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اجتم ةةاع ال ةةدول األ ةراف يف اتفاقي ةةة ظ ةةر
استعمة ة ةال وت ة ةزين وإنتة ة ةاج ونق ة ة ةل األل ة ة ةةام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األل ام
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االجتماع السابع عشر
جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند (9د) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
منع األنشطة احملظورة وقمعها ،وتيسري االمتثال :االستنتاجات والتوصيات
املتصلة بوالية اللجنة املعنية ابالمتثال القائم على التعاون

استنتاجات وتوصيات اللجنة املعنية ابالمتثال القائم على التعاون
مقدم ةةة م ةةن اللجن ةةة املعني ةةة ابالمتث ةةال الق ةةائم عل ةةى التع ةةاون ف انس ةةتان ،بولن ةةدا،
زامبيا ،العراق ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)

والا -مقدمة
نشطة اللجنة
 -١عقدت اللجنة أول اجتماع هلا عاا  20١8يف  25كااون الاا/ينناان  20١8للشا وع
يف حنار تعاو /مع الدول األط اف اليت تناجه ادعاءات استخدا ألغا مضااد لفرا ادو وكا ل
يف مداوالت داخلية.
 -2وأدخلاات اللجنااة ااادناات علااس لاايغة أساااليت عمللااا الاايت تتناااول القا ار ال ا ننبغ ا
اختااا ه يف قضااية معينااةو وال تياات املقض ا لنقااا ع ارل اااتو ورع ا ادنااد منعااة ر ااادنة ماان
امل ا اليت ميعن استخداملا كقناتح للقضااي اردند و وهيع تقارن اللجناةو وماا ننبغا القياا
بااه يف حال ااة وقاانع تض ااارع يف املا اااةو وعمقااات اللجن ااة جنتم ااع املااد ./وأك اادت اللجن ااة أ
أساليت عمللا ستظ م وة مبا نعق إلدخال التعدنمت الض ورنة اليت ت اها مناسبة.
 -٣وخمل عا 20١8و استقادت اللجنة من وجند ورد هلاا يف جنياف راجتمعات مبمالا
رناانع ال ااندا وال ااندا  .وتنالاالت اللجنااة أنضااا مااع ااملااة الدوليااة اظ ا األلغااا األر ااية
ومنظمة هينمن رانتس ووتش للحانل علس سلامات من انتمع املد /حنل م اا االمتااال.
وأع باات اللجنااة عاان امتنااااا ملمال ا الاادولت امل ا كنرت وااملااة الدوليااة اظ ا األلغااا األر ااية
وهينمن رانتس ووتش ملشاركتلم وتقدميلم معلنمات ىل اللجنة.
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وجااه ر اايس اللجنااة رسااالة ىل أوك اويااا وجناانع ال ااندا
 -٤ويف  2٣وي ااا يأب ن 20١8و َّ
وال ندا واليمن لتشجيعلا علس منارا اللجنة مبزند من املعلنمات قب االجتماعات اليت ستُعقد
ب الدورات ننم  8و 9حزن ا يننويهو وحالا علس املشاركة القعالة يف االجتماع.
 -5ويف  ١٤آعيأغ ا ا س 20١8و بعا ااس ر ا اايس اللجنا ااة ب سا ااالة ىل ال ا ااندا وأوك اويا ااا
والايمن ن لاات ريلاا معلنمااات اارية غا تلا الاايت قادمتلا اللجنااة يف ممحظا اا االرتتاحيااة يف
اجتماعات ما ب الدورات.

اثنيا -استنتاجات
 -٦تااند اللجنااةو او مقااا ماان مااداوال ا واملشاااركة التعاوويااة مااع الاادول األط ا اف املعنيااةو أ
تتقاسم االستنتاجات التالية وااالة املتعلقة جالمتاال:

جنوب السودان
 -٧وظ ا ت اللجن ااةو بدان ااة م اان ع ااا 20١٤و يف ادع اااءات بش ااث امتا ااال جن اانع ال ااندا
ألحعا ااظ النارد يف املاد  ١-١من االتقاقية .وتتعلق ه ه االدعاءات بقيا القانات التابعاة
اعنمااة جناانع ال ااندا بنش ا ألغااا مضاااد لفر ا اد يف املن قااة احملي ااة ببلااد النال ا يف والنااة
أعاااا الني ا و وقااد اسااتُمدت ه ا ه االدعاااءات ماان ماانجز التقااارن األخ ا عاان اوتلاكااات اتقااا
وق ا ااف األعم ا ااال العدا ي ا ااةو ال ا اايت حقق ا اات ريل ا ااا واقق ا اات منل ا ااا آلي ا ااة ال ل ا ااد والتحق ا ااق التابع ا ااة
للليئا ااة ااعنميا ااة الدوليا ااة املعنيا ااة جلتنميا ااة يف جنا اانع ال ا ااندا يف الق ا ا م ا ان  ١ىل  ١٦آ اري
مارس . 20١5
 -8ويف أايريمااانن 20١5و أبلااج جناانع ال ااندا اللجنااة ا جيشااه الاانطم ال اان ألغامااا
مضاد لفر اد من عاا  .2008وأ اارت ااعنماة أنضاا ىل لاعنبة النلانل ىل املن قاة املعنياة
ب بت اوعدا األمن .وأكد ل ممالن معتت دا األمم املتحد لإلج اءات املتعلقة جأللغا يف
جننع ال ندا و ال نن أ اروا أنضا ىل أ الن ع األمام ععا مان الااعت جا اء اقيقاات يف
االستخدا املدَّعس لفلغا .
 -9وأعا ع جناانع ال ااندا و يف اجتماااع ُعقااد يف  29أنلنليساابتم 20١5و عاان أملااه يف
أ نؤد اتقا ال م املنقَّع يف  2٦آعيأغ س  20١5ىل ا ن الن ع األمم يف والايت
النحااد وجنقل ا وأعاااا الني ا و و ىل تي ا ج ا اء التحقيقااات .وأُبلغاات اللجنااة أنضااا ا و ار
الاادراع ا َّاعلت رنااة لع ا اقااق يف ه ا ه االدعاااءات راانر ا اان الن ااع األماامو ودعاات اللجنااة
دا األمم املتحد لإلج اءات املتعلقة جأللغا وانتمع املد /ىل تشعي بعاة اقق مشا كة ماع
ااعنمة للتابت من النقا ع املتعلقة جالدعاءات.
 -١0ويف  ١٧اابااير ان 20١٦و أبل ااج جن اانع ال ااندا اللجن ااة املعني ااة جالمتا ااال بب اادء
تشعي رنة التحقيق يف االدعاءات لع جتا اقيقاات يف املن قاة احملي اة ببلاد النالا بنالناة
أعاااا الني ا وظ ا ا ىل ا ض اان الن ااع األماام هناااال غ ا أ جناانع ال ااندا تااا ىل م اااعد
لتي وق ر نق التحقيق ىل النال اليت ال ميعن النلنل ليلا ال جل ا .
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وجلاات اللجنااة املعنيااة جالمتاااال رسااالة ىل جناانع ال ااندا
 -١١ويف  ٣أايريمااانن 20١٦و َّ
طلباات لي اه ريلااا معلنمااات َّ
ةدنااة عاان الن ااع ومعلنمااات عاان التااداب املتخ ا لضااما االمتاااال
ورقا للماد  9من االتقاقية واإلج اء  29من خ ة عم مابنتن .ويف عاا 20١٦و أرااد جنانع
ال ندا و يف تق ن ه املقد مبنجت املاد ٧و اوه مل نتخ تداب قاونوية أو دارناة أو تاداب أخا
ملنااع وقمااع أ وشاااا ةظاانر علااس أنااة دولااة ط ا ف مبنجاات ه ا ه االتقاقيااةو ولعنااه ملتااز جلقيااا
ب ل يف امل تقب وجإلبمغ عن ه ه التداب .
-١2
يف ع ااا
ال ندا
جلنظ

ويف  ١0اابااير ان 20١٧و أبلااج جناانع ال ااندا اللجنااة ا الن ااع األماام تاادهنر
20١٦و وأو ااه ال ن اات يع يف النق اات الا ا اهن التحق ااق م اان االدع اااءات .وأ ااار جن اانع
أنضا ىل أ من الاعت عليه يف النقت ال اهن تناول م ثلة التش نعات النطنيةو و ل
ىل كا القناو املع و ة علس انلس التش نع النطم.

 -١٣ويف االجتماع ال ادس عش للدول األط افو أبلاج وراد جنانع ال اندا اللجناة اا
التحقياق يف االدعاااءات يف بلااد النال ا و يف والنااة أعاااا النيا و وقااد و ااخة ماان التق نا بااانر
غ ا رةيااة .ويف  5أايريمااانن 20١8و تلقاات اللجنااة تق ن ا ا ماان البعاااة الدا مااة رناانع ال ااندا
اام ممااام
لااد األماام املتحااد يف جنيااف .ونشا التق نا ىل أ ر نااق اقيااق ماان أربعااة أ ااخا
عاان كا م ان اهليئااة النطنيااة ملعارحااة األلغااا يف جناانع ال ااندا و ومعتاات التن اايق ااعاانم يف
والناة الجتاانر (النالا )و و ااعبة اهلندساة يف اراايش الشاعل لتح نا ال اندا ودا ا األمام املتحااد
لإلج ا ا اءات املتعلق ا ااة جأللغ ا ااا س ا ااار ىل النال ا ا و يف والن ا ااة أع ا اااا الني ا ا و بت ا ااارن  2٤تش ا ا نن
الاااا/يونرم 20١٧و للتحقيااق يف االدعاااءاتو وأج ا مقااابمت رةيااة مااع ااباا يف اراايش
الش ااعل لتح نا ا ال ااندا ومق اان الشا ا طة رض اام ع اان جا ا اء تقت اايش م اااد لفرا ا ا احملي ااة
باعنات اريش الشعل لتح ن ال ندا اليت خ جت منلا االدعاءات.
 -١٤وأ ارت وتا ج التحقيقات ىل عد وجند دلي علس رع ألغا أر اية جلقا ع مان بلاد
النال يف اترن االدعاء عاا  20١5أو يف اترنا ق نات مناه .وخلاي ر ناق التحقياق كا ل ىل
أ االدعاءات اليت تقيد ا األلغا األر ية ُرعت عا  20١5تقتق ىل املااداقية وأ املا جح
أ تعن املن قة احملي ة ببلد النال خالية من األلغا األر ية.
 -١5وتع ا ع اللجن ااة ع اان تق اادن ها الس ااتعداد جن اانع ال ااندا للمش اااركة يف ح انار متنال ا
وتقاسم املعلنمات وتن يح األم ريما نتعلق جالدعاءات امل كنر  .وجلنظ ىل املعلنماات الانارد
ماان جناانع ال ااندا و تنل ا اللجنااة بعااد منالاالة النظ ا يف االدعاااءات .بيااد أ اللجنااة تؤكااد
أمهي ااة أ نبا ا ل جن اانع ال ااندا ارل ااند الم م ااةو يف أقا ا ع وق اات ممع اانو وقبا ا اوعق اااد امل ااؤ
االستع ا ال اباعو الختاا تاداب قاونوياة أو دارناة أو تاداب أخا ملناع وقماع أ وشااا ةظانر
علس أنة دولة ط ف مبنجت ه ه االتقاقيةو ورقاا للمااد  9مان االتقاقياة واإلجا اء  29مان خ اة
عم مابنتن .وتتمىن اللجنة أ ن لعلا جننع ال ندا أوال اول عن ه ه ارلند.

السودان
 -١٦يف ع ااام  20١١و20١2و ب ا ت م ازاعم بش ااث اس ااتخدا ك ا م اان الق انات امل االحة
ال نداوية واريش الشعل لتح ن ال ندا  -ق اااع الشاامال ألغامااا مضاااد لفرا اد يف ال ااندا .
وع ال ندا حنارا مع اللجنة بشث ه ه االدعاءات من كااون األوليدن ام  .20١٤وقاد
ُ
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أكاد ال ااندا يف عاد مناساابات امتاالاه العاما لمتقاقيااة وج ا اقيقااات لعشاف حقيقااة عااد
ادعاااءات تتعلااق مبناااطق ط وجا وهجلاايج وجبلعاان وهيبااا وبليلااة .ومااع أ ال ااندا اساات اع أ
نقد للجنة تق ن ا اقيقيا داخليا عن هجليجو خلي ريه ىل عاد رع أ ألغاا جدناد مضااد
لفر ادو رإوه أراد اوه مل ناتمعن مان النلانل ىل منااطق أخا قُا دعدمت ادعااءات بشاثااو و لا
ب بت الن ع األمم يف ه ه املناطق.
 -١٧و َّ
أكاد ال اندا و يف التحادنس ا ا الا أرساله ىل اللجناة يف  ٣١آعيأغ ا س 20١5و
أوااه ال ااز أو نااانع أ واانع ماان األلغااا  .وأ ااار ال ااندا ىل أ األلغااا املنجااند يف بع ا
من اااطق جن اانع ك در ااا والنيا ا األ ر ق ااد تع اان ُرع اات م اان قعبا ا اع ااات متما ا د يف من اااطق
خا ااعة ل ااي ه ا ه ارماع ااات .ومل ت ااتمعن رن ااة س اانداوية لتقا ا ااق ااا ق م اان النل اانل ىل
من قااة جبلعاانو الاايت كااا ماان املق ا ر اير ااا يف تش ا نن الاااا/يونرم 20١5و ب اابت األم ااار
الغزن ولعنبة التنق واوعدا األمن.
 -١8ويف  ١ا اابااير ان 20١٦و ق ا ا دد ال ا ااندا ىل اللجن ا ااة تق نا ا ا نن بش ا ااث التحقي ا ااق يف
االس ااتخدا امل اادَّعس لفلغ ااا املض اااد لفر ا اد م اان جاو اات ار اايش ال ااندا ./و ك ا أ اقيق ااات
أُج نت يف من قاة كيليمان مبدنناة كاادوقل (جنانع ك دراا ) ويف من قاة بليلاة (غا ع ك دراا ) يف
تشا نن األوليأكتاانب 20١5و وخلااات ىل تقيااد اراايش ال ااندا /جلتزاماتااه مبنجاات االتقاقيااةو
و ىل عد رع ألغا جدند مضاد لفر اد .ومل ُجت اقيقات يف مناطق هيبا وجبلعن وط وجا
ألاا خار سي حعنمة ال ندا  .وخلي التق ن ىل وجنع جا اء اقيقاات يف ها ه املنااطق
مبج د أ ن مح الن ع األمم ب ل .
 -١9ويف  ١٧بااير ان 20١٦و أ دكد ال ندا للجنة ددا أوه ملتز ج اء اقيقاات يف
االدعاااءات املتعلقااة جسااتخدا األلغااا و لعنااه قااال بع ا املناااطق ال تازال تعااا /ماان النزاعااات
ومن غ املمعن ج اء اقيقات ريلا.
 -20ويف  ٣أايريمااانن 20١٦و وجلاات اللجنااة رسااالة ىل ال ااندا طلباات ليااه ريلااا منارا ااا
مبعلنماات ةدنااة عاان الن ااع وكا ل عاان التاداب املتخا لضااما االمتاااال مبنجاات املاااد  9ماان
االتقاقية واإلج اء  29من خ ة عم مابنتن.
 -2١ويف  ١9أايريمااانن 20١٦و أكااد ال ااندا اادداو علااس هااامش االجتماعااات املعقااند
ب الدوراتو التزامه ا اي اللجناة علماا جلن اع األمام يف املنااطق الايت نُنتظا أ ُجتا ريلاا
اقيقاااتو وا نقااد ىل اللجنااة و ااخة ماان قاااون معارحااة األلغااا لعااا 20١0و وهاان قاااون
ظ األرعال اليت اظ ها املاد  ١-١من االتقاقية ونق عقنجت علس املخالقات.
 -22ويف  8اابااير ان 20١٧و أبلا ااج ال ااندا اللجنا ااة ا الن ااع األما اام ال ا ا نعا اان
التحقيقات ال نزال قا ما .وأرااد ال اندا ا حانارا وطنياا عا حالياا هبادف اقياق ال ام قاد
نتيح للجنة تقا ااقا ق ر لة ج اء اقيقات يف املناطق املتبقية.
 -2٣و َّك ا ال ااندا و يف االجتماع ااات املعق ااند ب ا ال اادورات يف  9حزن ا يننوي ااه 20١٧و
اوه َّع رنة للتعام مع االدعاءات املتعلقة جالمتااالو وأ ها ه اللجناة اساتنتجتو مان واقاع
الدراسات االستقاا ية اليت أُج نتو أ األلغا املضاد لفرا اد ال تُ اتخد يف املنااطق ا ا اعة
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ل ي حعنمة ال ندا  .وأ ار ال ندا أنضا ىل أ استم ار اوعدا األمان ماا ال ميناع اللجناة
من ج اء اقيقات يف نمث مناطق من البلد.
 -2٤ويف  2٣وي ااا يأب ن  20١8وجل اات اللجن ااة رس ااالة ىل ال ااندا ل ل اات معلنم ااات
ةدنة عن التحقيقاات يف االدعااءات العالقاة رضام عان التعااو ماع الشاكاء بغياة التثكاد مان أ
التحقيقات ميعن أ تتم يف أقا ع وقات ممعان .وأ اار ال اندا يف رده ىل أ ااعنماة اعلت
رنة ات اف املكز القنم ملعارحة األلغا ال أجا ثااا استقااا يا واقيقاا مبا ا ا مان
خاامل االسااتماع ىل ال ااعا احمللي ا والقاااد الع ااع ن امليااداوي رضاام عاان عمااال الش اكات
والعااامل يف انااال اإلو ااا /يف املن قااة .وأ ااار ال ااندا ىل عااد اإلباامغ عاان أ ح انادث يف
املناااطق الاايت ج ا ت ريلااا التحقيقااات ال أ ااال اة األمنيااة ال ت ازال تعيااق التحقيقااات يف املناااطق
املتبقية.
 -25وتعا ع اللجناة عان تقادن ها لل اندا لتعاووااه ماع اللجناة وماع الادول األطا اف .وجلنظا
ىل املعلنما ااات ال ا انارد ما اان ال ا ااندا و تت لا ااع اللجنا ااة ىل منالا االة العم ا ا واا ا انار التعا اااو /ما ااع
ال ندا  .وختمت اللجنة جلقنل اا تتمىن ااانل أوال اول علس معلنماات ةدناة عان الن اع
األمم يف املناطق املتبقية اليت قُدمت ريلاا االدعااءات والايت أ اار ال اندا ىل أ و اعلا األمام
نع اان عم ا هيئ ااة التحقي ااق (جبا ا الع اان و وهيب ااا و وت وجا ا ) .وتش ااجع اللجن ااة ال ااندا عل ااس
مناللة العم مع يع الشكاء لضما ج اء التحقيقات يف أق ع وقت ممعن.

وكرانيا
 -2٦تا ا تب ادع اااءات اس ااتخدا األلغ ااا املض اااد لفرا ا اد يف أوك اوي ااا بتنني ااق النج ااند امل اادَّعس
ألوناع خمتلقة من األلغا املضااد لفرا اد (ألغاا مان طا ا PFMو وألغاا مان طا ا MONو وألغاا
من ط ا  )OZMيف قليم أوك اويا منا أوا ا عاا 20١٤و دو ادناد وا اح لفطا اف امل اؤولة
وجت ا ا أوك اويا ااا ح ا انارا ما ااع اللجنا ااة بشا ااث ه ا ا ه االدعا اااءات من ا ا أايري
عا اان ه ا ا ا االسا ااتخدا ُ .
مااانن 20١5و وقااد أكاادت امتااهلااا العاما ألحعااا االتقاقيااة .وأكاادت أوك اويااا ااددا أ قنا ااا
امل االحة ال ع اان هل ااا اس ااتخدا األلغ ااا ال اس االنع التقجا ا ع اان بع ااد (ع اان ط ن ااق اإل ااعال
العل ج ) ال ال اظ ه االتقاقية.
 -2٧وقااد قاادمت أوك اويااا بياااه بشااث ها ه امل ااثلة يف االجتماعااات املعقااند با الاادورات يف
حزن ا يننويه 20١5و وه ملتزمة هب ا البيا من لا ااا و وأ اارت ىل عاد وجاند عنالا
جدند تضيقلا.
 -28وق ااد أبلغ اات أوك اوي ااا االجتم اااع ال اب ااع عشا ا لل اادول األطا ا اف يف ع ااا  20١5بنج ااند
مناطق ملغنمة تقع من والنتلا لعنلا غ خا عة ل ي ا .وأرادت أوك اويا أنضا ا أعماال
خت نبية تُن دق يف مناطق خا عة ل ي ا داخ قليملاو ومنلا مناطق تعدنن وهياك أساسية.
 -29ويف  ١8اابااير ان 20١٦و أك اادت أوك اوي ااا للجن ااة ااددا أا ااا تا ا لمتقاقي ااة وأ
يااع وحاادات قنا ااا امل االحة تتلقااس تاادرنبا عاان االلتزامااات الانارد يف االتقاقيااة .وأبلغاات أوك اويااا
اللجناة ا اعاات م الحة غا اتبعاة للدولاةو منجاند يف منااطق ال ختضاع ل اي أوك اوياا يف
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جناانع ا ق البلاادو ت ااتخد األلغااا املضاااد لفرا ادو الاايت تنقجا بقعا الضااحية (مبااا يف لا
األلغا من ط ا  MON-15املزود اسما تعا )و واحملظنر مبنجت االتقاقية.
 -٣0وكا رت أوك اويااا أ لاادنلا خماازوه ماان األلغااا املضاااد لفرا اد وأاااا اسااتثوقت تاادم ها ه
األلغااا يف كاااون األوليدن اام  20١5بعااد تنققلااا يف وقاات سااابق .وأ ااارت أوك اويااا ىل أ
ه ه املخزوهت لي ت ق نبة من ا انا األمامياة (الايت قاد تتعا ريلاا ا ال ا قة) .غا أ
بعا األلغااا املضاااد لفرا اد اسااتنلت عليلااا اعااات م االحة غا اتبعااة للدولااة يف من قااة غا
خا ااعة ل ااي أوك اويااا (القا ) .وتقاانل أوك اويااا اااا عاا ت علااس بعا ها ه األلغااا الاايت تعتقااد
أاا تُ تخد يف النقت ال اهن.
 -٣١ويف  ٣أايريمااانن 20١٦و وجلاات اللجنااة رسااالة ىل أوك اويااا طلباات ليلااا ريلااا منارا ااا
مبعلنماات ةدنااة عاان الن ااع وكا ل عاان التاداب املتخا لضااما االمتاااال مبنجاات املاااد  9ماان
االتقاقية واإلج اء  29من خ ة عما ماابنتن .لعان أوك اوياا مل تقاد معلنماات تتعلاق ا تاداب
قاونوية أو دارنة أخ لضما االمتاال.
 -٣2وأ ارت أوك اويااو يف االجتماعاات املعقاند با الادورات يف  20أايريماانن  20١٦ىل
أ واانع األلغااا الاايت ُعا ا عليلااا يف أوك اويااا ( PMN1و PMN2و PMN4و )POM2Rمل نُ ااتخد
م لقااا يف قلاايم أوك اوياااو وأ آخا خماازوهت ها ه األلغااا ُدما يف عااا  .20١١وأرااادت أوك اويااا
أنضا ا من املمعان أ تعان بعا األلغاا ُرعات يف املنااطق احملتلاة يف لنرناة القا املتمتعاة
جاعم ال ايتو ومن قة خ سن و ومن قة دووت ).
 -٣٣ويف  ٧اابااير ان 20١٧و أبلغاات أوك اويااا اللجنااة ااااا مااا الاات تشااتبه يف اسااتخدا
األلغااا يف مناااطق خا ااعة لنالنتلااا لعنلااا مؤقتااا خااار سااي او وااااا ال ل ا معلنمااات عاان
املناطق غا ا ا اعة ل اي ا الايت تشاتبه يف أ األلغاا اسات ع
خدمت ريلاا .وأراادت أوك اوياا اااا
ُ
تنالا ا ادن ااد مناق ااع األلغ ااا ال اايت مل ن اابق اس ااتخداملا م لق ااا يف قل اايم أوك اوي ااا (ماا ا PMN2
و .)PMN4وأبلغاات أوك اويااا اللجنااة أنضااا ااااا ر غاات ماان و ااع مشااارنع قاااون ملعارحااة األلغااا
وأاا قيد الدراسة قب اعتمادها.
 -٣٤ويف  2٣وي ااا يأب ن 20١8و كتباات اللجنااة رسااالة ىل أوك اويااا ت لاات ريلااا معلنمااات
م ااتعملة عاان ااالااة األمنيااة يف املناااطق الاايت ل ا ت ريلااا االدعاااءات والاايت ال ختضااع ل ااي
أوك اويااا وك ا ل عاان ارلااند ال اميااة ىل اختااا تااداب قاونويااة أو دارنااة أو أ تااداب أخ ا ملنااع
ضاعن
وقمع أ وشااا ةظانر علاس أ دولاة طا ف مبنجات ها ه االتقاقياة نقان باه أ اخا
لنالنتلااا أو سااي ا أو نُ َّنق ا يف قلاايم ضااع لنالنتلااا أو سااي او ورق اا للماااد  9ماان االتقاقيااة
واإلجا ا اء  29م اان خ ااة عما ا م ااابنتن .ومل تق ااد أوك اوي ااا ىل اللجن ااة معلنم ااات ةدن ااة يف ها ا ا
الادد.
 -٣5وختمت اللجناة جلقانل ااا تتماىن اااانل جساتم ار علاس معلنماات ةدناة عان الن اع
األمم يف املناطق املتبقية اليت قُدمت ريلا االدعاءات واليت أ ارت أوك اوياا ىل أ و اعلا األمام
نعاان التحقيقااات ارارنااة وأاااا تقااع حالي اا خااار سااي أوك اويااا .وتؤكااد اللجنااة أمهيااة أ تب ا ل
أوك اويااا ارلااند الم مااةو يف أق ا ع وقاات ممعاانو وقب ا اوعقاااد املااؤ االستع ا ا ال ابااعو الختااا
تداب قاونوية أو دارنة أو تداب أخ ملنع وقمع أ وشاا ةظنر علس أنة دولاة طا ف مبنجات
6
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ه ه االتقاقيةو ورقا للماد  9من االتقاقية واإلجا اء  29مان خ اة عما ماابنتن .وتتماىن اللجناة
أ ت لعلا أوك اويا أوال اول عن ه ه ارلند.

اليمن
 -٣٦أقا الاايمنو يف بيااا رةا مااؤر  ١٧تشا نن الاااا/يونرم 20١٣و االدعاااءات املتعلقااة
جسااتخدا ألغااا مضاااد لفرا اد ماان جاواات ق انات ااا س ارملاانر يف عااا  20١١يف من قااة
واد بم ج من و جلق ع من لنعاءو وأكد ه ه االدعاءات .ومن لا ااا و قاد الايمن ىل
الا اادول األط ا ا اف تق ن ا ا ا م حليا ااا ( 29آ اريما ااارس  )20١٤وتق ن ا ا ا اا يا ااا ( ١5كا اااون الاا ااا/ي
نن ااان )20١5و مبنجا اات التزام ااه ال ا ا أعلن ااه يف االجتما اااع الا ااا /عش ا ا لل اادول األط ا ا اف ا
ن انايف الاادول األط ا اف مبعلنمااات بشااث مااا نل ا ( :أ) حالااة ووتيجااة التحقيااق ال ا ع نااه الاايمنل
(ع) ادند امل ؤول عن وش األلغا املضااد لفرا ادو والتاداب المحقاة املتخا ل ( ) ماادر
األلغا املضاد لفر اد وكيقية ااانل عليلاو ال سيما جلنظ ىل أ اليمن أعلن من وقت بعيد
تادم ياع خمازوهت األلغااا ل (د) تادم أ خمازوهت اارية تُعتشااف وت لا املنااطق امللغنمااة
املعين ااةل (ا) اإلجا ا اءات املتخ ا ملن ااع وقم ااع أ أوش ا ة ةظ اانر ميع اان أ ننقا ا ها يف امل ااتقب
أ ااخا يف املناااطق ا ا ااعة لنالنااة الاايمن أو سااي ته .وتشا ها ه التقااارن واملعلنمااات املقدمااة
ىل اللجنا ااة ىل أ اقيقا ااات داخليا ااة أُج نا اات وأُحيلا اات ىل ةعما ااة ع ا ااع نة للنظ ا ا يف األدلا ااة
والتحق ااق منل ااا .غا ا أ ال اايمن أ ااار ىل أ ها ا ه اإلجا ا اءات أوقعق اات يف وق اات الح ااق ب اابت
العقبات األمنية وال ياسية والتقنية يف البلد.
 -٣٧ويف ن يننليااه 20١5و قُاادمت ادعاااءات جدنااد جسااتخدا األلغااا املضاااد لفرا اد يف
ةارظات عد وأب واج .وأ ارت تقارن عممية ىل بياهت أدىل هبا م اؤولن عان األعماال
املتعلقة جأللغا وم ؤولن لحين .
 -٣8وأراااد الاايمنو يف االجتماااع ال ابااع عش ا للاادول األط ا افو اوااه أُحااي علمااا عاان ط نااق
وسااا اإلعاام جسااتخدا األلغااا املضاااد لفر ا اد يف مناااطق وس ا وجناانع البلااد حيااس تاادور
املعااارا .وأراااد الاايمن أنضااا ا مناقااع ه ا ه األلغااا ال ت ازال غ ا وا ااحة وأكااد أ ماان أولاانايت
ااعنمة ع أدلة من أج تنر معلنمات ةدد عن االدعاءات.
 -٣9ويف  ١9ا اابااير ان 20١٦و أبلا ااج الا اايمن اللجنا ااة بعا ااد تغ ا ا الن ا ااع وعا ااد ج ا ا اء
اقيقا ااات جدن ا ااد يف االس ا ااتخدا امل ا اادعس لفلغ ا ااا املض ا اااد لفر ا ا اد .وأُج ا ا آخ ا ا اقي ا ااق يف
عا  20١١لعنه أوقف ب بت الن ع ال ياس واألمم.
البلد
 -٤0وأبلج اليمن اللجنة ك ل ا مناطق وس البلد وجننع البلد (عد ) ورمبا
جلق ع من ةارظة تعز ملننة جأللغا املضاد لفر اد .وأ اار الايمن ىل أ ها ه املنااطق امللغنماة
ال ميعن اير ا ب بت النزاع.
 -٤١ويف  ٣أايريمااانن 20١٦و وجل اات اللجن ااة رس ااالة ىل الاايمن طلب اات لي ااه ريل ااا منارا ااا
مبعلنمات ةدنة عن الن ع ومعلنمات عن التداب املتخ لضما االمتاال مبنجت املاد  9من
االتقاقية واإلج اء  29من خ ة عم مابنتن.
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 -٤2ويف عا 20١٦و أراد اليمن من خمل تق نا ه املقاد مبنجات املااد  ٧ا لدناه تشا نعا
وطنيااا معماانال بااه عادع حيااا األلغااا املضاااد لفرا اد و وتاجلااا وتاااميملا واساات ادها وتااادن ها
واالجتار ريلا ووقللا وختزننلاو ونق عقنجت علس ه ه األرعال.
 -٤٣ويف  ١9أايريم ااانن 20١٦و أر اااد ال اايمن او ااه ملت ااز ب اامغ اللجن ااة أوال اول جلن ااع
األمم .وأ ار ك ل ىل أ األلغا امل تخدمة يف اليمن مل ُختَّز أو تُ تخد يف البلد يف املا
و منا وُقلت ماؤخ ا باانر غا مشا وعة ىل الايمن .وأ اار الايمن ىل أ ااعنماة ساتج اقيقاا
يف ه ه امل ثلة.
 -٤٤وأ ار اليمن ادداو يف االجتماعاات املعقاند با الادورات يف  20أايريماانن 20١٦و
ىل أوه نناجه عددا من التحدايت اردند و منلا التلنث اردندو وأ ااعنمة اخت ت عددا مان
ا اناتو منلااا و ااع اس ا اتيجية جدنااد لتي ا األعمااال ال اميااة ىل النراااء جلتزاماتااه مبنجاات
االتقاقيااة .وأكااد ااددا أ ااعنمااة ملتزمااة جلتحقيااق يف اسااتخدا األلغااا وأاااا سااتنقع عقاانجت
علس األر اد امل ؤول عن است اد األلغا واستخداملا.
 -٤5ويف  2١وي ااا يأب ن 20١٧و أبل ااج ال اايمن اللجن ااة بتعاا ا جا ا اء التحقيق ااات العالق ااةو
و ل ب بت الن ع األمم ال اهنو واالرتقار ىل القدراتو ووقاي املعلنماات .وأ اار الايمن ىل
أ م اان الا ااعت أنض ااا ااا اانل عل ااس معلنم ااات منننق ااة بش ااث ما اادر األلغ ااا املض اااد لفر ا اد
امل ااتخدمة يف البلااد .وأ ااار الاايمن ىل أ ارلااند ال اهنااة ال اميااة ىل ةاساابة امل ااؤول ُعمهدشاات
وتيجة لفولنايت اإلو اوية امللحة اليت دف ىل تاقيف ال عا مبخاط األلغا و وتنقي أوش ة
الت لا و وتقاادس امل اااعد للضااحااي .وأ ااار الاايمن ىل أ أحااد ارلااند ال اهنااة نتما ا يف تنقي ا خ ااة
االستجابة لل نارئ و دما جلند معارحة األلغا يف طار األمم املتحد لتي تنقي االتقاقية.
 -٤٦وأ ار اليمن دداو يف االجتماعات املعقند ب الدورات يف  9حزن ا يننويه 20١٧و
ىل أ األلغااا الاايت تُعتشااف يف البلااد وُقلاات ليااه ب نقااة غ ا مشا وعة .وأع ا ع عاان أملااه يف أ
نااتمعن م اان تق اادس اسااتنتاجات بعا ااة لتقا ا ااقااا ق ب اادأت عملل ااا وماان ادن ااد امل ااؤوليةو يف
مناجلة االدعاءاتو وأبد استعداده لإلجابة عن أنة أسئلة و طمع اللجنة أوال اول.
 -٤٧يف  2٣وي ا ا ااا يأب ن  20١8و بعاا ا اات اللجنا ا ااة ب سا ا ااالة ىل الا ا اايمن ت حا ا اات ريلا ا ااا ا
معلنم ااات جدن ااد ع اان ااال ااة األمني ااة وجرل ااند املب ول ااة للا ا د عل ااس ادع اااءات اس ااتخدا األلغ ااا
املضاااد لفر ا اد داخ ا الاايمن رضاام عاان وتااا ج التحقيااق يف وق ا واسااتخدا األلغااا يف املناااطق
ا ا عة لنالنته أو سي ته .ومل نقد اليمن ىل اللجنة معلنمات ةدنة يف ه ا الادد.
 -٤8وتع ع اللجنة عن تقدن ها لليمن لتعاوواه ماع اللجناة وماع الادول األطا اف .وجلنظا ىل
املعلنم ااات الا انارد م اان ال اايمنو تت ل ااع اللجن ااة ىل منال االة العما ا وااا انار التع اااو /م ااع ال اايمن.
وختمت اللجنة جلقنل اا س حت مبناللة ااانل علس معلنمات ةدنة عن الن ع األمم يف
املن اااطق املتبقي ااة ال اايت قُاادمت ريل ااا االدع اااءات وال اايت أ ااار ال اايمن ىل أ و ااعلا األم اام نع اان
التحقيقااات ارارنااة .وأ ااارت اللجنااة كا ل ىل أاااا ت حاات بتزوناادها جملعلنمااات أول اول عاان
وق ا واسااتخدا األلغااا يف الاايمن .وتشااجع اللجنااة الاايمن أنض اا علااس منالاالة التعاااو مااع يااع
الشكاء لضما ج اء التحقيقات يف أق ع وقت ممعن.
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