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 االجتماع السابع عشر
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠-٢٦جنيف، 

 البند 9)ه( من جدول األعمال املؤقت
 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
 تدمري خمزوانت األلغام املضادة لألفراد

)تدمري املخزوانت( من اتفاقيةة  4االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة   
 (١)حظر األلغام املضادة لألفراد

 عشر رئيس اجتماع الدول األطراف السابعمقدمة من   

 معلومات أساسية -أوالا  
مدددن ااتياقيددد  الددد   ٤إن تددددمز اندددألوغا األلضدددال املاددداتز ل فدددرات الةدددألال مشدددمول  ملددداتز  -١

تسةوجب من كل تول  طرف أن تدمر مجيع انألوغا األلضال املااتز ل فرات يف أقرب وقت ممكدن، 
 لكن يف موعد ا يةجاوز أربع سنواا من بدء نياذ ااتياقي   لنسب  إىل تلك الدول  الطرف. 

، الةألمددت الدددول األطددراف ب دددت مددن 2019-2014خطةةة عمةةب مةةابوتو للفةة ة ويف  -٢
ااجددراءاا املةةددل  بةدددمز انددألوغا األلضددال املادداتز ل فددرات. وإشدداف  إىل ذلددك، غ ددد اجةمددا  
الددددول األطدددراف السددداتو عشدددر الددددول األطدددراف ادددز املمةثلددد  ل لةألامددداا املنةدددو  علي دددا يف 

 إلجناز هذه االةألاماا.أن تكثف ج وتها  ٤ املاتز
  أن "تقدل كل تول  طرف مل تف  ملوعد الن ائي إلجناز  ٥اإلجراء رقم جاء يف

إىل الدددول األطددراف، عددن طريدد، الددرئي ،  ٤الةألاماهتددا املنةددو  علي ددا يف املدداتز 
خطةةةةةة لتةةةةةدمري  يةةةةةع ، ٢٠١٤كدددددانون األول/تيسدددددمرب   ٣١يف موعدددددد أقةددددداه 

يف األقةاليم اااعةعة لوالهت ةا أو سةةيطر ا  خمةزوانت األلغةام املضةادة لألفةةراد 
، ومدددن ي  ددديل الددددول األطدددراف علمدددا     دددوت املبذولددد  يف أسةةةرع وقةةة    ةةةن

  ؛ها من السبل"لةنييذ خطة ا من خ ل تقارير الشيافي  السنوي  واز 
__________ 

اعةمدددا هددذه ااسدددةنةاجاا علددت امل لومدداا الددد  أورتهتددا الددددول األطددراف امل نيدد  يف تقاريرهدددا املقدمدد   وجدددب  (١)
 امل قوتز بني الدوراا.يف البياغا ال  أتلت هبا يف اجةماعاا الدول األطراف وااجةماعاا  7املاتز 
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  كددل تولدد  طددرف تقددول بةدددمز انألوغهتددا مددن تطةةر أن " ٦اإلجةةراء رقةةم جدداء يف
الةةةدول األطةةةراف ،نتظةةةام  عةةةن طرهةةة  تقةةةارهر  فدددرات سدددائر األلضدددال املاددداتز ل
، ،اطة  الراميةة إا الوفةاء ،لتزاما ةاوازهدا مدن الوسدائل،  الشفافية السنوهة

واإلبددددد ا عددددددن الةقدددددددل ايفدددددرز، مسددددددلط  الاددددددوء يف أسدددددر  وقددددددت ممكددددددن علددددددت 
  ؛"مسائب تثري القل  أي

  زوانت مل ت ةن "علة  لةب دولةة طةرف ت تشة  خمةأن  ٧اإلجراء رقم جاء يف
معروفةةة سةةابقاا بعةةد انقضةةاء امل لةةة ا ةةددة لتةةدمري املخةةزوانت أ  ت ل ةة  سةةائر 

عددن هدددذه امل ددألوغا املكةشدددي ، وأن  الةةدول األطةةراف يف أقةةةرك وقةة    ةةةن
تقّدل امل لوماا ذاا الةدل  الد  تقادي ااتياقيد  بةقددو ا، وتددمر هدذه األلضدال 

يائقددد  يف موعدددد أقةددداه سدددة  أ ددد ر ب دددد املاددداتز ل فدددرات علدددت وجددد  األولويددد  ال
 اإلب ا عن اكةشاف ا". 

مدن ااتياقيد ، تقددل الددول األطدراف كدل  7القائم   وجدب املداتز  تدابري الشفافيةويف إطار  -٣
 نيسان/أبريل، م لوماا حمّدث  عن عدت من املسائل، من ا ما يلي: ٣٠سن ، يف موعد ا يةجاوز 

   األلغةةةةام املضةةةةادة لألفةةةةراد الةةةة   ل ةةةة  أو  ةةةةو  اجملمةةةةوع ال لةةةة  ملخةةةةزو ،
خياددع لواية ددا أو سدديطرهتا،  ددا يف ذلددك بيددان ميةددل لنددو  األلضددال املادداتز  أو

 ل فرات امل ألن ، وكمية ا، وإن أمكن أرقال جمموعاا كل نو  من ا؛

   دا يف ٤للمداتز  وفقا   برامج تدمري األلغام املضادة لألفرادالوشع الذي بلضة  ،
لددددك تياادددديل األسدددداليب الدددد  سةسددددة دل يف الةدددددمز، ومكددددان مجيددددع مواقددددع ذ

 الةدمز، وم ايز الس م  وامل ايز البيئي  الواجب  الةطبي،؛
 ب د بدء نياذ هدذه ااتياقيد   اولميا  أنواع لب األلغام املضادة لألفراد املدمَّرة

كميدد  كددل  لنسددب  إىل تلددك الدولدد  الطددرف، ليددى تشددةمل علددت بيددان ميةددل ل
، وم  ا، إن أمكن، أرقال ٤للماتز  نو  من األلضال املااتز ل فرات املدّمرز، وفقا  

 .٤جمموعاا كل نو  من األلضال املااتز ل فرات يف حال  الةدمز وفقا  للماتز 

  4حالة تنفيذ املادة  -اثنياا  
يف خةددال اجةمددا  الدددول األطددراف السدداتو عشددر، وعطيددا  علددت إعدد ن بددي روو إجندداز  -٤

مدن ااتياقيد ، مدن بين دا  ٤الةألاماهتا، أفاتا ث ث تول أطدراف هنادا ا تدألال بةددت تنييدذ املداتز 
، وتولد  طدرف واحددز ٤مل متةث  الةألاماهتما  قةادت املداتز  - اليوان وأولرانيا  -تولةان طرفان 

 .٢٠١9 باط/فرباير  ١من املقرر أن متةثل الةألاماهتا يف موعد أقةاه  -  ماع -
، كةددب الددرئي  إىل أوكرانيددا وعمددان واليددوغن لةشددجي  ا علددت ٢٠١٨أاير/مددايو  ٢٨ويف  -٥

، وتبدداتل امل لومدداا ٢٠١٨حأليران/يونيدد   ٨و 7املشددارك  يف اجةماعدداا مددا بددني الدددوراا يددومي 
، وكدذلك عدن الةايددايا الد  قدد تواج  دا. وقددمت عمدان واليدوغن ٤عن ج وتها لةنييذ املاتز 

 ، يف اجةماعاا ما بني الدوراا.(٢)م لوماا حمّدث ، وكذلك بلضاراي

__________ 

  يف بلضاراي قةد تدمزها. (VIDEX)نقلت اليوغن انألوغا األلضال املااتز ل فرات إىل مراف،  رك  "فيديك "  (٢)
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، قدمت أوكرانيا وعمان واليوغن م لومداا حمّدثد  عدن ٢٠١٨آب/أاسط   ١7وحىت  -٦
إىل هدددذه  . واسدددةناتا  7ز ل حكدددال ذاا الةدددل  مدددن املدددات اندددألوغا األلضدددال املاددداتز ل فدددرات وفقدددا  

امل لومدداا، يهي دد  أن مددا يلددي هددو كميدد  انددألوغا األلضددال املادداتز ل فددرات الدد  تمددرا وتلددك الدد  
 يألال ية ني تدمزها: ا

 الدول  الطرف
إمجدددددددددداا عدددددددددددت األلضددددددددددال 
 املااتز ل فرات ال  تمرا

إمجددددددداا عددددددددت األلضدددددددال املاددددددداتز 
 ل فرات ال  ا يألال ية ني تدمزها

املوعدددددددددددددد املةوقدددددددددددددع إلجنددددددددددددداز 
 ٤االةألاماا املة لق   ملاتز 

 (٤)٢٠١9ااي  أيلول/سبةمرب  ٥9٥ 9٥٠ (٣)97٢ ٢١7 اليوغن
 ٢٠٢١ (٦)٤ ٤7٣ ٤٦١  (٥)٢ ٣٢9 9٢٠ أوكرانيا
 للول ااي  عال ٢٠١٨ ١٠ ٦٨٢ ٤ ٥7٨ (7)عمان

  ٥ 0٨0 09٣ ٣ ٣0٦ ٧1٥ اجملموع

 استنتاجات الرئيس العامة  -اثلثاا  
، وخلد  ٤يرحب الرئي   مل لوماا ال  قددمة ا الددول األطدراف عدن حالد  تنييدذ املداتز  -7

إىل أن أوكرانيدددا وعمدددان واليدددوغن قددددمت م لومددداا حمّدثدددد  عدددن ال ددددت اإلمجددداا مل دددألوغا األلضددددال 
ل الدددد  ا يددددألال ية ددددني ، وعددددن ال دددددت اإلمجدددداا ل لضددددا٢٠١7املادددداتز ل فددددرات الدددد  تمددددرا يف عددددال 

 بةايديد هذه الدول األطراف الث ث املوعد املةوقع إلجناز برغمج الةدمز.  تدمزها. ويرحب أياا  

ادددز أن الدددرئي  خلددد  إىل أنددد  ر دددا لدددألل أوكرانيدددا واليدددوغن تقدددد  مأليدددد مدددن الةوشدددياياا  -٨
املاددداتز ل فدددرات امل ألنددد  املدددرات بشدددأن أهددد  املراحدددل يف طريددد، اإلجنددداز، مشدددزت ني إىل عددددت األلضدددال 

تدددمزها كددل سددن  مددن اعن حددىت موعددد اإلجندداز املةوقددع. وقدددمت اليددوغن يف هددذا الةدددت تياادديل 
 إشافي  عن أسباب عدل متكن ا من  ديد املراحل يف الوقت الراهن.

و دددجع الدددرئي  الددددول األطدددراف الددد  أبلضدددت عدددن مسدددائل مثدددزز للقلددد، علدددت مواادددل  تقدددد   -9
 توشياياا بشأن الةايدايا ال  تواج  ا حىت يةسىن  ديد املساعدز املناسب  وإحراز الةقدل املنشوت. 

وذّكددددر الددددرئي  هنندددد  ينبضددددي عدددددل اإلبدددد ا  أللضددددال املادددداتز ل فددددرات املسددددةبقاز ألاددددرا   -١٠
من ااتياقيد  بوادي ا اندألوغا مدن األلضدال املاداتز ل فدرات. وينبضدي  ٣هبا  وجب املاتز مسموح 

اإلبدد ا عددن األلضددال املادداتز ل فددرات الدد  اسددةبقيت ألاددرا  مسددموح هبددا بةددورز منيةددل ؛ ووددّد 
تليدددل اإلبددد ا الددددول األطدددراف يف هدددذا السددديامي ار ددداتاا رةدددو  تقدددد  امل لومددداا بطريقددد  

 علت السواء. ٤و ٣ا عن املسائل املة لق   ملاتتني لب  في  ا

__________ 

لضدددد  ماددددات ل فددددرات. وأفدددداتا  ١٨ ٠٠٠، أفدددداتا اليددددوغن هناددددا قامددددت بةيكيددددك ٢٠١٨حأليران/يونيدددد   ٨يف  (٣)
 .٢٠١٨آب/أاسط   ١7ل فرات يف  مااتا   لضما   ٢٦ ٨١١بةيكيك 

  .٢٠١7كانون األول/تيسمرب   ٢١بيان أتلت ب  اليوغن يف اجةما  الدول األطراف الساتو عشر،  (٤)
 مةدر هذا ال دت هو حسا ا أجريت  سة دال أرقال سب، أن قدمة ا أوكرانيا. (٥)
 .7عن تنييذ املاتز  ٢٠١٨الةقرير الذي قدمة  أوكرانيا يف عال  (٦)
 .7عن تنييذ املاتز  ٢٠١7الذي قدمة  عمان يف عال  الةقرير (7)
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 واستنتاجات الرئيس 4املعلومات املقدمة من الدول األطراف عن تنفيذ املادة  -رابعاا  
 املعلومات املقدمة من اليوان    

، ٢٠١٨حأليران/يونيددددد   ٨و 7يف ااجةماعدددداا امل قددددوتز بددددني الدددددورتني يف اليدددد ز بددددني  -١١
مع األركان ال امد   وق ت عقدا   Hellenic Defence Systems (HDS)أن  رك   أ ارا اليوغن إىل

 للجيش اليوغين لةدمز انألوغا األلضال املااتز ل فرات.

وأ ارا اليوغن إىل أن وتزز الةدمز ال  سارا علي دا حدىت اعن تسدمت بةيكيدك األلضدال  -١٢
ا دددول الددألمذ الددذي قدمةدد  اليددوغن يف اجةمدددا   املادداتز ل فددرات امل ألندد  املقددرر اانة دداء مندد  شددمن

 الددددددول األطددددددراف السدددددداتو عشددددددر والدددددذي يةوقددددددع تدددددددمز امل ددددددألون املةبقدددددي للددددددول اايدددددد  أيلددددددول/
 بةرف النظر عن أي ظروف از مةوق   يف املسةقبل خارج  عن سيطرز اليوغن. ٢٠١9 سبةمرب

وامل ألند  يف مرافد،  لضمدا   ١9٠ ٥7٤ وفيما ية ل،  أللضال املاداتز ل فدرات البدالد عددتها -١٣
حةلت علت الش اتاا ال زم   HDSاي، أ ارا اليوغن اىل أن  رك  ر  رك  "فيديك " يف بلضا

إىل أنددد   مدددن السدددلطاا اليوغنيددد  امل ةةددد  للشدددرو  يف نقل دددا إىل اليدددوغن. وأ دددارا اليدددوغن أيادددا  
األلضدددال املاددداتز ل فدددرات ومرافقددد  طهلدددب إىل السدددلطاا البلضاريددد  تقدددد  املسددداعدز لةيسدددز  ميدددل 

للةشددددديد علددددت أن  الشدددداحناا إىل ا دددددوت اليوغنيدددد  البلضاريدددد . وااةنمددددت اليددددوغن اليرادددد  أياددددا  
 .الة اون مع السلطاا البلضاري  كان ممةازا  

، هنندددد  7يف إطددددار املدددداتز  ٢٠١٨وأفدددداتا اليددددوغن، يف تقريددددر الشدددديافي  املقدددددل يف عددددال  -١٤
لضمدددا   ١9٠ ٥7٤مدددن األلضددال امل ألندد  املاددداتز ل فددرات، من ددا  ٦٤٠ 7٦١ز يددألال ية ددني تدددم ا

ألضددال مادداتز ل فددرات  9٢7 ٤٠٦هنن  انددألغ  يف مسددةوتعاا فيددديك  يف بلضدداراي. وأفدداتا أياددا  
 قد تمرا  لي ل.

أ ارا  ،٢٠١٨حأليران/يوني   ٨و 7ويف ااجةماعاا امل قوتز بني الدوراا يف الي ز بني  -١٥
لض  انأّلن ماات ل فرات ليبلد ما تبّقت من  ١٨ ٠٠٠جنايت يف تيكيك  HDSإىل أن  رك   اليوغن

. ويف رسدال  موج د  إىل الدرئي  لضمدا   ٦٢٢ 7٦١انألون األلضال املاداتز ل فدرات الد  ية دني تددمزها 
 ٢٦ ٨١١أكملدددت تيكيدددك  HDS، أ دددارا اليدددوغن إىل أن  دددرك  ٢٠١٨آب/أاسدددط   ١7 يف

. لضما   ٥9٥ 9٥٠من األلضال املااتز ل فرات، وبذلك تكون قد خيات امل ألون إىل  إشافيا   لضما  
ل فددرات يف األسددابيع  مادداتا   لضمددا   ٤٠ ٠٣٢إىل أندد  كددان مددن املقددرر تدددمز  وأ ددارا اليددوغن أياددا  

 .(Lavrioيف افريو ) HDSالقاتم  وأن األلضال قد نقلت  لي ل إىل مسةوتعاا  رك  
، كدددررا اليدددوغن أن مدددن ٢٠١٨آب/أاسدددط   ١7وج ددد  إىل الدددرئي  يف ويف رسدددال  م -١٦

املقددرر اكةمددال تدددمز انألوغهتددا يف ااددون سددن . وأ ددارا إىل أندد  ا وكددن  ديددد مراحددل سددنوي  
علددت كميدد   ألن الةشددري اا ايفليدد  تيددر  قيددوتا   لةدددمز انألوغهتددا مددن األلضددال بطريقدد  موثوقدد  متامددا  

حيى سة ألن مجيع األلضدال املنقولد  مدن بلضداراي، وهدذا قدد  HDS رك   انألون املةيجراا يف مراف،
علت وتزز عملي  الةددمز. وأ دارا اليدوغن إىل أن مدن ادز املمكدن تقددير كميد  األلضدال  أثر مؤقةا  

علدت وجد  الدقد  إىل حدني اانة داء مدن إعداتز األلضدال البدالد  ٢٠١٨ال  سةدمر للول اايد  عدال 
 . لضما   ١9٠ ٥7٤عدتها 
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 اجملموع ٢٠١9 ٢٠١٨ 
انألوغا األلضال املااتز ل فرات ال  ا يألال 

 ية ني علت اليوغن تدمزها
 ٥9٥ 9٥0 مل تقدَّل م لوماا  ٤٠ ٠٣٢

، ٢٠١٨حأليران/يونيدددد   ٨و 7ويف ااجةماعدددداا امل قددددوتز بددددني الدددددوراا يف اليدددد ز بددددني  -١7
الةألاماهتا النا ئ  عن خط  عمل مابوتو، وأن ذلدك مل يظ در  اتما   ذكرا اليوغن أاا متةثل امةثاا  

. ٤بوشدددوح ل سدددف عندددد اإل دددارز إىل اليدددوغن علدددت أادددا "ادددز ممةثلددد " الةألاماهتدددا  وجدددب املددداتز 
تشدددز إىل الددددول الددد  "مل تدددف  ملوعدددد الن دددائي"، مسدددّلط    خطددد  عمدددل مدددابوتوأن  وذكدددرا أيادددا  

لةنييددذ، مثددل حالدد  اليددوغن، تقددع خددارة وايدد  اللجندد  امل نيدد  الاددوء علددت أن حددااا الةددأّخر يف ا
  امةثال القائ  علت الة اون. 

 استنتاجات الرئيس بشأ  املعلومات املقدمة من اليوان   
 اندألون مدن تبقدت مدا تددمز إلكمدال مةوق دا   موعددا   حدتا اليوغن أن إىل الرئي  خل  -١٨

 سددديكون اإلكمدددال ادددوب سدددنوي راحدددل م  ديدددد أن إىل أيادددا   وخلددد . ل فدددرات املاددداتز األلضدددال
 مدن اليدوغن تةمكن أن الةقدير تواعي من سيكون أن  إىليف هذا الةدت  وانة ت. ترحيب موشع
 أيد  وعلدت املةوقدع اإلكمدال  وعدد للوفاء تقدل من أحرزت  ما علت  نةظال األطراف الدول إط  

 .الي ز هذه خ ل تواج  ا قد ا و ا

ويرحدددب الدددرئي   لةقددددل ايفدددرز يف مسدددأل  األلضدددال املاددداتز ل فدددرات امل ألنددد  يف بلضددداراي،  -١9
، وخلدد  إىل أن تقددد  مأليددد مددن امل لومدداا ايفدثدد  عددن عمليدد  اإلعدداتز، كلمددا كددان ذلددك مناسددبا  

سيكون موشع تقدير. وألقت الاوء علت أمهي  اسةمرار الشيافي  بشأن هدذه املسدأل ، وانة دت إىل 
 تقد  اليوغن م لوماا  نةظال أمر إجيايب، و ج  ا علت مواال  ذلك.أن 

حالدت تون  ، ويددر  أن ظروفدا  كدام     تنييدذا   ٤وي  ف الرئي   لةألال اليوغن بةنييذ املداتز  -٢٠
. كما ي د ف هنن هدذه ٢٠٠٨يف عال  ٤ذلك وأتا هبا إىل تيويت املوعد الن ائي ايفدت يف املاتز 

الظددروف كانددت خددارة سدديطرهتا، وأن مددن الواشددت أندد  مل خيطددر علددت  لددا قددل عدددل الوفدداء  لةألاماهتددا 
هنن  أياددا  . وي دد ف ٢٠١٤و وجددب خطدد  عمددل مددابوتو الدد  اعةمدددا يف عددال  ٤ قةاددت املدداتز 

اليوغن قدمت م لوماا حمّدث   نةظال عن األوشا  وأاا ظلدت  دياف   سدةمرار يف هدذا املادمار. 
بيددد أن حددااا الةددأخز الدد  حدددثت أتا ل سددف إىل عدددل متكددن اليددوغن مددن "تدددمز أو شددمان 

ن، علدددت تددددمز كدددل اندددألوغا األلضدددال املاددداتز ل فدددرات الددد  متلك دددا أو  وزهدددا يف أقدددرب وقدددت ممكددد
ية دى ذلك أربع سنواا مدن بددء نيداذ ااتياقيد "، وندةج عدن ذلدك عددل امةثدال البلدد ل حكدال  أا

من ااتياقي . ويسدّر الدرئي  أن ي حدن أن هدذا الوشدع قدد انة دت اعد ن موعدد  ٤الوارتز يف املاتز 
وغا ا ت ا  دا إجناز مةوقدع وبددء عمليد  الةددمز يف مةدنع افريدو. وأوشدت أن مسدأل  تددمز امل دأل 

 اللجن  امل ني   امةثال القائ  علت الة اون، بل هي من ا حياا الرئي .
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 املعلومات املقدمة من أولرانيا  
هنن ا ددددول الدددألمذ لةددددمز امل يدددني أولرانيةةةا ، أفددداتا (٨)٢٠١٦آب/أاسدددط   ١٦يف  -٢١

يةوقددف علددت الطاقدد  اإلنةاجيدد   PFM-1-(1S)الث ثدد  املةبقيدد  مددن األلضددال املادداتز ل فددرات مددن طددراز 
مةددنع  فلددوارات الكيميددائي" ا كوميدد ، وهددي ا  دد  الياعلدد   -ملؤسسدد  "رابطدد  اإلنةدداة ال لمددي 

هنن مدن املةوقدع،  الوحيدز يف أوكرانيا امل ولد  الدة ل  مدن األلضدال املاداتز ل فدرات. وأفداتا أيادا  
، وهنن ٢٠١9لث ث  مدن األلضدال للدول عدال يف حال اسةمرار امل دل ا اا، تدمز هذه امل يني ا

تدمز مجيع انألوغا األلضال املاداتز ل فدرات ) دا في دا امل يدني الث ثد  املةبقيد  مدن األلضدال املاداتز 
، رهندددا   لطاقدد  اإلنةاجيددد  ٢٠٢١مدددن املةوقددع أن يكةمدددل يف عددال  PFM-1 (1S) ل فددرات مدددن طددراز

 للج   املة اقدز امل ول . 

ويف اجةما  الدول األطراف الساتو عشر، أ ارا أوكرانيا إىل أاا جنايت يف اانة داء  -٢٢
 مليون لض . ١.9، وعدتها ٢٠١7يف عال  PFM-1من تدمز مجيع األلضال من طراز 

هنند   ٢٠١٨وأفاتا أوكرانيا يف امل لوماا ال  قددمة ا يف تقريرهدا عدن الشديافي  يف عدال  -٢٣
 كددددانون الثدددداين/  ١مددددن األلضددددال املادددداتز ل فددددرات يف  لضمددددا   ٤ ٤7٣ ٤٦١ا يددددألال ية ددددني تدددددمز 

مددددن طددددراز  لضمددددا   ١٤9 ٠١٦، وPFMمددددن طددددراز  لضمددددا   ٤ ٣٢٣ ٨٤٠،  ددددا في ددددا ٢٠١٨ يندددداير
POM-2 ألضددال مدددن طدددراز ٦٠٥و OZM-4  هنن األلضدددال مدددن طدددراز  . وأفددداتا أيادداOZM-4  البدددالد
 تقع يف مناط، خارة سيطرهتا الي لي . ٦٠٥عدتها 

 اجملموع ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١9 ٢٠١٨ 
اندددددألوغا األلضدددددال املاددددداتز 
ل فدددرات الددد  ا يدددألال ية دددني 

 علت أوكرانيا تدمزها

 4 4٧٣ 4٦1 مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا

خد ل اليد ز لضمدا  ماداتا  ل فدرات  ٤٣٨ ٣٢٨وإشاف  إىل ذلك، أفاتا أوكرانيا بةدمز  -٢٤
 لضمددا   ٢9 ٨٢٤، مددن بين ددا ٢٠١٨كددانون الثاين/يندداير   ١إىل  ٢٠١7كددانون الثاين/يندداير   ١مددن 

 . POM-2 من طراز لضما   ٨٠، وPFM-1Cمن طراز  لضما   ٤٠٨ ٤٢٤، وPFM-1من طراز 

 استنتاجات الرئيس بشأ  املعلومات املقدمة من أولرانيا  
ال حيب،  لنظر إىل امل ددل ا داا لةددمز األلضدال، أن خل  الرئي  إىل أن من تواعي  -٢٥

إىل أن  . وخلددد  أياددددا  ٢٠٢١تشدددز أوكرانيدددا إىل مدددا إذا كاندددت تةوقدددع إجنددداز ذلدددك للدددول عدددال 
امل لوماا ايفّدث  سةكون موشع ترحيب،  ا في ا جدول زمذ ميةل يةادمن مراحدل تدؤتي إىل 

عدددن املسددائل املثدددزز للقلددد، الددد  قدددد تدددؤثر علدددت  ، وم لومددداا٢٠٢١موعددد اإلجنددداز املقدددرر يف عدددال 
 ا دول الألمذ املةوقع.

وخلدد  الددرئي  إىل أن أوكرانيددا قدددمت م لومدداا عددن حالدد  بددرغمج تدددمز امل ددألوغا،  -٢٦
في ددددا امل لومدددداا املة لقدددد   جمددددو  عدددددت وأندددوا  األلضددددال املادددداتز ل فددددرات الدددد  ا يددددألال ية ددددني   دددا

خدد ل اليدد ز األخددزز املشدددمول   لةقريددر. ومددع ذلددك، انة دددت إىل أن تدددمزها، وتلددك الدد  تمدددرا 
__________ 

  .٢٠١٦آب/أاسط   ١٦رسال  موج   من أوكرانيا إىل رئي  اجةما  الدول األطراف اخلام  عشر،  (٨)
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الد  كاندت لددي ا أو تمدرا ادز  PFMامل لوماا ال  قدمة ا أوكرانيا عن كميد  األلضدال مدن طدراز 
واشاي ، و ج  ا علت تقد  م لوماا مةني  حسب نو  األلضال ليى تكون امل لوماا قابل  

 للمقارن  من تقرير إىل آخر. 

 املعلومات املقدمة من بلغاراي  
، أفداتا ٢٠١٨حأليران/يونيد   ٨و 7يف اجةماعاا مدا بدني الددوراا امل قدوتز يف يدومي  -٢7

)الددذي متلكدد   ددرك   (Midzhur)وقددع يف مةددنع تيكيددك الددذخائر "ميدددزور"  بلضدداراي هنن انيجددارا  
تددددمز املأليدددد مدددن ، حدددال تون ٢٠١٤"فيدددديك " اخلااددد  البلضاريددد (، يف تشدددرين األول/أكةدددوبر 

األلضدددال اليوغنيددد  املاددداتز ل فدددرات علدددت األراشدددي البلضاريددد . و دددل هدددذه املشدددكل ، كاندددت اليدددوغن 
هنن ا  وت منذ ذلك ا ني تركألا علدت اخليدار  وبلضاراي علت اتةال منةظ . وأفاتا بلضاراي أياا  

 ألراشي اليوغني .ال ملي الوحيد الذي يةمثل يف إعاتز األلضال املااتز ل فرات إىل ا
وأفددداتا بلضددداراي هنن عمليددد  اإلعددداتز وكدددن أن تبددددأ اعن بيادددل حةدددول اليدددوغن علدددت  -٢٨

ملناقشد  تيااديل  سدي قد قريبدا   ثنائيدا     اتز ااسةزات الدوليد  الادروري . وأ دارا إىل أن اجةماعدا  
 ال ملي  والدع  الةقذ واإلتاري املطلوب من جانب ما.

هنن ال ددددددددت  ٢٠١٨يف عدددددددال  7بلضددددددداراي يف تقريرهدددددددا املقددددددددل  وجدددددددب املددددددداتز وأفددددددداتا  -٢9
ل لضال اليوغني  املااتز ل فرات املقرر نقل ا من األراشدي البلضاريد  إىل ا م وريد  اليلينيد   اإلمجاا

 . لضما   ١9٠ ٥7٤هو 

 استنتاجات الرئيس بشأ  املعلومات املقدمة من بلغاراي  
دل ايفرز وخل  إىل أن تقد  املأليد من امل لوماا ايفّدث  عدن عمليد  رحب الرئي   لةق -٣٠

اإلعدداتز سدديكون حمددل تقدددير. وسددلل الاددوء علددت أمهيدد  اسددةمرار الشدديافي  بشددأن هددذه املسددأل ، 
 وخل  إىل أن تقد  بلضاراي م لوماا  نةظال أمر إجيايب، و ج  ا علت مواال  ذلك. 

ن كميدد  انددألوغا األلضددال املادداتز ل فددرات الدد  أبلضددت وكددان الددرئي  احددن فيمددا ماددت أ -٣١
، وطلددب توشدديت هددذه املسددأل . وأ ددارا ٢٠١7و ٢٠١٦بددني عددامي  ١٠ عن ددا بلضدداراي زاتا ب

ألضدال ماداتز ل فدرات سهدلمت إىل تائدرز الةايقيقداا الوطنيد  يف  ١٠بلضاراي يف هدذا الةددت إىل أن 
خةبدداراا الةايقيدد،. واعةهددرب هددذا النقددل املؤقددت ملموسددا  علددت إجددراء ا بواددي ا تلددي    ٢٠١7عددال 

. ويف 7يف إطددار املدداتز  ٢٠١٦يف ال دددت يف تقريددر الشدديافي  ل ددال  تاخددل أراشددي بلضدداراي ا ياشددا  
مرحلدد  احقددد ، أعيددددا هدددذه األلضدددال ال شددرز املاددداتز ل فدددرات إىل  دددرك  "فيدددديك " وخألندددت يف 

 ذه املسأل .مسةوتعاهتا. وخل  الرئي  إىل أن بلضاراي أوشايت ه

 املعلومات املقدمة من عما   
 ، وفقدا  الةألاماهتدا املة لقد   لشديافي ٢٠١٨، يف امل لوماا ال  قددمة ا يف عدال عما أفاتا  -٣٢

، وا يألال ٢٠١7-٢٠١٥لضما  مااتا  ل فرات قد تهمر يف الي ز  9 ١٥٦، هنن 7يف إطار املاتز 
 . ٢٠١٨لضما  آخر يف عال  9 ١٥٦ية ني تدمز 
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، أ دارا ٢٠١٨حأليران/يونيد   ٨و 7ويف ااجةماعاا امل قوتز بدني الددوراا يف يدومي  -٣٣
سددوف يكةمددل للددول  ٤للمدداتز  عمددان إىل أن تدددمز مجيددع األلضددال املادداتز ل فددرات امل ألندد  وفقددا  

 . ٢٠١٨ااي  عال 

 اجملموع ٢٠١٨ 
 9 1٥٦ 9 ١٥٦ عمان تدمزهاانألوغا األلضال املااتز ل فرات ال  ا يألال ية ني علت 

 استنتاجات الرئيس بشأ  املعلومات املقدمة من عما   
خلدد  الددرئي  إىل أن عمددان أبلضددت عددن خطدد  اسددةكمال تدددمز انألوغهتددا مددن األلضددال  -٣٤

، وقددمت  نةظدال م لومداا حمّدثد  عدن حالد  ٤املااتز ل فرات يف املوعد الن ائي ايفدت يف املداتز 
 لةدمز انألوغا األلضال املااتز ل فرات.برغجم ا 

املعلومةةةات املقدمةةةة مةةةن الةةةدول األطةةةراف عةةةن تةةةدمري خمةةةزوانت األلغةةةام  -خامساا  
 املضادة لألفراد ال  مل ت ن معروفة من ق ب 

منددذ اجةمددا  الدددول األطددراف السدداتو عشددر، قدددمت الدولدد  الطددرف الةاليدد  م لومدداا  -٣٥
األلضددال املادداتز ل فددرات الدد  مل تكددن م روفدد  مددن قبددل، وفقددا  ل جددراء حمدثدد  عددن تدددمز انددألوغا 

 : خط  عمل مابوتو من 7 رق 
، هنن 7يف إطدار املداتز  ٢٠١٨، يف تقرير الشيافي  الذي قدمة  يف عدال أفغانستا أفاتا  -٣٦

ت الد  لضمدا  مدن اندألوغا األلضدال املاداتز ل فدرا ٨٨٦أفرق  الة ل  مدن األسدلاي  والدذخائر تمدرا 
 كدددانون األول/  ٣١إىل  ٢٠١7كدددانون الثاين/ينددداير   ١تكدددن م روفددد  مدددن قبدددل، خددد ل اليددد ز مدددن  مل

 . وقهدمت م لوماا عن كمي  كل نو  من األلضال املااتز ل فرات ال  تهمرا. ٢٠١7تيسمرب 
    


