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االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند (9ز) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
الشفافية وتبادل املعلومات

حالة تنفيذ املادة 7
مقدمة من رئيس االجتماع السابع عشر للدول األطراف

أوالا -مقدمة
 -١الددول األطدرا مزممد  ،وفًدام لزمدا  ٧مدن اتتااقيد  ،ت تًدددل مازومداة سدود
عما تتخذه من إجراءاة لتنايذ اتتااقي .

ددنو م

 -٢وتش د ا املددا  ٧التمام دام قانوني دام يسددرع عزددع ايددل الدددول األط درا  .ومددن امل د ددا
خاص أت تًدل الدول األطرا اليت تناذ اتلتماماة األ ا ي مبوجب اتتااقي مازوماة سدود
ددنو م وأت ت دوت هددذه املازومدداة عاليد ا ددو  .وياطددت تًدددع املازومدداة اصدود ددو منت مد
ف ددر عام د عددن نال د تنايددذ اتتااقي د  ،مبددا ا الددل تو ددير إ ددازاة الدددول األط درا والاًبدداة
اصتمز د املتبًي د أمددال التنايددذ .وهددذه املازومدداة أ ا ددي أي دام لزجددات اتتااقي د مددن أجددا الوفدداء
ابلوت ة املنوط هبا وات طالع ابحلوا التااوين مل الدول األطرا فيما يتازق ابلتنايذ.
 -٣وابإل دداف إل الددل ،وا إطددا خط د عمددا مددا وتو  ،٢٠١9-٢٠١٤التممددت ال دددول
األطرا ابختاا عد من اإلجدراءاة املتازًد ابلشداافي وتبدا ل املازومداة مدن أجدا تيسد احلدوا
الًائ عزع مازوماة قيً وعالي ا و ا ايل جماتة تنايذ اتتااقي .
 -٤وا  ،٢٠١٨و ة تً د ددا ير م د ددن  ٧٦م د ددن ال د دددول األطد د درا ال  ١٦١املطالبد د د تً د دددع
مازوماة عن الشاافي مبوجب املا  .٧وكات مادل اإل دال اإلادال لادال  ٢٠١٨أعزدع قزديالم
م ددن  ٤٧ا املائ د (أعز ددع ًزي ددا م ددن مادل د ا ع ددال  .)٢٠١٧وم ددن ددل ال دددول األط درا ال دديت
مل تًدل تًا ير ا عال  ٢٠١٨ول أطرا كات يتال عزي ا الوفاء ابلتماماة أ ا ي .
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 -٥ومن امل أت تواصا ايل الدول األطرا تًدع مازوماة مست مز
ا خاص أت تااا الل الدول األطرا اليت تًول تنايذ التماماة ئيسي .
احل

الرئيست الوا ا اتتااقي

إزال األلغال (املا )٥
تدم املخموانة (املا )٤
مساعد ال حا
اتنتادداأب لغددال م ددا لألف درا أل درا
مسموح هبا (املا )٣
تدا التنايذ الوطني (املا )9

نو م ،ومن امل

عد الدول األطرا املاني

مادل اإل ال ا
عال ٢٠١٨

٣١
٣
٢9

 9٠ا املائ
 ١٠٠ا املائ
 ٧٥,٨ا املائ

٧٥
٥٨

()١

 ٦٢ا املائ
 ١٨,9ا املائ

 -٦واب تطاع الدول األطرا اليت ليست د تنايذ التماماة أ ا ي مبوجب اتتااقي و/أو
اليت ت متزل مازوماة سدو لتًدم ا أت تستخدل أ ا اإل ال املبسط لتيس اإل ال وتسريا .
 -٧وق ددد ا ددتحدم عز ددع م ددر الس ددنل ع ددد م ددن األ واة لتيسد د اإل ددال وإل ددا ال دددول
األطرا ا عمزي إعدا التًا ير املتازً ابملا  .٧وتشجل الدول األطرا عزع ات تاا مدن
هذه األ واة ،وعزع التماس الدع من وند ع التنايذ.

اثنيا -حالة اإلبالغ

( )٢

ألف -التقارير األولية
 -٨هناك والم ول أطدرا مل تًددل ادد تًا يرهدا األوليد وفًدام لزمدا  :١-٧درع تن دا
و ول فزسطل (موعد تًدع التًا ير هو  ٢٨تشرين الثاين/نوفمرب  ،)٢٠١٨وتوفالو (حيا موعدد
تًدع التًرير ا  ٢٨آب/أ سطس .)٢٠١٢

ابء -اإلبــالغ مــن جان ـ الــدول األط ـراف ال ـ تعمــل علــا تنفيــذ التزامــات أساســية
مبوج االتفاقية
''١

ول أطرا لدي ا خمموانة من األلغال امل ا لألفرا (املا )٤
ت توجد تًا ير أتخر تًدمي ا.

''٢

ول أطرا لدي ا ألغال م ا لألفرا ا مناطق مم وع ابأللغال (املا )٥

__________

()١

()٢
2

قد تازن الدولتات الزتات ان متا مؤخرا إل اتتااقي  -فزسطل و رع تن دا  -ا التًدا ير األوليد عدن الشداافي
املًدم مبوجب املا  ٧أت لدي ما التماماة ا جمدال إزالد األلغدال ،وإت فازتدا الدل ،دي وت األجدا اصدد مدا
مبوجب املا  ٥هو  ١نميرات/يوني  .٢٠٢٨وابإل داف إل الدل ،أ دا ة موزامبيدق ،مندذ إعالندا اتنت داء مدن
هددذه امل م د ا عددال  ،٢٠١٥إل أت لدددي ا أ ددل مندداطق يشددتب ا أنددا مزغوم د ول ن ددا ت ت دمال مغم ددو ابمليدداه
وت مي ن الًيال ع تدخا لتط ها ا الوقت الراهن.
نىت  ١تشرين األول/أكتو ر .٢٠١٨
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اكرة الدول األطرا التالي أت عزي ا التمال مبوجب املا  ٥ومل تًدل التًدا ير
املطزو مبوجب املا  ٧ا عال :٢٠١٨

''٣



إ يرت ؛



إويو يا؛



اليمن.
ول أطرا حتتاظ لغال م ا لألفرا أل را

مسموح هبا (املا )٣

 -9هندداك  ٧٥مددن الدددول األطدرا الدديت أ دددة بت ددا ا اتنتادداأب لغددال م ددا لألفدرا
لأل را املسموح هبا مبًت ع املا .٣
 -١٠تشد املددا ت  ) ( ١-٧و ٢-٧مددن اتتااقيد إل أت تبزددل الدددول األطدرا عددن أندواع
وكميداة ،وإت أم دن ،أ قدال جمموعداة كدا األلغددال امل دا لألفدرا اصدتاظ هبدا أو املنًولد لغددر
تطددوير تًنيدداة ال شددف عددن األلغددال أو إزالت ددا أو تدددم ها والتددد يب عزي ددا ،أو املنًول د لغددر
تدددم ها ،وكددذلل املؤ سدداة الدديت أانددت ددا إنددد الدددول األطدرا ابتنتادداأب لغددال م ددا
لألفرا أو نًز ا ،وفًام لزما  ، ٣وعزي ا حتديث هذه املازوماة نو م.
 -١١ومبوجب اإلجراء ق  ٢٧من خط عما مدا وتو ،تزتدمل الددول األطدرا د تًددع تًريدر
ددنوع عزددع أ دداس طددوعت عددن خطددط ات ددتامال الاازددت لأللغددال امل ددا لألف درا اصددتاظ هبددا،
وتو ر أع ز أو نًص ا عد األلغال امل ا لألفرا اصتاظ هبا.
 -١٢وا عددال  ،٢٠١٨هن دداك  ٢٨مددن ال دددول األط درا ال دديت مل تًدددل مازوم دداة سدو د ع ددن
األلغال امل ا لألفرا اليت حتتاظ هبا مبوجب املا .٣
جنوب افريًيا
جيبويت
الدامنرك
واندا
زامبيا
امبيا
ينيا يساو
فنمويال
كا و ف ع
ال ام وت

إويو يا
إ يرت
إندونيسيا
أو ندا
نغال يش
نن
وتسواان
و وندع
تنمانيا
تو و
''٤

كوة ياوا
ال ونغو
كينيا
مال
انميبيا
نيج
هندو اس
اليمن

ول أط درا مل تبزددل اددد ابعتما هددا تش دريااة أو أ زغددت ت قوانين ددا احلالي د
كافي (املا )9

 -١٣وهناك  ٥٨من الدول األطدرا الديت مل تبزدل عدن أندا و دات تددا تنايدذ وطنيد أو أت
قوانين ا احلالي كافي لزوفاء را املا .9
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 -١٤وتش املا ت (١-٧أ) و ٢-٧من اتتااقيد إل أت تًددل كدا ولد طدر تًريدرا شد ت
تدا التنايذ الوطني املشا إلي ا ا املا  ، 9و حتديث هذه املازوماة نو .
 -١٥ويش اإلجراء ق  ٢9خط عمدا مدا وتو أي دا إل أت كدا ولد مدن الددول األطدرا
اليت مل تااا الل اد ،عزي ا أت تتخذ ،ا أقرب وقت مم ن وا موعد ت يتجاوز موعد اناًدا
امل د دؤمتر ات تارا ددت الرا ددل ،ايد ددل الت دددا الًانوني د د واإل ا ي د د و هد ددا م ددن الت دددا ملن ددل وقمد ددل
أع نش دداظ س ددو عز ددع أع ولد د ط ددر مبوج ددب ه ددذه اتتااقيد د يً ددول د د أ ددخا مش ددمولوت
وتيت ددا أو خا دداوت لسدديطروا أو يًددل ا إقزددي مشددمول وتيت ددا أو خا ددل لسدديطروا .وتًدددل
الدول األطرا تًا ير عن هذه التدا عزع النحو املطزدوب مبوجدب اتتااقيد  ،وتًدول ادد الدل
ابطالع الددول األطدرا عزدع ا دتخدال مثدا هدذه التددا مدن أجدا الت ددع لزحداتة املمعومد
أو املاروف لادل اتمتثال لزح ر الوا ا اتتااقي .
 -١٦وا عدال  ،٢٠١٨هنداك  ٤٧مدن الددول األطدرا الديت مل تًددل مازومداة عدن ا طدواة
الديت قددد ت ددوت اختدذوا مددن أجددا اعتمددا ايدل التدددا الًانونيد واإل ا يد و هدا مددن التدددا ملنددل
وقمل أع نشاظ س و مبوجب هذه اتتااقي .
إ يرت
إ واتيين
أنتيغوا و ر و ا
أو و واع
أو ندا
اب ا واع
راب وس
روين ا السالل
نغال يش
نن
وتسواان
وليايا
تركمانستات
تو و
جاماي ا
جم الب اما
''٥

جم الًمر
ا م و ي الدوميني ي
وميني ا
واندا
ات تومت و رينسييب
انت كيتس ونياس
انت لو يا
و ينال
اليوت
ا وت
امبيا
اان
رينا ا
ياان
ينيا
ينيا ات توائي

فانواتو
الازبل
فيجت
كا و ف ع
ال ام وت
ال ونغو
كينيا
ليرب
مد شًر
مالوع
مزديف
انو و
نيج
نيوع
هاييت

ول أطرا أفا ة ت لدي ا أعدا ام كب من الناجل من األلغال األ ي

 -١٧وهناك  ٢9ول طرفا أفا ة ت لدي ا أعدا ام كب من الناجل من األلغال األ ي
 -١٨وعز ددع ال ددر م ددن ع دددل وج ددو م ددا ا اتتااقيد د تتاز ددق تً دددع تً ددا ير ع ددن مس دداعد
ال ددحا  ،فًددد ددجات الدددول األط درا عزددع اإل ددال الطددوعت عددن املسددائا املتازً د ابتمتثددال
4
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والتنايذ املشمول ًواعد اإل ال الرمسي الوا ا املا  ،٧ويشما الدل عزدع دبيا املثدال
األنشددط الدديت مت ات ددطالع هبددا فيمددا يتازددق ابملددا  ،٦وت دديما ات ددال عددن املسدداعد املًدمد
لرعاي وأتهيا حا األلغال وإعا إ ماج اتجتماعت واتقت ا ع.
 -١9وابإل دداف إل الددل ،يشد اإلجدراء قد  ١٣مددن خطد عمددا مددا وتو إل أت عزددع كددا
ول د طددر يوجددد هبددا ددحا ألغددال ا مندداطق خا ددا لوتيت ددا أو دديطروا أت تبددذل ق ددا
ج دددها ،ا ددتنا ا إل تًييماوددا ،مددن أجددا إ ددال الدددول األطدرا  ،مبددا ا الددل مددن خددالل تًريددر
الشداافي السدنوع ،نسدب اتقت داء ،زدول  ٣٠نيسدات/أ ريا  ،٢٠١٥ابألهددا اصدد زمنيدام
والًا ز د لزًيدداس الدديت تسدداع إل حتًيً ددا مددن خددالل تناي دذ السيا دداة وا طددط واألطددر الًانوني د
الوطني اليت تسد إ د امام مزمو دام ا أتمدل مشداك دحا األلغدال ا ااتمدل مشداك كامزد
وفاالد وعزددع قدددل املسدداوا مددل ابخدرين .وينبغددت حتددديث هددذه األهدددا و صددد تنايددذها شد ا
نوع ،وإ ال الدول األطرا ابلتًدل اصرز ا تنايذها.
 -٢٠ويش اإلجراء قد  ١٤مدن خطد عمدا مدا وتو إل أت عزدع كدا ولد طدر يوجدد هبدا
ددحا ألغ ددال ا من دداطق خا ددا لوتيت ددا أو دديطروا أت تب ددذل ق ددا ج دددها ،ا ددتنا ا إل
تًييماوددا ،مددن أجددا إ ددال الدددول األط درا  ،مبددا ا الددل مددن خددالل تًريددر الشدداافي السددنوع،
نسب اتقت اء ،زدول  ٣٠نيسدات/أ ريا  ،٢٠١٥ابلتحسديناة الديت أ خزدت أو الديت دتدخا
عزع ا طط والسيا اة واألطر الًانونيد املتازًد ابإلعاقد وال دح والرعايد اتجتماعيد والتازدي
والامال د والتنمي د واحلددد م ددن الاًددر ،الالزم د لتزبي د انتياج دداة ددحا األلغددال ،وعددن امليماني دداة
لتنايذها .وينبغت اطالع الدول األطرا شد ا دنوع عزدع ا دو الراميد إل تنايدذ
املخ
هذه ا طط والسيا اة واألطر الًانوني والتحسيناة اليت تدخا عزي ا.
 -٢١وهندداك ددت ول أطدرا لدددي ا أعدددا كبد مددن الندداجل مددن األلغددال األ ددي مل تًدددل
التًرير املطزوب مبوجب املا  ٧ا عال .٢٠١٨


السزاا و ؛



إ يرت ؛



إويو يا؛



ينيا  -يساو؛



أو ندا()٣؛



اليمن.

جيم -استخدام دليل اإلبالغ
 -٢٢ا ع ددال  ،٢٠١٨ا ددتخدمت ال دددول األطد درا التالي د لي ددا اإل ددال م ددن أج ددا إع دددا
تًا يره ددا املطزو د د مبوج ددب امل ددا  :٧أفغانس ددتات ،وإكد دوا و  ،وآيرلن دددا ،و د د و ،و يزن ددد ،وتركي ددا،
وا و ي د ال ونغددو الدميًراطي د  ،وجنددوب السددو ات ،وزمبددا وع ،والسددنغال ،والسددو ات ،و ويس درا،
و يزت ،وصر يا ،وطاجي ستات ،وكمبو  ،ومو يتانيا.

__________

()٣
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دال -اإلبــالغ مــن جانـ الــدول األطـراف الـ ليســل باــدد تنفيــذ التزامــات أساســية
مبوج االتفاقية
 -٢٣يش د اإلج دراء ق د  ٢٥مددن خط د عمددا مددا وتو إل أت الدددول األط درا الدديت ليسددت لدددي ا
التماماة تتازق ابلتنايذ تستخدل األ واة املبسط من أجا الوفاء ابلتماماوا النا ئ عن املا . ٧
 -٢٤وتوجد ناليام  ٤٠ول طرفام ليسدت لددي ا التمامداة أ ا دي تتازدق ابلتنايدذ( .)٤وقددمت ١٨
ول من هذه الدول تًا ير ،وهذه الدول هت :أ رتاليا ،وإ تونيا ،و ولندا ،وا مائر ،وجم كدوك،
وا و ي د د د مًد د دددونيا اليو و د د ددالفي د د ددا ًام ،و د د دداموا ،و ويس د د درا ،وقطد د ددر ،وال ر د د ددت الر د د ددول،
وكو تا ي ا ،وتتايا ،ول سمرب  ،وليختنشتاين ،والنرويج ،والنمسا ،ونيوزيزندا ،وهنغا .
 -٢٥وا ددتخدمت ال دددول األط درا التس ددل التالي د أ ا اإل ددال املبس ددط أو ق دددمت م ددذكراة
اوي  :ولندا ،وجم كوك ،وا و ي مًددونيا اليو و دالفي دا ًام ،و داموا ،وال ر دت الر دول،
وكو تا ي ا ،وليختنشتاين ،والنرويج ،وهنغا .

هاء -اإلبالغ الطوعي من جان الدول غري األطراف
 -٢٦م ددن ددل ال دددول د د األطد درا ا اتتااقيد د وع ددد ها  ٣٣ولد د  ،ك ددات املغ ددرب الدولد د
الونيد اليت قدمت مازوماة طوعي عن الشاافي ا عال .٢٠١٨

__________

()٤

6

الددول األطدرا الديت مل ت ددن لدددي ا قدط التمامدداة مبوجدب املدوا  ٣و ٤و ٥و 9أو الدديت أ دمة تزددل اتلتمامدداة،
واليت ت تاد من الدول الد  ٢9املاني مبساعد ال حا .
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