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                            االجتماع التاسع للدول األطراف
     2102            أيلول/سبتمرب    4- 2      جنيف، 

                     من جدول األعمال املؤقت    00      البند 
            من االتفاقية   4 و   3                           ً         النظر يف الطلبات املقدمة وفقاً للمادتني 

                                                               حتليل طلب مجهوريةة الو الدققراطيةة البةةبية دديةد املولةد النهةاب   وجةب  
                             من اتفاقية الذخابر الةنقودية   4      املادة 

                      بريو، والسويد، وهولندا  -   4                                           مقدم من فريق حتليل طلبات التمديد  وجب املادة   

               مةلومات أساسية -   ً أوالً  
     ٣                          ئش العنلوديتتتتمي فار  اقيتتتتمي                                                   وقعتتتتت يةواليتتتتمي رو الدالشابيتتتتمي الةتتتتعبيمي ا  اقيتتتتمي التتتت  ا - 0

                   . وكتان ذت ا التيتدي      2112          آذاال/متاال      0٢              وصدقت عليةا         211٢                 كانون األول/ديسمرب 
  .     2101         آب/أغستتت      0                                     األوىل التتتف أ إتتتت  ىل اتتتدت ن تتتاذ ار  اقيتتتمي       ٣1                  ضتتتمن التيتتتديلا  ال

   /           كتتانون النتتاي      2٢       مللتتديف                                                                   وأ تتاد  يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي    لشيشذتتا األوف عتتن الةتت ا يمي ا
    الغتت     2   كلت       ٢٨     111                                                    أبن لتديةا من لتتمي ملوبتمي ات  ائش عنلوديتتمي  لتدال مستا تةا اتتت       2100      ينتايش 

      2102                                     لشيشذا السنوي عن الة ا يمي لعايف  ا اا           وأ اد  أيإ   .                               ا أن حتديد املواقع ادقمي ر يزال جااليا 
ُ  أ          مي ُ تتتتتدأبت   صتتتتتب ت                               أبن املستتتتتا مي امللتتتتتدالا للمن لتتتتتمي امللوبتتتتت      210٣          آذاال/متتتتتاال      2٢        امللتتتتتديف      

                        كتتتانون النتتتاي/     0                                               . وأ تتتاد   ضتتتا مي  ىل ذلتتتت أبزتتا اتتتدأ    التتتمي التتت  ائش    2   كلتتت      ٢     4٨1      بلتت 
             متن ار  اقيتمي،    4                                     ذ ا اليدد. وذي ملزممي، مبوجب املادا                       ا ، ور يزال العمل جااليا     022١      ينايش 

                          هبا اخلاضعمي لوريتةا وسي شهتا                                                             إب المي و دمري خمل ا  ال  ائش العنلوديمي املوجودا   املناب  امللوبمي 
                                   . و  ارجتماع النامن للتدول األبتشايف       2121      أغس      0                             أو ضمان   التةا و دمريذا حبلول 

                                                                                          ار  اقيمي، أالغت يةواليمي رو الدالشابيمي الةعبيمي الدول األبشايف أبزا لن  ستت يع الو تات تلتزاماهتتا
            مي بلب متديد.                            حبلول ذلت املوعد وتعتزامةا  لد   4           مبوجب املادا 
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              النظر يف الطلب -    ً اثنياً  
                                            ، قتتدمت يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي  ىل الئتتي      2102                  كتتانون الناي/ينتتايش       2٣     - 2

             لتمديتتتد املوعتتتد  ا اا                                                              ارجتمتتتاع التاستتتع للتتتدول األبتتتشايف، متتتع نستتتنمي  ىل و تتتدا دعتتت  التن يتتت ، بلبتتت
  .    212٢         آب/أغس      0    ىت    4                   سنوا     باال املادا    ٢        النةائي 

                                                                     ةتتتت و تتتدا دعتتت  التن يتتت  ال لتتتب  ىل عنايتتتمي  نتتتمي  نستتتي  ار  اقيتتتمي التتتف أنةتتت    شيتتت     ووج - ٣
                                                                       ا           حتليتتل للن تتش   بلتتب التمديتتد التت ي قدمتتتا يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي. ومتةتتياا متتع املبتتاد  

                                              ، املعتمتدا   ارجتمتاع النتامن للتدول األبتشايف،  ل تت  4                                    التوجيةيمي ل لبا  التمديد مبوجب املادا 
                                                                              وعمي الت ليتل متن أ تد املنستلع املعنيتع تلتنليتف   جمتاف اا التمي واختد متن املنتابش فالستويد    جمم

                           للمنةجيتمي املتبعتمي، كتان ينبغتي    ا اا                                                            واملنسلع املعنيع تلتعتاون واملستاعدا التدوليع فاتريو وذولنتدا . وو لت
                   لت تادي  إتاالب امليتا                                                                     ع ات يةواليمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي متن  شيت  الت ليتل انتات علت  بلبةتا 

     ا                                                                          و لاا ملنةجيمي ال شي  ألزا ذي املنس  اآل ش املعين تلتنليف   جماف اا المي واخد من املنابش.
                                   مبوجتتتب ار  اقيتتتمي ذتتتو األول متتتن نوعتتتا،  لتتتد    4                                       وملتتتا كتتتان  شيتتت  الت ليتتتل املعتتتين اتن يتتت  املتتتادا  - 4

                          ُ    ع بلبتا  التمديتد الق لتميط وبُبلتت                                                   وضعت  نمي التنستي  منةجيتمي واعتمتدهتا قيتد استتعمامجا   ييت
                                                ُ                                املنةجيتتتتمي اغيتتتتمي انتةتتتتاا زتتتتا مو تتتتد   ات ييتتتتع ال لبتتتتا . وستتتتُتدالا املنةجيتتتتمي التتتتف أنةتتتت ت   املبتتتتاد  

                                                              التوجيةيمي و عشض عل  الدول األبشايف رعتمادذا   اجتماعةا التاسع. 
      مستتتودا                                      ، قتتتدمت يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي الةتتتعبيمي    2102                  كتتتانون الناي/ينتتتايش       0٨   و   - ٢

      كتتانون       2٣        ُ              واعدئتت ، قُتتديف بلتتب ال تتي      ا اا.    أوليتت ا اا                                        أوىل  ىل و تتدا دعتت  التن يتت  كتتي  ليمةتتا  لييمتت
                                            أ التا الو دا  ىل  شي  الت ليل كي ين ش  يا.       2102            الناي/ينايش 

                                                                        و   بتتتاال  عتتتداد التلشيتتتش األوف، علتتتد  شيتتت  الت ليتتتل، اتتتدع  متتتن و تتتدا دعتتت  التن يتتت ،  - ١
                                متع بتقم من متا   لتديف  تربا ذا  صتلمي        2102                نون الناي/ينتايش   كتا      ٣1            ا  ةتاواليا  ا اا       اجتماع

                                                                                      اللجنتتمي الدوليتتمي لليتتليب األالتتش، وارئتتتقيف املنتتاذع للتت  ائش العنلوديتتمي، ومشكتتز جنيتتف التتدوف ا التتمي
         معلومتتا       2102           شتتباف/ ربايش    ٢                                                         األلغتتايف لرغتتشاض اانستتانيمي. واعتتد ارجتمتتاع، بلتتب  شيتت  الت ليتتل   

                                               يةواليمي رو الدالشابيمي الةعبيمي ادالاجةا   ال لب.                    و وضي ا   ضا يمي من 
                      جنيتتف متتع منتتدواع متتن  ا اا                          ، علتتد  شيتت  الت ليتتل اجتماعتت    2102           شتتباف/ ربايش    ٢   و   - ٨

                                                                                        امجي تمي التن يميتمي الوبنيتتمي   يةواليتمي رو الدالشابيتتمي الةتعبيمي املعنيتتمي ال تاع التت  ائش غتري املن جتتشا/ 
    2١                        ُ                   واصلمي حتسع بلب التمديد. وُقديف اعدئ  بلب اثن                                ااجشاتا  املتعللمي تأللغايف هبديف م

                                              أي     ارعتباال  عليلا   شي  الت ليل ومق  ا ا.       2102           شباف/ ربايش 
                                                                             ونياامي عن الئي  املؤمتش التاسع للتدول األبتشايف   ار  اقيتمي، أالغتت و تدا دعت  التن يت  - ٢

                            الدالشابيتمي الةتعبيمي قتدمت بلتب               أبن يةواليتمي رو      2102           شباف/ ربايش     2١                  الدول األبشايف
                                                                       التمديد وأن بلبةا واملش لا  امليا بمي لا متا مي عل  موقع ار  اقيمي الةبكي. 

                                                                          ويةري بلتب التمديتد الت ي قدمتتا يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي  ىل أن لتديةا أعلت   - 2
          اليتتتينيمي     -   د                                                                مستتتتو    العتتتال متتتن التلتتتوم تلتتت  ائش ال شعيتتتمي غتتتري املن جتتتشا نتيجتتتمي  تتتشب امجنتتت

                                                                . وجات   ال لب أنا عل  التشغ  متن أن يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي     02٨٣-    02١4      ال رتا
                                                      اتتا ملتتد   لوبةتتا مبنل تتا  التت  ائش العنلوديتتمي،   زتتا  عتلتتد أن  ا اا      موبوقتت ا اا                  متلتتت  تتىت اآلن  لتتديش   ر

          استليتائيمي                   . ويوضت  أن دالاستمي 2   كل      ٢     4٨1                                        مسا مي األالض امللوبمي هب ه املنل ا   بل   واف 
      022٨-    022١                            ُ   أ          ارقتيتتادي للتت  ائش غتتري املن جتتشا أُعتتدأ    ال تترتا   -                    عتتن التتت بري ارجتمتتاعي
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                                                    البلتد ملوبتمي. ويةتري  ىل أن متعةتدي ااجتشاتا  املتعللتمي     0٢              ملابعمي متن أصتل     0٢         نبت أن 
              أقتالي  ملوبتمي    01                              مسو ا  غري  لنيتمي وأ تش   لنيتمي         210٢-    2104          أ           تأللغايف أعدأوا   ال رتا 

   ا اا،      ذكتتتاال     ٢٢     ٢22                              من لتتمي   تتشا مؤكتتدا  بلتت  مستتا تةا    2     2٢4                          مبنل تتا  ذ تتائش عنلوديتتمي  تتدد  
ُ                                                                 وكلةا ُسجلت   ن ايف  داالا معلوما  ااجتشاتا  املتعللتمي تأللغتايف. ويةتري ال لتب أيإت         ىل أنتا  ا اا       
   ٢   1  11                                                                              ر يتتزال يتعتتع   ةتتري املنتتاب  اخل تتشا املؤكتتدا ذتت ه وأن اللتتدالا اخاليتتمي علتت  الت ةتتري  بلتت   تتو 

ُ             متتن األالاضتتي ُبةتتش  اتتع عتتامي  ا اا       ذكتتتاال     40     1٢٢                             ذكتتتاال   الستتنمي. واتتدد ال لتتب أن            2101      
ُ                            تع ُدمتش  خمل تا  ذ تائش عنلوديتمي    ،                                  كي  ست يد منةا خمتلتف ا ةتا    اانتتاا        210٢ و      

    .   ٢0٢     ٣١٢           ال  جمموعةا 
        املستتتو                                                                    ويستتلا ال لتتب الإتتوت علتت  أن املستت  املستتتمش ملنل تتا  التت  ائش العنلوديتتمي علتت  -  01

                                                                        ا          التوبين يستاعد علت  حتديتد املنتاب  اخل تشا املؤكتدا ادقتمي، ومتن املتوقتع أن يلتديف  لييمتاا يلتويف علت  
                                                                                  األدلتمي خجتت  خمل تتا  التت  ائش العنلوديتتمي. ويةتتري  ىل أن اعتمتتاد يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي 

     ا اا      مل وظتت ا اا           ةتتا يعتتد حتستتن                                                                ذتت ه املنةجيتتمي اللائمتتمي علتت  األدلتتمي ملستت  خمل تتا  التت  ائش العنلوديتتمي و  الت
    عتدد                                           ا                                        الن ايف اللائ  عل  ال لب ال ي كان مستندماا   املاضي وأن  ن ي ه املمنةا ستيزيد متن حتديتد

                                      املناب  اخل شا املؤكدا  قل  رتا التمديد. 
                         ا      ا                                      وادد ال لب أن ذناك  شكيزاا شديداا علت  املست   تقل  ترتا التمديتد رستتكمال مست   -  00

                                                         قتت ككتن،  ليةتا امللابعتا  األ تش  املتبليتمي. ويللتي الإتوت علت  أن                     ست ملابعا    أقتشب و 
                                                      الت ةري سيكون تلتزامن مع أنة مي املس  لإمان سقممي شعب رو.

                                                                              ويةري ال لب  ىل املعوقا  التاليتمي   جت  التلتوم مبنل تا  الت  ائش العنلوديتميط واخاجتمي  ىل  -  02
                                        يتتداط واخاجتتمي  ىل التواصتتل للت كتتد متتن أن ييتتع                                              متتواالد مستتتداممي لتن يتت   جتتشاتا  املستت  والت ةتتري ا د

تتن التتنةا ا ديتتد اللتتائ  علتت  األدلتتمي      ا ااط                                            الةتتشكات ي ةمتتون  جتتشاتا  املستت  والت ةتتري  ةمتتا جيتتد    أ                                 ومكأ
                                                                                    جماف املست  والت ةتري متن حتديتد املزيتد متن املنتاب  اخل تشا املؤكتدا، األمتش الت ي يتؤدي  ىل  يدا املةتايف 

                                                              لويمي، واخاجمي  ىل  يدا التنسي  الل اعي للتيدي للت دي  املتبليمي.                          الف يتعع  ش يبةا  سب األو 
                                                                              ويو ش ال لب معلوما  شاملمي عن اللوانع الوبنيمي احملددا واملعايري الوبنيمي لل  ائش غتري  -  0٣

                                                                             ااجتتشاتا  املتعللتتمي تأللغتتايف املعمتتول هبتتا والتتف  شاعتتي املعتتايري الدوليتتمي ل جتتشاتا  املتعللتتمي  /       املن جشا
      لغايف.  تأل
                                                             واتتتدد ال لتتتب   تتتمي عمتتتل قيتتتريا  ةتتتري   شتتتكل جتتتدولع ابنتتتع  ىل أن يةواليتتتمي رو  -  04

         ومستت   لتتين    ا اا      شيلتت    2٢           قشيتتمي يتتتوره    0     4١٣                                            الدالشابيتتمي الةتتعبيمي  عتتتزيف  جتتشات مستت  غتتري  لتتين   
       مليتون      422٢     قتداله  ا اا     ماليت ا اا                                   قل  رتا التمديد، وسيستوجب ذلتت دعمت   ا اا      شيل    ٨١           قشيمي يتوره    2     ٢٨٣   

                  أ                           سب امللابعمي ومتعةأد ااجشاتا  املتعللمي تأللغايف. ا اا               من ال لب  يني     01                   دورال. ويتإمن املش   
                                                                       ويلتديف ال لتتب معلومتا  عامتتمي   شتكل بقبتتمي جتداول عتتن ار تياجتا  املاليتتمي والتلنيتتمي  -  0٢

                                                                          واملاديتتتمي وار تياجتتتا  متتتن املتتتوظ ع   الستتتنمي. ويعتتتشض بقبتتتمي  وقعتتتا  خمتل تتتمي متتتدا كتتتل وا تتتد 
                                                                       سنوا  ملعدر    ةري املناب  اخل شا املؤكدا واألموال الق ممي لتن ي  كل سينااليو.   ٢     منةا
                                                                             ويةري ال لب  ىل أن استرتا يجيمي يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي لتعب تمي املتواالد ستتعتمد  -  0١

                           املنتتاب  اخل تتشا املؤكتتدا متتن أجتتل                                                  علتت   ن يتت  منةجيتتا   عالتتمي للمستت  والت ةتتري وحتستتع حتديتتد
                                                                         اظ علتت  دعتت  املتتا ع اختتاليع واجتتت اب متتن غتتادالوا. ويوضتت  أن يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي    اخ تت

                   ا                                                          الةعبيمي ستسع  جاذداا  ىل  نويع ميادال التمويل من  قل التواصل مع جةتا  ما تمي جديتدا 
ُ                                                 واستكةايف ُزا جديدا من قبيل التعاون مع الل اع اخلاص واملؤسسا .           
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          استنتاجات -    ً اثلثاً  
                                                   الت تتدي  التتف  واجةةتتا يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي    ا اا            الت ليتتل متامتت          يتتدالك  شيتت   -  0٨

                                                                     من  قل   ةري األالاضتي امللوبتمي تلت  ائش ال شعيتمي املت جتشا. وذت ا جةتد متن املتشج     4             ن ي  املادا 
  .                                                                             أن يستتتمش علتت  متتد  ستتنوا  عديتتدا. لتت ا، متتن الوجاذتتمي مبكتتان حتستتع الدالايتتمي تملنتتاب  امللوبتتتمي

                                                                      شيتت  الت ليتتل يتتدع  التتوا ا ةتتود املتزايتتدا املبينتتمي     تتمي العمتتل لقضتت قع تملستت              وعليتتا،  تت ن
                                                                                    التلين وغري التلين. و  زايمي املوعد النةائي ا ديد امل لوب، ينبغي حتسع الدالايمي ان اق التلوم 

                                                          مبنل ا  ال  ائش العنلوديمي   يةواليمي رو الدالشابيمي الةعبيمي. 
                                                           ل أن يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي لتي  لتديةا  تىت اآلن  لتديشا                  ور ظ  شي  الت لي -  0٢

                                                                                 موبوق هبا ملد  التلوم مبنل ا  ال  ائش العنلوديتمي. لت لت، متن ا تديش تلننتات أن يةواليتمي رو 
                                                                          الدالشابيتتتمي الةتتتعبيمي ستتتعت  ىل اخيتتتول علتتت   ستتتةاما  ييتتتع أصتتت اب امليتتتل مي املعنيتتتع لتلتتتدمي 

                                                     خلتتتاص هبتتا  تستتت  تملشونتتمي واكتتتن أن  تإتتتمن مواصتتلمي   تتتويش منةجيتتتمي                         تتمي عمتتتل ل لتتب التمديتتتد ا
   أن  ا اا                                                                          علت  األدلتتمي و ن يت ذا ملست  خمل تتا  الت  ائش العنلوديتمي و  التةتتا. ويق تظ ال شيت  أيإتت       قائمتمي

                                                                          جنتتاا اخل تتمي يتوقتتف علتت  التمويتتل املستتتلش واحملا  تتمي علتت  شتتشاكا  قويتتمي متتع أصتت اب امليتتل مي 
                                                         الق ممي، اغيمي هتي مي ال شويف املناسبمي لتزيدا قتدالا أنةت مي الت ةتري                             الدوليع، وغري ذلت من العوامل 

                                                                                  وك اتهتا. ويوصتي  شيت  الت ليتل   ذت ا الستياق إبنةتات ائتتقيف ق تشي   يةواليتمي رو الدالشابيتمي
                                                                       الةعبيمي لقال لات مبستو  التنسي     ن ي    مي العمل املدالجمي   بلب التمديد. 

                                                      اقيتمي ستستت يد متن  اتقو يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي                         ويق تظ  شيت  الت ليتل أن ار -  02
                                    و  اجتماعا  التدول األبتشايف أو املتؤمتشا     ٨                                     التلااليش الف  لدمةا    باال املادا              ا مبا يلي سنويا 
            ارستعشاضيمي 

                                                                التلتتديف احملتتش   تتقل  تترتا التمديتتد    ن يتت  ارلتزامتتا  التتواالدا     تتمي عمتتل     فأ  
  ط                            يةواليمي رو الدالشابيمي الةعبيمي

                                        ا                        معلومتتا  ثدبتتمي عمتتا  بلتت  متتن  لتتوم ميتتن مي و لتتاا للمعتتايري الدوليتتمي لرعمتتال     فب  
  ط                                               املتعللمي تأللغايف، مبا   ذلت معايري اا شاا عن األالاضي

ُ       مل يتتلمي واحملدبتمي لتن يتت  بلتب التمديتد انتتاتا علت  متتا ُ متع متتن               اخل تا الستنويمي ا    فا                                       ا        
  ط                           معلوما  جديدا من أنة مي املس 

                                                                   جةتتتود  عب تتتمي املتتتواالد والتمويتتتل اخلتتتاالجي التتت ي  تللتتتاه يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي     فد  
  ط                                                    الةعبيمي واملواالد الف  و شذا  كومتةا لدع  جةود التن ي 

                                     لشابيتمي الةتعبيمي الشاميتمي  ىل ضتمان  دالاا                               معلوما  عن جةود يةواليتمي رو الدا     فذت  
                                                     والتتتت  ائش ال شعيتتتتمي املت جتتتتشا     تتتتا التنميتتتتمي الوبنيتتتتمي واخل تتتتا                           مةتتتتكلمي التتتت  ائش غتتتتري املن جتتتتشا

  ط                                                          األ ش  ذا  اليلمي الف قد   يد جةودذا الشاميمي  ىل  عب مي املواالد
                         أي معلوما  أ ش  ذا  صلمي.    فو  

               الت تتوالا  األ تتش                           التتدول األبتتشايف تنت تايف علتت                                ويةتري  شيتت  الت ليتتل  ىل أطيتمي  بتتقع  -  21
                                                                             ذا  اليتتتلمي  ستتتب ارقتإتتتات،  ضتتتا مي  ىل  لتتتتااليش يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي الةتتتعبيمي  ىل التتتتدول 

ُ       األبشايف كما ذُكش آن    ا اا.           
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                املقةدم مةن مجهوريةة    4                                        مبروع مقرر ببأن طلةب التمديةد  قت ةمل املةادة  -     ً رابةاً  
                      الو الدققراطية البةبية

              َّ                                                       ماع ال لب امللدَّيف من يةواليمي رو الدالشابيمي الةتعبيمي لتمديتد املوعتد النةتائي   أ      قيأ  ارجت -  20
                       متن ار  اقيتمي، ووا ت  علت     4         متن املتادا    0                                       ا        اكمال  دمري خمل ا  الت  ائش العنلوديتمي و لتاا لل لتشا 

  .    212٢         آب/أغس      0                      بلب متديد ذلت املوعد  ىت 
                              يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي،                                            و  سياق املوا لمي علت  ال لتب، ر تظ ارجتمتاع أن -  22

                                                                              الغتت  متتا  ب لتتا متتن جةتتد دتوب وضتتن ،  واجتتا حتتتدي  متبليتتمي كبتتريا   ستتبيل الو تتات تلتزاماهتتتا 
  . 4           مبوجب املادا 

                                    أشتتتتاال ارجتمتتتتاع  ىل أنتتتتا علتتتت  التتتتشغ  متتتتن أن    ا اا،                             و  ستتتتياق املوا لتتتتمي علتتتت  ال لتتتتب أيإتتتت -  2٣
                                   اآلن  لتتتديشا  موبتتتوق هبتتتا عتتتن متتتد   لوبةتتتا                                           يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي الةتتتعبيمي لتتتي  لتتتديةا  تتتىت 

                                                                               مبنل تتا  التت  ائش العنلوديتتمي، متتن ا تتديش تلننتتات أزتتا التمستتت  ستتةاما  ييتتع األبتتشايف املعنيتتمي 
                                                                        لوضع و ن ي  منةجيمي  لويف عل  األدلمي ملس  خمل ا  ال  ائش العنلوديمي و  التةا.

                   ن التتتزايف يةواليتتمي رو  أ ا اا                                                و  ستتياق املوا لتتمي علتت  ال لتتب كتت لت، ر تتظ ارجتمتتاع أيإتت -  24
                                                                        ا           الدالشابيتتمي الةتتعبيمي إبجتتشات مستت  لبلتتاي التت  ائش العنلوديتتمي و وستتيع ن اقتتا  تتدال ياا ليةتتمل ييتتع 

                                                                 املتوقتتتع أن يتتتؤدي  ىل  ليتتتي  يلتتتويف علتتت  األدلتتتمي ملتتتد  التلتتتوم مبنل تتتا  التتت  ائش              امللابعتتتا  متتتن
                            العنلوديمي عل  اليعيد الوبين.

                                            أشتتتاال ارجتمتتتاع  ىل التتتتزايف يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي    ا اا،   ائمتتت                           و  ستتتياق املوا لتتتمي علتتت  ال لتتتب د -  2٢
                                                                                          الةعبيمي اتلدمي  لااليش منت متمي عتن التلتديف احملتش    مست  التاي الت  ائش العنلوديتمي و بتادل نتائجتا وأبن 

                                           وميزانيتمي منل تمي. وأشتاال ارجتمتاع  ضتا مي  ىل ذلتت  ا اا      مني                         َ           ا  لديف  ىل الدول األبشايف   مَي عمل وجدورا 
                                                                    يستتت يدون متتن معلومتتا  أوضتت   ستتتندمةا يةواليتتمي رو الدالشابيتتمي الةتتعبيمي لوضتتع               ىل أن ا ميتتع س

                                                                            مي وبنيمي وا دا للت ةري       ارعتباال ك اتا  ييع أص اب امليل مي ومكامن قوهت .
                                       ، ينتتتين ارجتمتتتاع علتتت  يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي  ا اا                              و  ستتتياق املوا لتتتمي علتتت  ال لتتتب أيإتتت -  2١

                 ااجتتتتشاتا  املتعللتتتتمي  /                                             يتتتتمي الةتتتتاملمي واملعتتتتايري الوبنيتتتمي للتتتت  ائش غتتتتري املن جشا                       الةتتتعبيمي للوانينةتتتتا الوبن
                                                              املعمول هبا والف  شاعي املعايري الدوليمي ل جشاتا  املتعللمي تأللغايف.         تأللغايف

                                                                           و  سياق املوا لمي عل  ال لب، أشاال ارجتماع  ىل أن يةواليمي رو الدالشابيمي الةتعبيمي  -  2٨
ُ                        ن الت دي  الف ُ دد  مجا اسرتا يجيا  عدا.                     أللت الإوت عل  عدد م                

                                                                    ور تتتظ  شيتتت  الت ليتتتل   ذتتت ا اليتتتدد أن ار  اقيتتتمي ستستتتت يد متتتن  اتتتقو يةواليتتتمي رو  -  2٢
                  و  اجتماعا  التدول    ٨                                     التلااليش الف  لدمةا    باال املادا                                 ا الدالشابيمي الةعبيمي مبا يلي سنويا 

                              األبشايف أو املؤمتشا  ارستعشاضيمي 
                                                            لتلتتتتديف احملتتتتش   تتتتقل  تتتترتا التمديتتتتد اةتتتت ن ارلتزامتتتتا  التتتتواالدا     تتتتمي عمتتتتل  ا    فأ  

  ط                            يةواليمي رو الدالشابيمي الةعبيمي
                                        ا                        معلومتتا  ثدبتتمي عمتتا  بلتت  متتن  لتتوم ميتتن مي و لتتاا للمعتتايري الدوليتتمي لرعمتتال     فب  

  ط                                               املتعللمي تأللغايف، مبا   ذلت معايري اا شاا عن األالاضي
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ُ       حملدبتمي لتن يتت  بلتب التمديتد انتتاتا علت  متتا ُ متع متتن                       اخل تا الستنويمي امل يتتلمي وا    فا                               ا        
  ط                           معلوما  جديدا من أنة مي املس 

                                                                            جةود  عب مي املتواالد والتمويتل اخلتاالجي الت ي  تللتاه يةواليتمي رو الدالشابيتمي الةتعبيمي    فد  
  ط                                            واملواالد الف  و شذا  كومتةا لدع  جةود التن ي 

                             لةتعبيمي الشاميتمي  ىل ضتمان  دالاا                                       معلوما  عن جةود يةواليتمي رو الدالشابيتمي ا     فذت  
                                                            والت  ائش ال شعيتمي املت جتشا     تا التنميتمي الوبنيتمي واخل تا األ تش                           مةكلمي ال  ائش غري املن جتشا

  ط                                                    ذا  اليلمي الف قد   يد جةودذا الشاميمي  ىل  عب مي املواالد
                         أي معلوما  أ ش  ذا  صلمي.    فو  

                              أعتتتقه، أشتتتاال ارجتمتتتاع  ىل أطيتتتمي أن                                          و ضتتتا مي  ىل  لتتتدمي التلتتتااليش علتتت  الن تتتو امل لتتتوب  -  22
ُ  ِ                                                                           ُ  لِتتتع يةواليتتتمي رو الدالشابيتتتمي الةتتتعبيمي التتتدول األبتتتشايف تنت تتتايف علتتت  الت تتتوالا  األ تتتش  ذا  

                                                              قل ال ترتا املةتمولمي تل لتب وارلتزامتا  األ تش  التواالدا  يتا، وذلتت      4                   اليلمي اتن ي  املادا 
   ٨                               ، وكتتت لت    لااليشذتتتا مبلتإتتت  املتتتادا                                            اجتماعتتتا  التتتدول األبتتتشايف أو املتتتؤمتشا  ارستعشاضتتتيمي

                       نيسان/أاشيل من كل سنمي.    ٣1            املست لمي قبل 
    


