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االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند  ١١من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5

طلببب يد ببد ااج ب امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل براد قببا
للمادة  5من االمفاقية
موجز منفيذي
مقدد من رير اميا
 -١م ع بدايععحل ا ععري األاميععحل عععا  ،١٩٩١ب عدمجه ريو يععحل ارواتيععا تواجععا مش ع محل األل ععا
بوصععايا واةععد مععن مجصععال امجة النارععحل عععن الامميععاه الات ع ريحل الععا نا ع ه عم ع مج ا ععييا
ف ععالثموأل غألل ععا تت ععبل وس ي عاال يثت ععبل ل ا ع راغه عم ع ال عاد اإلنت ععانيحل واسقث ععا يحل
واإلمنائيحل والبيئيحل واسجثماعيحل
 -٢وخ ع ل ا ععري األاميععحل  ،)١٩٩٥-١٩٩١تاععر  ١ ٢٨٠شخ عامل ملععا هموعععا ١ ٠١٦
ةععا ةمل يثامععل غألل ععا مج ععار عععن ع و  ٢7٠قثععي مل ول عععا  ،١٩٩٥ع أ مجاععرب عععد مععن
الضععايا  ٣٣٢ -شخ عامل و ع مت مجيضعامل مجعععدا امل ابععا مععن الضععايا ل التععنواه الاشععر الععا
ععب ت مباشععر ب عدء ناععاا اتااقيععحل ةسععر ا ععثامال وتعاين و نثععام ون ععأ األل ععا املضععا ل فعرا وتععدما
تمععا األل ععا يشععا لييععا فيمععا يمع غستااقيععحل) ،غإل ععافحل  ٣٣7ععاييحل بععم عععام ١٩٩٦
و ١٩٩٨وس ي عاال الوص ععول ععا ض ععن باععي املن ععاقل الا اعيععحل ،ومن ععاقل ال ععاغه واملن ععاقل
احملميحل بتبل وجو مجو اسشثباه ل وجو مجل ا ومثا راه من خممااه ا ري
 -٣ومجاععده ريو يععحل ارواتيععا عاميععا عم ع ةععأ مشع محل األل ععا ةصععدا قععانو الععحل األل ععا
أل را نتانيحل لاا  ،١٩٩٦ال ي نص عم نشاء املراا ال روايت لإلجراءاه املثام حل غألل عا
عا  ،١٩٩٨و نشاء امل ثل ا وم ل عمعال املثام عحل غألل عا ععا  ،٢٠١٢و عن ال عانو ايديعد
والشامأ لإلجراءاه املثام حل غألل ا عا  ،٢٠١٥وا ب لا ت و قعد مجوفعت غسلثاامعاه العا
تايده هبا لدى انضماميا استااقيحل
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 -٤ومجمنت ريو يحل ارواتيا م ا متويعأ ائمعحل ومتعث ر معن مياانيعحل الدولعحل ومعن خع ل صعنا يل
اسحتععا األو وا املخ ععحل لععدعل الععدول قبععأ اسنضععما ليععا و عععل ايااميععا ومتا ع يا وا ععثخدمت
ارواتيا مجيضامل مجمواسمل من الشرااه الاامحل ،فض مل عن ال عرو الث ةعحل معن البنعا العدو  ،وتم عت عمعامل
اباامل من ايياه املاحنحل
 -٥وصععدقت ارواتيععا ل  ٢٨مج /مععايو  ١٩٩٨عم ع استااقيععحل وقععدمت ت ريراععا األو عععن
الشاافيحل ل  ٣مجيمول /عبثمرب  ،١٩٩٩وقعدمت مامومعاه ععن املنعاقل العا حتثعوي مجو العا يشعثبا
ل مجهنععا حتثععوي عم ع مجل ععا مضععا ل فعرا ومجمععا ارواتيععا ميمععحل متثععد ة ع  ١آاا /مععا ٢٠٠٩
لثععدما مجو ععما تععدما ريع األل ععا املضععا ل فعرا املا وعععحل ل اع ه املنععاقل وقععدمت ارواتيععا
مجول قمل لثمديد املوعد األخا احملد س ث مال تدما ري األل ا املضا ل فعرا ل املنعاقل
املا وعحل غألل ا عم مل غلا ر  ١من املا  ٥لمارت معن آاا /معا  ٢٠٠٩آاا /معا ٢٠١٩
ول عععا  ،٢٠٠٢مععره ارواتيععا خمععاوغه األل عا املضععا ل فعرا املثب يععحل غ ععثثناء باععي األل ععا
احملثاظ هبا أل را اسخثبا والثد يل
 -٦ومن ع عععا  ،٢٠٠٤عرفععت ارواتيععا بدقععحل املن ععحل اف ععر  ،وخاضععت متععاةحل املنععاقل اف ععر
بش أ ابا ،ومجبم ت عن اخناا ل عد انا ا اه األل عا واألةعداأل املثام عحل غألل عا  ،األمعر
ال ي مج ى خاي عد ايا األل ا
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خ ل الارت املا يحل ،ة ت ريو يحل ارواتيا النثائج الثاليحل:


ل األص ععأ ،اان ععت املن ععاقل اف ععر توج ععد ل مج ا ع ع  ١٤م ععن مجص ععأ  ٢١م اقا ععحل
ارواتيحل ول  ١اانو الثاين/يناير  ،٢٠١٨اخناي ا ا الاد  ٨م اقااه



باعد خععول استااقيعحل ةيععا الناعاا ،غه همعومل متعاةحل املنععاقل اف ععر ٥ ٩٨٠
ايمومرتامل مرباامل ومن خ ل ت بيعل قرائعل متعس ةتعنحل ،اخناعي الاعد ١ ١٤7
ايمععومرتامل مرباعامل عععا  ٢٠٠٥ول الاععرت املن ضععيحل منع قمععل الثمديععد األو  ١اععانو
الثاين/ين ععاير  )٢٠٠٩غت ععت املن ععاقل اف ععر ت ع ع مت ععاةحل ق ععد اا  ٩٥٤.٥ايم ععومرتامل
مرباامل ول  ١اانو الثاين/ينعاير  ،٢٠١٨وصعأ همعومل املنعاقل اف عر ٤١١.٥
ايمومرت مرب



ب ععم  ١٩٩٨و ،٢٠١٨ناع ععت األل ععا م ععن مجاث ععر م ععن  ٥٦٦.٤ايم ععومرتامل مربا عامل،
ومجفرم عن مجاثر معن  ٨٥7.٥ايمعومرتامل مرباعامل باضعأ ا عثخدا املتعس الث ع و عا
الا من قرائل اإلفرام عن األ ا



مج ععاره عمميععاه الععحل األل ععا املض ع م هبععا حتععت عايععحل التععم اه املدنيععحل عععن
الحل  ٨٤ ١٥٦ل مامل  ٤٦ ٣٨٥ل معامل مضعا امل ل فعرا و ٣7 77١ل معامل مضعا امل
لمدغغه) و ٢٥٠ ٠٦٠ق احل مثا راه من خممااه ا عري ول الوقعت ناتعا،
مر اييش ال عروايت  ٤ ٤٦٦ل معامل مجل عا مضعا ل فعرا ومجل عا مضعا لمعدغغه)
و ١٦٠ ٣7٢ق ا ع ععحل مثا ع ع عراه م ع ععن خمما ع ععاه ا ع ععري ل املن ع ععاقل احملي ع ععحل غملراف ع ععل
الات ع ريحل ول اعم عومل ،م ععره ارواتي ععا  ٥٠ ٨٥١ل م عامل مض ععا امل ل ف عرا و٤٠ ٢٦١
ل مامل مضا امل لمدغغه و ٤١٠ ٤٣٢ق احل مثا راه من خممااه ا ري

GE.18-16660

APLC/MSP.17/2018/WP.9



ل عععا  ،٢٠١7مل تت ع أ مجي ة عوا أل انا ععا مجل ععا مجو مجي مجة ععداأل مثام ععحل
غألل ععا  ،ولممععر األو من ع مج لوةععت مج ا ع ارواتيععا غألل ععا واملثا عراه مععن
خمما ععاه ا ععري ،مل يت ع مجي ععاييحل م ععن ج عراء األل ععا ل ف ععرت ع ععا  ،آخ ععر
ععايا األل ععا و ععن الثامنععحل عشععر ع عععا  ٢٠٠٤فيمععا ع مت آخععر
افتائر ل صاوف املدنيم عا )٢٠١٤



م مرو الامن ،غه لدى ارواتيا قرائل وماايا مث دمعحل إل العحل األل عا أل عرا
نتععانيحل ،ععافحل املتععس الث ع  ،واملتععس ععا الث ع  ،ومراقبععحل ايععو وتتععثند
اع ع ه ال رائ ععل واملا ععايا املا ععايا الدولي ععحل لإلج ع عراءاه املثام ععحل غألل ععا  ،با ععد
تا ععديميا وف ع عامل لمس ععروف احمل ععد ل ارواتي ععا وم ععن ا ت ععدوينيا ع ععن قري ععل اإلق ععا
الثشريا الوق إل العحل األل عا أل عرا نتعانيحل وغإل عافحل العا ،و عات
ارواتيا قري ثيا افاصحل لش ل مجي من حل من املناقل اف ر  ،ما يؤاد ،بد جحل
عاليحل ،مج املن حل الا اانت خ ر مل تاد تاثرب ا لا



و ع ععات ارواتيع ععا  ١٣ ٦٠٠ع مع ععحل تشع ععا املنع ععاقل اف ع ععر وغإل ع ععافحل
الععا ،تشععا الث ععديراه مج ةعوا  ١ ٠٠٠ ٠٠٠شععخص تم عوا شع مل مععن
مجش ال الثوعيحل مبخاقر األل ا من خول استااقيحل ةيا النااا وس تاال انش حل
الثوعيحل خب ر األل ا تشمأ عرو امل وةا راه موجيحل لماامعحل مجو يميعو ةعد ،
وما ع ععا  ،ومجش ع ععرقحل في ع ععديو تب ع ععع عمع ع ع الثما ع ععا ومج ع ععا تب ع ععع عمع ع ع املع ع ع مل
ومترةياه ،وةم اه عمأ فنيحل ،فض مل عن مجنش حل خاصحل ملر واةد مثعأ بيع
قتائل الحل األل ا  ،وافثثاح م ععل ل قاعال غل عري معن منعاقل خ عر  ،ورع
األو اق املتثاممحل ،وتو ي ارا اه تث يايحل عمع ريع ت ميع ال عف األول معن
املرةمحل اسبثدائيحل ومشا ي مجخرى عم صايد الوس ه وال ايد احملم



من ع مج خمععت استااقيععحل ةيععا الناععاا ،ا ععثثمر مجاثععر مععن  7٢7.٣مميععو يععو و
ل مجنشع حل الععحل األل ععا أل عرا نتععانيحل وعمومعامل ،ة ععمت ارواتيععا عمع مجاثععر
معن  ١٥٣.7مميعو يعو و معن صعنا يل اسحتعا األو وا واييعاه املاحنعحل الدوليعحل
ومع الععا ،ينب ع الثنايععد مج ارواتيععا ناتععيا قععدمت ماسععل الثمويععأ أل عرا تناي ع
املععا  ،٥مبععا ل الععا  ٤١7مميععو يععو و خ ععت مععن مياانيععحل الدولععحل وارواتيععا
مث دمحل ل ا ثخدا األموال الا خي يا البنا الدو  ،والشعرااه ا وميعحل،
وصنا يل اسحتا األو وا إل الحل األل ا



امععا ااععر آنا عامل ،س ت عاال متععاةحل املنععاقل اف ععر ت ععد عوا  ٤١١.٥ايمععومرتامل
مرباامل وا تشمأ مناقل جرى حتديداا من خ ل عمميعاه املتعس عا الث ع
واملنععاقل املوجععو اخععأ املرافععل الاتع ريحل وةواععا ،واع منععاقل اعثرباععا ايععيش
ال روايت خ ر

 -٨وفيمععا يم ع السععروف الععا س ت عاال تايععل امثثععال ارواتيععا سلثااما ععا مبوجععل املععا  ٥باععد
عشرين نحل من خول استااقيحل ةيا النااا:

GE.18-16660

3

APLC/MSP.17/2018/WP.9



الثايعدي املثب ع  :ل عععا  ،١٩٩٦قعد مراعا األمععل املثايعد لإلجعراءاه املثام ععحل
غألل ععا متع ععاةحل األ ا ع ع الع ععا حثم ععأ مج ت ع ععو خ ععر ل ارواتيع ععا مب ععا يايع ععد
عععن  ١٣ ٠٠٠ايم ععومرت مرب ع و م ععول  ١اععانو الثاين/ين ععاير  ،٢٠١٨قم ععت
ارواتيا ا ه املتاةحل ة بم ت  ٤١١.٥ايمعومرتامل مرباعامل ععن قريعل العحل األل عا
وت بيل قرائل متس ةتنحل



املتععاعد اإلنتععانيحل واسقث ععا يحل واسجثماعيععحل والبيئيععحل :ب عدمج ناععاا استااقيععحل باععد
نثم ون ف من انثياء ا ري األاميعحل واانعت مج عرا ا عري اائمعحل ا معره
معد وقعرى وايااعأ مج ا عيحل ل ت عاسه ومرافعل عامعحل وغتعت منشع ه صعناعيحل
ا صا حل ل ثامال وليتت األنش حل اإلنتانيحل وى جاء من هموععحل مجو ع
معن جيعو ععا البنعاء العا اععا يثاعم اس ع مل هبعا ومج ه ا عري األاميععحل
عععد و ع ع م ععاه عم ع ة ععول األل ععا و ع ععد اسةثا ععا س غل مي ععأ م ععن
الوةئععل املايععد عععن مجماانيععا ومل تبع غعم ةععدو ة ععول األل ععا با مععاه واانععت
ه ة ول األل ا ا قي حل و ا م ثممحل
البياغه املتثمد من



ا ععا ع ععد األل ععا ععا ما ععروف وغإل ععافحل ال ععا ،ابثا ععده األل ععا ع ععن
مجماانيا األصميحل بتبل األةوال ايويحل وتاريحل الرتبحل



الثايععد ه البيئيععحل :ة ععول األل ععا ععا متععثويحل وتثخمميععا عوائععل بتععبل قبياععحل
الثضععا ي( جبععال وتضععا ي( صععخريحل و ععااف مجهنععا تتععثخد اخ ععو متععا
خ ع ل الامميععاه ا ربيععحل) وع ع و عم ع الععا ،تش ع أ النبععافه ال ثياععحل عامععأ
عاقحل ئيتيامل حول و ةرا ت د مج عرمل ويوجعد ال ثعا معن ة عول األل عا ل
بيئاه تنمو فييا مجو اق الش ر بترعحل ابا

 -٩ول هال امجة اإلنتانيحل واسقث ا يحل واسجثماعيحل والبيئيحل ،مج ه جيو تنايع استااقيعحل
ة امج  ،وبش أ مجعل جيو ماايحل املشااأ املرتب حل غملثا راه من خممااه ا ري ل ارواتيا
خاي ععد الضعايا ايعد  ،ويتعره ععو املشعر ين ،وقيعره مج ا  ،مبعا مجفح حت يعل م ا عل
اجثماعيحل  -اقث ا يحل بيعد مج امجة اإلنتعانيحل واسقث عا يحل واسجثماعيعحل والبيئيعحل س تعاال قائمعحل ،ومعن
املثوق مج جيري تناواا خ ل فرت الثمديد:
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س ت ع عاال املن ععاقل اف ععر موج ععو ل  ٥٩بمدي ععحل ل  ٨م ععن مجص ععأ  ٢١م اقا ععحل
ارواتيحل وس ياال ما هموعا  ٤٨٨ ٩٨٤شخ امل  ١١.٣ -ل املائحل من ا
ارواتيا  -يايشو غل ري من املناقل اف ر



متثععأ املنععاقل الا اعيععحل واملن عاقل ا رجيععحل املم مععحل مش ع محل خ ععا عم ع اسقث ععا
ووف ع عامل ت ععاغه الش ععراحل ال رواتي ععحل احمل ععدو لم ععاغه ،بمع ع ر ععا افت ععائر ل
املنععاقل الا اعيععحل املم مععحل ومجاثراععا ،ل الواق ع  ،ععاغه) جانععل قيمععحل ةععرواه
ال ععاغه الععا س ا ععن اس ععثاا منيععا بتععبل األل ععا ) ةعوا  ١٣.٥مميعو يععو و
وأتيت افتائر اإل افيحل من عد ال د عم صيانحل ال اغه ال ائمحل وجتديداا



م ع مج ارواتيععا مجع ععت األولويععحل لثييئععحل لععروف آمنععحل لمتععياةحل ،س ت عاال مش ع محل
األل عا تععؤةر ل باععي ال اعععاه الارعيععحل ،وس ععيما ععياةحل ال ععيد ،غلنسععر
قبياحل املناقل اف ر املثب يحل
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تبمع متععاةحل املنععاقل اف ععر ةعوا  ٤٥.٥ايمععومرتامل مرباعامل مععن املنثااععاه الوقنيععحل
مجو احملمياه ال بيايحل

 -١٠وت مل ارواتيا متديد املوعد النيائ احملد إلمتا تعدما ريع األل عا املضعا ل فعرا ل
ة ول األل ا ب نواه ة  ١آاا /ما  )٢٠٢٦عم مج ا مج ا ا األمر واقا و عا
مبععال فيععا غلنسععر ة ععل املش ع محل املثب يععحل وة ععل امل عوا البش عريحل واملا يععحل واملاليععحل املثاةععحل مجو املثوقاععحل،
و قعد اه العحل األل عا وقعد اه املتعس املثاةعحل ل الوقعت العراان ول التعنواه التععت األو ،
وف يثل ت يا ري ة عول األل عا املاروفعحل ،ول فعرت التعنحل املثب يعحل ،عيثل اإلفعرام ععن منعاقل
خ ر أبامميا اما او مبم ل ايداول  ١٤و ١٥و ١٦و)١7
 -١١ولععدى ارواتيععا خ ععحل موةوقععحل لموفععاء غلثااما ععا مععول  ١آاا /مععا
باي مسا ا الرئيتيحل:

 ٢٠٢٦وفيمععا يم ع



مجولععت ارواتيععا األولويععحل لممنععاقل اف ععر املثب يععحل وف عامل ملععا يم ع  :املنععاقل الععا تععؤةر
ع م ع ع الت ع ع محل ،واملن ع ععاقل ال ع ععا تشع ع ع أ ع ب ع ععاه مجم ع ععا الثنمي ع ععحل اسجثماعي ع ععحل -
اسقث ععا يحل ،واملنععاقل الععا تععؤةر عم ع البيئععحل ب ععرق مجخععرى و ععل مج األولععو ه
ثبم غلثا يأ ل اف التنويحل إل الحل األل ا  ،تثمثأ
عم ال ايد الثش يم
غ
مجاداف ارواتيا ل ت يا ري املناقل املخ حل لما اعحل ة هنايحل عا ٢٠١٨
و الحل ري ة ول األل ا املاروفحل ة عا ٢٠٢٤



تثوق ع ارواتيععا اإلف عرام عععن  ٢٥٣.٤ايمععومرتامل مربا عامل مععن املنععاقل الععا أتاععد مجهن ععا
خ ر عن قريل الحل األل ا وعن  ١٣٣.٩ايمومرتامل مرباامل من املنعاقل املشعثبا ل
مجهنعا خ ععر عععن قريعل املتععس الث ع و عا الث ع وو ععات ارواتيعا جععداول منيععحل
ععنويحل لإلف عرام ع ععن األ ا ع ت ععل قري ععحل اإلف عرام و ععثوفر ا ع ه األا ععداف
املرةمي ععحل الت ععنويحل م ععايي( مرجاي ععحل تت ععثند ليي ععا ارواتي ععا ل ع ععدا ت ا يرا ععا
الععدول األقعراف عععن الث ععد احملععر ل تنايع اسلثاامععاه مبوجععل املععا  ٥خ ع ل
فرت الثمديد



ل فعرت بع ل جيعو تنايع املععا  ٥خع ل فععرت الثمديععد ،ثواصعأ ارواتيععا الوفععاء
غلثااما ععا مبوجععل الا ععر  ٢مععن املععا  ،٥غ اععا عم ع و ععل املنععاقل اف ععر
أبامميا ،وا ثبدال ع ماه اف ر املوجعو مجو و ع ع معاه عافيحل ةتعل
اسقثضاء ،وتناي مجنش حل الثوعيحل مبخاقر األل ا لاائد ري الت ا

 -١٢وتشا الث ديراه مج الوفاء غسلثااماه مبوجل املا  ٥ل ريو يحل ارواتيا ي مف
ما هموعا  ٤٥٩مميو يو و وتتثند الثوقااه التنويحل ل ةثياجاه من األمعوال صعي موةوقعحل
ت و عم مج ا خرب ارواتيا الوا احل ل ةتاي الث اليف ا ي يحل لإلفرام عن املنعاقل املشعثبا ل
اوهنععا مم ومععحل بوا ع حل هموعععحل ااممععحل مععن ال رائععل مثععأ ن عامل األل ععا  ،واملتععس الث ع  ،واملتععس ععا
الث ) ومن املثوق مج يتثمر متويأ ماسل مجنشع حل العحل األل عا معن مياانيعحل الدولعحل ال رواتيعحل ،فضع مل
ع ععن ص ععنا يل اسحت ععا األو وا ال ععا ععيثل ا ععث مااا أبمع عوال ت ععدميا اايئ ععاه ا ومي ععحل األخ ععرى،
والشرااه ا وميحل ،وعم املتثوى ايائ  ،من ايياه املاحنحل احملميحل واألجنبيحل

GE.18-16660

5

