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اجتم ــاع ال ــدول األط ـراف يف اتفاقي ــة حظ ــر
استعمـ ـ ـال وت ـ ـزين وإنتـ ـ ـاج ونق ـ ـ ـل األلغـ ـ ــام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

18 October 2017
Arabic
Original: English

االجتماع السادس عشر

فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2017
البند (١١هـ) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
تدمري خمزوانت األلغام املضادة لألفراد

االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة ( ٤تدمري املخزوانت) من اتفاقية
()١
حظر األلغام املضادة لألفراد
مقدمة من رئيس االجتماع السادس عشر للدول األطراف

أوالا -موجز
 -١يف خت ــاال امجتم ــاس اش ــامل عأل ــف لا ــدول األلـ ـفاا (اجتم ــاس ال ــدول األلـ ـفاا ،)١5
وعقــإ العــول دالنــدا عــن الاــاا التعاما ــا املتزاقــ ،دتــدم عو ــا ،انــت بعد ـ دول بل ـفاا قــد
بفــاد أبهنــا م اـعال يف لــاع انادـ املــاد  ٤مــن اماااقدــ ،،ــا يف لـ ثـوث دول بلـفاا ،هـ
بو فاندــا ودــدوعول والدــا ل ،نااــت عــن املاعــد النهــا ااــاا التعاما ـا اجــإ املــاد  ،٤ودولــ،
لفا واحد  ،ه عمال ،مل حين دزد املاعد النها احملدد هلا.
 -٢ويف سداق اناد ااجفاءا من عقم  ٧الىل عقم  5من خط ،عمل مادااا ،شد اجتماس
الــدول األلـفاا  ١5الــدول األلـفاا الــث م لتزــل التعاما ــا اجــإ املــاد  ٤اكزدــا اجهــاد يف
سبدل الااا التعاما ا دتدم عو ا.
 -٣وبفاد دول ،لفا ،ه داغاعاي ،دنقل عو
دغفض ادم ها.
-٤

مـن األلغـاال املدـاد لافـفاد الىل القادمهـا

ويف ندسال/بدفيل  ،٢0١٧بعانت ددوعول الااا دف جمها املتزاق دتدم املخعو

.

 -5و اج ــإ امل ــاد  ٧م ــن اماااقد ــ ،،اق ــدال ال ــدول األل ـفاا س ــناايا ،يف ماع ــد بق ــا ٣0
ندسـال/بدفيل ،مزاامــا ةدثــ ،عــن اكمـاس الكاـ ملخــعو األلغــاال املدـاد لافـفاد الــث لاكهــا

__________

()١

بعــد هـ امســتنتاجا مســتخداال املزاامــا املقدمــ ،مــن الــدول األلـفاا يف اقاعيفهــا اجــإ املــاد  ٧ويف
البدا املدىل هبا يف اجتماعا الدول األلفاا واجتماعا ما دني الدوعا .
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بو حتااهــا ،بو اشاةــز ،لاميتهــا بو ســدطف ا ،وعــن حالــ ،د ـفامأل اــدم ــعو األلغــاال املدــاد
لاف ـفاد وع ــدد األلغــاال املد ــاد لاف ـفاد املخعون ــ ،ال ــث دم ــف يف الس ــن ،التقا دــ ،الس ــادق .،وا ــاف
مزااما ةدث ،يف التقاعيف السناي ،املتزاقـ ،ملألـاافد ،بمـف يف ةايـ ،األمهدـ ،مـن بجـل اقدـدم التقـدال
اجإ املاد .٤
احملفا والتحداي القا م ،يف اناد املتعاما املتزاق ،دتدم املخعو
 -٦ويف  ٢5ندسال/بدفيل  ،٢0١٧تإ الـف دل الىل بو فاندـا ودـدوعول وعمـال والدـا ل مـن
بجــل األــعدزها عا ــل اقــدث مزاام ــا ةدثــ ،يف اقاعيفهــا املتزاقــ ،ملأل ــاافد ،يف اللــاع امل ــاد .٧
وقدمت مجد الدول األلفاا األعد الث ازمل عال اناد املاد  ٤من اماااقد ،مزااما ةدثـ،
وفقا لاحكاال ا ال ا ،من املاد  .٧وماةاف ،الىل لـ  ،قـدمت بو فاندـا ودـدوعول والدـا ل
و ل داغاعاي مزااما ةدث ،خول اجتماعا ما دني الدوعا .
 -٧واباّــع دزــل الــدول األل ـفاا عــن األلغــاال املدــاد لاف ـفاد احملــتا هبــا ألة ـفاض دعهــا
املــاد  ٣معتباعهــا ز ــعو ا مــن األلغــاال املدــاد لافـفادز .وبوصــل الــف دل ،حفصـ ا عاــل الاةــا
وااادي احلساب املعدوج ،دزدال اادوغ عن األلغاال املداد لاففاد احملتا هبا ألةفاض مسما
هبــا معتباعهــا ز ــعو ا مــن األلغــاال املدــاد لافـفادز واادــوغ عنهــا عاــل حــد  .ويف هـ ا الســداق
كـن لاــدول األلـفاا امســتزان ،دــدلدل اادــوغ مـن بجــل الةــااء الألــاافد ،د ــاع م لــبل فدهــا
دألأل املسا ل املتزاق ،مملاداني  ٣و ٤اتدهما.
 -٨واسـ ــتنادا الىل املزاامـ ــا احملدثـ ــ ،املتزاقـ ــ ،ملألـ ــاافد ،واملقدمـ ــ ،مـ ــن الـ ــدول األل ـ ـفاا يف
عــاال  ٢0١٧بو الىل املزاامــا الــث ســبق اقــد ها ،ااهــم البد ـا التالدــ ،عاــل بهنــا مدــ ،األلغــاال
املداد لاففاد املدمف والث م يعال يتزني ادم ها من بو فاندا ،وددوعول ،وعمال ،والدا ل:
المجا عدد األلغاال املداد لافـفاد
الث م يعال يتزني ادم ها

التــاعيل املتاق ـ ااــاا املتعامــا
املتزاق ،مملاد ٤

ددوعول
()٣
الدا ل

()٢

صاف
٦٤٣ ٢٦٧

بو فاندا
()٧
عمال

()5

٤ ٩١١ 5٨٩
١0 ٦٨٢

باع
م ي ـ ـ ـعال يتزـ ـ ــني حتديـ ـ ــد اجـ ـ ــدول
()٤
العمين
٢0٢١
حباــال املاعــد النهــا احملــدد اا ـاا
املتعاما املتزاق ،مملاد ٤

الدول ،الطفا

__________

()٢
()٣
()٤
()5
()٦
()٧
2

المجـ ــا عـ ــدد األلغـ ــاال
املداد لاففاد املدمف
٣ ٩١٩ ٩٢٧
٩٢٤ ٩00
١ ٨٩١ ٧٩٢
٤ 5٧٨

()٦

ددال بدلت ده ددوعول ،اجتماعا ما دني الدوعا  ٩ ،حعيفال/يانده  .٢0١٧ويف مزاامـا بخـفم مقدمـ ،يف
 ١٧بايع/مايا  ،٢0١٧اادد ددوعول أبل المجا عدد األلغاال املداد لاففاد املدمف داع  ٣ ٦٦٧ ٦٢٣لغم ا.
ددـال بدلـت دــه الدـا ل ،اجتماعـا مــا دـني الــدوعا  ٩ ،حعيفال/ياندـه  ،٢0١٧والتقفيـف الـ ي قدمتـه الدــا ل يف
عاال  ٢0١٧عن اناد املاد .٧
بفاد الدا ل يف البدال املدىل دـه يف  ٩حعيفال/ياندـه  ٢0١٧أبل مـن املتاقـ اـدم املخـعول املتبقـ عاـل مـدم
فت  ٢0شهفا دزد ااقد الزقد املنقح م وااع الدفاس.
ددال بدلت ده بو فاندا يف امجتماس اشامل عألف لاـدول األلـفاا ٣0 ،األـفين الزـان/نافم  ،٢0١٦والتقفيـف الـ ي
قدمته بو فاندا يف عاال  ٢0١٧عن اناد املاد  .٧وعدد األلغاال املداد لاففاد املخعون ،املدمف هـا الاـفق دـني المجـا
عدد األلغاال املتبقد ،من الث ال يتزني ادم ها يف عاال  ٢0١٦واا الث م يعال يتزني ادم ها يف عاال .٢0١٧
التقفيف ال ي قدمته بو فاندا يف عاال  ٢0١٧عن اناد املاد .٧
التقفيف ال ي قدمته عمال يف عاال  ٢0١٧عن اناد املاد .٧
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اثني ا -املعلومات املقدمة مـن الـدول األطـراف عـن تنفيـذ املـادة  :٤اسـتنتاجات
الرئيس
بيالروس
 -٩بفــاد دــدوعول ،يف  ٢٤األ ـفين الزــان/نافم  ،٢0١٦أبل املااةــد ،األوعوددــ ،وقّزــت
يف  ٢٢ــانال األول/ديســم  ٢0١0عقــدا مـ شــف  Explosivos Alaveses ،احملــدود ()Expal
م ــن بج ــل ا ــدم ب ز ــف م ــن  ٣موي ــني لغ ــم م ــن لـ ـفاا  .PFM-1وخ ــت املااة ــد ،األوعودد ــ،
مباع  ٣ ٩00 000ياعو لامألفوس .و ّ ف ددوعول أبل عددا من الظفوا اسـبإ يف التـأخ
احلاصل يف املفحا ،التطبدقد ،لزماد ،ادم األلغـاال ،م سـدما املخـالف الـث كـن بل ـدد السـكال
والبدئ ،من جفاء ادم األلغاال من لفاا .PFM-1
 -١0وبفاد ددوعول أبل شف  Expal ،دنت مففقا لتدم األلغاال من لفاا  PFM-1يف الات
من ندسال/بدفيل  ٢0١١الىل آ اع/ماعل  :٢0١٤منألأ عال شكل حاوي ،لزات عناصفها الف دسـد،
يف ةفف ،مدعع ،مسدك ،اجدعال لتاع ال خ املباشف ،ونظاال لتنقد ،الغاا ملن اللوق مااد ةـاع
يف الغــوا اجــاي مــن جـفاء اــدم األلغــاال مــن لـفاا  .PFMوبفــاد دــدوعول أبل  Expalاــدمف
ــعو األلغ ــاال املد ــاد لافـ ـفاد البدوعوس ــد ،مس ــتخداال اكنالاجد ــا مبتك ــف  ،بو م ــا يس ــمل
زالتاع ـ البــاعدز ال ـ ي األــكل نــاااأل امناعــاع خولــه ناــااي صــاب ،وازــال الغــااا لتكــال يف
حال ،آمن ،،حبدث يتسىن التخاص منها يف مدافن الناااي ال اب .،وشـاع مافاـال ددوعوسـدال
يف خدم ،مففق التدم .
ــعو

األلغــاال

 -١١ويف  5ندســال/بدفيل  ،٢0١٧بفــاد دــدوعول أبهنــا ب ماــت اــدم مجدـ
املداد لاففاد وفقا لاماد .٤
 -١٢وبفـ ـ ــاد دـ ـ ــدوعول ،يف مزااما ـ ـ ــا املقدمـ ـ ــ ،يف  ١٧بايع/مـ ـ ــايا  ،٢0١٧أبهنـ ـ ــا دمـ ـ ــف
مــا جمماعــه  ٣ ٦٦٧ ٦٢٣لغمـا مدــادا لافـفاد ،ــا يف لـ  ٢٩٤ ٧٧5لغمـا مــن لـفاا PMN
و PNM-2و ،POM-2يف الا ــت م ــا د ــني بايع/م ــايا و ــانال األول/ديس ــم  ٢00٦و٣ ٣٧٢ ٨٤٨
لغم ـا مــن ل ـفاا  ،PMN-1يف الاــت مــا دــني آ اع/مــاعل  ٢0١٤وندســال/بدفيل  .٢0١٧وبفــاد
د ــدوعول ،يف مزااما ــا املقدم ــ ،يف اجتم ــاس م ــا د ــني ال ــدوعاني املزق ــاد ي ــام يف  ٨و ٩حعيـ ـفال/
يانده  ،٢0١٧أبهنا دمف ما جمماعه  ٣ ٩١٩ ٩٢٧لغم ا مدادا لاففاد.
 -١٣وعحــإ الــف دل عــول دــدوعول ال ماهلــا اــدم مجدـ ــعو األلغــاال املدــاد لافـفاد
وفقا لاماد  .٤وخاص الف دل الىل بل ددوعول قدمت مزاامـا عـن مدـ ،ـل نـاس مـن األلغـاال
املدــاد لاف ـفاد الــث أدمــف وعــن بعقــاال جمماعــا اا ـ األلغــاال و ـ ل عــن األســالدإ املتبزــ،
لتدم األلغاال املداد لاففاد.

اليوانن
 -١٤بفــاد الدــا ل ،يف مزااما ــا املقدمــ ،يف اجتمــاس مــا دــني الــدوعاني املزقــاد يــام  ٨و٩
حعيفال/يانده  ،٢0١٧أبل جمال الدولـ ،القـانان خاـص ،منـ اجتمـاس الـدول األلـفاا  ،١5الىل
بنه م ياجد من الناحد ،القاناند ،عا ق فاهف حيال دول ااقد وااع الدفاس الزقد املنقح م شـف ،
) .Hellenic Defence Systems (HDSوبشـ ــاع الدـ ــا ل ـ ـ ل الىل بل الاالـ ــ ،الطـ ــاد الزسـ ــكفي
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لالغاال املداد لاففاد ،ما وصـاته الألـف  ،،ياـال امشـتالا الـث حـدد ا األع ـال الزامـ ،لاعـد
الدا ن ،استنادا الىل املزاي املزتا هبا.
 -١5وبفاد الدا ل أبل الألف  ،اتاق اـدم املخـعول املتبقـ عاـل مـدم فـت  ٢0شـهفا دزـد
ااقد الزقد املنقح م وااع الدفاس.
 -١٦وخاص الف دل الىل بل الدا ل قـدمت مزاامـا عـن اجـدول الـعمين احملتمـل ااباعـه حاملـا
اسـتكمل ااجـفاءا الداخادـ ،الوامـ .،ويف هـ ا السـداق ،يألـع الـف دل الدـا ل عاـل بل اقــدال،
فــاع ااقد ـ الزقــد املــنقح دــني شــف  HDS ،ووااع الــدفاس ،اللــاعا امند ـا ةــددا لتــدم مــا ابقــل مــن
عو األلغاال املداد لاففاد.
 -١٧وفدم ـ ــا يتزا ـ ــق مأللغ ـ ــاال املد ـ ــاد لاف ـ ـفاد املخعون ـ ــ ،يف مفاف ـ ــق  Videxيف داغ ـ ــاعاي والب ـ ــالع
ع ــددها  ١٩0 5٧٢لغمـ ـا ،بف ــاد الد ــا ل أبل وااع ال ــدفاس الباغاعي ــ ،بداغته ــا أبن ــه م ياج ــد يف
بعاة داغاعاي شف  ،كنها التكال اال ،لاد اا األلغاال الزسكفي ،ومن مث فإل خداع التدم
يف داغ ــاعاي مل يز ــد مطفوحـ ـ ا .ويف ة ــاء ه ـ ـ ا الاةـ ـ  ،ق ــدمت ال ــدا ف املخت ــ ،يف وااع الأل ــؤول
اشاعجدــ ،الدا ندــ ،الىل نظ ــا الباغاعيــ ،التاةــدحا الوامــ ،دألــأل الزقبــا القاناندــ ،الــث ــإ
عال شف  HDS ،نطدها من بجل اساي ،املسأل.،
 -١٨وبفــاد الدــا ل ،يف اقفيــف الألــاافد ،املقــدال يف عــاال  ٢0١٧يف اللــاع املــاد  ،٧أبنــه م ي ـعال
يتزــني اــدم  ٦٤٣ ٢٦٧لغمـا ــعو ا مدــادا لافـفاد ،منهــا  ١٩0 5٧٢لغمـا ــعو ا يف مســتادعا
 VIDEXيف داغ ــاعاي .وبف ــاد الد ــا ل ـ ـ ل أبل ف ــفق الاغم ــني د ــني الز ــدد الـ ـ ي س ــبق العون ــه
( )٦٤٣ ٢٦5والزـدد احلــا يزــعم الىل اسـتخداال الســاطا الباغاعيــ ٤٢ ،لغمـ ا مدــادا لافـفاد دــدما
م ــن  ٤٤اج ـفاء اختب ــاع يف الل ــاع التحقد ــق يف بص ــل امناع ــاع ال ـ ي ح ــدث يف مفاف ــق .Videx
وبفاد الدا ل ل أبل  ٩٢٤ ٩0٩بلغاال مداد لاففاد قد دمف ملازل.
 -١٩وبدفا الف دل بنه عةم عدال الدوغ الدا ل عن بي ادم ملخعو األلغاال املداد لاففاد يف
عاال  ،٢0١٦يبدو بل هنا ففقا يزادل  ٧بلغاال مداد لاففاد دني جمماس األلغـاال املباـع عـن اـدم ها
يف ع ــاال  )٩٢٤ ٩0٢( ٢0١5وجمم ــاس اا ـ ـ املبا ــع ع ــن ا ــدم ها يف ع ــاال .)٩٢٤ ٩0٩(٢0١٦
وبف ــاد الد ــا ل ،يف اجتم ــاس م ــا د ــني ال ــدوعاني املزق ــاد ي ــام  ٨و ٩حعيفال/ياند ــه  ،٢0١٧أبل
مد ،األلغاال املداد لاففاد الث دمف ملازل ازادل  ٩٢٤ ٩00لغم وبل الافق يزعم الىل خطأ يف
الطباع .،وخاص الف دل الىل بل الدا ل قد بوةحت مسأل ،اكماس الكا ملخعو األلغاال املداد
لاففاد املدمف .
 -٢0وخــتم الــف دل قــا وا النــه عاــل الــفةم مــن بل الدــا ل مل اقــدال منتظــاال مزاامــا ةدثــ ،عــن
حال ــ ،األلغ ــاال املد ــاد لاف ـفاد املخعون ــ ،يف داغ ــاعاي ،ف ــإل ااس ـفاس يف اس ــاي ،ه ـ املس ــأل ،داة ـ
جدول امين واةح لتدم ه املخعو سدكال ماة افحدإ.

أوكرانيا
 -٢١يف  ١٦آب/بةسطل  ،٢0١٦بفاد بو فاندا أبل اجدول العمين لتدم  ٣مويـني لغـم
مداد لاففاد مـن لـفاا  PFM-1يتاقـا عاـل القـدع اانتاجدـ ،ملؤسسـ ،زعادطـ ،اانتـاج الزامـ -
م ــن مفاــاةفاد الكدمدــا ز احلكامدــ ،،وهـ اجهــ ،الااعاــ ،الاحدــد يف بو فاندــا املخالــ ،الــتخاص
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مــن األلغــاال املدــاد لاف ـفاد .وبفــاد بو فاندــا أبل مــن املتاق ـ  ،يف حــال اســتمفاع املزــدل احلــا ،
ادم ه املويني الزوث ،من األلغاال حباال عاال  .٢0١٩وبفـاد بو فاندـا بيدـ ا أبل اـدم مجدـ
ــعو األلغــاال املدــاد لافـفاد مــن املتاقـ بل يكتمــل يف عــاال  ،٢0٢١عهن ـ ا ملقــدع اانتاجدــ،
لاعه ،املتزاقد املخال.،
 -٢٢ويف اجتماس الدول األلفاا  ،١5بفاد بو فاندا أبل ح  ،ب من املااعد املالد ،لاباـد
ااجه مألسال ،من شباط/ف ايف  ،٢0١٤حنا العداد قاا الـدفاس ،وبل اـدم ـعو األلغـاال
املداد لاففاد قد ااقـا .ومـ لـ  ،ـف بو فاندـا بهنـا ،عاـل الـفةم مـن صـزاد ،احلالـ ،امقت ـادي،
الداخادــ ،،اســتأنات يف ــانال األول/ديســم  ،٢0١5عمادــ ،اــدم األلغــاال املدــاد لافـفاد مــن
لفاا  PFM-1ولفاا  .PFM-1Sوقد أوق يف ه ا ال دد ااااقال الةافدال دـني وااع الـدفاس وو الـ،
الــدعم واملألــتاي التادزــ ،ملنظمــ ،حاــا ــال األلاس ـ ( )NSPAوةطــ ،مفاــاةفاد الكدمدا دــ:،
ااااق بول ددب ناا يف  ٢٦األفين الزـان/نافم  ٢0١5مـن بجـل اـدم  ٦٤٢ ٩٦0لغمـا مـن
لفاا  ،PFM-1وااااق اثل ددب ناا يف  ٢٢آب/بةسطل  ٢0١٦من بجل اـدم ٤٦٤ ٨٩٦
لغم ا من لفاا  .PFM-1Sويف ه ا االاع ،بفاد بو فاندا أبل  ٦٤٢ ٩٦0لغم ا ـعو ا مـن لـفاا
 PFM-1و ٢٤ ٦٨٤من لفاا  PFM-1Sدمف ملازل يف ةط ،مفااةفاد الكدمدا د.،
 -٢٣ويف اجتماس الـدول األلـفاا  ١5املزقـاد يف ـانال األول/ديسـم  ،٢0١٦بفـاد بو فاندـا
أبهنا دمف  ١ ٨٨٦ ٦٧٢لغما من بلغامها املخعون ،املداد لاففاد ،وقدمت مد ،ل ناس مـن
بنـااس األلغــاال املــدمف  ،مــا يزــين بل  ٦٦٧ ٦٦٤لغمـا مــن األلغــاال املخعونــ ،املدــاد لافـفاد أد ّمــف
(دمف ما جمماعه  ١ ٢١٩ 00٨بلغاال) .وبفاد بو فاندا أبنه
من انزقاد اجتماس الدول األلفاا  ١٤أ
م ي ـعال يتزــني اــدم  ٤ ٩١٦ ٧0٩بلغــاال مدــاد لاف ـفاد ،وقــدمت مدــ ،ــل نــاس منهــا .وب ــد
بو فاندــا جمــددا بل األلغــاال مــن لـفاا  OZM-4البــالع عــددها  ٦05بلغــاال ماجــاد م يف منــالق خــاعج
ســدطف بو فاندــا الازادــ ،،يف حــني بل مجد ـ ــعو األلغــاال املدــاد لافــفاد الــث م ي ـعال يتزــني
ادم ها ااجد يف  ٦افسا حتت سدطف اجد األو فان.
 -٢٤وبفــاد بو فاندــا ،يف اقفيــف الألــاافد ،املقــدال يف عــاال  ٢0١٧يف اللــاع املــاد  ،٧أبنــه م ي ـعال
يتزني ادم  ٤ ٩١١ 5٨٩لغم ا عو ا مدادا لافـفاد اعتبـاعا مـن  ١ـانال الزان/ينـايف .٢0١٧
وقأدمت مزااما عن مد ،ل ناس من األلغاال املداد لاففاد الث حيتا هبا الباد .وبفاد بو فاندا
بيدا أبل  ٦05بلغاال من عول األلغاال املداد لافـفاد الـث م يـعال يتزـني اـدم ها ااجـد يف منـالق
خــاعج ســدطف بو فاندــا الازادــ .،وماةــاف ،الىل ل ـ  ،بفــاد بو فاندــا دتــدم  ٦5٢ ٨٤0لغم ـا
مدادا لاففاد خول الات من  ١انال الزان/ينايف ١ ٢0١٦الىل  ١انال الزان/ينايف .٢0١٧
 -٢5وبفاد بو فاندا ،يف اجتماس ما دني الدوعاني املزقاد يام  ٨و ٩حعيفال/يانده ،٢0١٧
دتدم  ٣5٦ ٦٤0لغم ا من لفاا  PFM-1Sودتاق ةط ،مفااةفاد الكدمدا د ٤٦٤ ٦٤0 ،لغمـ ا
من األلغاال املداد لاففاد الث يتزني ادم ها.
 -٢٦وخاــص الــف دل الىل بل بو فاندــا قــدمت مزاامــا عــن جهادهــا الفامدــ ،الىل اناد ـ دف جمه ــا
املتزاق دتدم املخعو  ،ا يف ل جدول امـين ااـاا الـ مأل .ومـ بل بو فاندـا قـدمت اااصـدل
ع ــن بح ــدث ااا ــاق مـ ـ ال د ــني وااع ال ــدفاس وو ال ــ ،ال ــدعم واملألـ ـتاي التادز ــ ،ملنظم ــ ،حا ــا ــال
األلاس ـ ( )NSPAوةطــ ،مفاــاةفاد الكدمدا دــ ،،فــإل اقــدث املعيــد مــن التااصــدل عــن خط ـ اــدم
اكماس الكا ملا ابقل من عول األلغاال املداد لاففاد من لفاا  PFMسدكال ماة افحدإ.
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 -٢٧وخ ــتم ال ــف دل ق ــا وا الل ااة ــدح بو فاند ــا الا ــفق الـ ـ ي يز ــادل  ١٤ ٨٢٤لغمـ ـ ا د ــني ع ــدد
األلغاال املخعون ،املدمف املقدال يف اجتماس الدول األلفاا  )٦٦٧ ٦٦٤(١5والزـدد املقـدال يف اقفيـف
الأل ــاافد ،الس ــناي ألو فاند ــا ( )٦5٢ ٨٤0س ــدكال ماةـ ـ افحد ــإ .وسـ ـ حإ امجتم ــاس ـ ـ ل
دتاة ــدح بو فاند ــا (ب) اكم ــاس الكاـ ـ لالغ ــاال املد ــاد لافـ ـفاد ال ــث دمف ــا ،و(ب) اكم ــاس الكاـ ـ
لالغاال املداد لاففاد الث م يعال يتزني عادها ادم ها اعتباعا من بياال/سبتم .٢0١٧

بلغاراي
 -٢٨بفـ ـ ـ ــاد داغـ ـ ـ ــاعاي ،يف اقفيـ ـ ـ ــف الألـ ـ ـ ــاافد ،املقـ ـ ـ ــدال يف عـ ـ ـ ــاال  ٢0١٤يف اللـ ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ــاد ،٧
دنق ـ ــل  500 5٩0لغم ـ ـ ا م ـ ــن ـ ــعول األلغ ـ ــاال املد ـ ــاد لاف ـ ـفاد م ـ ــن الد ـ ــا ل الىل ة ـ ــاعن ل ـ ـاال يف
داغاعاي دغفض ادم ها .وقأدمت مزااما عـن مدـ ،ـل نـاس مـن بنـااس األلغـاال املدـاد لافـفاد.
وبفاد داغاعاي أبل املؤسس ،الث خالتها داغاعاي ااق األلغاال املنقال ،ه .VIDEX JSC
 -٢٩وبفـاد داغـاعاي يف اجتماعـا مـا دـني الـدوعا املزقـاد يف عـاال  ،٢0١5أبل ١٩٧ ٦00
لغــم مدــاد لافـفاد انــت عونــ ،يف ةطــ VIDEX ،لتــدم األلغــاال عنــدما وق ـ اناعــاع يف احملطــ،
ودم ــف م ــن ااـ ـ األلغ ــاال  ٦ ٩٨٦لغمـ ـ ا مد ــادا لافـ ـفاد بثن ــاء
يف  ١األـ ـفين األول/ب ت ــادف  .٢0١٤أ
امناعــاع بو اســتأزدد مث أدبّمــف دزــد ل ـ  ،ودق ـ منهــا  ١٩0 ٦١٤لغم ـا .وبفــاد داغــاعاي ،يف اقفيــف
الألاافد ،ال ي قدمته يف عاال  ٢0١5يف اللاع املاد  ،٧أبل  ١٩0 5٧٢لغمـ ا مدـادا لافـفاد انـت
عون ،يف احملط .،وبفـاد داغـاعاي ،يف اقفيـف الألـاافد ،الـ ي قدمتـه يف عـاال  ٢0١٦يف اللـاع املـاد ،٧
أبل  ١٩0 5٦٤لغم ـ ا مد ــادا لاف ـفاد ان ــت عون ــ ،يف احملط ــ .،ومح ـ ال ــف دل بل مد ــ ،ــعو
داغــاعاي مــن األلغــاال املدــاد لاف ـفاد املباــع عنهــا قــد ا ادــت ــا يزــادل  ٨بلغــاال دــني عــام ٢0١5
و ٢0١٦وقال الل ااةـدح هـ املسـأل ،وابدـال اكمـاس الكاـ ملخـعو األلغـاال املدـاد لافـفاد الـث
حتتا هبا داغاعاي سدكال ماة افحدإ.
 -٣0وبف ــاد داغ ــاعاي يف اجتم ــاس ال ــدول األلـ ـفاا  ١٤أبهن ــا بل ــت مجدـ ـ الت ــداد القاناند ــ،
الوامــ ،اعــاد األلغــاال املدــاد لافـفاد الىل الدــا ل وبل األلغــاال ةــتا هبــا يف مســتادعا تامــ،
ومؤمن ،يف امل ن .
 -٣١وب د داغاعاي ،يف اجتماس ما دني الدوعاني املزقاد يام  ٨و ٩حعيفال/ياندـه ،٢0١٧
بنه م ااجد دا عام ،بو خاص ،يف داغـاعاي قـادع عاـل اـدم األلغـاال املدـاد لافـفاد الدا ندـ،
وبل مؤسسا ا عال استزداد لتقدث ما ياعال من التسهدو يف انظدم العاد األلغاال الىل الباد.
 -٣٢وبدفا الف دل بمهد ،استمفاع الألاافد ،هب ا الألأل ،وبشاد دتقدث داغاعاي منتظاال مزاامـا
عــن ــعو األلغــاال املدــاد لافـفاد املنقالــ ،الىل القادمهــا دغــفض اــدم ها مــن جانــإ دولــ ،لــفا
بخفم ،وشع داغاعاي عال املد يف ل .

عمان
 -٣٣بفــاد عمــال ،يف املزاامــا املقدمــ ،يف عــاال  ٢0١٧وفقـ ا ملتعاما ــا املتزاقــ ،ملألــاافد،
يف اللــاع املــاد  ،٧أبل  ٤ 5٧٨لغمـا مدــادا لافـفاد قــد أدمــف يف الاــت  .٢0١٦-٢0١5ودتــدم
ه املخعو مـن األلغـاال املدـاد لافـفاد يبقـل لزمـال  ١0 ٦٨٢لغمـ ا مـن األلغـاال املدـاد لافـفاد
املخعون ،الث م يعال يتزني ادم ها .وبفاد عمال أبنـه ـال مـن املقـفع يف عـاال  ٢0١٧بل اـدمف
يف عاال  ٢0١٨آخف عو األلغاال املداد لاففاد ،وعددها  ٦ ١0٤بلغاال.
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 -٣٤وخاـص الـف دل الىل بل عمــال قـدمت مزاامــا ما ـا ،عــن عوهنـا مــن األلغـاال املدــاد
لاف ـفاد ،ــا يف ل ـ بنااعهــا و مدا ــا ،وق ـ ّدمت خطــ ،مــن بجــل اســتكمال اــدم ه ـ األلغــاال
املداد لاففاد حباال املاعد النها احملدد هلا وفق ا لاماد .٤

اثلثا -املعلوم ــات املقدم ــة م ــن ال ــدول األطـ ـراف ع ــن ت ــدمري خم ــزوانت األلغ ــام
املضادة لألفراد اليت مل تكن معروفة من قبل
 -٣5منـ اجتمــاس الــدول األلـفاا  ،١5قــدمت الـدول األلـفاا التالدــ ،مزاامــا ةدثــ ،عــن
اــدم ــعو األلغــاال املدــاد لافـفاد مل اكــن مزفوفــ ،مــن قبــل ،وفقـ ا لإلجـفاء عقــم  ٧مــن خطــ،
عمل مادااا:
 -٣٦وبفــاد بفغانســتال ،يف اقفيــف الألــاافد ،الـ ي قدمتــه يف عــاال  ٢0١٦يف اللــاع املــاد ،٧
دتــدم بففقــ ،الــتخاص مــن األســاح ،وال ـ خا ف  ٣٣٧لغم ـا مــن ــعو األلغــاال املدــاد لاف ـفاد
الــث مل اكــن مزفوفــ ،مــن قبــل ،خــول الاــت مــن  ١ــانال الزان/ينــايف  ١ ٢0١٦الىل  ٣١ــانال
األول/ديســم  .٢0١٦وقأــدمت مزاامــا عــن مدــ ،ــل نــاس مــن األلغــاال املدــاد لافـفاد الــث
أدمف .

 -٣٧وبفاد ماعيتاندا ،يف اقفيف الألاافد ،ال ي قدمته يف عاال  ٢0١٦يف اللاع املـاد  ،٧أبل
بففق ،الاال ،األلغاال التادز َ،لاداـق املهندسـني ا تألـات يف وميـ ،اـ ل امـاع  ٣بلغـاال مدـاد لافـفاد
ودم ــف هـ ـ األلغ ــاال يف  ٢٨ــانال األول/
ولغمـ ـا مد ــادا لا ــدمم يف ثوث ــ ،مااقـ ـ منا ــا .،أ
ديسم  ٢0١٦محلفق املكألاا وفقا لامزاي الدولد.،
 -٣٨وبفــاد ممو ،يف اقفيــف الألــاافد ،ال ـ ي قدمتــه يف عــاال  ٢0١٦يف اللــاع املــاد  ،٧ملززــاع
عال  ٦بلغاال مداد لاففاد مل اكـن مزفوفـ ،مـن قبـل واـدم ها خـول الاـت مـن  ١ـانال الزـان/
ينــايف  ٢0١٣الىل  ٣١ــانال األول/ديســم  .٢0١٦وقــد ا تأألــا ه ـ ا املخــعول ال ـ ي مل يكــن
مزفوفـ ا مــن قبــل يف وميــ ،ددادادــا يف ــاال مهعــاع داخــل منظامــ ،األناــاق الــث انــت اســتخدال
خول احلفب الزاملد ،الزاند.،
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