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 االجتماع السادس عشر
 2017ديسمرب كانون األول/  21-18فيينا، 
 )هـ( من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
 تدمري خمزوانت األلغام املضادة لألفراد

قية )تدمري املخزوانت( من اتفا ٤االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة   
 (١)األلغام املضادة لألفرادحظر 

 مقدمة من رئيس االجتماع السادس عشر للدول األطراف  

 موجز -أوالا  
(، ١5يف ختـــاال امجتمـــاس اشــــامل عألـــف لاــــدول األلـــفاا )اجتمــــاس الـــدول األلــــفاا  -١

ول بلــفاا قــد دنــت بعدــ  وعقــإ العــول دالنــدا عــن الاــاا التعاما ــا املتزاقــ، دتــدم   عو  ــا،  ا
وث دول بلــفاا، هــ  ثــمــن اماااقدــ،،  ــا يف  لــ   ٤أبهنــا م اــعال يف لــاع انادــ  املــاد  بفــاد  

لــ، ، ودو ٤املــاد   ا  اجــإلنهــا   ااــاا التعاما ــبو فاندــا ودــدوعول والدــا ل، نااــت عــن املاعــد ا
 لفا واحد ، ه  عمال، مل حين دزد املاعد النها   احملدد هلا.

من خط، عمل مادااا،  شد اجتماس  5الىل عقم  ٧  من عقم ويف سداق اناد  ااجفاءا -٢
هــاد يف اكزدــا اج ٤  الــدول األلــفاا الــث م لتزــل التعاما ــا  اجــإ املــاد ١5الــدول األلــفاا 

 سبدل الااا التعاما ا دتدم   عو  ا.
قادمهـا وبفاد  دول، لفا، ه  داغاعاي، دنقل  عو   مـن األلغـاال املدـاد  لافـفاد الىل ال -٣

 دغفض ادم ها. 
 ، بعانت ددوعول الااا دف جمها املتزاق دتدم  املخعو  .٢0١٧ويف ندسال/بدفيل  -٤
 ٣0يف ماعـــد بق ـــا   ،مـــن اماااقدـــ،، اقـــدال الـــدول األلـــفاا ســـناايا  ٧و اجـــإ املـــاد   -5

الــث لاكهــا ندسـال/بدفيل، مزاامــا  ةدثــ، عــن اكمـاس الكاــ  ملخــعو   األلغــاال املدـاد  لافــفاد 
__________ 

ويف  ٧بعــد  هــ   امســتنتاجا  مســتخداال املزاامــا  املقدمــ، مــن الــدول األلــفاا يف اقاعيفهــا  اجــإ املــاد   (١)
  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، دــفامأل اــدم   ــعو   األلغــاال املدــاد  
لافـــفاد وعـــدد األلغـــاال املدـــاد  لافـــفاد املخعونـــ، الـــث دمـــف  يف الســـن، التقا دـــ، الســـادق،. واـــاف  

األمهدـ، مـن بجـل اقدـدم التقـدال مزااما  ةدث، يف التقاعيف السناي، املتزاقـ، ملألـاافد، بمـف يف ةايـ، 
  .٤احملفا والتحداي  القا م، يف اناد  املتعاما  املتزاق، دتدم  املخعو    اجإ املاد  

،  تإ الـف دل الىل بو فاندـا ودـدوعول وعمـال والدـا ل مـن ٢0١٧ندسال/بدفيل  ٢5ويف  -٦
. ٧ملـــاد   اللـــاع ايفبجـــل األـــعدزها عاـــل اقـــدث مزاامـــا  ةدثـــ، يف اقاعيفهـــا املتزاقـــ، ملألـــاافد، 

اااقد، مزااما  ةدثـ، من ام ٤وقدمت مجد  الدول األلفاا األعد  الث ازمل عال اناد  املاد  
دـا ودـدوعول والدـا ل . وماةاف، الىل  لـ ، قـدمت بو فان٧احكاال  ا  ال ا، من املاد  لوفقاا 

 و  ل  داغاعاي مزااما  ةدث، خول اجتماعا  ما دني الدوعا . 
واباّـــع دزـــل الـــدول األلـــفاا عـــن األلغـــاال املدـــاد  لافـــفاد احملـــتا  هبـــا ألةـــفاض  دعهـــا  -٧

وبوصــل الــف دل، حفصــاا  عاــل الاةــا   .زغــاال املدــاد  لافــفادمــن األل معتباعهــا ز ــعو ا  ٣املــاد  
وااادي احلساب املعدوج، دزدال اادوغ عن األلغاال املداد  لاففاد احملتا  هبا ألةفاض مسما  
هبــا معتباعهــا ز ــعو ا  مــن األلغــاال املدــاد  لافــفادز واادــوغ عنهــا عاــل حــد . ويف هــ ا الســداق 
 كـن لاــدول األلــفاا امســتزان، دــدلدل اادــوغ مـن بجــل الةــااء الألــاافد، د ــاع  م لــبل فدهــا 

 دألأل املسا ل املتزاق، مملاداني ٣ و٤   اتدهما.
الىل املزاامـــــا  احملدثـــــ، املتزاقـــــ، ملألـــــاافد، واملقدمـــــ، مـــــن الـــــدول األلـــــفاا يف اا واســـــتناد -٨

دــ، األلغــاال اــل بهنــا  ما   التالدــ، عبو الىل املزاامــا  الــث ســبق اقــد ها، ااهــم البدــ ٢0١٧ عــاال
 : عمال، والدا لو دوعول، املداد  لاففاد املدمف  والث م يعال يتزني ادم ها من بو فاندا، ود

 الدول، الطفا
المجـــــا  عـــــدد األلغـــــاال 
 املداد  لاففاد املدمف 

 فادالمجا  عدد األلغاال املداد  لافـ
 الث م يعال يتزني ادم ها

 مـــا تاقـــ  ااـــاا املتعاالتـــاعيل امل
 ٤املتزاق، مملاد  

 باع  صاف (٢)٣ ٩١٩ ٩٢٧ ددوعول    
م يـــــــعال يتزـــــــني حتديـــــــد اجـــــــدول  ٦٤٣ ٢٦٧ ٩٢٤ ٩00 (٣)الدا ل

 (٤)العمين
 ٢0٢١ (٦)٤ ٩١١ 5٨٩ (5)١ ٨٩١ ٧٩٢ بو فاندا
 ااحباــال املاعــد النهــا   احملــدد ااــ ١0 ٦٨٢ ٤ 5٧٨ (٧)عمال

 ٤املتعاما  املتزاق، مملاد  
__________ 

. ويف مزاامـا  بخـفم مقدمـ، يف ٢0١٧حعيفال/يانده  ٩ددال بدلت ده ددوعول، اجتماعا  ما دني الدوعا ،  (٢)
 . لغماا  ٣ ٦٦٧ ٦٢٣ف  داع ، اادد ددوعول أبل المجا  عدد األلغاال املداد  لاففاد املدم٢0١٧بايع/مايا  ١٧

، والتقفيـف الــ ي قدمتـه الدــا ل يف ٢0١٧حعيفال/ياندـه  ٩ددـال بدلـت دــه الدـا ل، اجتماعـا  مــا دـني الــدوعا ،  (٣)
 . ٧عن اناد  املاد   ٢0١٧عاال 

أبل مـن املتاقـ  اـدم  املخـعول املتبقـ  عاـل مـدم  ٢0١٧حعيفال/ياندـه  ٩بفاد  الدا ل يف البدال املدىل دـه يف  (٤)
 دزد ااقد  الزقد املنقح م  وااع  الدفاس.  شهفاا  ٢0  فت 

، والتقفيـف الـ ي ٢0١٦األـفين الزـان/نافم   ٣0ددال بدلت ده بو فاندا يف امجتماس اشامل عألف لاـدول األلـفاا،  (5)
ا  لاـفق دـني المجـخعون، املدمف  هـا ا. وعدد األلغاال املداد  لاففاد امل٧عن اناد  املاد   ٢0١٧قدمته بو فاندا يف عاال 

 . ٢0١٧ تزني ادم ها يف عاالواا  الث م يعال ي ٢0١٦عدد األلغاال املتبقد، من الث  ال يتزني ادم ها يف عاال 
 . ٧عن اناد  املاد   ٢0١٧التقفيف ال ي قدمته بو فاندا يف عاال  (٦)
  .٧عن اناد  املاد   ٢0١٧التقفيف ال ي قدمته عمال يف عاال  (٧)
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: اسـتنتاجات ٤املعلومات املقدمة مـن الـدول األطـراف عـن تنفيـذ املـادة  -اثنياا  
 الرئيس

 بيالروس  
، أبل املااةــد، األوعوددــ، وّقزــت ٢0١٦األــفين الزــان/نافم   ٢٤بفــاد  دــدوعول، يف  -٩
( Expalاحملــدود  ) Explosivos Alavesesمــ  شــف ، اا عقــد ٢0١0 ــانال األول/ديســم    ٢٢يف 

. وخ  ــــت املااةــــد، األوعوددــــ، PFM-1 مويــــني لغــــم مــــن لــــفاا ٣مــــن بجــــل اــــدم  ب زــــف مــــن 
من الظفوا اسـبإ يف التـأخ  اا ياعو لامألفوس. و ّ ف  ددوعول أبل عدد ٣ ٩00 000 مباع

بل  ـدد السـكال احلاصل يف املفحا، التطبدقد، لزماد، ادم  األلغـاال، م سـدما املخـالف الـث  كـن 
 .PFM-1 والبدئ، من جفاء ادم  األلغاال من لفاا

يف الات   PFM-1 لتدم  األلغاال من لفاااا دنت مففق Expalوبفاد  ددوعول أبل شف ،  -١0
 : منألأ  عال شكل حاوي، لزات عناصفها الف دسـد،٢0١٤الىل آ اع/ماعل  ٢0١١من ندسال/بدفيل 

تاع  ال خ   املباشف، ونظاال لتنقد، الغاا ملن  اللوق مااد ةـاع  يف ةفف، مدعع، مسدك، اجدعال ل
اــدمف  Expalأبل  . وبفــاد  دــدوعولPFMيف الغــوا اجــاي مــن جــفاء اــدم  األلغــاال مــن لــفاا 

 ــــعو   األلغــــاال املدــــاد  لافــــفاد البدوعوســــد، مســــتخداال اكنالاجدــــا  مبتكــــف ، بو مــــا يســــمل 
ااأل امناعــاع خولــه ناــااي  صــاب، وازــال الغــااا  لتكــال يف زالتاعــ  البــاعدز الــ ي األــكل نــا 

حال، آمن،، حبدث يتسىن التخاص منها يف مدافن الناااي  ال اب،. وشـاع  مافاـال ددوعوسـدال 
 يف خدم، مففق التدم .

 ، بفــاد  دــدوعول أبهنــا ب ماــت اــدم  مجدــ   ــعو   األلغــاال٢0١٧ندســال/بدفيل  5ويف  -١١
 . ٤لاماد  وفقاا د املداد  لاففا

، أبهنـــــــا دمـــــــف  ٢0١٧بايع/مـــــــايا  ١٧وبفـــــــاد  دـــــــدوعول، يف مزااما ـــــــا املقدمـــــــ، يف  -١٢
 PMN مــن لــفاا لغمــاا  ٢٩٤ ٧٧5لافــفاد،  ــا يف  لــ  اا مدــاد لغمــاا  ٣ ٦٦٧ ٦٢٣جمماعــه  مــا
 ٣ ٣٧٢ ٨٤٨و ٢00٦، يف الاــــت  مــــا دــــني بايع/مــــايا و ــــانال األول/ديســــم  POM-2و PNM-2و

. وبفــاد  ٢0١٧وندســال/بدفيل  ٢0١٤، يف الاــت  مــا دــني آ اع/مــاعل PMN-1مــن لــفاا  لغمــاا 
   حعيـــفال/ ٩و ٨دـــدوعول، يف مزااما ـــا املقدمـــ، يف اجتمـــاس مـــا دـــني الـــدوعاني املزقـــاد يـــام  يف 

 لاففاد. اا مداد لغماا  ٣ ٩١٩ ٩٢٧، أبهنا دمف  ما جمماعه ٢0١٧يانده 
ل ال ماهلــا اــدم  مجدــ   ــعو   األلغــاال املدــاد  لافــفاد وعحــإ الــف دل  عــول دــدوعو  -١٣
. وخاص الف دل الىل بل ددوعول قدمت مزاامـا  عـن  مدـ،  ـل نـاس مـن األلغـاال ٤لاماد  وفقاا 

املدـــاد  لافـــفاد الـــث دأمـــف  وعـــن بعقـــاال جمماعـــا  ااـــ  األلغـــاال و ـــ ل  عـــن األســـالدإ املتبزـــ، 
  لتدم  األلغاال املداد  لاففاد.

 واننالي  
 ٩و ٨بفــاد  الدــا ل، يف مزااما ــا املقدمــ، يف اجتمــاس مــا دــني الــدوعاني املزقــاد يــام   -١٤

، الىل ١5، أبل جمال الدولـ، القـانان خاـص، منـ  اجتمـاس الـدول األلـفاا ٢0١٧حعيفال/يانده 
  شـف ، بنه م ياجد من الناحد، القاناند، عا ق فاهف حيال دول ااقد  وااع  الدفاس الزقد املنقح م

Hellenic Defence Systems (HDS)وبشـــــاع  الدـــــا ل  ـــــ ل  الىل بل الاالـــــ، الطـــــاد  الزســـــكفي . 
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 لالغاال املداد  لاففاد،  ما وصـاته الألـف ،، ياـال امشـتالا  الـث حـدد ا األع ـال الزامـ، لاعـد 
 الىل املزاي  املزتا هبا. اا الدا ن، استناد

دزـد اا شـهف  ٢0اتاق  اـدم  املخـعول املتبقـ  عاـل مـدم فـت  وبفاد  الدا ل أبل الألف ،  -١5
 ااقد  الزقد املنقح م  وااع  الدفاس. 

وخاص الف دل الىل بل الدا ل قـدمت مزاامـا  عـن اجـدول الـعمين احملتمـل ااباعـه حاملـا  -١٦
 اسـتكمل ااجـفاءا  الداخادـ، الوامـ،. ويف هـ ا السـداق، يألـع  الـف دل الدـا ل عاـل بل اقــدال،

لتـــدم  مـــا ابقـــل مـــن اا ةـــدداا امندـــاا ووااع  الـــدفاس، اللـــاع  HDSفـــاع ااقدـــ  الزقـــد املـــنقح دـــني شـــف ، 
  عو   األلغاال املداد  لاففاد. 

ـــــالع  Videxوفدمـــــا يتزاـــــق مأللغـــــاال املدـــــاد  لافـــــفاد املخعونـــــ، يف مفافـــــق  -١٧ يف داغـــــاعاي والب
الــــدفاس الباغاعيــــ، بداغتهــــا أبنــــه م ياجــــد يف ، بفــــاد  الدــــا ل أبل وااع  لغمــــاا  ١٩0 5٧٢ عــــددها

بعاة  داغاعاي شف ،  كنها التكال  اال، لاد  اا  األلغاال الزسكفي، ومن مث فإل خداع التدم  
ويف ةــــاء هــــ ا الاةــــ ، قــــدمت الــــدا ف  املخت ــــ، يف وااع  الألــــؤول  اا.يف داغــــاعاي مل يزــــد مطفوحــــ

لتاةـــدحا  الوامـــ، دألـــأل الزقبـــا  القاناندـــ، الـــث  ـــإ اشاعجدـــ، الدا ندـــ، الىل نظ  ـــا الباغاعيـــ، ا
 نطدها من بجل اساي، املسأل،.  HDSعال شف ، 

 ، أبنــه م يــعال٧يف اللــاع املــاد   ٢0١٧وبفــاد  الدــا ل، يف اقفيــف الألــاافد، املقــدال يف عــاال  -١٨
 يف مســتادعا   ــعو ا  لغمــاا  ١٩0 5٧٢لافــفاد، منهــا اا مدــاد  ــعو ا  لغمــاا  ٦٤٣ ٢٦٧ يتزــني اــدم 

VIDEX  يف داغـــاعاي. وبفـــاد  الدـــا ل  ـــ ل  أبل فـــفق الاغمـــني دـــني الزـــدد الـــ ي ســـبق العونـــه
 لافــفاد دــدما اا مدــاد لغمـاا  ٤٢( والزـدد احلــا  يزــعم الىل اسـتخداال الســاطا  الباغاعيــ، ٦٤٣ ٢٦5)

ـــاع يف اللـــاع التحقدـــق يف بصـــل امناعـــاع الـــ ي حـــدث يف مفافـــق  ٤٤مـــن  . Videxاجـــفاء اختب
 بلغاال مداد  لاففاد قد دمف  ملازل.  ٩٢٤ ٩0٩وبفاد  الدا ل   ل  أبل 

يف  وبدفا الف دل بنه عةم عدال الدوغ الدا ل عن بي ادم  ملخعو   األلغاال املداد  لاففاد -١٩
بلغاال مداد  لاففاد دني جمماس األلغـاال املباـع عـن اـدم ها  ٧يزادل اا ، يبدو بل هنا  ففق٢0١٦عاال 

ــــد٩٢٤ ٩0٢) ٢0١5يف عــــاال  ــــع عــــن ا ــــ  املبا  (.٩٢٤ ٩0٩)٢0١٦م ها يف عــــاال ( وجممــــاس اا
، أبل ٢0١٧حعيفال/ياندـــه  ٩و ٨وبفـــاد  الدـــا ل، يف اجتمـــاس مـــا دـــني الـــدوعاني املزقـــاد يـــام  

يف  لغم وبل الافق يزعم الىل خطأ ٩٢٤ ٩00 مد، األلغاال املداد  لاففاد الث دمف  ملازل ازادل 
 خاص الف دل الىل بل الدا ل قد بوةحت مسأل، اكماس الكا  ملخعو   األلغاال املداد الطباع،. و 

 لاففاد املدمف . 
النــه عاــل الــفةم مــن بل الدــا ل مل اقــدال منتظــاال مزاامــا  ةدثــ، عــن  وخــتم الــف دل قــا وا  -٢0

املســـأل، داةـــ   حالـــ، األلغـــاال املدـــاد  لافـــفاد املخعونـــ، يف داغـــاعاي، فـــإل ااســـفاس يف اســـاي، هـــ  
 جدول امين واةح لتدم  ه   املخعو   سدكال ماة  افحدإ.

 أوكرانيا  
مويـني لغـم  ٣، بفاد  بو فاندا أبل اجدول العمين لتدم  ٢0١٦آب/بةسطل  ١٦يف  -٢١

 -يتاقـا عاـل القـدع  اانتاجدـ، ملؤسسـ، زعادطـ، اانتـاج الزامـ   PFM-1مداد لاففاد مـن لـفاا 
الكدمدــا  ز احلكامدــ،، وهــ  اجهــ، الااعاــ، الاحدــد  يف بو فاندــا املخالــ، الــتخاص  م ــن  مفاــاةفاد
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مــن األلغــاال املدــاد  لافــفاد. وبفــاد  بو فاندــا أبل مــن املتاقــ ، يف حــال اســتمفاع املزــدل احلــا ، 
أبل اـدم  مجدـ   بيدـاا . وبفـاد  بو فاندـا ٢0١٩ادم  ه   املويني الزوث، من األلغاال حباال عاال 

ملقــدع  اانتاجدــ، اا ، عهنــ٢0٢١ ــعو   األلغــاال املدــاد  لافــفاد مــن املتاقــ  بل يكتمــل يف عــاال 
 لاعه، املتزاقد  املخال،. 

، بفاد  بو فاندا أبل ح ،  ب   من املااعد املالد، لاباـد ١5ويف اجتماس الدول األلفاا  -٢٢
فاس، وبل اـدم   ـعو   األلغـاال ، حنا العداد قاا  الـد٢0١٤ااجه مألسال، من  شباط/ف ايف 

 املداد  لاففاد قد ااقـا. ومـ   لـ ،   ـف  بو فاندـا بهنـا، عاـل الـفةم مـن صـزاد، احلالـ، امقت ـادي،
األلغــاال املدــاد  لافــفاد مــن  ، عمادــ، اــدم ٢0١5الداخادــ،، اســتأنات يف  ــانال األول/ديســم  

ااقال الةافدال دـني وااع  الـدفاس وو الـ، . وقد وأق  يف ه ا ال دد ااPFM-1Sولفاا  PFM-1لفاا 
( وةطــ، مفاــاةفاد الكدمدا دــ،: NSPAالــدعم واملألــتاي  التادزــ، ملنظمــ، حاــا  ــال األلاســ  )

مـن  لغمـاا  ٦٤٢ ٩٦0مـن بجـل اـدم   ٢0١5األفين الزـان/نافم   ٢٦ااااق بول ددب ناا   يف 
 ٤٦٤ ٨٩٦من بجل اـدم   ٢0١٦آب/بةسطل  ٢٢، وااااق اثل ددب ناا   يف PFM-1لفاا 
مـن لـفاا   ـعو ا  لغماا  ٦٤٢ ٩٦0. ويف ه ا االاع، بفاد  بو فاندا أبل PFM-1Sمن لفاا  لغماا 

PFM-1 من لفاا  ٢٤ ٦٨٤وPFM-1S .،دمف  ملازل يف ةط، مفااةفاد الكدمدا د 
 فاندـا، بفـاد  بو ٢0١٦املزقـاد يف  ـانال األول/ديسـم   ١5ويف اجتماس الـدول األلـفاا  -٢٣

من بلغامها املخعون، املداد  لاففاد، وقدمت  مد،  ل ناس مـن  لغماا  ١ ٨٨٦ ٦٧٢أبهنا دمف  
مــن األلغــاال املخعونــ، املدــاد  لافــفاد دأّمــف   لغمــاا  ٦٦٧ ٦٦٤بنــااس األلغــاال املــدمف ، مــا يزــين بل 
أبنه  وبفاد  بو فاندابلغاال(.  ١ ٢١٩ 00٨)دأمف ما جمماعه  ١٤من  انزقاد اجتماس الدول األلفاا 

 بلغــاال مدــاد  لافــفاد، وقــدمت  مدــ،  ــل نــاس منهــا. وب ــد  ٤ ٩١٦ ٧0٩م يــعال يتزــني اــدم  
بلغــاال ماجــاد م يف منــالق خــاعج  ٦05البــالع عــددها  OZM-4بل األلغــاال مــن لــفاا اا بو فاندــا جمــدد

اد الـــث م يـــعال يتزـــني ســـدطف  بو فاندـــا الازادـــ،، يف حـــني بل مجدـــ   ـــعو   األلغـــاال املدـــاد  لافـــف 
 افسا   حتت سدطف  اجد  األو فان.  ٦ادم ها ااجد يف 

 ، أبنــه م يــعال٧يف اللــاع املــاد   ٢0١٧وبفــاد  بو فاندــا، يف اقفيــف الألــاافد، املقــدال يف عــاال  -٢٤
. ٢0١٧ ـانال الزان/ينـايف   ١مـن اا لافـفاد اعتبـاع اا مداد  عو ا  لغماا  5٨٩ ٩١١ ٤ يتزني ادم 

وبفاد  بو فاندا قأدمت مزااما  عن  مد،  ل ناس من األلغاال املداد  لاففاد الث حيتا  هبا الباد. و 
بيداا  أبل ٦05 بلغاال من  عول األلغاال املداد  لافـفاد الـث م يـعال يتزـني اـدم ها ااجـد يف منـالق 
خـــاعج ســـدطف  بو فاندـــا الازادـــ،. وماةـــاف، الىل  لـــ ، بفـــاد  بو فاندـــا دتـــدم  ٨٤0 ٦5٢ لغمـــاا  

 مداداا لاففاد خول الات  من ١   انال الزان/ينايف ٢0١٦ ١الىل ١   انال الزان/ينايف ٢0١٧. 
، ٢0١٧حعيفال/يانده  ٩و ٨وبفاد  بو فاندا، يف اجتماس ما دني الدوعاني املزقاد يام   -٢5

 لغمـاا  ٤٦٤ ٦٤0دمدا د، ودتاق  ةط، مفااةفاد الك PFM-1Sمن لفاا  لغماا  ٣5٦ ٦٤0دتدم  
 من األلغاال املداد  لاففاد الث يتزني ادم ها. 

وخاـــص الـــف دل الىل بل بو فاندـــا قـــدمت مزاامـــا  عـــن جهادهـــا الفامدـــ، الىل انادـــ  دف جمهـــا  -٢٦
املتزاق دتدم  املخعو  ،  ا يف  ل  جدول امـين ااـاا الـ  مأل. ومـ  بل بو فاندـا قـدمت اااصـدل 

ق مــــ ال دــــني وااع  الــــدفاس وو الــــ، الــــدعم واملألــــتاي  التادزــــ، ملنظمــــ، حاــــا  ــــال عــــن بحــــدث اااــــا
( وةطــ، مفاــاةفاد الكدمدا دــ،، فــإل اقــدث املعيــد مــن التااصــدل عــن خطــ  اــدم  NSPAاأللاســ  )

 سدكال ماة  افحدإ. PFMاكماس الكا  ملا ابقل من  عول األلغاال املداد  لاففاد من لفاا 



APLC/MSP.16/2017/7 

GE.17-18304 6 

دــــني عــــدد  لغمــــاا  ١٤ ٨٢٤الل ااةــــدح بو فاندــــا الاــــفق الــــ ي يزــــادل  الــــف دل قــــا وا وخــــتم  -٢٧
( والزـدد املقـدال يف اقفيـف ٦٦٧ ٦٦٤)١5قدال يف اجتماس الدول األلفاا األلغاال املخعون، املدمف  امل

( ســـدكال ماةـــ  افحدـــإ. وســـ حإ امجتمـــاس  ـــ ل  ٦5٢ ٨٤0الألـــاافد، الســـناي ألو فاندـــا )
اكمــــاس الكاــــ  لالغــــاال املدــــاد  لافــــفاد الــــث دمف ــــا، و)ب( اكمــــاس الكاــــ  دتاةــــدح بو فاندــــا )ب( 

 .٢0١٧من بياال/سبتم  اا لالغاال املداد  لاففاد الث م يعال يتزني عادها ادم ها اعتباع 

 بلغاراي  
            ، ٧يف اللــــــــاع املــــــــاد   ٢0١٤بفــــــــاد  داغــــــــاعاي، يف اقفيــــــــف الألــــــــاافد، املقــــــــدال يف عــــــــاال  -٢٨
ـــــاال يف  لغمـــــاا  500 5٩0قـــــل دن ـــــا ل الىل ةـــــاعن ل مـــــن  ـــــعول األلغـــــاال املدـــــاد  لافـــــفاد مـــــن الد

وقأدمت مزااما  عـن   مدـ،   ـل نـاس مـن بنـااس األلغـاال املدـاد  لافـفاد. دغفض ادم ها.  داغاعاي
 .VIDEX JSC  وبفاد  داغاعاي أبل املؤسس، الث خالتها داغاعاي ااق  األلغاال املنقال، ه 

 ١٩٧ ٦00، أبل ٢0١5وبفـاد  داغـاعاي يف اجتماعـا  مـا دـني الـدوعا  املزقـاد  يف عـاال  -٢٩
لتــدم  األلغــاال عنــدما وقــ  اناعــاع يف احملطــ،  VIDEXلغــم مدــاد لافــفاد  انــت  عونــ، يف ةطــ، 

مدــــاداا لافــــفاد بثنــــاء  لغمــــاا  ٦ ٩٨٦. ودأمــــف مــــن ااــــ  األلغــــاال ٢0١٤األــــفين األول/ب تــــادف  ١ يف
ـــف دزـــد  لـــ ، ودقـــ  منهـــا  امناعـــاع بو  اقفيـــف يف داغـــاعاي، وبفـــاد . لغمـــاا  ١٩0 ٦١٤اســـتأزدد مث دأمّب

لافـفاد  انـت اا مدـاد لغمـاا  ١٩0 5٧٢، أبل ٧يف اللاع املاد   ٢0١5اافد، ال ي قدمته يف عاال الأل
، ٧يف اللـاع املـاد   ٢0١٦ عون، يف احملط،. وبفـاد  داغـاعاي، يف اقفيـف الألـاافد، الـ ي قدمتـه يف عـاال 

لافـــفاد  انـــت  عونـــ، يف احملطـــ،. ومحـــ  الـــف دل بل  مدـــ،  ـــعو   اا مدـــاد لغمـــاا  ١٩0 5٦٤أبل 
 ٢0١5بلغــاال دــني عــام   ٨داغــاعاي مــن األلغــاال املدــاد  لافــفاد املباــع عنهــا قــد ا ادــت  ــا يزــادل 

لافـفاد الـث وقال الل ااةـدح هـ   املسـأل، وابدـال اكمـاس الكاـ  ملخـعو   األلغـاال املدـاد   ٢0١٦و
  حتتا  هبا داغاعاي سدكال ماة  افحدإ.

أبهنــــا بلــــت مجدــــ  التــــداد  القاناندــــ،  ١٤وبفــــاد  داغــــاعاي يف اجتمــــاس الــــدول األلــــفاا  -٣0
الوامــ، اعــاد  األلغــاال املدــاد  لافــفاد الىل الدــا ل وبل األلغــاال ةــتا  هبــا يف مســتادعا   تامــ، 

 ومؤمن، يف امل ن . 
، ٢0١٧حعيفال/ياندـه  ٩و ٨عاي، يف اجتماس ما دني الدوعاني املزقاد يام  وب د  داغا -٣١

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.

فا الف دل بمهد، استمفاع الألاافد، هب ا الألأل، وبشاد دتقدث داغاعاي منتظاال مزاامـا  وبد -٣٢
عــن  ــعو   األلغــاال املدــاد  لافــفاد املنقالــ، الىل القادمهــا دغــفض اــدم ها مــن جانــإ دولــ، لــفا 

 بخفم، وشع  داغاعاي عال املد  يف  ل .

 عمان  
ملتعاما ــا املتزاقــ، ملألــاافد، وفقــاا  ٢0١٧بفــاد  عمــال، يف املزاامــا  املقدمــ، يف عــاال  -٣٣

 . ودتــدم ٢0١٦-٢0١5لافــفاد قــد دأمــف  يف الاــت  اا مدــاد لغمــاا  ٤ 5٧٨، أبل ٧يف اللــاع املــاد  
مـن األلغـاال املدـاد  لافـفاد  لغمـاا  ١0 ٦٨٢ه   املخعو   مـن األلغـاال املدـاد  لافـفاد يبقـل لزمـال 

بل اـدمف  ٢0١٧ . وبفاد  عمال أبنـه  ـال مـن املقـفع يف عـاالاملخعون، الث م يعال يتزني ادم ها
 بلغاال.  ٦ ١0٤آخف  عو   األلغاال املداد  لاففاد، وعددها  ٢0١٨يف عاال 
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وخاـص الـف دل الىل بل عمــال قـدمت مزاامــا  ما ـا، عــن  عوهنـا مــن األلغـاال املدــاد   -٣٤
لافـــفاد،  ـــا يف  لـــ  بنااعهـــا و مدا ـــا، وقـــّدمت خطـــ، مـــن بجـــل اســـتكمال اـــدم  هـــ   األلغـــاال 

 .٤لاماد  وفقاا املداد  لاففاد حباال املاعد النها   احملدد هلا 

ـــة مـــن الـــدول ا -اثلثاا   ـــدمري خمـــزوانت األلغـــام املعلومـــات املقدم ألطـــراف عـــن ت
 املضادة لألفراد اليت مل تكن معروفة من قبل 

، قــدمت الـدول األلــفاا التالدــ، مزاامــا  ةدثــ، عــن ١5منـ  اجتمــاس الــدول األلــفاا  -٣5
مــن خطــ،  ٧لإلجــفاء عقــم وفقــاا اــدم   ــعو   األلغــاال املدــاد  لافــفاد مل اكــن مزفوفــ، مــن قبــل، 

 عمل مادااا: 
، ٧يف اللــاع املــاد   ٢0١٦وبفــاد  بفغانســتال، يف اقفيــف الألــاافد، الــ ي قدمتــه يف عــاال  -٣٦

مــن  ــعو   األلغــاال املدــاد  لافــفاد  لغمــاا  ٣٣٧دتــدم  بففقــ، الــتخاص مــن األســاح، والــ خا ف 
 ــانال   ٣١الىل  ١ ٢0١٦ ــانال الزان/ينــايف   ١الــث مل اكــن مزفوفــ، مــن قبــل، خــول الاــت  مــن 

وقأــدمت مزاامــا  عــن   مدــ،   ــل نــاس مــن األلغــاال املدــاد  لافــفاد الــث . ٢0١٦ األول/ديســم 
 دأمف . 

، أبل ٧يف اللاع املـاد   ٢0١٦وبفاد  ماعيتاندا، يف اقفيف الألاافد، ال ي قدمته يف عاال  -٣٧
د بلغـاال مدـاد  لافـفا ٣بففق، الاال، األلغاال التادزَ، لاداـق املهندسـني ا تألـات يف وميـ، اـ ل امـاع 

  ــــانال األول/  ٢٨لاـــدمم  يف ثوثــــ، مااقـــ  منا ـــا،. ودأمــــف  هـــ   األلغـــاال يف اا مدـــاد لغمـــاا و 
 لامزاي  الدولد،.وفقاا محلفق املكألاا  ٢0١٦ديسم  

 ، ملززــاع٧يف اللــاع املــاد   ٢0١٦وبفــاد  ممو، يف اقفيــف الألــاافد، الــ ي قدمتــه يف عــاال  -٣٨
   ـانال الزـان/  ١زفوفـ، مـن قبـل واـدم ها خـول الاـت  مـن بلغاال مداد  لاففاد مل اكـن م ٦عال 
يكــن  . وقــد ا تأألــا هــ ا املخــعول الــ ي مل٢0١٦ ــانال األول/ديســم    ٣١الىل  ٢0١٣ينــايف 
مــن قبــل يف وميــ، ددادادــا يف  ــاال مهعــاع  داخــل منظامــ، األناــاق الــث  انــت اســتخدال اا مزفوفــ

 خول احلفب الزاملد، الزاند،.
    


