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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

شتتتتيل  و وسويستتتترا  )زامبيتتتتا 5املتتتتادة تنفيتتتت  استتتتتنتاجات اللبنتتتتة  شتتتت     
 وكوستاريكا(

 مقدمة -أوالا  
 أنشطة اللبنة  

ملناقشة  طةة  عمل ةا  2017كةانون الاا//ينةاي    17اجتمةا  اةا   عقدت اللجنة  وول  -1
و سةةلت  2017ي  كةةانون الاا//ينةةا  2٥للسةةن  و ةةم  تمةةذ منةةني بلةةة انةةم . ةةو   منت مةة   و  

متديةد و ةم  قةد  طلة اللجن  طةاابً إىل الدول األط اف اليت وشا ت إىل وهنا سوف حتتةا  إىل  
التمديةةةد الةةةيت  قةةةد  طلةةة  لنةةةد وامبةةةا.ور والتةةة ا  لتةةةنيك  ا .تمليةةة  إكةةةوادو  وون ةةةور وووك انيةةةا و ي

 حددهتا الدول األط اف 

، ن مت اللجن  مناقش  غ   مسي  .شأن اإل.الغ عةن  نييةني 2017شباط/فرباي   ٩و   -2
ل املتتلقة  نيةم ابألعمةاعلى  امش ارجتمةا  السةنور لممةمل املت ةد  اابةار ابملةد ا  املت ٥املاد  

دولة  مةن الةدول  12الةون ميابألل ام النير شا ك فيه مد ا  . امج األعمال املتتلق  ابألل ام النيين 
ر اعتمةةد  .ةةالغ الةةنياألطةة اف  واغتنمةةت اللجنةة  الي دةة  لةةيةد  التوعيةة  د تةةول وجةةدول دليةة  اإل
ف مةن ألطة اان الةدول ارجتما  ال ا.ذ عشة  للةدول األطة اف ولتأكيةد واية  املتلومةات املقدمة  مة

 وج   نييني وري  اللجن  
وطةةةالل ارجتمةةةا  السةةةنور لممةةةةمل املت ةةةد  اابةةةار ابملةةةةد ا  املتنيةةةم ابألعمةةةال املتتلقةةةة   -3

ابألل ةةةةام، عقةةةةدت اللجنةةةة  اجتماعةةةةات لناليةةةة  مةةةةذ االةةةةم الةةةةدول األطةةةة اف الةةةةيت وشةةةةا ت إىل وهنةةةةا 
نةةد وامبةةا.ور والتةة ا  و ةةم ون ةةور وووك انيةةا و يل 2017سةةت تا  إىل  قةةد  طلةة  متديةةد   عةةام 

مةةةن وجةةة  مناقشةةة  التقةةةدم اطةةة ا   إعةةةداد طلباهتةةةا و قةةةدمي ا  وابإل ةةةاف  إىل ارجتمةةةا  مةةةذ  ةةةني  
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مةةةذ االةةةم السةةةودان ومو يتانيةةةا رسةةةتت اح التقةةةدم الةةةنير وحةةة ا   الةةةدول، اجتمتةةةت اللجنةةة  وي ةةةاً 
  تلق  ابلتة   من األل ام  ترتح الوفا  ابلتياماهتما املت البلدان والت دةت املالل  ومام ما اليت

دول وطةةةة اف و ةةةةم إليو.يةةةةا و .ةةةةذ ، وج ةةةةت اللجنةةةة   سةةةةال  إىل 2017آبا /مةةةةا    3و   -٤
وإ يةةرتة والسةةن ال والنيجةة  الةةيت كةةان مةةن املقةة   اةةا ون  قةةدم طةةةإ عمةة   دلةة  ومتلومةةات إ ةةافي  

 طلبات التمديد  على الن و املةلوب   الق ا ات ال اد   عن اجتماعات الدول األط اف .شأن
، عقةةدت اللجنةة  اجتماعةةات لناليةة  مةةذ االةةم إليو.يةةا وإ يةةرتة 2017آبا /مةةا    ٩و   -٥

 والسن ال رستت اح التقدم اط ا   و ذ و قد  طةإ عمل ا اطدل  
دولةة  مةةن الةةدول األطةة اف  32، وج ةةت اللجنةة   سةةال  إىل 2017آبا /مةةا    1٩و   -٦

نيسةةان/و. ي   ةةو املوعةةد  30لتةةنيك  ا  ن  ٥لتيامةةات دوجةة  املةةاد  الةةيت  ت ةةى علةةى  نييةةني ار
مةةن ار ياقيةة  والتشةةديد علةةى  7الن ةةالم اطةةدد لتقةةد  متلومةةات  دلةة  عةةن التنييةةني وفقةةاً للمةةاد  

وايةة  احةةرتام  ةةنيا املوعةةد الن ةةالم، ابلن ةة  إىل اإلطةةا  الةةيمني الق ةة  اليادةة  .ةةم املوعةةد الن ةةالم 
حيي ان/يونيةةةه  وو.ل ةةةت اللجنةةة  الةةةدول  ٩و 8قةةةود  فيمةةةا .ةةةم الةةةدو ات يةةةومم توارجتماعةةةات امل

األطةة اف وي ةةاً .شةةأن كيييةة  الشةة و    إعةةداد املالح ةةات األوليةة  رجتماعةةات مةةا .ةةم الةةدو ات 
 وشجتت على استخدام دلي  اإل.الغ 

، عقةةةةدت اللجنةةةة  اجتماعةةةةا مةةةةذ وفةةةةد مةةةةن ووك انيةةةةا ملوادةةةةل  2017نيسةةةةان/و. ي   ٥و   -7
من ار ياقية   وحاةت اللجنة  ووك انيةا علةى  قةد  طلة   ٥حوا  ا .شأن عدم امتاال البلد للماد  

مةةن ار ياقيةة    وقةة ب وقةةت ا ةةن كةةم  ةةتم ن  ٥لتمديةةد موعةةد ا الن ةةالم اطةةدد دوجةة  املةةاد  
لقةةة ا  ارجتمةةةا  اابةةةامو عشةةة  للةةةدول األطةةة اف  اللجنةةة  مةةةن .ةةةد  عمل ةةةا   حتليةةة  الةلةةة  وفقةةةاً 

 لق  وك انيا املتت
و سلت اللجنة  طةةاابً إىل الةدول األطة اف واملن مةات امل تمة   2017وة /مايو  2و   -8

 إل.الغ ا ابستالم طلبات التمديد املقدم  من إكوادو  و يلند وامبا.ور والت ا  
، ا  لت اللجن  دن مات متخ  ة  لةلة  مسةااات .شةأن 2017وة /مايو  ٩و   -٩

 للتملي  اليت حددهتا الدول األط اف لت لي  الةلبات  ملقدم  حىت اآلن وفقاً طلبات التمديد ا
، اجتمتت اللجن  مذ االم مواامبيق و ةم دولة  طة ف وعلنةت 2017وة /مايو  ٩و   -10

ل ن ةةا اكتشةةيت منةةني بلةةة انةةم وجةةود منةقةة  مل ومةة     201٥وهنةةا ووفةةت ابلتياماهتةةا   عةةام 
ةةة ت اللجنةةة  مواامبيةةةق .قةةة ا  ارجتمةةةا  الاةةةا/ عشةةة  للةةةدول األطةةة اف    ةةةن مت وفةةة  مةةةن قبةةة   وبك 

.شأن انارت اليت   تشى في ا الدول األط اف منةاطق مل ومة      ةن مت وفة    السةا.ق .تةد 
 انق ا  اآلجال اطدد  

، وج ةةةةةت اللجنةةةةة   سةةةةةال  إىل الةةةةةدول األطةةةةة اف الةةةةةيت لةةةةةدي ا 2017وة /مةةةةةايو  10و   -11
و ةم البوسةن  واا سةة والسةودان ودة .يا وقةربر وك وا يةا واململ ة   201٩ام مواعيد هنالي    عة

املت ةةد  لتةةنيك  ا .تمليةة   قةةد  طلةة  التمديةةد إن وجةةدت نيسةة ا   حالةة  لةةن  ةةتم ن في ةةا مةةن 
   اآلجال اطدد  ل   من ا  ٥الوفا  ابلتياماهتا دوج  املاد  

ىل الدول األط اف واملن مات امل تمة  وج ت اللجن   سال  إ 2017وة /مايو  1٩و   -12
 إل.الغ ا ابستالم طلبات التمديد املقدم  من ون ور 
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حيي ان/يونيةةةه، قةةةدمت  ٩و 8.ةةةم الةةةدو ات الةةةيت عقةةةدت يةةةومم  وطةةةالل اجتماعةةةات مةةةا -13
حتةدياات اللجن  مالح اهتا األولي  إىل الدول األط اف  وطل  إىل الدول األط اف املتنية   قةد  

ل م  تم ن اللجن  من و ذ ارستنتاجات لالجتمةا  السةاد  عشة   ت بات دل وو    ي ا
  للدول األط اف )ارجتما  الساد  عش ( 

، عقةةةةةدت اللجنةةةةة  ٩و 8وطةةةةةالل اجتماعةةةةةات مةةةةةا .ةةةةةم الةةةةةدو ات الةةةةةيت عقةةةةةدت يةةةةةومم  -1٤
و .ةةةذ دول وطةةة اف قةةةدمت طلبةةةات التمديةةةد و ةةةم إكةةةوادو  و يلنةةةد االةةةم اجتماعةةةات لناليةةة  مةةةذ 

إىل التقييمل األويل املتتلق هبا وإىل إسة امات  وامبا.ور والت ا  إلحال  وسئل  .شأن طلباهتا استناداً 
اابربا   واجتمتت اللجن  وي اً مذ االم دولتةم مةن الةدول األطة اف الةيت    قةدم طةةإ عمل ةا 

واجتمتةت اللجنة  اطدل  علةى وسةا  القة ا ات السةا.ق  املتخةني  .شةأن طلباهتةا )إليو.يةا والنيجة (  
 مذ دول  ط ف اثلا  قدمت طة  عم   دل  )السن ال( 

واجتمتت اللجن  وي اً مذ االم ووك انيا ملوادل  حوا  ا .شأن حال  عةدم امتاةال البلةد   -1٥
 ووكةةةدت اللجنةةة  اةةةدداً اسةةةتتداد ا لةةةدعمل ووك انيةةةا ودعت ةةةا مةةة   وطةةة ل إىل  قةةةد  طلةةة  التمديةةةد

  .ش   عاج 
، وج ةةةت اللجنةةة   سةةةال  إىل الةةةدول األطةةة اف الةةةيت    قةةةدم 2017 ان/يونيةةةه حيي 30و   -1٦

 7  إطةا   قةا ي  الشةيافي  الةيت  قةدم ا دوجة  املةاد   ٥متلومات عن التقدم اط ا    نييني املةاد  
)إ يةةرتة وون ةةةور و.ةةة و ول و يةةة  ال ون ةةةو الدميق اطيةة  وال ةةةومال والنيجةةة ( لتشةةةجيت ا علةةةى  قةةةد  

  وق ب وقت ا ن  وكتبت اللجن  وي اً إىل الةدول  7لشيافي  ااباد  هبا دوج  املاد   قا ي  ا
  إطةا   قةا ي  الشةيافي  الةيت  ٥األط اف اليت قدمت متلومات عةن التقةدم اطة ا    نييةني املةاد  

طالبةةةة   قةةةةد  ور متلومةةةةات إ ةةةةافي ، وطلبةةةةت اللجنةةةة  ون   قةةةةدم  ةةةةني   7 قةةةةدم ا دوجةةةة  املةةةةاد  
   2017آب/وغسةو  ٤مات حبلول املتلو 

، وج ةةت اللجنةة   سةةال  إىل الةةدول األطةة اف الةةيت    قةةدم 2017حيي ان/يونيةةه  30و   -17
طةةإ عمل ةا اطدلة  )إليو.يةا وإ يةرتة والنيجة ( طالبة  إلي ةا ون  يتة  بلةة   وقة ب وقةت ا ةن، 

إىل السةةةن ال    وابإل ةةةاف  إىل بلةةةة، كتبةةةت اللجنةةة 2017آب/وغسةةةةو  1و  موعةةةد وق ةةةا  
 .شأن املتلومات املقدم    طة  عمل ا اطدل   

، و  إطةةةةةا  متا.تةةةةة  ارجتماعةةةةةات الاناليةةةةة  الةةةةةيت عقةةةةةدت 2017حيي ان/يونيةةةةةه  30و   -18
طةةةالل اجتماعةةةات مةةةا .ةةةم الةةةدو ات، وج ةةةت اللجنةةة   سةةةال  إىل الةةةدول األطةةة اف الةةةيت قةةةدمت 

لةلبةةةات اابادةةة  . ةةة  من ةةةا  وابإل ةةةاف  إىل طلبةةةات التمديةةةد إلحالةةة  وسةةةئلت ا و تليقاهتةةةا علةةةى ا
بلةةةةةة، كتبةةةةةت اللجنةةةةة  إىل ووك انيةةةةةا للتةةةةةنيك  ابرجتمةةةةةا  الانةةةةةالم الةةةةةنير عقةةةةةد مةةةةةذ اللجنةةةةة  ولنةةةةةا  
ارجتماعات املتقود  فيما .م الدو ات واغتنمت  لة الي د  ل م      أتكيد ع  ة ا املتماة  

 طلب ا   وق ب وقت ا ن     قد  الدعمل إىل ووك انيا وحات ووك انيا على  قد  
، اجتمتةةةةةةت اللجنةةةةةة  مةةةةةةذ االةةةةةةم مواامبيةةةةةةق علةةةةةةى  ةةةةةةامش 2017ويلول/سةةةةةةبتمرب  ٤و   -1٩

ارجتمةةةةا  السةةةةا.ذ للةةةةدول األطةةةة اف   ا ياقيةةةة  الةةةةنيطال  التنقوديةةةة  ملناقشةةةة  انالةةةة    مواامبيةةةةق 
تت ا علةةى ون وشةةج يتتلةةق و ود ةةا ال اميةة  إىل متاطةة  منةةاطق مل ومةة      ةةن مت وفةة  سةةا.قاً  فيمةةا

  وعةالو  لالجتما  الساد  عشة  بقى على ا  ال وليق ومستم  مذ اللجن    اليرت  التم يدي  
ويلول/سبتمرب مذ ون ور لل  ول على متلومات .شةأن حالة   ٥على بلة، اجتمتت اللجن    



APLC/MSP.16/2017/3 

GE.17-18002 4 

طلةةة  متديةةةد ا املةةةنقه ول ةةةم حتا ةةةا علةةةى  قةةةد  طلةةة  متديةةةد مةةةنقه   وقةةة ب وقةةةت ا ةةةن ل ةةةم 
  ن اللجن  من إج ا  حتلي  سليمل للةل   تم
وطةةةالل شةةة   ويلول/سةةةبتمرب وهنةةةت اللجنةةة  اسةةةتنتاجاهتا و ودةةةياهتا .شةةةأن  نييةةةني الةةةدول  -20

ف اًل عن وعمااا املتتلق  إبعداد حتلية  ل ة  طلة  مةن طلبةات متديةد املواعيةد  ٥األط اف املاد  
  وقةد ا بتةت اللجنة    دةياغ  اسةتنتاجاهتا ٥الن الي  اليت قدمت ا الةدول األطة اف دوجة  املةاد  

   201٦اهتا املن جي  نيس ا اليت استخدمت   عام و ودي

 املعلومات املقدمة من الدوط اف راف  ش   تنفي  املادة 5 -اثنياا  
دولةةة  ط فةةةاً   طتةةةام ارجتمةةةا  اابةةةامو عشةةة  للةةةدول األطةةة اف )ارجتمةةةا   32وفةةةادت  -21

فيمةا يلةم التةةو ات الةيت جة ت و    من ار ياقية ٥اابامو عش (،  ن لدي ا التياماً دوج  املاد  
 منني ارجتما  اابامو عش :

   من ار ياقي ؛ ٥وفادت اطيال   هنا قد ووفت ابلتياماهتا دوج  املاد 
  وشا ت مواامبيق إىل وهنا حددت مناطق مل وم      ن مت وف    السا.ق حتت

 وريت ا وو سية هتا 
 ت ةةى علةةى الوفةةا  ابرلتيامةةات دوجةة   دولةة  مةةن الةةدول األطةة اف الةةيت 32ومةةن .ةةم  -22

، قةةدمت الةةدول األطةة اف التاليةة  متلومةةات عةةن التقةةدم 2017آب/وغسةةةو  1٥حةةىت  ٥املةةاد  
 اط ا   التنييني:

 ت ةمن متلومةات  دلة   7دول  ط فاً قدمت  قا ي  شيافي  دوج  املاد   27 )و( 
إكوادو  وووك انيا والبوسن  واا سةة و.ة و و م إليو.يا واأل جنتم ووف انستان و  ٥عن  نييني املاد  

و يلنةةةةةةةد و  كيةةةةةةةا و شةةةةةةةاد وامبةةةةةةةا.ور والسةةةةةةةن ال والسةةةةةةةودان وجنةةةةةةةوب السةةةةةةةودان وشةةةةةةةيلم ودةةةةةةة .يا 
وطاجي سةةةتان والتةةة ا  وعمةةةان وقةةةربر وك وا يةةةا وكمبةةةودة وكولومبيةةةا واململ ةةة  املت ةةةد  لربيةانيةةةا 

 الت مى وآي لندا الشمالي  ومو يتانيا ومواامبيق واليمن؛
دولةةة  طةةة ف واحةةةد  و ةةةم السةةةن ال قةةةدمت طةةةة  عمةةة   دلةةة  مةةةن .ةةةم الةةةدول  )ب( 

ابلقة ا ات املتخةني  .شةأن  األط اف األ .ذ اليت كان من املق   ون  قدم طةإ عمل ا اطدل  عمةالً 
 طلبات متديد املواعيد الن الي  و م إليو.يا وإ يرتة والسن ال والنيج ؛

مخةةةةةو دول وطةةةةة اف قةةةةةدمت طلبةةةةةات متديةةةةةد و ةةةةةم إكةةةةةوادو  وون ةةةةةور و يلنةةةةةد  ) ( 
وامبةةا.ور والتةة ا  مةةن .ةةم الةةدول األطةة اف السةةت الةةيت وشةةا ت إىل وهنةةا سةةوف حتتةةا  إىل  قةةد  

و ةةةم إكةةةوادو  وون ةةةور وووك انيةةةا و يلنةةةد ارجتمةةةا  السةةةاد  عشةةة  طلةةة  متديةةةد ل ةةةم ين ةةة  فيةةةه 
قشةات الةيت جة ت .ةم الةدول األطة اف واللجنة ، قةدمت  ةني  وامبا.ور والت ا   و  وعقةاب املنا

 الدول اابمو طلبات متديد منق  ؛
علةةةةةى الةةةةة غمل مةةةةةن ون اللجنةةةةة  .ةةةةةنيلت ق ةةةةةا ا ا ووادةةةةةلت انةةةةةوا  مةةةةةذ ووك انيةةةةةا  )د( 

 طلبةةةاً  2017ويلول/سةةةبتمرب  1٥ارجتمةةةا  اابةةةامو عشةةة ،    قةةةدم ووك انيةةةا .تةةةد إىل غايةةة   منةةةني
وعملي  طل  التمديد الةيت حةدد ا ارجتمةا  السةا.ذ ا  اابامو عش  ارجتملق ا   للتمديد وفقاً 

 للدول األط اف 
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ومن .م الدول األطة اف البةالع عةدد ا 32 دولة  ط فةاً الةيت وفةادت  هنةا ر ةيال . ةدد  -23
 نييةةني املةةاد  ٥ مةةن ار ياقيةة ،  نةةاك مخةةو دول    قةةدم حةةىت غايةة  1٥ آب/وغسةةةو 2017 
 قا ي  ةةا دوجةة  املةةاد  7 مةةن وجةة  حتةةديو املتلومةةات املتتلقةة  ابملنةةاطق الةةيت ي تةة ف  هنةةا حتتةةور 
على ول ةام م ةاد  لمفة اد وو ي شةتبه   احتوال ةا علي ةا وابلتةدا.  املتخةني  مةن وجة  متاطة   ةني  

 املناطق و ني  البلدان  م إ يرتة وون ور ول و ي  ال ون و الدميق اطي  وال ومال والنيج   

 استنتاجات ذات  ا ع عام -لثاا اث 
طل ةةةت اللجنةةة  إىل ون التمةةة  املباشةةة  مةةةذ الةةةدول األطةةة اف مي ةةةن ون يييةةةد .قةةةد  وكةةةرب  -2٤

اةد     قةةد   2 017وحيسةةن نوعيت ةةا  وقةةد شةة د عةةام  7عةةدد التقةةا ي  املقدمةة  دوجةة  املةةاد  
ا التيامةةةات دوجةةة  ابلن ةةة  إىل ون و .ةةةذ دول وطةةة اف إ ةةةافي  لةةةدي  201٦التقةةةا ي  مقا نةةة  .تةةةام 

دولةة  ط فةةاً    23قةةد قةةدمت  قا ي  ةةا ).لةةع عةةدد الةةدول األطةة اف الةةيت قةةدمت  قا ي  ةةا  ٥ املةةاد 
(  ورح ةةةةةةةت اللجنةةةةةةة  ون الةةةةةةةدول األطةةةةةةة اف اابمةةةةةةةو الةةةةةةةيت    قةةةةةةةدم  قا ي  ةةةةةةةا   201٦عةةةةةةةام 
وطل ةةةةت إىل ونةةةةه إجةةةة ا   201٥و 201٦   قةةةةدم وي ةةةةاً  لةةةةة التقةةةةا ي    عةةةةامم  2017 عةةةةام

 عم   دد مذ  ني  الدول     ي  
دولة  ط فةاً الةيت  ت ةى  32ورح ت اللجن  ون من .م الدول األطة اف البةالع عةدد ا  -2٥

 30،    قةةةةةدم سةةةةةول اموعةةةةة  قليلةةةةة   قا ي  ةةةةةا حبلةةةةةول املوعةةةةةد الن ةةةةةالم   ٥علةةةةةى  نييةةةةةني املةةةةةاد  
لي ةةةا نيسةةةان/و. ي   ورح ةةةت اللجنةةة  كةةةنيلة ون  نةةةاك وكاةةة  مةةةن ن ةةةى الةةةدول األطةةة اف الةةةيت ع

   سةةةتخدم دليةةة  اإل.ةةةالغ    قةةةد   قا ي  ةةةا علةةةى الةةة غمل مةةةن اط ةةةود  ٥التيامةةةات دوجةةة  املةةةاد  
   قةد  دةو   وا ةة    كبةة اً   املبنيولة  للتشةجيذ علةى اسةةتخدام الةدلي  ف ةو مي ةةن ون ي ةون عةو ً 

والتقةةدم اطةة ا    ةةنيا الشةةأن  وطل ةةت اللجنةة  إىل  ٥عةةن حالةة   نييةةني ارلتيامةةات دوجةة  املةةاد  
ونةةه يلةةيم .ةةنيل ج ةةود إ ةةافي  للتمةة  مةةذ الةةدول األطةة اف   موعةةد مب ةة  ل ةةمان  قةةد  التقةةا ي  

 .ش   جيد و  الوقت املناس   7دوج  املاد  
اهنةةةا لم جنتةةةم ووف انسةةةتان وإكةةةوادو  و يلنةةةد و  كيةةةا وامبةةةا.ور و تةةة ب اللجنةةة  عةةةن امتن -2٦

والسةةن ال والسةةودان وجنةةوب السةةودان وشةةيلم ودةة .يا وطاجي سةةتان وكمبةةودة ومو يتانيةةا والةةيمن 
ل ةةون  ةةني  الةةدول قةةد اسةةتخدمت وجةةيا  مةةن دليةة  اإل.ةةالغ   اإل.ةةالغ عةةن الت ةةدةت املتبقيةة  

  كرب قد  ا ن من الو وح  املالل  ومام ا والتقدم النير وح ا ه
 ٥ور  يال اللجن   شت  ابلقلق ألن الةدول األطة اف الةيت علي ةا التيامةات دوجة  املةاد   -27

)إ يةةةةرتة وون ةةةةور ول و يةةةة  ال ون ةةةةو الدميق اطيةةةة   7   قةةةةدم .تةةةةد  قةةةةا ي  الشةةةةيافي  دوجةةةة  املةةةةاد  
و ةةةةم إ يةةةةرتة وون ةةةةور ول و يةةةة  وال ةةةةومال والنيجةةةة (  و ةةةةنيك   اللجنةةةة   ن  ةةةةني  الةةةةدول األطةةةة اف 

 قةا ي  الشةيافي  اابادة  هبةا  201٦ال ون و الدميق اطي  وال ومال والنيجة     قةدم وي ةاً   عةام 
علةةى وسةةا  سةةنور  ةةو  7  و شةة  اللجنةة  إىل ون  قةةد  التقةةا ي  دوجةة  املةةاد  7دوجةة  املةةاد  

الةةةةةدول األطةةةةة اف  نيةةةةةني ارلتيامةةةةةات  التةةةةةيام دوجةةةةة  ار ياقيةةةةة  و ةةةةةيداد وايتةةةةةه ابلن ةةةةة  إىل ون  ةةةةةني 
 األساسي  دوج  ار ياقي   

ورح ةةت اللجنةة  ون .تةةل الةةدول األطةة اف    تتمةةد .تةةد ونسةة  املتةةاي  والسياسةةات  -28
مةةذ املتةةاي  الدوليةة  لمعمةةال املتتلقةة  ابألل ةةام  واملن جيةةات املتتلقةة  ابإلفةة ا  عةةن األ ا ةةم متاشةةياً 
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مةةن طةةة  عمةة  مةةا.و و  ورح ةةت اللجنةة  وي ةةاً ون الةةدول  ٩علةةى  ةةو يتسةةق مةةذ اإلجةة ا   قةةمل 
  ٩األط اف ر  بلع دالماً عةن التتةديالت الةيت ودطلت ةا علةى متاي  ةا الوطنية  وفقةا لمجة ا   قةمل 

وطل ةت اللجنة  إىل ون التمة  املباشة  مةذ الةةدول األطة اف املتنية   ة و ر ل ةمان  نييةني املتةةاي  
  ام ومتاط  مسأل  ارفتقا  إىل الشيافي  الدولي  لمعمال املتتلق  ابألل

ورح ةةت اللجنةة  ون عةة ح التقةةدم اطةة ا   التنييةةني كةةان سةةي ون وو ةةه   عةةدد مةةن  -2٩
امل ةةةل ات الةةوا د   ٥انةةارت لةةو اسةةتخدمت ليةةذ الةةدول الةةيت  نيةةني ارلتيامةةات دوجةة  املةةاد  

سةةق مةةذ  ةةني  املتةةاي  )ماةة  دمنةقةة  مؤكةةد   املتةةاي  الدوليةة  لمعمةةال املتتلقةة  ابألل ةةام و.ة يقةة   ت
ور مسةةه غةة   ؛مةةذ   ةةنيى البيةةا ت حبسةة  النشةةاط ،طةو هتةةاد ودمنةقةة  اابةةة  املشةةتبه هبةةاد

لنتيجةة  كةة  نشةةاط ور حبسةة    قةةني ومسةةه  قةةني و ة ةة ، و قةةد   قةةا ي  عةةن التقةةدم اطةة ا وفقةةاً 
التتامةةةة  املباشةةةة  مةةةةذ الةةةةدول األ ح املل ةةةةا  وو املخي ةةةة  وو املة ةةةة  (  وطل ةةةةت اللجنةةةة  إىل ون 

 األط اف املتني    و ر ل مان استخدام  ني  امل ةل ات استخداماً سليماً 
ورح ةةةةت اللجنةةةة  ون عةةةةدداً مةةةةن الةةةةدول األطةةةة اف كةةةةان إبم اهنةةةةا ون  قةةةةدم  و ةةةةي ات  -30

ف  هنةا املتبقية  الةيت ي تة  إ افي  .شأن الت دةت املتبقي  املالل  ومام ا .تقد  قالم  وميذ املناطق 
  كةةة  مقاطتةةة  و ت ةةةمن  لةةةة  حتتةةةور علةةةى ول ةةةام م ةةةاد  لمفةةة اد وو ي شةةةتبه   احتوال ةةةا علي ةةةا

القالمةة   قةةدي ات نجةةمل كةة  منةقةة  وو ةةت ا )ور املنةةاطق الةةيت دي تةة ف  هنةةا حتتةةور علةةى ول ةةامد 
  اإل.ةالغ  ديشتبه   احتوال ا علي ةاد( ومتلومةات  تتلةق ابملوقةذ اط ة ا  ل ة  منةقة  وفقةاً لةدلي وو

 وطل ت اللجن  إىل ون التم  املباش  مذ الدول األط اف املتني    و ر لتقد  دو   وو ه 
ورح ةةةةت اللجنةةةة  ون اموعةةةة  مةةةةن الةةةةدول األطةةةة اف ر  ةةةةيال  واجةةةةه حتةةةةدةت    نييةةةةني  -31

.سةةةب  عةةةدد مةةةن التوامةةة   شةةةم  املنةةةاطق الشاسةةةت  املتبقيةةة  للمتاطةةة   ٥التياماهتةةةا دوجةةة  املةةةاد  
دةت التمويةةة  والشةةةواغ  األمنيةةة   وطل ةةةت اللجنةةة  إىل ون مةةةن ال ةةة و ر ون  وادةةة  الةةةدول وحتةةة

األطةةةة اف  قةةةةد  متلومةةةةات وا ةةةة   عةةةةن الت ةةةةدةت الةةةةيت  واج  ةةةةا    نييةةةةني التياماهتةةةةا دوجةةةة  
  وطل ت اللجن  كنيلة إىل ون الدول األط اف اليت  واجه حتدةت   التنييني مي ن ون ٥ املاد 

الةةوا د   ار ياقيةة ، الةةنير  انةةارت الي ديةة  يةة  املشةةا ك    الةةن ج امل ةةم مل حسةة  ن ةة    إم ان
  قود  اللجن  املتني  .تتييي التتاون واملساعد  

ورح ةةةت اللجنةةة  ونةةةه ابإل ةةةاف  إىل األل ةةةام امل ةةةاد  لمفةةة اد، فةةة ن اموعةةة  مةةةن الةةةدول  -32
ات انة ب والةنيطال  غة  املنيجة    األط اف  واجه حتدةت م  بة  ابملتيج ات األطة ل مةن فلية

وإن اط ود املبنيول     ني  الدول األط اف ال امي  إىل  نييني املاد  ٥ ليسةت إر جةي اً فقةإ مةن 
إىل ون مةةن األايةة  د ةةان    اللجنةة  وطل ةةت امةة  اط ةةود الالامةة  للت ةةدر ابةةة  املتيجةة ات 

مت فةةةة   ةةةةني  انالةةةة  ون  سةةةةتم  الةةةةدول األطةةةة اف     ةةةةنيى البيةةةةا ت املتتلقةةةة  .تلول ةةةةا ل ةةةةمان 
   الت دةت املالل  ومام ا .و وح

وإب سلمت اللجن   ن  ت يى دالل مل امل اد لمف ادد ر يش  إىل ما إبا كةان  ةنيا الل ةمل  -33
اًلد، فقةةد طل ةةت إىل ون مةةن امل ةةمل ون  قةةوم الةةدول األطةة اف املتةةأل   هبةةنيا ل مةةاً م ةةنتاً وو دمةة  

  النةو  مةن األل ةام امل ةاد  لمفة اد .شةمل ا حبيةو   ةون جةي اً مةن الت ةدر التةام املالة  ومام ةةا 
   ٥اال  نييني املاد  
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لةةيت و شةة  اللجنةة  إىل ون قةة ا  ارجتمةةا  الاةةا/ عشةة  للةةدول األطةة اف .شةةأن انةةارت ا -3٤
.تةد    تشى في ا الدول  الةة ف منةاطق مل ومة ، دةا في ةا املنةاطق املل ومة  الةيت اكتشةيت ا حةديااً 

 ةةةةو قةةةة ا  دةةةةال  واةةةة  ون  ةبقةةةةه الةةةةدول  ٥انق ةةةةا  األجةةةة  األدةةةةلم وو املمةةةةدد لتنييةةةةني املةةةةاد  
 األط اف اليت  د نيس ا   انارت املن ور علي ا    نيا الق ا  

ملسةةةةاا  القيمةةةة  لوحةةةةد  دعةةةةمل  نييةةةةني ا ياقيةةةة  ح ةةةة  األل ةةةةام امل ةةةةاد  وإب وقةةةة ت اللجنةةةة  اب -3٥
لمفةة اد، فقةةد طل ةةت إىل ون الةةدول األطةة اف الةةيت حتتةةا  إىل مسةةاعد  ست  ةة  علةةى طةةدمات 
وف ةة  ابلتمةة  املباشةة  مةةذ الوحةةد  مةةن وجةة  ارسةةتياد  مةةن مشةةو هتا ودعم ةةا   املسةةال  املتتلقةة  

  ٥.تنييني املاد  
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  1اطدول 
 (1)من االتفا ية 5حالة تنفي  املادة 

 الدول  الة ف
 )ابملرت امل .ذ( 201٦الت در املتبقم اعتبا اً من عام  )ابملرت امل .ذ( 201٦امو  املساحات املي   عن ا   عام 

 اجملمو  منةق  مؤكد طةو هتا  منةق  اابة  املشتبه هبا اجملمو  األ ح املة    األ ح املخي   األ ح املل ا 
        (2)إليو.يا

        (3)األ جنتم

        (٤)إ يرتة

 813 11٤ 232 ٩٩8 ٦٦٤ 1٤7 81٥ ٤٤٩ 8٤ 13٦ ٦2٦ 30 ٩10 121 27 11٦ ٤٤٩ 110 0٥٥ 3 وف انستان

 ٤٩٦ 100 دي  ٤٩٦ 100 ٦77 ٤ ٤10 1  2٦7 3 إكوادو 

 3٦2 028 2٤٥ ٩78 0٥7 1٤1 38٤ ٩70 103     (٥)ون ور

        (٦)ووك انيا

 000 ٦٦٦ 31٦ 000 ٥7٥ 31٥ 000 0٩1 1 000 ٦70 ٥8 17٩ 33٥ 1 001 3٩1 10 820 ٩٤3 ٤٦ (7)البوسن  واا سة

 32٥ ٤2٦   8٤8٫7٥ ٤8 317٫2٤ 18 7٤7٫٥1 2٥ 78٤ ٤ . و

 172 ٦0٥ ٤22 دي  172 ٦0٥ ٤22 ٤32 1٩٤ 28 238 3٩٤ ٥37 71 ٦٥7 728 27  يلند

 23٩ ٥٦٥ 172   7٦٤ 122 7٦٤ 122     كيا

 (8)10٤ ٥٤2 233   ٤32 ٦٤٩     شاد
        (٩)ل و ي  ال ون و الدميق اطي 

 78٦ ٩0٤ 80  78٦ ٩0٤ 80 777 77٥ 27 07٦ ٥38 10 3٩٩ 71 302 1٦٦ 17 جنوب السودان 

 103 230 ٦٦ 103 230 ٦٦ 0 3٤8 1٤8 11 31٥ ٦71 1 0٥٦ 17٩ 3 ٩77 2٩7 ٦ امبا.ور

 027٫27٦ ٥2٩ 027٫27٦ ٥2٩ دي  ٤٩٤ ٥8 ٤٩٤ ٥8   السن ال

 28٥ 137 1٩ 0٤8 ٥33 1٦ 237 ٦0٤ 2 72٥ 88٥ ٤ 10٤ 0٤٤ 1 ٩٤٥ 337 2 ٦7٦ ٥03 1 السودان

 ٥ ٦٥1 0٩0 312 ٥0٦ 2 778 1٤٤ 3 ٦٤٦ ٥23 3 ٦٤٦ ٥23 3   شيلم
 3٤0 ٦30 2 دي  3٤0 ٦30 2     د .يا

        (10)ال ومال
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 الدول  الة ف
 )ابملرت امل .ذ( 201٦الت در املتبقم اعتبا اً من عام  )ابملرت امل .ذ( 201٦امو  املساحات املي   عن ا   عام 

 اجملمو  منةق  مؤكد طةو هتا  منةق  اابة  املشتبه هبا اجملمو  األ ح املة    األ ح املخي   األ ح املل ا 
 2٥٦ 73٤ ٩ 2٥٦ 7٦٤ 7 000 ٩70 1 0٦7 ٤٥1 1 7٩٦ ٤٩٦ 83٥ 2٩٤ ٤3٦ ٦٥٩ طاجي ستان

 (11)1 1٩٥ ٥٦٥ 732 ٤22 ٥٥٦ ٩٦3 310 00٩ 232 ٦٩2 82٥ 28    الت ا 
        عمان

        (12)قربر

 (13)٤٤٦ ٦00 000 دي  000 ٦00 ٤٤٦ ٤٤٥ ٤٦8 ٤1 ٩80 2٦3 38  ٤٦٥ 20٤ 3 ك وا يا

 ٩٥3 137 3٤2 2   11٦ 28٤ 132    كمبودة
 3٥0 2٤٤ ٥1 دي  3٥0 2٤٤ ٥1 ٦٦1 287 ٦٦1 287   كولومبيا

        (1٤)اململ   املت د 

 000 000 1 000 000 1      مو يتانيا

 881 1       مواامبيق

        (1٥)النيج 

 30٦ ٤80 323   27٩ 703 ٤    (1٦)اليمن

 (18)٦ ٠٣٨ ٨٩٣ ٨٦٨٫٢٨ ١٤٤٫٢٨ ٤١٧ ٦٦٢ ١ ٦٦٨ ٣٢٤ ٤٣٣ ١ (17)٣٧٤ ٧٢٨ 5٣٩٫٧5 ٨٩٠٫٢٤ ٨٧٧ ٨٤ ٦٣٦٫5١ ٨٢٠ ١٦ ٤٩٤ 5٦٧ ١٠٦ اجملموع
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  2اطدول 
 (1٩)من خطة عمل ما وتو ١١-٨اإلجراءات ر م حالة تنفي  

 الدول  الة ف 

 ق ي  الشيافي  املقةدم 
   7دوجةةةة  املةةةةاد  

 2017عام 

فيما يتتلةق  (20)د ج  الو وح
.ت ةةةةةةةةدةت التنييةةةةةةةةني املتبقيةةةةةةةة  

 (8)اإلج ا   قمل 

و .لةةةةةع عةةةةةن إعةةةةةداد و نييةةةةةني ونسةةةةة  املتةةةةةاي  
والسياسةةةةات واملن جيةةةةات املتتلقةةةة  ابإلفةةةة ا  

مةةةةن  ٩عةةةةن األ ا ةةةةم عمةةةةالً ابإلجةةةة ا   قةةةةمل 
 ( ٩طة  عم  ما.و و )اإلج ا   قمل 

و .لةةع عةةن و ةةذ .ةة امج لل ةةد  
مةن فةاط  األل ةام وللتاقيةةى 

 هبني  املخاط  
 (10)اإلج ا   قمل 

اسةةةتخدام دليةةة  اإل.ةةةالغ   
تق ي  املقدم دوجة  إعداد ال
 2017  عام  7املاد  

   √ .تل الو وح √ إليو.يا      

 √    √ األ جنتم
      إ يرتة

 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ وف انستان
 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ إكوادو 
      ون ور

    و وح √ ووك انيا

  √ √ و وح √ البوسن  واا سة

    د ج  عالي  من الو وح √ . و

 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √  يلند
 √ √ √ .تل الو وح √   كيا
  √  .تل الو وح √  شاد

      ل و ي  ال ون و الدميق اطي 

 √ √ √ و وح √ جنوب السودان 
 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ امبا.ور
 √ √ √ .تل الو وح √ السن ال
 √ √ √ عالي  من الو وحد ج   √ السودان
 √ √  د ج  عالي  من الو وح √ شيلم
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 الدول  الة ف 

 ق ي  الشيافي  املقةدم 
   7دوجةةةة  املةةةةاد  

 2017عام 

فيما يتتلةق  (20)د ج  الو وح
.ت ةةةةةةةةدةت التنييةةةةةةةةني املتبقيةةةةةةةة  

 (8)اإلج ا   قمل 

و .لةةةةةع عةةةةةن إعةةةةةداد و نييةةةةةني ونسةةةةة  املتةةةةةاي  
ا  والسياسةةةةات واملن جيةةةةات املتتلقةةةة  ابإلفةةةة  

مةةةةن  ٩عةةةةن األ ا ةةةةم عمةةةةالً ابإلجةةةة ا   قةةةةمل 
 ( ٩طة  عم  ما.و و )اإلج ا   قمل 

و .لةةع عةةن و ةةذ .ةة امج لل ةةد  
مةن فةاط  األل ةام وللتاقيةةى 

 هبني  املخاط  
 (10)اإلج ا   قمل 

اسةةةتخدام دليةةة  اإل.ةةةالغ   
تق ي  املقدم دوجة  إعداد ال
 2017  عام  7املاد  

 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ د .يا
      ال ومال

 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ طاجي ستان
  √ √ و وح √ الت ا 

     √ عمان

     √ قربر

  √ √ .تل الو وح √ ك وا يا

 √ √ √ .تل الو وح √ كمبودة
 √ √ √ .تل الو وح √ كولومبيا

  √ √ .تل الو وح √ اململ   املت د 

 √ √ √ د ج  عالي  من الو وح √ مو يتانيا
      النيج 

 √ √ √ و وح √ اليمن

 انواشم
 

 ما   يش  إىل طالف بلة  2017 ش ين األول/وكتو.   ٥حىت  7الدول األط اف    قا ي  ا املقدم  دوج  املاد   و حت اامل د : املتلومات اليت  (1)
بط   غ  منيجة    إر ون التق ية  ر يت ةمن  20ول ام م اد  للدابابت و 10دنياً من النيطال  و دم  ا، دا في ا  30إىل حتديد  7إليو.يا دوج  املاد   قدمتهيش  التق ي  النير  (2)

 متلومات عن مساح  األ ا م اليت عوطت 
 ةدم  ليةذ األل ةام امل ةاد  لمفة اد املوجةود    املنةاطق املل ومة  الةيت وفةادت  هنةا حتةت وريت ةا  ون ال  ف الوحيد النير يتو  قد   األ جنتم على 2010وفادت األ جنتم   عام  (3)

 سية هتا  و ون األ جنتم وشا ت إىل وهنا ر  سية  فتلياً على املناطق املشا  إلي ا  وو
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  201٦عن السن  التقوميي   7املاد   دوج    قدم إ يرتة  ق ي اً  (٤)
  2017وة /مايو  11   ٥ون ور دوج  املاد   قدمتهطل  التمديد النير  (٥)
  201٦-201٥ ا م وو الت قق من ا   اليرت  مرت م .ذ من األ 200 000 000اابامو عش  ،  هنا عملت على  ة   ما اموعه  ارجتما وفادت ووك انيا    (٦)
 ت دةت املتبقي  .وحد  ال يلومرتات امل .ت   وح ولت  ني  األ قام إىل ومتا  م .ت  ل  ح  نيا اطدول عن التقدم اط ا وال واا سةو.ل ت البوسن   (7)
 ع مسةةاحت ا اإللاليةة منةقةة  حباجةة  إىل متاطةة   بلةة 123، كةةان ر يةةيال  نةةاك 201٤مةةايو إىل ونةةه حةةىت وة / 201٩-201٤يةةرت  و ةةتت ا  شةةاد لل الةةيت شةة  طةةة  التمةة  املؤقتةة   (8)

  ل يتتم مس همن املناطق اليت يت ف  هنا حتتور على ول ام م اد  لمف اد وو يشتبه   احتوال ا علي ا وون بلة اطي  من مشال منةق   يبسيت ر ييا م .تاً  مرتاً  10٤ ٥٤2 233
  201٦عن السن  التقوميي   7الدميق اطي   ق ي اً دوج  املاد   ال ون و   قدم ل و ي   (٩)
  201٦عن السن  التقوميي   7دوج  املاد    ق ي اً   يقدم ال ومال  (10)
  2017آب/وغسةو  28   ٥استخل ت املتلومات املتتلق  ابلت در املتبقم من طل  التمديد النير قدمه الت ا  دوج  املاد   (11)
 ةةاد  لمفةة اد املوجةةود    املنةةاطق املل ومةة  الةةيت وفةةادت  هنةةا حتةةت وريت ةةا وو سةةية هتا  ةةو ون وفةةادت قةةربر  ن ال ةة ف الوحيةةد الةةنير يتةةو  قةةد   قةةربر علةةى  ةةدم  ليةةذ األل ةةام امل (12)

 قربر وشا ت إىل وهنا ر  سية  فتلياً على املناطق املتبقي  املشا  إلي ا 
   قام إىل ومتا  م .ت  ل  ح  نيا اطدول اط ا والت دةت املتبقي  .وحد  ال يلومرتات امل .ت   وح ولت  ني  األ التقدمو.ل ت ك وا يا عن  (13)
منةقةة  مةةن منةةاطق اابةةة  املشةةتبه هبةةا ف ةةاًل عةةن منةقةة  ليسةةت حقةة  ول ةةام  إر ون التق يةة  ر يت ةةمن  2٥إىل  ة ةة   7اململ ةة  املت ةةد  دوجةة  املةةاد   قدمتةةهيشةة  التق يةة  الةةنير  (1٤)

 متلومات عن مساح  األ ا م اليت عوطت 
   201٦عن السن  التقوميي   7دوج  املاد   ق ي اً     قدم النيج   (1٥)
  2017آبا /ما    31إىل  201٦نيسان/و. ي   1من  7ااباد  ابليمن على الن و الوا د   التق ي  النير قدمه دوج  املاد   التق ي متتد فرت   قد   (1٦)
الةدول األطة اف  ليو  و اجملمو  الرتاكمم للمجاميذ الوا د    األعمد  ااباد  دناطق اابةة  املشةتبه هبةا واملنةاطق املؤكةد طةو هتةا ابلن ة  إىل ون .تةل التموداجملمو  الوا د    نيا  (17)

  قدم متلومات عن املناطق املي   عن ا .ة يق  مي ل    
ميذ الوا د    األعمد  ااباد  دناطق اابةة  املشةتبه هبةا واملنةاطق املؤكةد طةو هتةا ابلن ة  إىل ون .تةل الةدول األطة اف اجملمو  الوا د    نيا التمود ليو  و اجملمو  الرتاكمم للمجا (18)

  قدم متلومات عن الت دةت املتبقي  .ة يق  مي ل     
 ما   يش  إىل طالف بلة  2017ين األول/وكتو.   ش   ٥حىت  7امل د : املتلومات اليت و حت ا الدول األط اف    قا ي  ا املقدم  دوج  املاد   (1٩)
  د٥املبين    اطي  األول من داملالح ات األولي  للجن  .شأن  نييني املاد   للمن جي  وفقاً  (20)

    


