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اجتم ةةاع ال ةةدول األط ةراف يف اتفاقي ةةة حظ ةةر
استعمة ة ةال وت ة ةزهن وإنتة ة ةاج ونق ة ة ةب األلغة ة ةةام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

25 September 2018
Arabic
Original: English

االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند (9ه) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
تدمري خمزوانت األلغام املضادة لألفراد

االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة ( 4تدمري املخزوانت) من اتفاقيةة
( )١
حظر األلغام املضادة لألفراد
مقدمة من رئيس اجتماع الدول األطراف السابع عشر

أوالا -معلومات أساسية
 -١إن ت دددمز ان ددألوغا األلض ددال املا دداتز ل فد درات الةد دألال مش ددمول مل دداتز  ٤م ددن ااتياقيد د الد د
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.
 -٢ويف خطةةة عمةةب مةةابوتو للفة ة  ،2019-2014الةألمددت الدددول األطدراف ب دددت مددن
ااج دراءاا املةةددل بةدددمز انددألوغا األلضددال املادداتز ل ف درات .وإشدداف إىل ذلددك ،غ ددد اجةمددا
ال دددول األط دراف الس دداتو عش ددر ال دددول األط دراف ا ددز املمةثلد د ل لةألام دداا املنة ددو علي ددا يف
املاتز  ٤أن تكثف ج وتها إلجناز هذه االةألاماا.


__________

()١

جاء يف اإلجراء رقم  ٥أن "تقدل كل تول طرف مل تف ملوعد الن ائي إلجناز
الةألاماهتددا املنةددو علي ددا يف املدداتز  ٤إىل الدددول األطدراف ،عددن طريدد ،الدرئي ،
يف موع د ددد أقة د دداه  ٣١ك د ددانون األول/تيس د ددمرب  ،٢٠١٤خط ة ةةة لت ة ةةدمري ي ة ةةع
خمةزوانت األلغةام املضةادة لألفةراد يف األقةاليم اااعةعة لوالهت ةا أو سةةيطر ا
ةةن ،ومددن ي دديل الدددول األط دراف علمددا ددوت املبذول د
يف أسةةرع وق ة
لةنييذ خطة ا من خ ل تقارير الشيافي السنوي وازها من السبل"؛

اعةمدددا هددذه ااسددةنةاجاا علددت امل لومدداا ال د أورتهتددا الدددول األط دراف امل ني د يف تقاريرهددا املقدم د وجددب
املاتز  7يف البياغا ال أتلت هبا يف اجةماعاا الدول األطراف وااجةماعاا امل قوتز بني الدوراا.
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جدداء يف اإلج ةراء رقةةم  ٦أن "تطةةر كددل تولد طددرف تقددول بةدددمز انألوغهتددا مددن
األلض ددال املا دداتز ل فد درات س ددائر ال ةةدول األطة ةراف ،نتظ ةةام ع ةةن طرهة ة تق ةةارهر
الشفافية السنوهة وازهدا مدن الوسدائل، ،اطة الراميةة إا الوفةاء ،لتزاما ةا،
واإلبد د د ا ع د ددن الةق د دددل ايف د ددرز ،مس د ددلط الا د ددوء يف أس د ددر وق د ددت ممك د ددن عل د ددت
أي مسائب تثري القل "؛
جاء يف اإلجراء رقم  ٧أن "علة لةب دولةة طةرف ت تشة خمةزوانت مل ت ةن
معروفةةة سةةابقا بعةةد انقضةةاء امل لةةة ا ةةددة لتةةدمري املخةةزوانت أ ت ل ة سةةائر
ةةن عددن هددذه امل ددألوغا املكةشددي  ،وأن
الةةدول األط ةراف يف أقةةرك وق ة
تق ّدل امل لوماا ذاا الةدل الد تقادي ااتياقيد بةقددو ا ،وتددمر هدذه األلضدال
املا دداتز ل فد درات عل ددت وجد د األولوي د اليائقد د يف موع ددد أقة دداه س ددة أ د د ر ب ددد
اإلب ا عن اكةشاف ا".

 -٣ويف إطار تدابري الشفافية القائم وجدب املداتز  7مدن ااتياقيد  ،تقددل الددول األطدراف كدل
سن  ،يف موعد ا يةجاوز  ٣٠نيسان/أبريل ،م لوماا حم ّدث عن عدت من املسائل ،من ا ما يلي:
اجملمة ةةوع ال ل ة ة ملخة ةةزو األلغة ةةام املضة ةةادة لألف ة ةراد ال ة ة ل ة ة أو ة ةةو ،

أو خياددع لواية ددا أو سدديطرهتا ،ددا يف ذلددك بيددان ميةددل لنددو األلضددال املادداتز
ل فرات امل ألن  ،وكمية ا ،وإن أمكن أرقال جمموعاا كل نو من ا؛




الوشع الذي بلضة برامج تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقا للمداتز  ،٤دا يف
ذ لد ددك تيااد دديل األسد دداليب ال د د سةسد ددة دل يف الةد دددمز ،ومكد ددان مجيد ددع مواقد ددع
الةدمز ،وم ايز الس م وامل ايز البيئي الواجب الةطبي،؛
املدمرة ولميا ا ب د بدء نياذ هدذه ااتياقيد
أنواع لب األلغام املضادة لألفراد َّ
لنسددب إىل تلددك الدول د الطددرف ،ليددى تشددةمل علددت بيددان ميةددل لكمي د كددل
املدمرز ،وفقا للماتز  ،٤وم ا ،إن أمكن ،أرقال
نو من األلضال املااتز ل فرات ّ
جمموعاا كل نو من األلضال املااتز ل فرات يف حال الةدمز وفقا للماتز .٤

اثنيا -حالة تنفيذ املادة 4
 -٤يف خةددال اجةمددا الدددول األط دراف السدداتو عشددر ،وعطيددا علددت إع د ن بددي روو إجندداز
الةألاماهتا ،أفاتا ث ث تول أطدراف هنادا ا تدألال بةددت تنييدذ املداتز  ٤مدن ااتياقيد  ،مدن بين دا
تولةان طرفان  -أولرانيا واليوان  -مل متةث الةألاماهتما قةادت املداتز  ،٤وتولد طدرف واحددز
 عما  -من املقرر أن متةثل الةألاماهتا يف موعد أقةاه  ١باط/فرباير .٢٠١9 -٥ويف  ٢٨أاير/مددايو  ،٢٠١٨كةددب الدرئي إىل أوكرانيددا وعمددان واليددوغن لةشددجي ا علددت
املشددارك يف اجةماعدداا مددا بددني الدددوراا يددومي  7و ٨حأليران/يوني د  ،٢٠١٨وتبدداتل امل لومدداا
عن ج وتها لةنييذ املاتز  ،٤وكدذلك عدن الةايددايا الد قدد تواج دا .وقددمت عمدان واليدوغن
م لوماا حم ّدث  ،وكذلك بلضاراي( ،)٢يف اجةماعاا ما بني الدوراا.

__________

()٢
2

نقلت اليوغن انألوغا األلضال املااتز ل فرات إىل مراف ،رك "فيديك " ( )VIDEXيف بلضاراي قةد تدمزها.
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 -٦وحىت  ١7آب/أاسط  ،٢٠١٨قدمت أوكرانيا وعمان واليوغن م لومداا حم ّدثد عدن
ان ددألوغا األلض ددال املا دداتز ل ف درات وفق ددا ل حك ددال ذاا الة ددل م ددن امل دداتز  .7واس ددةناتا إىل ه ددذه
امل لومدداا ،يهي د أن مددا يلددي هددو كمي د انددألوغا األلضددال املادداتز ل ف درات ال د تمددرا وتلددك ال د
ا يألال ية ني تدمزها:
إمج د د دداا ع د د دددت األلض د د ددال إمج د دداا ع د دددت األلض د ددال املا د دداتز املوع د د د ددد املةوق د د د ددع إلجن د د د دداز
الدول الطرف املااتز ل فرات ال تمرا ل فرات ال ا يألال ية ني تدمزها االةألاماا املة لق ملاتز ٤

اليوغن
أوكرانيا
()7
عمان
اجملموع

()٣

97٢ ٢١7
()٥
٢ ٣٢9 9٢٠
٤ ٥7٨
٣ ٣0٦ ٧1٥

٥9٥ 9٥٠
()٦
٤ ٤7٣ ٤٦١
١٠ ٦٨٢
٥ 0٨0 09٣

()٤

ااي أيلول/سبةمرب ٢٠١9
٢٠٢١
للول ااي عال ٢٠١٨

اثلثا -استنتاجات الرئيس العامة
 -7يرحب الرئي مل لوماا ال قددمة ا الددول األطدراف عدن حالد تنييدذ املداتز  ،٤وخلد
إىل أن أوكراني ددا وعم ددان والي ددوغن ق دددمت م لوم دداا حم ّدثد د ع ددن ال دددت اإلمج دداا مل ددألوغا األلض ددال
املا دداتز ل فد درات الد د تم ددرا يف ع ددال  ،٢٠١7وع ددن ال دددت اإلمج دداا ل لض ددال الد د ا يد دألال ية ددني
تدمزها .ويرحب أياا بةايديد هذه الدول األطراف الث ث املوعد املةوقع إلجناز برغمج الةدمز.
 -٨اددز أن ال درئي خل د إىل أن د ر ددا لددألل أوكرانيددا واليددوغن تقددد مأليددد مددن الةوشددياياا
بش ددأن أه د املراح ددل يف طري دد ،اإلجن دداز ،مش دزتني إىل ع دددت األلض ددال املا دداتز ل ف درات امل ألن د امل درات
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.
 -9و ددجع الد درئي ال دددول األطد دراف الد د أبلض ددت ع ددن مس ددائل مث ددزز للقل دد ،عل ددت مواا ددل تق ددد
توشياياا بشأن الةايدايا ال تواج ا حىت يةسىن ديد املساعدز املناسب وإحراز الةقدل املنشوت.
 -١٠وذ ّك ددر الد درئي هنند د ينبض ددي ع دددل اإلبد د ا أللض ددال املا دداتز ل فد درات املس ددةبقاز ألاد درا
مسموح هبا وجب املاتز  ٣من ااتياقيد بوادي ا اندألوغا مدن األلضدال املاداتز ل فدرات .وينبضدي
اإلب د ا عددن األلضددال املادداتز ل ف درات ال د اسددةبقيت ألا درا مسددموح هبددا بةددورز منيةددل ؛ وو د ّد
تلي ددل اإلب د ا ال دددول األط دراف يف ه ددذا الس دديامي ار دداتاا رة ددو تق ددد امل لوم دداا بطريق د
ا لب في ا عن املسائل املة لق ملاتتني  ٣و ٤علت السواء.

__________

()٣
()٤
()٥
()٦
()7

GE.18-15810

يف  ٨حأليران/يوني د د  ،٢٠١٨أفد دداتا اليد ددوغن هناد ددا قامد ددت بةيكيد ددك  ١٨ ٠٠٠لض د د ماد ددات ل ف د درات .وأفد دداتا
بةيكيك  ٢٦ ٨١١لضما مااتا ل فرات يف  ١7آب/أاسط .٢٠١٨
بيان أتلت ب اليوغن يف اجةما الدول األطراف الساتو عشر ٢١ ،كانون األول/تيسمرب .٢٠١7
مةدر هذا ال دت هو حسا ا أجريت سة دال أرقال سب ،أن قدمة ا أوكرانيا.
الةقرير الذي قدمة أوكرانيا يف عال  ٢٠١٨عن تنييذ املاتز .7
الةقرير الذي قدمة عمان يف عال  ٢٠١7عن تنييذ املاتز .7
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رابعا -املعلومات املقدمة من الدول األطراف عن تنفيذ املادة  4واستنتاجات الرئيس
املعلومات املقدمة من اليوان
 -١١يف ااجةماعد دداا امل قد ددوتز بد ددني الد دددورتني يف الي د د ز بد ددني  7و ٨حأليران/يوني د د ،٢٠١٨
أ ارا اليوغن إىل أن رك ) Hellenic Defence Systems (HDSوق ت عقدا مع األركان ال امد
للجيش اليوغين لةدمز انألوغا األلضال املااتز ل فرات.
 -١٢وأ ارا اليوغن إىل أن وتزز الةدمز ال سارا علي دا حدىت اعن تسدمت بةيكيدك األلضدال
املادداتز ل ف درات امل ألن د املقددرر اانة دداء من د شددمن ا دددول الددألمذ الددذي قدمة د اليددوغن يف اجةمددا
ال د دددول األطد د دراف الس د دداتو عش د ددر وال د ددذي يةوق د ددع ت د دددمز امل د ددألون املةبق د ددي لل د ددول اايد د د أيل د ددول/
سبةمرب  ٢٠١9بةرف النظر عن أي ظروف از مةوق يف املسةقبل خارج عن سيطرز اليوغن.
 -١٣وفيما ية ل ،أللضال املاداتز ل فدرات البدالد عددتها  ١9٠ ٥7٤لضمدا وامل ألند يف مرافد،
رك "فيديك " يف بلضاراي ،أ ارا اليوغن اىل أن رك  HDSحةلت علت الش اتاا ال زم
مددن السددلطاا اليوغني د امل ةة د للشددرو يف نقل ددا إىل اليددوغن .وأ ددارا اليددوغن أياددا إىل أن د
طهل ددب إىل الس ددلطاا البلضاريد د تق ددد املس دداعدز لةيس ددز مي ددل األلض ددال املا دداتز ل فد درات ومرافقد د
الش دداحناا إىل ا دددوت اليوغنيد د البلضاريد د  .وااةنم ددت الي ددوغن اليراد د أيا ددا للةش ددديد عل ددت أن
الة اون مع السلطاا البلضاري كان ممةازا.
 -١٤وأف دداتا الي ددوغن ،يف تقري ددر الش دديافي املق دددل يف ع ددال  ٢٠١٨يف إط ددار امل دداتز  ،7هنن د د
ا ي دألال ية ددني تدددمز  ٦٤٠ 7٦١مددن األلضددال امل ألن د املادداتز ل ف درات ،من ددا  ١9٠ ٥7٤لضمددا
انددألغ يف مسددةوتعاا فيددديك يف بلضدداراي .وأفدداتا أياددا هنن  9٢7 ٤٠٦ألضددال مادداتز ل فدرات
قد تمرا لي ل.
 -١٥ويف ااجةماعاا امل قوتز بني الدوراا يف الي ز بني  7و ٨حأليران/يوني  ،٢٠١٨أ ارا
انألن ماات ل فرات ليبلد ما تب ّقت من
اليوغن إىل أن رك  HDSجنايت يف تيكيك  ١٨ ٠٠٠لض ّ
انألون األلضال املاداتز ل فدرات الد ية دني تددمزها  ٦٢٢ 7٦١لضمدا .ويف رسدال موج د إىل الدرئي
يف  ١7آب/أاسددط  ،٢٠١٨أ ددارا الي ددوغن إىل أن ددرك  HDSأكمل ددت تيكي ددك ٢٦ ٨١١
لضما إشافيا من األلضال املااتز ل فرات ،وبذلك تكون قد خيات امل ألون إىل  ٥9٥ 9٥٠لضما.
وأ ددارا اليددوغن أياددا إىل أن د كددان مددن املقددرر تدددمز  ٤٠ ٠٣٢لضمددا مادداتا ل ف درات يف األسددابيع
القاتم وأن األلضال قد نقلت لي ل إىل مسةوتعاا رك  HDSيف افريو (.)Lavrio
 -١٦ويف رس ددال موج د د إىل ال درئي يف  ١7آب/أاس ددط  ،٢٠١٨ك ددررا الي ددوغن أن م ددن
املقددرر اكةمددال تدددمز انألوغهتددا يف ااددون سددن  .وأ ددارا إىل أن د ا وكددن ديددد مراحددل سددنوي
لةدددمز انألوغهتددا مددن األلضددال بطريقد موثوقد متامددا ألن الةشدري اا ايفليد تيددر قيددوتا علددت كمي د
انألون املةيجراا يف مراف ،رك  HDSحيى سة ألن مجيع األلضدال املنقولد مدن بلضداراي ،وهدذا قدد
أثر مؤقةا علت وتزز عملي الةددمز .وأ دارا اليدوغن إىل أن مدن ادز املمكدن تقددير كميد األلضدال
ال سةدمر للول اايد عدال  ٢٠١٨علدت وجد الدقد إىل حدني اانة داء مدن إعداتز األلضدال البدالد
عدتها  ١9٠ ٥7٤لضما.
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٢٠١٨

انألوغا األلضال املااتز ل فرات ال ا يألال ٤٠ ٠٣٢
ية ني علت اليوغن تدمزها

٢٠١9

مل تقدَّل م لوماا

اجملموع

٥9٥ 9٥0

 -١7ويف ااجةماع دداا امل ق ددوتز ب ددني ال دددوراا يف اليد د ز ب ددني  7و ٨حأليران/يونيد د ،٢٠١٨
ذكرا اليوغن أاا متةثل امةثاا اتما الةألاماهتا النا ئ عن خط عمل مابوتو ،وأن ذلدك مل يظ در
بوشددوح ل سددف عنددد اإل ددارز إىل اليددوغن علددت أاددا "اددز ممةثل د " الةألاماهتددا وجددب املدداتز .٤
وذكددرا أياددا أن خط د عمددل مددابوتو تشددز إىل الدددول ال د "مل تددف ملوعددد الن ددائي" ،مس دلّط
دأخر يف الةنييددذ ،مثددل حال د اليددوغن ،تقددع خددارة واي د اللجن د امل ني د
الاددوء علددت أن حددااا الةد ّ
امةثال القائ علت الة اون.

استنتاجات الرئيس بشأ املعلومات املقدمة من اليوان
 -١٨خل الرئي إىل أن اليوغن حدتا موعددا مةوق دا إلكمدال تددمز مدا تبقدت مدن اندألون
األلض ددال املا دداتز ل ف درات .وخل د أيا ددا إىل أن دي ددد مراح ددل س ددنوي ا ددوب اإلكم ددال س دديكون
موشع ترحيب .وانة ت يف هذا الةدت إىل أن سيكون من تواعي الةقدير أن تةمكن اليدوغن مدن
إط الدول األطراف نةظال علت ما أحرزت من تقدل للوفاء وعدد اإلكمدال املةوقدع وعلدت أيد
ا و ا قد تواج ا خ ل هذه الي ز.
 -١9ويرح ددب الد درئي لةق دددل ايف ددرز يف مس ددأل األلض ددال املا دداتز ل فد درات امل ألند د يف بلض دداراي،
وخلد إىل أن تقددد مأليددد مددن امل لومدداا ايفدثد عددن عمليد اإلعدداتز ،كلمددا كددان ذلددك مناسددبا،
سيكون موشع تقدير .وألقت الاوء علت أمهي اسةمرار الشيافي بشأن هدذه املسدأل  ،وانة دت إىل
أن تقد اليوغن م لوماا نةظال أمر إجيايب ،و ج ا علت مواال ذلك.
 -٢٠وي ف الرئي لةألال اليوغن بةنييذ املداتز  ٤تنييدذا كدام  ،ويددر أن ظروفدا حالدت تون
ذلك وأتا هبا إىل تيويت املوعد الن ائي ايفدت يف املاتز  ٤يف عال  .٢٠٠٨كما ي د ف هنن هدذه
الظددروف كانددت خددارة سدديطرهتا ،وأن مددن الواشددت أند مل خيطددر علددت لددا قددل عدددل الوفدداء لةألاماهتددا
قةاددت املدداتز  ٤و وجددب خط د عمددل مددابوتو ال د اعةمدددا يف عددال  .٢٠١٤وي د ف أياددا هنن
اليوغن قدمت م لوماا حم ّدث نةظال عن األوشا وأاا ظلدت دياف سدةمرار يف هدذا املادمار.
بيددد أن حددااا الةددأخز ال د حدددثت أتا ل سددف إىل عدددل متكددن اليددوغن مددن "تدددمز أو شددمان
تدددمز ك ددل ان ددألوغا األلض ددال املا دداتز ل ف درات ال د متلك ددا أو وزه ددا يف أق ددرب وق ددت ممك دن ،عل ددت
أا ية دى ذلك أربع سنواا مدن بددء نيداذ ااتياقيد " ،وندةج عدن ذلدك عددل امةثدال البلدد ل حكدال
الوارتز يف املاتز  ٤من ااتياقي  .ويس ّدر الدرئي أن ي حدن أن هدذا الوشدع قدد انة دت اعد ن موعدد
إجناز مةوقدع وبددء عمليد الةددمز يف مةدنع افريدو .وأوشدت أن مسدأل تددمز امل دألوغا ا ت ا دا
اللجن امل ني امةثال القائ علت الة اون ،بل هي من ا حياا الرئي .
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املعلومات املقدمة من أولرانيا
 -٢١يف  ١٦آب/أاسددط  ،)٨(٢٠١٦أفدداتا أولرانيةةا هنن ا دددول الددألمذ لةدددمز امل يددني
الث ثد املةبقيد مددن األلضددال املادداتز ل فدرات مددن طدراز ) PFM-1-(1Sيةوقددف علددت الطاقد اإلنةاجيد
ملؤسس د "رابط د اإلنةدداة ال لمددي  -مةددنع فلددوارات الكيميددائي" ا كومي د  ،وهددي ا د الياعل د
الوحيدز يف أوكرانيا امل ولد الدة ل مدن األلضدال املاداتز ل فدرات .وأفداتا أيادا هنن مدن املةوقدع،
يف حال اسةمرار امل دل ا اا ،تدمز هذه امل يني الث ث مدن األلضدال للدول عدال  ،٢٠١9وهنن
تدمز مجيع انألوغا األلضال املاداتز ل فدرات ( دا في دا امل يدني الث ثد املةبقيد مدن األلضدال املاداتز
ل ف درات مددن ط دراز ) PFM-1 (1Sمددن املةوقددع أن يكةمددل يف عددال  ،٢٠٢١رهنددا لطاق د اإلنةاجي د
للج املة اقدز امل ول .
 -٢٢ويف اجةما الدول األطراف الساتو عشر ،أ ارا أوكرانيا إىل أاا جنايت يف اانة داء
من تدمز مجيع األلضال من طراز  PFM-1يف عال  ،٢٠١7وعدتها  ١.9مليون لض .
 -٢٣وأفاتا أوكرانيا يف امل لوماا ال قددمة ا يف تقريرهدا عدن الشديافي يف عدال  ٢٠١٨هنند
ا ي د دألال ية د ددني تد دددمز  ٤ ٤7٣ ٤٦١لضمد ددا مد ددن األلضد ددال املاد دداتز ل ف د درات يف  ١كد ددانون الثد دداين/
ين دداير  ،٢٠١٨ددا في ددا  ٤ ٣٢٣ ٨٤٠لضم ددا م ددن طد دراز  ،PFMو ١٤9 ٠١٦لضم ددا م ددن طد دراز
 POM-2و ٦٠٥ألضددال مددن ط دراز  .OZM-4وأفدداتا أياددا هنن األلضددال مددن ط دراز  OZM-4البددالد
عدتها  ٦٠٥تقع يف مناط ،خارة سيطرهتا الي لي .
٢٠١٨

٢٠١9

٢٠٢٠

٢٠٢١

اجملموع

اند ددألوغا األلضد ددال املاد دداتز مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا مل تقدَّل م لوماا 4 4٧٣ 4٦1
ل ف درات ال د ا ي دألال ية ددني
علت أوكرانيا تدمزها

 -٢٤وإشاف إىل ذلك ،أفاتا أوكرانيا بةدمز  ٤٣٨ ٣٢٨لضمدا ماداتا ل فدرات خد ل اليد ز
مددن  ١كددانون الثاين/يندداير  ٢٠١7إىل  ١كددانون الثاين/يندداير  ،٢٠١٨مددن بين ددا  ٢9 ٨٢٤لضمددا
من طراز  ،PFM-1و ٤٠٨ ٤٢٤لضما من طراز  ،PFM-1Cو ٨٠لضما من طراز .POM-2

استنتاجات الرئيس بشأ املعلومات املقدمة من أولرانيا
 -٢٥خل الرئي إىل أن من تواعي ال حيب ،لنظر إىل امل ددل ا داا لةددمز األلضدال ،أن
تش ددز أوكراني ددا إىل م ددا إذا كان ددت تةوق ددع إجن دداز ذل ددك لل ددول ع ددال  .٢٠٢١وخلد د أيا ددا إىل أن
امل لوماا ايف ّدث سةكون موشع ترحيب ،ا في ا جدول زمذ ميةل يةادمن مراحدل تدؤتي إىل
موعددد اإلجندداز املقددرر يف عددال  ،٢٠٢١وم لومدداا عددن املسددائل املثددزز للقلدد ،ال د قددد تددؤثر علددت
ا دول الألمذ املةوقع.
 -٢٦وخل د ال درئي إىل أن أوكرانيددا قدددمت م لومدداا عددن حال د بددرغمج تدددمز امل ددألوغا،
ددا في ددا امل لوم دداا املة لقد د جم ددو ع دددت وأند دوا األلض ددال املا دداتز ل فد درات الد د ا يد دألال ية ددني
تدددمزها ،وتلددك ال د تمددرا خ د ل الي د ز األخددزز املشددمول لةقريددر .ومددع ذلددك ،انة ددت إىل أن

__________
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امل لوماا ال قدمة ا أوكرانيا عن كميد األلضدال مدن طدراز  PFMالد كاندت لددي ا أو تمدرا ادز
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
 -٢7يف اجةماعاا مدا بدني الددوراا امل قدوتز يف يدومي  7و ٨حأليران/يونيد  ،٢٠١٨أفداتا
بلضدداراي هنن انيجددارا وقددع يف مةددنع تيكيددك الددذخائر "ميدددزور" (( )Midzhurالددذي متلك د ددرك
"في ددديك " اخلااد د البلضاريد د ) ،يف تشد درين األول/أكة ددوبر  ،٢٠١٤ح ددال تون ت دددمز املألي ددد م ددن
األلض ددال اليوغني د املا دداتز ل ف درات عل ددت األراش ددي البلضاري د  .و ددل ه ددذه املش ددكل  ،كان ددت الي ددوغن
وبلضاراي علت اتةال منةظ  .وأفاتا بلضاراي أياا هنن ا وت منذ ذلك ا ني تركألا علدت اخليدار
ال ملي الوحيد الذي يةمثل يف إعاتز األلضال املااتز ل فرات إىل األراشي اليوغني .
 -٢٨وأف دداتا بلض دداراي هنن عملي د اإلع دداتز وك ددن أن تب دددأ اعن بيا ددل حة ددول الي ددوغن عل ددت
اتز ااسةزات الدوليد الادروري  .وأ دارا إىل أن اجةماعدا ثنائيدا سدي قد قريبدا ملناقشد تيااديل
ال ملي والدع الةقذ واإلتاري املطلوب من جانب ما.
 -٢9وأفد د دداتا بلض د د دداراي يف تقريره د د ددا املق د د دددل وج د د ددب امل د د دداتز  7يف ع د د ددال  ٢٠١٨هنن ال د د دددت
اإلمجاا ل لضال اليوغني املااتز ل فرات املقرر نقل ا من األراشدي البلضاريد إىل ا م وريد اليلينيد
هو  ١9٠ ٥7٤لضما.

استنتاجات الرئيس بشأ املعلومات املقدمة من بلغاراي
 -٣٠رحب الرئي لةقدل ايفرز وخل إىل أن تقد املأليد من امل لوماا ايف ّدث عدن عمليد
اإلعدداتز سدديكون حمددل تقدددير .وسددلل الاددوء علددت أمهي د اسددةمرار الشدديافي بشددأن هددذه املسددأل ،
وخل إىل أن تقد بلضاراي م لوماا نةظال أمر إجيايب ،و ج ا علت مواال ذلك.
 -٣١وكددان الدرئي احددن فيمددا ماددت أن كميد انددألوغا األلضددال املادداتز ل فدرات الد أبلضددت
عن ددا بلضدداراي زاتا ب  ١٠بددني عددامي  ٢٠١٦و ،٢٠١7وطلددب توشدديت هددذه املسددأل  .وأ ددارا
بلضاراي يف هدذا الةددت إىل أن  ١٠ألضدال ماداتز ل فدرات هسدلمت إىل تائدرز الةايقيقداا الوطنيد يف
عددال  ٢٠١7بواددي ا تلددي ملموسددا علددت إج دراء اخةبدداراا الةايقيدد .،واعةهددرب هددذا النقددل املؤقددت
تاخددل أراشددي بلضدداراي ا ياشددا يف ال دددت يف تقريددر الشدديافي ل ددال  ٢٠١٦يف إطددار املدداتز  .7ويف
مرحل د احق د  ،أعيدددا هددذه األلضددال ال شددرز املادداتز ل ف درات إىل ددرك "فيددديك " وخألنددت يف
مسةوتعاهتا .وخل الرئي إىل أن بلضاراي أوشايت هذه املسأل .

املعلومات املقدمة من عما
 -٣٢أفاتا عما  ،يف امل لوماا ال قددمة ا يف عدال  ،٢٠١٨وفقدا الةألاماهتدا املة لقد لشديافي
يف إطار املاتز  ،7هنن  9 ١٥٦لضما مااتا ل فرات قد هتمر يف الي ز  ،٢٠١7-٢٠١٥وا يألال
ية ني تدمز  9 ١٥٦لضما آخر يف عال .٢٠١٨
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 -٣٣ويف ااجةماعاا امل قوتز بدني الددوراا يف يدومي  7و ٨حأليران/يونيد  ،٢٠١٨أ دارا
عمددان إىل أن تدددمز مجيددع األلضددال املادداتز ل ف درات امل ألن د وفقددا للمدداتز  ٤سددوف يكةمددل للددول
ااي عال .٢٠١٨
انألوغا األلضال املااتز ل فرات ال ا يألال ية ني علت عمان تدمزها

٢٠١٨

9 ١٥٦

اجملموع

9 1٥٦

استنتاجات الرئيس بشأ املعلومات املقدمة من عما
 -٣٤خل د الدرئي إىل أن عمددان أبلضددت عددن خط د اسددةكمال تدددمز انألوغهتددا مددن األلضددال
املااتز ل فرات يف املوعد الن ائي ايفدت يف املداتز  ،٤وقددمت نةظدال م لومداا حم ّدثد عدن حالد
برغجم ا لةدمز انألوغا األلضال املااتز ل فرات.

خامس ا -املعلوم ةةات املقدم ةةة م ةةن ال ةةدول األطة ةراف ع ةةن ت ةةدمري خم ةةزوانت األلغ ةةام
املضادة لألفراد ال مل ت ن معروفة من ق ب
 -٣٥منددذ اجةمددا الدددول األط دراف السدداتو عشددر ،قدددمت الدول د الطددرف الةالي د م لومدداا
حمدث د عددن تدددمز انددألوغا األلضددال املادداتز ل ف درات ال د مل تكددن م روف د مددن قبددل ،وفقددا ل ج دراء
رق  7من خط عمل مابوتو:
 -٣٦أفاتا أفغانستا  ،يف تقرير الشيافي الذي قدمة يف عدال  ٢٠١٨يف إطدار املداتز  ،7هنن
أفرق الة ل مدن األسدلاي والدذخائر تمدرا  ٨٨٦لضمدا مدن اندألوغا األلضدال املاداتز ل فدرات الد
مل تكددن م روف د م ددن قب ددل ،خ د ل الي د ز م ددن  ١ك ددانون الثاين/ين دداير  ٢٠١7إىل  ٣١ك ددانون األول/
تيسمرب  .٢٠١7وقهدمت م لوماا عن كمي كل نو من األلضال املااتز ل فرات ال هتمرا.
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