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 السادس عشرالجتماع ا
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 
 5يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة النظر 

طلببمت يد ببد ااجبب  امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل  ببراد   قببا    
 من االمفاقية 5للمادة 

 موجز منفيذي  
 إريواد رمقدد من   

علبببت ات ببباي   اليليبببا للسببب  ، الببب    1998تشببب ين األول/وكيبببو    28عقبببل اليوقيببب     -1
لغببا  لرابب ا  لالبب  األوضبب  اببداز لنببىاا علببت األ اضبب  دا  قبب ن   بب  بكببوادو  و بب و،  ببدو  عمليبب  ب

 يسببببان/ن 29    اإلنسبببباني    املنبببباية اعدوديبببب  مبببب   بببب ول وقببببد  ببببدقت بكببببوادو  علببببت ا ت اقيبببب
 ل1999ول/وكيو   تش ين األ 1، ودخلت ا ت اقي  ايى الن اذ ابلنسب  إلكوادو    1999 و  يل
 128وعقبببببل اليوقيببببب  علبببببت ات ببببباي   اليليبببببا للسببببب  ، ابببببدد  بكبببببوادو  مبببببا  موعببببب   -2

 ه املنببباية  ببببو  هببببمببب از م  .ببببازل وقنبببد    ون  621 034,50ملغومبببب  مسببباايلا اإل اليبببب   منطقببب 
 لادة للداباب مضولغا   67منلا ولغا  مضادة لرف اد و 10 843 ،ولغا  10 910 موع   ما
مبو و  ابانييااو وتق  املناية امليض  ة علت اجلانل اإلكبوادو   مبن اعبدود   مقاي.با   -3
   مل  بببب كيلببببوم  االوكبببب لط منطقبببب  م. وفبببب  ابابببب    ولوخببببا وبل وو و،اثاباببببياو مببببو ا تشينيشببببي  اثو 

بتيوينيثال وخب ل فب ة املللب  األ بلي  املمنواب  إلكبوادو  لين يب  اليىاما لغومب  منطقب  م 53   هتبا، يل 
 ى تببببدم  وميببببا  م  .بببب ل وخبببب ل هبببب ه ال.مليببببا ، جبببب 118 707,39 لغببببت مسبببباايلا اإل اليبببب  

 لج ةائ  ا  من ذخ 8لغماز مضاداز للداباب  و 65لغماز مضاداز لرف اد و 4 621 موع   ما
 ( منطقبببب  خطبببب ة ابنياببببا  اإلفبببب ا  عنلببببا،74، كانببببت و  بببب  واببببب.ون  2008وحبلببببول عببببا   -4

لبببدين ولغامببباز مضبببادة ، ايبببر ل ا كببب  الب1995خل  لبببا النبببىاا املسبببلن اببب  امل.لبببن مببب   ببب و   عبببا  
 ل  .از مم از  498 632,89لرف اد علت يول ادودمها الربي  املش ك ل وت.ادل مساا  ه ه املناية 
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ا  ون بكوادو ، نا از ل.دة شواال مالي  وتقنيب  و يييب ، ت تسبيط  بكمبال عمليب  اإللالب   -5
ويلبببول/  30الشبببامل  لرلغبببا  املضبببادة لرفببب اد   بقليملبببا حبلبببول األجبببل األ بببل  ا بببدد  بببا، و  

 ل، علت النحو املنصوص علي    ا ت اقي 2009ابيمرب 
بىل ا جيمبببباا الياابببب  للببببدول األيبببب ا  ون  نحلببببا  يلبببببت بكببببوادو و بببب ه األابببببا ،  -6

( اببنوا  إلمتببا  عمليبب  بلالبب  األلغببا  املضببادة لرفبب اد البب  توجببد   منبباية 8مدتبب  ينببا    متديببداز 
اعببدود مبب   بب و، ووافببة ا جيمبباا الياابب  للببدول األيبب ا  ابإل بباا علببت هبب ا الطلببل، وانببدد 

 ل2017تش ين األول/وكيو    1إلكوادو  وجل جديد وقصاه 
، 2009اإلشبببا ة بىل ون دولببب  بكبببوادو  تيحمبببل، منببب  النصببب  الثبببا  مبببن عبببا  جتبببد  و  -7

بشببب ا  مسبببؤولي  تبببوف  البببدع  الببب ل  لين يببب  عمليبببا  بلالببب  األلغبببا  لراببب ا  اإلنسببباني ،  بببت 
إلفببب ا  عبببن األ اضببب  "اال امببب  بىل  األلغبببا  وب طبببال الببب خائ  املي جببب ةبلالببب  شببب وا القيبببادة ال.امببب  مل

 علبببببببت اعبببببببدود املشببببببب ك   ببببببب  بكبببببببوادو  و ببببببب و" اببببببب  ا نامللوثببببببب  ابأللغبببببببا  األ ضبببببببي  امل. وفببببببب  
وحييبببا  هببب ا املشببب وا بىل املبببوا   وامل.بببدا  ا ا ببب  إللالببب   للليخطبببيا والينميببب   الوينيببب  نبببالرم

اإلنسببباني    بكبببوادو  ةيىانيببب  األلغبببا  وامل.بببدا  ال لمببب  لبببدع  عمليبببا  بلالببب  األلغبببا  لراببب ا  
 لمن دو  ا  الو اي  امليحدة دو  از  20 937 735,36قد ها 

كنييجبببب  للشببببكاوى الببببوا دة مببببن اايم.ببببا  ا ليبببب  ونيببببائ  د ااببببا  األثبببب    مقبببباي.  و  -8
 واابببببببد  2008  عبببببببا  لاد عبببببببدد املنببببببباية امللغومببببببب  مبببببببو و  ابببببببانييااو واثمبببببببو ا تشينيشبببببببي ، 

 لغمببباز  6 765ويوجبببد فيلبببا  م  .ببباز  مببب از  244 599,50مسببباايلا تبلببب   منطقببب ( 91  وتسببب. 
 - اإلكوادو يب  ، يلبت اللجن  املخيلط 2012و 2011و 2010وخ ل وعوا  ل لرف اد مضاداز 

مبب   بب و  يبب نقطبب  ادود 18عببدود بلالبب  األلغببا  لرابب ا  اإلنسبباني    لقضببااي االب وفيبب  الدائمبب  
، اببببلمت  بببب و منطقبببب  خطبببب ة   مقاي.بببب  اثمببببو ا 2013و  عببببا  ل دلوضبببب  خببببا ت اببببي  اعببببدو 

بىل ذلببط   مضبباد لرفبب ادف ووفضببت لغبب 400مبب  م  بب  و ببا  68 000,00تشينيشببي  مسبباايلا 
 للايدة مسيوى اليخطيا

، 2015إلجبب اتا  اليخطببيا ل.مليببا  بلالبب  األلغببا  لرابب ا  اإلنسبباني    عببا   ووفقبباز  -9
ة   مقاي.بب  اثمببو ا تشينيشببي ،   ضببل امل.لومببا    يقنيبب  للمنبباية ا طببونج يببت الد ااببا  ابب  ال

إللالبببب   جديببببداز  هبببدفاز  26املنطقببب  اعدوديبببب ، الببب  اببببدد    املقدمببب  مببببن الوابببدا  ال.سببببك ي  
، ونضبب.ت السببج   ا ا بب   ببا ولكببن دون م  .بباز  مبب از  7 521,00األلغببا  علببت مسبباا  تبلبب  

 ل2016ي ف وابليايل، لاد  ه ه املساا    عا   ديد باداثياهتا ونقطلا امل ج.
، وف جببببببببت بكببببببببوادو  عببببببببن مسبببببببباا  2016-2008وخبببببببب ل فبببببببب ة اليمديببببببببد األوىل،  -10

ذخب ة اب   16ولغبا  مضبادة لرفب اد و 6 810،  .د تبدم  م  .از  م از  379 642,99  موعلا
 167اإلفب ا  عبن ، متكنت بكوادو  من 2016بىل عا   2000وخ ل ال  ة من عا  ل من ج ة

وميبببببا  م  .ببببب ، ووفضبببببت هببببب ه ال.مليببببب  بىل  498 508,38منطقببببب  خطببببب ة مسببببباايلا اإل اليببببب  
 لخ ة ا  من ج ةذ 26للداباب  و مضاداز  لغماز  74لرف اد و مضاداز  لغماز  11 431 تدم 
واق.ب  ل ت اقا  املربم     بكوادو  و  و  شبنن تببادل امل.لومبا  عبن املنباية ال واميثا ز  -11

منطقبب   128م.لومببا  عببن  2013و 2012خببا   و اضببيلما، اببلمت بكببوادو  خبب ل عببام  
خطبب ةل وحبسببل اضبب  ا جيمبباا الثالببر عشبب   ييبب  ال.مببل الببوينيي  ملكافحبب  األلغببا  املضببادة 
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، فقببببببد جبببببب ى 2015تشبببببب ين األول/وكيببببببو    14و 13لرفبببببب اد   بكببببببوادو  و بببببب و امل.قببببببود   
امل.لوما  املادي  ال  قدميلا   و  شنن املناية ا طب ة، علبت ون تسبل    ولويوب  ال ا ت اي،  .د 

نقطببب  م ج.يببب  تقببب    ابببيا منطقببب  الكيلبببوم  امل  ببب    تيوينيثببباف  26بكبببوادو  م.لومبببا   شبببنن 
ينن  بب   .ببد هبب ا اجلانببل مببن ا ت ببايل ومببن  ايبب  وخبب ى، و  بيببا  اليخطببيا ل.مليببا  بلالبب   وت

 يبب  املنبباية   ودة اجلببم اقببب  بجبب ات عمليبب   ا  اإلنسبباني ، جبب ى النابب    مسببنل  األلغببا  لرابب
وت ينن  بب   .ببد هبب ا  فإلكمببال عمليبب  بلالبب  األلغببا  لرابب ا  اإلنسبباني  قبببل تسببلي  األ اضبب  املطلبب ة

 لال.ملي اجلانل من 
 اقيقيببباز ناببب از ، يشبببكل القيبببا   .مليبببا  بلالببب  األلغبببا  لراببب ا  اإلنسببباني   بببدايز ووخببب از  -12

السبل امليااب  و السائدة فيلا واألاوال اجلوي   للمناية ا ط ة امل كو ة وع هللخصائص اجلغ افي  
 ليلالو ول بلل

د جببا  علببت مقيببا    بب    7,8، ضبب   للببىال مببدم   قببوة 2016نيسببان/و  يل  16و   -13
بمس الببدا  ومببا جل وجبب ات  كامببل بقلببي  بكببوادو ل وتضبب    ابلىلببىال علببت وجبب  ا صببوص مقاي.يببا

ذلبببط، وعلنبببت بكبببوادو  االببب  يبببوا   وينيببب ، مبببا ودى بىل توقببب  عمليبببا  بلالببب  األلغبببا  لراببب ا  
 9از وج حيببببب 6 274وقيبببببي ز  673ل وخل بببببت هببببب ه املناببببباة 2016اإلنسببببباني  فيلبببببا خببببب ل عبببببا  

مسببببكناز، وتيوا بببل ابببب  ا ن  1 887 مشببب داز ووعقببببت وضببب ا از ةببببا  موعببب  28 775م قبببودين و
ل بن خمل بببا  هببب ا 2017هبببىة حبلبببول شببببا /فرباي   3 318 ا بببىا  ال اقببب ، ايبببر  لببب  عبببددها

د جبا ، بىل جانبل ا صبائص امل.قبدة لليضبا يا املشبا   لردابال  7,8الىلىال ال    لغبت قوتب  
سبيحيل ابلنسبب  إلكبوادو  بمتبا  واألابوال اجلويب  اب  املواتيب  السبائدة   املنباية امل.نيب ، جت.بل مبن امل

 ل2017عملي  اإللال  الكامل  لرلغا  املضادة لرف اد علت و اضيلا حبلول تش ين األول/وكيو   
، قبببدمت بكبببوادو  بىل  ئبببيا ا جيمببباا ا ببباما 2016تشببب ين الثبببا /نوفمرب  28و   -14

ل 2017ألول/وكيبببو   تشببب ين ا 1عشببب  للبببدول األيببب ا  يلبببباز ليمديبببد األجبببل ا بببدد  بببا، وهبببو 
ل 2017كببانون األول/ديسببمرب   1وشببل ، ابب   3ويلبببت بكببوادو  منحلببا مللبب  بضببافي  مببدهتا 

ون تقببببد  يلببببباز م ص بببب ز، وفقبببباز بىل بكببببوادو  ويلببببل ا جيمبببباا ا بببباما عشبببب  للببببدول األيبببب ا  
 ، ا  تسي يد بكوادو  والبدول األيب ا  مبن2017آذا /ما    31لإلج اتا  القائم ، حبلول 

 اوا  ت.او   شنن الطلل ال   اتُّ  ة ابإل اا علت املوافق  علي ل
  اا   األمبالون  2018وتق  املناية ا ط ة املق   تطل ها من األلغا  اعيبا از من عا   -15

شببببي  ومنطقبببب  الكيلببببوم  امل  بببب    تيوينيثببببال وتوجببببد هبببب ه املنبببباية  بببب  يشينت  مقاي.بببب  اثمببببو ا 
آخب  حيبد مبن  عبام ز  اا اطات نبايت كثيب ل وتشبكل الاب و  املناخيب  ويضباز األج ا  والوهاد و 

تن يبب  ال.مليببا  املقبب  ةف وييببباين الطقببا، ايببر ييسبب  ابل يو بب  الدائمبب  وتسبباقا األمطببا  يببوال 
ال.ا  تق يبازل و   كن الو ول بىل ه ه املناية ب  جبو از، وهبو مبا يىيبد تكل ب  ال.مليبا  وييطلبل 

  األلغبا  السب   اباعي    اليبو  مبن املخبي  ال ئيسب  بىل منباية ال.مبلل وابلناب  من مبوا   بلالب
 من ال.مليا  املق  ةل   املائ  45بىل ه ه ال.وامل، فل  ييسن بجنال اوى 

 مببببوا ، 2018وتيوقببب  بكببببوادو  ون تنجبببى، حبلببببول املوعبببد النلببببائ  ا بببدد  ببببا   عبببا   -16
يمببل ون  مبب از م  .بباز  100 496 منطقبب ( مسبباايلا 69  األهببدا  ا مسبب  امليبقيبب ، و  تطلبب  حين

 لغماز مضاداز لرف ادل 3 893  و 
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وقد وض.ت بكوادو  خط  وينيب  إللالب  األلغبا  لراب ا  اإلنسباني  ليوجيب  عمليب  بلالب   -17
األهبببدا  هببب ا اليمديبببد (ل ويشبببمل يلبببل 2018-2022 اليمديبببد الثانيببب  األلغبببا  خببب ل فببب ة 

 وجىة كما يل :السنوي  امل
   م از م  .ازف 31 215: منطقيان مساايلما 2018عا 

   م از م  .ازف 9 590مناية مساايلا  9: 2019عا 

   م از م  .ازف 14 734منطق  مساايلا  12: 2020عا 

   م از م  .ازف 1 946مناية مساايلا  10: 2021عا 

   وميا  م  . ل  65 006منطق  مساايلا  26: 2022عا 

اايناداز بىل القيادة ال.ام  ملش وا بلال  األلغا  وب طبال الب خائ  املي جب ة ال امب  بىل "اإلفب ا  و  -18
عببن األ اضبب  امللوثبب  ابأللغببا  األ ضببي  امل. وفبب  ابب  ا ن علببت اعببدود املشبب ك   بب  بكببوادو  و بب و" 

دو  از مبببن  20 937 735,36لرمانببب  الوينيببب  لليخطبببيا والينميببب ، يلبببى  تبببوف  ميىانيببب  ووليببب  قبببد ها 
دو  ا  الو اي  امليحبدةل ويب د مبوجى ملخصصبا  امليىانيب  السبنوي   طب  عمبل بكبوادو    اجلبدول 

ببببص  بببب ا املشبببب وا مببببا  موعبببب   8 730 063,08 الببببوا د ود هل وخبببب ل فبببب ة اليمديببببد األوىل، خنص  
 12 207 672,28 باتابببب مبببن دو  ا  الببببو اي  امليحببببدةل وابببيك ل اإلجبببب اتا  امليخبببب ة  دو  از 

  األلغبا  خب ل فب ة اليمديبد الثانيبإللالب  بكبوادو  عمبل دو  از من دو  ا  الو اي  امليحدة لبرب م  
 لا  هناييلا

ات اقيببب  ااببب  اابببي.مال مبببن  5أباكبببا  املبببادة عمببب ز ، ونببب  مبببن الببب ل بكبببوادو  د ك تبببو  -19
إلهنببات ديبد ملياتقببد  يلبل ون  ، تلبط األلغبا وختبىين وبنيبا  ونقبل األلغببا  املضبادة لرفب اد وتببدم 

،   بىل اايمب  البدويلعملي  بلال  األلغا  لرا ا  اإلنساني  علت اعدود الربي  املش ك  م   ب و 
تن يب  ا طب  الوينيب  إللالب  األلغبا  اسبل االب  ، 2022 كانون األول/ديسبمرب  31وجل وقصاه 

 ل2022-2018لل  ة  لرا ا  اإلنساني 
    


