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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 انببدد لن تدبباا مببم اببدمة االرببا امل ببادة ل براد
و قاً للمادة  5مم االافاقية
مقد مم اململكة املتحدة لرب طا يا العظمى وآ رلندا الشمالية
خنصة
 -١وقع ت تتت املمتح ت تتط املا ت تتدو لربي اني ت تتا الع م ت ت ت وآيرلن ت تتدا الش ت تتماليط داملمتح ت تتط املا ت تتدو
عت اتفاقيتط ظ تر األلمتامل املةتاألو لدفتراأل ديشتاا هلي تا نتا تتفاقيتط اتواوا  ٣كتانو األول/
أليس تتمرب  ،١٩٩٧وص تتدقت عتي تتا  ٣١متوز/يوليت ت  .١٩٩٨وألخت تتت اقتفاقي تتط ظيت ت النف تتا
تلنستتبط فتتا  ١آ اا/متتاا  .١٩٩٩و  ٤كتتانو األول/أليستتمرب  ،٢٠٠١وس تعت املمتحتتط
املا تتدو ن تتا ستتر املعا تتدو ليشتتم جت ا فوكدنتتد واتقتتالير متتا واا الب تتاا األختتر  .وتامست
املمتحتتط املا تتدو بقتتوو تلا اما تتا هاتتاا اقتفاقيتتط .وتوج ت املتتاألو  ١-5عت ت املمتحتتط املا تتدو
تتتدممج عيتتل األلمتتامل األاضتتيط املةتتاألو لدفتراأل املنتتااو املتمومتتط "املشتتمولط بوقيا تتا اتو اةاضتتعط
لستتي ر ا" .وكتتا املوعتتد الن تتا لدماثتتال  ١آ اا/متتاا  .٢٠٠٩و  ٣٠ات ا/متتايو ،٢٠٠٨
قدمت املمتحط املا دو هىل ا يس اقجاماع الثامن لتتدول األاترايف اتفاقيتط اتواوا اتت متديتد
١
ومتدألل امل تتط با ديتد م تتط جديتدو تنقةت
مقدااه عشتر ستنوال لا تمج جت ا فوكدنتد .ا
آ اا/ماا .٢٠١٩
 -٢واتظ تترزل املمتح تتط املا تتدو تق تتدما كبت تمجا ت تتمج جت ت ا فوكدن تتد وص تتوز الوف تتا تلا اما تتا
مبوج ت اتفاقيتتط اتواوا .ومن ت عتتامل  ،٢٠٠٩اتجن ت ل املمتحتتط املا تتدو اتابتتل مراظ ت متتن اتعمتتال الا تتمج
باحتفتتط قدا ت ت تا  ١١ ٠٠٠ ٠٠٠جني ت اس تيليي ،و ت تعم ت ت ظالي ت تا عت ت ت املرظتتتط اةامستتط باحتفت ت تط
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هضت ت ت ت تافيط تاع ت تد  ٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠جني د . ١ومتن بت ١٢٢د ٢من قتط متمومتط عتامل ،٢٠٠٩
مل يابو هق ت مج  ٣٧من تا  5آ اا/متاا ٢٠١٨؛ بيتد ات ت ه املنتااو املتمومتط ت األكثتر
تعقتدا .ولتد املمتحتط املا تدو اليتومل بتروم وتول متتويد كتامد لاقتتي ت ا العتدأل هىل  ٨منتتااو
متموم تتط ت تتول  ٣١آ اا/م تتاا  ٢٠٢٠تس تتا دامل نف تتس األس تتالي والوس تتا الفا ق تتط ا ت توألو
لعمتيتتال هبترا األااض ت متتل ماعاقتتدين ويف تع اويت املوضتتوع .وترجتتو املمتحتتط املا تتدو ات
تاتتاهل فتتا فرصتتط مواصتتتط ت ا النشتتا القتتير بامديتتد قتتداه  5ستتنوال ،متتن  ١آ اا/متتاا ٢٠١٩
هىل  ١آ اا/ماا  ،٢٠٢٤بع مل اتكيد عت الوفا تلا اما ا.
 -٣واغتتر الاقتتدمل الحبتتمج ال ت يف قتتو ،فت بي تتط جت ا فوكدنتتد ارظتتت تتد فريتتدا عيتتل
منااق ا .وتشتم العوامت األظتوال ا ويتط الستي ط دلحتن الاعترا ميتل الفعتول األابعتط يتومل
واظد اليت تفرا توقفا مدت  ٣اتش ر سنو فع الشتاا بستب امل تاار املرتب تط تلستدمط
والنوعيتتط واتنااجيتتط .وتعتتي اوعتتواو ج ت ا فوكدنتتد ات قتتدا ا حمتتدوألو عت ت ألعتتر قتتوو عامتتتط كبتتمجو
متحننتتا متتن تس تريل وتتتمجو العم ت  .ويعتتي ل ت تةعتتو قتتتط امل توااأل ايتيتتط ،مث ت اتمتتاكن اتقامتتط
واملعتدال املستتاةجرو حمتيتتا واملتوااأل ال بيتتط .اتضتتف هىل لت ات اعابتتااال متتن قبيت العواقت البي يتتط
تزالتتط األلمتتامل واملنتتاا املتتاص العتتع كت تتا جوانت واج ا تتا املمتحتتط املا تتدو لتمةت ت ا العمت
قتتدما ختتدل العقتتد املنعترمل .وتت ألاأل شتتدو ت ه العوامت متتل تعامتنتتا متتل ظقتتول األلمتتامل املرظتتتط
اةامسط ،اليت ت رهل د ل اتكثر تعقيدا من الناظيط الاقنيط واتكثتر ظساستيط متن الناظيتط البي يتط.
وبنت تتا عت ت ت ل ت ت  ،زاألل املمتحت تتط املا ت تتدو الا ام ت تتا الامت تتويت لتاعام ت ت مت تتل العديت تتد مت تتن ت ت ه
اقعابااال .فاملرظتتط  5متثت تعجتيد كبتمجا ت توأل التيت تبت فا املمتحتط املا تدو تزالتط األلمتامل متن
ج ا فوكدند ،ه ه املشروع ياتق متويد هضافيا اما ويعم بحام ااقا ظىت اآل .
 -٤وتساو عيتل األعمتال املنجت و جت ا فوكدنتد املعتايمج الدوليتط لدعمتال املاعتقتط تأللمتامل
اتو تفوق تتا ،و ل ت باحييف تتا يتتت تستتاو خعتتا الوضتتل ا ت ا .ومل ت ت ل الحفتتا و الاشتتميتيط
تا س تتن تس تتامراا نايج تتط الا ت ت امل است تياتيج واض تتم م تتن ظحوم تتط املمتح تتط املا تتدو .وعت ت ت ت ت ا،
اكااسبت خربو ما ايدو عت مد فيو الامديد مخس مراظ تزالط األلمامل .واتمحتن اتيةتا هألختال
ستتينال عت ت الحفتتا و متتن ختتدل استتا دامل مشتتمت ويف ختتربو وتاع ت وألقيق ت يستتا دمو
عمتيتتال وتقنيتتال ومعتتدال فا قتتط الفعاليتتط دمن تتا كاس ت ال اتلمتتامل ،وحماايتتت ،واتتا رال متتن ألو
ايتتاا تألااو ال تترويف املانوعتتط لتمنتتااو العت ريط ،واةتتت ا تتايف واملشتتبل تمليتتاه ،واملنتتااو املتمومتتط
عت ت ظافتتط الب تتر والشتتاا والحثبتتا الرمتيتتط .وه عمتيتتال عتتل البيتتاول و تيت تتا ،واملستتم غتتمج
الدقيو ،واملسم الدقيو ،والا مج عمتيال مف ومط جيدا وتاسا دمل املشروع.
اتت الامديتد األول ،اتويف جت ا فوكدنتد
 -5واساشرافا لتمستاقب  ،عتت الن تو املبت
عت بعض النباال واحليواول احلساسط والاةاايس افشط اليت تساوج ألااسط ماةنيتط قبت بتد
اتيف اتعمال ت مج .واك ل مراظ العم السابقط عتت امل تامل التيت لحتن ات اأتد اتكترب األ تر
__________
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زيتتد الامويت ت ت ت ت املعتت ت ت تن عنت ت ت  ١٤اتيتت تول/سبامرب  ،٢٠١٦وقتتداه  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠جنيت  ،ليعتتبم اليتومل اتكثت تر
ج ا فوكدند ضمن فيو الامديد امل توبط.
مت تن  ٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠جني لدعر اسامراا النشا
ان ر  .٢-٢-١وجا ألااسط ا دو لعتامل  ٢٠٠٧ات عتدأل املنتااو املتمومتط  ،١١٧ه ههنتا ععتت ،عتدأل
قتيت متتن احلتتاقل ،بت من قات متمتتوما متتد اقمت منفعتتت  .ولت فتتاع عتت بيتتا ألقيتتو لتاقتتدمل ايتترز،
ف اقر  ١٢٢ياسا دمل اآل  ،و و الرقر الع يم.
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اتقعتر وقتتت وحتن .اتمتتا ظقتتول األلمتامل التتيت ت ترهل قةتتا ظساستتط متن الناظيتتط البي يتط افيكتتت لوقتتت
قظتتو .واستتاا دمل ت ا اتجترا لانقتتيم التتن والتتاعتر عيتتل مراظت ت  .و ستتبا لتا تتد ل ،اتاجتتريف
تقيير لد تر البي ت عتت ت ه املنتااو عتامل  .٢٠١٧وكشتف الاقيتير قةتيا حمتدألت هىل جانت
آليال الا فيف لت د من امل اار البي يط يت يقت الاة مج عتت البي تط القا متط هىل اتألد ظتدوأله.
واتول جمتتال متتن جمتتاقل اق امتتامل هجنتتاز عمتيتتال ت تتمج ظساستتط ظقتتول األلمتتامل التتيت تولتد في تتا
بعض اتنواع الب اايو وتعشش ج وا ا .اتمتا جمتال اق امتامل الثتاين الت يف ياعت الاعامت معت ف تو
املش د ال بيع ايفويف تلا د ل من الناظيط الاشميتيط والبي يط ختي يواك.
 -٦وساقست تر امل م تتط خت تتي ي تتواك قس تتم ا نت ت  .اتوق ،سا ة تتل عي تتل املن تتااو املتمومت تط
لتمستتم التتدقيو ،و ت ت تقتتااير املعاينتتط ،وتقتتدا تحتتاليف الا تتمج .وسياستتاحم ل ت ختتدل ف تتيو
الامديد احلاليط لتممتحط املا تدو التيت تنا ت  ١آ اا/متاا  .٢٠١٩اتمتا ا ت الثتاين ،فينفت فيت
ت مج املنااو املتمومط؛ وألسباز ساوضم قظقا ،لن يحو ل وحنا ضمن فتيو الامديتد الرا نتط
وق ضتتمن مشتتروع املرظت تتط  5احلاليتتط ال تتيت متتن املق تترا اآل ات تنا ت  ٣١آ اا/م تتاا .٢٠٢٠
وعندما يبدات الا مج ،سيحو شتديد الاعقيتد .مث ه اتت متويت هضتا تكمتال الا تمج ختتي
يتتواك؛ ومتتىت اتاقتتر ،امبتتا استتامر تع يتتد العمت املابقت ستتنط هضتتافيط ،ومتتن مث تتاوز األمتتر ستتنا عتت
املوعتتد الن تتا احلتتاص ايتتدأل  ١آ اا/متتاا  .٢٠١٩وامبتتا اتمحتتن هكمتتال ل ت العم ت ستتنط
هضتتافيط واظتتدو ،لحتتن األمتتر غتتمج مؤكتتد ت ه املرظتتتط .وبتتدق متتن اتت متديتتد لتثد ستتنوال قتتد
ق يحتتو كافيتتا ويا ت ت متديتتدا آختتر ،ت ت ت املمتحتتط املا تتدو متديتتدا قتتداه مختتس ستتنوال ظتتىت ١
آ اا/ماا  ٢٠٢٤ملواصتط افل ديف هزالط األلمامل ال يف قات كثمجا لحن ي كبمجا.
 -٧و تتدأل املنتتااو التتيت اتتويف عت ت اتلمتتامل و تتا ياا معتمتتط ومستتيجط ،ظستتبما تقاةتتي
املاألو 5د ٢متن اقتفاقيتط .ومل تقتل ظتىت اآل اتيف هصتاتل بت املتدني  ،وسيستامر الاعتتير الواضتم
لتا فيف من احلواأل  .فقد كانت آخر اتصاتل العسحريط الربي انيط عامل  .١٩٨٣وتستاثنا
انعتتدامل همحانيتتط الوصتتول هىل املرافتتو اقجاماعيتتط الت يف ستتي فف با تتمج ختتتي يتتواك ،ق يوجتتد اتيف
ات تتر آختتر .وعت ت ت ا ،تاعاتترب ج ت ا فوكدنتتد "خاليتتط متتن ات تتر األلمتتامل" .وتقتتل مع تتر املنتتااو املتمومتتط
املابقيط منتااو و يتط ،وتشتح خ ترا عتت املتدني لحتن ههالت  .وتحاست الستدمط اتهيتط قعتو
عيل مراظت هزالتط األلمتامل .وتعتد القةتا البي يتط وامامعيتط اتيةتا متن القةتا التيت تاعتدا قا متط
األولو ل ،ويسع املشروع هىل هظدا اتق ما لحن متن اقضت راتل تلنستبط لتستحا ايتيت
واألظيا الربيط .وتاداا عيل مشاايل هزالط األلمامل تلاعاو الو يو مل ظحومط ج ا فوكدند.
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