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 االجتماع السابع عشر
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠-٢٦جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ١١البند 
 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

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

 موجز منفيذي  
 مقدد من رير اميا  

، بعععدمجه ريو يعععحل ارواتيعععا تواجعععا مشععع محل األل عععا  ١٩٩١بدايعععحل ا عععري األاميعععحل ععععا   معع  -١
بوصععايا واةععد  مععن مجصععال امجة  النارععحل عععن الامميععاه الاتعع ريحل الععا ن اعع ه عمعع  مج ا ععييا  

د اإلنتعععانيحل واسقث عععا يحل ا  فعععالثموأل غألل عععا  تتعععبل وس يعععاال يثتعععبل ل ا ععع راغه عمععع  ال  ععع
 واسجثماعيحل  واإلمنائيحل والبيئيحل 

 ١ ٠١٦شخ ععامل ملععا هموعععا  ١ ٢٨٠(، تاععر  ١٩٩٥-١٩٩١وخعع ل ا ععري األاميععحل   -٢
،   عع أ مجاععرب عععد  مععن ١٩٩٥قثععي مل  ول عععا   ٢7٠ةععا ةمل يثامععل غألل ععا  مج ععار عععن  عع و  

شخ ععامل  و  عع مت مجيضععامل مجعععدا امل ابععا  مععن الضععايا  ل التععنواه الاشععر الععا  ٣٣٢ -الضععايا  
 دء ناععاا اتااقيععحل ةسععر ا ععثامال وتععاين و نثععام ون ععأ األل ععا  املضععا   ل فععرا  وتععدما ععب ت مباشععر  بعع

 ١٩٩٦ ععاييحل بععم عععام   ٣٣7تمععا األل ععا   يشععا   لييععا فيمععا يمعع  غستااقيععحل(، غإل ععافحل    
  وس يعععاال الوصعععول  عععا ض عععن    باعععي املنعععاقل الا اعيعععحل، ومنعععاقل ال عععاغه واملنعععاقل ١٩٩٨و

 جو  مجو اسشثباه ل وجو  مجل ا  ومثا راه من خممااه ا ري احملميحل بتبل و 
ومجاععده ريو يععحل ارواتيععا عاميععا عمعع  ةععأ مشعع محل األل ععا  ةصععدا  قععانو    الععحل األل ععا   -٣

، ال ي نص عم   نشاء املراا ال روايت لإلجراءاه املثام حل غألل عا  ١٩٩٦أل را   نتانيحل لاا  
 ، و عن ال عانو  ايديعد٢٠١٢ عمعال املثام عحل غألل عا  ععا  ، و نشاء امل ثل ا  وم  ل١٩٩٨عا  

، وا  ب لا ت و  قعد مجوفعت غسلثاامعاه العا ٢٠١٥والشامأ لإلجراءاه املثام حل غألل ا  عا  
 تايده هبا لدى انضماميا    استااقيحل  
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صعنا يل ومجمنت ريو يحل ارواتيا م ا   متويعأ  ائمعحل ومتعث ر  معن مياانيعحل الدولعحل ومعن خع ل  -٤
اسحتععا  األو وا املخ  ععحل لععدعل الععدول قبععأ اسنضععما   ليععا و عععل ايااميععا ومتا عع يا  وا ععثخدمت  

وتم عت  عمعامل  ارواتيا مجيضامل مجمواسمل من الشرااه الاامحل، فض مل عن ال عرو  الث ةعحل معن البنعا العدو ، 
 اباامل من ايياه املاحنحل  

استااقيععحل وقععدمت ت ريراععا األو  عععن عمعع   ١٩٩٨مج  /مععايو  ٢٨وصععدقت ارواتيععا ل  -٥
، وقعدمت مامومعاه ععن املنعاقل العا حتثعوي مجو العا يشعثبا ١٩٩٩مجيمول/ عبثمرب  ٣الشاافيحل ل 

 ٢٠٠٩آاا /مععا    ١ل مجهنععا حتثععوي عمعع  مجل ععا  مضععا   ل فععرا   ومجمععا  ارواتيععا ميمععحل متثععد ةعع  
وعععحل ل اعع ه املنععاقل  وقععدمت ارواتيععا لثععدما مجو  ععما  تععدما ريعع  األل ععا  املضععا   ل فععرا  املا  

مجول قمل لثمديد املوعد األخا احملد  س ث مال تدما ري  األل ا  املضا   ل فعرا  ل املنعاقل 
  ٢٠١٩   آاا /معا    ٢٠٠٩لمارت  معن آاا /معا    ٥من املا    ١املا وعحل غألل ا  عم مل غلا ر  

ا  املضععا   ل فععرا  املثب يععحل غ ععثثناء باععي األل ععا  ،  مععره ارواتيععا خمععاوغه األل عع٢٠٠٢ول عععا  
 احملثاظ هبا أل را  اسخثبا  والثد يل 

 ، عرفععت ارواتيععا بدقععحل املن  ععحل اف ععر ، وخاضععت متععاةحل املنععاقل اف ععر ٢٠٠٤ومنعع  عععا   -٦
بش أ ابا، ومجبم ت عن اخناا  ل عد  انا ا اه األل عا  واألةعداأل املثام عحل غألل عا ، األمعر 

 مج ى    خاي عد   ايا  األل ا    ال ي
 خ ل الارت  املا يحل، ة  ت ريو يحل ارواتيا النثائج الثاليحل: -7

   م اقاععععحل   ٢١مععععن مجصععععأ  ١٤ل األصععععأ، اانععععت املنععععاقل اف ععععر  توجععععد ل مج ا عععع
 م اقااه  ٨، اخناي ا ا الاد     ٢٠١٨اانو  الثاين/يناير   ١ارواتيحل  ول 

   ٥ ٩٨٠باعد  خععول استااقيعحل ةيععا الناعاا، غه همععومل متعاةحل املنععاقل اف ععر 
 ١ ١٤7ايمومرتامل مرباامل  ومن خ ل ت بيعل قرائعل متعس ةتعنحل، اخناعي الاعد     

 اععانو   ١  ول الاععرت  املن ضععيحل منعع  قمععل الثمديععد األو   ٢٠٠٥ايمععومرتامل مرباععامل عععا  
 ايمععععومرتامل   ٩٥٤.٥  ت  عععع  متععععاةحل قععععد اا ( غتععععت املنععععاقل اف ععععر ٢٠٠٩الثاين/ينععععاير 
  ٤١١.٥، وصعأ همعومل املنعاقل اف عر  ٢٠١٨اانو  الثاين/ينعاير   ١مرباامل  ول 

 ايمومرت مرب  
  ايمعععومرتامل مرباعععامل،   ٥٦٦.٤، ن اععععت األل عععا  معععن مجاثعععر معععن ٢٠١٨و ١٩٩٨بعععم

ايمعومرتامل مرباعامل باضعأ ا عثخدا  املتعس الث ع  و عا   ٨٥7.٥ومج فرم عن مجاثر معن 
 الا من قرائل اإلفرام عن األ ا   

  مج ععاره عمميععاه   الععحل األل ععا  املضعع م  هبععا حتععت  عايععحل التععم اه املدنيععحل عععن
ل معامل مضعا امل  ٣7 77١ل معامل مضعا امل ل فعرا  و ٤٦ ٣٨٥ل مامل   ٨٤ ١٥٦  الحل 

 ق احل مثا راه من خممااه ا عري  ول الوقعت ناتعا، ٢٥٠ ٠٦٠لمدغغه( و
 ل معامل  مجل عا  مضعا   ل فعرا  ومجل عا  مضعا   لمعدغغه( ٤ ٤٦٦ مر اييش ال عروايت 

ق اععععععحل مثا ععععععراه مععععععن خمماععععععاه ا ععععععري ل املنععععععاقل احملي ععععععحل غملرافععععععل  ١٦٠ ٣7٢و
 ٤٠ ٢٦١ل معععامل مضعععا امل ل فعععرا  و ٥٠ ٨٥١الاتععع ريحل  ول اعمعععومل،  معععره ارواتيعععا 

 ق احل مثا راه من خممااه ا ري  ٤١٠ ٤٣٢ل مامل مضا امل لمدغغه و
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  مل ت تععع أ مجي ةعععوا أل انا عععا  مجل عععا  مجو مجي مجةعععداأل مثام عععحل ٢٠١7ععععا  ل ،
غألل ععا ، ولممعععر  األو  منععع  مج  ل وةعععت مج ا عع  ارواتيعععا غألل عععا  واملثا عععراه معععن 
خمماعععاه ا عععري، مل يتععع   مجي  عععاييحل معععن جعععراء األل عععا  ل فعععرت  ععععا ،  آخعععر 

آخععر فيمععا   عع مت  ٢٠٠٤ ععايا  األل ععا   و   ععن الثامنععحل عشععر   عع   عععا  
 ( ٢٠١٤افتائر ل صاوف املدنيم عا  

   م  مرو  الامن، غه لدى ارواتيا قرائل وماايا مث دمعحل إل العحل األل عا  أل عرا
 نتععانيحل،   ععافحل    املتععس الث عع ، واملتععس  ععا الث عع ، ومراقبععحل ايععو    وتتععثند 

 ععععا ، باععععد اعععع ه ال رائععععل واملاععععايا    املاععععايا الدوليععععحل لإلجععععراءاه املثام ععععحل غألل
تاعععديميا وف عععامل لمسعععروف احملعععد   ل ارواتيعععا ومعععن ا تعععدوينيا ععععن قريعععل اإلقعععا  
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 

 تاد تاثرب ا لا  عاليحل، مج  املن  حل الا اانت خ ر  مل
  ع مععععحل تشععععا    املنععععاقل اف ععععر   وغإل عععععافحل     ١٣ ٦٠٠و ععععات ارواتيععععا

شععخص تم ععوا شعع  مل مععن  ١ ٠٠٠ ٠٠٠الععا، تشععا الث ععديراه    مج  ةععوا  
مجش ال الثوعيحل مبخاقر األل ا  من   خول استااقيحل ةيا النااا  وس تاال انش حل 

 راه موجيحل لماامعحل مجو يميعو  ةعد ، الثوعيحل خب ر األل ا  تشمأ عرو امل وةا
وماععععععا  ، ومجشععععععرقحل فيععععععديو تبععععععع عمعععععع  الثماععععععا  ومج ععععععا  تبععععععع عمعععععع  املعععععع  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  

را اه تث يايحل عمع  ريع  ت ميع  ال عف األول معن األو اق املتثاممحل، وتو ي  ا
 املرةمحل اسبثدائيحل ومشا ي  مجخرى عم  صايد الوس ه وال ايد احملم  

  مميعععو  يعععو و  7٢7.٣منععع  مج   خمعععت استااقيعععحل ةيعععا الناعععاا، ا عععث ثمر مجاثعععر معععن
مجنشعع حل   الععحل األل ععا  أل ععرا   نتععانيحل  وعمومععامل، ة ععمت ارواتيععا عمعع  مجاثععر  ل

مميعو  يعو و معن صعنا يل اسحتعا  األو وا واييعاه املاحنعحل الدوليعحل   ١٥٣.7معن 
 ومعع  الععا، ينب عع  الثنايععد مج  ارواتيععا ناتععيا قععدمت ماسععل الثمويععأ أل ععرا  تنايعع 

مميععو  يععو و خ   ععت مععن مياانيععحل الدولععحل  وارواتيععا  ٤١7، مبععا ل الععا ٥املععا   
والشعرااه ا  وميعحل، مث دمحل ل ا ثخدا  األموال الا خي  يا البنا الدو ، 

 وصنا يل اسحتا  األو وا إل الحل األل ا  
   ايمععومرتامل   ٤١١.٥امععا ا اععر آناععامل، س تععاال متععاةحل املنععاقل اف ععر  ت ععد   ععوا

مرباامل  وا  تشمأ مناقل جرى حتديداا من خ ل عمميعاه املتعس  عا الث ع  
ل اعثرباععا ايععيش واملنععاقل املوجععو    اخععأ املرافععل الاتعع ريحل وةواععا، واعع  منععاق

 ال روايت خ ر   
باعععد  ٥وفيمععا يمعع  السععروف الععا س تععاال تايععل امثثععال ارواتيععا سلثااما ععا مبوجععل املععا    -٨

 عشرين  نحل من  خول استااقيحل ةيا النااا:
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   قعد  مراعا األمععل املثايعد  لإلجعراءاه املثام ععحل ١٩٩٦الثايعدي املثب ع : ل عععا ،
ثمععععأ مج  ت ععععو  خ ععععر  ل ارواتيععععا مبععععا يايععععد غألل ععععا  متععععاةحل األ ا عععع  الععععا ح

، قم عععت  ٢٠١٨اعععانو  الثاين/ينعععاير   ١ايمعععومرت مربععع   و معععول   ١٣ ٠٠٠ ععععن
ايمعومرتامل مرباعامل ععن قريعل   العحل األل عا    ٤١١.٥ارواتيا ا ه املتاةحل ة  بم ت 

 وت بيل قرائل متس ةتنحل  
 ناعععاا استااقيعععحل باعععد  املتعععاعد  اإلنتعععانيحل واسقث عععا يحل واسجثماعيعععحل والبيئيعععحل: بعععدمج

 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  

اس ع  مل هبعا  ومج ه ا عري األاميععحل     معن جيعو   ععا   البنعاء العا اععا  يثاعم
معععن  ععععد  و ععع  ع معععاه عمععع  ة عععول األل عععا  و   ععععد  اسةثاعععا   س غل ميعععأ

الوةئعععل املايعععد  ععععن مجماانيعععا  ومل ت بعععمغ ةعععدو  ة عععول األل عععا  با معععاه واانعععت 
 البياغه املتثمد  من    ه ة ول األل ا   ا  قي حل و ا م ثممحل 

 ماعععروف  وغإل عععافحل    العععا، ابثاعععده األل عععا  ععععن اعععا  ععععد  األل عععا   عععا 
 مجماانيا األصميحل بتبل األةوال ايويحل وتاريحل الرتبحل  

  الثايععد ه البيئيعععحل: ة ععول األل عععا   عععا متععثويحل وتثخمميعععا عوائععل بتعععبل قبياعععحل
الثضععا ي)  جبععال وتضععا ي) صععخريحل و ععااف مجهنععا  تتععثخد  اخ ععو  متععا  

عمعع  الععا، تشعع أ النبععافه ال ثياععحل عامععأ خعع ل الامميععاه ا ربيععحل(  وععع و  
 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  
ول هال امجة  اإلنتانيحل واسقث ا يحل واسجثماعيحل والبيئيحل، مج ه جيو  تنايع  استااقيعحل  -٩

جيو  ماايحل املشااأ املرتب حل غملثا راه من خممااه ا ري ل ارواتيا  ة  امج ، وبش أ مجعل
   خاي ععد  الضعايا  ايعد ، ويتعره ععو   املشعر ين، وقيعره مج ا ، مبعا مجفح حت يعل م ا عل 

قائمعحل، ومعن  اقث ا يحل  بيعد مج  امجة  اإلنتعانيحل واسقث عا يحل واسجثماعيعحل والبيئيعحل س تعاال - اجثماعيحل
 املثوق  مج  جيري تناواا خ ل فرت  الثمديد:

  م اقاععععحل   ٢١مععععن مجصععععأ  ٨بمديععععحل ل  ٥٩س تععععاال املنععععاقل اف ععععر  موجععععو   ل
ل املائحل من   ا    ١١.٣ -شخ امل  ٤٨٨ ٩٨٤ارواتيحل  وس ياال ما هموعا 

 يايشو  غل ري من املناقل اف ر   -ارواتيا 
 اقل ا رجيععحل املم مععحل مشعع محل خ ععا  عمعع  اسقث ععا   متثععأ املنععاقل الا اعيععحل واملنعع

ووف عععامل  تعععاغه الشعععراحل ال رواتيعععحل احملعععدو   لم عععاغه، بمععع   رعععا  افتععععائر ل 
املنععاقل الا اعيععحل املم مععحل  ومجاثراععا، ل الواقعع ،  ععاغه(    جانععل قيمععحل ةععرواه 

 و  يععو و مميعع ١٣.٥ال ععاغه الععا س ا ععن اس ععثاا   منيععا  بتععبل األل ععا ( ةععوا  
 وأتيت افتائر اإل افيحل من عد  ال د   عم  صيانحل ال اغه ال ائمحل وجتديداا 

  معع  مج  ارواتيععا مجع ععت األولويععحل لثييئععحل لععروف آمنععحل لمتععياةحل، س تععاال مشععع 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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  ايمععومرتامل مرباععامل مععن املنثااععاه الوقنيععحل   ٤٥.٥متععاةحل املنععاقل اف ععر  ةععوا   تبمعع
 مجو احملمياه ال بيايحل 

املضعا   ل فعرا  ل وت مل ارواتيا متديد املوعد النيائ  احملد  إلمتا  تعدما ريع  األل عا   -١٠
( عم  مج ا  مج  ا ا األمر واقا  و عا ٢٠٢٦آاا /ما    ١ ة   ب   نواه  ة ول األل ا 

 املثوقاععحل، ل  فيععا غلنسععر    ة ععل املشعع محل املثب يععحل وة ععل املععوا   البشععريحل واملا يععحل واملاليععحل املثاةععحل مجومبععا
و   قعد اه   العحل األل عا  وقعد اه املتعس املثاةعحل ل الوقعت العراان  ول التعنواه التععت األو ، 

ثل اإلفعرام ععن منعاقل  وف يثل ت يا ري  ة عول األل عا  املاروفعحل، ول فعرت  التعنحل املثب يعحل،  عي
 (  ١7و ١٦و ١٥و ١٤خ ر  أبامميا  اما او مبم ل ايداول 

وفيمععا يمعع   ٢٠٢٦آاا /مععا    ١ولععدى ارواتيععا خ ععحل موةوقععحل لموفععاء غلثااما ععا  مععول  -١١
 باي مسا ا الرئيتيحل:

  مجولععت ارواتيععا األولويععحل لممنععاقل اف ععر  املثب يععحل وف ععامل ملععا يمعع : املنععاقل الععا تععؤةر
 - مععععع  التععععع محل، واملنعععععاقل العععععا تشععععع أ ع بعععععاه مجمعععععا  الثنميعععععحل اسجثماعيعععععحلع

اسقث ععا يحل، واملنعععاقل العععا تعععؤةر عمععع  البيئععحل ب عععرق مجخعععرى  و  عععل مج  األولعععو ه 
عم  ال ايد الثش يم   ثبمغ غلثا يأ ل اف   التنويحل إل الحل األل ا ، تثمثأ 

 ٢٠١٨ا اعحل ة  هنايحل عا  مجاداف ارواتيا ل ت يا ري  املناقل املخ  حل لم
  ٢٠٢٤و  الحل ري  ة ول األل ا  املاروفحل ة  عا  

  ايمعععومرتامل مرباعععامل معععن املنعععاقل العععا أتاعععد مجهنعععا   ٢٥٣.٤تثوقععع  ارواتيعععا اإلفعععرام ععععن
ايمومرتامل مرباامل من املنعاقل املشعثبا ل   ١٣٣.٩خ ر  عن قريل   الحل األل ا  وعن 

ا الث عع   وو ععات ارواتيعا جععداول  منيععحل مجهنعا خ ععر  عععن قريعل املتععس الث عع  و ع
 عععنويحل لإلفعععرام ععععن األ ا ععع   تعععل قري عععحل اإلفعععرام  و عععثوفر اععع ه األاعععداف 
املرةميعععحل التععععنويحل م ععععايي) مرجايعععحل تتععععثند  لييععععا ارواتيعععا ل  عععععدا  ت ا يراععععا    

خعع ل  ٥الععدول األقععراف عععن الث ععد  احملععر  ل تنايعع  اسلثاامععاه مبوجععل املععا   
 د فرت  الثمدي

    خع ل فععرت  الثمديععد،  ثواصعأ ارواتيععا الوفععاء  ٥ل فعرت  بعع ل جيعو  تنايعع  املععا
، غ اعععا  عمععع  و عععل املنعععاقل اف عععر  ٥معععن املعععا    ٢غلثااما عععا مبوجعععل الا عععر  

أبامميا، وا ثبدال ع ماه اف ر املوجعو   مجو و ع  ع معاه   عافيحل ةتعل 
   لاائد  ري  الت ا  اسقثضاء، وتناي  مجنش حل الثوعيحل مبخاقر األل ا

ل ريو يحل ارواتيا  ي مف  ٥وتشا الث ديراه    مج  الوفاء غسلثااماه مبوجل املا    -١٢
مميو  يو و  وتتثند الثوقااه التنويحل ل ةثياجاه من األمعوال    صعي  موةوقعحل  ٤٥٩ما هموعا 

لإلفرام عن املنعاقل املشعثبا ل  ت و  عم  مج ا  خرب  ارواتيا الوا احل ل ةتاي الث اليف ا  ي يحل 
اوهنععا مم ومععحل بوا عع حل هموعععحل ااممععحل مععن ال رائععل  مثععأ نععامل األل ععا ، واملتععس الث عع ، واملتععس  ععا 
الث  (  ومن املثوق  مج  يتثمر متويأ ماسل مجنشع حل   العحل األل عا  معن مياانيعحل الدولعحل ال رواتيعحل، فضع مل 

ااا أبمعععوال ت عععدميا اايئعععاه ا  وميعععحل األخعععرى، ععععن صعععنا يل اسحتعععا  األو وا العععا  عععيثل ا عععث م
 والشرااه ا  وميحل، وعم  املتثوى ايائ ، من ايياه املاحنحل احملميحل واألجنبيحل 

    


