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 االجتماع العشرون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25-21جنيف، 

 )د( من جدول األعمال المؤقت 10البند  
النظر في حالة االتفاقية وتنفيذها بصوووووووة، ماعة، عنط اانشوووووو ة الم ظوة،  
وقمعها وتيسووير االعتثا ا انووتنتاجاو وتو ووياو تتعية اوالجة اليمنة المعنية  

 باالعتثا  القائم ميى التعاون 

 2023-2022أنش ة وأولوياو التنفيذ ليفتر،   

اليمنة المعنية باالعتثا  القائم ميى التعاون إنووووووووانيا، وترويا، ونوووووووويسووووووورا، و وووووووييي،    
 *ووولوعبيا )الرئانة(

 أنش ة اليمنة -أوالا  

الدخول  لبدء عمل اللجنة المتمثل في    2022كانون الثاني/يناير    11ُعقد اجتماع أولي للجنة في  -1
 في حوار تعاوني مع الدول األطراف.

، دعببت اللجنببة الببدول األطراف قل  حلقببة عمببل عبر ا نترنببت 2022شبببببببببببببب ببا /فبراير    22وفي   -2
وخطة عمل أوسببببلو. وكان المدف من  7بشببببقن تقارلر الشببببواب ة بموج  الماد    2022آذار/مارس   10 في

لدليل ا بالغ، ا  نو تشببببببببج ع تقدري التقارلر وفق  دولة طرفا   40حلقة العمل التي حضببببببببرنا ممثلون عن ن و  
وإذكاء الوعي باألدوات المتاحة، وإتاحة المجال للدول األطراف لتقاسببببببببي الت درات. وتضببببببببمنت حلقة العمل 
مداخالت من جم ع رؤسببببباء اللجنة وممثل عن مراسي تنلبببببيل الشبببببؤون الجنلبببببان ة، واعتمدت عل  الترجمة  

 ييلة والعرب ة.الشوولة قل  ا س ان ة واالنكل

، عممت اللجنة رسببببببالة عل  جم ع الدول األطراف التي لديما التيامات 2022آذار/مارس  11وفي   - 3
من االتوباي بة لطلب  معلومات عن حالة الجمود المبب ولة التجباذ جم ع التبدابير القبانون بة   9معلقبة بموج  المباد  

ض عقوبات جنائ ة، لمنع وقمع أي نشا  م ظور عل  وا دارلة وغيرنا من التدابير المناس ة، بما في ذلك فر 
 دولة طرف بموج  ن ه االتواي ة رقوم به أشجاص أو ُينو  عل  أرض خاضعة لواليتما أو س طرتما. 

__________ 

 . ُتقدَّم ن ه الوث قة بعد الموعد النمائي المقرر لظروف خارجة عن قراد  الجمة التي قدمتما *
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، وزعت اللجنة رسالة متابعة عل  المشاركين في حلقة العمل والدول 2022آذار/مارس   25وفي  -4
وت ادل األدوات المتاحة ذات الصببببببببببببلة التي  7المتعلقة بالماد     األطراف مر  أخرى لتشببببببببببببج ع تقدري التقارلر

 نوقشت خالل حلقة العمل. 

عل  الدول األطراف ذات ا  ، وزعت اللجنة رسبالة مصبممة خصب صب 2022ن لبان/أبرلل    13وفي  -5
تقارلرنا  من  سببببنتين أو أسثر لتشببببج عما عل  تقدري   7االلتيامات القائمة التي لي تقدم تقارلرنا بموج  الماد  

 في أقرب وقت ممكن.

ن لببببببببببببببان/أبرلبل لتقبدري التقبارلر   30، وعقب  الموعبد النمبائي الم بدد في 2022أربار/مبايو  23وفي  -6
، وعرَّفت مر   7، أرسبببببببببببببلت اللجنة رسبببببببببببببالة قل  الدول التي لي تقدم تقارلرنا بموج  الماد  7بموج  الماد  

ربة عن أنم ة تقدري الدول لتقارلرنا، مع التركيي بشبكل أخرى باسبتمار  ا بالغ القصبير  لت لبير جمودنا، مع
)األلغببام   3)التنويبب  الوطني(، و/أو المبباد     9للمبباد   ا   خبباص عل  الببدول التي لببديمببا التيامببات معلقببة وفقبب 

 5)تدمير مجيونات األلغام(، و/أو الماد   4المضببببباد  ل فراد الم تو  بما ألغراض التدرل (، و/أو الماد  
 ناطل الملغومة(.)تطمير الم

وأعرببت اللجنبة عن امتنبانمبا السببببببببببببببتمرار مشبببببببببببببباركبة ممثلين من اللببببببببببببببودان وال من، وعن تقبديرنبا  -7
الشبببببواب ة ب ما يتعلل بجمودني الرام ة قل  معالجة االدعاءات    السبببببتعدادني الدائي لالجتماع باللجنة، فضبببببال  

 اللابقة المتعلقة باستجدام األلغام المضاد  ل فراد.

وواصببببببببببببلت اللجنة قجراء حوار موتو  مع المجتمع المدني بشببببببببببببقن المعلومات المتعلقة بادعاءات   -8
، لي تتلل اللجنة معلومات 2022يون ه  حيلران/  10استجدام الدول األطراف ل لغام المضاد  ل فراد. وحت   

 . 2022عن استجدام الدول األطراف ل لغام في عام 

، قبدمبت 2022حيلران/يون به   22قل    20وفي اجتمباعبات مبا بين البدورات المعقود  في الوتر  من   -9
  اللجنة مالحظات بشبببببببقن حالة تنوي  تدابير االمتثال لالتواي ة وخطة عمل أوسبببببببلو، وسبببببببلطت الضبببببببوء عل

 التقدم الم رز وأوجه القصور في بعض مجاالت التنوي .

ووجمت اللجنة، في الوتر  المممد  لالجتماع العشببببرلن للدول األطراف رسببببالة قل  الدول األطراف   -10
من  سبببببببببببنة أو أسثر. وأرسبببببببببببلت  7التي تنو  تعمداتما بموج  االتواي ة والتي لي تقدم تقارلرنا بموج  الماد  

لت كيرنا بالموعد النمائي  9 ة قل  الدول األطراف التي لديما التيامات معلقة بموج  الماد  اللجنة رسالة ثان 
وتقدري تقارلر بشببببببقن التدابير المتج   في   9الم دد في االجتماع العشببببببرلن لتنوي  االلتيامات بموج  الماد  

 االجتماع العشرلن.

 أولوياو التنفيذ -ثانياا  

ولولة لل وار ال ي تجرله مع الدول األطراف التي أسدت أو ادعت سببببببببببتواصببببببببببل اللجنة قعطاء األ -11
استجدام األلغام المضاد  ل فراد في األراضي الجاضعة لواليتما أو س طرتما. وكما نو مبين في مالحظات  
اللجنة، عل  الرغي من أن اللببودان وال من أشببارا قل  أنه ال رمكن قحراز تقدم في الت ت قات في االدعاءات  

ن ه المرحلة بلببببب  الشببببواغل األمن ة، فقد أشببببار اللببببودان قل  أن ت لببببن ال الة في اللببببودان قد يت   في 
فرصبببة  جراء ت ت قات في الملبببتقبل. وسبببتواصبببل اللجنة التواصبببل مع ال من بشبببقن ال الة األمن ة والجمود 

ام داخببل المنبباطل  التي يببب لمببا ال من  جراء ت ت قببات في االدعبباءات، وكبب لببك عن نقببل واسببببببببببببببتعمببال األلغبب 
 الجاضعة لواليته أو س طرته. 
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، 2023في عام   7وسبببببببببببتواصبببببببببببل اللجنة تشبببببببببببج ع الدول األطراف عل  تقدري تقارلرنا بموج  الماد   - 12
وسبببببتشبببببجعما في ن ا ا طار عل  قدراع معلومات عن التدابير المتج   لضبببببمان مراعا  احت اجات ورؤى النلببببباء  

 ختالفما، وإثراء جم ع مجاالت تنوي  االتواي ة وبرامج ا جراءات المتعلقة باأللغام. والوت ات والوت ان والرجال عل  ا 

وبا ضبافة قل  ما تقدم، سبتعمل اللجنة مع الدول األطراف، وفقا  لواليتما، لمعالجة جم ع الملبائل  -13
بالتوصببببببيل التقدم  يتناول 7في ال االت التي لي تقدم فيما دولة طرف تقرلرا  عن الماد   2-1بموج  الماد  

الم رز في تنوي  االلتيامات ذات الصبببببببلة كل عام. وتلبببببببلي اللجنة بقن االنتمام ين غي أن ينصببببببب  بشبببببببكل  
، وتنو  االلتيامات المنصبببببببوص عليما في  3خاص عل  الدول األطراف التي ت تو  باأللغام بموج  الماد  

لنقص ا بالغ في  ا   ، نظر 9  بموج  الماد  ، وعل  الدول األطراف التي لديما التيامات غير ملببدد5الماد  
 ن ه المجاالت. 

وسببببببتعيز شببببببراستما مع  9وسببببببتعطي اللجنة األولولة للجمود المب ولة  حراز تقدم في تنوي  الماد   -14
 اللجنة الدول ة للصلي  األحمر واالت اد البرلماني الدولي في ن ا الصدد. 

 مدني بشقن ت درات االمتثال التي تواجمما االتواي ة.وستواصل اللجنة تواعلما مع المجتمع ال -15
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