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

23 October 2017
Arabic
Original: English

االجتماع السادس عشر
فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2017
البند  1٤من جدول األعمال املؤقت
النظر يف املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب املادة  7أو املطروحة يف سياق هذه التقارير

حالة اإلبالغ عن تنفيذ املادة 7

( )1

مقدمة من رئيس االجتماع السادس عشر للدول األطراف

أوالا -مقدمة
 -1إن الدول األطراف ملزمة ،وفقا للمااد  7مان اتفااقياة ،ن فقادن يانو معلوماا ددةاة
عما فتخذه من إجراءا لتنايذ اتفااقية .واملاد  7التزان قانوين يسري على مجيع الدول األطراف.
 -2ويعطاات فقاادع املعلومااا املدةااة املنت مااة ف اار عامااة عاان الااة فنايااذ اتفااقيااة ،مبااا
ذلااو فو اايا إاااا ا الاادول األط اراف والعقبااا املتملااة املتبقيااة التنايااذ .و ااذه املعلومااا
رورية أيضا ت طالع اللجان بوت هتا.
 -٣وم اان املب ااخ بة اااة ماا ااة أن فق اادن ال اادول األطا اراف الا ا فنا ااذ اتلتزام ااا األياي ااية
مبوجب اتفااقية معلوما ددةة ينو وأن ف ون ذه املعلوما رفيعة اجلود .
 -٤وابي ااتطاعة ال اادول األط اراف الا ا ليس اات بة اادد فناي ااذ اتلتزام ااا األياي ااية مبوج ااب
اتفااقيااة و/أو ال ا ت ملااو معلومااا ددةااة لتقاادمبا أن فسااتخدن أدا اإبااالا املبساال لتيس ا
اإبالا وفسريعه.
 -٥ومع اادل اإب ااالا اإمج اااع لع ااان  2017أدىن م اان  ٥0املائ ااة .وم ااة م اان با ا ال اادول
األطراف ال مل فقدن فقارير عان  2017دول أطراف يتع عليبا الوفاء ابلتزاما أيايية.
 -٦أما معادل إباالا الادول األطاراف الا يتعا عليباا الوفااء ابلتزاماا مبوجاب املاادف ٤
و ٥فمرفاااع وياااو  80املائااة .غ ا أن معاادت إبااالا الاادول األط اراف ال ا ااتا ل ااان
مضاااد لاف اراد مبوجااب امل اااد  ٣والاادول األط اراف ال ا يتع ا عليب ااا الوفاااء ابلتزام ااا مبوج ااب

__________

()1

ىت  ٥فشرين األول/أكتوبر .2017
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املاد  ٩أدىن من ذلو .ومن املبخ أن فواال الدول األطراف املعنية إات ة معلوما عان األل اان
املضاد لافاراد الا اتا اا مبوجاب املااد  ٣وأن فقادن الادول األطاراف معلوماا عان فاداب
التنايذ الوطنية.
 -7وق ااد اي ااتىدم عل ااى م اار الس اان ع اادد م اان األدوا لتيسا ا اإب ااالا وإر اااد ال اادول
األطراف عملية إعداد التقارير املتعلقة ابملاد  .7وفشجع الدول األطراف على اتيتااد مان
ذه األدوا  ،وعلى التماس الدعخ من و د دعخ التنايذ.

اثنيا -حالة اإلبالغ
ألف -حملة عامة عن اإلبالغ من جانب مجيع الدول األطراف
 -8التقااارير األوليااة قاادمت  1٦1دولااة فقااارير أوليااة وفقااا للماااد  )1(7ماان أااال 1٦2
دولة طرفا يتع عليبا القيان بذلو .ومل فقدن دولة وا د  ،ت فوفالو ،فقرير ا األوع بعد(.)2
 -٩املعلومااا املدةااة الساانوية قاادمت  7٥دولااة طرفااا معلومااا ددةااة ياانوية فقرير ااا
املتعلق بتنايذ املاد  7من أال  1٦1دولة طرفا كان يتع عليبا القيان بذلو .ومعدل اإباالا
اإمجاع عان  2017يساوي  ٤٦,٦املائة.

ابء -اإلبالغ مـن جانـب الـدول األطـراف الـع تعمـل علـي تنفيـذ االلتزامـاي األساسـية
مبوجب االتفا ية
الدول األطراف لع لديها خمزواني من األلغام املضادة لألفراد (املادة )٤
 -10معدل اإبالا 100

املائة.

 -11أفاااد ةااالم دول أط اراف خميااا اازوا ماان األل ااان املضاااد لاف اراد فنااوي فاادم ا
وفقا للماد  ،٤و ذه الدول ت أوكرانيا وعمان واليوان .وقدن مجيعبا فقارير الشااافية السانوية
عان  ،2017وفضمنت ذه التقارير معلوما ددةة عن فنايذ التزاماهتا مبوجب املاد .٤
الدول األطراف الع لديها ألغام مضادة لألفراد يف مناطق مزروعة ابأللغام (املادة )٥
 -12معدل اإبالا 8٤

املائة.

 -1٣من ب الادول األطاراف الا أفااد  ،وفقاا للمااد  ،٥ن لاديبا أل اماا مضااد لافاراد
من اااطق مزروع ااة ابألل ااان وع اادد ا  ٣2دول ااة ،وف اار  27دول ااة معلوم ااا ددة ااة ع اان فناي ااذ
املاد  ٥فقرير الشااافية الاذي قدمتاه عاان  .2017و اذه الادول ات إةيوبياا ،واألرجنتا ،
وأف انسااتان ،وإك اوادور ،وأوكرانيااا ،والبوياانة واهلريااو ،وب ا و ،وفركيااا ،واتيلنااد ،وفشاااد ،وجنااو
السااودان ،و مبااابوي ،والساان ال ،والسااودان ،و اايلت ،وااربيا ،وطاجي سااتان ،والعارا  ،وعمااان،
وقاارب  ،وكروافيااا ،وكمبااود  ،وكولومبيااا ،واململ ااة املتىااد لربيطانيااا الع مااى وآيرلناادا الشاامالية،
وموريتانيا ،ومو امبيق ،واليمن.
__________

()2
2

كان من املقرر أن فقدن فوفالو فقرير ا األوع خملول  28آ /أغسطس .2012
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الدول األطراف الع حتتفظ أبلغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا (املادة )٣
 -1٤معدل اإبالا ٦0

املائة.

 -1٥ماان با الاادول األطاراف الا أفاااد اب تااابااا ل ااان مضاااد لافاراد ألغارا مساامو
ااا مبوجااب املاااد  ٣وعاادد ا  7٦دولااة ،وفاار  ٤٦دولااة طرفااا معلومااا ددةااة فقرياار الشاااافية
ال ا ااذي قدمتا ا ااه عا ا ااان  .2017و ا ااذه الا ا اادول ا ا اات إةيوبي ا ااا ،واألرجنت ا ا ا  ،واألردن ،وإيا ا اابانيا،
وأف انستان ،وإكوادور ،وأوكرانياا ،وإيطالياا ،والربف اال ،وبلجي اا ،وبل اار  ،وبان الديش ،وبورونادي،
والبوي اانة واهلري ااو ،وبا ا و ،وب اايالروس ،واتيلن ااد ،وفركي ااا ،وفش ااي يا ،وف ااونس ،واجلزائ اار ،وروماني ااا،
و مبابوي ،ويلوفاكيا ،ويلوفينيا ،والسن ال ،والسودان ،والسويد ،و يلت ،واربيا ،وطاجي ساتان،
وعماان ،وفرنساا ،وفنلناادا ،وقارب  ،وكروافيااا ،وكمباود  ،وكناادا ،وليتوانياا ،واململ ااة املتىاد لربيطانيااا
الع مى وآيرلندا الشمالية ،وموريتانيا ،ومو امبيق ،وني اراغوا ،والياابن ،واليمن ،واليوان.
الـدول األطـراف الــع غ تعلــع بعــد ابعتمادهـا تشـريعاي أو أبلغــا أبل وانينهــا ا اليــة افيــة
(املادة )٩
 -1٦معدل اإبالا 20,٣

املائة.

 -17م اان با ا ال اادول األطا اراف الا ا مل فبل اات ابعتماد ااا ف ااداب فناي ااذ وطني ااة أو أبل اات ن
التشريعا القائمة كافية للوفاء ابل ر مان املااد  ٩وعادد ا  ٥٩دولاة ،قادمت  12دولاة طرفاا
فقرير اافية عان  .2017و ذه الدول ت أف انستان ،وإكاوادور ،وأوروغاواي ،وابراغاواي،
وابتو ،وبن الديش ،واتيلند ،وجنو السودان ،ويان مارينو ،والسودان ،والعرا  ،والالب .
الدول األطراف الع أفادي أبل لديها أعدادا عرية من الناجني من األلغام األرضية
 -18معدل اإبالا ٦٥,٥

املائة.

 -1٩ماان ب ا الاادول األط اراف ال ا أفاااد ن لااديبا عااددا كب ا ا ماان الناااج ماان األل ااان
األر ية وعدد ا  2٩دول ،قدمت  1٩دولة طرفا( )٣معلوماا ددةاة عان مسااعد الضاىا
التقارير ال قدمتبا عان  2017عن فنايذ املااد  .7و اذه الادول ات األردن ،وأف انساتان،
وألبانيااا ،والبوياانة واهلريااو ،وب ا و ،واتيلنااد ،وفشاااد ،وجنااو السااودان ،و مبااابوي ،والساان ال،
والسودان ،واربيا ،وطاجي ستان ،والعرا  ،وكروافيا ،وكمبود  ،وكولومبيا ،وني اراغوا ،واليمن.

جيم -اإلبــالغ مــن جانــب الــدول األطـراف الــع ليســا باــدد تنفيــذ التزامــاي أساســية
مبوجب االتفا ية
 -20يش ا اإج اراء رقااخ  2٥ماان مطااة عماال مااابوفو إد أن ألالاادول األط اراف ال ا ليساات لااديبا
التزاما فتعلق ابلتنايذ يتستخدن األدوا املبسطة من أجل الوفاء ابلتزاماهتا النا ئة عن املاد 7أل.
 -21معدل اإبالا ٥0

املائة.

__________

()٣
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قدمت  22دولة من أاال الادول األطاراف الا لاديبا أعاداد كبا مان النااج مان األل اان األر اية ،وعادد ا 2٩
دولة ،فقريرا عن فنايذ املاد  7عان  ،2017بينما قدمت  1٩منبا معلوما عن مساعد الضىا .
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 -22فوجد اليا  ٣٦دولة طرفا ليست لديبا التزاما أيايية فتعلق ابلتنايذ( .)٤وقادمت 18
دول ااة م اان ااذه ال اادول فق ااارير .و ااذه ال اادول اات أيا اياليا ،وإي ااتونيا ،وبولن اادا ،واجلب اال األي ااود،
ومجبورية مقدونيا اليوغوياالفية ياابقا ،ومجبورياة مولادوفا ،ويويسارا ،وغوافيماات ،وقطار ،وال ريات
الريوع ،وتفايا ،ول سمربا ،وليختنشتاين ،وامل سيو ،ومواكو ،والنرويج ،والنمسا ،و ن ار .
 -2٣وايا ااتخدمت الا اادول األط ا اراف ال ما اااين التاليا ااة أدا اإبا ااالا املبسا اال اجلبا اال األيا ااود،
ومجبوريااة مقاادونيا اليوغويااالفية يااابقا ،وال رياات الريااوع ،وليختنشااتاين ،ومولاادوفا ،ومواكااو،
والناارويج ،و ن ااار  .وفااوفر الاادول األط اراف ال ا قاادمت فقري ارا كااامال معلومااا عم اا اختذفااه ماان
اإجراءا املتعلقة ابألل ان و/أو عن التعاون واملساعد .

دال -اإلبالغ الطوعي من جانب الدول غري األطراف
 -2٤م اان با ا ال اادول غا ا األطا اراف اتفااقي ااة وع اادد ا  ٣٥دول ااة ،ك ااان امل اار الدول ااة
الو يد ال قدمت معلوما طوعية عن الشاافية عان .2017

__________

()٤

4

الادول األطاراف الا مل ف اان لااديبا قال التزامااا مبوجاب املاواد  ٣و ٤و ٥و ٩أو الا أااز فلااو اتلتزامااا ،
وال ت فعد من الدول املعنية مبساعد الضىا وعدد ا  2٩دولة.
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