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لوزان 27-23 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند (8ط) من جدول األعمال املؤقت
استعراض حالة وسري عمل االتفاقية واملسائل املهمة األخرى لتحقيق أهداف االتفاقية :دعم التنفيذ
2020

خط ة ةةة عم ة ةةل ودي اعي ة ةةة وح ة ةةدا دع ة ةةم تنفي ة ةةذ اتفاقي ة ةةة ال ة ةةذخائر العنق د ة ةةة
لعام 2021
دقددة دن دد ر وحدا دعم التنفيذ
دج
اهلدف الرئيسي :دعم الددول األردراف ت تنذيدال ااتذاقيدن ء ندارت الذدتد املم ددد مدن  1كدانون الثاين/ينداير
إىل  31كانون األول/ديسمرب  2021وفقاً للقرارات اليت س خالها الدول األرراف ت
املددؤ ر ااس ارا ددي الثدداين ،وعم دايً األولددوهت الدديت ددددها هددالا الدددول مددن لددايل
لطن عمل لوزان.
تقدددا الدددعم ال قددو واملشددورد إىل الرعسددن ت ديددا جوانددا دورهددا وواي ددا ت
األهداف احملدَّدد- :
قيادد ءعمال ااتذاقين؛
تقدا الدعم إىل ديا الدول األرراف عن رريق آلين تنذيال ااتذاقين؛
تقدددا املشددورد والدددعم ال قددو إىل ف درادط الدددول األر دراف ،طددر من ددا و ددا
قاعدد موارد من اخلربات واملمارسات ذات الصلن شأن تنذيال ااتذاقين؛
اإلعد ددداد لايج ماعد ددات الرايد ددن وإد ددا الرايد ددن ت إرد ددار ااتذاقيد ددن واا ذد ددا
ِ
مبحا رها و غدا ذلدم مدن الندواتع املارفيدن ذات الصدلن واخلدربات واملالومدات
امل القن نذيال ااتذاقين؛
تيس ددا ااتص ددال فيم ددا د ال دددول األر دراف وال ددات الذاعل ددن األل ددرط ذات
الصلن ،وال ااون وال نسيق فيما ين ا؛
 احلذدا علد الاايقدات الاامددن مبددا ت ذلدم ددالل ج ددود ترمدي إىل تا يد عامليددنااتذاقين وإا ذلم من ءعمال ااتذاقين؛
تقدا الدعم إىل رانمع الرعاين ال ا ا لايتذاقين؛
الام ددل كحلقد ددن ونيد ددل د د الد د دول األرد دراف واع مد ددا الد دددوا شد ددأن الق د دداه
امل صلن نذيال ااتذاقين.

)GE.20-11743(A



CCM/CONF/2020/3

الن ائع امل وقان:

املي اعية:

ءن ت طلا آلين تنذيال ااتذاقين واي ا وفقاً لقرارات الدول األرراف؛
ءن تاقددد ديددا ااج ماعددات الرايددن وإددا الرايددن لايتذاقيددن علد النحددو املقددرر
وءن تنظم كذارتد وفاالين.
ءن ت خال الدول األرراف إجرارتات شأن ال اماهتا وتا داهتا مبوجا ااتذاقين
وءن تبل ددن عن ددا عل د النح ددو احمل دددد .وءن تق ددد ه ددالا ال دددول ،عن ددد ااق ددارت،
رلبات ديد ثل أل كا ااتذاقين.
ءن يصبح اان ما إىل ااتذاقين ءكثر عاملين.
 469'686فرعكاً س سريً

أوالً -وال ة وحدا دعم التنفيذ
ت وىل و دد دعم تنذيال ااتذاقين تنسيق ءعمال ااتذاقين وتقدا الدعم هلددا ،وذلددم طددر
من ا ما يلي:
 -1مسدداعدد ال درئيل وال درئيل املا د ت ديددا جوانددا م ددا الرعسددن ،وكدداللم تقدددا الدددعم
الذو وإاا إىل الرؤسارت واملنسق ؛
 -2إعددداد وعقددد ااج ماعددات الرايددن وإددا الرايددن لايتذاقيددن ودعم ددا ،مبددا ت ذلددم إعددداد
الواثئق ذات الصلن ،واا طايع أبنشطن امل ا ان نارت عل رلددا الدددول األردراف ،اإل ددافن إىل
امل ا املس مدد من القرارات امل خالد ت هالا ااج ماعات؛
-3

تقدا املشورد والدعم إىل ديا الدول األرراف شأن تنذيال ااتذاقين؛

 -4و ا وتا د قاعدد ملوارد اخلربات الذنيددن وءف ددل املمارسددات ذات الصددلن ،وت ويددد الدددول
األرراف هبالا اخلربات لدط رلب ا ذلم؛
-5

دعم تنذيال ااتذاقين ،طر من ا ال ااقد ،عند ااق ارت ،ما اخلربارت الذني ذوي الصلن؛

 -6تيسددا ااتصددال فيمددا د الدددول األر دراف وتيسدداا مددا الدددول إددا األر دراف ،واحلذددا
عل الاايقات الاامن ،مبا ت ذلم الل ج ود من ءجل التويع ل حقيق عاملين ااتذاقين؛
-7

ال ااون وال نسيق ما ال ات الذاعلن واملنظمات واملؤسسات ذات الصلن؛

 -8اا ذددا مبحا ددر ااج ماعددات الرايددن وإددا الرايددن املاقددودد ت إرددار ااتذاقيددن و غددا
ذلم من النواتع املارفين ذات الصلن واخلربات واملالومات امل القن نذيال ااتذاقين؛
 -9إدارد رانمع الرعاين ال ااون ما مرك جنيددا الدددوا إلزالددن األلغددا لنإدرا ،اإلنسددانين،
عن رريق تقدا ال وجيه واإلس امات والدعم عند ااق ارت.
 -10الامد ددل كحلقد ددن ونيد ددل د د الد د دول األر د دراف واع مد ددا الد دددوا شد ددأن الق د دداه امل صد ددلن
نذيال ااتذاقين.
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اثعياً -أساس خطة العمل لعام

2021

وفقداً للمقددرر ( ،CCM/CONF/2015/7املرفددق اخلددامل )4-الددالي اتالتدده الدددول األردراف
ت املؤ ر ااس ارا ددي األول لايتذاقيددن ،تامددم لطددن الامددل واملي انيددن لاددا  2021علد ديددا الدددول
األرراف للنظر في ا ،وذلم قبل  60يوماً من اناقدداد املددؤ ر ااس ارا ددي الثدداين ت لددوزان ت الذددتد
مد ددن  23إىل  27تشد درين الثد دداين/نوفمرب  .2020وتُبد د لطد ددن الامد ددل املقت د ددن لاد ددا  2021واملي انيد ددن
املرتبطن هبا األنشطن الرئيسين اليت س طلا هبا و دد دعم ال نذيال لايل السنن طريقن ت سددق مددا
واي ا ،ومبا ي ماش مددا القدرارات امل خددالد ت املددؤ ر ااس ارا ددي الثدداين .وتُسد مد هددالا األنشددطن
مددن لطددن عمددل و دددد دعددم ال نذيددال اخلمسددين للذددتد  2025-2021ومددن مي اني ددا الدديت سد نظر في ددا
الدول األرراف وتوافق علي ا لايل فتد املؤ ر ااس ارا ي الثاين.
والغر ،من لطن الامل هددو تقدددا اسد ارا ،عددا مذصددل عددن األنشددطن الدديت س ددطلا
هبد ددا و د دددد دعد ددم ال نذيد ددال لد د دعم الد دددول األرد دراف ت ااتذاقيد ددن فيمد ددا د د تنذيد ددالها مد ددن لد ددايل
اال امات الواردد ت لطن عمل لوزان .وقد اس ار ت لنن ال نسدديق ال ا اددن لايتذاقيددن واع مدددت
املشروع الراهن خلطن الامل.

اثلثاً -أول يت وحدا دعم التنفيذ
 -1تقدمي الدعم إىل الرئيس والرئيس املعني وإىل جلنة التنسيق
لدعم الرئيل والرئيل املا ولنن ال نسيق ت ج ودهم الرامين إىل اا طايع واههتم،
س قو الو دد ت دلن ءمور مبا يلي:
•

املس دداعدد ت ال ح ددا لايج ماع ددات الراي ددن وإ ددا الراي ددن واس دداف ا س ددا
ااق ددارت ،مب ددا ت ذل ددم ااج م دداع الااش ددر لل دددول األر دراف ،واج ماع ددات لن ددن
ال نسد دديق ،واج ماعد ددات فريد ددق ال حليد ددل ،و لقد ددات الامد ددل ،واحللقد ددات الدراسد ددين،
واملناسبات الانبين؛

•

إعداد حما ر وواثئق ااج ماعات الراين وإا الراين لايتذاقين و ذظ ا وإات ا؛
الدول األرراف نيا ن عن شاإلي املنانيا ،سا ااق ارت؛

•

تيسا ااتصال فيما

•

اا ذا سجايت و ليايت الن تنذيال ااتذاقين و ديث ا؛

•

إعد د ددداد وإرسد د ددال فد د دواتا ءو رسد د ددائل تد د ددالكا إىل الد د دددول األرد د دراف فيمد د ددا ي الد د ددق
ااشتاكات السنوين ت مي انين و دد دعم ال نذيال.

 -2دعم حتقيق عاملية االتفاقية
ل د دددعم الرعس د ددن والذري د ددق الاام د ددل املا د ددو حقي د ددق عاملي د ددن ااتذاقي د ددن وال د دددول األر د دراف ت
ج ودهم الرامين إىل قيق عاملين ااتذاقين ،س قو الو دد ت دلن ءمور مبا يلي:
•
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•

دي ددد الد دددول األرد دراف الديد دددد احمل مل ددن ،وتقد دددا املد ددوج ات القطريد ددن مشد ددذوعن
مبالومد ددات ءساسد ددين عد ددن ال د ددود املبالولد ددن ل حقيد ددق عامليد ددن ااتذاقيد ددن ،ف د دايً عد ددن
امل ا ان فيما ي الق هبالا الدول؛

•

تقد د دددا الد د دددعم ت تنظد د دديم ااج ماعد د ددات و لقد د ددات الامد د ددل واحللقد د ددات الدراسد د ددين
واأل داث الانبين اليت تساند ج ود قيق الااملين؛

•

املشاركن ت ءنشطن الدعود ذات الصلن ااتذاقين؛

•

إات د ددن امل د دوارد واألدوات لل د دددول املوقا د ددن وال د دددول إ د ددا األر د دراف ل يس د ددا عملي د ددن
ال صديق ءو اان ما سا ااق ارت.

 -3الدعم يف جمال تددري املخ وانت
لدعم الذريق الاامل املاو دما املخ وانت والاللائر احمل ذظ هبددا ت ءدارت واي دده والدددول
األرراف ت الوفارت ال اماهتا مبوجا املادد  ،3س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
•

تيسددا ااتصددال مددا الدددول األر دراف الدديت علي ددا ال امددات مبوجددا املددادد  3نيا ددن
عن شاإلي املنانيا ،سا ااق ارت؛

•

تق دددا ال دددعم ت د ددا ملخص ددات ع ددن املالوم ددات ال دديت تق دددم ا ال دددول األر دراف
شأن تنذيال املادد  3و ليل ا وإات ا؛

•

تيسد د ددا تبد د ددادل املالومد د ددات والد د دددروت املسد د د ذادد وءف د د ددل املمارسد د ددات ت تنذيد د ددال
اال امات مبوجا املادد 3؛

•

تقدا املالومات ذات الصلن ءو تيسا تقدا اخلربات الذنيددن ذات الصددلن سددبما
تطلبه الدول األرراف اليت علي ا ال امات مبوجا املادد 3؛

•

إسد دددارت املشد ددورد ءو القيد ددا د د هرات قطريد ددن ،سد ددا ااق د ددارت ،ملسد دداعدد الد دددول
األرراف ت تنذيال املادد  3ءو ت إعداد رلبات ديد املوعد الن ائي؛

•

تقدا الدددعم إىل فريددق ال حليددل املاددو املددادد  3ت سدديا دراسددن رلبددات ال مديددد
املقدمن من الدول األرراف؛

•

تيسددا إرسددال رلبددات ال ادداون واملسدداعدد الدددولي املقدمددن مددن الدددول األر دراف
ال دديت علي ددا ال ام ددات مبوج ددا امل ددادد  3إىل ال دددول األر دراف وإاه ددا م ددن الش ددركارت
املاني القادرين عل تقدا املساعدد؛

 -4الدعم يف جمال اإلزالة والتثقيف للحد دن املخاطر
لدعم الذريق الاامل املاو اإلزالن وال ثقيا ت جمال احلددد مددن املخددارر ت ءدارت واي دده والدددول
األرراف ت تنذيال ال اماهتا مبوجا املادد  ،4س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
•
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تيسا ااتصال الدول األردراف الدديت علي ددا ال امددات مبوجددا املددادد  4نيا ددن عددن
شاإلي املنانيا ،سا ااق ارت؛
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•

تق دددا ال دددعم ت د ددا ملخص ددات ع ددن املالوم ددات ال دديت تق دددم ا ال دددول األر دراف
شأن تنذيال املادد  4و ليل ا وإات ا؛

•

تيس د ددا تب د ددادل املالوم د ددات ،وال د دددروت املس د د ذادد وءف د ددل املمارس د ددات ت تنذي د ددال
اال امات مبوجا املادد 4؛

•

تقدا املالومات ذات الصلن ءو تيسا تقدا اخلربات الذنيددن ذات الصددلن سددبما
تطلبه الدول األرراف اليت علي ا ال امات مبوجا املادد 4؛

•

إسد دددارت املشد ددورد ءو القيد ددا د د هرات قطريد ددن ،سد ددا ااق د ددارت ،ملسد دداعدد الد دددول
األرراف ت تنذيال املادد  4ءو ت إعداد رلبات ديد املوعد الن ائي؛

•

تقدا الدددعم إىل فريددق ال حليددل املاددو املددادد  4ت سدديا دراسددن رلبددات ال مديددد
املقدمن من الدول األرراف؛

•

تيسددا إرسددال رلبددات ال ادداون واملسدداعدد الدددولي املقدمددن مددن الدددول األر دراف
ال دديت علي ددا ال ام ددات مبوج ددا امل ددادد  4إىل ال دددول األر دراف وإاه ددا م ددن الش ددركارت
املاني القادرين عل تقدا املساعدد.

 -5الدعم يف جمال دساعدا الضحاي
لدددعم الذريددق الاامددل املاددو مبسدداعدد ال ددحاه ت ءدارت واي دده والدددول األردراف ت الوفددارت
ال اماهتا مبوجا املادد  ،5س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
•

تيسا ااتصال الدول األردراف الدديت علي ددا ال امددات مبوجددا املددادد  5نيا ددن عددن
شاإلي املنانيا ،سا ااق ارت؛

•

تقدا املالومات ذات الصلن ءو تيسا تبادل اخلربات الذنيددن املايئمددن علد النحددو
الالي تطلبه الدددول األردراف الدديت علي ددا ال امددات مبوجددا املددادد  5ل مكين ددا مددن
س كمين ونوعين املساعدد املقدمن إىل حاه الاللائر الانقودين وإدداهم مددن
األشخاص ذوي اإلعاقن؛

•

تشجيا زهدد مشاركن ال حاه وإدماج م ت عمليات و ا السياسات واتاذ الق اررات؛

•

تشددجيا تبددادل املالومددات د الدددول األر دراف عددن املمارسددات اليدددد والذاالددن
من يث ال كلذن؛

•

تشجيا اتباع هنع م كامل إزارت مساعدد ال حاه وتيسا ال ااون ما ااتذاقيات
األلرط وقطاع اإلعاقن ت نطاقه األوسا.

 -6الدعم يف جمال التعاون واملساعدا الدوليني
لدعم الذريددق الاامددل املاددو املسدداعدد وال ادداون الدددولي ت ءدارت واي دده والدددول األردراف
ت الوفارت ال اماهتا مبوجا املادد  ،6س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
•
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•

تيسددا ااتصددال د الدددول األردراف وال ددات الذاعلددن املانيددن األلددرط مددن ءجددل
ال ش د ددجيا علد د د تا يد د د الشد د دراكات و سد د د توجيد د دده املد د دوارد الشد د ددحيحن وتنذيد د ددال
اال امات الناشئن عن ااتذاقين تنذيالاً فالياً ومناسباً من يث ال وقيت؛

•

تا يد د ال ا دداون واملسد دداعدد م ددن لد ددايل ت ددوفا املالوم ددات ال كميليد ددن وع ددر ،ءف د ددل
املمارسات عن رريق تبادل املالومات ال قنين واملالين واملالومات امل القن اخلربات؛

•

دعددم تشددجيا و ددا ُهن دع قطريددن حمددددد مثددل ال حالذددات القطريددن الدديت تا د ز قدددرد
الدددول األردراف الدديت ددا إىل املسدداعدد علد الوفددارت ال اماهتددا مبوجددا امل دواد 3
و 4و 5من لايل ال ااون املنسق واحملدد اهلدف.

 -7الدعم يف جمال تدابري الشفافية
لدعم املنسق املاو دا ا الشذافين ت ءدارت م امه والدددول األردراف ت الوفددارت ال اماهتددا
مبوجا املادد  ،7س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
•

تش ددجيا تقد دددا ال دددول األرد دراف تقاريره ددا ت موعد دددها و نوعي ددن جيد دددد ،والامد ددل
ان ظا عل إ راز ما للمالومات املقدمن عن رريق تقارير الشذافين من دور ها
ت تقييم ااتذاقين ورنيدها ذاالين؛

•

تقدا املساعدد ال قنين احملددد اهلدف إىل الدول األرراف ،سا الطلا؛

•

مس دداعدد املنسد د ق املوا ددياي علد د م ا ا ددن املالوم ددات املقدم ددن ت تقري ددري
الشذافين األوا والسنوي؛

•

زهدد ال ددوعي ذوائ ددد اإل ددايم م ددن ل ددايل منص ددات ال واني ددل ااج م دداعي احلالي ددن
لايتذاقيددن وت املن دددهت األلددرط ذات الصددلن لتسددير رسددالن مؤداهددا ءن اإل ددايم
ال ا يقا عل عاتق ديا الدول األرراف؛

•

ت ويد الدددول األردراف مبلخصددات ليليددن للمالومددات الدواردد ت ال قددارير املقدمددن
مبوجا املادد  7ل يسا اس خدا عملين تقدا ال قارير من النا ين الاملين.

 -8الدعم يف جمال تدابري التنفيذ ال طنية
لدددعم املنس ددق املاددو دددا ا ال نذيددال الورني ددن ودعددم ال دددول األر دراف ت الوف ددارت ال اماهت ددا
مبوجا املادد  ،9س قو و دد دعم ال نذيال ت دلن ءمور مبا يلي:
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•

تيسددا ااتصددال ونشددر األدوات وءف ددل املمارسددات امل ا ددن لل شددجيا علد زهدد
مادل ام ثال الدول األرراف أل كا املادد 9؛

•

املس دداعدد ت رني ددد ام ث ددال ال دددول األر دراف أل ك ددا املد ادد  9وتق دددا املس دداعدد
ال قنين اهلادفن إىل الدول األرراف ،سا ااق ارت؛

•

املس دداعدد ت إذك ددارت الد وعي ل دددط الاناني ددر الذاعل ددن الورني ددن اال ام ددات مبوج ددا
املادد  9من ااتذاقين مبا يؤدي إىل زهدد مادددل اام ثددال ت الاقيدددد والسياسددات
وال دريبات الاسكرين الورنين؛
GE.20-11743
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•

تقد د دددا الد د دددعم ت تنظد د دديم ااج ماعد د ددات و لقد د ددات الامد د ددل واحللقد د ددات الدراسد د ددين
واأل داث الانبين امل القن نذيال املادد 9؛

•

تشد د ددجيا الد د دددول األرد د دراف الد د دديت د د ددا إىل املسد د دداعدد علد د د ال مد د ددات ال اد د دداون
واملس دداعدد ت اس د ارا ،ال ش درياات الورني ددن القائم ددن ل ددمان ءن تس ددمح نذي ددال
ااتذاقين تنذيالاًكامايً و قيق اام ثال أل كا املادد .9

 -9االتصاالت
اإل ددافن إىل الام ددل عل د األول ددوهت املوا ددياين لل دددول األر دراف اس د ناداً إىل الق ددرارات
امل خالد ت املؤ ر ااس ارا ي الثاين وإاا من ااج ماعات الراين لايتذاقين ،سد قو و دددد دعددم
ال نذيال ءي اً ت دلن ءمور ،مبا يلي:
•

إدارد املوقا الشبكي الراي لايتذاقين و سااهتا الراين عل وسائل ال وانيل ااج ماعي
ونييان ا و ديث ا اس مرار ل مان جودد و سن توقيت نشر املالومات؛

•

تيسا ااتصال فيما الدددول األردراف ،والدددول املوقاددن والدددول إددا األردراف
وم د ددا دي د ددا ال د ددات الذاعل د ددن واملنظم د ددات واملؤسس د ددات األل د ددرط ذات الص د ددلن،
واحلذا عل الاايقات الاامن؛

•

إذكارت الوعي شأن ااتذاقين ت ديا املن دهت ذات الصلن؛

•

إعداد منشورات ومواد تروجيين م صلن ااتذاقين ،سا ااق ارت.

 -10أشكال أخرى لدعم التنفيذ
ل هدد دعم تنذيال ااتذاقين تنذيالاً فالياً ،س قو الو دد ت دلن ءمور مبا يلي:
•

تقدا إ ارات م امقن شأن ااتذاقين وء كام ا ت خم لا املن دهت؛

•

تيسد ددا تا يد د ال نسد دديق مد ددا ااتذاقيد ددات واملنظمد ددات وال د ددات نيد ددا بن املصد ددلحن
سا ااق ارت؛

•

ااتص ددال مبنظم ددن األم ددم امل ح دددد ،وا س دديما مك ددا األم ددم امل ح دددد لشد ؤون ن د ع
السدداي  ،شددأن املسددائل امل القددن نظدديم وتو يددق ااج ماعددات الرايددن لايتذاقيددن،
ف ايً عن املسائل األلرط ذات الصلن؛

•

ءدارت م ا ءلرط سا تاليمات الدول األرراف من لايل الرعسن ءو لنن ال نسيق.

رابعاً -النتائج املت قعة
-1

ءن ت طلا آلين تنذيال ااتذاقين واي ا وفقاً لقرارات الدول األرراف؛

 -2ءن ياقددد ااج مدداع الااشددر للدددول األردراف وااج ماعددات األلددرط الرايددن وإددا الرايددن
سددا املطلددون وءن تُدنظم كذددارتد وفااليددن ،مبددا ت ذلددم درانمع الرعايددن ل يسددا املشدداركن القائمددن
عل ءسات ال نوع واملساواد النس .
GE.20-11743
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 -3ءن تص د در ال دددول األرد دراف ذات الص ددلن إع ددايانت ع ددن إ ددا الوف ددارت ال اماهت ددا مبوج ددا
املددادت  3و 4ت دددود املواعيددد الن ائيددن املنصددوص علي ددا ت ااتذاقيددن ءو ءن تقددد رلبددات عاليددن
الودد وت الوقت املناسا ل مديد املوعد الن ائي وفقاً لايتذاقين.
 -4ءن ت خ ددال ال دددول األر دراف إج درارتات ش ددأن ال اماهت ددا وتا ددداهتا مبوج ددا ااتذاقي ددن ال دديت
ُو ات من لايل لطن عمل لوزان ،وءن تبلن عن ا سنوهً وفقاً ملا تق يه ااتذاقين.

 -5ءن ت مكن الدول األرراف من اا طايع امل ا ذاالين وكذارتد ذ ل الندواتع املارفيددن
املناسبن واخلربات واملالومات امل صلن ااتذاقين؛
-6

8

وءن يصبح اان ما إىل ااتذاقين ءكثر عاملين.
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النواتع

أن تض ةةطل آلي ةةة تنفي ةةذ االتفاقي ةةة ب ال ته ةةا ءن ت لق الرعسن املالومات واملشورد ال رورين ألدارت م ام ا.
وفقاً لقرارات الدول األطراف؛

األنشطن
-

ءن ي لق املنسقون مدا يلد مدن املشدورد والددعم لاي دطايع أبدوارهدم -
و كين م من إرشاد الدول األرراف شأن الوفارت ال اماهتا.
أن عقد االجتماع العاشةر للةدول األطةراف
واالجتماعات األخرى الرمسية وغةري الرمسيةة
حسب املطل ب وأن تُنظم بكفاءا وفعالية،
مبا يف ذلك براندج الرعا ةة لتيسةري املشةار ة
يف هذه االجتماعات.

ءن ي لق د كددل مددن الرعسددن واملنسددق مددا يكذددي مددن املشددورد والدددعم -
ل ددمان اس ددافن انجحددن لايج مدداع الااشددر للدددول األردراف وديددا
ااج ماعدات امل صدلن السداي إىل قيدق هددف ااتذاقيدن علد مدددار -
الاا .
ءن ت د داد مش دداركن ال دددول عل د ءس ددات ال ن ددوع واملسدداواد د النس د -
ذ ل رانمع رعاين جيد األدارت.
-

مساعدد الرعسن ت ديا جوانا م ام ا ل حقيق ءهداف ااتذاقين.
املشدداركن ت إعددداد الواثئددق وتقدددا الدددعم اجلددر لددايل ااج ماعددات الرايددن
وإا الراين.
تقدددا مالومددات َّ
حمد ددن عددن الددن ال نذيددال ،و ليددل احلالددن وإاهددا مددن الواثئددق
واألدوات الاملين.
تقدا الدعم وامل ا ادن سدا مق د احلدال فيمدا د ااج ماعدات الرايدن
وإا الراين.
اإلعددداد لايج ماعددات إددا الرايددن ودعم ددا نيا ددن عددن املنسددق  ،مبددا ت ذلددم
إعداد الواثئق ذات الصلن.
القيا أبنشطن امل ا ان نارت عل رلا املنسق .
اا ذددا مبحا ددر ُحم لد ددن لايج ماعددات الرايددن وإددا الرايددن و غددا ذلددم مددن
النواتع املارفين واخلربات واملالومات ذات الصلن.
تقددا الددعم املطلدون مدن الرعسدن ولندن ال نسديق ت تنظديم ااج مداع الااشددر
للدول األرراف
إعداد وعقد ااج ماعات الراين وإا الراين مبوجا ااتذاقين ،لدط رلا ذلم.
إعداد و ذظ حما ر وواثئق ااج ماعات الراين وإا الراين لايتذاقين؛
اإلدارد وال اد دداون م د ددا ال د ددات املارد ددن ومرك د د جني د ددا الد دددوا إلزال د ددن األلغ د ددا
لنإرا ،اإلنسانين شأن تنذيال ءهداف رانمع الرعاين ال ا ا لايتذاقين.
إعطارت األولوين ملشاركن املرءد ت اج ماعات ااتذاقين.
تيسا وتشجيا مشاركن املنارق املمثلن ثيايً انقصاً ت اج ماعات ااتذاقين.
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خادساً -النتائج والن اتج واألعشطة لعام

2021

ءن ت لق ديا الدول األرراف ذات الصلن املشدورد والددعم الايزمد
للوفارت ال اماهتا مبوجا املادد  3ءو املادد .4

-
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أن تتخةةذ الةةدول األطةراف إجةراءات بشة ن ءن ي لق ديا املنسق املوا ياي الدعم امل وقا ملساعدد الدول األرراف -
الت اداهت ةةا وتعه ةةداهتا مب ج ةةب االتفاقي ةةة ال ة وم ا ا ا ل مكين ا من تقدا تقارير عن ال اماهتا مبوجا ااتذاقين.
ُوضةةع دةةن خةةالل خطةةة عمةةل لة زان ،وأن
تبلغ عنها سن يً وفقاً ملا تقتضيه االتفاقية.
ءن ت لق د د ال د دددول األر د دراف م د ددا يل د د م د ددن املش د ددورد وال د دددعم ات د دداذ -
إجرارتات شأن اال امات الواردد ت لطن عمل لوزان.
أن ت ة ة ةةتمكن الة ة ة ةةدول األطة ة ة ةراف دة ة ة ةةن ءن ت داد ماارف ممثلي الدول فيما ي الق ااتذاقين.
االض ةةطالع بعمله ةةا بفعالي ةةة و ف ةةاءا بفض ةةل
النة ة ة ة ة اتج املعرفية ة ة ة ةةة املناسة ة ة ة ةةبة واخلة ة ة ة ة ات
واملعل دات ذات الصلة ابالتفاقية؛

-

10

أن تصة ة ةةدر الة ة ةةدول األط ة ة ةراف ذات الصة ة ةةلة
إعالانت إبمتام ال فاء ابلت اداهتا مب جةب املةادا
 3أو املة ة ةةادا  4يف حة ة ةةدود امل اعية ة ةةد النهائية ة ةةة
املنصة ة ة ه عليه ة ةةا يف االتفاقي ة ةةة أو أن تق ة ةةدم
طلبة ةةات عالية ةةة اجلة ة دا ويف ال قة ة املناسة ةةب
لتمد د امل عد النهائي وفقاً لالتفاقية.

ءن ي لق املنسقون املانيون دما املخد وانت والداللائر احملد ذظ هبدا- ،
واإلزالد ن وال ثقيددا ت جمددال احلددد مددن املخددارر ،وال ادداون واملسدداعدد
الدددولي املشددورد والدددعم الايزم د ملسدداعدد وم ا اددن الدددول األر دراف -
اليت علي ا ال امات مبوجا املادد  3ءو املادد .4
-

دع د ددم ااج ماعد د ددات ال د دديت ياقد د دددها املنس د ددقون وتقد د دددا املالوم د ددات األساسد د ددين
واألدوات واملوارد ذات الصلن سا الطلا.
مساعدد املنسق ت ج ودهم ت جماا ال وعين وامل ا ان عند الطلا.
تيسا تبادل املالومات فيما الدول اليت ا إىل املساعدد والدول املارن
وال ات الذاعلن الرئيسين األلرط ل ا ي الشراكات ودعم تنذيال ااتذاقين.
تيسا اس افن اج ماع وا د عل األقل لل حالذات القطرين ت جنيا.
القيا باثات دعم لدط رلا الدول األرراف ذلم.
تقدا ديا املالومات الايزمن ءو تيسا تبادل اخلربات الذنين ذات الصلن اليت
تطلب ا الدول األرراف؛
دعم ااج ماعدات الديت ياقددها ديدا املنسدق املوا دياي وتقددا املالومدات
األساسين واألدوات واملوارد ذات الصلن سا الطلا.
مساعدد املنسق ت ج ودهم ت جماا ال وعين وامل ا ان عند الطلا.
دعم إعداد تقارير الشذافين الاالين الودد وتقدمي ا ت الوقت املناسا
دعم الدول األرراف سا ااق ارت ل هدد مادل تقدا ال قارير.
تق د د دددا املش د د ددورد إىل ال د د دددول األر د د دراف وتيس د د ددا اخل د د ددربد ال قني د د ددن ذات الص د د ددلن
واملالومات واألدوات واملوارد الايزمن ل نذيال ال اماهتا.
تيسا زهدد ال ااون فيما ءنيحان املصلحن املاني ت جمال تنذيال ااتذاقين.
القيددا  ،عن ددد الطل ددا ،إبيذدداد اث ددات دع ددم ل قدددا املس دداعدد ال قني ددن ءو تنظ دديم
لقات عمل ترك عل اال امات األساسين لايتذاقين عل الصايد اإلقليمي
ءو املوا ياي.
تق دددا إ ار ددات م امق ددن إىل املمثل د ال دددد لل دددول األر دراف ءو ال دددول إ ددا
األرراف شأن ااتذاقين سا ااق ارت.
تيسدا ااتصدداات ل شددجيا تا يد الشدراكات فيمددا د الدددول األردراف وال ددات
الذاعلن األلرط ذات الصلن من ءجل ال اجيل ال نذيال الكامل لايتذاقين؛
إعداد منشورات ذات نيلن ااتذاقين ومواد تروجيين ءلرط ،سا ااق ارت.
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األنشطن

أن صبح االعضمام إىل االتفاقية أ ثر عاملية .ءن ي لق كدل مدن الرعسدن واملنسدق املانيد حقيدق عامليدن ااتذاقيدن -
ما يكذي من املشورد والدعم لاي طايع جب ودهم الرامين إىل الددعود
ل حقيق الااملين.
ءن ت لق الدول الدعم الكات للم ي قدماً ت قيق عاملين ااتذاقين -
عل النحو املب ت لطن عمل لوزان.
-
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نيد دديانن و د ددديث املوقد ددا الشد ددبكي الراد ددي لايتذاقيد ددن و سد ددااهتا الرايد ددن علد د
وسائل ال وانيل ااج ماعي ل مان جودد و سن توقيت نشر املالومات؛
اإل د ددايم ،سد ددا ااق د ددارت ،عد ددن الق د درارات واألول د ددوهت الد دديت تسد ددذر عن د ددا
ااج ماعات اليت تُاقد ت إرار ااتذاقين.
ديد الدول األرراف الديدد احمل ملن وتقدا ملخصات ومالومات ءساسين
عن هالا.
مساعدد الرعسن واملنسق ت ج ودهم ت جمال ال وعين وامل ا ان عند الطلا.
القيا باثات الدعم نارت عل رلا الرعسن ءو املنسق .
تنظيم اج ماعات راين وإا راين ،عند الطلا ،شأن قيق عاملين ااتذاقين.
الددتويع لايتذاقيددن هبدددف زهدد مادددل اان ددما إىل ااتذاقيددن وتا ي د املاددايا
اليت ءرس ا؛
ت ويددد الدددول املوقلاددن و/ءو الدددول إددا األردراف الدديت ددا إىل مسدداعدد قبددل
ال صديق ءو اان ما األدوات امل ا ن واملساعدد الاملين.
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ءن تكون املالومات امل القن ااتذاقين و املياهتا م ا ن درجدن ءكدرب -
للدول األرراف وإاها من ال ات نيا بن املصلحن.
-
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سادساً -دي اعية وحدا دعم التنفيذ لعام
ال كلذن

2021

املرتبات

341 405

ال كاليا ااج ماعين

68 281

ااتصاات

20 000

السذر

25 000

تكاليا دعم ال نذيال األلرط

15 000

اجملم ع
النذقات اإلدارين

2021

ماي ظات
يامل املدير وءلصائي دعم ال نذيال نسدبن
 100ت املائد د د ددن مد د د ددن الوقد د د ددت ويد د د دددعم ما
مسدداعد لشددؤون دعددم ال نذيددال يامددل نسددبن
 50ت املائن من الوقت.
ت وقد ددا ال كلذد ددن ال قديريد ددن ( نسد ددبن  20ت
املائ د ددن م د ددن املرت د ددا) عل د د س د ددن امل د ددو ذ
وو د ددا م ااج مد دداعي وماد دددات الرسد ددو
الس د ددائدد ال د دديت يذر د د ا مق د دددمو اخلدم د ددن.
وتشد ددمل الرسد ددو ال د ددأم اإلل امد ددي امل الد ددق
السذر واحلوادث.
ني دديانن املوق ددا الش ددبكي ،وامل دواد التوجيي ددن،
واملنشددورات ،واخلدددمات ااس شددارين ،ومددا
إىل ذلم.
سددذر املددو ذ للمشدداركن ت ااج ماعددات
والباثات سا ااق ارت
اخلد د د دددمات ااس شد د د ددارين ،وإجيد د د ددار الغد د د ددرف،
و لقات الامل ،واإلعاشن ،وما إىل ذلم.

469 686

تربعد ددات عينيد ددن مد ددن مركد د تشدمل تكدداليا مثددل إجيدار املكاتددا ،ونظددا
جنيد د د د ددا الد د د د دددوا إلزالد د د د ددن املراقب د د ددن الداللي د د ددن ،وإدارد د د درانمع الرعاي د د ددن،
األلغا لنإرا ،اإلنسانين وإدارد املوارد البشرين ،وما إىل ذلم.

دالحظات عن املي اعية
-1

تشمل تكاليا ااتصاات نشر لطن عمل لوزان لغات م اددد.

 -2ي وقا ت امل وسط  10ر ددايت رداان الدرجددن السدديا ين ( 6ر ددايت رويلددن و 4ر ددايت
قصاد ءو م وسطن)
االفرتاضات
 -1ءن يس د مر من ددوذ
وإمكانين ال نبؤ وامللكين.

وي ددل و دددد دع ددم ال نذي ددال ت الام ددل عل د ءس ددات مب دداد ااس د دامن

 -2ءن تكذددل الدددول األردراف تناسددا مسد وط ال مويددل مددا لطددن عمددل و دددد دعددم ال نذيددال
امل ذق علي ا للاا .
 -3ءن د ذظ و دددد دعددم ال نذيددال مبددايا مو ذي ددا احلدداا املكددون مددن املدددير وءلصددائي دعددم
ال نذيددال اللددالين يامدداين نسددبن  100ت املائددن مددن الوقددت ومددن مسدداعد لشددؤون دعددم ال نذيددال يامددل
نسبن  50ت املائن.
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 -4ءن يك ددون هن دداا تا دداون و ي ددق م ددا الش ددركارت الرئيس ددي كاف ددن ،وءن ت ددطلا دي ددا ال ددات
الذاعلددن ذات الصددلن (الدددول األردراف ،ومك ددا األمددم امل حدددد لشددؤون ند ع السدداي  ،واملنظمددات
الدولي ددن احلكومي ددن وإ ددا احلكومي ددن ،واع م ددا امل دددين) أبدواره ددا عل د النح ددو امل وق ددا ،النظ ددر إىل ءن
نيغر جم و دد دعم ال نذيال ،يق ددي ءن تكددون ديددا إجرارتاهتددا م سددمن الكذددارتد والذااليددن مددن
يث ال كلذن.
 -5ءن تقد املسامهن الاينين من مرك جنيا الدوا إلزالددن األلغددا لنإدرا ،اإلنسددانين علد
املس وهت املقا لن خلطن الامل السنوين املا مدد لو دد دعم ال نذيال.
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