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 االجتماع السادس عشر
 2017ديسمرب /كانون األول  21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 1٤البند 

 ذه التقاريرهأو املطروحة يف سياق  7النظر يف املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب املادة 

 (1)7حالة اإلبالغ عن تنفيذ املادة   
 للدول األطرافمقدمة من رئيس االجتماع السادس عشر   

 مقدمة -أوالا  
معلوماا  ددةاة  مان اتفااقياة،  ن فقادن يانو    7للمااد   إن الدول األطراف ملزمة، وفقا   -1

 لى مجيع الدول األطراف. عالتزان قانوين يسري  7عما فتخذه من إجراءا  لتنايذ اتفااقية. واملاد  
مبااا    ،عامااة عاان  الااة فنايااذ اتفااقيااةويعطاات فقاادع املعلومااا  املدةااة املنت مااة ف اار   -2

املعلوماااا   ياااذ. و اااذهذلاااو فو ااايا إااااا ا  الااادول األطاااراف والعقباااا  املتملاااة املتبقياااة   التنا
 ت طالع اللجان بوت هتا.   رورية أيضا  

ومااان املبااااخ بةاااااة مااااااة أن فقاااادن الااادول األطااااراف الاااا  فناااااذ اتلتزامااااا  األيايااااية  -٣
  جلود .وأن ف ون  ذه املعلوما  رفيعة ا لوما  ددةة ينو   مبوجب اتفااقية مع

وابياااتطاعة الااادول األطاااراف الااا  ليسااات بةااادد فناياااذ اتلتزاماااا  األياياااية مبوجاااب  -٤
بساال لتيساا  بااالا املاتفااقيااة و/أو الاا  ت ملااو معلومااا  ددةااة لتقاادمبا أن فسااتخدن أدا  اإ

  اإبالا وفسريعه.
  املائاااة. وماااة مااان بااا  الااادول  ٥0أدىن مااان  2017مجااااع لعاااان ومعااادل اإباااالا اإ -٥

  ء ابلتزاما  أيايية.دول أطراف يتع  عليبا الوفا 2017األطراف ال  مل فقدن فقارير   عان 
 ٤أما معادل إباالا الادول األطاراف الا  يتعا  عليباا الوفااء ابلتزاماا  مبوجاب املاادف   -٦
غااا  أن معااادت  إباااالا الااادول األطاااراف الااا   اااتا   ل اااان    املائاااة. 80فمرفااااع ويااااو   ٥و

والااادول األطاااراف الااا  يتعااا  عليباااا الوفااااء ابلتزاماااا  مبوجاااب  ٣مضااااد  لافاااراد مبوجاااب املااااد  
__________ 

 . 2017فشرين األول/أكتوبر  ٥ ىت  (1)
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أدىن من ذلو. ومن املبخ أن فواال الدول األطراف املعنية إات ة معلوما  عان األل اان  ٩ املاد 
وأن فقادن الادول األطاراف معلوماا  عان فاداب   ٣مبوجاب املااد  املضاد  لافاراد الا   اتا   اا 

 التنايذ الوطنية. 
وقاااد اياااتىدم علاااى مااار السااان  عااادد مااان األدوا  لتيسااا  اإباااالا وإر ااااد الااادول  -7

طراف على اتيتااد  مان . وفشجع الدول األ7األطراف   عملية إعداد التقارير املتعلقة ابملاد  
 ماس الدعخ من و د  دعخ التنايذ.  ذه األدوا ، وعلى الت

 حالة اإلبالغ -اثنياا  
 من جانب مجيع الدول األطراف اإلبالغحملة عامة عن  -ألف 

 1٦2( مااان أاااال 1)7للمااااد   دولاااة فقاااارير أولياااة وفقاااا   1٦1التقاااارير األولياااة  قااادمت  -8
  .(2)ير ا األوع بعديتع  عليبا القيان بذلو. ومل فقدن دولة وا د ،  ت فوفالو، فقر  دولة طرفا  

معلوماااا  ددةاااة يااانوية   فقرير اااا  دولاااة طرفاااا   7٥املعلوماااا  املدةاااة السااانوية  قااادمت  -٩
ومعدل اإباالا  ن بذلو.كان يتع  عليبا القيا  دولة طرفا   1٦1من أال  7املتعلق بتنايذ املاد  

   املائة.  ٤٦,٦يساوي  2017اإمجاع   عان 

الـدول األطـراف الـع تعمـل علـي تنفيـذ االلتزامـاي األساسـية اإلبالغ مـن جانـب  -ابء 
 مبوجب االتفا ية

 (٤الدول األطراف لع لديها خمزواني من األلغام املضادة لألفراد )املادة   
   املائة. 100معدل اإبالا   -10
أفاااد  ةااالم دول أطااراف خميااا    اازوا  ماان األل ااان املضاااد  لافااراد فنااوي فاادم  ا  -11
ية السانوية  فقارير الشاااف ، و ذه الدول  ت  أوكرانيا وعمان واليوان. وقدن مجيعبا٤للماد   فقا  و 

 . ٤وجب املاد  مب، وفضمنت  ذه التقارير معلوما  ددةة عن فنايذ التزاماهتا 2017  عان 

 (٥الدول األطراف الع لديها ألغام مضادة لألفراد يف مناطق مزروعة ابأللغام )املادة   
   املائة. 8٤معدل اإبالا   -12
مضااد  لافاراد  ،  ن لاديبا أل اماا  ٥للمااد   من ب  الادول األطاراف الا  أفااد ، وفقاا   -1٣

عااان فنايااااذ  دولاااة معلوماااا  ددةااااة 27دولاااة، وفاااار   ٣2  منااااطق مزروعاااة ابألل ااااان وعااادد ا 
يوبياا، واألرجنتا ، ول  ات  إة. و اذه الاد2017  فقرير الشااافية الاذي قدمتاه   عاان  ٥ املاد 

فشاااد، وجنااو  ، و اتيلناادواهلريااو، وباا و، وفركيااا، و وأف انسااتان، وإكااوادور، وأوكرانيااا، والبوياانة 
عمااان، و العاارا ، السااودان، و مبااابوي، والساان ال، والسااودان، و اايلت، واااربيا، وطاجي سااتان، و 

، رلناادا الشااماليةيآ مااى و يطانيااا العوقاارب ، وكروافيااا، وكمبااود ، وكولومبيااا، واململ ااة املتىااد  لرب 
 ومو امبيق، واليمن.  ،وموريتانيا
__________ 

 .2012آ /أغسطس  28كان من املقرر أن فقدن فوفالو فقرير ا األوع خملول  (2)
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 (٣الدول األطراف الع حتتفظ أبلغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا )املادة   
   املائة. ٦0معدل اإبالا   -1٤
ماان باا  الاادول األطااراف الاا  أفاااد  اب تااابااا  ل ااان مضاااد  لافااراد ألغاارا  مساامو   -1٥
 فقرياار الشاااافية  معلومااا  ددةااة  دولااة طرفااا   ٤٦دولااة، وفاار   7٦وعاادد ا  ٣مبوجااب املاااد    ااا

وإياااااابانيا،  . و ااااااذه الاااااادول  اااااات  إةيوبيااااااا، واألرجنتاااااا ، واألردن،2017الااااااذي قدمتااااااه   عااااااان 
دي،  الديش، وبورونار ، وبانوأف انستان، وإكوادور، وأوكرانياا، وإيطالياا، والربف اال، وبلجي اا، وبل اا

ورومانيااااا،  اجلزائاااار،و والبوياااانة واهلريااااو، وباااا و، وباااايالروس، واتيلنااااد، وفركيااااا، وفشااااي يا، وفااااونس، 
طاجي ساتان، اربيا، و و و مبابوي، ويلوفاكيا، ويلوفينيا، والسن ال، والسودان، والسويد، و يلت، 
انيااا ىاد  لربيطتمل ااة املوامل وعماان، وفرنساا، وفنلناادا، وقارب ، وكروافيااا، وكمباود ، وكناادا، وليتوانياا،

 ن، واليوان.ن، واليميرلندا الشمالية، وموريتانيا، ومو امبيق، وني اراغوا، والياابآالع مى و 

الـدول األطــراف الــع غ تعلــع بعــد ابعتمادهـا تشــريعاي أو أبلغــا أبل  وانينهــا ا اليــة  افيــة   
 (٩)املادة 

   املائة. 20,٣معدل اإبالا   -1٦
األطااااراف الاااا  مل فبلااات ابعتماد ااااا فااااداب  فنايااااذ وطنيااااة أو أبل اااات  ن مااان باااا  الاااادول  -17

 دولاة طرفاا   12دمت دولاة، قا ٥٩وعادد ا  ٩التشريعا  القائمة كافية للوفاء ابل ر  مان املااد  
غاواي، وابراغاواي، . و ذه الدول  ت  أف انستان، وإكاوادور، وأورو 2017فقرير  اافية   عان 

 الالب . و العرا ، ند، وجنو  السودان، ويان مارينو، والسودان، و وابتو، وبن الديش، واتيل

  عرية من الناجني من األلغام األرضية  الدول األطراف الع أفادي أبل لديها أعداداا   
   املائة. ٦٥,٥معدل اإبالا   -18
ن مااان النااااج  مااان األل اااا كبااا ا    مااان بااا  الااادول األطاااراف الااا  أفااااد   ن لاااديبا عاااددا   -1٩

معلوماا  ددةاة عان مسااعد  الضاىا     (٣)دولة طرفا   1٩دول، قدمت  2٩األر ية وعدد ا 
. و اذه الادول  ات  األردن، وأف انساتان، 7عن فنايذ املااد   2017التقارير ال  قدمتبا   عان 

وألبانيااا، والبوياانة واهلريااو، وباا و، واتيلنااد، وفشاااد، وجنااو  السااودان، و مبااابوي، والساان ال، 
 السودان، واربيا، وطاجي ستان، والعرا ، وكروافيا، وكمبود ، وكولومبيا، وني اراغوا، واليمن.و 

اإلبــالغ مــن جانــب الــدول األطــراف الــع ليســا باــدد تنفيــذ التزامــاي أساســية  -جيم 
 مبوجب االتفا ية

ا ماان مطااة عماال مااابوفو إد أن ألالاادول األطااراف الاا  ليساات لااديب 2٥يشاا  اإجااراء رقااخ  -20
 أل.7 ا ئة عن املاد اهتا النالتزاما  فتعلق ابلتنايذ يتستخدن األدوا  املبسطة من أجل الوفاء ابلتزام

 .  املائة ٥0معدل اإبالا   -21

__________ 

 2٩الا  لاديبا أعاداد كبا   مان النااج  مان األل اان األر اية، وعادد ا دولة من أاال الادول األطاراف  22قدمت  (٣)
 ساعد  الضىا . منبا معلوما  عن م 1٩، بينما قدمت 2017  عان  7عن فنايذ املاد   دولة، فقريرا  
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 18وقادمت  .(٤)ليست لديبا التزاما  أيايية فتعلق ابلتنايذ دولة طرفا   ٣٦ فوجد  اليا   -22
أياااياليا، وإياااتونيا، وبولنااادا، واجلبااال األياااود،  دولاااة مااان  اااذه الااادول فقاااارير. و اااذه الااادول  ااات 

، ومجبورياة مولادوفا، ويويسارا، وغوافيماات، وقطار، وال ريات ومجبورية مقدونيا اليوغوياالفية ياابقا  
 الريوع، وتفايا، ول سمربا، وليختنشتاين، وامل سيو، ومواكو، والنرويج، والنمسا، و ن ار . 

ماااااين التاليااااة أدا  اإبااااالا املبساااال  اجلباااال األيااااود، وايااااتخدمت الاااادول األطااااراف ال  -2٣
واكااو، مومولاادوفا، و  ، وال رياات الريااوع، وليختنشااتاين،ومجبوريااة مقاادونيا اليوغويااالفية يااابقا  

ا اختذفااه ماان ومااا  عماامعل كااامال    والناارويج، و ن ااار . وفااوفر الاادول األطااراف الاا  قاادمت فقرياارا  
 ن التعاون واملساعد .اإجراءا  املتعلقة ابألل ان و/أو ع

 اإلبالغ الطوعي من جانب الدول غري األطراف -دال 
دولااااة، كااااان امل اااار  الدولااااة  ٣٥ماااان باااا  الاااادول غاااا  األطااااراف   اتفااقيااااة وعاااادد ا  -2٤

 .2017الو يد  ال  قدمت معلوما  طوعية عن الشاافية   عان 

    

__________ 

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


