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 סנכ חוד 

 

I המדקה 
 רוגישה תוכרעממו (WMDFZ) תינומה הדמשהל קשנמ ישפוח רוזא לש ותמקה
 לכו רוזאה תונידמ לכ לש תפתושמ הרטמ רבכמ הז התייה ןוכיתה חרזמב םהלש
 טעמ ,תאז םע . (NPT)יניערג קשנ תצופת תעינמל הנמאב תורבחה תונידמה
  .הז ןוזח תמשגהל הכ דע גשוה

 תארקל (UNIDIR) קשנ קוריפ רקחל ם"ואה ןוכמ ןגראש םישגפמ תרדסמ קלחכ
 יניערג קשנ תצופת תעינמל הנמאה לש(Review Conference)  רקסה תדיעו

 ישפוחה רוזאה אשונב סנכ 2020 ראורבפל 6-ב ןוכמה סניכ ,2020-ב סנכתתש
 םדקל דעוי עוריאה .(ME WMDFZ) ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנ ילכמ
 הדמשהל קשנ תצופתב תויוחתפתהל תועגונה תויזכרמ תויגוס ןוחבלו גולאיד
 דציכו ,תינומה הדמשהל קשנמ ישפוחה רוזאה ללוכ ,ןוכיתה חרזמב תינומה
  .רקסה תדיעו לע עיפשהל תויושע ולא תויוחתפתהו תויגוס

 םיצמאמה יבגל תונבותו םייזכרמ םיאצממ שיגדמו  ןוידה לש םוכיס הווהמ הז חוד
 ,הכ דע ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנ ילכמ ישפוח רוזא םיקהל
  .יניערג קשנ תצופת תעינמל הנמאה לש הבורקה רקסה תדיעוו לע םהיתוכלשהו

 הימדקאהמ םיחמומ ,רבעשלו םייחכונ םיטמולפיד וללכ סנכב םיפתתשמה
 םאהט'צ ללכל םאתהב להנתה ןוידה .תיחרזאה הרבחה יגיצנו ,רקחמ ינוכממו

  .סואה

 

  



 
 ישפוחה רוזאה אשונב םימוסרפ תרדס
 ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנמ

 

II םייזכרמ םיאצממ 
 קשנמ ישפוח רוזא תמקה יבגל תועצה ןכו ,ןוכיתה חרזמב יניערג קשנ תצופת •

 יבגל תועצה ןכו ,ןוכיתה חרזמב םייונש םיאשונ םניה רוזאב תינומה הדמשהל
 וז העפותש חינהל ריבס .רוזאב תינומה הדמשהל קשנמ ישפוח רוזא תמקה
  .ךשמת

 תויוחתפתהה ,יניערג קשנ  תצופת תעינמל הנמאל הנש םישימח תאלמב •
 רתוי תושקמ  תוירוזאהו תוימואלניבה
 קשנמ ישפוחה רוזאה שומימ לע
 .ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל
 םויכ בצמה ,םימרוגה לכב בשחתהב
 הנש 25 ינפל רשאמ רתוי בכרומ
 רוזא תמקהל עגונב הטלחהה רשאכ
 תינומה הדמשהל קשנמ ישפוח
 רקסה תדיעוב הצמוא ןוכיתה חרזמב
   1995-ב הכראהו

(The 1995 NPT Review and Extension Conference).  
 קשנמ ישפוחה רוזאה תייגוס לש תובכרומהו תויוקדה תא ןוחבל בושח •

 םידדצה לש םילוכסתו תונולתב ריכהל שי .ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל
 תועד יקוליח לע תורבגתהבש ישוקב ןכו ,רבעב םיכילהת ןולשכמ האצותכ
 ,תונדשחו םיכוסכס ,םיינוחטיב-םיימואל םיסרטניאלו םידעיל סחיב םייתוהמ
 ירב םידעצ תוהזלו ,וייוכיס תא ,ךילהתה לש יחכונה ובצמ תא ןיבהל תנמ לע
  .הגשה

 אל יכ םא ,יניערג קשנ תצופת תעינמל הנמאב תורבחה תונידמה ןמ תובר •
 בשומה לש תויבויחה תונקסמהו םייביטקורטסנוקה םינוידה יכ תונימאמ ,ןלוכ
 םירחא קשנ ילכו יניערג קשנ ילכמ ישפוח רוזא תמקהל הדיעוה לש ןושארה
 תדיעו" ןלהל( 2019 רבמבונב ךרענש ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל
  תעינמל הנמאה לש רקסה תדיעו לע יבויח ןפואב עיפשהל ולכוי ,)"רבמבונ

 תא ונייפאש תוקולחמה לע תצקמב ולקיש ךכב ,2020-ב יניערג קשנ תצופת
 תינומה הדמשהל קשנמ ישפוחה רוזאה תייגוס ביבס תומדוקה רקסה תודיעו

   .ןוכיתה חרזמב
 תינומה הדמשהל קשנ ילכ תצופתל םימרוגה יבגל רוזאב תועד יקוליח םנשי •

 תושיגה יבגל ,)תוחוכ ןזאמ רדעה וא תונדשחו תובירי לש רצות םאה(
 רוזאה םאה ,ךכל ךשמהבו ,ולא םימרוג םע דדומתהל הנוכנה תוינידמהו

 רתויב םיאתמה ןורתיפה אוה ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנמ ישפוחה
   .רוזאב תינומה הדמשהל קשנה תצופת םע תודדומתהל

 השיג תועצמאב ישפוחה רוזאל רותחל שי םאה היגוסב תועד יקוליח םג םנשי •
 .םייתגרדה םידעצ וא תינללוכ

 םידעיל סחיב תועד יקוליח
 ,םיינוחטיב םיסרטניאלו םיימואל
  ,תונדשחו םיכוסכס  ,תוביצי-יא
 םייתוהמ םילושכמ םדועו ויה
 םושיי יבגל תומדקתה תעינמב
 הדמשהל קשנמ ישפוח רוזא
 .ןוכיתה חרזמב תינומה
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 קשנמ ישפוחה רוזאה תא םשייל ןתינ דציכ םייטרקנוק םיחנומב ןוחבל בושח •
 םיבושח םיחקל קיסהל ןתינ ,הז רשקהב .ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל
 :םיללוכ הלא םיחקל .רוזאב םימדוק םיכילהת לש םירגתאו תוחלצהמ
 

o הביבס .תומדקתהל המורתב תובישח שי תימואלניבה הריוואל 
 היסור דחוימב ,תומצעמה ןיב הלועפ ףותישו תכמות תימואלניב
 םוטנמומ גישהל ידכב )םיקיפסמ אל ךא( םיינויח םה ,תירבה תוצראו
  .ישפוחה רוזאה םודיקל
o לוכי וניא ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנ ילכמ ישפוחה רוזאה 

 שומימ תא םדקל ושקבי םיינוציח ןיינע ילעבש המכ דע .ץוחבמ ףכאיהל
 תונידמ דצמ ןוצר רדעיהב תומדקתה תופכל םילוכי םניא םה ,רוזאה
 .םדקתהל רוזאה

o בייח הלא תונידמלו ,תינויח איה תוירקיעה תונידמה לכ לש ןתופתתשה 
 אלא רוזאה שומימל תיפוסה הרטמב קר אל ,ףתושמ סרטניא תויהל
  .וילא עיגהל ךרדב םג
o דחא דעצב וזכ המישמ עצבל השק ,רוזאב תשרשומה תונדשחה רואל. 

    .ןמז ךרואל דעצ רחא דעצ ןוחטיב תשוחתו ןומא יסחי תונבל ךרוצ שי
o ררובכ לועפלו תונויער עיצהל תוכמסה ול היהתש ןמיהמ דצב ךרוצ שי. 

 דבכל בייח היהי ןמיהמה דצהש םושמ ,תלבגומ איה וז תואמצע ,םלוא
  .ךילהתה תליחתב ול ןתינש טדנמה תא

o סחייתהל ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנמ ישפוחה רוזאה לע 
 ,חוקיפ /רוטינל םג אלא ,תינומה תדמשהל קשנ תצופת ינוכיסל קר אל
  .תותואנ )governance( תּולישמ תוכרעמו ,םולש יכרצל שומיש

o עדימ קפסל םילוכי וללהו רחאמ תמדוק הדובעו תונויער רמשל בושח 
 .וב םיטנמלאכ שמשלו ידיתע ןתמו אשמל

o ןומא תיינבל םידעצ(CBMs)  תונדשח םע תודדומתהב עייסל םייושע 
 רוזאה ךילהתב ךומתל םילוכי ןומא ינוב םידעצ .רוזאה תונידמ ברקב
 ךלהמבו ותמקה ינפל ןוכיתה חרזמב תינומה הדמשהל קשנמ ישפוחה
 תולישמל סחיב הלועפ ףותיש :לולכל םילוכי הלאכ םידעצ .ומושיי
 ;םוריח תעשל תוכרעהו היצלוגר תיתשת ,תיניערג תוחיטב ,תיניערג
 ידי-לע  (Additional Protocol)ףסונה לוקוטורפה לש ינמז-וב ץומיא
 רחא תואלממ ןהיתשש ןומאה תרבגהל יעצמאכ תידועסה ברעו ןריא
 הזרכה ;יניערג קשנ תצופת תעינמל הנמאב תורבח תונידמכ ןהיתובוח
 הנמא ;(CWC) ימיכ קשנל הנמאה רחא ואלמי ןהש לארשיו םירצמ לש
 לש םוסרפו השגה ,ןוכדע ;םייניערג םייוסינ רוסיאל תינוכית חרזמ
 ;(BTWC) ינלערהו יגולויבה קשנה תנמא תחת ןומא תיינבל םידעצ
 ;םיימואל תויגולויב תודבעמ ינקתמב םיידדה םירוקיבו םיתימע תרוקיב
 םייגולויב קשנ ילכב שומישש רוזאב תונידמ לש תופתושמ תוזרכה
 תעשל םיידדצ-בר וא םיירוזא הכימת ינונגנמ תמקהו ;ליבק וניא םיימיכו

   .םוריח
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