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 االجتماع السادس عشر 
 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 )د( من جدول األعمال املؤقت11البند 

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
التوصييات و اجات منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال: االستنت

 عاونالتاملتصلة بوالية اللجنة املعنية ابالمتثال القائم على 

 (1)استنتاجات اللجنة املعنية ابالمتثال القائم على التعاون  
مقدمية ميا اللجنيية املعنيية ابالمتثييال القيائم علييى التعياون دبييريو، السيويد، العييرا ،   

 ا(يرلندا الشمالية، النمسآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

 مقدمة  -أوالا  
 أنشطة اللجنة   

، وأجدد ا 2017كددانون اليناي/يندداي    25عقدددا النةنددت اجاماعدداا مناامددت ندايددت  مددن  -1
ًا  اواونيددا  مددل الدددول األ دد اه الددء اواجددد ادعدداماا ا ددا دا  أل ددا  م فدد اد، وأجدد ا ضددادل لأحددوا

 أيضا  مداوالا داخنيت. 
يف  وف غددت النةندددت مدددن اددياغت أ ددداليت عمن دددا الددء اانددداول القددد اً الدد   ينب ددد  ا دددا   -2

ً دا ملسداعل الدء ديت مدن اقضيت موينت، والرتايت املفضل لوقداعل النسداا، وفةد ل دديدد ةموعدت  
ًي  النةندت، ومدا ينب   ندد يف حالدت  د  القيداميةن ا ا دام ا كفوااح لنقضااي الديدل، وهيةدل اقدا

ًب يف املصدا،، وعققداا النةندت معامدل املددي. وأكددا النةندت عمن دا  يتأن أ دال وقوع اضا
  اال م نت مبا يةف  إلدخال الاوديقا الء ا اها منا بت. 

، اجاموددددت النةنددددت مددددل اينندددد  أوك انيددددا 2017 ددددباا/فرباي   10 ىل  8ويف الفددددرتل مددددن  -3
مددل اينندد  الدديمن.  2017نيسددان/أن يل  21وجنددوب السددودان والسددودان. واجاموددت النةنددت يف 

__________ 

ًي هددا املقدمددت مبوجددت املددادل اعامدددا هدد   اال ددانااجاا عنددا املونومدداا الددء قدددما ا الدددول األ دد اه يف  (1)  7اقا
ًااويف البياانا الء أدلت هبا يف اجاماعاا الدول األ  اه واالجاماعاا املوقودل نني  . الدو
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هدد   الدددول، ولنمونومدداا الددء قدددموها  ىل النةنددت.  وأع نددت النةنددت عددن امانارددا مللدداًكت اينندد 
ًاياس وواد   ًضيت ومل منامت هيومن  واواانت النةنت أيضا  مل احلمنت الدوليت حلا  األل ا  األ

 لانق  مدخقا من اعامل املدي نلأن مساعل االماينال. 
ً الت  ىل اليمن وجندوب أف ي2017أايً/مايو  5ويف  -4 ًعيس النةنت  قيدا والسدودان ، وجَّد 

وأوك انيددا لالددةيو ا عنددا موافددال النةنددت مبليددد مددن املونومدداا قبددل االجاماعدداا الددء  ددا وقد نددني 
ًاا يوم    حلي ان/يونيد.  9و 8الدو

 االستنتاجات  -اثنياا  
اددود النةنددت، انًققددا  مددن مددداوالةا وامللدداًكت الاواونيددت مددل الدددول األ دد اه املونيددت، أن  -5

 جاا الااليت واحلالت املاونقت مالماينال: ااقا م اال اناا

 جنوب السودان  
، يف ادعددداماا نلدددأن امايندددال جندددوب السدددودان 2014ناددد ا النةندددت، ندايدددت  مدددن عدددا   -6

ًدل يف املادل  من االافاقيت. وااونق ه   االدعاماا نقيا  القدواا الاانودت  1-1ألحةا  احلا  الوا
لأفدد اد يف املنًقددت ا يًددت مبدينددت الناادد  يف واليددت حلةومددت جنددوب السددودان ننلدد  أل ددا  مضددادل 

ًي  األخدد ل عددن انا اكدداا اافددا   أعدداا النيددل، وقددد ا ددا مدا هدد   االدعدداماا مددن  مددوجل الاقددا
وقف األعمال الوداعيت، الء حققت في ا ودققت من ا آليت ال اد والاحقق يف جنوب السدودان 

  . 2015آ اً/ماًس  16 ىل  1يف الفرتل من 
، أننددج جنددوب السددودان النةنددت ان جيلددد الددو م ال  ددو  أل امددا  2015ويف أايً/مددايو  -7

ًا احلةومدت أيضدا   ىل ادوونت الوادول  ىل املنًقدت املونيدت 2008مضادل لأف اد من  عدا   . وأ دا
نسدبت انودددا  األمدن. وأكددد الوضددل األمدم ايننددو مةادت داعدد ل األمددم املاحددل ل جدد اماا املاونقددت 

ًوا أيضدا   ىل أن الوضدل األمدم اودل مدن الصدوت  جد ام م ألل ا  يف جندوب السدودان، الد ين أ دا
 دقيقاا يف اال ا دا  املدَّعا لأل ا . 

، عددن أمنددد يف 2015أينول/ ددبامرب  29وأعد ب جنددوب السددودان، يف اجامدداع ع قددد يف  -8
 ىل دسن الوضل األمم يف والايا  2015آب/أغسًس  26أن يؤد  اافا  السق  املوقَّل يف 

ًل  الوحددددل وجنقنددد  وأعددداا النيدددل، و ىل ايسددد   جددد ام الاحقيقددداا. وأ نن دددت النةندددت أيضدددا  ان و ا
نددت لةدد  دقددق يف هدد   االدعدداماا فددًو دسددن الوضددل األمددم، ودعددت النةنددت الدددفاع  ددةَّنت ل

داع ل األمم املاحدل ل جد اماا املاونقدت مألل دا  واعامدل املددي  ىل  نلدام نويندت دقدق ملدرتكت مدل 
 احلةومت لناينبت من الوقاعل املاونقت مالدعاماا. 

نددت املونيددت مالماينددال ان لنددت ، أفدداد جنددوب السددودان النة2016 ددباا/فرباي   17ويف  -9
الاحقيق يف االدعاماا اوجد قيدد الالدةيل لةد   د   دقيقداا يف منًقدت النااد  نواليدت أعداا 
النيل نا ا   ىل دسُّن الوضل األمم هبدا  غد  أن جندوب السدودان  ادام  ىل مسداعدل لايسد  نقدل 

  ا  ال ملًاع ل.ميةن الواول  لي ف يق الاحقيق  ىل منًقت الناا  الء ال
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ً ددالت  ىل جنددوب السددودان 2016أايً/مددايو  3ويف  -10 ، وجَّ ددت النةنددت املونيددت مالماينددال 
وددت عددن الوضددل ومونومدداا عددن الادددان  املا دد ل لضددمان االماينددال   نبددت  ليددد في ددا مونومدداا  دَّ

فداد جندوب ، أ2016من خًت عمل مانواو. ويف عدا   29من االافاقيت واإلج ام  9وفقا  لنمادل 
ًيدت أو اددان  أخد   7السودان، يف اق ي   املقد  مبوجت املادل  ، اند مل يا   ادان  قانونيت أو  دا

ملنددل وقمددل أ  نلدداا  اددًو عنددا أيددت دولددت  دد ه مبوجددت هدد   االافاقيددت، ولةنددد مناددل  ملقيددا  
 ن لك يف املساقبل ومإلنقغ عن ه   الادان .

، أفدداد جنددوب السددودان النةنددت ان الوضددل األمددم ادددهًو 2017 ددباا/فرباي   10ويف  -11
ميةند يف الوقت ال اهن الاحقدق مدن االدعداماا. وأ داً  ، وأن جنوب السودان ال2016يف عا  

جنددددوب السددددودان أيضددددا   ىل أن مددددن الصددددوت عنيددددد يف الوقددددت الدددد اهن اندددداول مسددددألت الالدددد يواا 
 ضت عنا اعنس الال يو  الو م. الو نيت، و لك ملنا   ىل كين ل القوانني املو و 

واو ب النةنت عن اقدي ها لنوب السودان لاواوند مو ا ومدل الددول األ د اه، وااًندل  -12
النةنت  ىل ا ام اً الاواون مودد. وا حدت النةندت مملونومداا ا دودت الدء قددم ا جندوب السدودان 

نوجددد خدداع مملونومدداا ا دوددت نلددأن ال ددود املب ولددت لناحقددق مددن االدعدداماا. وا حددت النةنددت 
املاونقدت ملوضدل األمددم يف املندا ق الددء ق ددمت في ددا االدعداماا والددء يلدةل في ددا الوضدل األمددم 
عاعقا  أما  الاحقيقاا. والةل النةنت جنوب السدودان عندا الاوداون مدل ايدل اللد كام لضدمان 

ونومددداا ا دوددددت املاونقددددت  جددد ام الاحقيقدددداا يف أقددد ب وقددددت اةددددن. وا حدددت النةنددددت كدددد لك ممل
ًيدت أو اددان  أخد   ملندل وقمدل  مل ود الء يب هلا جنوب السودان ال ا  أيت ادان  قانونيت أو  دا

مدددن االافاقيدددت  9أ  نلددداا  ادددًو عندددا أيدددت دولدددت  ددد ه مبوجدددت هددد   االافاقيدددت، وفقدددا  لنمدددادل 
 من خًت عمل مانواو.  29واإلج ام 

 السودان  
ماا نلددأن ا ددا دا  كددل مددن القددواا املسددنحت السددودانيت والددي  اللددو  ق دددَّمت ادعددا -13

. 2012و 2011يف عدام   قًاع اللمال أل اما  مضادل لأف اد يف السدودان -لاح ي  السودان 
ًا  مل النةنت نلأن ه   االدعاماا من  كدانون األول/ديسدمرب  . وقدد 2014وا   السودان حوا

اينالدد الةامددل لقافاقيددت وم د  دقيقدداا لةلدف حقيقددت عدددل أكدد السددودان يف عددل منا ددباا ام
ادعاماا ااونق مبنا ق   وج  وهةنيج وجبنةو وهيبان وننينت. ولئن السودان ا اًاع أن يقدد  
لنةنددت اق يدد ا  دقيقيددا  داخنيددا  عددن هةندديج خنددي  ىل عددد   ًع أ  أل ددا  جديدددل مضددادل لأفدد اد، 

 ىل منددا ق أخدد   ق ددَّمت ادعدداماا نلددأرا، و لددك نسددبت فإندد أفدداد انددد مل يددامةن مدن الواددول 
 الوضل األمم يف ه   املنا ق. 

ً دددددددددند  ىل النةندددددددددت يف  -14 دددددددددد السدددددددددودان، يف الاحددددددددددي  ا ًددددددددد  الددددددددد   أ آب/  31وأكَّ
، أندددد ال  دددلن أو يصددنل أ  ندددوع مدددن األل ددا . وأ ددداً السدددودان  ىل أن األل دددا  2015 أغسددًس

ًعدددت مدددن ق ب دددل ااعددداا املوجدددودل يف نودددق مندددا ق جندددوب ك ً  قدددد اةدددون     دفدددان والنيدددل األ 
مام دل يف منا ق خاضوت لسيً ل ه   الماعاا. ومل اامةن لنت  دودانيت لاقصد  احلقداعق مدن 

ًةدا يف الد ين الينداي/نوفمرب  ، نسدبت 2015الواول  ىل منًقت جبنةو، الدء كدان مدن املقدً   اي
 األمن.األمًاً ال لي ل واوونت الانقل وانودا  
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، قددددددس  السدددددودان  ىل النةندددددت اق يددددد ين نلدددددأن الاحقيدددددق يف 2016 دددددباا/فرباي   1ويف  -15
اال ا دا  املدَّعا لأل ا  املضادل لأف اد من جانت الي  السدوداي. وقدد أ ج يدت الاحقيقداا 
يف منًقددت كينيمددو مبدينددت كددادوقن  )جنددوب ك دفددان( ويف منًقددت ننينددت )غدد ب ك دفددان( يف الدد ين 

، وخنصدددددت هددددد   الاحقيقددددداا  ىل أن الددددي  السدددددوداي ياقيدددددد ملالاماادددددد 2015ول/أكاددددون  األ
مبوجت االافاقيت، و ىل عد   ًع أل ا  جديدل مضادل لأف اد. ومل     دقيقاا يف مندا ق هيبدان 
ًل  جد ام دقيقداا  ًم  ديً ل حةومدت السدودان. وا داناج الاق يد  ضد و وجبنةو و  وج  ألردا خدا

 نا ق مبة د أن يسمح الوضل األمم ن لك.يف ه   امل
، أكسد السودان لنةنت ةددا  أند منال  إبج ام دقيقداا يف 2016 باا/فرباي   17ويف  -16

االدعاماا املاونقدت م دا دا  األل دا ، ولةدن أن نودق املندا ق ال ادلال اوداي مدن النلاعداا ومدن 
 غ  املمةن  ج ام دقيقاا في ا.

ً ددالت  ىل السددودان  نبددت  ليددد في ددا موافاةددا 2016ايو أايً/مدد 3ويف  -17 ، وج ددت النةنددت 
مددن  9مبونومداا  دوددت عددن الوضددل وكدد لك عددن الاددان  املا دد ل لضددمان االماينددال مبوجددت املددادل 

 من خًت عمل مانواو. 29االافاقيت واإلج ام 
ملوقددودل ، أكددد السددودان ةددددا ، عنددا هددام  االجاماعدداا ا2016أايً/مددايو  19ويف  -18

دد   هبددا  ًاا، الالامددد ان  ددي  النةنددت عنمددا  ملوضددل األمددم يف املنددا ق الددء ي ناادد  أن    نددني الدددو
، وهددو قددانون 2010دقيقدداا، وان يقددد   ىل النةنددت نسدد ت مددن قددانون مةافحددت األل ددا  لوددا  

 .من االافاقيت ويف ض عقوما عنا امل الفاا 1-1 ا  األفوال الء دا ها املادل 
، أننددددج السددددودان النةنددددت ان الوضددددل األمددددم الدددد   يوددددو  2017 ددددباا/فرباي   8ويف  -19

ًا  و نيدا  لاحقيدق السدق  قدد ياديح  الاحقيقاا ال يلال قاعما . وأفداد السدودان ان هنداا حاليدا  حدوا
 لنةنت اقص  احلقاعق ف ات إلج ام دقيقاا يف املنا ق املابقيت.

ددد  السدددودان، يف االج -20 ًاا يف و كَّ ، 2017حلي ان/يونيدددد  9اماعددداا املوقدددودل ندددني الددددو
اند أنلدأ لندت لناوامدل مدل االدعداماا املاونقدت مالمايندال، وأن هد   النةندت ا داناةت، مدن واقدل 
ًا اا اال اقصاعيت الء أ ج يت، أن األل ا  املضادل لأفد اد ال ا سدا د  يف املندا ق ا اضدوت  الد

اً السودان أيضا   ىل أن ا ام اً انودا  األمدن مدا  ال ميندل النةندت لسيً ل حةومت السودان. وأ 
 من  ج ام دقيقاا يف وقث منا ق من البند.

واو ب النةنت عن اقدي ها لنسودان لاواوند مل النةندت ومدل الددول األ د اه. ويف ضدوم  -21
ًدل مدددن السدددودان، ااًندددل النةندددت  ىل مواادددنت اواوردددا مدددل  السدددودان وا حدددت ا  املونومددداا الدددوا

ددي  ي د من السدودان نلدأن ال دود ال اميدت  ىل الاحقدق مدن االدعداماا عدن   يدق النةندت الدء 
أنلددأها السددودان لناصددد  هلدد   املسددألت. واخاامددت النةنددت، دديدددا ، قاعنددت  رددا  ددرتحت نانقدد  

دعدداماا والددء أ دداً مونومدداا  دوددت عددن الوضددل األمددم يف املنددا ق املابقيددت الددء ق دددمت في ددا اال
السودان  ىل أن وضو ا األمم يوو  الاحقيقاا. والةل النةنت السدودان عندا مواادنت الاوداون 

 مل ايل الل كام لضمان  ج ام الاحقيقاا يف أق ب وقت اةن.
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 أوكرانيا  
اع ا اب  ادعداماا ا دا دا  األل دا  املضدادل لأفد اد يف أوك انيدا ناوويدق الوجدود املددعا ألندو  -22

( يف OZMومددن  دد ا   MON خمانفددت مددن األل ددا  املضددادل لأفدد اد )األل ددا  اعنحددت واألل ددا  مددن  دد ا 
، دون دديددد واضددح لأ دد اه املسددؤولت عددن هدد ا اال ددا دا . 2014 قندديم أوك انيددا مندد  أواعددل عددا  

ًا  مل النةنت نلأن ه   االدعداماا مند  أايً/مدايو  امايناهلدا  ، وقدد أكددا2015و    أوك انيا حوا
الةامددل ألحةددا  االافاقيددت. وأكدددا أوك انيددا ةددددا  أن قواةددا املسددنحت ال اددو  هلددا ا ددا دا  األل ددا  

   ال ا نوب الافة  عن نود )عن   يق اإل وال الة  مع ( ال   ال دا   االافاقيت.
ًاا يف وقددد قدددمت أوك انيددا نيدداان  نلددأن هدد   املسددألت يف االجاماعدداا املوقددودل نددني  -23 الدددو

ًا  ىل عدد  وجدود عنااد  2015حلي ان/يونيد  ، وه  منالمت هب ا البيان من   لدك احلدني، وأ دا
 جديدل اضيف ا.

 2015وقدددد أنن دددت أوك انيدددا االجامددداع ال اندددل علددد  لنددددول األ ددد اه املوقدددود يف عدددا   -24
 انيدا أيضدا  ان نوجود منا ق من ومت خاضوت لواليا ا ولةن ا غ  خاضوت لسديً ةا. وأفدادا أوك

أعمددداال    يبيدددت ا نفسددد  يف مندددا ق مدددن  قنيم دددا  ضدددل لسددديً ةا، ومن دددا مندددا ق الاوددددين واهلياكدددل 
 األ ا يت.

، أكددددا أوك انيدددا لنةندددت ةدددددا  أردددا أايندددل لقافاقيدددت وأن 2016 دددباا/فرباي   18ويف  -25
ًدل  ًيبا  عددن االلالامدداا الددوا يف االافاقيددت. وأفددادا أوك انيددا ايددل وحددداا قواةددا املسددنحت اانقددا اددد

النةندددت ان ااعددداا مسدددنحت غددد  الاانودددت لندولدددت، يف مندددا ق يف جندددوب  ددد ق  البندددد ال  ضدددل 
لسيً ل أوك انيا، اسا د  األل ا  املضادل لأف اد، الء انفة  نفول الضحيت )مبا يف  لك األل دا  

ًل مبوجت اال MON-15من   ا    افاقيت.امللودل ا قا اوين (، ا او
ًا أوك انيددا أن لدددي ا خمددلوان  مددن األل ددا  املضددادل لأفدد اد وأرددا ا دداأنفت ادددم  هدد    -26 وكدد 

ًا أوك انيدددا  ىل أن  2015األل ددا  يف كدددانون األول/ديسدددمرب  نودددد اوقف دددا يف وقدددت  دددانق. وأ دددا
غد  أن ه   امل لوانا ليست ق يبت من ا ًدوا األماميدت )الدء قدد ااود ض في دا  ًد  السد قت(. 

نوددق األل ددا  املضددادل لأفدد اد ا دداولت عني ددا ااعدداا مسددنحت غدد  ةنوددت لندولددت يف منًقددت غدد  
خاضدددوت لسددديً ل أوك انيدددا )ك مييدددا(. واواقدددد أوك انيدددا أن نودددق هددد   األل دددا  ا سدددا د  يف الوقدددت 

 ال اهن وأن أوك انيا عين ا عني ا من   لك احلني.
ً ددالت  ىل أوك انيددا  نبددت  لي ددا في ددا موافاةددا ، وج ددت النة2016أايً/مددايو  3ويف  -27 نددت 

مددن  9مبونومداا  دوددت عددن الوضددل وكدد لك عددن الاددان  املا دد ل لضددمان االماينددال مبوجددت املددادل 
ًدهددا عنددا ال  ددالت،  ىل أن  29االافاقيددت واإلجدد ام  ًا أوك انيددا، يف  مددن خًددت عمددل مددانواو. وأ ددا

ًم  ديً ل أوك انيدا،ك انيدا ال ادلال، منوق منا ق دونياسك ولوهانسدك أونق دت يف أو   ؤقادا ، خدا
ًيت أو ادان  أخ   لضمان االماينال. ومل  اقد  أوك انيا مونوماا نلأن ا ا  أ  ادان  قانونيت أو  دا
ًاا يف  -28 ًا أوك انيدا، يف االجاماعداا املوقدودل ندني الددو  ىل  2016أايً/مدايو  20وأ ا

 PMN2و PMN1أوك انيدا مل ا سدا د  مًنقدا  يف  قنديم أوك انيدا )أن نوع األل دا  الدء ع يند  عني دا يف 
. وأفدددادا أوك انيدددا 2011(، وأن آخددد  خمدددلوانا هددد   األل دددا  د مددد  يف عدددا  POM2Rو PMN4و

ًيدت القد   املاماودت  ًعدت يف املندا ق ا اندت يف ا و أيضا  ان من املمةدن أن اةدون نودق األل دا    
 ومنًقت دونيسك(.محلةم ال ايت، ومنًقت خ  ون، 
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، أفددادا أوك انيدددا النةنددت ارددا الدددابد يف ا ددا دا  األل دددا  يف 2017 ددباا/فرباي   7ويف  -29
ًم  يً ةا، وارا ليس لددي ا مونومداا عدن املندا ق غد   منا ق خاضوت لواليا ا ولةن ا مؤقاا  خا

 انيددا ارددا اوااددل دديددد ا اضددوت لسدديً ةا الددء الددابد يف أن األل ددا  ا ددا  د مت هبددا. وأفددادا أوك
(. وأفددادا PMN4و PMN2مواقددل األل ددا  الددء مل يسددبق ا ددا دام ا مًنقددا  يف  قندديم أوك انيددا )مينددل 

ًا ددت قبددل  ًيل قددانون ملةافحددت األل ددا  وأرددا قيددد الد أوك انيددا النةنددت أيضددا  ارددا ف غددت مددن وضددل ملددا
مدددن االافاقيدددت،  5مبوجدددت املدددادل  اعامادهدددا. وفيمدددا ياوندددق مألجدددل ا ددددد لاقدددد   ندددت لنامديدددد

ًيدددت، ولةدددن مل ياحددددد نودددد الددددول الدددلمم.  ًا أوك انيدددا  ىل أن  جددد اماا اقدددد  الًندددت جا أ دددا
ًا النةنت  ىل أن اقد  الًنت يف الوقت ا دد أم  م م لاةنت عد  االماينال لقافاقيت.  وأ ا

مسدام  نلدأن هد   االدعداماا، واو ب النةنت عن امانارا ألوك انيدا مللداًكا ا يف حدواً  -30
وااًنددددل النةنددددت  ىل مليددددد مددددن الاودددداون مددددل أوك انيددددا. و ددددرتحت النةنددددت، عنددددا وجددددد الاحديددددد، 
مملونومدددداا ا دوددددت املاونقددددت ملوضددددل األمددددم يف املنددددا ق الددددء ق دددددمت في ددددا ادعدددداماا وال  ضددددل 

ا دانااجاا النةندت،  نبدا  لسيً ل أوك انيا. والحات النةنت أن أوك انيدا مل اقدد ، يف وقدت  عدداد 
، ولد لك فإردا دد  أوك انيدا عدل القيدا  ند لك مدن 5لامديد أجل الوفام ملالاماةا مبوجدت املدادل 

أجددل  رددام حالددت عددد  امايناهلددا لقافاقيددت. وعددقول  عنددا  لددك،  ددرتحت النةنددت كدد لك مبونومدداا 
ًيدت أو اددان  أخد   ملندل وقمدل  دوت عن ج دود أوك انيدا ال اميدت  ىل ا دا  أيدت اددان  قانونيدت  أو  دا

مدددن االافاقيدددت  9أ  نلددداا  ادددًو عندددا أيدددت دولدددت  ددد ه مبوجدددت هددد   االافاقيدددت، وفقدددا  لنمدددادل 
 من خًت عمل مانواو. 29واإلج ام 

 اليما  
ً ددد  مدددؤً   -31 االدعددداماا املاونقدددت  2013الددد ين الينددداي/نوفمرب  17أقددد  الددديمن يف نيدددان 

ً  يف عددا  م ددا دا  أل ددا  مضددادل لأ يف منًقددت  2011فدد اد مددن جانددت قددواا احلدد س الم ددو
واد  نددم ج مددو ، ملقدد ب مددن اددنوام، وأكددد هدد   االدعدداماا. ومندد   لددك احلددني، قددد  الدديمن 

كددانون الينددداي/   15راعيددا  ) ( واق يدد ا  2014آ اً/مدداًس  29م حنيددا  ) الدددول األ دد اه اق يدد ا    ىل
عننددد يف االجامدداع اليندداي علدد  لندددول األ دد اه ان يددوايف (، مبوجددت الالامددد الدد   أ2015 يندداي 

ت الاحقيددددق الدددد   ا يددددد الدددديمن  الدددددول األ دددد اه مبونومدددداا نلددددأن مددددا يندددد : )أ( حالددددت ونايةدددد
دديد املسؤولني عن نل  األل ا  املضدادل لأفد اد، والاددان  القحقدت املا د ل  )م( مصددً  )ب(

عني ا، ال  يما ملنا   ىل أن اليمن أعنن من  وقت نويد األل ا  املضادل لأف اد وكيفيت احلصول 
  املندا ق املن ومددت اددم  ايدل خمدلوانا األل ددا   )د( اددم  أ  خمدلوانا  ضدافيت ا ةالددف واً د

ًل ميةدددن أن ينفددد ها يف املسددداقبل املويندددت  )  ( اإلجددد اماا املا ددد ل ملندددل وقمدددل أ  أنلدددًت  ادددو
ًي  واملونومدداا املقدمددت أ دد اع يف املنددا ق ا اضددوت لواليددت  الدديمن أو  دديً اد. والدد  هدد   الاقددا

 ىل النةنددددت  ىل أن دقيقدددداا داخنيدددددت أ ج يددددت وأ حيندددددت  ىل  ةمددددت عسدددددة يت لننادددد  يف األدلدددددت 
والاحقق من ا. غ  أن اليمن أ اً  ىل أن ه   اإلج اماا أوقفت يف وقت الحق نسدبت القيدود 

  األمنيت والسيا يت والاقنيت يف البند.

، ق دددمت ادعدداماا جديدددل م ددا دا  األل ددا  املضددادل لأفدد اد يف 2015ويف أو /يوليددد  -32
ًي   عقميت  ىل نياانا أدىل هبا مسدؤولون عدن األعمدال  ًا اقا  افااا عدن وأنني وحلج. وأ ا

 املاونقت مألل ا  ومسؤولون احيون.
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انددد أ حددي  عنمددا  عددن   يددق وأفدداد الدديمن، يف االجامدداع ال انددل علدد  لندددول األ دد اه،  -33
و دداع  اإلعددق  م ددا دا  األل ددا  املضددادل لأفدد اد يف منددا ق و دد  وجنددوب البنددد حيدد  ادددًو 
ًا. وأفدداد الدديمن أيضددا  ان مواقددل هدد   األل ددا  ال اددلال غدد  واضددحت وأكددد أن مددن أولددوايا  املوددا

 احلةومت ال أدلت من أجل اوف  مونوماا  ددل عن االدعاماا.
، أننددج الدديمن النةنددت نوددد  ا دد  الوضددل وعددد   جدد ام دقيقدداا 2016 ددباا/فرباي   19 ويف -34

ولةندددد  2011 وأ جدد   آخددد  دقيددق يف عدددا جديدددل يف اال دددا دا  املدددعا لأل دددا  املضددادل لأفددد اد. 
 أوقف نسبت الوضل السيا   واألمم.

مبا     البند وأننج اليمن النةنت ك لك ان منا ق و   البند وجنوب البند ) -35 عدن( و
ملق ب من  افات اول منووت مألل ا  املضادل لأف اد. وأ داً الديمن  ىل أن هد   املندا ق املن ومدت 

ًةا نسبت النلاع.  ال ميةن  اي
ً دددالت  ىل الددديمن  نبدددت  ليدددد في دددا موافاةدددا 2016أايً/مدددايو  3ويف  -36 ، وج دددت النةندددت 

 9الادددان  املا دد ل لضددمان االماينددال ألحةددا  املددادل  مبونومدداا  دوددت عددن الوضددل ومونومدداا عددن
 من خًت عمل مانواو. 29من االافاقيت واإلج ام 

ان لديدد الد يوا   7، أفاد اليمن من خقل اق يد   املقدد  مبوجدت املدادل 2016ويف عا   -37
دها واصدددي ها و نيددا  مومددوال  نددد ادد س   حيددا ل األل ددا  املضددادل لأفدد اد و نااج ددا واصددميم ا وا ددا ا

 واال اً في ا ونقن ا و لين ا، ويف ض عقوما عنا ه   األفوال.
، أفدداد الدديمن النةنددت انددد مناددل  إبنددقغ النةنددت أوال  اول ملوضددل 2016أايً/مددايو  19ويف  -38

دددددلن أو ا سدددددا د  يف البندددددد  األمدددددم. وأ ددددداً الددددديمن كددددد لك  ىل أن األل دددددا  املسدددددا دمت يف الددددديمن مل   
اضدد  و  ددا ن قنددت مددؤخ ا  نصددوًل غدد  ملدد وعت  ىل الدديمن. وأ دداً الدديمن  ىل أن احلةومددت  دداة   امل يف

 دقيقا  يف ه   املسألت.
ًاا يف  -39 ، 2016أايً/مدايو  20وأ اً اليمن ةدددا ، يف االجاماعداا املوقدودل ندني الددو

ةومت ا  ا عددا  مدن  ىل أند يواجد عددا  من الاحدايا الديدل، من ا الانوث الديد، وأن احل
ا ًدددواا، من دددا وضدددل ا دددرتاايةيت جديددددل لايسددد  األعمدددال ال اميدددت  ىل الوفدددام ملالاماادددد مبوجدددت 
االافاقيدددت. وأكدددد الددديمن ةدددددا  أن احلةومدددت منالمدددت ملاحقيدددق يف ا دددا دا  األل دددا  وأردددا  ددداوقل 

 عقوما عنا األف اد املسؤولني عن ا ا اد األل ا  وا ا دام ا.
، أننددج الدديمن النةنددت ان الوضدل األمددم الدد اهن واالفاقدداً  ىل 2017نيسدان/أن يل  21ويف  -40

ًاا ونقدددي املونومددداا، كدددل  لدددك جودددل مدددن غددد  املمةدددن  جددد ام الاحقيقددداا املونقدددت. وأ ددداً  القدددد
الددديمن  ىل أن مدددن الصدددوت أيضدددا  احلصدددول عندددا مونومددداا موووقدددت نلدددأن مصددددً األل دددا  املضدددادل 

 دمت يف البند. وأ اً اليمن  ىل أن ال ود ال اهنت ال اميت  ىل  ا دبت املسدؤولني ِّس لدت لأف اد املسا
ت  نايةدت لأولدوايا اإلنسدانيت املنحدت الدء ةدده  ىل اينقيدف السدةان مب دا   األل دا ، وانفيد  أنلدًد

نفيد  خًدت الاً  ، واقد  املساعدل لنضحااي. وأ اً اليمن  ىل أن أحدد ال دود ال اهندت ياميندل يف ا
ًئ و دمام ج ود مةافحت األل ا  يف   اً األمم املاحدل لايس  انفي  االافاقيت.   اال اةانت لنًوا

ًاا يف  -41 ، 2017حلي ان/يونيد  9وأ اً اليمن ةددا ، يف االجاماعاا املوقودل نني الدو
الديمن عدن أمندد يف  ىل أن األل ا  الء ا ةالف يف البند ن قنت  ليد نً يقت غ  ملد وعت. وأعد ب 

أن يامةن من اقد  ا انااجاا نوينت لاقص  احلقاعق وأن  دد املسؤوليت، ا اةانت  لقدعاماا، 
  وأند  ا اوداد  ل جانت عن أيت أ ئنت و  قع النةنت أوال  اول.
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واو ب النةنت عن امانارا لنيمن مللاًكاد يف حواً مسام  ويف ابادل املونوماا املاونقدت  -42
الدعاماا، وااًنل النةنت  ىل مليد من الاواون مل اليمن خقل الوا  القاد . وأع ندت النةندت، م

يف  دديدا ، عن ا حيب ا نانق  مونوماا  دوت عن ال ود الدء يبد هلا الديمن مدن أجدل  جد ام دقيقداا
ت لواليادد ا ا دا  األل ا ، وأ  مونوماا  ضدافيت عدن نقدل وا دا دا  األل دا  يف املندا ق ا اضدو

  أو  يً اد.

    


