
 دوبروفنيك

دولدل فديىل تدأن  39قيل الق ا ي ال نقوديل حيد  الن دا ، أهداد مدا  موعدخ منق د ول ا  ا -16
            دولددل منهددا أاددا أمتددت ت ددد  لدد   دددم    وناهتددا 29، وأعلنددت 3عليهددا الت امدداف مبوجددب املددادة 

 يف   وناهتا قبا التصدي  علا اال  اقيل.أو أهادف تأاا دم  
دولددل فدديىل واحدددة )هين ددا( وهاء ددا تالت اماهتددا  و ددالل ال ددرتة قيددد االسددت ياض، أعلنددت -17

ا دددددد هلددددا لتددددم    وناهتددددا و ددددو  اإلل امددد قبدددا أكثددددي مددددن سدددنت  مددددن املوعددددد  3مبوجدددب املددددادة 
  .2018 عاذ
تيانددداف تمسيدددل أ ددديق و  7واتدة   التقددداتيي املقدمدددل مبوجدددب املدددادة للم لومددداف الددد ووهقددداجت  -18

الت امدداف مبوجددب مددن الدددول األفددياىل  10لدددق  ،2016  عدداذ  الدددول األفددياىلمقدمددل مددن 
              ، سددددلوهاكيا، وسوي ددددياوتدددد و، وجنددددوب أهييقيددددا، و تلغاتيددددا، و   ددددوانا، و تو إسددددبانيا،  و دددد  3املددددادة 
 .كوتاتي او، وكيوا يا، و  -وملينيا 
لدددول األفددياىل قدددمت يندداين دول أفددياىل هقددحت مددن تدد  ا، 2017 خيونيددح ييان/ 30وحددىت  -19

م لومدداف عددن  ن يددق الت اماهتددا  2016   قاتيي ددا ال ددنويل ل دداذ  3يهددا الت امدداف مبوجددب املددادة الدد  عل
تي ددداو  قاتيي دددا األوليدددل عدددن  -. ومل  قددددذ دولتدددان فيهدددان ادددا جندددوب أهييقيدددا وملينيدددا 3مبوجدددب املدددادة 

 .، علا التوا 2016ني ان/أتييا  29و 2011 شيين األول/أكتوتي  28الش اهيل امل ت قل   
، سددلوهاكيا، وسوي دددياو تلغاتيددا، و   ددوانا، و تو وقدددمت سددبع دول أفددياىل و دد  إسددبانيا،  -20

تددم  وتالتدا  سدتكون م دتوهيل عن التاتيخ املتوقع لالنتهاء مدن ال دثلم لوماف حم كوتاوكيوا يا، و 
 .قبا املوعد ا دد لكا منها 3اللت اماهتا مبوجب املادة 

األفدياىل الد  مخن من الدول ، أهادف ل عما دوتيوهني من  م 1-2ووهقاجت لإلجياء  -21
 تدأنو د  إسدبانيا، وسدلوهاكيا، وسوي ديا، وكيوا يدا، وكوتدا  تتدم    وناهتدا عليها الت امافال   ال 

   عمليل التدم . أحي ف  قدماجت أو أاا املخ وناف و/لديها  مل لتدم  
   7قييييهمدددا املقددددم  مبوجدددب املدددادة وأهدددادف دولتدددان فيهدددان ادددا تلغاتيدددا وتددد و     -22
 تأاما تصدد ويع  مل لتدم    ا ياا ال نقوديل. 2016 عاذ
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وأهادف دولل فيىل أ يق    تو  وانا تأاا فلبت م اعدة  قنيدل لتقيديم االحتياجداف  -23
 وويع  مل للتدم .

ا يددا، وكوتددا وأهددادف سددت دول أفددياىل  دد  إسددبانيا، وتو  ددوانا، وتدد و، وسوي دديا، وكيو  -24
 تأاا ستك ا  واه  اُلمل مع امل اي  الدوليل    ا  ال المل ومحايل البيئل.

و د  سدلوهاكيا، وكيوا يددا،  3وأعلندت ثدالث دول أفدياىل عليهدا الت امدداف مبوجدب املدادة  -25
 وكوتا تالت ديد أاا لن عت ظ تأا   ا ي عنقوديل ت د املوعد ا دد للتدم .

البوسددنل واهليسدد ، و تل يكددا، و إيماليددا، و أملانيددا، دولددل فيهددا  دد  إسددبانيا، و  11وأهددادف  -26
   قاتيي ددا املقدمددل    ولندددا و هين ددا، ، و وسوي دديا ،سددلوهاكياو ي ، الدددمو ، يلمهوتيددل التشدديكواجل
مت  دددية ألملدددياض صدددغ ة   دددا ي و ق ا ي عنقوديدددل تدددعدددت ظ أو كاندددت عدددت ظ تأادددا  2016عددداذ 

. 3املدادة مدن  6ال قدية ث نظم مضادة للق ا ي ال نقوديدل وهقداجت ألحكداذ ست داالتدتيب و/أو ال
هين دددا، و أملانيدددا، وسوي ددديا، و   ددد  إسدددبانيا،مخدددن دول الددددول األفدددياىل، أتلغدددت   دددق تددد  مدددن و 

ال دددد اإلمجددا  اخن داض ت ظ  ددا ممددا أدق إىل الددق ا ي ال نقوديددل ا دت د  اسددتخداذ و ولنددا عددن 
وأهددادف  يدادة م دتوق اإلتدالد مقاتندل تدال رتة ال داتقل. ظ  دا ولكدن إىل للدق ا ي ال نقوديدل ا دت 

لدديها الدق ا ي ال نقوديدل ا ت د ة ت ددذ اخن داض م دتوق ل يكدا، و د  ت ،واحد هقدحتدولل فيىل 
 ل دذ التدتيب علا كي يل التخلص من األنوا  ا ت  ة من الق ا ي. 2016عاذ   
 واالحت ددا  افتدددم  املخ ونددعقددد املن ددقون امل نيددون ت، و ددالل ال ددرتة املشددمولل تددالتقييي -27
 3املدادة مبوجدب الت اماهتدا حيد  قداموا تتدقك  ا تلقاءاف ثنا يل مدع عددد مدن الددول األفدياىل   ا

 لدددد  لدددو  ن يدددق ا دددي  لدددا  دددوه  م لومددداف م دددتكملل عدددن التقددددذ ي ها عشددد  مدددن اال  اقيدددل و 
الدثالث األفدياىل دولدل مدن الددول تسالل إىل كدا ون ن قوجخ املتاإلياهل إىل  ل ، و لت اماف. اال

إلتددالد عددن حالددل  ددا إىل اودعو املت لقددل تالشدد اهيل ال ددنويل    قدددع  قاتيي ددا األوليددل أو  املتددأ ية
 .3 املادة مبوجب ن يق الت اماهتا 
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 والتثقيف للحد من المخاطر زالةاإل -جيم 
 3اجلدول   

 مؤمتي االست ياض الثاين أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  اجياءاإل
 مدددددل عمدددددا دوتيوهنيددددد . اإلجدددددياءاف 

 8-3إىل  3-1
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

اخن اض عدد الض ايا اجلدد، علمداجت تدأن 
 اياي  جوداهلدىل  و عدذ و 

األتايدددددد  املشددددددتبخ هيهددددددا  لم دددددداح  يددددددادة
  تاعيدددددلامل ددددديج عنهدددددا ألملدددددياض م يشددددديل و 

 واجتماعيل وهاتيل
املخصصل لإل الل واتد الش ي ل امل وجيخ 
 أهضا تشكا

 من األمن   التنقام يد من احلييل و 
تهددددددددع م ددددددددتوق  بددددددددادل امل لومدددددددداف عددددددددن 
املماتسدددداف اجليددددددة وال  الدددددل مدددددن حيددددد  
التكل دددددل    دددددال اإل الدددددل، مبدددددا    لددددد  
علدددددددا صددددددد يد ال دددددددالمل واآلثدددددددات البيئيدددددددل 

 والك اءة

 ل قييم ح م املشكل
ألفدياىل املتضديتة الد  علا الددول ا)أ( 
املدددادة مبوجدددب  ال عليهدددا الت امددداف  دددال 
ل يددددددادة أن  بددددددقل قصدددددداتق جهددددددد ا  4

الويو  تشأن مواقدع  ل داف الدق ا ي 
  املناف   ونماقها وح مها ال نقوديل

الددددددددد  اضدددددددددع لواليتهدددددددددا أو سددددددددديميهتا، 
  امل دددح )التقنيدددل وملددد  اسدددتناداجت إىل اُددد

خ الظدددددددديوىل يالتقنيددددددددل( ح ددددددددبما  قتضدددددددد
 اجلواحل

دول أفددددياىل م لومدددداف تشددددأن مواقددددع  8قدددددمت 
 التلوث تالق ا ي ال نقوديل وح مها ونماقها 

 دول أفياىل عن مناف  ملوثل جديدة 3أتلغت 

دول أفدددياىل عليهدددا الت امددداف مبوجدددب  7أتلغدددت  من األيياتنا  محايل ال 
تأاددددا وهدددديف تدددديام   ثقي يددددل لل ددددد مددددن  4املددددادة 

ديددد املندداف  املخددافي و/أو ويدد ت عالمدداف لت 
 اُلمية وقامت تت يي ها

 
 كاهيلويع  مل  ُيص د هلا مواتد   

  ددددددددددددد ا الددددددددددددددول األفدددددددددددددياىل أن )أ( 
اسدددددددددددرتا ي ياف ويدددددددددددع املتضددددددددددديتة إىل 

و مدددددددددددحت وفنيددددددددددددل إل الدددددددددددل الددددددددددددق ا ي 
وتددددددددددء  4متتثدددددددددا للمدددددددددادة ال نقوديدددددددددل 

امل ددددددددح   ن يددددددددق ا تندددددددداء علددددددددا نتددددددددا  
وم ددددالف اإل الدددل، مدددع مياعددداة أهضدددا 

اي  واألسدددددددددداليب املماتسدددددددددداف، وامل دددددددددد
 الدوليل والوفنيل

دول أفدددياىل عليهدددا الت امددداف مبوجدددب  5أتلغدددت 
 تأاا  صصت مواتد وفنيل لإل الل 4املادة 

دول أفدددياىل عدددن حالدددل تددديام  اإل الدددل  7أتلغدددت 
 والتقدذ ا ي     ن يق ا

 

مل  قدذ أا دولل م لوماف عن إ يا  االتم اف  االست اتلعند إعداد يل شمولال 
 ضيتة   ويع  محت اإل الل املت
 

إداتة امل لومدداف تغدديض الت ليددا وااددا   
 القياتاف واإلتالد

أتلغت دولتان فيهان عن م احل األتاي  امل يج 
 عنها تميق أ يق  الىل اإل الل
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 المسائل/التحديات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
أن ال اعلددل    ددال التن يددق اجلهدداف   ددا مددن مللدددول األفددياىل و  كددن لكيددف  )أ( 
مددن أجددا ويددع  مددحت ه الددل مددن املتضدديتة اجلهددود الدد   بددقهلا الدددول وجددخ ممكددن أهضددا ت دددعم 

 ؟املتضيتة واإلهياج عنها و ن يق احي  التكل ل مل ح األتاي    املناف  
أن ق ال اعلددل    ددال التن يدداجلهدداف مل  ددا مددن كيددف  كددن للدددول األفددياىل و  )ب( 
تدديام  التثقيددف   مددن أجددا ويددع املتضدديتة اجلهددود الدد   بددقهلا الدددول ممكددن  وجددخأهضددا ت دددعم 

 ؟ ال احلد من املخافي و ن يق ا

: رصد التقدم المحرز في  تنفيي  بشأن اإلزالة والتثقيف للحد من المخاطرالتقرير المرحل   -2 
 خطة عمل دوبروفنيك

ان، وأملانيددا، والبوسددنل واهليسدد ، و شدداد، واجلبددا و دد  أهغان ددت أفددياىلدول  10أهددادف  -28
تأاددددا ملو ثدددددل ، و ددددديل ، وال ددددياق، وكيوا يددددا، ولبنددددان مجهوتيددددل الو الد قيافيددددل الشدددد بيلاألسددددود، و 

  الل ال رتة املشمولل تالتقييي. 4الت اماف مبوجب املادة تالتا  عليها وتأن  مبخل اف الق ا ي ال نقوديل
السددددت ياض، أعلنددددت دولددددل واحدددددة، و دددد  مو امبيدددد ، عددددن الوهدددداء و ددددالل ال ددددرتة قيددددد ا -29

 .2021املت لقل ت  الل و دم    ا ي ا ال نقوديل قبا عاذ  4تالت اماهتا مبوجب املادة 
دول أفددياىل  10قدددمت يندداين دول هقددحت مددن أصددا ، 2017 خيونيددح ييان/ 30وحددىت  -30

يددا، والبوسددنل واهليسدد ، واجلبددا األسددود، ، و دد  أهغان ددتان، وأملان4عليهددا الت امدداف مبوجددب املددادة 
 .2016، وال ياق، وكيوا يا، ولبنان،  قاتيي ا ال نويل ل اذ مجهوتيل الو الد قيافيل الش بيلو 

دول أفياىل، و   أهغان دتان، وأملانيدا، والبوسدنل واهليسد ، واجلبدا األسدود،  8وقدمت  -31
، 2016يددا، ولبنددان،    قاتيي ددا ال ددنويل ل دداذ ، وال ددياق، وكيوا مجهوتيددل الو الد قيافيددل الشدد بيلو 

 م لوماف تشأن مواقع املناف  امللوثل تالق ا ي ال نقوديل ونماقها ومدق امتدا ا.
مجهوتيدددل الو دول أفددياىل، و ددد  أهغان ددتان، وأملانيددا، والبوسدددنل واهليسدد ، و  7وقدددمت  -32

أن حالدددل الدددربام  املت لقدددل ت  الدددل ، وال دددياق، وكيوا يدددا، ولبندددان، م لومددداف تشدددالد قيافيدددل الشددد بيل
  ل اف الق ا ي ال نقوديل املوجودة   أتاييها والتقدذ ا ي  هيها. 

و ددالل ال ددرتة املشددمولل تددالتقييي، أتلغددت دولتددان فيهددان، اددا ال ددياق ولبنددان، عددن  قدددع  -33
نقوديل تمديق م لوماف تشأن اإلهياج عن أتاض كان يشتبخ   احتوا ها علا  ل اف للق ا ي ال 

 أ يق  الىل اإل الل.
دول أفدددياىل، و ددد  اجلبدددا األسدددود، وكيوا يدددا، ولبندددان عدددن اكتشددداىل منددداف   3وأتلغدددت  -34

 ملوثل إياهيل. 
، و ددد  4دول أفدددياىل عليهدددا الت امددداف مبوجدددب املدددادة  7وعدددالوة علدددا  لددد ، أهدددادف  -35

، وال دددياق، وكيوا يدددا، ل الشددد بيلمجهوتيدددل الو الد قيافيدددأهغان دددتان، وأملانيدددا، والبوسدددنل واهليسددد ، و 
ولبندددان تأادددا اادددقف  ددددات  للتثقيدددف    دددال احلدددد مدددن املخدددافي و/أو مندددع وصدددول املددددني  إىل 

 املناف  امللوثل مبخل اف الق ا ي ال نقوديل عن فيي  ويع عالماف هلا و  يي ها.
والبوسدنل واهليسد ،  ، و د  أملانيدا،4دول أفياىل عليها الت اماف مبوجب املادة  5وأتلغت  -36
 ، وكيوا يا، ولبنان، تأاا  صصت مواتد وفنيل لإل الل.مجهوتيل الو الد قيافيل الش بيلو 
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، و   أهغان دتان، والبوسدنل 7دول أفياىل    قاتيي ا املقدمل مبوجب املادة  6وأتلغت  -37
نددان، عددن الت دددياف ، وال ددياق، ولبمجهوتيددل الو الد قيافيددل الشدد بيلواهليسدد ، واجلبددا األسددود، و 

 .4ال   واجهها وعن امل اعدة والت اون الدولي  الال م  هلا للوهاء تالت اماهتا مبوجب املادة 
 بددددادل  وللوهدددداء تأحددددد األ ددددداىل الي ي دددديل ُلمددددل عمددددا دوتيوهنيدددد  و ددددو تهددددع م ددددتوق -38

   لدد  علددا  امل لومدداف عددن املماتسدداف اجليدددة وال  الددل مددن حيدد  التكل ددل    ددال اإل الددل، مبددا
 الددل ، ايددمل ت الندديوي  و ولندددا، تصدد تهما من ددق  لإلصدد يد ال ددالمل واآلثددات البيئيددل والك دداءة

 ، ت دد من األنشمل  الل ال رتة قيد االست ياض.خافياملل د من لوالتثقيف 
 ييددددف املت لدددد  تددددالتمويي ال ملدددد ، أجدددديق املن ددددقون    7-3وهيمددددا يت لدددد  تدددداإلجياء  -39
الدد  تشددأن الت دددياف مت هدددا اإل الددل الي ي ددي  مناقشدداف مددع  2017ع عدداذ وتتيدد 2016 عدداذ

الددد   كدددن للددددول أن  قددددذ مدددن  دددبا تشدددأن الاألسددداليب والتكنولوجيددداف، و  دددا    يواجهوادددا 
وتكدددد ف  ددددق   عليهددددا اال  اقيددددل.الدددد   ددددنص األ ددددداىل  الهلددددا الدددددعم لل مددددا اليامدددد  إىل عقيدددد  

اجليدددة امل ددح مماتسدداف ألن مل ددح، ف وامل دداي  املناسددبل    ددال اماتسدداملاأايددل املناقشدداف علددا 
. وعلددا الدديملم مددن التقدددذ ا ددي    مددن اال  اقيددل 4مددادة ال  ددال لللتن يددق اجت م ددبقاجت ل دديف شددكا 

لمبالغل    قدديي م داحاف املنداف  املشدتبخ   أادا  نا  أمثلل لال   ال  مبي  التقنياف املناسبل، 
 . اللاملكل ل لإلمواتد لل تا دىل إيؤدا إ مية، ما 

وجدديق  ن يددق ا  ددقا  مددل عمددا  ونن ددق، ويددع امل2016 مددن عدداذ ييددفمملددع اُل  و  -40
ال ديق ت داتب و ال  إفدات تلدد حمددد ملناقشدل عما ال اذ. و   قا ال ياق، نظم املن قون حلقل 

 17الددد  عقددددف    ومج دددت  دددق  احللقدددل التقنيدددل،امليددددان. تبقيدددل علدددا مقيتدددل مدددن والت ددددياف امل
ميكد  جنيدف الددو  إل الدل األلغداذ ، والد  ي  دي هلدا لبنانت  ت وف،  2016نوهمرب  شيين الثاين/

لاعمددال اإلقليمدد  يك  املامليكدد  اللبندداين لاعمددال املت لقددل تاأللغدداذ/، كددال مددن لاملددياض اإلن ددانيل
ربندددام  األمدددم   لوممثلددد، الدددلامل افهددد، ومت هددددين وفنيددد  ودوليددد  لإل الدددل، واجلاملت لقدددل تاأللغددداذ

اإل الددل، وأ ي ددت ال يصددل ت ددد امل ددح و حلقددل ال مددا، نوقشددت أسدداليب املت دددة اإلمددا  . و ددالل 
االجتمدددا  الددددو  ال شددديين ملددددييا االجتمدددا  الددددو   لددد  ملتات دددل  دددق  األعمدددال علدددا  دددامت 

الددقا عقددد    ا األمدم املت دددةم تشددات ال شديين ملدددييا تدديام  ال مددا الوفنيدل املتصددلل تاأللغدداذ و 
 . 2017هربايي  باط/ 10إىل 7ال رتة من 

، استضاهت ت اسدل ا  اقيدل حظدي األلغداذ 2017ح ييان/يونيخ  7   عالوة علا  ل ،و  -41
وتددعم  قدين  ميك  جنيدف الددو  إل الدل األلغداذ لاملدياض اإلن دانيلاملضادة لاهياد تاال رتا  مع 
وكدان اهلددىل  تشأن إيد اء المداتع ال دامل  علدا اإلهدياج عدن األتايد .من  قا امليك  حلقل عما 

  اقيداف الا  والدرتوي  هلدا   يداعدن األت  اإلهياج و  قدع  ل عامل عن مبادئ من حلقل ال ما 
   ؤيدد القا مدل  اف الصدلل الد األفدي واألدوافاألعمدال املت لقدل تاأللغداذ، و قيديم  وم اي الدوليل 
املماتسداف اجليددة والت ددياف   علا  بدادل اآلتاء تشدأن ع املشاتكيو ش  ، يات عن األ اإلهياج

 ال    ترب أساسيل لوهاء الدول تأ داهها    قا االال.  ياألت عن ا   ن يق أنشمل اإلهياج 
املت لددد  تتوثيددد  الت ددداون و وسددديع  الدددخ، ينظدددي املن دددقون    8-3وهيمدددا يت لددد  تددداإلجياء  -42

   . و ات  املن قون أيضاجت حاالف قمييل حمددةأ يق   تهدىل حالل أو عدة عقد حلقل عما 
أنشدددمل  ددداملل مدددع املن دددق  امل نيددد  تالت ددداون وامل ددداعدة الددددولي  مدددن أجدددا    يددد  الت ددداون تددد  

 الدول املتضيتة والدول املالل.
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 مساعدة الضحايا -دال 
 4اجلدول   

 مؤمتي االست ياض الثاين داىلأ 

  التقدذ ا ي  لواجب ااا  ااف ااإلجياء
     مدددددددل عمددددددددا دوتيوهنيددددددد . اإلجددددددددياءاف

 4-4إىل  4-1
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

ع دددددددد  نوعيدددددددددل امل دددددددداعدة املقدمدددددددددل إىل 
 األ خاق  وا اإلعاقل و يادة ح مها
 يسددددديخ احدددددرتاذ حقدددددوق اإلن دددددان جلميدددددع 

 األ خاق
 يدددادة  بدددادل امل لومددداف عدددن املماتسددداف 

 ل  الل من حي  التكل لاجليدة وا
 يدددددددادة إ ددددددديا  الضددددددد ايا   املشددددددداوتاف 
وعمليددددداف صدددددنع ال ياسددددداف والقدددددياتاف 

 تشأن القضايا ال  هتمهم
 يددادة امل ونددل   سددياق الت دداون مددن أجددا 
تيام  م اعدة الض ايا تواسمل اآللياف 
التقليديدددددددل، والت ددددددداون هيمدددددددا تددددددد  تلددددددددان 
اجلندددددوب، والت ددددداون اإلقليمددددد  والثالثددددد ، 

ليتحت ت  املن ق  ومياك  التن ي  علا وا
 الص يد الوفين

النتا   ا ي ة و/أو املتوق ل   إظهات  يادة 
 7املادة    إفات قاتيي الش اهيل املقدمل 

  دعيم القدتاف الوفنيل
احلكومددددددل دا ددددددا    يدددددد  من دددددد  )أ(

 لتن ي  م اعدة الض ايا
ويدددع  مدددل عمدددا وفنيدددل تشدددأن  )ب(

فنيددددددل تشددددددأن اإلعاقددددددل أو  مددددددل عمددددددا و 
 م اعدة الض ايا

 2016 عام نهاية )أ(

دول أفددددددياىل تأاددددددا عينددددددت من ددددددقاجت  6أهدددددادف 
 وفنياجت أو توجود من   وفين

أهادف دولل فديىل واحددة توجدود من د  وفدين 
 مؤقت
 2018 عام نهاية )ب(

دول أفدددددياىل تأادددددا ويددددد ت  مدددددل  7أهدددددادف 
عمدددددا وفنيدددددل تشدددددأن اإلعاقدددددل أو  مدددددل عمدددددا 

 اياوفنيل تشأن م اعدة الض 
أتدددددددي ف دولتددددددددان فيهددددددددان الت دددددددددياف املتصددددددددلل 
تآليدددددددداف  ن يدددددددددق القددددددددوان  املت لقدددددددددل مب ددددددددداعدة 

 الض ايا و/أو قانون اإلعاقل

دول أفدددياىل تأادددا أد دددت جهود دددا  6أتلغدددت 
مل دددداعدة الضددددد ايا   قمددددا  اإلعاقدددددل األوسدددددع 

 نماقا
دول أفددياىل تأاددا أ دديكت الضدد ايا  7أهددادف   يادة إ يا  الض ايا

 ددخاق  وا اإلعاقددل   عمليددل صددنع و/أو األ
 القيات

 5دول عليها الت اماف مبوجب املادة  8قدمت   بادل امل لوماف
 7 قاتيي الش اهيل امل ت قل مبوجب املادة 

قدددددمت دولتددددان فيهددددان م لومدددداف   صدددديليل عددددن 
 5الت دياف واألولوياف الي ي يل    ن يق املادة 
ات نشدداط جددانيب مشددرت  تدد  اال  اقيدداف إلصددد

املنشددوت امل ندددون إت دداداف تشدددأن ادد  متكامدددا 
 مل اعدة الض ايا 

 إت اداف تشأن اإلتالد عن م اعدة الض ايا  

دول أفددددددددياىل امل دددددددداعدة والت دددددددداون  7فلبددددددددت  الدعم وامل اعدة والت اون 
 الدولي  مل اعدة الض ايا

دولدددل فيهدددداجت الت ددداون وامل دددداعدة    13مت قدددد  
  ال م اعدة الض ايا

 لمسائل المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السادس للدول األطرافا -1 
مب دداعدة   م نيدد  وفنيددمن ددق  مددا  دد  ال قبدداف الدد  متنددع الدددول مددن   يدد   )أ( 
 الض ايا؟
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اإلعاقددل تشدأن مدا  د  ال قبدداف الد  متنددع الددول مددن ويدع  مددحت عمدا وفنيددل  )ب( 
 م اعدة الض ايا؟تشأن و محت عما وفنيل 

شدددأن ا بدددا  اددد  تإت ددداداف املنشدددوت امل ندددون كدددن للمن دددق  ع ددد  كيدددف   )ج( 
 ؟ اعدة الض اياملمتكاما 
مدددددا  ددددد  اآلليددددداف الددددد    ددددداعد علدددددا  يدددددادة إ ددددديا  الضددددد ايا   املشددددداوتاف  )د( 

  ؟وعملياف صنع ال ياساف والقياتاف تشأن القضايا ال  هتمهم
ا لت  يدد   بددادل امل لومدداف ينبغدد  اسددتخدامهالدد  نتدددياف املمددا  دد  اآلليدداف أو  )ه( 

 ؟املت لقل تنه  م اعدة الض ايا
ال  دددال والتوجيدددخ سدددتدامل اال كدددن أن  ك دددا الددد  مدددا  ددد  املماتسددداف اجليددددة  )و( 

 ؟م اعدة الض ايا   ال للت اون وامل اعدة 

: رصيييد التقيييدم المحيييرز فييي  تنفيييي  خطييية عميييل بشيييأن مسييياعدة الضيييحاياالتقريييير المرحلييي   -2 
 دوبروفنيك

 البوسدددددنل واهليسددددد ،، و ألبانيدددددا، و أهغان دددددتانل فيهددددداجت  ددددد  دولددددد 11أتلغدددددت اآلن، حدددددىت  -43
، تي داو - ملينيدا، و ال ياق، و س اليون، و مجهوتيل الو الد قيافيل الش بيل، و اجلبا األسودو  ، شادو 
لددق ا ي ال نقوديددل   مندداف   ايدد ل لواليتهددا أو سدديميهتا، ن عددن وجددود يدد ايا للبنددا، و كيوا يدداو 

 . من اال  اقيل 5مبوجب املادة ال   قع عليها لت اماف ما  ي ب عليخ  يادة االو و 
دول  8دول فيهدددا عليهدددا الت امددداف تشدددأن م ددداعدة الضددد ايا، قددددمت  11مدددن أصدددا و  -44

مجهوتيددل الو الد قيافيددل ، و اجلبددا األسددودو  البوسددنل واهليسدد ،، و ألبانيددا، و أهغان ددتانأفددياىل  دد  
. وهددداف 7ن  قددداتيي الشددد اهيل امل دددت قل عليهدددا مبوجدددب املدددادة لبندددا، و ا يددداكيو ، و ال دددياق، و الشددد بيل

. و دأ يف إحدددق 2016دولتدان فيهددان ادا  شدداد وسد اليون موعددد  قددع  قييي ددا ال دنوا ل دداذ 
 .2011تي او،    قدع  قييي ا األو  تشأن الش اهيل منق عاذ  -الدول األفياىل و   ملينيا 

مجهوتيددل الو الد قيافيددل أهغان ددتان، والبوسددنل واهليسدد ، و   دد أفددياىل دول  5وأتلغددت  -45
 .لق ا ي ال نقوديلجدداجت لي ايا  ل ت ولبنان عن حوادث وال ياق، الش بيل، 

وكيوا يدا، وال دياق، والبوسدنل واهليسد ، وألبانيدا، أهغان تان،    دول أفياىل  6وأهادف  -46
 .ا  اإلعاقل األوسع نماقامل اعدة الض ايا   قم  اجهودا أد ت ولبنان تأا

 هوتيدددل الو الد قيافيدددل الشددد بيل،مجو وألبانيدددا، أهغان دددتان،  ددد  دول أفدددياىل  7وأهدددادف  -47
الض ايا و/أو األ خاق  وا اإلعاقدل   عمليداف صدنع ا أ يكت وكيوا يا، ولبنان تأا وال ياق،

 .القيات املت لقل مب اعدة الض ايا
واجلبددا األسددود، والبوسددنل واهليسدد ، وألبانيددا، ان، أهغان ددت دد  دول أفددياىل  7وفلبددت  -48
مل دداعدة عديددداجت ولبنددان امل دداعدة والت دداون الدددولي  وال ددياق، مجهوتيددل الو الد قيافيددل الشدد بيل، و 

 .الض ايا
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ال دويد، و الددامي ، و تل يكدا، و إيماليدا، و أملانيدا، و أسدرتاليا،  د   دولدل فيهداجت  13وأهادف  -49
النددددديوي ، الشدددددماليل، و  و ييلنددددددا اململكدددددل املت ددددددة لربيمانيدددددا ال ظمددددداو ، ليختنشدددددتاين، و سوي دددددياو 
 .تأاا قدمت ال ون وامل اعدة    ال م اعدة الض ايا، والياتان  ولنداو نيو يلندا، و 

وال دددددياق، مجهوتيدددددل الو الد قيافيدددددل الشددددد بيل، دول أفدددددياىل  ددددد  ألبانيدددددا، و  5وأتلغدددددت  -50
كاهددل البيانداف الال مدل و قيديم احتياجداف وأولويداف لضدد ايا عدن جهود دا جلمدع   ولبندانوكيوا يدا، 

تانتظاذ. وأ اتف دولل فيىل واحدة    البوسنل واهليس  إىل وجدود عددياف حمدددة هيمدا يت لد  
 جبمع البياناف.

  دداعدة الضددد ايا علددا  ن يدددقامل نيددون مبن و املن دددقالسدددت ياض، تكدد  و  ال ددرتة قيددد ا -51
لت  يدد   يوهنيدد  الددقا يت لدد  تددالت ام   اصدد  وحمددددين  منيدداجت عمددا دوت مددن  مددل 1-4اإلجددياء 

 من اال  اقيل. 5القدتاف الوفنيل للدول األفياىل ال  عليها الت اماف مبوجب املادة 
دولدددل  11دول أفدددياىل مدددن تددد   5، أتلغدددت 1-4)أ( مدددن اإلجدددياء 32وعمدددال تدددال قية  -52

مجهوتيددددل الو الد قيافيددددل ، و ألبانيددددا، و أهغان ددددتانو دددد   5فيهددددا عليهددددا الت امدددداف مبوجددددب املددددادة 
ن تت يدد  و/أو وجددود من دد  وفددين لتن ددي  م دداعدة الضدد ايا. وأتلغددت لبنددا، و ال ددياق، و الشدد بيل

إحدددق الدددول األفددياىل، و دد  البوسددنل واهليسدد ، تأنددخ حلدد  اكتمددال إنشدداء ال ييدد  ال امددا امل ددين 
، سدديكون ميكدد  األعمددال املت لقددل 2017مب دداعدة يدد ايا األلغدداذ و ليددل التن ددي  القمييددل   عدداذ 

 تاأللغاذ  و الكيان املختص تتوثي  امل لوماف املت لقل تاال  اقيل.
تددأن دولتدد  فدديه  عليهمددا  علمدداجت ن و املن ددقأحدداط ومب دداعدة مددن وحدددة دعددم التن يددق،  -53

 لومدداف عددن   يدد  تي دداو، مل  قدددما ت ددد م -، واددا سدد اليون وملينيددا 5الت امدداف مبوجددب املددادة 
، وجددددخ 2017و/أو وجددددود من دددد  وفددددين لتن ددددي  م دددداعدة الضدددد ايا. و  كددددانون الثاين/ينددددايي 

املن ددقون تسددالل إىل كددا مددن  ددا   الدددولت  لتددقك  ا تالت امهددا مبوجددب  مددل عمددا دوتيوهنيدد  
ولملددب م لومدداف حمدثددل عددن التقدددذ  2016تت يدد  من دد  مل دداعدة الضدد ايا حبلددول اايددل عدداذ 

 ي     ن يق  قا االلت اذ. ومل يتل  املن قون تداجت من أا من  ا   الدولت .ا 
سددبع دول أفددياىل  2016قدددمت   عدداذ ، 1-4اإلجددياء مددن  )ج(32ال قية وعمددال تدد -54
، وكيوا يدا، ال ياق، و مجهوتيل الو الد قيافيل الش بيل، والبوسنل واهليس ، و ألبانيا، و أهغان تان   

اإلعاقل أو  مل عما وفنيل تشدأن م داعدة شأن ويع  مل عما وفنيل تعن  ولبنان م لوماف
وأتي ف ثالث دول أفياىل    أهغان تان، وكيوا يا، ولبنان الت دياف املتصلل تآليداف الض ايا، 

 ن يددق قددانون امل دداعدة للضدد ايا و/أو قددانون اإلعاقددل، وأتلغددت دولددل فدديىل واحدددة  دد  البوسددنل 
 لوا ح املت لقل تض ايا الق ا ي ال نقوديل.واهليس  عن ع يناف   ال

دول أفدددياىل عليهدددا  5علمدددا تددأن ن و املن دددقأحدداط ومب دداعدة مدددن وحدددة دعدددم التن يدددق،  -55
          تي داو -و   أهغان تان، واجلبا األسود، وسد اليون، وال دياق، وملينيدا  5الت اماف مبوجب املادة 

اإلعاقددل أو  مددل عمددا وفنيددل تشددأن شددأن تويددع  مددل عمددا وفنيددل ذ ت ددد م لومدداف عددن مل  قددد  
، وجددددخ املن ددددقون تسددددالل إىل  ددددق  الدددددول األفددددياىل 2017. و  أوا ددددا عدددداذ م دددداعدة الضدددد ايا

لتددقك  ا تالت امهددا مبوجددب  مددل عمددا دوتيوهنيدد  ولملددب م لومدداف حمدثددل عددن التقدددذ ا ددي    
ومدداف عددن األعمددال اجلاتيددل م ل اجلبددا األسددودقدددذ قا الملددب، اسددت اتل هلددو  ن يددق  ددقا االلتدد اذ. 

عتمداد  مدل عمدا ال، مبدا    لد  5مبوجدب املدادة  إفات  شيي   مال م لتن يق االلت امدافلويع 
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دوليدل، مبدا    لد  م داعدة اُلدرباء،  م داعدةإىل حاجتدخ إىل  أيضداجت  اجلبدا األسدودأ ات وفنيل. و 
  اف الصلل.   اجلهود املبقولل لت  ي  القدتاف التشيي يل واإلداتيل وال نيل

الددددول األفدددياىل تشدددأن  ن يدددق علدددا  ي ددد   بدددادل امل لومددداف تددد   ن أيضددداجت و املن دددقوتكددد   -56
ول أفدددياىل الددد  قددد   دددت يد منهددا د املماتسددداف اجليدددةعديددد غيدددل ت 5االلت امدداف مبوجدددب املددادة 

، 2017ذ   أوا دا عداو  وامل اعدة اململوتل.الت دياف تشأن لتبادل امل لوماف  اها وه  حمأ يق و 
 بدادل إىل هتا دعو لدكيوا يدا، ولبندان وال دياق، و   شداد،و ألبانيدا، و هغان دتان، وجخ املن قون تسدا ا إىل أ

 30لدول وحب. 5املدادة االلت امداف مبوجدب    ن يدق الي ي يل األولوياف و الت دياف تشأن امل لوماف 
كيوا يا، عالوة علا اجلبا قدمت دولتان فيهان من  ق  الدول اا ألبانيا و ، 2017خ يونيح ييان/

 األسود، م لوماف م صلل    قا الشأن.

 5املماتساف اجليدة والت دياف    ن يق املادة   

 اإلفات القانوين والتنظيم  الوفين  
وهقددا للصددكو  الدوليددل  اف الصددلل )ا  اقيددل حظددي األلغدداذ وفنيددل ال مددا ال  صدداد  مددحت -57

والربو وكددول اُلددامن ال  اقيددل األسددل ل التقليديددل(، ل نقوديددل، املضددادة لاهددياد، وا  اقيددل الددق ا ي ا
للتصددددا   دددامالجت  اتاجت املتمدددوتة. و دددوهي  دددق  اُلمدددحت إفدددتنظيميدددل القانونيدددل و كدددقل  وهقدددا للدددنظم الو 

والدددددعم  ،والتأ يددددا البدددددينامل دددتمية، واليعايددددل المبيددددل  ،المواتئتدددالحتياجددداف الضدددد ايا املت لقددددل 
مددا يدديا ويددع  ددق  حيثو ومجددع البياندداف.  ،االجتمدداع  واالقتصددادادماج النددوإعددادة ااين، الن  د

 .اُلمحت، يكون التما  امل اعدة الدوليل نشيماجت 

 مجع البياناف  
املت لقدل مجدع البيانداف ، ويدتم دا مداممكندا  صنيف البياناف ح ب نو  اإلصاتل مل يكن  -58

)مثدا نظداذ  دالل منداتي  تل دل  ا مدن   دية ويد اياتمن الق ا ي ملد  املحبوادث األلغاذ ومل  ا 
ومؤس ددداف  ،ومصددادت متنوعددل )مثدددا األمددم املت دددةلاعمددال املت لقددل تاأللغددداذ( إداتة امل لومدداف 

علدا وجدخ عددي  امل لومداف والت قد  منهدا، تاسدتميات يدتم و اليعايل الص يل، ووسا ا اإلعدالذ(. 
ت د  ووجددف اجلدنن. و  ندح ب ال مدي و اُلصوق ملنع حاالف القيد امل دوج، ويتم  صني ها 

 .ل صنيف البياناف ح ب نو  اإلصات  الص وتاف 

 التن ي  الوفين  
وكداالف الالت اون تد  وواجخ . متباينالت اون ت   تلف أص اب املصل ل اس ا كان  -59

السيما عند ملياب كيدان  لد  سدلمل وايد ل لت  يد  التن دي  تينهدا. ل ت   الت دياف، ياحلكوم
احلكوميدل واهليئدداف اهليئداف تدد   نماقداجت ال القددل األوسدع  مددن امل لومداف الدواتدة أن وتدال كن،  بد 
واهلياكدددا الصددد يل، والبددداق  علدددا قيدددد  ،ال دددلماف ا ليدددلو  -الوفنيدددل والدوليدددل  -ملددد  احلكوميدددل 

لم لومددداف امل دددتمي لتدددده    ال ويتمثدددا  دددقا الت ددداون أيضددداجت  .، جيددددةمنظمددداف امل دددوق و  ،احليددداة
علددا احلاجددل إىل  أيضدداجت الضددوء وُسددلجتحت والتخمدديحت. ا ددي   قيدديم التقدددذ ح تدداليتحت تدد  الددقا ي ددم

 م يد من الت اون مع قما  اإلعاقل.
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  وه   دماف ه الل  
يددد ايا تددد  مييددد  توعددددذ ال قيددديم االحتياجددداف ا دددددة، ي تمدددد  دددوه  اُلددددماف علدددا  -60

وا اإلعاقدددل اآل ددديين. وقدددد سددداعدف واأل دددخاق    دددية تمدددن الدددق ا ي ملددد  املومل  دددا  األلغددداذ
يف   دية أث دو توصدياف  اف صدلل. علا  قددع ال املت لقل تتقييم احتياجاف الض ايا أيضاجت ربام  ال

وأدق النا يدددل. املندداف  اُلدددماف   املندداف  اليي يدددل و علددا  قددددع املندداف  احلضدددييل الك دداءاف إىل 
 اف دددم إىل عيقلددل  قدددعختل ددل امل دمافاُلددالتن ددي  تدد  املؤس دداف امل ددؤولل عددن  ددوه  عدددذ 

األ ديق ملد  احلكوميدل مدع املؤس داف أو املنظمداف  بد  أن اال درتا  ه الل. و   ق  احلداالف، 
الدد  عددول دون . و شددما الت دددياف األ دديق وم اجلتهددا ا ددددةواملشدداكا م يدد لت ديددد الثغددياف 

 املهنيددددد  ؛ وعددددددذ ك ايدددددل قمدددددا  الصددددد   الاألولويددددداف التنددددداهن تددددد  ه الدددددل:  اف دددددوه   ددددددم
 .؛ وعدذ  قديي التأ يا البدين تالقدت الكا التأ يا البدينالص ي ، السيما    ال 

 دماج االجتماع  واالقتصاداالنعادة اإ  
إعددددادة   سددددبيا عقبددددل ال اليددددل القضددددايا االقتصدددداديل ال امددددل وم دددددالف البمالددددل كانددددت  -61
ا ددخاق  وا اإلعاقددل اآل دديين، حددىت وكددقل  لا، دماج االجتمدداع  واالقتصددادا للضدد ايالنددا

           ال اليددلم دددالف البمالددل وأد ف مددن تدديام  التدددتيب املهددين.  اسددت ادواالددقين  ددخاق التالن ددبل 
ظدديوىل م يشدديل ملدد  إىل  د ا أيضدداجت مصددادت كاهيددل للددلل صددول علددا أو عدددذ وجددود هدديق عمددا 

مدن الدق ا ي ملد   ل  لض ايا األلغداذ ومل  دا مبا   أل خاق  وا اإلعاقل، لل ديد من اال قل 
 الباق  علا قيد احلياة.  ية تامل

   دال م داعدة تن دي  الع د  علدا ال مدا املن قون واصا إىل اجلهود ال اتقل،  واستناداجت  -62
تشددأن م دداعدة الضدد ايا، الت امدداف الدد   ددنص علددا اال  اقيدداف األ دديق لندد   ال ددال  الضدد ايا مددع 
 .والربو وكول اُلامن ال  اقيل األسل ل التقليديلع ا  اقيل حظي األلغاذ املضادة لاهياد، وتالت ديد م

، استضاىل املن دقون امل نيدون مب داعدة الضد ايا، 2016 شيين الثاين/نوهمرب  29و   -63
 الدولي  مبوجب ا  اقيل الق ا ي ل نقوديدل، وجلندل م داعدةالت اون وامل اعدة امل نيون تن و واملن ق

امن  ددالل االجتمددا  اُلدد اجت جانبيدد اجت األلغدداذ املضددادة لاهددياد نشدداف الضدد ايا التات ددل ال  اقيددل حظددي
 و شديل . تسدانتياملو، عشي للدول األفياىل   ا  اقيل حظي األلغداذ املضدادة لاهدياد امل قدود   

 اال  اقيداف صدت منشوتان  اولدل  وحيدد الدنه  املتبدع مل داعدة الضد ايا  ، النشاط اجلانيب قا 
ا  اقيددددل الددددق ا ي  تشددددأن ادددد  متكامددددا مل دددداعدة الضدددد ايا )  إفدددداتاملختل ددددل ت نددددوان إت دددداداف 

األلغددداذ  ا  اقيدددل حظدددي)  إفدددات  إت ددداداف تشدددأن اإلتدددالد عدددن م ددداعدة الضددد اياو  ال نقوديدددل(
 املضادة لاهياد(.
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 التعاون والمساعدة الدوليان -هاء 
 5اجلدول   

 ض الثاينمؤمتي االست يا أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  ااإلجياء
        مدددددددل عمددددددددا دوتيوهنيددددددد . اإلجددددددددياءاف

 7-5إىل  5-1
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

اخن دددداض عدددددد الضدددد ايا اجلدددددد وع دددد  
 لض اياانوعيل حياة 

تنه  سددعدددد الدددول األفددياىل الدد   ة يدداد
يندداين سددنواف مددن  دددم  املخ وندداف قبددا 

 ال  اقيل حي  الن ا  تالن بل هلاد ول ا
  وجيخ أهضا للمواتد الش ي ل

 يدددددادة امل ددددداعدة التقنيدددددل واملاديدددددل، ونقدددددا 
 املهاتاف، واملماتساف اجليدة

عقددددددددد اجتمدددددددداع  ملدددددددد  تمسيدددددددد  تدددددددد  الدددددددددول     ي  الشياكاف علا مجيع امل توياف
األفدددياىل املتضددديتة/الدول األفدددياىل الددد  عليهدددا 

 األفياىل املالل  ل والدولالت اماف مل   
إت داداف تشدأن اد  استكمال املنشوت امل ندون 

  متكاما مل اعدة الض ايا وإصدات ا

اإلتدددددددددددالد عدددددددددددن الت ددددددددددددياف والتمدددددددددددا  
 امل اعدة

دولدددددل فيهدددددا امل ددددداعدة    قييي دددددا  11فلبدددددت 
 2016ال نوا ل اذ 

دولددددل فيهدددداجت عددددن  قدددددع امل دددداعدة  16أتلغددددت 
 لدول متضيتة

تضددددديتة عدددددن  لقددددد  دول أفدددددياىل م 10أتلغدددددت 
امل ددددداعدة مددددددن دول أفددددددياىل أ دددددديق وجهدددددداف 

 م نيل
 يددددددددادة وع دددددددد  عمليددددددددل اإلتددددددددالد عددددددددن 
 الت دياف واالحتياجاف من امل اعدة

 يدددددددددادة الشدددددددددياكاف املت دددددددددددة ال دددددددددنواف 
 ي يبدددداف التمويددددا    لدددد  للت دددداون، مبددددا 

 املت دد ال نواف
 يدددادة  بدددادل امل لومددداف عدددن املماتسددداف 

يددددد  التكل دددددل   اجليددددددة وال  الدددددل مدددددن ح
، مبدددا    او ددددم    دددا  إ الدددل املخ ونددداف

 لدد  علددا صدد د ال ددالمل واآلثددات البيئيددل 
 والك اءة

 دددال ويدددع  يدددادة الت ددداون وامل ددداعدة   
تغدددديض ك الددددل م دددداعدة الضدددد ايا تدددديام  

ندداح  احليدداة ملضدد ايا   مجيددع مشدداتكل ا
 علا قدذ امل اواة

االحتياجددداف مبنيدددل علدددا أدلدددل مدددن أجدددا 
   نتا   أهضاعقي

دول أفدياىل فلبداف لل صدول علددا  6قددمت 
 استقصددددددددا يل م دددددددداعدة تندددددددداء علددددددددا دتاسدددددددداف

 وعليلها لالحتياجاف  قييم وعملياف

دولددددل فدددديىل عددددن اصدددديص مددددواتد  14أتلغددددت  األ ق ت ماذ األموت
 وفنيل لتن يق ا  اقيل الق ا ي ال نقوديل

االسددددددددت اتل علددددددددا لددددددددو تن دددددددداء لملبدددددددداف 
 امل اعدة

مدددددددددددن الددددددددددددول األفدددددددددددياىل  ي يبددددددددددداف  لددددددددددددولت 
للم دددددددداعدة مددددددددع أحددددددددد املت هدددددددددين اسددددددددت اتل 

 لملبهما 
مل عدددد الدددول الدد  قدددمت امل دداعدة إ ا كددان 
 قددددددع امل دددددداعدة للدددددددول املتضدددددديتة تندددددداء علددددددا 

 فلباف حمددة
االسدددددددددددددددت ادة مدددددددددددددددن األدواف القا مدددددددددددددددل، 

 والك اءة من حي  التكل ل، وال  اليل
 2016 ا ل اذ دولل فيها    قاتيي  27أتلغت 

 عن  قد ها للم اعدة أو عن حصوهلا عليها
دولددددل فيهددددا عددددن  قدددددع امل دددداعدة  16أتلغددددت  دعم التن يقاملت لقل تهود اجلم اندة 

 لدول متضيتة
دولل فيها ا رتاكاف لوحددة دعدم  33سددف 

 2016التن يق   عاذ 
   

 دس للدول األطرافالمسائل/التحديات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السا -1 
ما    ال قباف الي ي يل لضمان امل اعدة من الدول األفياىل واملنظماف ال   )أ( 

 لديها القدتة علا  قد ها؟
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االسددت ادة مددن قنددواف اإلعددالذ املتاحددل   إفددات لدددول األفددياىل  كددن ليددف ك )ب( 
امل لومداف ينبغد   اال  اقيل للت ييف علدا لدو أهضدا تاحتياجاهتدا، و دا  ندا  فديق جديددة لنقدا

 استكشاهها؟
ما    إمكاناف املبادتاف امل تهدهل مثا "الت ال اف القمييل" لت  يد  الت داون  )ج( 

 وامل اعدة الدولي ؟
ما ا  كن أن يقوذ تخ املن قون توجخ أهضا لت  ي  الت اون وامل داعدة الددولي   )د(  

 هيما ت  الدول األفياىل؟

: رصيد التقيدم المحيرز في  تنفيي  خطية لتعياون والمسياعدة اليدوليينبشأن االتقرير المرحل   -2 
 عمل دوبروفنيك

وتد و، تو  دوانا، و البوسدنل واهليسد ، و ألبانيا، و أهغان تان، ، و   دولل فيهاجت  11فلبت  -64
مدددن ، الني ددديولبندددان، و كولومبيدددا، وال دددياق، و  ،مجهوتيدددل الو الشددد بيل الد قيافيدددلو اجلبدددا األسدددود، و 

ا  ددقا  يددادة تاملقاتنددل ت دددد ا   و ث دد، ، الت دداون وامل دداعدة الدددولي 2016 دداذ لي ددا  ددالل  قاتي
 دول أفياىل. 9القا كان يبلغ  ،2015عاذ 

 .2015عاذ دول أفياىل    9تينما كانت 
، يمسيدلالبيانداف وال 7التقداتيي املقدمدل مبوجدب املدادة من  دالل  واتدةوهقا للم لوماف الو  -65

دول أفددياىل  10مددن اال  اقيددل  3الت امدداف مبوجددب املددادة الدد  عليهددا  فددياىلالدددول األتلددغ عدددد 
 تي او، - وملينيا، سلوهاكيا، وسوي ياو  ،جنوب أهييقياوت و، و تو  وانا،    إسبانيا، وتلغاتيا، و 

تو  ددوانا  ددق  الدددول األفددياىل، فلبددت دولتددان فيهددان تالت ديددد اددا  ومددن تدد  .وتدداوكيوا يددا، وك
الدقا كددان  2015، و ثدا  دقا  يدادة تاملقاتندل ت ددد ا   عداذ امدتالت اماهتللوهداء  امل داعدة وتد و

 يبلغ دولل واحدة هقحت.
و   أملانيا، وأهغان دتان،  4دول أفياىل تأن عليها الت اماف مبوجب املادة  10وأتلغت  -66
يل ، وال دياق، و د ،مجهوتيدل الو الشد بيل الد قيافيدلو اجلبا األسود، و شاد، و البوسنل واهليس ، و 
أهغان ددددتان، البوسددددنل  و دددد دول  6ق  الدددددول األفددددياىل، فلبددددت مددددن تدددد   ددددولبنددددان. و ، ا يدددداو ي كو 
امل دداعدة للوهدداء ال ددياق، ولبنددان ومجهوتيددل الو الشدد بيل الد قيافيددل، و واجلبددا األسددود، هليسدد ، وا

          ندددل ت ددددد ا   و ثدددا  دددقا اخن ايدددا مقات ) 7املدددادة   دددا املقددددذ مبوجدددبتالت اماهتدددا مدددن  دددالل  قييي 
و د   دول أفدياىل 4فلبت وتاإلياهل إىل  ل ،  دول أفياىل(. 9القا كان يبلغ  2015عاذ 

  دال  للتثقيدف مل داعدة اومجهوتيدل الو الشد بيل الد قيافيدل ولبندان واجلبدا األسدود، أهغان تان، 
دول  5كددان يبلددغ   الددقا 2015مددن املخددافي )و ثددا  ددقا اخن ايددا مقاتنددل ت دددد ا   عدداذ  احلددد

 أفياىل(.
البوسددددنل واهليسدددد ، و ألبانيددددا، و أهغان ددددتان، دولددددل فيهددددا و دددد   11أتلغددددت  وحددددىت اآلن، -67
تي داو،  -ملينيدا وال ياق، و  ،مجهوتيل الو الش بيل الد قيافيل، وس اليونواجلبا األسود، و   شاد،و 

إىل سددديميهتا، ممدددا أدق  عنقوديدددل   منددداف   ايددد ل لواليتهدددا أو   دددا يوكيوا يدددا، ولبندددان توجدددود 
دول  سدت، فلبدت لددول األفدياىلامن ت   دق  و من اال  اقيل.  5مبوجب املادة عليها  الت اماف

وال دددياق، مجهوتيدددل الو الشددد بيل الد قيافيدددل، واجلبدددا األسدددود، و ألبانيدددا، و أهغان دددتان، أفدددياىل  ددد  
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امل داعدة للوهداء تالت اماهتدا  ،2016 داذ  قاتيي دا ال دنويل تاملت لقدل تالشد اهيل لمدن  دالل ، ولبنان
تالت ديدددد، وي دددادل  دددقا الددديقم عددددد الددددول الددد  فلبدددت مثدددا  دددق   اعدة الضددد ايا دددمباملت لقدددل 

  .2015امل اعدة   عاذ 
وفلبددت إحدددق الدددول األفددياىل، و دد  الني ددي،    قييي ددا األو  املقدددذ مبوجددب املددادة  -68
 اال  اقيل. يق تشأن  نحمددة ويع  شيي اف وفنيل لامل اعدة ، 7
جلبددا األسددود، وتدد و، و البوسددنل واهليسدد ، و تو  ددوانا،  دد   مخددن دول أفددياىلوفلبددت  -69
االلت امدددداف لوهدددداء تلالتقددددين ل ددددياق امل دددداعدة    دددداالف أ دددديق مثددددا مجددددع البياندددداف والتدددددتيب وا

 .4و 3املاد   املنصوق عليها   
ا ال  د ال تصددد مجدع البيانداف مدن أادوأتلغت إحدق الدول األفياىل، و د  كولومبيدا، ت -70

قددتهتا لت  يد  امل داعدة الدوليدل ، وفلبدت  لدوث تالدق ا ي ال نقوديدل اأجا عديد ما إ ا كان لديه
 تالق ا ي ال نقوديل.ا تملل لت اما مع  ل اف التلوث ا علا التشغيليل

اجلمهوتيدل و تل يكدا، و  إيماليدا،و أملانيا، و  أسرتاليا،و إسبانيا، اجت و   دولل فيه 16أتلغت و  -71
اململكدددل املت ددددة لربيمانيدددا ال ظمدددا و كنددددا، وهين دددا،  سوي ددديا، و ال دددويد، و الددددامي ، و التشددديكيل، 

تأادددددا قددددددمت امل ددددداعدة إىل دول ، والياتدددددان  ولندددددداو نيو يلنددددددا، و النددددديوي ، ، و ييلنددددددا الشدددددماليل و 
 13أهدادف   حد   الدل، اإلقددمت الددعم ألنشدمل دف مجيع الددول املدقكوتة تأادا وأها. متضيتة

منها هقدحت تأادا قددمت الددعم للتثقيدف    6و ، اعدة الض اياالدعم مل منها هقحت تأاا قدمت
 وتناء القدتاف. حلد من املخافي ال ا
واجلبددا وتدد و، البوسددنل واهليسدد ، و ألبانيدا، و أهغان ددتان، دول أفددياىل و دد   10وقددمت  -72

م لومداف تشدأن  لبندانو ولومبيدا، وال دياق، وكيوا يدا، وكقيافيل، مجهوتيل الو الش بيل الد و  ،األسود
الت دددداون وامل دددداعدة الدددددولي  اللددددقين  لقتهمددددا مددددن دول أفددددياىل و/أو منظمدددداف م نيددددل أ دددديق، 

 دول هقحت. 4القا كان يبلغ قدت   2015وهاو ف تقل  ال دد املقاتا هلا   عاذ 
مجهوتيددل الو الشدد بيل وتدد و، و يسدد ، البوسددنل واهلدول أفددياىل  دد  ألبانيددا، و  6وقدددمت  -73

الدددولي  لل صددول علددا الت دداون وامل دداعدة  7 مبوجددب املددادةولبنددان فلبدداف ال ددياق، الد قيافيددل، 
    لدد    مبددا وعليلهددا، لالحتياجدداف  قيدديم وعمليدداف مناسددبل استقصددا يل دتاسددافاسددتناداجت إىل 

 الوفين وا ل .ي  و رتكي  علا تناء القدتاف علا امل تمع الت   األحيان 
وتددد و، البوسدددنل واهليسددد ، و تو  دددوانا، وأملانيدددا، و ألبانيدددا، دولدددل فيهدددا و ددد   14وأتلغدددت  -74
كولومبيدددا، وهين دددا، وكيوا يدددا، وكوتدددا، و  وسوي ددديا، ،سدددلوهاكياو مجهوتيدددل الو الشددد بيل الد قيافيدددل، و 

وهداو ف تدقل  جدب اال  اقيدل، مدواتد وفنيدل للوهداء تالت اماهتدا مبو  اصديص عدن ونيو يلنداولبنان، 
 دولل. 12القا كان يبلغ  2015ال دد املقاتا هلا   عاذ 

الدد  عليهددا الت امدداف األفددياىل  الدددول/املتضدديتةاألفددياىل الدددول ون مجيددع ن ددقويشدد ع امل -75
علا أن  بد     قاتيي دا تأقصدا ناسب و امل  الوقت  7املادة مبوجب علا  قدع  قاتيي ا مل ل 
وال  ددد ال الوهددداء تالت اماهتدددا.   الددد   واجههدددا مدددن الت صددديا احتياجاهتدددا والت ددددياف  ممكدددنقددددت 

مصدتا  اما ي تخدمخ املن قون لل مع ت  الدول األفياىل الد  لدديها  7التقاتيي مبوجب املادة 
 تمددا أن  كددون لددديهم القدددتة والشدديكاء مددن االتمددع املدددين الددقين احتياجدداف والدددول األفددياىل 

 االحتياجاف.التصدا هلق   اعدة   علا امل
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املن ددقون علددا   تكدد، دوتيوهنيدد و  ال ددرتة قيددد االسددت ياض، ومبددا يت دد  مددع  مددل عمددا  -76
وقدددتهتا علددا الدد   واجههددا، الت دددياف احتياجاهتددا، و أن تشدد   يدد  اال صددال تدد  الدددول األفددياىل 

كاف لشديا (، و ي د  إقامدل ا2-5اإلجدياء )االحتياجداف والت ددياف  قدع امل اعدة مل اجلل  ق  
مبدا    لد  مدن (. 1-5اإلجدياء للوهداء تالت اماهتدا املل دل مبوجدب اال  اقيدل ) ت  الددول األفدياىل

 قمييل ال  ااقهتا ت اسل االجتما  ال اتع للدول األفياىل.ت ال اف الال الل مبادتة 
مبا دية مغلقدل و عاف عقد اجتما-مبادتة جديدة لدعم  ق  األولوياف  ونن قوأفل  امل -77

لددددول الددد  عليهدددا الت امددداف مل دددل مدددن ناحيدددل وااملتضددديتة/الدول األفدددياىل األفدددياىل تددد  الددددول 
 ددباط/هربايي  8مددن  ددق  االجتماعدداف   وُعقددد اجتماعددان . مددن ناحيددل أ دديق األفددياىل املالددل

م تشداتا ذ و ال شديين ملددييا تديام  ال مدا الوفنيدل املتصدلل تاأللغداعلا  امت االجتما  الدو  
ا  اقيدل املت لقدل تجتماعداف الا علدا  دامت خح ييان/يوني 9  جنيف، و  امل قود  األمم املت دة

 امل قودة هيما ت  الدوتاف. األلغاذ األتييل املضادة لاهياد
أهغان دتان، و لتاليل: أسرتاليا، الدول ا من ممثالجت  45  ق  االجتماعاف    ات وإمجاال،  -78

مجهوتيددل الو الشدد بيل الد قيافيددل، و البوسددنل واهليسدد ، وتلغاتيددا، وتو  ددوانا، و ل يكددا، توإيماليددا، و 
 والندددددديوي ،وموتيتانيددددددا، واملك ددددددي ، ولبنددددددان، ، وهين ددددددا، وكيوا يددددددا، وكندددددددا، وسوي دددددديا ،ال ددددددويدو 
 و ولندا.نيو يلندا، و 

 :ما يل  ق  االجتماعافي ي يل هلكانت األ داىل الو  -79
املتضديتة/الدول األفدياىل  لددول األفدياىلل نداة إيداهيل جديددةأن  كون مبثاتدل ق )أ( 

ملد  امل دتوهاة مدن  الهلدا مبا دية مدع ت ددياف والاالحتياجداف ال  عليهدا الت امداف مل دل إلثداتة 
الدد  لددديها القدددتة علددا امل دداعدة   التصدددا هلددق  االحتياجدداف والتغلددب علددا الدددول األفددياىل 
  ق  الت دياف؛ 

الدد  عليهددا الت امدداف مل ددل املتضدديتة/الدول األفددياىل  األفددياىل لدددولا ة دداعدم )ب( 
مبا دية الددول املالدل علا ههم كي يل الوصول إىل امل اعدة مب يد من ال  اليدل مدن  دالل اسدتما  

 ؛ا املت لقل تامل اعدةوإجياءاهت اأولوياهتإىل 
  تة املتضدددي الددددول الددد   واجدددخ الصددد وتاف ههدددم م ددداعدة الددددول املالدددل علدددا  )ج( 

 احلصول علا امل اعدة؛
  االلت امدداف  ي ددي  ن يدق الد   كنهدا شددياكاف ت  يد  ال دوه  األسدن الال مددل ل )د( 

 لدددددددول األفددددددياىل، تدددددد  الت ال دددددداف القمييددددددلا، مبددددددا    لدددددد  تصددددددوتة ه الددددددلالوقددددددت املناسددددددب و 
 ؛ال  عليها الت اماف مل لاملتضيتة/الدول األفياىل 

كي يددددل إىل  لالسدددتما  مبا ددددية مدددن الدددددول األفدددياىل   يصدددل للمن ددددق الإ احدددل  )ه( 
 .هلا مع   دعمه

توصدد ها    ددق  االجتماعدداف  ف مددن جانددب الدددول النقدداط الي ي دديل الدد  أثددو شددما  -80
 لدددددددول األفددددددياىلاشددددددياكاف مل دددددداعدة ال شددددددكيا م ددددددا ا ينبغدددددد  أن  ؤ ددددددق   احل ددددددبان عنددددددد 

 ما يل : ال  عليها الت اماف مل لاملتضيتة/الدول األفياىل 
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اُلدددددربة التقنيدددددل واملدددددواتد )مبدددددا    لددددد  التكنولوجيدددددا و التمويدددددا أن االهتقدددددات إىل  )أ( 
لتلبيدددل كدددقل  ، و افإل الدددل و ددددم  املخ وندددل ددةلوهددداء تاملواعيدددد ا ددد  ات ي ددديل  لوامل دددداف( عقبددد

 احتياجاف الض ايا؛
 امدددداف اللتيددددق اعمددداء األولويددددل لتن الددددوفني  إل واإلتادةالقدددددتة عددددذ وجددددود أن  )ب( 

 حددداج اجت ت ي دددياجت األ ددديق املناه دددل يشدددكا األولويددداف الوفنيدددل املنصدددوق عليهدددا   اال  اقيدددل علدددا 
  دم  املخ وناف وم اعدة الض ايا؛  اإل الل و للمض  قدما 

للم ددداعدة الددد   قددددمها اجلهددداف  ددداالف ت ي ددديل أن التمويدددا واُلدددربة واملدددواتد  )ج( 
 أيضداجت  همال  عليها الت اماف مل ل، ولكن من املضيتة/الدول األفياىل املت لدول األفياىلاملالل ل

امل نيددددل تاألعمدددال املتصددددلل تاأللغدددداذ وتندددداء قدددددتاف  ددددق  املنظمدددداف ا ليددددل والوفنيددددل التواصدددا مددددع 
 ؛اال  اقيلاملنصوق عليها    اما مع االلت اماف املنظماف للت
ن اجلهددداف املالدددل  دددو  قددددع أن م تددا  الن دددا    احلصدددول علدددا امل ددداعدة مدد )د( 

م لومددداف م صدددلل تقددددت اإلمكدددان   فلدددب امل ددداعدة )مبدددا    لددد     قددداتيي الشددد اهيل املقدمدددل 
فبي ددل ال قبدداف الدد  و عددن التقدددذ ا دي     ن يددق االلت امدداف مبوجددب اال  اقيدل، ( 7مبوجدب املددادة 
 ؛فلت اماالامل اعدة الال مل للوهاء تا، ونوعيل   رتض التن يق

األفدياىل املالدل ولكدن الددول    تل دل تدلملدب امل داعدة امل ضلل قنواف أن ال )ه( 
ل املبا ية الثنا ي الفاال صا، أو 7املقدمل مبوجب املادة   قاتيي الش اهيلكون عن فيي  عادة ما  

أو علددددا  ددددامت اجتماعدددداف  ،الدتلوماسدددد  أو مكا ددددب امل دددداعدة اإلما يددددلال ددددل  مددددن  ددددالل 
 للمال ؛  مع املدين امل ضلمن االتاىل، أو من  الل الشيكاء مت ددة األفي 
علدا  ةامل داعد و يدع أهضا ت  اجلهداف املالدل لضدمان أنخ يل ذ التن ي  توجخ  )و( 

 ؛ وا دواجهاعدد حمدود من الدول عدذ  يكي  ا علا   حاجل إليها، و ال   كون مجيع الدول 
الت داون وامل داعدة املت لقدل تيمسيل العاف مل  جتماال  ي  اللمن ق    كن أنخ   () 

املتضديتة/الدول األفدياىل  لدول األفدياىلعلا اغلقل  قتصي اجتماعاف معقد الدولي  عن فيي  
لدددول املالددل،  قتصددي علددا ااجتماعدداف الدد  عليهددا الت امدداف مل ددل، أو اجتماعدداف من صددلل، أو 

 اف مشرتكل؛ ياحل، قبا عقد اجتماعاآلتاء مب يد من الصتبادل ل
لت ال ددددداف ام هدددددوذ علدددددا الن دددددو املقدددددرت     ددددديدا للم ددددداعدة، النه  أن الددددد ) ( 
ددة املنصدوق عليهدا املواعيدد ا دالوهداء تنموا علا إمكانداف كبد ة لت  يدا التقددذ   ، يالقمييل
 .2020 مل ال ما القادمل   عاذ الرتكي  علا  قا النه    اال  اقيل، وينبغ    
أ احددت ال يصددل  ألاددالددين ، اله ددامنملقددا االجتماعدداف ملدد  اليمسيددل  بدد  أن  ،لددقل و  -81

 ددياكل واحدددة قامددل ألاددا أدف إىل إ ، ولكددن أيضدداجت ه  ددب النقدداطلتبدادل قددي م لددبتاء تشددأن  ددق  
مت هدد لديدخ القددتة ، و 3مبوجدب املدادة ت  دولدل فديىل عليهدا الت امداف مل دل علا األقا جديدة 

مبواصددددددلل عقددددددد مثددددددا  ددددددق  املن ددددددقون يوصدددددد  و هدددددداء تتلدددددد  االلت امدددددداف. علددددددا امل دددددداعدة   الو 
الدول األفددياىل الدد  املتضدديتة/الدددول األفددياىل تدد  االجتماعدداف، مبددا    لدد  اجتمددا  من صددا 

التقييدي ال  سيشدملها والدول املالل قبا عقد اجتماعاف مشرتكل   ال رتة عليها الت اماف مل ل 
 املقبا.
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ن مدع املن دق  امل نيد  و ،  الل ال رتة قيدد االسدت ياض، عمدا املن دقتاإلياهل إىل  ل  -82
 اد  متكامدداللمنشدوت امل نددون إت داداف تشدأن ويددع اللم داف األ د ة علدا  لضد اياا داعدة مب
 ددداعدة الضددد ايا، و دددو منشدددوت ي دددلحت الضدددوء علدددا  موعدددل مدددن املماتسددداف اجليددددة واألمثلدددل مل

مددددا مل دددداعدة الضدددد ايا تكددددا مددددن الدددددول املالددددل والدددددول الوفنيددددل للتن يددددق ال  ددددال لربنددددام  متكا
،   2016نوهمرب  شددديين الثددداين/ 29املواهددد   الثالثددداءه دددال يدددوذ املنشدددوت  دددقا  صددددتو املتضددديتة. 

امن عشدددي للدددول األفددياىل   ا  اقيددل حظددي األلغدداذ املضدددادة نشدداط جددانيب أثندداء االجتمددا  اُلدد
 .سانتياملولاهياد امل قود   

 الشفافيةتدابير  -واو 
 6اجلدول   

 مؤمتي االست ياض الثاين أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  ااإلجياء
 1-6 مل عما دوتيوهني . اإلجدياءان 

 2-6و
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

 يدددددددادة م ددددددددل  قددددددددع  قددددددداتيي الشددددددد اهيل 
 7املادة وجب مب

 ع   نوعيل اإلتالد
ماتسدددداف  يدددادة  بدددادل امل لومددداف عدددن امل

اجليددددددة وال  الدددددل مدددددن حيددددد  التكل دددددل   
 دميدان اإلتال

  الوقدت األوليدل وال دنويل   قدع التقاتيي
 ددا 

دول أفددياىل  قدداتيي الشدد اهيل األوليددل  3قدددمت 
 قبا املوعد ا دد

قدددمت دولتدددان فيهدددان  قددداتيي الشددد اهيل األوليدددل 
 املتأ ية 

اسددددددتخداذ دليددددددا اإلتددددددالد الددددددقا  يددددددادة 
جددددددل ال  ليددددددل إىل م لومدددددداف ي كددددددن احلا

لدول م يدة لأداة ا يويشكا الدلنوعيل، 
األفدددددددددياىل    قددددددددددع التقددددددددداتيي األوليددددددددددل 

 ال نويلامل ت داف و 

دول أفدددياىل ألول مدددية التقددداتيي  3اسدددتخدمت  االست ادة ال مليل من اإلتالد
لإلتددددددددددالد عددددددددددن  7املقدمددددددددددل مبوجددددددددددب املددددددددددادة 
 احتياجاهتا من امل اعدة

 ات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السادس للدول األطرافالمسائل/التحدي -1 
مدا  د  ال وامدا الد  عدول دون ات  ددا  م ددالف  قددع  قداتيي الشد اهيل األوليددل  )أ( 

 ؟علا حد سواء ال نويلو 
 بادهلدا مدن أجدا ع د   كدن تداإلتالد الد  ما    أهضا املماتساف املت لقدل  )ب( 

 ؟هاقد نوعيل التقاتيي و يادة م دل  

: رصيييد التقيييدم المحيييرز فييي  تنفيييي  خطييية عميييل بشيييأن تيييدابير الشيييفافيةالتقريييير المرحلييي   -2 
 دوبروفنيك

يوماجت مدن  180  ملضون  مل مل تتقدع  قييي ا األو مجيع الدول األفياىل   اال  اقيل  -83
للم ددت داف تدددء سددييان اال  اقيددل تالن ددبل للدولددل المدديىل امل نيددل، و  قييي ددا ال ددنوا املتضددمن 

ني دددان/أتييا. ووهقددداجت للم لومددداف املتاحدددل   قاعددددة تيانددداف مكتدددب األمدددم املت ددددة  30حبلدددول 
الشد اهيل  دا األوليدل املت لقدل تتيي ادولل فديىل  ق 100، قدمت 7لشؤون ن   ال ال  تشأن املادة 
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األفددياىل   املا ددل مددن الدددول  80و ددو مددا  ثددا ، مددن اال  اقيددل 7 املددادةعلددا الن ددو اململددوب   
 ال  ينمب  عليها  قا االلت اذ.

 دددا األوليدددل املت لقدددل دولدددل فيهددداجت متدددأ ية    قددددع  قاتيي  20ونتي دددل لدددقل ،  ندددا  حاليدددا -84
القمددي، وجدد ت وجدد ت  ،و وملددو، و ددونن ،وتولي يددا ،تليدد و دد   ي ددلندا، تدداالو، و  الشدد اهيل األوليددلت

، تي داو -وملينيدا  ،وملينيداوملياندا،  ندا، والصدومال،، وتواواجلمهوتيل الدومينيكيل ،وجنوب أهييقيا، كو 
 .وناوتو ،والكونغو وكاتو ه دا، ودولل هل م ، وهي  ،

دول أفدددددددياىل  دددددد  كوتدددددددا، وكولومبيدددددددا،  5و ددددددالل ال دددددددرتة قيددددددد االسدددددددت ياض، قدددددددمت  -85
دول منهدددا  ددد  كوتدددا،  3وموتيشددديو ، والني دددي، و نددددوتا   قددداتيي الشددد اهيل األوليدددل، وقددددمت 

 ا، وموتيشيو   قاتيي ا قبا املوعد ا دد لقل .وكولومبي
وهاف    ق  ال رتة املوعد ا دد لتقدع  قاتيي الشد اهيل األوليدل املت لقدل تدأتتع دول  د   -86

  ي لندا، وتاالو، وتواندا، والصومال.
 1وسدددتد ا اال  اقيدددل   حيددد  الن دددا  تالن دددبل لدولدددل فددديىل جديددددة  ددد  مدملشدددقي    -87
 30وسدديكون تالتددا  املوعددد ا دددد لتقدددع  قييي ددا األو  عددن الشدد اهيل  ددو  2017ين/نوهمرب ن الثدداي شددي 

 .2018ني ان/أتييا 
، 2016 قييي دا ال دنوا ل داذ دولدل فيهدا  48قدمت ، 2017ح ييان/يونيخ  30حىت و  -88
          . ولدددددقل ، مدددددن2016 قددددددع  قييي دددددا ال دددددنوا ل ددددداذ دولدددددل فيهدددددا عدددددن  28ف تالتدددددا   دددددأ ي و 

 7مبوجب املادة عن الش اهيل  و/أو سنوياجت  أولياجت  دولل فيىل كان ينبغ  أن  قدذ  قييياجت  100 أصا
وال يدد ال مددن الواجددب دولددل  ددقا االلتدد اذ،  52، مل يلتدد ذ سددوق 2017أتييددا ني ددان / 30حبلددول 
 .أو سنوياجت  أولياجت   قييياجت أن  قدذ  فيهاجت دولل  48علا 
تقييي، أتسددا املن دد  امل ددين تامل ددا ا املتصددلل تتقدددع التقدداتيي و ددالل ال ددرتة املشددمولل تددال -89

 قددع عدن  فتسدالل إىل الددول األفدياىل الد   دأ ي  21ل، أثنداء أدا دخ لواليتدخ، األوليل عن الش اهي
         دولتدددان فيهدددان مدددن. وقددددمت 2016ال دددنويل ل ددداذ   ددداعدددن الشددد اهيل أو  قاتيي األوليدددل  قاتيي دددا 
 تقاتييال ندوتا  والني ي، ، واا أ يف    قدع  قاتيي ا األوليلدولل فيها كانت قد   22أصا 

الدد   ددأ يف    قدددع  18 لدددأن دولددل أ دديق مددن الدددول األفددياىل ا  حدد   امل ددت قل عليهمددا،
 .اللت اذقا اثلت هل، و   ال نغال، امت2015 قاتيي ا ال نويل ل اذ 

اف ثنا يل مع عدد مدن الددول الد  وعقد املن  ، تدعم من وحدة دعم التن يق، اجتماع - 90
 قدددع  قاتيي ددا مددن أجددا استكشدداىل احللددول املمكنددل للت دددا املتمثددا   عدددذ  قدددع    ف ددأ ي 

 ا املتأ ي. قاتيي الش اهيل. وأس ي  قا اجلهد عن  قدع دولت  فيه   قيييا

 الت دياف الي ي يل ال  مت عديد ا لإلتالد  الل ال رتة قيد االست ياض  
          دددهم   اخن ددداض م ددددل اإلتدددالد ادددا تاعتبدددات أمدددن تددد  الت ددددياف الددد  مت عديدددد ا  -91

 ما يل :
 املوظ  ؛  ناوب )أ( 
 ن   ال ال ؛املت لقل تلم ا ا لحمدوديل املوظ   املكيس   )ب( 
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 الوقت؛ن ن  ت قل   امل ديدة التقاتيي ال )ج( 
 د؛امل ا يم اُلافئل تشأن   قيد مو ج اإلتال )د( 
اإلدتا  تددأن امل لومدداف الددواتدة   التقدداتيي ال   ددتخدذ أتدددا    ي دد  الت دداون  )ه( 
 لدولي ؛اوامل اعدة 
جديد  جديد إ ا مل ي ت د   قييي   قدعاعتقاد ت   الدول أنخ ال جدوق من  )و( 

 منق التقييي ال ات .
 3 مبوجدب املدوادالت امداف  ال  لدين عليهدات   الدول األفياىل ، أ اتف وتاإلياهل إىل  ل  -92
 إ ا مل ي ت د جديد لإلتالد عنخ.سنويل  إىل أاا ال  يق قيمل إياهيل    قدع  قاتيي 5و 4و

 تدابير التنفي  الوطنية -زاي 
 7اجلدول   

 مؤمتي االست ياض الثاين أ داىل

  التقدذ ا ي  اف الواجب ااا  ااإلجياء
-7 مددل عمددا دوتيوهنيدد . اإلجددياءاف 

 3-7إىل  1
  الل ال قية املشمولل تالتقييي

 9امتثدددال مجيدددع الددددول األفدددياىل للمدددادة 
وإتالملهددددددددددددا عدددددددددددددن التن يدددددددددددددق الدددددددددددددوفين   
االجتماعدددددددداف اليمسيددددددددل لال  اقيددددددددل ومددددددددن 

مبوجدددب  دددالل  قددداتيي الشددد اهيل املقدمدددل 
 7املادة 

إتدددددالد مجيدددددع اجلهددددداف ال اعلدددددل الوفنيدددددل 
امل نيددددددددل، مبددددددددا هيهددددددددا القددددددددواف امل ددددددددل ل، 

اماف املنصدوق عليهدا   اال  اقيدل تااللت  
وتتددددددات  التن يدددددق الوفنيدددددل، مبدددددا    لددددد  
نتي دددددددل ه ددددددديد ا، عندددددددد االقتضددددددداء،   
ال قيدددددددددددددددددة وال ياسدددددددددددددددداف والتدددددددددددددددددتيباف 

 ال  كييل

سن قوان  وفنيدل لتن يدق ا  اقيدل الدق ا ي 
 ال نقوديل

دول تأادددا اعتمددددف  ددددات  قانونيدددل،  6أتلغدددت 
هتدددددددىل إىل يق و/أو إداتيددددددل، و/أو  دددددددات  أ دددددد

 . ن يق اال  اقيل
أهددددددادف دولددددددل واحدددددددة    قييي ددددددا األو  تددددددأن 

 قوانينها القا مل كاهيل
دول تأاددددددا ال  دددددد ال تصدددددددد ويددددددع  4أهددددددادف 

 قوان  لتن يق اال  اقيل

فلبددت دولددل واحدددة تالت ديددد امل دداعدة لتن يددق  إتيا  الت دياف وفلب امل اعدة 
 9املادة 

  كمبددداال،  2017حلقدددل عمدددا   أيات/مدددايو 
أوملندددا، تشددأن التصدددي  علددا ا  اقيددل الددق ا ي 
ال نقوديدددل لتدددوه  مندددرب للددددول األهييقيدددل املوق دددل 

 لتبادل الت دياف
جل ل  اصل تشأن  دات  التن يق الوفنيل أثناء   يادة الوع  تتدات  التن يق الوفنيل 

حلقددل ال مددا امل قددودة   كمبدداال، تأوملندددا،   
 2017أيات/مايو 

الرتوي  لقانون مدو ج    احللقدل الدتاسديل امل قدودة 
تشدأن  2017ت  ا  تانكو ، تتايلند،     ات/م

  ن يق اال  اقيل.
 التواصا علا الص يدين الثنا   واإلقليم 
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 المسائل/التحديات المطروحة للمناقشة ف  االجتماع السادس للدول األطراف -1 
فدياىل الد  مل  ياجدع قوانينهدا الوفنيدل ت دد مدا الدقا  كدن أن يشد ع الددول األ )أ( 

 علا أن  قوذ تقل  وعلا أن  قدذ  قييياجت    قا الشأن؟
كيدددف  كدددن ع ددد  م دددتوق اسدددتي اب أدواف التن يدددق القا مدددل، مبدددا    لددد   )ب( 

 ؟القوان  النمو جيل
كيدددف  كدددن  شددد يع الددددول األفدددياىل والددددول املوقِّ دددل علدددا عديدددد امل ددداعدة  )ج( 
 ال  قد  ل ذ لتن يق اال  اقيل؟ اُلاصل

عدددا اسددت داث قددوان  وفنيددل، مددا  دد  ال ددبا الدد   كددن للدددول األفددياىل مددن  )د( 
  الهلا أن   اجل مشكلل االستثمات   الق ا ي ال نقوديل؟

كيف  كن مواصدلل  شد يع الددول علدا  بدادل أهضدا املماتسداف هيمدا يت لد   )ه( 
 اال  اقيل علا اجلهاف الوفنيل امل نيل  اف الصلل؟ تت ميم االلت اماف الوفنيل مبوجب

: رصيد التقييدم المحييرز في  تنفييي  خطيية عمييل بشييأن تيدابير التنفييي  الوطنيييةالتقريير المرحليي   -2 
 دوبروفنيك

 الل ال رتة قيد االست ياض،  يكَّ  ال ما هيما يت ل  تتددات  التن يدق الوفنيدل علدا إحديا   -93
امتثدال مجيددع " واددا  مدل عمددا دوتيوهنيد ا الصددلل املت د  عليهمددا   عقيدد  اهلدده   و   قددذ  

وإتالملهددا عددن التن يددق الددوفين   االجتماعدداف اليمسيددل لال  اقيددل ومددن  9الدددول األفددياىل للمددادة 
          إتددالد مجيددع اجلهدداف ال اعلددل الوفنيددل امل نيددل،؛ و 7املددادة مبوجددب  ددالل  قدداتيي الشدد اهيل املقدمددل 

         ،ل ل، تااللت امددداف املنصدددوق عليهدددا   اال  اقيدددل وتتددددات  التن يدددق الوفنيدددلمبدددا هيهدددا القدددواف امل ددد
 ".مبا    ل  نتي ل ه يد ا، عند االقتضاء،   ال قيدة وال ياساف والتدتيباف ال  كييل

الدددول األفددياىل علددا  قدددع عددديثاف  ُ دد  ت  تدد  الدددوت  ، افجتماعددو  مليدداب اال -94
مبوجددب  ددا املت لقددل تالشدد اهيل الواجبددل  قاتيي تتقدددع الوفنيددل، ال سدديما تشددأن  دددات  التن يددق  كتاتيدل
إىل تسددا ا تدددات  التن يددق الوفنيددل، نيو يلندددا، امل ددين تن دد  وجددخ امل. و   الوقددت املناسددب 7املددادة 

         و دددد  أاددددا تصدددددد ويددددع  شدددديي اف جديدددددةتعدددددد مددددن الدددددول األفددددياىل الدددد  سددددب  أن أتلغددددت 
 وال ل ادوت، وملانا، ولبنان، ولي و و، وموتيتانيدا ،نت وج ت مليينادينأنتيغوا وتيتودا، وسانت هن 

ومن تد   دق  الددول وس ا إىل عقد اجتماعاف م ها.  ،لتش ي ها علا  قدع  ق  الت ديثاف
 مددوتاف قانونيدددل جديددددة هيهمدددا مل عدددث  مددداأاتلبنددان وموتيتانيدددا دولتددان ادددا  تاألفددياىل، أتلغددد

 ييي. الل ال رتة املشمولل تالتق
املن دددد  امل ددددين وجههددددا   تسددددالل  تدددددات  التن يددددق الوفنيددددل أيضدددداجت امل ددددين ت ن دددد املوسددددا م  -95

الشدددددد اهيل إىل عدددددددد مددددددن الدددددددول األفددددددياىل الدددددد  مل  قدددددددذ م لومدددددداف عددددددن  شدددددديي اهتا  تتدددددددات 
 ل،اجلمهوتيدل الدومينيكيدو ومجهوتيدل  ن انيدا املت ددة، و وملدو، تولي يدا، و الوفنيل و د  تليد ،  التن يقيل

 .، و نددوتا وموتيشديو ، والنديوي وهي  ، وكاتو هدربدا،  وجنوب أهييقيا، وتواندا، والصومال،
الت ديددد ت ددتهدىل اجت ي شدديي ا جديدددأصدددتف و ن ددق حاليددا أاددا ت لدد  ت ددد وأتلغددت موتيشدديو  

 25املدددؤت  )قددانون األلغدداذ املضددادة لاهددياد والددق ا ي ال نقوديددل ي ال نقوديددل ا الددق ا  اقيددل  ن يددق 
 (.2016ح ييان/يونيخ 
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وتاإليدداهل إىل  لدد ، قدددذ عدددد مددن الدددول األفددياىل األ دديق  قدداتيي عددن  دددات  التن يددق  -96
 :7/أو ال نويل املقدمل مبوجب املادة والوفنيل    قاتيي ا األوليل 

أهددادف إحدددق الدددول األفددياىل، كوتددا،    قييي ددا األو  عددن الشدد اهيل توجددود  )أ( 
القددوان  القا مددل  قل  يكددون  مددو  الدددول األفددياىل الدد  أهددادف تأاددا  دديق أنوتددكاهيددل، قددوان   
 ؛فيهادولل  18 كاهيللديها  

امل داعدة ،    قييي دا األو  عدن الشد اهيلالني دي، فلبت دولدل فديىل واحددة،  )ب( 
 تن يق اال  اقيل؛ اصل لويع  شيي اف وفنيل تالت ديد ل
 7املدددددددادة  دددددددا ال دددددددنويل مبوجدددددددب ي قددددددددمت  قاتي افيهددددددد لدولددددددد 48أصدددددددا مدددددددن  )ج( 

        أادددا ت وسدددوا يلندو امبيدددا، ، أتلغدددت أتتدددع دول أفدددياىل  ددد  أهغان دددتان، وتو  دددوانا، 2016 ل ددداذ
دولددل فيهددا  17 ن يددق اال  اقيددل. ولددقل   نددا  حددىت اآلن اف تشددأن ال  دد ال تصدددد ويددع  شدديي 

 عتماد؛اللديها  شيي اف قيد النظي أو   فوت ا
، أتلغدت سدت 2016ا قددمت  قاتيي دا ال دنويل ل داذ دولدل فيهد 48 أصدا مدن )د( 

ولبندددددان  ،وكولومبيدددددا ،وسوي ددددديا ،ومجهوتيدددددل الو الد قيافيدددددل الشددددد بيل ،دول أفدددددياىل  ددددد  تلغاتيدددددا
 أاا اعتمدف  دات  قانونيل وإداتيل و/أو  دات  أ يق لتن يق اال  اقيل.تونيو يلندا 
عقوتدددداف جنا يددددل ا للددددنص علدددد اأهددددادف تلغاتيددددا تأاددددا عدددددلت قددددانون عقوتاهتدددد '1'

 لواتد   اال  اقيل؛االنتها  احلظي 
أهددادف كولومبيددا تأاددا تددقلت جهددود لنشددي الت امدداف اال  اقيددل و دددات  التن يددق  '2'

 ال  كييل؛ ا   دتيباهت ل  ن كن وليالوفنيل علا قواهتا اجلويل، 
سل ددلل مددن التدددات   فاعتمدددتأاددا أتلغددت مجهوتيددل الو الد قيافيددل الشدد بيل  '3'

  ن يق أ داىل اال  اقيل؛الياميل إىل  انونيل واالسرتا ي يلالق
. تيد أنخ قاذ مدن أهاد لبنان ت دذ وجود  موتاف جديدة علا الص يد القانوين '4'

 ددد ا ي ددداي  الوفنيدددل املت لقدددل تاأللغددداذ و املت ددد   الاسدددتكمالناحيدددل اإلداتيدددل ت
 ؛نوافس شيملضون عإىل إ الل مجيع  ل اف الق ا ي ال نقوديل    اجا د

صدا  عدن االسدتثماتاف املاليدل أتلغت نيو يلندا عن تددء ن دا  نظداذ جديدد لإله '5'
   مويي أو إنتاج الدق ا ي ال نقوديدل، علدا ها للم اعدة علا عدذ استخدام

مددددن قددددانون حظددددي الددددق ا ي  10مددددن املددددادة  2 قددددية قتضدددديخ ال الن ددددو الددددقا 
 ؛2009 ل اذ ال نقوديل

جلنددددا   ال وي دددديا والقددددانون اجلنددددا   القددددانون ا ددددديا أتلغددددت سوي دددديا عددددن   '6'
ا م جددددي واعتبددددات  جي ددددل مددددن اسددددتخداذ األسددددل ل ا ظددددوتة لت دددديع ال  ددددكيا 

 يب.احل
للتن يددق، تاحددل ألدواف امل   يدد  اوواصددا املن دد  امل ددين تتدددات  التن يددق الوفنيددل، نيو يلندددا،  -97

 ي  واإلقليمي  من أجدا ههدم مبا    ل  القانون النمو ج ، كما واصا   اونخ مع الشيكاء الثنا
 موعدددل الت دددددياف الددد   ددددؤثي علدددا التن يددددق   الددددول األفددددياىل والددددول املوق ددددل توجدددخ أهضددددا. 
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تشددأن  اف الصددلل الدددول مددع  تواصددامددن أجددا   ددهيا العيددل وويدد ت وتقددل إعالميددل و مددل للتو 
 مبوجب اال  اقيل. ااألدواف املتاحل للم اعدة    ن يق الت اماهت

كت نيو يلنددددا، تصددد تها من دددقا لتددددات  التن يدددق الوفنيدددل،   احللقدددل الدتاسددديل الددد  و دددات  -98
    ايلند 2017نظمتها أملانيا تص تها ت ي ا لالجتما  ال اتع للدول األفياىل     ات/ مات  

املن د   دعدا"الت اون علا  ن يدق ا  اقيدل الدق ا ي ال نقوديدل: م هدوذ الت ال داف القمييدل". و تشأن 
ملدد  احلددا  ة الددنص املب ددحت للتشدييع النمددو ج  الددقا ويد تخ نيو يلندددا مل دداعدة الددول اعتمداد إىل 
  ا علا التصدي  علا اال  اقيل.مل  امللوثل لق ا ي عنقوديل و ل

نيو يلندددا تاال ددرتا  مددع املن ددقان امل نيددان تال امليددل،  امبيددا وهين ددا،  نظددموجبانددب  لدد ،  -99
حلقدددل دتاسددديل إقليميدددل وتيعايدددل مشدددرتكل مدددع أوملنددددا،  يقيدددل الوفنيدددل، تصددد تها من دددقا للتددددات  التن

 ددق   ددات    . و ، و دداتكا هيهددا2017 أيات/مددايو 30إىل  29أهييقيددل   كمبدداال،   ال ددرتة مددن 
مددن أوملندددا، و ن انيددا، ومجهوتيددل الكونغددو الد قيافيددل، وسددان  ددوم  ثلدد  مم أيضدداجت احللقددل الدتاسدديل 

ممثلددد  مدددن وحددددة دعدددم و كينيدددا، وليربيدددا، ومدملشدددقي، وناميبيدددا، وني  يدددا، وتيين دددييب، وملامبيدددا، و 
عدددالف الدددق ا ي ال نقوديدددل، والل ندددل الدوليدددل  -التن يدددق، واحلملدددل الدوليدددل حلظدددي األلغددداذ األتيددديل 

مددددن  9للصددددليب األمحددددي. ومشلددددت احللقددددل الدتاسدددديل جل ددددل مكيسددددل لاللت امدددداف مبوجددددب املددددادة 
 .  اقيلاالاف التمبيع املتاحل للدول األفياىل والدول املوق ل علا اال  اقيل، والتصدي ، وأدو 

    


