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أوسلو ٢٩-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩
البند  7من جدول األعمال املؤقت
استعراض سري االتفاقية ووضعها

أفكار بشأن برانمج وآلية اجتماعات االتفاقية
َّ
مقدم من رئيس املؤمتر االستعراضي الرابع

أوالا -مقدمة
 -١يس ههتن ين ا ههق اي اقا ههغ م هها األلأل هها املل ههاة لفي هااة ل ههن لا ههغ ين ا ههق ا ال ه ي ههمن
االجتماعات الامساغ وغري الامساغ لالي اقاغ ومن خالل الوالايت املنوطغ ابلائاس و لجان االي اقاغ
األر ع ال أن أهتا الدول األطااف يف املؤمتا االستعااضي الثالث لالي اقاغ يف عا .٢٠١٤
 -٢ويتههاا املهؤمتا االستعااضههي الاا ههع يااههغ السههتعااة ماجههغ وطباعههغ االجتماعههات الامساههغ
وغري الامساغ على مد سواء) واالي اق على اانمج االجتماعات لل رت املمتد مىت املؤمتا االستعااضي
اخلامس يف عا  .٢٠٢٤وابملثن ،يتاا املهؤمتا االستعااضهي الاا هع يااهغ السهتعااة االاهغ املن هأ
أثناء املؤمتا االستعااضي الثالث.
 -٣ولههدا اسههتعااة هاانمج االجتمهها ،واالاههغ ،ينبألههي الن هها يف أيلههن السههبن لههدع ا تههوة
ال يبقهلا الدول األطااف يف ين اق االي اقاغ وخطغ العمن املايبطغ هبها ،مهع أخهق يطلعهات الهدول
األطااف لعا  ٢٠٢5يف االعتبار.

اثنيا -برانمج اجتماعات االتفاقية
اجتماعات الدول األطراف
 -٤اي ه املهؤمتا االستعااضهي الثالههث علهى أنه  ،مت ههاام مهع واليههغ اجتماعهات الههدول األطهااف
املتمثلههغ يف لالن هها يف أأ مسههألغ يتعل ه تطبا ه ههق االي اقاههغ أو ين اههق ال ،ههن الجتماعههات
الههدول األطهااف ،يف ألههغ أمههور أخههاا ،الن هها يف اسههتنتاجات ويواههاات ههان االي اقاههغ األر ههع،
وطلبات متديد املواعاد النتائاغ إلزالغ األلألا  ،وأأ مسائن أخاا متصلغ ابملوضو ،،ويقايها ومهد
ةع التن اق و ااهنا املااجع وخطغ عملتا ومازاناتتا.ل
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 -5وعاة ما ُع ِقدت اجتماعات الدول األطااف علهى مهدا ةسهغ أاي  .ومهع لهن ،يمنهق
االجتما ،اخلامس ع ا للدول األطااف يف عا  ،٢٠١٦أةا مزيج مهن العجهز النهايج عهن االاهرتا ات
املقهار املسههت قغ وغهري املسههدة و ارسهات املاسههبغ املالاههغ ا ديهد اله يسهتددمتا األمه املت ههد
إىل ضههاور ين اههق يههدا ري خل ههي الت ههالاي ي ههمن يقلهها مههد اجتماعههات الههدول األط هااف إىل
أر عغ أاي .
اجتماعات الدول األطراف منذ املؤمتر االستعراضي الثالث:
االجتما،

املد

الربانمج

االجتما ١٤ ،للدول األطااف )٢٠١5

 5أاي

الربانمج املعتاة وياي مواضاعي إضايف وامد

االجتما ١5 ،للدول األطااف )٢٠١٦

 ٤أاي

الربانمج املعتاة ويايقان مواضاعاان إضاياان

االجتما ١٦ ،للدول األطااف )٢٠١7

 ٤أاي

ال ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههربانمج املعتاة يايق ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههان مواض ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاعاان
إضاياان مناق غ أن ال ؤون املالاغ

االجتما ١7 ،للدول األطااف )٢٠١8

 ٤أاي

ال ههربانمج املعت ههاة ومناق ههغ م ههول ال ههؤون املالا ههغ،
ويه ه ه ههو وامه ه ه ههد غه ه ه ههري رمسه ه ه ههي يف وس ه ه ه ه ه ه ه هاانمج
االجتماعه ه ههات تص ه ه ه لالجتماع ه ه ههات الثنائا ه ه ههغ
و اانمج األمداث ا انباغ

املؤمتا االستعااضي الاا ع

 ٤أاي

الربانمج املعتاة ومناق غ مول ال ؤون املالاغ

)١

 -٦وعلى الاغ من يقلا مد االجتما ،إىل أر عغ أاي  ،مت نت الدول األطااف من الن ا
يف املسائن املتعلقغ تن اق االي اقاغ على الن و املنصوص علاه يف املهاة  ١١مهن االي اقاهغ) ومهن
أن ي ون لديتا أياقغ مواضاعاغ أن مواضاع الساعغ ،وإن أُع ِاب يف عي احلاالت عن احلاجهغ
إىل مزيد من الوقت إلجااء مناق هات موضهوعاغ .وابلن ها إىل الوضهع املهاف لالي اقاهغ ،يُعتهرب اان
أن إضههايغ نههد ههأن املالاههغ يف جههدول األعمههال ارسههغ معتههاة ههن ،ههن ينبألههي ،أن يسههتما يف
االجتماعههات املقبلههغ .وعههالو علههى لههن ،وابلن هها إىل زاية الت اعههن ه ههان االي اقاهغ والههدول
األطااف ورغبغ عي الدول األطااف واملن مات يف رؤيغ مزيد مهن املناق هات غهري الامساهغ خهالل
اجتماعههات الههدول األطهااف ،أُعه ِاب عههن رأأ م ههاة أن إضههايغ الوقههت لالجتماعههات غههري الامساههغ
خالل االجتما ،الاا ع للدول األطااف أو اجتماعات ما الدورات ان أماام إجيا اام.

االجتماعات ما بني الدورات
 -7اي املؤمتا االستعااضي الثالث علهى أن اجتماعهات مها ه الهدورات لال جيهز أن يزيهد
عههن يههوم  ،مههع السههماا خههدولتتا خههالل ن ههس األسههبو ،الههقأ يُعقههد يا ه اجتماعههات االي اقاههغ
أو أن طغ أخاال .واي املؤمتا االستعااضي الثالث قلن على أن اجتماعات مها ه الهدورات
ل ن أن يت ون من جزء مواضاعي وجزء حتلريأل.
__________

)١
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ساُعقد املؤمتا االستعااضي الاا ع يف أر عغ أاي إىل جانز م ن ايتتاا إضايف سبز قاار اختق الهائاس ولهاس له
الغ ابحلالغ املالاغ.
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 -8وق ههد قا ههت املس ههائن اله ه يألطات هها اجتماع ههات م هها ه ه ال ههدورات م هها ان ههت قب ههن امله هؤمتا
االستعااضي الثالث ،مع إضايغ جزء مواضهاعي جديهد يف أاهع السهنوات مها عهدا السهنغ األخهري .)٢
وقههد اههعات الويههوة نههو ،مههن ضههأل الوقههت خههالل االجتماعههات املعقههوة يامهها ه الههدورات علههى
مههدا يههوم  ،مههع اضههطاار اللجههان إىل أن يطالههز الويههوة إمهها تقصههري ااانهتهها أو يقههد تا يف ا ه ن
م توب .ومع لن ،ان من املم ن االضطال ،ابلعمن ،وقد ي ون ضأل الوقت أست أيلهام يف
زاية مسههتوا االنلههباس وحتسه إةار الوقههت ،و ههو أمهها ههن أن يُعتههرب إجيا اهام يف مههد ايه  .ومنههق
امل هؤمتا االستعااضههي الثالههث ،جلههت االجتماعههات املعقههوة يامهها ه الههدورات يسههت اد مههن مسهها غ
سويساا وةع ما ز جناي الدوف إلزالغ األلألا لفغااة اإلنساناغ.
 -٩ومنههق عهها  ،٢٠١8أضههايت اللجههان أيل هام يوم هام غههري رمسههي إىل الههربانمج إلةمههغ الوقههت
للجههان لتجتمههع مههع الههدول املتلههار علههى أسهها ثنههائي .وينبههع ههقا الق هاار مههن ههون اللجههان قههد
أةر ت احلاجغ إىل إاااك الدول املتلار لاس يف ا لسغ العامغ ي سز ،ن أيلام مبااا وعلى
أسهها يههاةأ لتع هها ال ااههغ ال ه يتا تهها وجوة هها يف االجتماعههات املعقههوة يامهها ه الههدورات
وين اق والايت ن منتا على أيلن وج  .وقد أةت هق املمارسهغ إىل يته أيلهن لهدا اللجهان
لل االت والقاوة الوطناغ وأوض ت التوقعات من ماث املعلومات ال ينبألهي أن يقهدمتا الهدول
املتلار ابأللألا .
 -١٠ويف عا  ،٢٠١٩خ ِ
صه يهو وامهد إلجهااء مناق هات مواضهاعاغ هأن املواضهاع ات
ُ
ِ
وعقههد ه ن غههري رمسههي ومههن ةون
الصههلغ ابملهؤمتا االستعااضههي الاا ههع ووضههع خطههغ عمههن أوسههلو ُ
ياأغ ا ويغ .واعتُِرب قا التباةل غري الامسي لآلراء إضايغ إجيا اغ يف لن الوقت.
اجتماعات ما بني الدورات منذ املؤمتر االستعراضي الثالث:
التواريخ

املد

 ٢٦-٢5مزياان يونا ٢٠١5
 ٢٠-١٩أاير مايو ٢٠١٦
 ٩-8مزياان يونا ٢٠١7
 8-7مزياان يونا ٢٠١8

يومان
يومان
يومان
يومان ويهو وامهد تصه لالجتماعهات الثنائاهغ للجنهغ عقهد ١8
اجتماعام من قا القبان) قبن اجتما ،ما الدورات.
ي ههو ونص ههي وي ههو وام ههد تص ه ه لالجتماع ههات الثنائا ههغ للج ههان
عقد  ٢5اجتماعام من قا القباهن) قبهن اجتمها ،مها ه الهدورات
إض ههايغ إىل ي ههو وام ههد تصه ه ملناق ههات مواض ههاعاغ ه ه ن غ ههري
رمس ه ههي .وأُمل ه ههي نص ه ههي ي ه ههو يف االجتم ه هها ،الت ل ه ههريأ للمه ه هؤمتا
االستعااضي الاا ع.

 ٢٤-٢٢أاير مايو ٢٠١٩

__________

)٢
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 :٢٠١5املناق غ املواضاعاغ لال اا ات :احلالغ الاا نغل
ٍ
 :٢٠١٦ال اي املواضاعي املعين ت قا اإلجناز :عامل خال من األلألا حبلول عا  :٢٠٢5املاملغ األخري
 :٢٠١7املناق غ العامغ :حتقا يطلعاينا لعا ٢٠٢5
 :٢٠١8لين اق املاة  5من اي اقاغ م ا األلألا امللاة لفيااةل
 :٢٠١٩ال يوجد جزء مواضاعي.
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اثلث ا -آلية االتفاقية
 -١١منق املؤمتا االستعااضي الثالث ،أتل ت لاغ التن اق للدول األطااف ا يلي:
•

اللجنغ املعناغ تن اق املاة 5

•

اللجنغ املعناغ مبساعد الل ااي

•

اللجنغ املعناغ تعزيز التعاون واملساعد

•

اللجنغ املعناغ ابالمتثال القائ على التعاون

•
•

نغ التنسا
الائاس

 -١٢ومت االي اق يف املؤمتا االستعااضي الثالث على غاة ووالايت وعلويغ وأسهالاز عمهن
ههق اللجههان وال هائاس  .)٣ويف الوق ههت احلههاف ،يتههألي ههن نههغ مههن أر ع ههغ أعلههاء .ويل ه ن ههغ
التنسا أاع أعلاء اللجان يلالم عن منس الاعايغ والائاس املع ن ص غ مااقز .ويتمتهع مبا هز
املااقهز أيلهام احلملهغ الدولاهغ حل ها األلألها واللجنهغ الدولاهغ للصهلاز األجها وما هز جناهي الههدوف
إلزالغ األلألا وم تز اهؤون نهز ،السهالا .و هقلن يتهألي نهغ التنسها مهن  ١7علهوام وةولته
صه غ مااقههز وأر ههع من مههات صه غ مااقههز .ويله ههان التنسهها رموعههغ مههن الههدول األطهااف اله
متثن االي اقاغ من ماث التهوازن اإلقلامهي والهدول يف عملاهغ ين اهق االلتزامهات الائاسهاغ لالي اقاهغ ،ويلهن
القاةر على يقهد املسهاعد  ،وةوالم أطهااف أخهاا .وإىل جانهز الهدول واملن مهات اله هلها ما هز
مااقز ،يوجد نغ التنسا يف وضع جاد و ي بري مبا يا ال ايغ ألةاء متامتها ومعا هغ أأ مسهألغ
قد يؤثا على ين اق االي اقاغ.
 -١٣وقههد ههان الألههاة مههن عمههن اللجههان والهائاس ههو يقههد الههدع وامل ههور إىل الههدول األطهااف
طايقغ يعاوناغ لتاسري ين اق االي اقاغ واإلجااءات ات الصلغ من خطغ عمن ما ويو مىت عا .٢٠١٩
 -١٤وقد أسدت االاغ ال ايُِّ علاتا يف املؤمتا االستعااضهي الثالهث خدمهغ جاهد لالي اقاهغ

م ههىت اان إ زاةت م ههن الرت ا ههز عل ههى الت اع ههن ه ه ال ههدول األطه هااف اله ه ين ههق االي اقا ههغ و لا ههغ
االي اقاههغ .وقههد وضههعت اللجههان طايقههغ عمههن زاةت مههن ي اعلتهها املبااهها مههع الههدول األط هااف املتلههار
و هان لههن م اهدام ل ههن مههن اللجهان والههدول املتلهار مهها يبههدو أن لهن قههد سها يف حتسه التن اههق
العا لالي اقاغ وضمان االستمااريغ اجتماعات االي اقاغ.
 -١5ومنههق امل هؤمتا االستعااضههي الثالههث ،يقههد اللجههان يعلاقههات علههى املعلومههات املقدمههغ مههن
الدول األطهااف هأن التن اهق وقهد هان لهن م اهدام للألايهغ لهاس يف يعزيهز يبهاةل املعلومهات علهى
حنو سلا ي سز ،ن أيلام يف يعزيز التعهاون ه الهدول األطهااف واللجهان .وقهد أولهت اللجهان
ا امهام متزايههدام أيلهام ابحلاجههغ إىل يعزيههز التنسهها يامهها انتهها .ومههن األمثلههغ علههى لههن القهاار الههقأ
اختقي الدول األطااف املتلار تقد يقايا وامد اامن ومنس أن ين اق االي اقاهغ إىل املهؤمتا
االستعااضهي الاا هع .وعههالو علهى لهن ،يعقههد اللجهان ابنت ها اجتماعههات م هرت غ ن هاام لتههداخن
__________

)٣
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عملتهها مثههن االجتماعههات املعقههوة ه اللجنههغ املعناههغ مبسههاعد الل ه ااي واللجنههغ املعناههغ تن اههق
املههاة  5مههع اللجنههغ املعناههغ تعزيههز التعههاون واملسههاعد  ،مبهها يف لههن ههأن املسههائن املتعلقههغ ابلههنتج
ال ههاةأ .وعمومهام ،يبههدو أن االاههغ اله أن ههأ ا املهؤمتا االستعااضههي الثالههث أسههدت ههقلن خدمههغ
حتسن.
جاد لالي اقاغ وال يزال أسالاز عملتا يف ُّ
 -١٦وغالب هام مهها ي ههون عههزء العمههن يف اللج ههان األر ههع ب هريام ول ن ه مقههدور علا ه إ حتص ههن
اللجان على الدع من ومهد ةعه ين اهق االي اقاهغ لالضهطال ،والايهتها .وعهاة مها ي هون عهزء
عمن اللجنغ املعناغ ابالمتثال القائ على التعاون خ ا ام اائام ما ابملقارنغ مع اللجان األخهاا ألن
واليتتا مل يتلمن سوا ماالت متصلغ ابملاة  ،١-١و ان عدة ا قلاالم.

ههن أن يسههت اد مههن مزيههد مههن اال تمهها
 -١7ومههع لههن ،مت حتديههد عههدة قلاههن مههن املواضههاع اله
املنتجههي مههن لاههغ االي اقاههغ .وي ههمن ههق املواضههاع ال ههؤون املالاههغ لالي اقاههغ ،واإل ههال عههن املههاة ،7
وين اق املاة  ،٩ويعما مااعا املن ور ا نساين والتنو.،

 -١8ويامهها يتعل ه ابل ههؤون املالاههغ لالي اقاههغ ،أةرم ال هائاس منههق عهها  ٢٠١٦مالههغ األنصههبغ
املقار للدع القأ يقدمه األمه املت هد إىل اجتماعهات الهدول األطهااف يف جهدول أعمهال نهغ
التنسا واجتماعات الدول األطهااف .وقهد هقل الاؤسهاء املتعهاقبون جتهوةام ال يُسهتتان هبها لااهد
احلالههغ املالاههغ وزاية الههوعي هبهها ،وي ههجاع سههداة االا هرتا ات املقههار يف الوقههت املناسههز ،وحتلاههن
ههن اختا هها لتعزيههز السههالمغ املالاههغ لالي اقاههغ .ويُسههتمد الواليههغ املسههند إىل الاؤسههاء
التههدا ري اله
للن ا يف ال ؤون املالاغ لالي اقاغ من القاارات السنويغ ال يتدهق ا اجتماعهات الهدول األطهااف.
ق املسألغ وعقد االجتماعات مبوجز االي اقاغ ،مثهغ اهعور ن
وابلن ا إىل العالقغ املبااا
ق املسألغ ينبألي أن يلاف ه ن اهايا و صه غ ةائمهغ إىل واليهغ الهائاس .ويف الوقهت ن سه ،
قد حيتام الائاس ،ابلن ا إىل طباعغ عمله املعقهد  ،إىل مزيهد مهن الهدع مهن أعلهاء نهغ التنسها
يف راد املسائن املالاغ ومتا عتتا على حنو أوث .
 -١٩وياما يتعل ابملهاة  ٩مهن االي اقاهغ ،يهدعو هق املهاة الهدول األطهااف إىل اختها لأاهع
التههدا ري املالئمههغ القانوناههغ واإلةاريههغ وغري هها مبهها يف لههن يههاة ا هزاءات العقا اههغ ملنههع وقمههع أأ ن ههاس
حم ههور علههى أأ ةولههغ طههاف مبوجههز ههق االي اقاههغل .و نههاك عههد ةول أطهااف مل يبله عههد عههن
ين اق ا للمهاة  .٩وابلن ها إىل أ اهغ يهدا ري التن اهق الوطناهغ للهمان االمتثهال ألم ها االي اقاهغ ،هن
أن يُ لنههي اللجنههغ املعناههغ ابالمتثههال القههائ علههى التعههاون ت ههجاع الههدول األط هااف علههى اإل ههال عههن
يدا ري التن اق الوطناغ املعتمد مبوجز املاة  ٩أو عن مالغ ين اق املاة  ،٩إن مل ي عن لن.
 -٢٠ويامهها يتعل ه مبسههائن اإل ههال املتعلقههغ ابمل هاة  ،7لاسههت املعلومههات املقدمههغ مههن الههدول
األطهااف يف يقايا هها املتعله ابملههاة  7ات أ اهغ ابلألههغ لت ههوين اههور إأالاهغ عههن مالههغ االي اقاههغ
ي سهز ،ههن أيلهام لتم ه اللجههان مههن االضهطال ،والايهتهها .ويف السههنوات األخههري  ،ا ههي املعههدل
العا لإل ال  .ومع لن ،حتسن معدل ونوعاغ اإل ال من الدول األطااف ال ين ق االلتزامات
األساساغ .وابلتاف ن أن يست اد االي اقاغ من إجااء موار أ ثا ةقهغ ومنتجاهغ مهع الهدول األطهااف
هبههدف حتس ه إأههاف معههدالت اإل ههال مبوجههز املههاة  .7وابلن هها إىل أ اههغ ةور اإل ههال يف راههد
التن اق ،يإن من املم ن أن يُلاف ق املتمغ إىل واليغ اللجنغ املعناغ ابالمتثال القائ على التعاون.
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 -٢١ويامهها يتعله تعمهها املن ههور ا نسههاين والتنههو ،،ههان نههاك يف ال ههرت املنقلههاغ منههق املهؤمتا
االستعااضي الثالث ي ت متزايد لل اجغ إىل معا غ املسائن ا نساناغ والتنو ،صهور منتجاهغ يف
إطههار ومههدوة عمههن االي اقاههغ .و ههن حتقا ه لههن مههن خههالل إةمههام املن ههور ا نسههاين والتنههو،
مبااهها يف الههوالايت املسههند إىل ههن نههغ يف املهؤمتا االستعااضههي الاا ههع وعههالو علههى لههن يعاه
علههو وامههد مههن ههن نههغ للعمههن مبثا ههغ جتههغ ينسهها لل ههؤون ا نسههاناغ والتنههو .،و ههن تههات
التنسا من ن نغ االجتما ،صور منت مغ من أجن ضمان يعما ق املسألغ مبا يا ال ايغ
يف إطار اهلا ن القائ .

املقرت ات املتعلقة آبلية االتفاقية
 -١اجتماعات الدول األطراف
 ١-١مواالغ عقد اجتماعات الدول األطااف سنوايم ملد يصن إىل ةسغ أاي .
 ٢-١مواالغ إةرام ند أن الوضع املاف لالاهرتا ات املقهار يف جهدول أعمهال اجتماعهات
الدول األطااف.

 -٢االجتماعات ما بني الدورات
 ١-٢مواالغ عقد اجتماعات ياما

الدورات قد يصن إىل يوم من ا لسات العامغ.

 ٢-٢احل ههاع علههى الطهها ع غههري الامسههي لالجتماعههات املعقههوة يامهها ه الههدورات والن هها علههى
أسهها سههنوأ يف خاههار إمهها أ) إضههايغ ا ههزء املواضههاعي خههالل االجتماعههات املعقههوة يامهها ه
الدورات ملد يوم أو ب) إضايغ يو من املناق ات املواضاعاغ إلةمغ معا غ املواضاع ال هلها
اههلغ ابالي اقاههغ ،مبهها يف لههن مالههغ ين اههق خطههغ عمههن أوسههلو .وسههان ا الهائاس يف ههق اخلاههارات
ويبت ياتا ابلت اور مع نغ التنسا .

 -٣اآللية
 ١-٣ينبألي أن يسهتما االاهغ يف يعزيهز وي هجاع احلهوار مهع الهدول األطهااف املتلهار يف ين اهق
الواليغ املسند إىل ن من الائاس واللجان.
 ٢-٣ينبألي يعدين واليغ الائاس لت من موضو ،االارتا ات املقار لفم املت هد ألاهغ الهغ
أن ق املسألغ حت ى على مستوا من اال تما .
 ٣-٣ينبألههي أن ي ههون ال هائاس م هاام يف الن هها يف ي لاههي علههو أو أ ثهها مههن أعلههاء نههغ التنسهها
لدعمه ههأن أأ مسههألغ أخههاا يف إطههار واليته عنههدما يههدعو احلاجههغ إىل مزيههد مههن اال تمهها
أو الدع  ،مبا يف لن أن املسائن املالاغ.
 ٤-٣ينبألههي يعههدين واليههغ أاههع اللجههان لت ههمن اسههتعااة املعلومههات ات الصههلغ املقدمههغ مههن
الدول األطااف أن ين اق االلتزامات الوارة يف خطغ عمن أوسلو.
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 5-٣ينبألي يعهدين واليهغ أاهع اللجهان حباهث أتخهق يف االعتبهار القلهااي ا نسهاناغ والتنهو ،يف
أعماهلها ،مبهها يف لهن عههاوة مالم اهتهها واسهتنتاجاهتا .و الههغ أن يعمها مااعهها املن ههور
ا نساين والتنو ،يف أعمال اللجنغ سا ون من مسؤولاغ رئاس ن نغ.
 ٦-٣ابإلضايغ إىل لن ،ينبألي أن ي لي ن نغ أمد أعلائتا ابلعمن مبثا هغ جتهغ ينسها
للمسههائن ا نسههاناغ والتنههو .،و ههدف جتههغ التنسهها ههو يقههد امل ههور ههأن حتقاه أ ههداف
يعمهها مااعهها املن ههور ا نسههاين والتنههو ،الهوارة يف خطههغ عمههن أوسههلو وةعه الهائاس يف الههغ
أن اللجن ههغ ي ههدرم االعتب ههارات ا نس ههاناغ والتن ههو ،يف أعماهل هها ويب ههاةل املعلوم ههات م ههع ال ههدول
األطااف يف اجملال الواقع حتت مسؤولاغ اللجنغ.
 7-٣ينبألههي يوسههاع نطههاق واليههغ اللجنههغ املعناههغ ابالمتثههال القههائ علههى التعههاون لتتنههاول أاههع املسههائن
املنص ههوص علات هها يف امل ههاة  ١وين ا ههق امل ههاة  ٩م ههن االي اقا ههغ ههاوا م ههن التع ههاون ألا ههغ ياس ههري
االمتثال طايقغ ةاعمغ ووةيغ.
 8-٣ينبأل ههي يوس ههاع نط ههاق والي ههغ اللجن ههغ املعنا ههغ ابالمتث ههال الق ههائ عل ههى التع ههاون لت ههمن مس ههؤولاغ
ي ههجاع الههدول األطهااف علههى يقههد التقههاريا السههنويغ املتعلقههغ ابملههاة  .7وينبألههي إعطههاء
األولويغ للعمن مع الدول األطااف ال ين ق االلتزامات األساساغ لالي اقاغ.
 ٩-٣ينبألي أن يواان اللجهان جتوة ها لهزاية ويعزيهز التنسها يامها انتها ،سهبن منتها ةراسهغ
ين اق الدول األطااف طايقغ أمشن ابلن ا يف يقد استنتاجات م رت غ عن مالغ ين اق
االي اقاغ من جانز الدول األطااف أثناء اجتماعات الدول األطااف املؤمتاات االستعااضاغ.
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