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 االجتماع الثامن عشر 
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 
 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

 2021-2020حتقيق أهداف خطة عمل أوسلو: أولوايت التنفيذ   
مقدم منن ئينيا االجتمناع الثنامن عشنر للندوا ا ونرافن واللنننة انعنينة  تنفينذ   

 نة انعنية مبساعدة الضحااين واللننة انعنية  تعزيز التعاون وانساعدةن ن واللن 5انادة  
 *واللننة انعنية ابالمتثاا القايم على التعاون

والينننة ئينننيا االجتمننناع الثنننامن عشنننر للننندوا  -حتقينننق عانينننة االتفاقينننة  -أوالا  
 ا وراف: السودان 

 أولوايت التنفيذ  
توجييج جدييوحماد  ييدحمش يييو تشيي يد الظ ييد  امل  ييو   ينبغييجل يميييد الييدول األنييرا  أ  )أ( 

الذي حترزه الدول غري األنرا  اليت أشارت إىل أهنا تسظطيد الظصديق ع ى االتفاقية أو االنضما  إليدا 
يف األجيييل ال ريييييف، ليييا يف ةليييا ددوريييية الو الد، رانيييية الشيييببية، وجييي ر مارشيييال، ولبنيييا ، ووال ت 

 يا، ونيبال؛ ميكروني   املوحدش، ومنغول
وينبغيجل يمييد اليدول األنيرا  أ  تسيظيد  دييد السيبل املظاحية لظشي يد الظصييديق  )ب( 

ع ييى االتفاقييية أو االنضييما  إليدييا، لييا يف ةلييا اجظماعييات اتفاقييية األايي  ة الظ  يدييية وايمبييية الباميية 
 لألمم املظ دش وياهنا؛

أعمال االتفاقيية ديدعوش اليدول  وينبغجل يميد الدول األنرا  أ  تش د املشاركة يف )ج( 
واالجظماع الظااد عشر ل دول األنرا ، وأ   2021غري األنرا  إىل اجظماعات ما دني الدورات لبا  

تب غ عن آرائدا وممارااهتا املظص ة ابالتفاقية. وينبغجل، ع ى وجج اخلصوص، تشي يد اليدول الظاليية، الييت 
  ؛ئدا: الب رين، كور  الشمالية، تونغا، أوزدكسظا مل تظوفر هلا مب ومات رمسية، ع ى ت دمي آرا

__________ 

 ُقد  هذا الظ رير دبد املوعد الندائجل دسبيف ظرو  خارجة عن إراحمش ايدة اليت قدمظج. *
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وينبغيييجل يمييييد اليييدول األنيييرا  أ  تشييي د اليييدول الييييت أعرديييت عييين  يييييدها ملو يييوع   )حم(  
االتفاقيييية وغر يييدا ع ييييى ت يييدمي ت ييييارير نوعيييية عيييين الشيييفافية، لييييا فيديييا أةردي ييييا ، وأرمينييييا، وابكسييييظا ،  

 اخسظا ، وليبيا، واملم كة البردية السبوحمية، وميامنار، واهلند. وددورية كور ، والصني، وقريغي اظا ، وكاز 

والينننة ئينننيا  -تننندمري اناننننزوحت واال تفننناا اب لغنننام انضنننادة لألفنننراد  -اثنياا  
 االجتماع الثامن عشر للدوا ا وراف: السودان

 أولوايت التنفيذ  
 تدمري انانزوحت  

مين ديرجما البميل، ييو املضيجل  14و 13لإلجيرايين رقيم اد وينبغجل توجيج ايدوحم، وف  )أ( 
 يف تنفيذها يف أقرب وقت ممكن وتدمري ديد خم وجت األلغا  املظب ية املضاحمش لألفراحم؛اد قدم

ونظراد إىل أ  اليدولظني الطيرفني ال ظيني مل تفييا ابملوعيد النديائجل لظيدمري خم وجهتميا كانظيا  )ب( 
 حالة عد  امظثال ملدش ت يد ع يى عشير اينوات، إييف إيييي م ييد مين االهظميا   إياحم ايبل ل ظغ ييف يف

 ع ى الظ د ت املظب ية من أجل إحراز ت د  يف تدمري ما تب ى من خم وجهتا من األلغا  املضاحمش لألفراحم؛ 
مظثيييال، وينبغيييجل ل يييدول األنيييرا  الييييت مل  ظثيييل دبيييد، ومل ت يييد  دبيييد خطييية زمنيييية لي )ج( 

 تفبل ةلا يف أقرب وقت ممكن؛  أ 
أ  ت د  ابنظظا   4وينبغجل يميد الدول األنرا  اليت ع يدا الظ امات لوجيف املاحمش  )حم( 

 مب ومات عن الظ د  احملرز والظ د ت املظب ية يف الظنفيذ؛ 
لية وينبغجل اختياة ا جيرايات املناايبة لضيما  أ  اليدول األنيرا  الييت مل تب يغ عين حا )هي( 

 تفبل ةلا يف الوقت املناايف؛ 7خم وهنا يف ت ارير الشفافية اخلاصة هبا لوجيف املاحمش 
وينبغجل اختاة ا جرايات املناابة لضما  أ  الدول األنرا  اليت أد غت عن اكظشيا    )و(  

ألغييا  مضيياحمش لألفييراحم مل تكيين مبروفيية ميين قبييل ت ييو  دظييدمري هييذه األلغييا  يف موعييد ال يظ يياوز اييظة أشييدر  
 اكظشافدا.   ن م 

 اال تفاا أبلغام مضادة لألفراد  
ينبغجل ل دول األنيرا  أ  تسيظبرس اينو د عيدحم األلغيا  املضياحمش لألفيراحم احمليظف  هبيا  )أ( 

 ؛3لوجيف املاحمش 
وينبغجل ل دول األنرا  اليت مل ت د  مب ومات مسظكم ة عن األلغا  املضاحمش لألفراحم  )ب( 

واليييدول الييييت مل ت يييد  هيييذه املب وميييات  2020 احمليييظف  هبيييا ألغيييراس الظيييدرييف يف عيييا 
لسنوات عديدش أ  ت د  ت اريرها ع ى وجج السرعة، وأ  تسظفيد عند االقظضاي من 

 املساعدش املظاحة هلذا الغرس؛
وينبغييجل ل ييدول األنييرا  أ  تواصييل ااظكشييا  البييدائل املظاحيية الاييظيدا  األلغييا   )ج( 

 لب ث، حيثما أمكن ةلا.احلية املضاحمش لألفراحم ألغراس الظدرييف وا
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: 5والينة اللنننة انعنينة  تنفينذ اننادة  -مسح اننناوق انلغومنة وتطهريهنا  -اثلثاا  
 زامبيا وكندا والنرويج والنمسا

 أولوايت التنفيذ  
ينبغجل ل دول األنرا  اليت أد غيت عين عيدحم كبيري مين املنيانق املشيظبج يف أهنيا خطيرش  )أ( 

رّع جدوحمهيا يف ايال املسيح ل  صيول ع يى خي  أاياع قيائم ع يى األحملية يف انظظار إجراي املسح أ  تس
 ؛2021ل ظنفيذ يف موعد ال يظ اوز االجظماع الظااد عشر ل دول األنرا  يف عا  

وهييييجل إرييييي    - 7وينبغييييجل ل ييييدول األنييييرا  اليييييت مل ت ييييد  ت اريرهييييا لوجيييييف امليييياحمش  )ب( 
 وني ري  أ  تفبل ةلا يف أقرب وقت ممكن؛ وددورية الكونغو الد، رانية واري النكا والني ر

وينبغجل ل دول األنرا  أ  تسظيد  حمليل ا ديغ وأ  ت ظمس أي حمعم  روري من  )ج( 
 ال  نة ووحدش حمعم الظنفيذ يف ت دمي الظ ارير؛

 2021الدوليييية الطيييير  املظب ييييية اليييييت هلييييا موعييييد هنييييائجل يف عييييا   -إيييييف ع ييييى إرييييي    )حم( 
أ  ت ييد  ن يييف  ديييد يف أقييرب وقييت ممكيين، ألهنييا اييظ د  - 5لوجيييف امليياحمش  ت ييد  ن بيياد ل ظمديييد ومل

كييانو    31ميين االتفاقييية دبييد انظديياي املوعييد الندييائجل احملييدحم هلييا يف  5نفسييدا يف حاليية عييد  امظثييال ل ميياحمش 
 ؛2020األول/حميسمرب 

وينبغييجل لني ييري ، دوصييفدا حموليية نرفيياد أد غييت عيين حييدوت ت ييوت جديييد، أ  ت ييد   )هي( 
يف أقرب وقت ممكن، يف إنار امظثاهلا ليتفاقية وعم ية وم يررات  5دا املب ق ل ظمديد لوجيف املاحمش ن ب

 االجظماع السادد ل دول األنرا ، واالجظماع الثاين عشر ل دول األنرا ؛
وينبغييجل ل ييدول األنييرا  املظييامرش الغييا  مضيياحمش لألفييراحم ةات نييادد يييدوي الصييند أ   )و( 

 كا  االتفاقية؛تكفل تطبيق ديد أح
عين املند يييات    7وينبغيجل ل يدول األنيرا  أ  ت ييد  مب وميات يف ت اريرهيا لوجيييف املياحمش   )ز(  

الييت تكفيل  املسظيدمة لضما  إجيراي مشياورات شيام ة ميد النسياي والفظييات والفظييا  والرجيال، وعين الكيفيية 
 هبا تنفيذ الظيطي  والظنفيذ عن نريق عم ية شام ة ل  ميد؛

ل ييييدول األنيييرا  أ  تواصييييل نشييير الظ ييييد ت الييييت تواجددييييا يف الظنفيييييذ يف  وينبغيييجل )ح( 
وكييذلا أمنيياي االجظماعييات الرمسييية وغييري الرمسييية ليتفاقييية، وأ  تسييظفيد ميين  7ت اريرهييا املظب  يية ابمليياحمش 

 الندا الفرحمي لدعم جدوحمها يف اال الظنفيذ؛ 
فيييل الظنفييييذ الفب يييجل وينبغيييجل ل يييدول األنيييرا  أ  تواصيييل ااظكشيييا  مند ييييات تك )ط( 

والفبال اللظ اماهتا يف املواعيد الندائية لكل مندا، لا يف ةلا عن نريق  ما  حتديث مبايريها الوننية 
 لألعمال املظب  ة ابأللغا  لا يظماشى مد املبايري الدولية لألعمال املظب  ة ابأللغا .
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 : 5ة انعنيننة  تنفيننذ انننادة  واليننة اللنننن   -التوعيننة مباننناور ا لغننام واحلنند منهننا   -ئا عاا  
 زامبيا وكندا والنرويج والنمسا

 أولوايت التنفيذ  
ينبغجل ل دول األنرا  أ  ت د  مب ومات أكثر تفصيييد عين املند ييات املسيظيدمة  )أ( 

اليت تكفل أ  تكو  دراما الظوعية ليانر األلغا  ودراما احلد منديا  يدحمش السيياأت و خيذ يف االعظبيار 
 والسن وا عاقة واالحظياجات واخلربات املظنوعة ل سكا  يف اجملظمبات احمل ية املظامرش؛ نوع اينس
 وينبغييجل ل ييدول األنييرا  أ  ت ييد  مب ومييات عيين الظ ييد ت اليييت تواجددييا وعيين النظييائا  )ب( 

 اليت حت  ت، مد ت دمي مب ومات مصنفة حسيف نوع اينس والبمر؛ 
ل ةلييا وجييوحم قييدرش وننييية ع ييى تييوفري الظوعييية واييظكفل الييدول األنييرا  اليييت مل تفبيي  )ج( 

 ليانر األلغا  يف أقرب وقت ممكن، لا يف ةلا من خيل إحمماجدا يف خط  وننية أخرى.

 مسنناعدة الضننحااي: واليننة اللننننة انعنيننة مبسنناعدة الضننحااي: إيطاليننا و يلننند  -خامساا  
 والسويد وشيلي

 أولوايت التنفيذ  
وينبغجل ل دول األنرا  أ  تسظيد  حمليل ا ديغ وأ  ت ظمس أي حمعم  روري من  )أ( 

 ال  نة ووحدش حمعم الظنفيذ يف ت دمي الظ ارير؛
وهييجل: إرييي  ، وألبانيييا،  - ييد  مب ومييات عيين جدييوحم الظنفيييذ وينبغييجل ل دوليية اليييت مل ت )ب( 

ديسيييياو،  -وأوغنييييدا، ودورونييييدي، وددورييييية الكونغييييو الد، رانييييية، واييييري النكييييا، والسيييي فاحمور، وغينيييييا 
، لييييا يف ةلييييا 7أ  ت ييييد  يف أقييييرب وقييييت ممكيييين مب ومييييات يف ت اريرهييييا لوجيييييف امليييياحمش  -ونيكيييياراغوا 

 ض ا ؛مب ومات مسظكم ة عن مساعدش ال
وينبغيجل أ  تواصيل الييدول األنيرا  تب يي  جدوحمهييا يف ايال ديد البييياجت مين أجييل  )ج( 

، الفدييم الكامييل ليحظياجييات والظ ييد ت اليييت تواجييج النيياجني ميين األلغييا  واألايير واجملظمبييات احمل ييية املظضييررش 
،  ايال ديد البيياجت و ما  ااظ ادة مناابة ومسظدامة، وت اام املب ومات عن الظ د ت الييت تواجدديا يف 

 فضيد عن م  حاهتا ل ظغ يف ع ى هذه الظ د ت ع ى أواد نطاأت ممكن؛
وينبغيييجل ل يييدول األنيييرا  أ  تكفيييل ديييذل جديييوحم مظواصييي ة لضيييما  إحممييياج مسييياعدش  )حم( 

الضيي ا  يف السيااييات واهلياكييل والييرباما الوننييية ةات الصيي ة لضييما  اتبيياع هنييا مظبييدحم ال طاعييات، 
 ؛يدوحم وا ديغ عن الظ د  احملرز والظ د ت املطروحة يف هذا الصدحمو ما  رصد هذه ا

وينبغيجل ل ييدول األنيرا  أ  تبيي ز جدييوحم تبياحمل البييياجت وأ  تكفيل إحمميياج البييياجت  )هي( 
املظب  ة دض ا  األلغا  األر ية يف قواعد البيياجت الوننيية املرك يية أو املوحيدش ةات الصي ة، مثيل قواعيد 

 نية ملراقبة ا صاابت؛البياجت الون
وينبغجل ل دول األنرا  واجملظمد الدويل ز حمش حمعمدا ملساعدش الض ا ، لا يف ةلا  )و( 

ميين خيييل أنيير أواييد، مثييل الظنمييية والصيي ة والظب يييم والظبيياو  ا نسيياين األواييد نطاقيياد لضييما  عييد  
 الظي جل عن   ا  األلغا ؛

عيين الكيفيية اليييت تكفيل هبييا مراعياش االعظبييارات    وينبغيجل ل ييدول األنيرا  أ  تبيي ز ا دييغ  )ز(  
 اينسانية والظنوع يف ديد السيااات والرباما ةات الص ة املظب  ة لساعدش الض ا /ا عاقة. 
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 والية اللننة انعنية  تعزينز التعناون وانسناعدة:   -التعاون وانساعدة الدوليان   -سادساا  
 تحدةأنانيان وتركيا وكولومبيان وانملكة ان

 أولوايت التنفيذ  
ينبغيجل ل ييدول األنيرا  أ  تكفييل إمبييات مسيظوى عييال ميين امل كيية الوننييية يف تنفيييذ  )أ( 

الظ اماهتا لوجيف االتفاقية، وةلا، ع ى ابيل املثال، ابملسامهة لوارحم مالية ل ظنفيذ، وإنشاي دراما وننية 
 ركة يف الندا الفرحمي؛ل  وار املنظظم دني أص اب املص  ة دشا  الظنفيذ، واملشا

 وينبغييجل ل ييدول األنييرا  أ  تكفييل وجييوحم اايي اتي يات وخطيي  عمييل قائميية ع ييى األحمليية  )ب(  
 ؛واا اتي يات فبالة لظببئة املوارحم لدعم جدوحمها يف اال الظنفيذ

وابملثل، ينبغجل يميد الدول األنرا  اليت هجل يف و يد ،كنديا مين ت يدمي املسياعدش  )ج( 
  ؛ لية وت نية يف جدوحم الدول األنرا  املظضررش من األلغا  لا يظماشى مد درجما البمل أ  تسدم لوارحم ما 

وينبغجل ل دول األنرا  أ  تسظكشف وتظباحمل اليدروع املسيظفاحمش يف احلصيول ع يى  )حم( 
  ويل مبظكر ل ظصدي ل ظ د ت املظب ية؛

يت تواجدديا يف وينبغجل أ  ت د  الدول األنرا  مب ومات مفصي ة عين الظ يد ت الي  )هي( 
، لييا يف ةلييا مب ومييات  ييدحمش عيين املييوارحم املط وديية 7الظنفيييذ ميين خيييل ت اريرهييا السيينوية لوجيييف امليياحمش 

 والظدادري امل  حة ل ظغ يف ع ى الظ د ت اليت تواجددا؛ 
وينبغجل يميد اليدول الييت ،كنديا ت يدمي املسياعدش أ  تبي ز جدوحمهيا الظنسيي ية ليدعم  )و( 

 ؛ رش من األلغا ، لا يف ةلا من خيل املشاركة يف إنار فريق حمعم ا جرايات املظب  ة ابأللغا  الب دا  املظضر 
 وينبغيجل أ  تواصيل اليدول األنيرا  جدوحمهييا الراميية إىل تبياحمل أفضيل املمارايات واخلييربات،  )ز( 

 لا يف ةلا من خيل املنظمات ا ق يمية وع ى أااع منائجل.  

والينننة اللنننننة انعنينننة ابالمتثننناا القنننايم علنننى  -متثننناا تننندا ري ننننمان اال -سا عاا  
 التعاون: العراق و نما و ولندا والسودان وسويسرا

 أولوايت السنة الثانية من التنفيذ  
ينبغجل ل دول األنرا  اليت لديدا حت ي ات مب  ة يف احمعيايات اايظيدا  األلغيا  أ   )أ( 

وكيذلا خييل  7ة من خيل ت اريرهيا لوجييف املياحمش تواصل اتصاالهتا مد الدول األنرا  دطري ة شفاف
االجظماعات الرمسية وغري الرمسية ليتفاقية دشا  ايدوحم املبذولة والظصيدي ل ظ يد ت الييت تواجدديا يف 

 مباية االحمعايات يف أقرب وقت ممكن؛
د  تظناول ابلظفصييل الظ ي  7وينبغجل ل دول األنرا  اليت مل ت د  ت ارير لوجيف املاحمش  )ب( 

، ال ييا  ديذلا يف أقيرب 3وعن حالة األلغيا  احمليظف  هبيا لوجييف املياحمش  5واملاحمش  4احملرز يف تنفيذ املاحمش 
 وقت ممكن لضما  االمظثال املسظمر ألحكا  االتفاقية؛ 

ويف هذا الصيدحم، ايي و  اليرئيس يف أقيرب وقيت ممكين وابلظبياو  الومييق ميد ال  يا   )ج( 
يف السنظني  7والظواصل مد الدول األنرا  اليت مل ت د  ت ريراد دشا  املاحمش  ةات الص ة، دظ دمي املساعدش

 ؛ 49املا يظني يظضمن مب ومات مفص ة عن الظ د  احملرز يف الظنفيذ وف اد لإلجراي رقم 
وينبغييجل ل ييدول األنييرا  اليييت مل تب ييغ دبييد أهنييا اعظمييدت تشييريبات يف اييياأت االلظ امييات   )حم( 

ممكيين  ا تييرى أ  ال ييوانني ال ائميية كافييية لظنفيييذ االتفاقييية أ  تفبييل ةلييا يف أقييرب وقييت أو أهنيي   9لوجيييف امليياحمش  
 وأ  تب غ عن أي حتد ت أو مظط بات ل دعم. 
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 أفضل انمائسات يف جماا تنفيذ االتفاقية -اثمناا  
 أولوايت السنة الثانية من التنفيذ  

ضيل املمارايات املبينية وت يدمي  ينبغجل ل دول األنيرا  أ  تواصيل  يما  مواصي ة تنفييذ أف  )أ(  
 ت يييارير عييين تطبي ديييا لضيييما  ت يييييم حمقييييق يدوحمهيييا يف الظنفييييذ، ليييا يف ةليييا ز حمش ت اريرهيييا عييين كيفيييية أخيييذ 

 احظياجات اجملظمبات احمل ية املظامرش ابأللغا  يف االعظبار يف اياأت تنفيذ االتفاقية؛
دمي الييدعم أ  تبيي ز الشييراكات  وينبغييجل ل ييدول األنييرا  اليييت هييجل يف و ييد ،كندييا ميين ت يي  )ب(  

عاليياد ميين  وأ  تكفيل ت يدمي الييدعم املظبيدحم السيينوات ل يدول األنييرا  املظضيررش ميين األلغيا  اليييت تثبيت مسييظوى 
 امل كية الوننية، وأ  لديدا خط  عمل قائمة ع ى األحملة؛

، وأ  2021وينبغييجل ل ييدول األنييرا  أ  تكفييل حمفييد اشيي اكاهتا امل ييررش يف أوائييل عييا   )ج( 
 ت و  الدول اليت ع يدا مظاخرات لباية هذه املسالة ع ى الفور.

    


