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لدول األطراف يفاملؤمتر االستعراضي الثاين ل
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل
 األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠كارتاخينا دي إندياس، 

  التقرير النهائي    
يتألف التقرير النهائي للمؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف اتفاقية حظـر              

األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام من مخسة أجزاء         استعمال وتكديس وإنتاج ونقل     
  : وأربعة مرفقات كما يلي

  تنظيم املؤمتر االستعراضي الثاين وأعماله  :اجلزء األول
  مقدمة  -  ألف  
  تنظيم املؤمتر االستعراضي الثاين  -  باء  
  املشاركة يف املؤمتر االستعراض الثاين  -  جيم  
  عراضي الثاينأعمال املؤمتر االست  -  دال  
  القرارات والتوصيات  -  هاء  
  الوثائق  -  واو  
  اعتماد التقرير النهائي واختتام املؤمتر االستعراضي الثاين   -  زاي  

استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام            :اجلزء الثاين
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥: املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

خطة عمـل كارتاخينـا     : إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد        :اجلزء الثالث
٢٠١٤-٢٠١٠  

  ٢٠٠٩إعالن كارتاخينا لعام : التزام مشترك من أجل عامل خال من األلغام  :اجلزء الرابع
تقييم وحدة دعم التنفيذ التابعة التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتـاج             :اجلزء اخلامس

ورقة معلومات أساسـية    : املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام    ونقل األلغام   
  والوالية املقترحة وعناصر االختصاص املمكنة
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  املرفقات
  جدول أعمال املؤمتر االستعراضي الثاين  :األول
تقرير عن عملية إعداد وتقدمي الطلبات املتعلقة بتمديد املواعيـد النهائيـة              :الثاين

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨،  والنظر فيها٥مبوجب املادة 
تشرين  إىل   ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ،         :الثالث

  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  قائمة الوثائق  :الرابع
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  اجلزء األول    
  تنظيم املؤمتر االستعراضي الثاين وأعماله    

  مقدمة  -ألف   
ادة لألفراد وتـدمري    تنص اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املض          -١

يدعو األمني العام لألمم املتحـدة إىل       " على أن    ١٢ من املادة    ٢ و ١تلك األلغام يف الفقرتني     
وعلـى أن   " عقد مؤمتر لالستعراض بعد مضي مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقيـة            

لـة  يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمترات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دو             "
  ".طرف أو أكثر

      نـوفمرب  /تشرين الثـاين   ٢٩ويف املؤمتر االستعراضي األول الذي ُعقد يف الفترة من            -٢
، اتفقت الدول األطراف على أن تعقد سنوياً، إىل حني          ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٣إىل  

 من الـسنة  عقد املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماعاً للدول األطراف بانتظام يف النصف الثاين          
ويف االجتماع التاسع   . ٢٠٠٩وعلى عقد املؤمتر االستعراضي الثاين يف النصف الثاين من عام           

، اتفقـت   ٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٤للدول األطراف الذي ُعقد يف الفترة من        
 الدول األطراف على عقد املؤمتر االستعراضي الثاين لالتفاقيـة يف كارتاخينـا بكولومبيـا يف              

وقـرر  . ٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول   ٤إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠األسبوع املمتد من    
 ٤ و ٣ ويومي   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٩االجتماع كذلك عقد اجتماعات حتضريية يف جنيف يوم         

وباإلضافة إىل ذلك، اتفقت الـدول      .  قبل عقد املؤمتر االستعراضي الثاين     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  .سوزان إيكي رئيسة للمؤمتر االستعراضي الثاينالسيدة  سفرية النرويج األطراف على تعيني

وحتضرياً للمؤمتر االستعراضي الثاين، وفقاً لقـرارات االجتمـاع التاسـع للـدول            -٣
 واالجتماع التحضريي   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٩األطراف، ُعقد االجتماع التحضريي األول يف       

صى االجتماع التحضريي األول بأن ُيعتمـد يف        وأو. ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٤ و ٣الثاين يف   
املؤمتر االستعراضي الثاين جدول أعمال مؤقت وبرنامج عمل مؤقت ومشروع نظام داخلـي      

.  األول والثـاين   نيللمؤمتر االستعراضي الثاين وتقديرات لتكاليف عقد االجتماعني التحضريي       
لى مستوى ممكن يف اجلزء الرفيع      ودعا االجتماع التحضريي األول أيضاً إىل املشاركة على أع        

  .يف املؤمتر االستعراضي الثاينديسمرب /كانون األول ٤ و٣املستوى املقرر عقده يومي 
وأوصى االجتماع التحضريي األول أيضاً، متاشياً مع املمارسة اليت كانت مفيـدة               -٤

للجـان  اركني متشللدول األطراف يف اجتماعاهتا الرمسية، بأن تقوم الدول اليت تعمل رؤساء     
 وزامبيا وشيلي واليابـان،     دالدائمة األربع، وهي األرجنتني وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا وتايلن       

علمـاً  وأحاط االجتماع التحـضريي األول      . بالعمل نواباً لرئيس املؤمتر االستعراضي الثاين     
االستعراضي اس أمينة عامة للمؤمتر     غالسيدة كالرا إينيس فار   سفرية كولومبيا   كذلك بتعيني   
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الثاين، وقيام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني السيد بيتري كوالروف من مكتب األمم املتحدة    
لشؤون نزع السالح، فرع جنيف، أميناً تنفيذياً مؤقتاً للمؤمتر االستعراضي الثاين، وبطلـب             

اً تنفيـذياً   الرئيسة املعينة أن يعمل السيد كريي برينكرت، مدير وحدة دعم التنفيذ، منـسق            
  .للرئيس، متاشياً مع املمارسة املتبعة يف املاضي

عتمد يف املؤمتر االستعراضي الثاين التكاليف     وأوصى االجتماع التحضريي الثاين بأن تُ       -٥
  .التقديرية لعقد املؤمتر االستعراضي الثاين

ني غـري   والتماساً لآلراء يف مسائل املضمون، دعت الرئيسة املعنية إىل عقد اجتماع            -٦
 ُدعيـت   ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٥ و ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢رمسيني يف جنيف يومي     

  .للمشاركة فيهما مجيع الدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات املهتمة
 أعلنت الرئيسة املعينة ونائب رئيس مجهورية كولومبيـا،   ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢ويف    -٧

 ء، واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، رمسيـاً بـد         السيد فرانسيسكو سانتوس كالديرون   
. األعمال التحضريية ملؤمتر قمة كارتاخينا، وأُعلن ذلك أيضاً يف حفـل أُقـيم يف جنيـف               

وباإلضافة إىل ذلك، استضافت الدول األطراف التالية ونظمت، بدعم من االحتاد األورويب،            
أفريقيـا  ألبانيـا وتايلنـد وجنـوب       : ينـا مخسة أنشطة إقليمية حتضرياً ملؤمتر قمة كارتاخ      

  .وطاجيكستان ونيكاراغوا
      /تـشرين الثـاين    ٢٩ جرى يـوم     وسبق افتتاح املؤمتر االستعراضي الثاين احتفالٌ       -٨

، أدىل خالله ببيانات كل من نائب رئـيس مجهوريـة كولومبيـا، الـسيد               ٢٠٠٩نوفمرب  
الـسيدة  راضي الثاين، سفرية النـرويج  فرانسيسكو سانتوس كالديرون ورئيسة املؤمتر االستع     

يـورغ  الـسيد   سوزان إيكي، ورئيس االجتماع التاسع للدول األطراف، سفري سويـسرا           
شترويل، ومدير دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، السيد ماكـسويل كـرييل،        

ـ           ال، والـسيدة   وسفرية الشباب للحملة الدولية حلظر األلغام األرضية، السيدة سونغ كوس
  . خريون زميانايت من كولومبياأوليندا 

  تنظيم املؤمتر االستعراضي الثاين   -باء   
 رئـيس   ٢٠٠٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٣٠افتتح املؤمتر االستعراضي الثاين يوم        -٩

يورغ شترويل، الذي أشرف علـى      السيد  االجتماع التاسع للدول األطراف، سفري سويسرا       
الـسيدة  وانتخب املؤمتر بالتزكية سفرية النـرويج       .  االستعراضي الثاين  انتخاب رئيس املؤمتر  
  .سوزان إيكي رئيسة له

، أقر املـؤمتر    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف         -١٠
، اويف املناسبة نفـسه   . االستعراضي الثاين جدول أعماله الوارد يف التذييل األول هلذا التقرير         
، APLC/CONF/2009/3اعتمد املؤمتر االستعراضي الثاين نظامه الداخلي، الوارد يف الوثيقـة           
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الذي سيستعمل أيضاً يف املؤمترات االستعراضية املقبلة، كما اعتمد التكاليف املقدرة لعقـد             
ــوثيقتني    ــواردة يف ال ــضرييني ال ــاعني التح ــاين واالجتم ــي الث ــؤمتر االستعراض امل

APLC/CONF/2009/PM.2/5 و APLC/CONF/2009/4        وبرنامج عمله الـوارد يف الوثيقـة ،
APLC/CONF/2009/2.  

خبت األرجنتني وأستراليا وإيطاليـا وبلجيكـا       ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً، انتُ       -١١
  .وتايلند وإيطاليا وزامبيا وشيلي واليابان بالتزكية نواباً لرئيس املؤمتر االستعراضي الثاين

ر باإلمجاع تعيني السفرية كالرا إينيس فارغاس سليفا من وزارة خارجية           وأكد املؤمت   -١٢
وأحاط املؤمتر علماً أيضاً بقيام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني . كولومبيا، أمينة عامة للمؤمتر

السيد بيتري كوالروف، مدير فرع جنيف ملكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، أمينـاً              
، مدير وحدة دعم التنفيـذ،      برينكرتتماع، وبقيام الرئيسة بتعيني السيد كريي       تنفيذياً لالج 

  .منسقاً تنفيذياً للرئيس
 أيضاً، استمع املؤمتر إىل نص رسالة من السيد         ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ويف    -١٣

  .لألمم املتحدةالعام بان كي مون، األمني 

  يناملشاركة يف املؤمتر االستعراضي الثا  -جيم   
إثيوبيا، األرجنـتني، األردن، إريتريـا،      :  دول أطراف هي   ١٠٨شاركت يف املؤمتر      -١٤

إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغـواي،           
لغاريـا،  أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باالو، الربازيل، الربتغـال، بلجيكـا، ب           

 املتعـددة   -دولـة   (بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بوليفيـا          
، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، اجلبل األسود، اجلزائر، جـزر        )القوميات

ية الكونغو  القمر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهور        
الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رواندا، رومانيا،          
زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، الـسودان،           

ماال، غينيا، غينيـا    تياالسويد، سويسرا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، العراق، غامبيا، غانا، غو        
 بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبني، قربص، قطـر، الكـامريون، الكرسـي            -االستوائية، غينيا   

الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت،          
املتحدة لربيطانيـا   كرييباس، كينيا، ليتوانيا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، املكسيك، مالوي، اململكة          

العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجـر، نيجرييـا،            
  .غوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونانانيكار
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وشاركت يف املؤمتر بصفة مراقب دولة وقعت االتفاقية دون أن تصدق عليها، وفقاً               -١٥
 من النظام الداخلي للمؤمتر، وهذه ١ من املادة ١ من االتفاقية وللفقرة ١٢ من املادة  ٣ للفقرة

  .الدولة هي بولندا
 دولة أخرى غري أطراف يف االتفاقية، وفقـاً         ١٩وشاركت يف املؤمتر بصفة مراقب        -١٦

متر،  من النظام الـداخلي للمـؤ      ١ من املادة    ١ من االتفاقية وللفقرة     ١٢ من املادة    ٣للفقرة  
االحتاد الروسي، البحرين، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جورجيا، سري النكـا،           : وهي

سنغافورة، الصني، فنلندا، فييت نام، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، املغـرب، اململكـة             
  .العربية السعودية، منغوليا، نيبال، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية

 من النظام   ١ من املادة    ٣ و ٢ من االتفاقية وللفقرتني     ١٢من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٧
الداخلي، حضر املؤمتر بصفة مراقب ما يلي من املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمـات             

االحتاد األورويب، وجامعة الـدول العربيـة،       : اإلقليمية والكيانات واملنظمات غري احلكومية    
 األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة األغذيـة والزراعـة،        ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة   

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصـندوق      ،ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة األمم املتحدة لعمليات            

دة لشؤون السالمة واألمن، ومفوضية األمم املتحدة السامية        حفظ السالم، وإدارة األمم املتح    
لشؤون الالجئني، ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، ومكتب األمم املتحـدة            
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، وجمموعـة البنـك             

 جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغـراض إنـسانية،         الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، ومركز    
واللجنة الدولية للصليب األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر،            

  .واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية
 مـن النظـام     ١ من املـادة     ٤ من االتفاقية وللفقرة     ١٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٨

املنظمة الدولية للقـوارض    : رت املؤمتر بصفة مراقب املنظمات األخرى التالية      الداخلي، حض 
، ومنظمة تطهري األرض من األلغام، ومركز جامعة كرانفيلد للقدرة علـى          (APOPO)املدربة  

املواجهة، واملعهد الدويل لبحوث السالم، والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي           
أللغام، واجلمعية الليبية إلزالة األلغام، ومركز املعلومات لإلجراءات املتعلقة         املساعدة لضحايا ا  

، والصندوق االستئماين للتوعية باأللغام، ومعهد أوسـلو        )جامعة جيمس ماديسون  (باأللغام  
  .لبحوث السالم، ومؤسسة روتاري لعملية إزالة األلغام

ميع الوفود الـيت شـاركت يف    قائمة جبAPLC/CONF/2009/INF.1وترد يف الوثيقة    -١٩
  .املؤمتر االستعراضي الثاين
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  أعمال املؤمتر االستعراضي الثاين  -دال   
 تـشرين   ٣٠ جلسات عامـة يف الفتـرة مـن          ١٠عقد املؤمتر االستعراضي الثاين       -٢٠
واستعرض املؤمتر يف جلساته العامة الست      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   /الثاين

وخلص املؤمتر إىل استمرار وجود حتديات على       .  العمل هبا  ة العامة لالتفاقية وسري   األوىل احلال 
الرغم من مواصلة إحراز التقدم وعلى الرغم من أن االتفاقية واملمارسات املتبعة لتوجيه التنفيذ  
على الصعيدين الوطين والدويل أصبحت منوذجاً يقتدى به يف معاجلة املشاكل اإلنسانية الـيت             

  . أسلحة تقليدية أخرىتطرحها
 مـن   ٥ويف اجللسة العامة السادسة، نظر املؤمتر يف الطلبات املقدمة مبوجب املـادة               -٢١

  .االتفاقية من األرجنتني وأوغندا وطاجيكستان وكمبوديا
ويف اجللسة العامة السادسة، أحاط املؤمتر علماً بتقرير مدير مركز جنيـف الـدويل            -٢٢

. سانية عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ، الـوارد يف املرفـق الثالـث            إلزالة األلغام ألغراض إن   
وأعربت الدول األطراف عن تقديرها للطريقة اليت تواصل هبا وحدة دعـم التنفيـذ تقـدمي        

  .مسامهتها اإلجيابية يف دعم جهود الدول األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية
وقـد  . زء الرفيع املستوى للمؤمتر   وُعقد يف اجللسات العامة السابعة إىل العاشرة اجل         -٢٣

ممثالً من ممثلي الدول األطراف والـدول  ] ٦٨[خاطب املؤمتر أثناء هذا اجلزء الرفيع املستوى      
  .وذلك على أعلى مستوى ممكناملشاركة بصفة مراقب، واملنظمات 

  القرارات والتوصيات  -هاء   
 من حتليالت للطلبـات     مع مراعاة ما قدمه رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف          -٢٤

  : من االتفاقية ومع مراعاة الطلبات نفسها، اختذ املؤمتر القرارات التالية٥املقدمة مبوجب املادة 
قيم املؤمتر الطلب الذي قدمته األرجنتني لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا إلمتام             '١'

 من االتفاقية،   ١-٥ املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وفقاً للمادة         األلغامتدمري  
  .٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١على االستجابة لطلب التمديد إىل ووافق 

طرحـت  بعد أن   وباملوافقة على طلب التمديد، الحظ املؤمتر أن األرجنتني،          '٢'
 يف املناطق امللغومة اليت أبلغت أهنا ختضع لواليتها         ٥لتنفيذ املادة   " خطة أولية "

ال متارس سيطرة إقليمية علـى األراضـي   "ا القضائية أو لسيطرهتا، أفادت أهن 
والحظ املؤمتر كذلك أمهية تقدمي الدولـة الطـرف   ". املراد إزالة األلغام منها  

معلومات عن التغيريات اليت تطرأ على حالة السيطرة على املناطق امللغومة إذا            
كانت هذه الدولة الطرف قد أشارت إىل أن املسائل املتعلقة بالسيطرة تـؤثر             

  . خالل فترات التمديد٥تنفيذ املادة يف 
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قيم املؤمتر الطلب الذي قدمته كمبوديا لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا إلمتام    '٣'
ووافـق  ،  ١-٥ لألفراد يف املناطق امللغومة وفقاً للمادة        املضادةتدمري األلغام   

  .٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١على االستجابة لطلب التمديد إىل 
 الحظ املؤمتر أنه إذا كان من املؤسف أن تكون دولة ،لى الطلبوباملوافقة ع '٤'

طرف ما عاجزة عن توضيح األعمال اليت ال يزال يتعني القيام هبـا بعـد               
 سنوات على بدء نفاذ االتفاقية، فإن سعي هذه الدولـة           ١٠انقضاء قرابة   

الطرف، كما يف حالة كمبوديا، إىل التماس مسامهات مجيع األطراف املعنية           
  .ن أجل وضع منهجية للتوصل إىل تقديرات يف هذا الشأن هو أمر إجيايبم

 الطلب أيضاً، الحظ املؤمتر كذلك التزام كمبوديـا بتنفيـذ           علىوباملوافقة   '٥'
، للتوصل  ٢٠١٢جلميع املقاطعات املتأثرة، حبلول هناية عام       " مسح مرجعي "

نتظمة عـن   إىل صورة أوضح عن حتديات التنفيذ املتبقية، وتقدمي تقارير م         
التقدم احملرز يف تنفيذ املسح املرجعي، وتقدمي تقارير إىل الدول األطراف عن        
نتائج املسح املرجعي، وموافاة الدول األطراف بنصوص منقحة خلطة العمل          

وباإلضافة إىل ذلك، الحظ املـؤمتر أن اجلميـع         . واجلدول الزمين وامليزانية  
 بصفة تدرجيية لوضع خطة     سيستفيد من استخدام كمبوديا معلومات أوضح     

وطنية موحدة لتطهري املناطق امللغومة تأخذ يف االعتبار مهـارات خمتلـف            
  .اجلهات العاملة يف إزالة األلغام ومواطن قوهتا وتنقيح هذه اخلطة فيما بعد

 الطلب أيضاً، الحظ املؤمتر أنه إذا كانت املتطلبات اإلمجالية          علىوباملوافقة   '٦'
عقولة استناداً إىل جتارب املاضي القريب، فإن كمبوديا        املتوقعة من املوارد م   

 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٢٥تتوقع أن حتتاج إىل مبلغ إضايف قدره        
 ٥الواليات املتحدة من أجل التنفيذ الفعلي الكامل اللتزاماهتا مبوجب املادة           

وباإلضافة إىل ذلـك، الحـظ املـؤمتر أن الـسلطة           . خالل فترة التمديد  
ة لإلجراءات املتعلقة باأللغام تسعى لكي تصبح القوات املـسلحة          الكمبودي

       امللكية الكمبودية هيئة معتمدة للعمل يف جمال إزالة األلغام حبلـول هنايـة            
 ولتوضيح سجالت أعمال التطهري اليت اضطلعت هبـا هـذه           ٢٠٠٩عام  

  .القوات حىت اليوم
 املوعد النهائي احملّدد هلا      الذي قدمته طاجيكستان لتمديد    الطلبقّيم املؤمتر    '٧'

، ١-٥إلمتام تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وفقاً للمـادة            
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١على االستجابة لطلب التمديد إىل ووافق 

ذ فيه  وباملوافقة على طلب التمديد، الحظ املؤمتر أنه يف الوقت الذي مل تنفَّ            '٨'
 إالّ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء نفاذ           أي أنشطة إلزالة األلغام   

          االتفاقية، فإن تقدماً كبرياً قد أحرز يف هذا الصدد منـذ ذلـك احلـني،              



APLC/CONF/2009/9 

9 GE.10-61335 

. وال سيما على صعيد اإلفراج عن األراضي عن طريق عمليات إعادة املسح           
 والحظ املؤمتر كذلك أنه إذا كانت اخلطة املعروضة قابلة للتنفيذ يف منطقتني   

من مناطق طاجيكستان الثالث اليت يعرف أهنا حتتوي على ألغام مـضادة            
حتوائها عليها، فإن اآلراء املتباينة بشأن مدى إمكانيـة  الألفراد أو يشتبه يف    

استخدام املعدات اآللية إلزالة األلغام تعين أن طاجيكستان قد جتد نفسها يف         
رع كثرياً مما توحي به فتـرة       وضع يتيح هلا املضي قدماً يف التنفيذ بوترية أس        

ويف هذا الـسياق، الحـظ املـؤمتر أن ذلـك سـيفيد           . التمديد املطلوبة 
طاجيكستان يف ضمان التصدي يف أقرب وقت ممكن لآلثـار اإلنـسانية            

  .واالجتماعية واالقتصادية األليمة اليت عرضتها يف طلبها
كستان ومجيع   أيضاً، الحظ املؤمتر أن كالً من طاجي       الطلبوباملوافقة على    '٩'

الدول األطراف ستستفيد إذا ما تضمنت خطة طاجيكستان الوطنية إلزالة          
األلغام ما تعتزم القيام به يف املناطق امللغومة اليت أبلغت عنها علـى طـول               

       األوزبكية، بسبلٍ منها تقـدمي توضـيحات إضـافية          -الطاجيكية   احلدود
       ألغـام علـى طـول احلـدود     عن مواقع املناطق املشتبه يف احتوائها علـى    

  .األوزبكية وحالة هذه املناطق -الطاجيكية 
 أيضاً، الحظ املؤمتر أنه ما دامت طاجيكستان تتوقع         الطلبوباملوافقة على    '١٠'

أن حتتاج سنوياً قدراً أكرب قليالً من األموال مما تلقته يف السنوات األخرية،             
ا باجلهات املاحنة وإطالعهـا     فإهنا ميكن أن تستفيد من زيادة وترية اتصاالهت       

بوضوح على الفوائد اإلمنائية االجتماعية االقتصادية اليت ميكن أن يتمخض          
  .٥عنها إمتام تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 

قّيم املؤمتر الطلب الذي قدمته أوغندا لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا إلمتام             '١١'
ووافـق  ،  ١-٥طق امللغومة وفقاً للمادة     تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املنا     
  .٢٠١٢أغسطس / آب١على االستجابة لطلب التمديد إىل 

، الحظ املؤمتر أن أوغندا كانت، قبل املوعـد         التمديدوباملوافقة على طلب     '١٢'
هل هي قادرة على إمتام     ال تعلم   النهائي احملدد هلا بأقل من شهرين، ال تزال         

والحظ املـؤمتر   . لول ذلك املوعد النهائي    من االتفاقية حب   ١-٥تنفيذ املادة   
كذلك أن أوغندا نفسها اعترفت بأن التأخر يف بدء العمليات ويف وضـع             
برنامج لإلجراءات املتعلقة باأللغام ساهم يف حدوث هذا الوضع وأن أوغندا    
عندما أدركت أهنا ستحتاج مزيداً من الوقت إلمتام التنفيذ تصرفت حبكمة           

ع التاسع بذلك طالبة إليه أن يبلّغ هـذا األمـر إىل       رئيس االجتما فأعلمت  
  .مجيع الدول األطراف، وعمدت سريعاً إىل إعداد طلب التمديد وتقدميه
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، الحظ املؤمتر أنه إذا كانت اخلطة اليت عرضتها         أيضاًطلب  الوباملوافقة على    '١٣'
أوغندا قابلة للتنفيذ فإن ما ورد يف الطلب من أن معدل التطهري سيتضاعف             

ن اعتماد القدرة اآللية ميكـن أن يعّجـل         أاجلفاف يف أوغندا و   موسم  ء  أثنا
بالتنفيذ إمنا يشري إىل أن أوغندا قد جتد نفسها يف وضع يسمح هلا باملـضي               

. قدماً يف التنفيذ بوترية أسرع كثرياً مما قد يدلّ عليه مقدار الوقت املطلوب            
مفيـداً لالتفاقيـة    ويف هذا السياق، الحظ املؤمتر أن القيام بذلك سيكون          

وألوغندا نفسها يف ضوء ما ذكرته أوغندا من فوائد اجتماعيـة اقتـصادية     
  .ستتمخض عنها إزالة األلغام

 من االتفاقية أيضاً، الحظ املؤمتر ٥دة ر يف الطلبات املقدمة مبوجب املاويف سياق النظ   -٢٥
زت أمهية احلصول علـى  أن ثالثاً من الدول األطراف اليت كانت قد قّدمت طلبات متديد أبر       

وشّجع املؤمتر الدول األطراف اليت قـّدمت       . موارد من أجل تنفيذ اخلطط الواردة يف طلباهتا       
طلبات على أن تقوم يف أقرب وقت، حسب االقتضاء، بوضع استراتيجيات لتعبئة املـوارد              

 علـى   وعـالوة . بلوغ طائفة واسعة من مصادر التمويل الوطنية والدولية       إىل  تراعي احلاجة   
 مـن   ٤-٦ذلك، شجع املؤمتر مجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املـادة             

  .االتفاقية، إذا كانت قادرة على ذلك، وتقدمي املساعدة إلزالة األلغام واألنشطة املتصلة بذلك
ر  من االتفاقية أيضاً، الحظ املؤمت٥ويف سياق النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة    -٢٦

 خالل فترات التمديد اليت تطلبها الدول األطراف من         ٥أن مواصلة بذل اجلهود لتنفيذ املادة       
  .شأنه أن يقّدم مسامهة هامة يف تعزيز سالمة الناس وحتسني الظروف االجتماعية االقتصادية

ر  من االتفاقية أيضاً، الحظ املؤمت     ٥ويف سياق النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة           -٢٧
التمديد عما تبقى من مناطق ملغومة ميكن       طلبات  أن بيانات احملاسبة اليت وردت يف العديد من         

أن تستخدم أساساً لوضع استراتيجية لتعبئة املوارد وأن تقّدم مساعدة كبرية للدول األطـراف              
 وشجع املؤمتر   .املقّدمة للطلبات ولسائر الدول يف تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ أثناء فترة التمديد            

الدول األطراف املقدمة للطلبات اليت مل تقدم بيانات مفصلة بعد على تقدمي تقارير مفصلة تبّين               
وشجع املؤمتر كذلك مجيـع     . معامل التقدم السنوية اليت يتعني أن حتققها خالل فترات التمديد         

ـ              اة اجتماعـات  الدول األطراف اليت نظر املؤمتر االستعراضي الثـاين يف طلباهتـا علـى مواف
اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف واملؤمترات االستعراضية مبا يستجّد لـديها مـن             

  .أو معايري التقدم السنوية اليت ينبغي أن حتققها/معلومات بشأن ما تبقى من مناطق ملغومة و
ضاً، رحب املؤمتر  من االتفاقية أي٥ويف سياق النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة   -٢٨

ترحيباً حاراً بالتقرير املقدم من رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف عن عملية حتـضري              
 وتقدميها والنظر فيها، على حنـو مـا ورد يف           ٥طلبات متديد املواعيد النهائية مبوجب املادة       

على ، ووافق على تشجيع الدول األطراف، حسب االقتضاء،         APLC/CONF/2009/7الوثيقة  
  .تنفيذ التوصيات الواردة يف تلك الوثيقة
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ولدى النظر يف برنامج لالجتماعات ُيليب على أفضل وجـه احتياجـات الـدول                -٢٩
  :األطراف أثناء الفترة التالية للمؤمتر االستعراضي الثاين، اختذ املؤمتر القرارات التالية

جتماعاً للـدول   أن يعقد سنوياً، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثالث، ا          '١'
  .األطراف واجتماعات غري رمسية تتخلل دورات اللجان الدائمة

  .٢٠١٤أن يعقد مؤمتراً استعراضياً ثالثاً يف هناية عام  '٢'
أن يدعو الدول األطراف إىل التحلي بروح مرنة وعملية يف التصدي للظروف             '٣'

املتغرية وذلك بأن تستعرض، حسب االقتضاء، القرارات املتعلقـة بربنـامج           
 يف كل اجتماع للدول األطراف قبل املؤمتر        ٢٠١٤-٢٠١٠اجتماعاهتا للفترة   
  .االستعراضي الثالث

أن يدعو رئيس جلنة التنسيق إىل االستمرار يف إحاطة مجيع الدول األطراف             '٤'
علماً مبا تبذله جلنة التنسيق من جهود يف أداء واليتها املتمثلـة يف تنـسيق               

دائمة والناشئة عنها مع أعمال اجتماعـات       املسائل املتعلقة بعمل اللجان ال    
  .الدول األطراف

        ، اختـذ املـؤمتر    ٢٠١٠وفيما يتعلق خاصة باالجتماعات اليت سـُتعقد يف عـام             -٣٠
  :القرارات التالية

        ٢١أن يعقد اجتماعات للجان الدائمة يف جنيف يف األسبوع املمتـد مـن               '١'
 جلنة التنسيق مدة كل اجتماع      ، على أن حتدد   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥إىل  

  .من هذه االجتماعات وتسلسلها، وكذلك مدة كامل فترة االجتماعات
فترات ما بني   لأن يدعو جلنة التنسيق إىل استعراض سري أعمال برنامج العمل            '٢'

          الدورات، على أن يعقد رئيس جلنة التنسيق مشاورات واسعة النطاق بشأن          
       ريراً، وعند االقتضاء توصيات، إىل االجتماع العاشر      هذه املسألة وأن ُيقدم تق    

  .للدول األطراف
       أن يعقد االجتماع العاشر للدول األطراف يف جنيف يف األسـبوع املمتـد             '٣'

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩من 
ة ألبانيا، رئيساً   ازمند تورديو، األمني العام لوزارة خارجية مجهوري      غأن ُيعيِّن    '٤'

  .لالجتماع العاشر للدول األطراف
أن يعتمد التكاليف املقدَّرة لعقد االجتماع العاشر للدول األطـراف كمـا             '٥'

  .APLC/CONF/2009/6وردت يف الوثيقة 
أن ينتخب الدول األطراف التالية للعمل رؤساء ومقررين مشاركني للجـان      '٦'

إزالة األلغام والتوعيـة    : ألطرافالدائمة حىت هناية االجتماع العاشر للدول ا      
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، )رئيسان(نيجرييا واليونان   : ملخاطر األلغام وتكنولوجيات العمل املتعلقة هبا     
؛ تقدمي املساعدة للضحايا وإعادة إدمـاجهم       )مقرران(وسويسرا وكولومبيا   

؛ )مقـرران (، وأستراليا وأوغندا    )رئيسان(تركيا  بريو و : اجتماعياً واقتصادياً 
؛ )مقرران(، والفلبني وليتوانيا  )رئيسان(إندونيسيا وبلغاريا   : اتتدمري املخزون 

، )رئيـسان (إكوادور وسـلوفينيا    :  العمل هبا  واحلالة العامة لالتفاقية وسري   
  ).مقرران(وتايلند وكندا 

       ، رحـب املـؤمتر   ٢٠١١وفيما يتعلق خاصة باالجتماعات اليت سـُتعقد يف عـام        -٣١
      ي قدمته كولومبيا الستضافة وترؤس االجتمـاع احلـادي عـشر           ترحيباً حاراً بالعرض الذ   

  .للدول األطراف
استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكديس       "واعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة       -٣٢

، الواردة يف اجلزء    "٢٠٠٩-٢٠٠٥: وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام       
تقرير، مؤكداً أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني عمله، رغم التقدم الكبري احملرز الثاين من هذا ال

  .يف سبيل إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد
إهناء املعاناة  "وهبدف تعزيز تنفيذ االتفاقية والترويج هلا، اعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة             -٣٣

، الواردة يف "٢٠١٤-٢٠١٠خطة عمل كارتاخينا للفترة : ادة لألفراداليت تسببها األلغام املض 
  .اجلزء الثالث من هذا التقرير

إعـالن  : التزام مشترك من أجل عامل خالٍ من األلغام   "واعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة       -٣٤
  .، الواردة يف اجلزء الرابع من هذا التقرير"٢٠٠٩كارتاخينا لعام 

إنشاء فرقة عمل مفتوحة العضوية مكلفة      "ورقة املقدمة من الرئيسة بشأن      وأقر املؤمتر ال    -٣٥
  .، الواردة يف اجلزء اخلامس من هذا التقرير"بوضع اختصاصات لتقييم أداء وحدة دعم التنفيذ

  الوثائق  -واو   

. ترد يف املرفق الرابع هلذا التقرير قائمة بالوثائق املقدمة إىل املؤمتر االستعراضي الثاين              -٣٦
وهذه الوثائق متاحة جبميع اللغات الرمسية عرب نظـام الوثـائق الرمسيـة لألمـم املتحـدة                 

)http://documents.un.org.(  

  اعتماد التقرير النهائي واختتام املؤمتر االستعراضي الثاين  -زاي   
، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤يف جلسته العامة األخرية املعقودة يف    اعتمد املؤمتر،     -٣٧
وأعرب املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية      . APLC/CONF/2009/9ريره الذي صدر يف الوثيقة      تق

من جهود رائعة الستـضافة املـؤمتر       لكولومبيا، حكومةً وشعباً، ملا بذلته      عن شكره العميق    
  . مؤمتر قمة كارتاخينا املعين بإجياد عاملٍ خالٍ من األلغام-االستعراضي الثاين 
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  اجلزء الثاين    
استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل              

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥: األلغام املضادة لألفراد وتـدمري تلـك األلغـام        
 كــانون ٤بــصيغته املعتمــدة يف اجللــسة النهائيــة املعقــودة يف (

  )٢٠٠٩ديسمرب /األول

  مقدمة    
يت تسببها األلغام املضادة    إن الغرض من هذه االتفاقية هو إهناء املعاناة واإلصابات ال           -١

وتشدد ديباجة االتفاقية على أن الطريق إىل الوفاء هبذا الوعد اإلنساين ميـر باختـاذ               . لألفراد
ضمان : إجراءات إنسانية وإجراءات تتعلق برتع السالح على السواء، وبصورة خاصة ما يلي           

ية، وتدمري خمزونات األلغـام     َتقَيُّد مجيع الدول بأحكام احلظر الشامل اليت تنص عليها االتفاق         
أيضاً تنص االتفاقية   و. ، ومساعدة الضحايا  امللغومةاملوجودة املضادة لألفراد؛ وتطهري املناطق      

منـها  على أن مثة أموراً معينة ذات أمهية جوهرية من أجل إحراز تقدم يف هذه اجملـاالت،                 
 إىل منع األنـشطة احملظـورة        وتدابري ترمي  ؛ والشفافية وتبادل املعلومات   ؛التعاون واملساعدة 

  . ودعم التنفيذ؛وقمعها وتيسري االمتثال
وقد أحرز تقدم إضايف ضخم يف سبيل حتقيق هدف االتفاقية منذ أن اعتمدت الدول                -٢

 ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣األطراف استعراضها الشامل األول لسري وحالة االتفاقية يف         
 مـن   خـالٍ املعين بعامل   مؤمتر قمة نريويب    ( لالتفاقية   خالل انعقاد املؤمتر االستعراضي األول    

ورغم تواصل إحراز تقدم ورغم أن االتفاقية واملمارسات اليت تبلورت لتوجيه عملية   ). األلغام
التنفيذ على الصعيدين الوطين والدويل قد كانت مبثابة مناذج ملعاجلة املشاكل اإلنسانية الناجتة             

والغرض من هذا االسـتعراض هـو       . ال التحديات قائمة  عن أسلحة تقليدية أخرى، فال تز     
اجلهود اليت  وتوثيق  تسجيل التقدم الذي أحرزته الدول األطراف منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب            

بذلت لتطبيق خطة عمل نريويب ونتائج هذه اإلجراءات واإلشارة إىل القرارات واالستنتاجات         
انعقاد مؤمتر قمة نريويب لتيسري وتعزيـز تنفيـذ         والتوصيات اليت اختذهتا الدول األطراف منذ       

وباإلضافة إىل ذلـك،    . أحكام االتفاقية وعكس زيادة تفهم الوسائل الفعالة لتنفيذ االتفاقية        
يتضمن هذا االستعراض استنتاجات ذات صلة بالتحديات الـيت ال تـزال قائمـة للوفـاء                

 .بااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية
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  جنازات والتحدياتموجز عن اإل    

  إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية    
الدول األطراف، عند التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليهـا، علـى            ) شددت"(  -٣

ومنذ انعقـاد مـؤمتر قمـة       . )١("استصواب محل مجيع الدول على االنضمام إىل هذه االتفاقية        
 ١٣فقد انضمت   . بع العاملي على االتفاقية   نريويب، تواصل بذل اجلهود دون هوادة إلضفاء الطا       

 ليست أطرافاً فيهـا ويف بعـض        دولة أخرى اآلن إىل االتفاقية وُتطبق قواعد االتفاقية دولٌ        
هذا فضالً عـن    .  دولة طرفاً  ١٥٦وتضم االتفاقية اآلن    . أخرى أيضاً فاعلة   احلاالت جهاتٌ 

 احلاالت اجلديدة الستعمال وإنتاج     تقيد معظم الدول غري األطراف بقواعد االتفاقية بدليل أن        
. تقريبـاً ما عاد هلا وجود األلغام املضادة لألفراد قد أصبحت نادرة وأن عمليات نقل األلغام     

ومع ذلك، اشتدت صعوبة جذب دول أخرى لالنضمام إىل االتفاقية يف السنوات األخـرية              
للتشجيع مستوى ممكن   على أعلى   وهو ما يتطلب تكثيف اجلهود الواجب بذهلا يف املستقبل          

  .على قبول االتفاقية وقواعدها

 تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد    

يشكل واحداً من أكـرب جناحـات       لألفراد  تدمري خمزونات األلغام املضادة     ال يزال     -٤
األلغـام  مـن   يف املائة من دول العامل مل تعد متلك خمزونات     ٨٠االتفاقية، ذلك أن أكثر من      

ولئن .  مليون لغم  ٤٢,٣لألفراد وأن الدول األطراف قد دمرت يف اجملموع أكثر من           املضادة  
كان الوفاء بالتزام تدمري مجيع خمزونات األلغام املضادة لألفراد يف أقرب وقت ممكن ال يزال               
يشكل إجنازاً كبرياً، فإن مسألة تدمري املخزونات قائمة أيضاً كواحدة من أكثـر حتـديات               

ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، مل تلتزم أربع دول أطراف باملواعيـد النهائيـة              . اًاالتفاقية تعقد 
وال تزال ثالث من هذه الـدول األطـراف    . لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد    هلا  احملددة  
هـي  تتمكن  وباإلضافة إىل ذلك، أفادت دولة طرف أخرى بأهنا لن          . متتثل اللتزاماهتا  دوالً ال 

وعـدم  . النهائي القادم لتدمري خمزونات األلغام املـضادة لألفـراد        من االلتزام باملوعد    األخرى  
 .الدول األطرافقلقاً بالغاً لدى االمتثال اللتزام تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد إمنا يثري 

  امللغومةتطهري املناطق     
 األلغام املزروعة املـضادة     ، اشتدت أمهية الوفاء بالتزام تدمري مجيع      ٢٠٠٤منذ عام     -٥

      لألفراد يف نظر الدول األطراف، ال سيما أن أول املواعيد النهائية احملـددة لتنفيـذ أحكـام                 
__________ 

أللغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، الفقرة العاشـرة         اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل ا       )١(
 .الديباجة من
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وأحـرز  . ٢٠٠٩ قد حلت يف عام   امللغومة   من االتفاقية املتعلقة مبوعد تطهري املناطق        ٥املادة  
عة خطرة أو يشتبه يف كوهنـا  الدول األطراف اليت قامت بتطهري مناطق شاس  فيما خيص   تقدم  
 دولة طرفاً أوفت بالتزامها بتدمري أو بضمان  ١٥وهناك اآلن   .  أو قامت باإلفراج عنها    كذلك

 دولة طرفاً االضـطالع     ٣٩تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة، وتواصل          
 األلغام املضادة لألفراد منـذ    مهمة تنفيذ االلتزام بتدمري    دولة طرفاً    ١١وقد أمتت   . هبذا العمل 

 دولة طرفاً أخرى للمرة األوىل أحكام االتفاقية       ١٩انعقاد مؤمتر قمة نريويب، بينما استخدمت       
وقد اتفق يف مؤمتر قمـة      . ٥املادة  إلمتام تنفيذ   النهائية  املواعيد  اليت جتيز تقدمي طلبات لتمديد      

أهم حتد ينبغي التصدي له يف السنوات       "ل  النهائية سيشك املواعيد  نريويب على أن احترام هذه      
طلبت متديد املواعيد النهائية    الدول األطراف اليت    العدد الكبري من    وحي  يو". اخلمس القادمة 

ضآلة النجاح احملقق يف التغلب علـى       باحملددة هلا إلمتام تدمري األلغام املزروعة املضادة لألفراد         
جلهود خالل السنوات املقبلة لضمان حتقيـق       لذلك، ال بد من زيادة تكثيف ا      . هذا التحدي 

  .أهداف االتفاقية على أرض الواقع

 مساعدة الضحايا    

أحرزت الدول األطراف تقدماً كبرياً يف تطبيق التفامهات املعتمدة يف مـؤمتر قمـة                -٦
وباإلضافة إىل ذلـك،  .  حتقيق هذا اهلدف ةنريويب بشأن معىن هدف مساعدة الضحايا وكيفي      

األطراف مفهومها ملساعدة الضحايا ضمن اإلطار األوسع ملـسائل العجـز،           عززت الدول   
والرعاية الصحية، واخلدمات االجتماعية، وإعادة التأهيل، وإعـادة اإلدمـاج، والعمالـة،            

فقد طبقت الـدول األطـراف هنجـاً        .  واملساواة بني اجلنسني   ،والتنمية، وحقوق اإلنسان  
وانـصبت  .  األرضـية  مان حقوق الناجني من األلغام    استراتيجياً للنهوض برفاه اإلنسان وض    

 اليت أبلغت عن مسؤوليتها عن رفاه أعداد كـبرية مـن            ٢٦ل اجلهود على الدول األطراف ا    
الناجني، كما أهنا انصبت داخل حدود هذه الدول مع عدم إغفال التـزام مجيـع الـدول                 

ادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم    األطراف القادرة على تقدمي املساعدة لرعاية ضحايا األلغام وإع        
     حرز تقدم كبري يف األخذ بنهج أكثر استراتيجية إزاء مساعدة الـضحايا،           وأُ. بأن تقوم بذلك  

وتعامـل اآلن مـسألة مـساعدة    . ٢٦ل ال سيما من جانب كثري من هذه الدول األطراف ا 
ألطراف أهدافها بـشأن    الضحايا مبزيد من الدقة وبطريقة مماثلة للكيفية اليت تنفذ هبا الدول ا           

جعـل  وقد مت ذلك جزئياً بضمان      . املزروعةأو  املخزونة  تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد      
علـى أن  .  بعد أن كانت مسألة جمردةمسألة مساعدة الضحايا مسألة ملموسة وقابلة للقياس   

لتحـديات  اأدت إىل توضيح    زيادة اجلدية اليت حظيت هبا مسألة مساعدة الضحايا هي اليت           
ضرورة تكثيف اجلهود الواجب بذهلا بعد انعقاد املؤمتر وإبراز ضخامتها، وبينت بالتايل املتبقية 

وتكثيف اجلهود هذا مطلوب بوجه خاص لتحقيق نتائج ملموسة مـن           . االستعراضي الثاين 
  . غريهمحيث تلبية االحتياجات وضمان حقوق ضحايا األلغام على قدم املساواة مع
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 واملساعدةالتعاون     

أنه يف حني أن كل دولة من الدول        "يف مؤمتر قمة نريويب، الحظت الدول األطراف          -٧
املـشمولة بوالياهتـا أو     األطراف مسؤولة عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية يف املنـاطق           

فيما يتعلق بالتعاون واملـساعدة تقـّدم اإلطـار         ) االتفاقية(، فإن أحكام    اخلاضعة لسيطرهتا 
ساسي الذي ُيمكن الوفاء يف حدوده هبذه املسؤوليات واملضي قدماً لتحقيـق األهـداف              األ

اف ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، أصبحت الشراكات املطلوبة لتحقيق أهـد          . )٢("املشتركة
فقد باتت الدول األطـراف تعتـرف بـأن         . االتفاقية تتسم بأمهية أكرب من أي وقت مضى       

واتضح . السيطرة الوطنية الزدهار التعاون واشتد فهمها ملعىن      ساسية  أالسيطرة الوطنية القوية    
جبالء عالوة على ذلك أن الدول القادرة على الوفاء بالتزاماهتا لتوفري املساعدة دعماً للجهود              

وأهم التحديات اليت قد تواجهها الـدول األطـراف         . الوطنية جيب أن تواصل القيام بذلك     
لتأكد من أن    هي تأمني موارد كافية وا     ٢٠١٤عام   إىل   ٢٠١٠ عامخالل الفترة املمتدة من     
اليت تثبت امتالكها زمـام     باالحتياجات اليت أبدهتا الدول األطراف      املوارد املتاحة تفي جيداً     

 . األمور فيما تبذله من جهود لتنفيذ االتفاقية

  الشفافية    
وتبادل املعلومات بشكل أن الشفافية "يف مؤمتر قمة نريويب،     أعلنت الدول األطراف،      -٨

صريح قد شكال دعامتني أساسيتني قامت عليهما ممارسات وإجراءات وتقاليـد الـشراكة             
فمنذ انعقاد مؤمتر قمـة  . )٣("املرتبطة باالتفاقية، وذلك بوسائل رمسية وغري رمسية على السواء     

. رية لالتفاقيةنريويب، أصبحت الشفافية جبميع أشكاهلا أساسية بالفعل لتحقيق األهداف اجلوه        
وقد أثبتت الدول األطراف ذلك جزئياً بزيادة تعزيز وسائل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ             

علـى أن   . الشفافية وبوضع وسائل جديدة لتقدمي معلومات إضافية بشكل طوعي        تدابري  عن  
ل العام الذي   الشفافية قد تدىن عن املستوى الذي بلغه خال       تدابري  املعدل السنوي لإلبالغ عن     

وسيلزم إيالء عناية جديدة للوفاء بااللتزامات القائمـة واملتعلقـة   . عقد فيه مؤمتر قمة نريويب  
بفعالية لن يقـل    غري الرمسية   تبادل املعلومات   هذا فضالً عن أن     . الشفافيةتدابري  باإلبالغ عن   

 .بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاينعن ذلك أمهية 

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥ خطـة عمــل نــريويب : إهنـاء املعانــاة الـيت تــسببها األلغــام املـضادة لألفــراد    )٢(
APLC/CONF/2004/5 ،٦الفقرة ، اجلزء الثالث. 

 .٧، الفقرة املرجع نفسه )٣(
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  ية إىل ضمان االمتثالالتدابري الرام    
خالل انعقاد مؤمتر قمة نريويب ومنذ ذلك الوقت، ذكّرت الـدول األطـراف بـأن                 -٩

املسؤولية الرئيسية عن ضمان االمتثال لالتفاقية تقع على عاتق كل دولة من الدول األطـراف،               
نونيـة   من االتفاقية بأن تتخذ كل دولة طرف مجيع التـدابري القا           ٩ووفقاً لذلك تقضي املادة     

.  وقمعها ملنع األنشطة احملظورة،، مبا يف ذلك فرض عقوبات جزائية      غريها من التدابري  واإلدارية و 
الشتمال االتفاقية على جمموعة متنوعة من      مدركة  وباإلضافة إىل ذلك، ظلت الدول األطراف       

إحراز قـدر   ورغم  . ٨الوسائل اجلماعية لتيسري وتوضيح املسائل املتصلة باالمتثال وفقاً للمادة          
 يف املائة من الـدول  ٤٠، فإن أكثر من ٩من التقدم منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب يف تنفيذ املادة  

هذا فـضالً عـن أن الـدول        . األطراف مل يبلغ بعد عن وجود تشريع لديها إلنفاذ االتفاقية         
 بروح التعـاون  بالعمل معاً"األطراف قد تصرفت، منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، وفقاً اللتزامها         

 االلتزام بذلك من    واستمرار. )٤("لتيسري امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية       
 .شأنه أن يساعد يف تأمني صحة االتفاقية بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين

  دعم التنفيذ    
عة متنوعة ومرنـة    منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، استفادت الدول األطراف من جممو           -١٠

أي اجتماعـات   (وهي تشمل اآلليات الواردة يف نص االتفاقية ذاته         . من آليات دعم التنفيذ   
أي برنـامج العمـل     (، واآلليات القائمة عمالً بقرارات الدول األطـراف         )الدول األطراف 

ري واآلليات اليت نشأت على أساس غ     )  ووحدة دعم التنفيذ   ،بني الدورات، وجلنة التنسيق    فيما
وميكن نسب جناح دعـم     ). أي أفرقة االتصال وبرنامج الرعاية    (رمسي وعلى أساس طوعي     

منـذ انعقـاد    أساسـية   التنفيذ إىل حد كبري إىل تطبيق املبادئ اليت اعتربهتا الدول األطراف            
االستمرارية، واالتساق، واملرونة، والـشراكة،     : االجتماع األول للدول األطراف، أال وهي     

ومع استمرار تطبيق هذه املبادئ، فإن التحدي الذي        . ح اهلدف و، ووض الشفافيةواالنفتاح، و 
ستواجهه الدول األطراف بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين سيتمثل يف مواصلة التحلـي             

 . يف تكييف آليات التنفيذ وفقاً لتطور االحتياجات والوقائعبروح عملية ومرنة 

   على االتفاقيةإضفاء الطابع العاملي  -أوالً   
، بلغ عدد الدول    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣عند اختتام مؤمتر قمة نريويب، يف         -١١

 ١٢٤ومشل هذا العـدد     .  دولة ١٤٣اليت كانت قد صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها          
 اليت وقعت على االتفاقية خالل الفترة اليت فتح فيها بـاب التوقيـع            ١٣٣ل من الدول ا  دولة  

__________ 

       مـن  ١الفقـرة   . األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام     اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل        )٤(
 .٨املادة 
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     ). ١٩٩٩مـارس   / آذار ١ وبدء نفاذها يف     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٣بني   أي (عليها
، كانت االتفاقية قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة جلميـع          ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف  

  . اليت كانت قد صدقت عليها أو انضمت إليها١٤٣ لالدول ا
ى على االتفاقية أو انضمت إليها       دولة أخر  ١٣ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، صدقت         -١٢
إثيوبيا، إندونيسيا، أوكرانيـا، بـاالو، بـروين دار         : وهذه الدول هي  .  فيها خلفت غريها أو  

وتـشمل  . السالم، بوتان، اجلبل األسود، جزر كوك، العراق، فانواتو، الكويت، التفيا، هاييت          
 اليت مل تكن قد صدقت عليهـا        املوقعة على االتفاقية  التسع  من الدول   سبعاً  ،  ١٣ل هذه الدول ا  

        يف املائـة مـن مجيـع       ٨٠ - دولـة    ١٥٦وهناك اآلن   . بعد وقت اختتام مؤمتر قمة نريويب     
       وبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة جلميـع الـدول       .  صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها      -الدول  

/ انـضمامها / تـصديقها  وميكن االطالع على قائمة الدول األطراف، وتواريخ      .  هذه ١٥٦ل ا
 .األولالتذييل خالفتها لغريها وتواريخ بدء النفاذ يف 

فقد بات إنتاج األلغام املضادة . وقد أحرز تقدم يف دعم القواعد اليت أرستها االتفاقية  -١٣
 دولة تنتج ألغاماً مـضادة      ٥٠كان أكثر من    ففي وقت من األوقات     . لألفراد أمراً نادراً اآلن   

فتكون بـذلك قـد     من هذه الدول أطراف اآلن يف االتفاقية        ) ٣٤( وثالثون   وأربع. لألفراد
: وهذه الدول هي  . على ما تنص عليه االتفاقية من حظر إنتاج األلغام املضادة لألفراد          وافقت  

األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، ألبانيا، أملانيا، أوغندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغـال، بلجيكـا،            
سنة واهلرسك، بريو، تركيا، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيـا، الـدامنرك،           بلغاريا، البو 

رومانيا، زمبابوي، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، فرنـسا، كنـدا، كولومبيـا،         
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريـا، هولنـدا،             

بأن ثـالث   األرضية  عالوة على ذلك، تفيد احلملة الدولية حلظر األلغام         و. )٥( اليونان ،اليابان
قد كفت عن إنتاج األلغام املضادة لألفـراد وأن         ) إسرائيل وبولندا وفنلندا  (دول غري أطراف    

      ) فييت نام ومصر والواليات املتحدة األمريكيـة      (ثالث دول أخرى غري أطراف على األقل        
 .ألفراد منذ عدة سنواتمل تنتج ألغاماً مضادة ل

وباالنـضمام  . وال تزال التجارة املشروعة باأللغام املضادة لألفراد غائبة عن الوجود           -١٤
. نقل األلغام املضادة لألفراد   على   من دول العامل حظراً ملزماً قانوناً        ١٥٦إىل االتفاقية، قبلت    

ول غري األطراف، بعد قيـام      عظم الد وقد أصبح هذا احلظر القاعدة املسلم هبا حىت بالنسبة مل         
مبا يف ذلك وفقاً ملا أفادت به احلملة        العديد من هذه الدول بوقف أو حظر نقل هذا السالح،           

االحتاد الروسي، إسرائيل، باكستان، بولندا، مجهورية كوريا،        ،األرضيةالدولية حلظر األلغام    
 الواليـات املتحـدة   ،  ندسنغافورة، الصني، فنلندا، فييت نام، كازاخستان، كوبا، مصر، اهل        

__________ 

دث عندما كان لبعض    تستخدم الصيغ احلالية ألمساء الدول حىت وإن كان إنتاج ألغام مضادة لألفراد قد ح              )٥(
 .الدول أمساء خمتلفة
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مستوى متدن جـداً    يف  حمصورة  يف هذا السالح    تكون أية جتارة    من املرجح أن    و. األمريكية
 .من االجتار غري املشروع

ولئن كان استخدام األلغام املضادة لألفراد واسع النطاق قبل اعتماد االتفاقية، فقليلة              -١٥
فحظر استخدام األلغـام املـضادة      . األلغامهي البلدان اليت يستجد فيها اآلن استخدام هذه         

لألفراد املنصوص عليه يف االتفاقية ليس ملزماً فحسب بالنسبة ألطـراف االتفاقيـة البـالغ               
، وإمنا قاعدة عدم االستخدام الواردة يف االتفاقية قد حظيت هي األخرى بقبول             ١٥٦ عددها

دول غري أطراف ال تزال ترى      ورمبا هناك عدة    . واسع النطاق من جانب الدول غري األطراف      
على أنه جرى منذ انعقاد مـؤمتر قمـة         . أهنا تستفيد مما سبق زرعه من ألغام مضادة لألفراد        

نريويب تسجيل استخدام جديد أللغام مضادة لألفراد من جانب ثالث دول فقط غري أطراف              
أللغـام املـضادة    وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال استخدام ا      ). االحتاد الروسي وميامنار ونيبال   (

، كما تدل على ذلك ندرة االستخدامات اجلديدة وما قدمته عدة دول غري             مستهجناًلألفراد  
أطراف من بيانات تشهد على موافقتها على أهداف االتفاقية، وتعلن عن نواياها باالنضمام             

 من جانب   حالة قبول قواعد االتفاقية   حملة عامة عن    وميكن االطالع على    . إليها يف هناية األمر   
 . الثاينمن التذييل  ١الدول غري األطراف يف اجلدول 

قبول الدول لقواعد االتفاقية الدعم املعرب عنه إلصـدار         وأحد السبل لقياس مدى       -١٦
، صوتت  ٢٠٠٤ويف عام   . قرار سنوي من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية         

يف االتفاقية من أجل إصدار هذا      أطراف   غري   ٢٠٠٩من الدول اليت ال تزال يف عام        دولة   ١٤
إهنـاء املعانـاة    "على  من جديد   تصميم اجلمعية العامة لألمم املتحدة      جاء فيه   القرار، الذي   

مـع  "، ويرحب ببدء نفاذ االتفاقية ويالحـظ  "واإلصابات الناجتة عن األلغام املضادة لألفراد   
وعلى أساس أحدث تصويت أدلت به الـدول        . "االرتياح العمل املضطلع به لتنفيذ االتفاقية     

.  دولة تؤيد القواعد اليت أبديت يف هذا القرار        ٢٠غري األطراف بشأن هذا القرار، هناك اآلن        
أذربيجان، جـزر مارشـال، مجهوريـة الو        ( دول غري أطراف     ستومن بني هذه الدول     

مل تكن قد أعربـت     ) ة واليات ميكرونيزيا املوحد   ،الدميقراطية الشعبية، الصني، كازاخستان   
وميكن االطالع على سجل تصويت الدول غـري      .  عن دعمها هلذا القرار    ٢٠٠٤بعد يف عام    

  ٢األطراف على القرار السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجلدول  
 .الثاينمن التذييل 

اف عـدداً مـن االلتزامـات       وخالل انعقاد مؤمتر قمة نريويب، اعتمدت الدول األطر         -١٧
 االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي سيكون أحـد األهـداف            بأن"، اعترافاً منها    )٦(املهمة

ومـن  . ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥خالل الفترة من عام     " اهلامة للتعاون فيما بني الدول األطراف     
ضم بعد إىل االتفاقية إىل     قيام مجيع الدول األطراف بدعوة الدول اليت مل تن        "بني هذه االلتزامات    

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمــل نــريويب  : املعانــاة الـيت تــسببها األلغــام املـضادة لألفــراد  إهنـاء   )٦(
APLC/CONF/2004/5 ،٢الفقرة ، اجلزء الثالث. 
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مثابرة مجيع الدول األطراف على تشجيع الدول املوقعة        "و" أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن      
وهـذه  . )٧("على االتفاقية واليت مل تصدق عليها بعد على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن              

حتفز على اختاذ    ٢٠٠٩-٢٠٠٥الواردة يف خطة عمل نريويب      من االلتزامات   االلتزامات وغريها   
 .إجراءات متضافرة بشأن إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب

اجلهود املبذولة للتشجيع على إضفاء الطابع العاملي علـى         يف  ومن التطورات املهمة      -١٨
املي علـى  رؤساء اجتماعات الدول األطراف ملسألة إضفاء الطابع الع تبين  االتفاقية وقواعدها   

فقد قام رؤساء االجتماعات السابع والثامن والتاسع للدول األطـراف بزيـارة أو          . االتفاقية
وعمالً مبا ورد يف خطة عمل نريويب، اسـتهدف     . تأمني زيارة عواصم عدة دول غري أطراف      

عدد كبري من هذه الزيارات الدول القليلة املوقعة اليت مل تصدق بعد على االتفاقية والـدول                
اليت ال تزال تستخدم أو تنتج أو متتلك خمزونات ضخمة من األلغام املـضادة              "ري األطراف   غ

 .)٨("لألفراد، أو تثري، بطريقة أخرى، قلقاً خاصاً ألسباب إنسانية

واضطلعت الدول األطراف بعدد من اإلجراءات وفاًء بااللتزام الذي اختذته يف خطة              -١٩
ة على االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع احملافل املناسبة، مبا التشجيع بفعالي"عمل نريويب من أجل 

يف ذلك جملس األمن التابع لألمم املتحدة، واجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومجعيات املنظمات             
وكما وردت اإلشارة إىل ذلـك، واصـلت     . )٩("اإلقليمية وهيئات نزع السالح ذات الصلة     

. لعامة لألمم املتحدة على أساس سنوي لدعم االتفاقيـة        الدول األطراف قبول قرار اجلمعية ا     
هذا القرار بقيام الرؤسـاء الـسابقني       ُبسطت عملية اختاذ    ومنذ املؤمتر االستعراضي األول،     

. هذا القرار تقدمي  واحلاضرين واملعينني الجتماعات الدول األطراف، سنوياً، بتحمل مسؤولية         
لـدعم  " اإلجراء املشترك  "٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣فقد اعتمد جملس االحتاد األورويب، يف       

وواصلت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية      . إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية وتنفيذها     
توجيه الدعوة سنوياً جلعل النصف الغريب من الكرة األرضية منطقة خاليـة مـن األلغـام                

واسـتمرت منظمـة حلـف مشـال     . يةوناشدت الدول األعضاء فيها االنضمام إىل االتفاق     
يف األطلسي، من خالل جملس الشراكة األوروبية األطلسية، يف إطالع الـدول املـشاركة              

هذا عالوة على أن رؤساء اجتماعـات       . ، بانتظام، على التطورات اليت ختص االتفاقية      اجمللس
ى بـدء   كل سنة بذكر  الدول األطراف قد قاموا مع دول أطراف أخرى، مبناسبة االحتفال           

 .نفاذ االتفاقية، بتشجيع االنضمام إليها يف مؤمتر نزع السالح

كل فرصة متاحة للتشجيع ) باستغالل"(وهناك أمثلة كثرية على قيام الدول األطراف   -٢٠
االتصاالت الثنائية، أو احلوار فيما بـني العـسكريني،          يف أثناء  االتفاقية، على االنضمام إىل  

__________ 

 .٢ ورقم ١، اإلجراءان رقم  نفسهاملرجع )٧(
 .٣، اإلجراء رقم  نفسهاملرجع )٨(
 .٦، اإلجراء رقم  نفسهاملرجع )٩(
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ودأبت الدول األطراف على    . )١٠("انات الوطنية ووسائط اإلعالم   وعمليات السالم ويف الربمل   
بذل جهود ثنائية هامة للغاية يف سبيل الترويج لالتفاقية، عن طريق عقد اتـصاالت ثنائيـة                

فقد تكفلت دولة طـرف برعايـة       . منتظمة أو خمصصة هلذا الغرض مع الدول غري األطراف        
فاء الطابع العاملي على االتفاقية، واضطلعت      حلقات عمل ُتنظم سنوياً على األقل لتشجيع إض       

وأقامت . بنشاط ثنائي أو أكثر كل سنة منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب من أجل الترويج لالتفاقية              
دولة طرف أخرى اتصاالت منتظمة مع دول غري أطراف قبل انعقـاد اجتماعـات الـدول                

لقبول االتفاقية يف صفوف    ومثة دولة طرف أخرى ركزت بوجه خاص على الترويج          . األطراف
ويف إطار اجلهود   . الدول األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ وسخرت طاقاهتا لذلك الغرض          

املبذولة من أجل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، جلأت الدول األطراف إىل وحـدة دعـم        
مساعدة الـدول غـري     تنفيذ االتفاقية لدعم تلك اجلهود، مبا يف ذلك بدعوة هذه الوحدة إىل             

 .األطراف يف تذليل احلواجز املتبقية اليت تعترض التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها

لتشجيع ودعم إسهام مجيع الـشركاء ذوي  "وقامت الدول األطراف بتنفيذ التزامها        -٢١
ثـف  وتك. )١١("الصلة يف جهود إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية وتعاوهنم النـشط فيهـا   

التعاون بني منسق فريق االتصال غري الرمسي املعين بإضفاء الطابع العـاملي علـى االتفاقيـة                
. واللجنة الدولية للصليب األمحر ودول أطراف أخرى      األرضية  واحلملة الدولية حلظر األلغام     

ام وقام أعضاء فريق االتصال املعين بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، الذي تولت كندا مه             
تنسيقه، باستحداث عدد من املنهجيات البالغة الفائدة للمضي قدماً بعملية إضـفاء الطـابع              

ومن بينها أوراق حبوث    . العاملي على االتفاقية وقد حققت هذه املنهجيات قدراً من النجاح         
لدعم احلوار العسكري، والربنامج النموذجي حللقات العمل اإلقليمية، وعـرض املـساعدة            

ذليل حتديات التنفيذ واستخدام اآلليات القطرية لتنسيق عملية إضفاء الطابع العـاملي            التقنية لت 
 . على االتفاقية

ولدى السعي إلضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، اسـتفادت الـدول األطـراف               -٢٢
التشجيع على التـصديق    على  األرضية  استفادة كربى من مثابرة احلملة الدولية حلظر األلغام         

فمنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، قامت احلملة الدوليـة حلظـر       . االتفاقية واالنضمام إليها  على  
وعقدت حلقـات عمـل     .  مهمة إلضفاء الطابع العاملي على االتفاقية      ٢٦ب األرضية  األلغام  

هذه املنظمة يف هذا فضالً عن أن احلمالت القطرية اليت نفذهتا . بشأن االتفاقية يف لبنان ومصر
الـصومال،  و،  اسـوري وسري النكا،   وجورجيا،  وبولندا،  وباكستان،  وأذربيجان،  كل من   

 والواليات املتحدة األمريكية    ،اهلندونيبال،  ومنغوليا،  ومصر،  ولبنان،  وفييت نام،   وفنلندا،  و
نصيبها من التقدير   اللجنة الدولية للصليب األمحر     ونالت  . وطنية رئيسية مشلت تنظيم أنشطة    

من خالل مستـشاريها    إذ قامت،   إلضفاء الطابع العاملي على االتفاقية،      ود  فيما بذلته من جه   
__________ 

 .٥، اإلجراء رقم  نفسهعاملرج )١٠(
 .٨، اإلجراء رقم  نفسهاملرجع )١١(
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القانونيني اإلقليميني ووفودها يف خمتلف أصقاع العامل، بتوزيع معلومات عن االتفاقية تشمل            
، وقدمت املشورة القانونية إىل الدول اليت تنظر يف التصديق إعالمية عن التصديقجمموعة مواد 

ونظمت أيضاً اجتماعات وطنية وإقليمية عـدة للتـرويج         .  االنضمام إليها  على االتفاقية أو  
الطـابع   ركزت على إضـفاء      ٢٠٠٧لالتفاقية، مبا يف ذلك اجتماعات دون إقليمية يف عام          

 إضافة إىل ذلـك، أدت اللجنـة الدوليـة        . العاملي لالتفاقية يف اخلليج الفارسي ومشال أفريقيا      
 .ات الثنائية وقامت بتدخالت عديدة لدى دول غري أطرافالزيارعدداً من للصليب األمحر 

فقد . يف عملية إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية      وواصلت األمم املتحدة أداء دور        -٢٣
بياناً عشية االحتفال بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيـة،  لألمم املتحدة أصدر األمني العام  

 تنضم بعد إىل االتفاقية على أن تفعل ذلك يف أقـرب            بقوة مجيع الدول اليت مل    )  فيه حث"(
كما أصدرت األمم املتحدة، وال سيما عن طريق األعضاء يف فريق التنـسيق             ". وقت ممكن 

وفضالً عن ذلك، الحظت األمم املتحـدة أن        . املشترك بني الوكاالت، بيانات مماثلة عديدة     
 بإزالة األلغام قد يسرت انضمام عدد       مساعدهتا للدول غري األطراف يف اختاذ إجراءات تتعلق       

 . االتفاقية منها إىل

 وذلك بإدانة   ،التشجيع على التقيد عاملياً بقواعد االتفاقية     "وواصلت الدول األطراف      -٢٤
وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد من ِقبل جهات فاعلة مسلحة من غري             استعمال  

وأعربت الدول األطراف واألمم املتحدة عن      . )١٢("لكالدول واختاذ خطوات مناسبة إلهناء ذ     
من أجل إشراك جهات فاعلة مسلحة مـن  ملا تقوم به من عمل    " نداء جنيف "ملنظمة  تأييدها  

نالـت  ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نـريويب،       . غري الدول وتشجيعها على التقيد بقواعد االتفاقية      
صك االلتزام بالتقيد بـاحلظر الـشامل       "على  اثين عشر توقيعاً جديداً     " نداء جنيف "منظمة  

ومنذ انعقاد مؤمتر قمـة     ". لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام        
يلزم عند النظر يف إشراك جهات فاعلـة        رأياً مفاده أنه     أيضاً، أبدت الدول األطراف      نريويب

وخي احلذر ملنع املنظمات اليت تقوم مسلحة من غري الدول من جانب منظمات غري حكومية ت  
. بأعمال إرهابية، أو تشجع على القيام هبا، من استغالل عملية أوتاوا لتحقيق أغراضها الذاتية             

نداء "منظمة  أن  بقلق  وفيما يتعلق بأحد التوقيعات السابقة، الحظت إحدى الدول األطراف          
رب املرحلي عـن أعمـال       من تقرير زغ   ١٧تتماشى مع الفقرة     التصرفت بطريقة    "جنيف

 :االجتماع السادس للدول األطراف، اليت تنص على ما يلي

يف هذا السياق أيضاً، ومبا أن احلقوق والواجبات الواردة يف االتفاقية وااللتزامـات             "
املنصوص عليها يف خطة عمل نريويب تنطبق على الدول األطراف، يرى بعض الدول             

طراف املعنية عند النظر يف إشراك جهات فاعلة        األطراف أنه ينبغي إبالغ الدول األ     
مسلحة من غري الدول، وأنه ال بد من موافقة الـدول األطـراف علـى إشـراك                 

  ".اجلهات هذه
__________ 

 .٧، اإلجراء رقم  نفسهاملرجع )١٢(
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إعالن التزام  "ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، أطلقت محلة الفلبني حلظر األلغام األرضية              -٢٥
) ٤(ووقعـت أربـع   ". تعلق باأللغام األرضـية اجملموعات املتمردة بالقانون اإلنساين الدويل امل   

  ".إعالن التزام اجملموعات املتمردة"جهات فاعلة مسلحة من غري الدول على 
ضخامة التقدم احملرز يف سبيل قبول االتفاقية وقواعدها على نطـاق عـاملي،             ورغم    -٢٦
ال تعترب أهنا   وقد وردت اإلشارة إىل أن عدة دول غري أطراف ال تز          . تزال التحديات قائمة   ال

تستفيد من األلغام املضادة لألفراد اليت سبق زرعها وقد سجل استخدام جديد لأللغام املضادة       
 فقط من الدول غـري األطـراف        دوللألفراد منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب من جانب ثالث          

دول غـري أطـراف   ما دامت لـدى  هذا عالوة على أنه ). االحتاد الروسي وميامنار ونيبال   (
فال مناص من   عن نيتها لتدمريها،    هذه الدول   خمزونات من األلغام املضادة لألفراد ومل تفصح        

  .أهنا ال تزال على استعداد الستخدام هذه األلغام من جديدافتراض 
وسجلت الدول األطراف استخداماً جديداً لأللغام املضادة لألفـراد مـن جانـب            -٢٧

االحتاد الروسي، أفغانستان، باكـستان،     (دولة   ١٣جهات فاعلة مسلحة من غري الدول يف        
 ، بيساو، كولومبيا، لبنان، ميامنار، نيبال     -بوروندي، سري النكا، الصومال، العراق، غينيا       

وفيما يتعلق أيضاً باجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، سجلت الدول األطـراف        ). اهلند
 غري الدول يف التخلي عن استخدام األلغام    تردد عدد من اجلهات الفاعلة املسلحة الرئيسية من       

 ويف "صك االلتـزام " قائمة يف تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ    وال تزال التحديات    املضادة لألفراد   
  .رصد ذلك

 املوقعة على االتفاقية بالتصديق أو املوافقة       ١٣٣ل من الدول ا  ) ٢(ومل تقم بعد اثنتان       -٢٨
اتان الدولتان مها بولندا وجزر مارشال، وذلك بالرغم من أنه          بعد، وه قبوهلا  على االتفاقية أو    

 ،١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات لعـام           ١٨ينبغي للدول املوقعة، وفقاً للمادة      
 ١٣١ل ويف حني أن الدول ا    . االمتناع عن القيام بأعمال من شأهنا إبطال موضوعها وغرضها        

ات سريعة للتصديق عليها، فقد انقضى اآلن أكثر مـن     املوقعة على االتفاقية قد اختذت إجراء     
  .عقد على توقيع بولندا وجزر مارشال على االتفاقية ومل تودعا بعد صك التصديق عليها

قواعد االتفاقية، فقـد    قبوهلا  ورغم زيادة عدد الدول غري األطراف اليت أعربت عن            -٢٩
 لتأييـد قـرار     ٢٠٠٥ عام   فنيبال اليت كانت قد صوتت يف     . حدث تراجع يف حالة واحدة    

االمتناع عن التصويت   مؤخراً  اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية قد اختارت          
  . إىل التصويت بشأن هذا املوضوععندما دعيت الدول 

وأهم حاجز ال يزال سائداً أمام قبول االتفاقية على نطاق عاملي يتمثل يف تـشبث                 -٣٠
أيها الذي مفاده أن الفائدة العسكرية اهلامشية اليت ترى أهنا تستمدها       عدة دول غري أطراف بر    

اإلنسانية الوخيمة املترتبة   العواقب  ال ترجحها كفة    لألفراد  من استخدام هذه األلغام املضادة      
واألرجح أن يتطلب األمر بذل مزيد من اجلهود املكثفة باسـتخدام أدوات     . على استخدامها 

  . ء البالية املتعلقة بفائدة استخدام األلغام املضادة لألفرادجديدة للتخلص من اآلرا
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وبالنسبة لبعض الدول اليت ال تزال خارج االتفاقية، ارتبطت مسألة االنضمام بقضايا              -٣١
ففي بعض احلاالت، أشارت دول غري أطراف كانت قـد أيـدت قواعـد              . ال صلة هلا هبا   

ات لالنضمام ما مل يقم بذلك خـصم سياسـي          االتفاقية إىل حد ما إىل أهنا لن تتخذ إجراء        
ويف حالة واحدة على األقل، ربطت دولة غري طرف مـسألة االنـضمام إىل              . عسكري أو

وأخرياً، فإن سبب بقاء بعض الدول خارج نطـاق         . االتفاقية بتسوية مسألة تتعلق بالسيادة    
 عليها أو االنـضمام     االتفاقية رغم عدم اعتراضها عليها يرجع ببساطة إىل أن عملية التصديق          

  .إليها واحدة من عدة أولويات تتنافس على موارد إدارية شحيحة
وقد أشارت التقارير املرحلية الجتماعات الدول األطراف املتتاليـة إىل الرغبـة يف               -٣٢

وشجعت الدول األطراف بوجه خاص كـالً مـن         . يف أوروبا إقليمياً  ضمان قبول االتفاقية    
نضمام إىل االتفاقية يف أقرب وقت ممكن لتحقيق االمتثال الكامل على           بولندا وفنلندا على اال   
ومنذ مؤمتر قمة نريويب أكدت فنلندا، اليت كانت أعربـت يف وقـت             . صعيد أوروبا كإقليم  

           ، أهنـا ستنـضم إىل االتفاقيـة يف         ٢٠٠٦سابق عن نيتها االنضمام إىل االتفاقية يف عـام          
  .٢٠١٢ أشارت إىل أهنا سُتصدِّق على االتفاقية يف عام  فقد بولندا أما. ٢٠١٢عام 
ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، اتضح جبالء اشتداد احلاجة إىل قيام الدول األطراف،               -٣٣

ولوحظ . مستوى أعلى، بإشراك دول غري أطراف يف االتفاقية       على  على املستوى الوزاري أو     
ل األطراف لزيادة تكثيف إشراك الدول غـري        أن تكمل ما تبذله الدو    ينبغي  أن هذه اجلهود    

  .غري احلكوميعلى الصعيد أنشطة الترويج األطراف على املستوى الرمسي وزيادة 

  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  -ثانياً   
 ٤بأن تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمـادة         ُصرح يف اختتام مؤمتر قمة نريويب         -٣٤

 دولة طرفا أفادت، وفقاً     ٦٩ دولة طرفاً، مبا فيها      ٧٨ بالنسبة إىل أو ما زال قائماً     التزاٌم كان   
، بأهنا كانت متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد عندما دخلت االتفاقية حيز             ٧للمادة  

 دول أطراف أفادت بأهنا دمرت خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفـراد            ٩النفاذ بالنسبة هلا، و   
، أبلغت مجيع الدول األطـراف      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف  .  بدء نفاذ االتفاقية   قبل

اليت كان قد حل املوعد النهائي احملدد هلا لتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد بأهنا أمتت 
 دولة طرفاً متتلك خمزونات مـن األلغـام         ١٢٦ويف اجملموع، مل تعد     . برامج تدمري خمزوناهتا  

 ٣وحبلول  .  أرضي  مليون لغم  ٣٧املضادة لألفراد وقد دمرت الدول األطراف معاً أكثر من          
من خمزونات  ، قلّ عدد الدول األطراف اليت ظل التزامها بتدمري          ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

أفغانستان، أنغـوال، أوروغـواي،     :  التالية ١٦ل اليشمل الدول   قائماً  األلغام املضادة لألفراد    
ة، الـسودان،   ش، بوروندي، بيالروس، تركيا، اجلزائر، مجهورية الكونغو الدميقراطي       بنغالدي

  .بيساو، قربص، موريتانيا، اليونان - غينياصربيا، غيانا، 



APLC/CONF/2009/9 

25 GE.10-61335 

 بأهنا أمتت تدمري    ١٦ل ا من هذه الدول األطراف      ١٣ومنذ مؤمتر قمة نريويب، أبلغت        -٣٥
، )١٣(أفغانستان، أنغـوال، أوروغـواي    : ٤ادة  خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد وفقاً للم      

بنغالديش، بوروندي، اجلزائر، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الـسودان، صـربيا، غيانـا،               
عدد خمزونات األلغام  من التذييل الثالث ١يف اجلدول ويرد .  بيساو، قربص، موريتانيا-غينيا 

 بني هذه الدول األطـراف، لـوحظ أن         ومن. املضادة لألفراد اليت قامت كل دولة بتدمريها      
      وإن كانت غري قادرة على الوفاء بالتزاماهتا وفقاً للموعد النهائي الذي حـدد هلـا               ،أفغانستان

 ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١١واصلت جهودها وأعلنت يف     فقد  ،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١يف  
لغام املضادة لألفـراد وأهنـا      عن إمتام عملية التحقق املادي لتأكيد انتفاء وجود خمزونات األ         

 .٤امتثلت بالتايل اللتزاماهتا املنصوص عليها يف املادة 

إثيوبيـا،  : ومنذ اختتام مؤمتر قمة نريويب، بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة للدول التاليـة             -٣٦
إندونيسيا، أوكرانيا، باالو، بروين دار السالم، بوتان، اجلبل األسود، جزر كوك، العـراق،             

منها بوجود  ، أبلغت مخس    ١٣ لاومن هذه الدول األطراف     . تو، الكويت، التفيا، هاييت   فانوا
إثيوبيـا، إندونيـسيا،   : وهذه الدول هي. تدمريهايتعني خمزونات من األلغام املضادة لألفراد      

، أبلغت أربع منها بأهنا أمتـت       ومن هذه الدول األطراف اخلمس    . يا التف ،أوكرانيا، الكويت 
      إثيوبيـا، إندونيـسيا،   : ٤خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد وفقـا للمـادة          عملية تدمري   

 . التفيا،الكويت

ويف اختتام مؤمتر قمة نريويب، مل تكن مثاين دول أطراف قد قدمت بعد تقريراً أولياً                 -٣٧
ـ  إستونيا، بابوا غينيا اجلديدة، الرأس األخضر، سان      : وهذه الدول هي  . ٧وفقاً للمادة    ومي ت

ومنذ ذلك الوقت، قدم كل مـن       . وبرينسييب، سانت لوسيا، غامبيا، غيانا، غينيا االستوائية      
غيانا تقريراً  و  وغامبيا، سان تومي وبرينسييب،  وسانت لوسيا،   وبابوا غينيا اجلديدة،    وإستونيا،  

 أولياً عن الشفافية كما كان مطلوباً مؤكدة عدم امتالكها ملخزونات من األلغـام املـضادة              
 يف تقريرها األويل عن الشفافية أهنا دمرت    ،وأكدت دولة طرف، هي الرأس األخضر     . لألفراد

كانت متتلكه من خمزونات من األلغام املضادة لألفراد، وإن كان الرأس األخضر استكمل              ما
هذا باإلضافة إىل أن من بـني       . عملية التدمري بعد مهلة األربع سنوات اليت كانت ُحدِّدت له         

 قمة نريويب، قدمت الدول     األطراف اليت بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة هلا منذ انعقاد مؤمتر         الدول  
 مؤكدة عدم امتالكها ملخزونات من األلغام املضادة        ٧ التالية تقريراً أولياً وفقاً للمادة       الثماين
. هاييت،  جزر كوك، العراق، فانواتو   اجلبل األسود،   باالو، بروين دار السالم، بوتان،      : لألفراد

غينيا االستوائية، معلومات أولية عن الشفافية، كما كان ذلـك        بعد دولة طرف، هي     ومل تقدم   
 . وتدمريهااألرضية مطلوباً، بشأن مسائل تتعلق مبخزوناهتا من األلغام 

__________ 

بالنسبة ألوروغواي ألهنا مل تكـن     ال تزال قائمةً    عملية تدمري املخزونات    كانت   اختتام مؤمتر قمة نريويب،      لدى ) ١٣(
علمت أوروغـواي اللجنـة     ، أ ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران .  من االتفاقية  ٤قد أبلغت بعد عن إمتام تنفيذ املادة        

 .٢٠٠٤سبتمرب /الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بأهنا كانت قد أمتت بالفعل برنامج تدمري خمزوناهتا يف أيلول
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دول أطراف ال يزال االلتزام بتدمري خمزوناهتا مـن األلغـام           ) ٤(وهناك اآلن أربع      -٣٨
 إذ مل متتثـل ثـالث منـها         - أوكرانيا وبيالروس وتركيا واليونان      -ئماً  املضادة لألفراد قا  

وكمـا وردت اإلشـارة إىل ذلـك،        . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١ منذ   االلتزامها بتدمري خمزوناهت  
بشكل رمسي عدم وجود خمزونات من األلغام    ،دولة طرف، هي غينيا االستوائية    تؤكد بعد    مل

تشري إىل عدم حيازة هـذه       الواردة من مصادر أخرى      املضادة لألفراد وإن كانت املعلومات    
 دولة طرفاً متتلـك     ١٥٢وعليه، مل تعد    . خمزونات من األلغام املضادة لألفراد    الدولة الطرف   

. اآلن خمزونات من األلغام املضادة لألفراد إما ألهنا مل متتلكها قط أو ألهنا أمتت برامج تدمريها      
 . لغممليون  ٤٢,٣ا دمرت أكثر من وقد أبلغت الدول األطراف معاً بأهن

وكما وردت اإلشارة إىل ذلك، تظل عملية تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفـراد        -٣٩
 مل تنتـِه    ٢٠٠٨مارس  /ومنذ آذار . تعقداً يف وجه االتفاقية   املتبقية   من أكثر التحديات     اًواحد

 من االتفاقية يف غضون املهلـة       ٤ التزاماهتا مبوجب املادة     من تنفيذ بيالروس وتركيا واليونان    
وباإلضافة إىل ذلك، أفادت أوكرانيا بأهنا لـن  . الزمنية احملددة هلا وذلك لألسباب املبينة أدناه    

تكون قادرة على االمتثال اللتزامها بتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد حبلول املوعد              
حظت الدول األطـراف أن عـدم وفـاء    وال. ٢٠١٠يونيه / حزيران١ يفالنهائي احملدد هلا   

بيالروس وتركيا واليونان بالتزاماهتا بتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفـراد يف املوعـد              
 ميثل مشكلة مثرية    ، حيث كانت متتلك وقتها جمتمعة قرابة مثانية ماليني لغم         ،النهائي احملدد هلا  

ومات املُحدثة اليت قدمتها بيالروس وتركيـا  وبينما رحبت الدول األطراف باملعل. لبالغ القلق 
يف أقرب وقت ممكن وإىل مواصلة إبداء الـشفافية         ها إىل تصحيح الوضع     واليونان، فقد دعت  

احتمـال  كما أبدت قلقها إزاء . بشأن التقدم الذي حترزه إىل حني االنتهاء من عملية التدمري    
عدد األلغام اليت ال يزال يتعني على كل         ب قائمةلالطالع على   (امتثال أوكرانيا اللتزاماهتا    عدم  

 ).الثالثمن التذييل  ٢دولة طرف تدمريها، انظر اجلدول 

، مما يعـين أن آخـر   ٢٠٠٤مارس / آذار١وبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لبيالروس يف    -٤٠
  . ٢٠٠٨مارس / آذار١موعد حمدد هلا لتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد هو 

، أوضحت بيالروس يف حلقة عمل إقليمية أقيمـت         ٢٠٠٠مارس  / آذار يف  )أ(  
يف مينسك أهنا تقدر خمزونات األلغام املضادة لألفراد لديها ما بني أربعة ومخسة ماليني لغم،               

وأوضـحت  . )١٤(منتهية الصالحية وخطرة بيئياً   ) PFMمن طراز   ( مليون لغم جمنح     ١,٧منها  
ويف اجتماع اللجنة .  تدمري هذه األلغام دون مساعدة دولية  بيالروس أيضاً أهنا غري قادرة على     

، أفـادت   ٢٠٠٠ديـسمرب   / كانون األول  ٧الدائمة املعنية بتدمري املخزونات، الذي ُعقد يف        
وأشارت بيالروس .  لغم من خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد٨ ٠٠٠بيالروس أهنا دمرت 

فدهتا دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام        أيضاً إىل تقرير صادر عن بعثة تقييم أو       
__________ 

يف سنوات الحقة، أفادت بيالروس أن هذه التقديرات ملخزونات األلغام املضادة لألفراد غـري صـحيحة،                 )١٤(
 .وقدمت أرقاماً أدق
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خمزونات بيالروس  "، جاء فيه أن     ٢٠٠٠أغسطس  /يوليه وآب /إىل بيالروس يف شهري متوز    
، تثري قلقاً بالغاً وتستدعي     PFM-1/1Sالكبرية من األلغام املضادة لألفراد، وال سيما من طراز          

 تُتخذ إجراءات يف األجل القصري فهناك احتمال ألن         ما مل "وأنه  " مساعدة دولية للتعامل معها   
".  تلقائياً أثناء ختزينها، وتؤدي إىل انفجار غري مرغوب فيه         PFM-1/1Sتشتعل ألغام من طراز     

ويف اجتماعات الحقة خاصة باالتفاقية قبل دخوهلا حيز النفاذ، كررت بـيالروس نـداءها              
من طـراز   (مري خمزوناهتا من األلغام اجملنحة      إلجياد حلول ملا تواجهه من صعوبات تقنية يف تد        

PFM (وللحصول على مساعدة تقنية.  
مارس / آذار ١وكما ذُكر من قبل، بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل بيالروس يف              )ب(  
، ٢٠٠٤سـبتمرب   /ويف االجتماع اخلامس للدول األطراف الذي ُعقـد يف أيلـول          . ٢٠٠٤

 ماليـني لغـم     ٣,٦ ماليني لغم مضاد لألفراد، منها       ٤تلك أكثر من    أوضحت بيالروس أهنا مت   
وباإلضافة إىل ذلك، ألقت بيالروس الضوء على التحديات اليت تنطوي        . )PFMمن طراز    (جمنح

بسبب قلة التكنولوجيـات اآلمنـة بيئيـا        ) PFMمن طراز   (عليها عملية تدمري األلغام اجملنحة      
وكانت .  للحصول على املساعدة الدولية    هانداءبيالروس  وكررت  . لتدمريها وقلة املوارد املالية   

 بـأن   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٢٣ يف   ٧قد أبلغت يف التقرير األويل الذي قدمته مبوجب املادة          
 ٣ ٣٧٤ ٨٦٤منـها  لغماً،  ٣ ٩٨٨ ٠٥٧خمزونات من األلغام املضادة لألفراد جمموعها     لديها  

أبلغت بيالروس اللجنة الدائمـة     ،  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٥ويف  . PFMلغماً جمنحاً من طراز     
ألن تـدمري   ) PFMمن طراز   (املعنية بتدمري املخزونات بأهنا تواجه مشكلة تدمري األلغام اجملنحة          

تلك األلغام ال ميكن أن يتم بالوسائل العادية وأعربت أيضاً عن اقتناعها بأن تدمري تلك األلغام                
  .ال ميكن أن يتم إال ببذل جهود مشتركة

، أتاحـت بـيالروس   ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥ الفترة املمتدة من عام      وخالل  )ج(  
 عن حالة خمزوناهتا من األلغـام       ٧سنوياً يف التقارير اليت قدمتها مبوجب املادة        حمدثة  معلومات  

 لغماً، أفادت بيالروس بأنـه      ٣ ٩٨٨ ٠٥٧ومن أصل خمزوناهتا البالغ عددها      . املضادة لألفراد 
 OMZ-72 لغمـاً مـن طـراز        ٢٠٠ ٨٤٧ و MONطراز   لغماً من    ١١٠ ٧٦٦جرى حتويل   

 ٦ ٠٣٠ب  واالحتفاظ   PMN-2 لغماً من طراز     ٧٢٠الستعماهلا بطريقة التفجري عن بعد، وتدمري       
 يف  PFM-1 لغماً من طراز     ٢ ٨٨٠وعالوة على ذلك، مت تدمري      . ٣لغماً ألغراض جتيزها املادة     

.  لغماً ٣ ٣٧١ ٩٨٤جب تدمريها    الوا PFM-1 وبات بذلك عدد األلغام من طراز        ،٢٠٠٥عام  
، أعلمت بيالروس اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بأن وزارة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١ويف  

الدفاع يف بيالروس ووكالة الصيانة واإلمدادات التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي قد وقعتـا              
 من طراز آخر غري األلغام اجملنحة      مضادة لألفراد  بشأن تدمري ألغام     ٢٠٠٦فرباير  /عقداً يف شباط  

 PMN-2 و  مـضادة لألفـراد    PMN لغماً من طراز     ٢٩٤ ٧٧٥، ومن بينها    )PFMمن طراز   (
وأتاحت كندا وليتوانيا املساعدة املالية هلذا املشروع من خالل الـصندوق           . POMZ-2 و POMو

ت عملية تـدمري    ، كان ٢٠٠٦وحبلول هناية عام    . االستئماين التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي     
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 ويف  ٧هذه األلغام قد انتهت وأبلغت عنها بيالروس يف التقارير اليت تقدمها مبوجـب املـادة                
  .٢٠٠٨يونيه /اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف حزيران

     يف ) PFMمن طـراز    (ومنذ انتهاء عملية تدمري األلغام غري األلغام اجملنحة           )د(  
، تفيد املعلومات اليت توفرها بيالروس يف تقاريرها السنوية اليت تقـدم مبوجـب        ٢٠٠٦م  عا

 ٣ ٣٧١ ٩٨٤مل يـتغري ويـصل إىل   ) PFMمن طراز ( بأن خمزونات األلغام اجملنحة    ٧املادة  
، أفادت بيالروس يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١ويف  . لغماً

) PFMمـن طـراز     (املتبقية  ا ظلت تواجه صعوبات يف تدمري األلغام اجملنحة         املخزونات بأهن 
لقبول املساعدة التقنيـة مـن      " إقرار موافقة " لغماً وأهنا وقعت على      ٣ ٣٧١ ٩٨٤وعددها  

دويل لتدمري األلغام للشروع يف      املفوضية األوروبية لتدمري تلك األلغام وأنه سيجري طرح عطاء        
أبلغـت  ،  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢١ ويف. ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ١تنفيذ املشروع حبلول    

املفوضية األوروبية قد طرحت العطاء الـدويل        بيالروس االجتماع السابع للدول األطراف بأن     
  .٢٠٠٦أكتوبر /وأنه سيستكمل حبلول تشرين األول

 ٢٣ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري املخزونـات املعقـود يف               )ه(  
، أفادت بيالروس بأن العطاء قد ألغي بعد أن تعذر حتديد احتاد شركات             ٢٠٠٧أبريل  /سانني

وأفادت أيضا أهنـا    . )PFMمن طراز    (تتوفر لديه القدرة التقنية الالزمة لتدمري األلغام اجملنحة       
      ليست يف وضع يسمح هلا بالوفاء بالتزاماهتا بتدمري املخزونات يف املوعد النهائي احملـدد هلـا       

وأكدت بيالروس واملفوضية األوروبية من جديد التزامهما حبـل         . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١يف  
 وأعربتا عن األمـل يف التوصـل إىل         PFM-1املشكلة املتعلقة بالتخلص من األلغام من طراز        

 ٤، خصصت املفوضية األوروبيـة      ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز . ٢٠٠٧إعالن عطاء ثان يف عام      
  .PFM-1مشروع جديد يف بيالروس لتدمري األلغام من طراز لتمويل ماليني يورو 

ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، أبلغت بيالروس أهنا شـرعت، مـع              )و(  
إلعالن عطاء جديد الختيار متعهـد وحتديـد        التحضريية  املفوضية األوروبية، يف اختاذ التدابري      

، أبلغت بـيالروس الـدول      ٢٠٠٨رباير  ف/ شباط ١٨ويف  . التكنولوجيا املناسبة لعملية التدمري   
. األطراف خطياً بأهنا عجزت عن الوفاء بالتزاماهتا بتدمري املخزونات يف املوعد النهائي احملدد هلا             

، شاركت بيالروس بنشاط يف املشاورات اليت دعا إىل عقـدها           ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١ويف  
ل التغلب على التحدي املتمثل يف تدمري       رئيسا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بشأن سب       

، أعلمت بيالروس اللجنة الدائمة    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف  . )PFMمن طراز    (األلغام اجملنحة 
 جديـد اقترحتـه املفوضـية       "اتفاق مايل "املعنية بتدمري املخزونات بأهنا وافقت على مشروع        

 كـانون   ٢٢خل حيز النفـاذ يف      وأن هذا الصك د    ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  األوروبية  
أيضاً بأهنا ال تزال تنتظر من املفوضية األوروبية أن تقدم          بيالروس  وأفادت  . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  .مشروع االختصاصات وأهنا ليست يف وضع يسمح هلا بتحديد أي توقيت لتنفيذ املشروع
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ائمـة  اللجنة الد اجتماع  ، أفادت بيالروس يف     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف    )ز(  
يعترب مشكلة فريـدة يف      ")PFMمن طراز    (املعنية بتدمري املخزونات بأن تدمري األلغام اجملنحة      

اإلمكانيات إلجنـاز عمليـة تـدمري       "أن ليست لديها    " كررت مراراً "وأهنا  " إطار االتفاقية 
 وأفادت أيـضاً  ". بدون مساعدة اجملتمع الدويل   ) PFMمن طراز   (خمزوناهتا من األلغام اجملنحة     

 من االتفاقية حبلول املوعد النهائي احملدد هلا ٤ بأهنا مل تتمكن من الوفاء بالتزامها مبوجب املادة      
  بسبب فشل مشروع املفوضية األوروبية بشأن تدمري األلغام اجملنحة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١يف  

ءات وأعربت عن رغبتها يف التعجيل باجلهود الواجب بذهلا للوفاء باإلجرا         . )PFMمن طراز   (
  .اإلدارية للمفوضية األوروبية حبيث يتسىن الشروع قريباً يف عملية التدمري

، أبلغت بيالروس االجتماع التاسـع      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف    )ح(  
للدول األطراف أن العمل جارٍ من أجل االتفاق على الوثائق اإلضافية املقترحة من املفوضية              

وذكرت بيالروس أيـضاً أن اإلجـراءات       ". االختصاصات"األوروبية، مبا يف ذلك مشروع      
تضمن جناح تنفيذ    واملشروع اجلديد هي إجراءات معقدة وال        "االتفاق املايل "اإلدارية لتنفيذ   

. السـتكماهلا وموعد  لبدء األنشطة   موعد  ، فضالً عن أهنا جتعل من الصعب حتديد         املشروع
      بالوفـاء بالتزاماهتـا   هلـا   يسمح  ال  الدولية  وأشارت بيالروس أيضاً إىل أن انعدام املساعدة        

  .٤مبوجب املادة 
، أعلمت بيالروس اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥ويف    )ط(  

املخزونات أنه مت حتديد الشروط واملتطلبات املتعلقة بتنفيذ الربنامج املشترك اخلاص بتـدمري             
لى جدول زمين للمرحلة التحـضريية لألنـشطة         وجرى االتفاق ع   PFM-1األلغام من طراز    

وأشارت بيالروس إىل أن املفوضية األوروبية تتوخى إيفاد بعثة تقييم يف           . املقررة يف املشروع  
 من أجل حتديد موقع ُتقام فيه منشأة التدمري، وأن املفوضية األوروبيـة             ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

حاملا حتصل املوافقة على الصيغة النهائيـة       تعتزم إعالن عطاء الختيار متعهد لتنفيذ املشروع        
، أعلمت بيالروس االجتماع التحضريي الثاين للمؤمتر       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣ويف  . لالتفاق

األوروبية إىل موقع التدمري متت     قامت هبا املفوضية    االستعراضي الثاين أن الزيارة التقييمية اليت       
وُعقد ترتيب اختذ شكل تبادل للرسائل بني       . ٢٠٠٩يوليه  /بنجاح وأن العطاء طُرح يف متوز     

لتـدمري  "املفوضية األوروبية وحكومة مجهورية بيالروس بشأن مشروع املفوضية األوروبية          
 ٣، ومشل اختصاصات وقعت عليهـا بـيالروس يف          " يف بيالروس  PFM-1ذخائر اجملموعة   

دأ نفاذ الترتيب   وب. ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤ واملفوضية األوروبية يف     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
وتعتزم املفوضية األوروبية توقيع عقد مع اجلهـة        . يف التاريخ الذي وقع عليه الطرف األخري      
  .٢٠١٠يناير /اليت يرسو عليها العطاء يف كانون الثاين

 متاشياً مـع    ٤وأبلغت بيالروس عن إحراز تقدم حنو الوفاء بأحكام املادة            )ي(  
. تاسع للدول األطراف ملعاجلة مـسألة عـدم االمتثـال     التوصيات اليت اعتمدها االجتماع ال    

  .وأعربت بيالروس عن تأييدها الكامل ألهداف االتفاقية والتزامها بتنفيذها
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 مما يعين أن املوعد النهائي      ٢٠٠٤مارس  / آذار ١وبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لليونان يف         -٤١
  .٢٠٠٨مارس / آذار١ملضادة لألفراد هو احملدد هلا إلمتام عملية تدمري خمزوناهتا من األلغام ا

، قدمت اليونان تقريرها األويل عن الشفافية       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٣ويف    )أ(  
 مفيدة فيه بأن خمزوناهتـا مـن األلغـام املـضادة لألفـراد              ٧ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

" ألطر الزمنيـة  يف حدود ا  "وستدمر ألغامها   " ستفي بالتزاماهتا " لغماً وأهنا    ١ ٥٦٦ ٥٣٢ تبلغ
، أبلغت اليونان بأن خمزونـات األلغـام        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠ويف  . الواردة يف االتفاقية  

 لغماً ال تزال قائمة، وأنه سيجري طرح عطـاء          ١ ٥٦٦ ٥٣٢املضادة لألفراد البالغ عددها     
ونات من املقدر أن تنتهي عملية تدمري املخز      "لتدمري األلغام، وأن    " يف القريب العاجل  "دويل  

ومل توفر  ". من األلغام املضادة لألفراد متاماً ضمن احلدود الزمنية املنصوص عليها يف االتفاقية           
 ٢ إىل اجلهة الوديعة وفقاً للفقرة       ٢٠٠٦اليونان معلومات إضافية يف التقرير الذي قدمته عام         

غام املـضادة  ، أبلغت اليونان بأن خمزوناهتا من األل ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠ ويف. ٧من املادة   
حيتمل نقل خمزونات األلغام إىل     " لغماً ال تزال قائمة وأنه       ١ ٥٦٦ ٥٣٢لألفراد البالغ عددها    

 ١٩ويف  ". ٢٠٠٨مـارس   /بلد آخر لتدمريها حبلول املوعد النهائي احملـدد لـذلك يف آذار           
قدت تعا"، أعلمت اليونان االجتماع الثامن للدول األطراف بأهنا         ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين تشرين

  ."مع شركة خاصة متخصصة لتدمري خمزونات األلغام برمتها
، انقضى املوعد النهائي احملدد لليونـان لتـدمري       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١ويف    )ب(  

، أفادت اليونـان بأنـه      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠ويف  . خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد    
غـام املـضادة لألفـراد البـالغ     ، كانت خمزونات األل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ٣١ يف

وهذا يعين أنه قبل انقضاء املوعد النهائي احملـدد         .  لغماً ال تزال قائمة    ١ ٥٦٦ ٥٣٢ عددها
. ، مل يكـن قـد مت تـدمري أي لغـم            بـشهرين  لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفـراد     

لغـام بأهنـا    ، أبلغت اليونان اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري األ        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢ ويف
يوليـه  / متـوز  ٣٠ويف   .٢٠٠٨مارس  / آذار ١تستطع الوفاء باملوعد النهائي احملدد هلا يف         مل

، أبلغت اليونان رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف بأن إجراءات التدمري ستنتهي            ٢٠٠٨
   .٢٠٠٩مايو / أيار٢٨يف موعد أقصاه 

يونان االجتمـاع التاسـع     ، أعلمت ال  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف    )ج(  
للدول األطراف بأن التعديالت اليت أدخلت على تشريعها الوطين قد تسببت يف تأخري تـدمري               

ديـسمرب  / كانون األول  ٣١، أبلغت اليونان بأنه يف      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ويف  . املخزونات
ال تـزال    لغمـاً    ١ ٥٦٦ ٥٣٢، كانت خمزونات األلغام املضادة لألفراد البالغ عددها         ٢٠٠٨
وهذا يعين أن بعد مرور عشرة شهور على انقضاء املوعد النهائي احملدد لليونان لتـدمري               . قائمة

وباإلضافة إىل ذلك، أبلغـت     . خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد مل يكن قد مت تدمري أي لغم           
الفتـرة املـشمولة    يفترض أهنا املرحلة اليت انقضت منذ       (يف املرحلة الراهنة    "اليونان بأنه جرى    

يقدر االنتهاء من إجراءات التدمري حبلـول       " لغماً مضاداً لألفراد وأنه      ٢٤ ٨٦٨تدمري  ) بالتقرير
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اليونان اللجنة الدائمة   أعلمت  ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥ويف  ". ٢٠٠٩أكتوبر  /هناية تشرين األول  
 لغماً،  ١ ٥٨٦ ١٥٩موع  املعنية بتدمري املخزونات بأن عدد األلغام الواجب تدمريها يبلغ يف اجمل          

 لغماً إىل بلغاريا وتدمريها وأن عملية نقل وتدمري مجيع خمزونات األلغام       ٢٢٥ ٩٦٢وأنه مت نقل    
  ".٢٠٠٩ستنتهي حبلول هناية عام "

 مما يعين أن املوعد النهائي ٢٠٠٤مارس / آذار١وبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لتركيا يف   -٤٢
  . ٢٠٠٨مارس / آذار١من األلغام املضادة لألفراد كان يف احملدد هلا لتدمري خمزوناهتا 

، قدمت تركيا تقريرهـا األويل عـن        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١يف    )أ(  
 مفيدة بأن خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفـراد تبلـغ           ٧ من املادة    ١الشفافية وفقاً للفقرة    

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٣٠ ويف   . لغماً وأنه جيري بناء مرفق لتدمري األلغام       ٢ ٩٧٣ ٤٨١
، خمزونات من   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١أبلغت تركيا بأنه كانت ال تزال هناك، يف         

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ويف  .  لغماً ٢ ٩٧٣ ٤٨١األلغام املضادة لألفراد يبلغ عددها      
اء مرفق  تركيا االجتماع السادس للدول األطراف بأن من املقرر أن ينتهي بن          أعلمت  ،  ٢٠٠٥

، أبلغت تركيا بأنه كانت ال تزال ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ويف . ٢٠٠٦تدمري األلغام يف عام 
، خمزونات من األلغام املضادة لألفراد يبلغ عددها ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١هناك، يف 

 ١١ويف  .  لغماً وأن تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفـراد مل يبـدأ بعـد             ٢ ٩٧٩ ١٦٥
، أبلغت تركيا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بأنـه جيـري بـذل    ٢٠٠٦مايو  /أيار

أبريل / نيسان ٢٣ويف  . ٢٠٠٧يوليه  /اجلهود لضمان تشغيل مرفق التدمري بالكامل حبلول متوز       
، كانت ال تـزال هنـاك       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١، أبلغت تركيا بأنه يف      ٢٠٠٧

 مـن   M18 لغماً من طراز     ١٨ ٢٣٦غماً وأنه جرى طرح      ل ٢ ٨٦٦ ٨١٨خمزونات عددها   
 لغمـاً مـن     ٩٤ ١١١وتـدمري   " مساهتا التقنية اخلاصة  "اجملموع السابق للمخزونات بسبب     

   .خمزونات األلغام املضادة لألفراد
تركيا االجتمـاع الثـامن     أعلمت  ،  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ويف    )ب(  

 ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ق تدمري ذخائرها يف     للدول األطراف بأنه جرى افتتاح مرف     
أن تكون  ) تركيا تأمل (فإن  ) املرفق(أنه ما مل تطرأ صعوبات فنية غري متوقعة نتيجة تشغيل           "و

".  باستخدام وسائل أخرى متاحة عند االقتـضاء       ٤قادرة على الوفاء بالتزامها مبوجب املادة       
 وهو املوعد النهائي احملدد هلا      ٢٠٠٨ارس  م/ آذار ١، أي عشية    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف  

تركيا، مبذكرة شفهية موجهة إىل رئـيس       أبلغت  لتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد،       
بأن من الصعب تقدير موعد إجناز      "االجتماع الثامن للدول األطراف، مجيع الدول األطراف        

وأنه جرى استبعاد تدمري األلغـام      ،  "ادمهمة تدمري مجيع املخزونات من األلغام املضادة لألفر       
مراعاةً لتأثريها السليب علـى     "بوسائل أخرى غري تدمريها يف مرفقها اخلاص بتدمري الذخائر          

، أبلغت تركيا بأنه    ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان ". البيئة وما تشكله من خطر على حياة اإلنسان       
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نات من األلغام املـضادة     ، خمزو ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١كانت ال تزال هناك، يف      
  .٢٠٠٧ لغماً يف عام ٢٥٠ ٠٤٨ لغماً وأنه مت تدمري ٢ ٦١٦ ٧٧٠لألفراد يبلغ عددها 

تركيا اللجنة الدائمة املعنيـة بتـدمري       أعلمت  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف    )ج(  
، خمزونات من األلغام املضادة لألفـراد       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠املخزونات بأنه كانت هناك، يف      

 لغماً وأنه جرى إزالة وتدمري صمامات مجيع األلغام املضادة لألفراد           ٢ ٥٨٧ ٢٤٩لغ عددها   يب
، أعلمت تركيا االجتمـاع     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف  . مبا جعلها عدمية االستخدام   

، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠التاسع للدول األطراف بأنه كانت ال تزال هناك، يف          
 لغماً وأن األمل حيـدوها يف أن  ١ ٨٢٤ ٨٣٣غام املضادة لألفراد يبلغ عددها خمزونات من األل  

، ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . ٢٠١٠تكون قد أمتت عملية تدمري املخزونات بالكامل حبلول عام          
، خمزونات مـن    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١تركيا بأنه كانت ال تزال هناك، يف        أبلغت  

 لغماً يف   ٩١٨ ٧٨٨ لغماً، وأنه جرى تدمري      ١ ٧٠٢ ٩٨٢الغ عددها   األلغام املضادة لألفراد الب   
تركيا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات      أعلمت  ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥ويف  . ٢٠٠٨عام  

 ١ ٣٢٥ ٤٠٩تدمري  يتعني  ال يزال   وأنه   مليون لغم مضاد لألفراد،      ١,٦بأنه مت تدمري أكثر من      
ضادة لألفراد وأن األمل حيدوها يف أن تكون قد أكملـت عمليـة   من خمزونات األلغام امل ألغام  

، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف   ".٢٠١٠يف أبكر مرحلة ممكنة يف عام       "تدمري خمزوناهتا   
ناهتا، وقدمت تركيا إىل املؤمتر االستعراضي الثاين معلومات حمّدثة عما آل إليه برنامج تدمري خمز             

      لغمـاً   ٢ ٠٠٤ ١٦٨ ما جمموعه    ٢٠٠٩أكتوبر  /ة تشرين األول  موضحةً أهنا دمرت حىت هناي    
  .يتعني تدمريها لغماً ٩٥٦ ٧٦١من األلغام املضادة لألفراد، وأنه يبقى 

 مما يعين أن املوعد     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١وبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألوكرانيا يف         -٤٣
  . ٢٠١٠يونيه / حزيران١ملضادة لألفراد هو النهائي احملدد هلا لتدمري خمزوناهتا من األلغام ا

ينـاير  / كانون الثاين  ٣١قبل التصديق على االتفاقية، أعلمت أوكرانيا، يف          )أ(  
 ماليني لغم مضاد لألفراد     ٦,٣٥، اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بأهنا متتلك         ٢٠٠٢

ملنظمة حلف مشال األطلسي للقيام   وأهنا أبرمت اتفاقات مع وكالة الصيانة واإلمدادات التابعة         
PMN لغم من طراز ٤٠٠ ٠٠٠بعملية تدمري   

أعلمـت  ، ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٩ويف . )١٥(
 وفقـاً   PMNأوكرانيا االجتماع اخلامس للدول األطراف بأنه مت تدمري األلغام مـن طـراز              
ي وبالـدعم  لالتفاق املربم مع وكالة الصيانة واإلمدادات التابعة ملنظمة حلف مشال األطلـس     

  .املايل املقدم من كندا وهولندا وبولندا وهنغاريا
، أعلمت أوكرانيا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري       ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٢ويف    )ب(  

 وأن  PFM ماليني لغم من طراز      ٦املخزونات بأن خمزوناهتا ال تزال حتتوي على ما يقرب من           
 على أوكرانيا حلها وفقاً لاللتزامات املنصوص       تدمريها سيكون املشكلة الرئيسية اليت سيتعني     

__________ 

 PMN اليت ميثل تدمريها حتدياً من الناحية التقنية، ميكن تدمري األلغام من طراز              PFMز  خالفاً لأللغام من طرا    )١٥(
 .بوسائل أقل كلفة وأقل تطلباً من الناحية التقنية
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، أعادت أوكرانيا إبالغ اللجنـة الدائمـة        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٤ويف  . عليها يف االتفاقية  
، فإن تدمري   PMNاملعنية بتدمري املخزونات بأنه رغم أنه مت اآلن تدمري مجيع األلغام من طراز              

ووجهت أوكرانيـا نـداًء     ". التحدي الرئيسي يظل   "PFMاأللغام املضادة لألفراد من طراز      
 بكفاءة وبطريقة فعالة    PFMاملساعدة الدولية من أجل تدمري األلغام من طراز         "للحصول على   

املفوضية بفضل الدعم املايل املقدم من      "، وأفادت بأهنا متكنت     "وسليمة بيئياً التكلفة  من حيث   
 PFM  األوىل من جتارب األلغام من طراز       املراحل من إمتام " األوروبية وحتت إشراف املفوضية   
يف خريف عام   ستنتهي  املراحل الثانية   والحظت أن    ٢٠٠٣بنجاح يف أوكرانيا يف صيف عام       

كما أعادت أوكرانيا التأكيد علـى      ". ٢٠٠٥لبدء التدمري حبلول ربيع عام      "متهيداً   ٢٠٠٤
ا تنتظر احلـصول علـى      على أهن املنظور وشددت   اعتزامها أن تصبح دولة طرفاً يف املستقبل        

يونيه / حزيران ٢٤ويف  . ضمانة رمسية من املاحنني بشأن الدعم التقين واملايل لتدمري املخزونات         
يـورو   ماليني   ٤ أيضاً، أبلغت املفوضية األوروبية اللجنة الدائمة بأهنا ستلتزم بتقدمي           ٢٠٠٤

.  ماليني لغـم ٦الغ عددها  البPFMملساعدة أوكرانيا يف تدمري خمزوناهتا من األلغام من طراز       
كما أفادت بأن هذا االلتزام سيتيح ضمانة ملموسة ألوكرانيا بأن املفوضية األوروبية ستدعم             
       تدمري كامل خمزوناهتا وصرحت أيضاً بأهنا ستكون على استعداد ملضاعفة هـذا املبلـغ إذا               

أيضاً شددت املفوضية األوروبية    و. ما تبني أنه غري كاف لزيادة األموال املتاحة إلمتام العملية         
 كـانون   ٢٧ويف  . على أن مساعدهتا ستكون مشروطة بتصديق أوكرانيا أوالً على االتفاقية         

  .، صدقت أوكرانيا على االتفاقية٢٠٠٥ديسمرب /األول
 عن  تقريرها األويل ، قدمت أوكرانيا    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف  و  )ج(  

أبلغـت فيـه عـن خمـزون يتكـون          الـذي   ،  ٧ من املادة    ١تدابري الشفافية وفقاً للفقرة     
من طراز  (لغماً جمنحاً ٥ ٩٥٠ ٦٨٤ لغم من األلغام املضادة لألفراد، منها ٦ ٤٠٥ ٨٠٠ من

PFM(.   أوكرانيا االجتماع السابع للدول األطراف     أعلمت  ،  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢١ويف
ث أول تدمري عملي لأللغام اجملنحة      املتوقع أن حيد    عملية اإلعداد ومن   إجنازعلى وشك   "بأهنا  

وباإلضـافة إىل ذلـك، الحظـت أوكرانيـا أن           ".أقرب وقت ممكن  يف  ) PFMمن طراز   (
 .املفاوضات الناجحة مع املفوضية األوروبية ساعدت على تصديق أوكرانيا على االتفاقيـة           

ء خمـزون   ، عن بقا  ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٧يف التقرير الذي قدمته يف عام       أبلغت أوكرانيا،   و
أعلمـت  ،  ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٣ويف   . لألفراد ة مضاد ألغام ٦ ٣٠٤ ٩٠٧مكون من   

مستعدة للتعاون مع اجملتمـع      " أوكرانيا أوكرانيا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات بأن      
  البالغ املضادة لألفراد  األلغام   تبقى من   ما املتمثلة يف تدمري   "الدويل من أجل حل هذه املشكلة     

، أبلغت عن بقاء خمزون يتكـون       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٠ويف   .ألغام ٦ ٣٠٤ ٩٠٧عددها  
  . لألفرادة مضادألغام ٦ ٤٥٤ ٠٠٣من 

أوكرانيا االجتماع التاسـع    أعلمت  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ويف    )د(  
األوروبية، للمساعدة املقدمة من املفوضية " السحب غري املتوقع "لللدول األطراف بأهنا، نظراً  

يبدو أن الوفاء يف الوقـت      " وبأنه   ٤قادرة على االمتثال اللتزامها مبوجب املادة       تعود  ال  قد  ف
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أعلمت ويف وقت الحق،  ". من اتفاقية أوتاوا أصبح مهددا٤ً مبوجب املادة  ااملناسب بالتزاماهت 
ـ    املفوضية األوروبية االجتماع التاسع للدول األطراف        د مـن جانـب     بأنه نظراً إلهناء العق

مواقـع التـدمري    " بتغـيري    ة الدفاع األوكراني  ته وزارة بسبب قرار اختذ  املتعاقد، ُعلّق التعاون    
املختارة سلفاً، دون احلصول على موافقة مسبقة من املفوضية األوروبية، ودون كفالة حيازة             

. " مع صاحبهلتدمري الذخرية ودون تأكيد هذا االستخدامالالزمة واحملددة له    لتراخيص  لاملوقع  
، قرر اجلانبان األورويب واألوكراين، يف اجتماع ُعقد يف         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف  

  .مكتب وفد املفوضية األوروبية يف كييف، إعطاء مشروعهما التعاوين بداية جديدة
 إىل رئـيس الـوزراء      املفوضية األوروبيـة  ويف رسالة موجهة من رئيس        )ه(  

املفوضية األوروبية ترحيباً حاراً     رحبت   ،٢٠٠٨أكتوبر  /شرين األول  ت ١٠األوكراين بتاريخ   
 ،باملرسوم الصادر عن رئيس أوكرانيا والذي يقضي ببدء برناجمها الوطين لتـدمري خمزوهنـا             

وإضافة إىل ذلك، ورد يف الرسالة . وأكدت من جديد التزامها مبساعدة أوكرانيا يف هذا اجملال
ـ ينبغي تناوهلا يف سياق الـصك األورويب لل       أية أنشطة يف هذا اجملال      أن   . وار والـشراكة  ج

 الـذي  ٢٠١٠-٢٠٠٧املفوضية األوروبية كذلك إىل أن الربنامج الوطين للفتـرة      وأشارت  
يدخل يف نطاق الصك األورويب للجوار والشراكة ال يشمل مسألة تدمري املخـزون ضـمن            

جيب أن  "املخزون، وأن أي مساعدة     أولوياته، وبالتايل لن ميكن تنفيذ مشروع مستقل لتدمري         
طاء املايل العام للمـساعدة التقنيـة       غتتخذ شكل دعم ُيقدَّم يف جمال بناء القدرات يف إطار ال          

  ."املقرر يف الربنامج السنوي املخصص ألوكرانيا مبوجب الصك األورويب للجوار والشراكة
املقدم مبوجب  ، يف تقريرها    ، أبلغت أوكرانيا  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ويف    )و(  

مايو / أيار ٢٥ويف   . لألفراد اً مضاد اً لغم ٦ ٤٥٣ ٨٥٩ من  عن بقاء خمزون يتكون    ،٧املادة  
 لغماً  ١٤٩ ٠٩٦املعنية بتدمري املخزونات بأهنا متلك      اللجنة الدائمة    أوكرانياأعلمت  ،  ٢٠٠٩

 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ وأهنا تعتزم تـدمري     PFM-1 لغماً من طراز     ٥ ٩٥٠ ٣٧٢ و POM-2طراز   من
 نقـص "وأشارت أوكرانيـا إىل أن      . ٢٠١٠يف عام   لغم   ٦٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٩م يف عام    لغ

فجوة بني املوارد الوطنية القائمة وما هو مطلوب        الأن   ب  وأفادت ".املوارد املالية يضعف اخلطة   
كفالة االمتثال لالتفاقية هي أكرب العوائق اليت تواجهها يف تدمري خمزوناهتا      لإلجناز العمل الالزم    

 .لغام املضادة لألفرادمن األ

املفوضية األوروبية فريق خرباء للقيـام      ، عينت   ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   )ز(  
وأكـد التقريـر    . ببعثة هتدف إىل تقييم مرافق التدمري املتاحة وحتديد نوع املساعدة املطلوبة          
خمزوهنا من األلغـام  النهائي لبعثة اخلرباء أن أوكرانيا تتوافر لديها املعرفة التقنية الالزمة لتدمري         

، رغم احلاجة إىل استثمار موارد كبرية يف التكنولوجيا واملعدات حىت تتمكن            PFMمن طراز   
  .٤أوكرانيا من االمتثال للمادة 

يونيه، تلقت دائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة         / حزيران ١٦ويف    )ح(  
من أجل تدمري خمزوهنا من األلغـام       باأللغام طلباً مقدماً من أوكرانيا للحصول على املساعدة         
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ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام وأوكرانيا منكبتان حاليـاً          . املضادة لألفراد 
  . اخلرباءعلى مناقشة األساليب املناسبة لتقدمي الدعم الالزم من

وتبعاً للتوصيات الواردة يف رسالة رئيس املفوضية األوروبيـة إىل رئـيس              )ط(  
املضادة لألفراد بوصفه أحـد     األرضية  ، ُحدد تدمري األلغام     ٢٠٠٨لوزراء األوكراين يف عام     ا

 ٢٠١٣-٢٠١١األولويات األوكرانية اليت ميكن متويلها من الربنامج الوطين األوكراين للفترة           
وأعلمت أوكرانيا مكتب املفوضية األوربيـة يف       . يف إطار الصك األورويب للجوار والشراكة     

ويتعني حتديد اإلجـراءات التاليـة يف سـياق         . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩لك يف   كييف بذ 
املفاوضات اليت جتري بني أوكرانيا واملفوضية األوروبية يف إطار الربنامج الوطين األوكـراين             

  .٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
 الحظت الدول األطراف التحديات التقنية املقترنة بالتـدمري         ،ويف مؤمتر قمة نريويب     -٤٤
كل من  ختص   وأن هذه مسألة     PFM-1أمون والسليم بيئياً لأللغام املضادة لألفراد من طراز         امل

 كما لوحظ يف مؤمتر قمة حتديد تكنولوجيات التدمري املناسبةولئن أمكن   . أوكرانيا وبيالروس 
 الكيانات القادرة على تـدمري      مبحدودية عدد واقتران ذلك    التدمري    عملية تعقدفإن  نريويب،  
، وعدم استـصواب     وبيالروس  أوكرانيا حتوزهاهذه األلغام اليت    وضخامة عدد   لغام،  هذه األ 

على كلتا الدولتني   شديداً  ، هي عوامل فرضت حتدياً      تكاليف التدمري ارتفاع   لتدمريها، و  هانقل
من طـراز   ( وسلمت الدول األطراف بأن تدمري األلغام اجملنحة         .الطرفني يف ما يتعلق بالتنفيذ    

PFM ( ر صعوبة وتعقيداً بكثري من الناحيتني التقنية واملالية من تدمري األلغام األخـرى            هو أكث
  . املضادة لألفراد

 مـن   ٦ مـن املـادة      ١املساعدة وفقاً للفقرة    وبيالروس  والتمس كل من أوكرانيا       -٤٥
ف تقوم الدول األطرا "على أنالذي ينص االتفاق املربم يف مؤمتر قمة نريويب      ب وعمالًاالتفاقية  
تقدمي ب) من االتفاقية (٦ املادة  من٥ الفقرة وفقاً اللتزاماهتا مبوجبعلى أن تفعل ذلك القادرة 

املساعدة فوراً إىل الدول األطراف اليت لـديها احتياجـات مثبتـة بوضـوح إىل الـدعم                 
م كل  هتوبيالروس  ويعين ذلك أن مسألة كفالة االمتثال من جانب أوكرانيا          . )١٦("اخلارجي
ـ      .طرافالدول األ  يف  ةورحبت الدول األطراف بالدور الذي اضطلعت به املفوضية األوروبي

 ولكنها الحظت أيضاً أن الوصول إىل نتائج مثمرة بشأن املـسائل املتعلقـة              ،تقدمي املساعدة 
ويف هذا السياق، أشارت الدول األطـراف إىل أن          .بالتعاون واملساعدة ما زال يشكل حتدياً     

تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة مبوجب         " تنص على أن     ٦ من املادة    ٨الفقرة  
 ."هذه املادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليهاأحكام 

للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات إىل معاجلة مسألة عدم امتثـال           رئيسا ا وسعى    -٤٦
 على منع حاالت عدم امتثال الدول األطراف يف املستقبل،          بيالروس وتركيا واليونان والعمل   

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥ خطـة عمــل نــريويب : إهنـاء املعانــاة الـيت تــسببها األلغــام املـضادة لألفــراد    )١٦(
APLC/CONF/2004/5 ،١٣اإلجراء رقم ، اجلزء الثالث.  
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 تشرين ٢٥وقدم الرئيسان يف االجتماع التاسع للدول األطراف، املعقود يف           .مبا فيها أوكرانيا  
مـن  مشاورات مغلقة غري رمسية بشأن األلغام اجملنحة        "، الوثيقة املعنونة    ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 ١١ات املستخلصة من املشاورات املعقودة يف جنيف يف         ، واليت تعرض االستنتاج   PFMطراز  
وتبني هذه الوثيقة التحديات الرئيسية اليت تواجهها أوكرانيا وبيالروس         . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

 إشراك رئيسا اللجنة الدائمةومشلت اجلهود اليت بذهلا . PFMيف تدمري األلغام اجملنحة من طراز      
 أوكرانيـا كـل مـن     الرمسية، وتيسري احلوار بني     غري  ت  يف املشاورا املعنية  الدول األطراف   

وباإلضافة  .درجة عالية من الشفافية   على إبداء   تشجيع  ال، واملفوضية األوروبية، و   وبيالروس
إىل ذلك، قدم الرئيسان توصيات إىل االجتماع التاسع للدول األطراف كوسـيلة إليـالء              

وفيما يلي التوصيات اليت شـجع       .ملستقبلاالهتمام الالزم حلاالت عدم االمتثال ومنعها يف ا       
 :االجتماع التاسع للدول األطراف على تنفيذها

 أن تبلـغ الـدول      ٤ينبغي للدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املـادة            )أ(  
، يف كل اجتماع للجنة الدائمة املعنية عن تدابري الشفافيةاألطراف األخرى، عرب تقارير سنوية   

، ٤ خططها الرامية إىل تنفيذ املادة        عن كل اجتماع للدول األطراف،   بتدمري املخزونات ويف    
 .٤املادة   الوفاء بالتزاماتحنو التقدم احملرز  زيادة عنعلى التوايلمبلغةً 

االتـصاالت  مثل  ينبغي للدول األطراف أن تستخدم الوسائل املتاحة هلا،           )ب(  
 األطراف اليت جيب عليها الوفـاء       لتشجيع الدول وغريها  الدبلوماسية، واملذكرات الشفوية،    

وينبغـي أن    . وتيسري ذلك عند االقتـضاء     اتعلى تدمري املخزون   ٤بالتزاماهتا مبوجب املادة    
 اً دولة طرفأن بدء النفاذ، لىبعد مضي عام واحد ع إذا تبني تكون مهتمة وتتخذ تدابري وقائية   

مضى عامان على بدء النفاذ دون      أو إذا   خطة للقيام بذلك،    ليس لديها    ٤ املادة   ملزمة بتنفيذ 
 .األلغامخمزونات  ُيبلغ عن أي تقدم يف تدمريأن 

الدائمـة  اللجنـة    يمشاكل االمتثال، ينبغي لرئيس   منع أو معاجلة    من أجل     )ج(  
 واملـاحنني    رمسية مع الدول األطراف املعنيـة      مشاورات غري إجراء  املعنية بتدمري املخزونات    

املواعيـد النهائيـة     وصفها تدبرياً وقائياً قبل   إجراء املشاورات ب  وينبغي   .واخلرباء ذوي الصلة  
 .تحقيق األثر املتوخى منهالاحملددة بوقت طويل 

 مبلغةينبغي للدول األطراف غري املمتثلة أن تتصرف بشكل ملتزم وشفاف،             )د(  
  موجهة إىل مجيع الدول األطـراف، مذكرة شفويةعلى الفور، يف شكل ُيستحسن أن يكون     

 ومقدمةً خطة لضمان االمتثال ،أسباب عدم امتثاهلا، اليت ينبغي أن تكون أسباباً غري عادية عن
وينبغي هلـا أن ختـصص       .تاريخ يتوقع فيه إكمال التدمري      ذلك يف أقرب وقت ممكن، مبا يف     

حلصول على املساعدة إن دعت احلاجة      ا وأن تسعى بنشاط إىل   موارد وطنية للوفاء بالتزاماهتا     
 .إىل ذلك

تقوم مجيع الدول األطراف، "ويف مؤمتر قمة نريويب، وافقت الدول األطراف على أن          -٤٧
احملددة املواعيد النهائية   يف حالة اكتشاف خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبل، بعد انقضاء             
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 واالستفادة مـن    ٧، باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة           املخزونات لتدمري
 ".لوسائل غري الرمسية لتقاسم هذه املعلومات، وتدمري هذه األلغام كمسألة ذات أولوية عاجلة            ا

ولتيـسري   . هذه املسألة تكتسي أمهية لدى الدول األطراف منذ مؤمتر قمة نـريويب            وما زالت 
الشفافية بشأن هذه املسألة، اعتمد االجتماع الثامن للدول األطراف تعديالت لنموذج اإلبالغ            

بتدمري املخزونات منتدى    للجنة الدائمة املعنية  اوباإلضافة إىل ذلك، وفر رئيسا       .٧جب املادة   مبو
 .قبل املخزونات اليت مل تكن معروفة منب املتعلقةللتبادل غري الرمسي للمعلومات 

بعد انقـضاء   اكُتشفت  وفيما يتعلق باملخزونات اليت مل تكن معروفة من قبل واليت             -٤٨
 منـذ   احملددة لتدمري املخزونات، أبلغت الدول األطراف عن املعلومات التالية        ئية  املواعيد النها 

 لغماً من األلغام املضادة لألفراد      ٦٢ ٤٩٨ أبلغت أفغانستان عن تدمري      فقد. مؤمتر قمة نريويب  
، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف االجتماع الثامن للدول األطراف يف تشرين الثـاين        . ٢٠٠٨يف عام   

 املوعد النـهائي احملـدد    فيما يتعلق باأللغام اليت ُتكتشف بعد انقضاء         "أعلنت بنغالديش أنه  
الفور، على للتدمري، ُتؤخذ تلك األلغام حال العثور عليها إىل أقرب موقع تدمري ويتم تدمريها         

وال تدرج تلك األلغـام يف قـوائم اجلـرد املتعلقـة            . مع مراعاة تدابري السالمة الضرورية    
، ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان . جيش بنغالديش أفراد  ا ألغراض تدريب    باملخزونات املُحتفظ هب  

من طراز  مضاداً لألفراد    لغماً   ١٥ ٢٦٩أبلغت البوسنة واهلرسك أن قواهتا املسلحة اكتشفت        
MRUD   ًمن هذه األلغام، وأبقت     ١٤ ٠٧٣ودمرت البوسنة واهلرسك     .يف عدة مواقع   خمزونا 

 لغماً إىل قـوة حفـظ       ٣٩٦ن االتفاقية، ونقلت     م ٣ منها ألغراض جتيزها املادة      ١٥٠على  
  . لغما٢٠ًوزارةَ الدفاع األملانية  هبا، ومنحت مأذونالسالم بقيادة االحتاد األورويب ألغراض 

 ١٢، أهنا دمرت    ٢٠٠٨وأبلغت بلغاريا، يف تقريرها عن تدابري الشفافية املقدم يف عام             -٤٩
".  يف أثناء عمليات سـابقة لتـدقيق املخـزون    مت إغفاهلا عن غري قصد    "لغماً مضاداً لألفراد    

، أهنـا   ٢٠٠٩أبريـل   /وأبلغت بوروندي، يف تقريرها عن تدابري الشفافية املقدم يف نيـسان          
وأبلغت كمبوديـا،  . TS 50 لغماً مضاداً لألفراد من طراز ٤١كشفت عن خمبأ ُعثر فيه على 

 لغماً مضاداً لألفـراد     ٩٨ ١٣٢تدمري  ب،  ٢٠٠٩يف عام   عن الشفافية   تقرير الذي قدمته    اليف  
 وأفـادت تـشاد، يف      .٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤ يف الفترة مـن      ، وذلك يكن معروفاً من قبل    مل

احملدد املوعد النهائي ، أنه بعد انقضاء ٢٠٠٧االجتماع الثامن للدول األطراف املعقود يف عام    
اً من األلغام  لغم١ ١٦٩، اكتشف مشغلون ٢٠٠٣نوفمرب /هلا لتدمري خمزوهنا يف تشرين الثاين   

  مجهوريـة  وأبلغـت . املضادة لألفراد يف مستودعات مهجورة وأن تلك األلغام مت تدمريها         
 ٣يف  بأنه جـرى    ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣الذي قدمته عن الشفافية يف       التقريرالكونغو، يف   

 وأنه سيجري تدمري   ُعثر عليها يف مستودع مهجور    لغم   ٤ ٠٠٠تدمري   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ويف اجتماع اللجنة الدائمـة املعنيـة        . لألفراد يف القريب العاجل    ام أخرى مضادة  ألغ ٥٠٨

 ١ ٧٧٢أهنا صـادرت    ب، أبلغت النيجر    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥بتدمري املخزونات املعقود يف     
من غري الـدول ودمـرت هـذه األلغـام يف        مسلحة  لغماً مضاداً لألفراد من جهات فاعلة       
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 ٢٥ يف   ٧، يف تقريرها املقدم مبوجـب املـادة         وأوضحت إكوادور  .٢٠٠٨أغسطس  /آب
  .٣ لغماً كان حمتفظاً هبا ألغراض جتيزها املادة ١ ٠٠١، أهنا دمرت ٢٠٠٨أبريل /نيسان
أنـه وإن   ب،  ٢٠٠٨يف عام   عن الشفافية    الذي قدمه    األويلتقرير  الأبلغ العراق، يف    و  -٥٠

واصل التحقيق يف املسألة وإذا     ي س وز خمزونات من األلغام املضادة لألفراد،     حيلك أو   مي كان ال 
 اإلبالغ عنها ووضع خطط مناسـبة  فسيجريمت حتديد خمزونات من األلغام املضادة لألفراد،     

 ١٢٠ ، عن تـدمري   ٢٠٠٨ يف تقريرها عن الشفافية املقدم يف عام         ، وأبلغت أوغندا  .لتدمريها
 طنـاً   ٢٧٠ري ما جمموعه    كجزء من العملية الواسعة النطاق املتعلقة بتدم      " ٧٢من طراز   لغماً  

الوصـل الوطنيـة   حلقة من الذخائر واليت تديرها قوة الدفاع الشعبية األوغندية بالتنسيق مع        
املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذلك بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             

  ".SaferAfricaومنظمة 
ها منذ مؤمتر قمة نريويب تلك املتصلة بتدمري         اليت مت إبراز    األخرى ومن القضايا التقنية    -٥١

والحظت الدول األطراف التعقيـد     . خمزونات األلغام املضادة لألفراد اليت تطلق من املدفعية       
 يورانيـوم   حتتوي على  أو ميكن أن     حتتوياحملتمل املقترن بتدمري هذه األنواع من األلغام، اليت         

 بتدمري األلغام املضادة لألفـراد الـيت        املرتبط منضب، وأنه ينبغي اختاذ خطوات لتعزيز الفهم      
أهنما حتوزان ألغاماً مضادة لألفـراد تطلـق مـن          واليونان  وأبلغت تركيا    .تطلق من املدفعية  

  . تدمريهااملدفعية جيب

  امللغومةتطهري املناطق  -ثالثاً   
ا أو   دولة طرفاً عن مناطق خاضعة لواليتـه       ٥٠يف ختام مؤمتر قمة نريويب، أبلغت         -٥٢

سيطرهتا حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد ومن مث طُلب منها أو كان 
األرجنتني واألردن وإريتريا    : من االتفاقية  ٥مطلوباً منها أن تفي بااللتزامات الواردة يف املادة         

 واهلرسك وبريو   وأفغانستان وإكوادور وألبانيا وأنغوال وأوغندا وبلغاريا وبوروندي والبوسنة       
وتايلند وتركيا وتشاد وتونس واجلزائر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريـة مقـدونيا            
اليوغوسالفية السابقة وجيبويت والدامنرك ورواندا وزامبيا وزمبابوي والـسنغال وسـوازيلند           

بيـساو وفرنـسا     - وغينيـا  والسودان وسورينام وشيلي وصربيا وطاجيكستان وغواتيماال     
وقربص وكرواتيا وكمبوديا وكوسـتاريكا وكولومبيـا       )  البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  و

والكونغو ومالوي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وموريتانيا وموزامبيق          
وكانت أربع من هذه الدول األطراف، هي        .والنيجر ونيكاراغوا وهندوراس واليمن واليونان    

 .٥املادة   تنفيذأمتتجيبويت وكوستاريكا وهندوراس، قد أشارت إىل أهنا بلغاريا و
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  :تبني ما يليومنذ مؤمتر قمة نريويب،   -٥٣
دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل الدول األطراف التالية اليت أبلغـت              )أ(  

لغام مـضادة  عن مناطق خاضعة لواليتها أو سيطرهتا وحتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على أ  
  .إثيوبيا وبوتان والعراق وفانواتو :لألفراد

من بني الدول األطراف اليت دخلت فيها االتفاقية حيز النفاذ قبل مؤمتر قمة               )ب(  
عن مناطق خاضعة لواليتها دولتان منذ مؤمتر قمة نريويب، مها غامبيا ونيجرييا،   نريويب، أبلغت   

  .ي، على ألغام مضادة لألفرادأو سيطرهتا حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتو
أشارت النيجر إىل أنه مل يعد ُيشتبه يف وجود ألغام مـضادة لألفـراد يف                 )ج(  

نزاع  إقليمها باالستناد إىل فحص دقيق جلميع احلوادث املتصلة باأللغام املبلغ عنها بالنسبة إىل            
 وأن  ٢٠٠٧ فربايـر / وبالنسبة إىل الرتاع األحدث عهداً الذي بدأ يف شباط         ٢٠٠٠-١٩٩٠
  .فقط عن ألغام مضادة للمركباتناتج هذه احلوادث سبب 

، أبلغت فانواتو أهنا ال تعترب أن هناك مناطق خاضعة لواليتها       ٢٠٠٨يف عام     )د(  
أو سيطرهتا حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد، وأن هذه املعلومـات                

  .٢٠٠٦ األويل عن الشفافية املقدم يف عام حتل حمل املعلومات الواردة يف تقريرها
 ، هي ألبانيا  ٥ عن إمتام وفائها بالتزاماهتا مبوجب املادة      دولة طرفاً    ١١وأبلغت    )ه(  

 يلند وسـورينام  از ورواندا وزامبيـا وسـو     مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    و تونسو
  .وغواتيماال وفرنسا ومالوي واليونان

 دولة طرفاً أبلغت    ٥٣منذ مؤمتر قمة نريويب، هناك ما جمموعه        ما استجد   ويف ضوء     -٥٤
ومن بني .  من االتفاقية٥ من املادة ١أنه طلب منها أن تفي بااللتزام املنصوص عليه يف الفقرة 

 دولة طرفاً أبلغت أهنا أوفت بالتزاماهتا بتـدمري أو بـضمان   ١٥هذه الدول األطراف، هناك     
         دولـة طرفـاً   ٣٩وهنـاك  . ألفراد املوجودة يف احلقول امللغومة    تدمري مجيع األلغام املضادة ل    

  .ال يزال يتعني عليها الوفاء هبذا االلتزام
إمتامهـا  وباإلضافة إىل التقدم احملرز من ناحية عدد الدول األطراف اليت أبلغت عن               -٥٥
    الـيت   ٣٩ ل ا  األطراف العديد من الدول  اً هاماً   حرز تقدم أَ،  ٥ املادة   مبوجب االتزاماهتب الوفاء

أن يف   ٢٠٠٤ عـام  ُيعـرف يف   فبينما كـان   .٥ املادة   بالتزاماهتا مبوجب الوفاء  عليها   ما زال 
 ٢٣٤حاليـاً   هنـاك   ، فإن    ملوثة أو يشتبه يف تلوثها     كيلومتراً مربعاً  ٧٨٨,٧أفغانستان قرابة   

 مربعاً ُيشتبه يف أهنا حتتـوي        كيلومتراً ٣٩٤كيلومترا مربعاً تقريباً ُيعرف أهنا حتتوي على ألغام و        
 هكتاراً ال تزال ٥ ٦٧٦ ويف االجتماع السادس للدول األطراف، أبلغت اجلزائر عن         .على ألغام 

 هكتـاراً ُسـلمت إىل      ٣٦١,٢، جرى تطهري    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ويف  . حتتاج إىل املعاجلة  
      ىل وجـود مـا يزيـد       ويف أنغوال، خلصت دراسة استقصائية ألثر األلغام إ       . السلطات املدنية 

، ٢٠٠٨يونيـه   /ويف حزيران .  مليون متر مربع من املناطق اليت يشتبه يف أهنا خطرة          ٩٨٠على  
ويف البوسـنة   .  مليون متر مربـع    ٨٩٥أبلغت أنغوال أن مساحة هذه املناطق ُخفضت إىل حنو          

لومتر مربع   كي ٢ ٠٠٠ يف أهنا حتتوي على ألغام من        املشتبهواهلرسك، ُخفضت مساحة املنطقة     
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مـايو  / ويف أيـار   . كيلومتراً مربعاً تقريباً يف الوقت احلاضر      ١ ٥٧٣ إىل   ٢٠٠٤تقريباً يف عام    
 منطقة اشتبه يف أهنا خطرة مشلتهما       ٢٣٤، أبلغت بوروندي أن منطقتني فقط من أصل         ٢٠٠٩

  . منطقة إضافية٥٨عمليات التطهري، وأنه جرى حتديد 
 منطقة ُيشتبه يف أهنا     ٣ ٠٦٦سة استقصائية وجود    بعد أن حددت درا   ويف كمبوديا،     -٥٦

 كيلومتراً مربعاً، قـدرت كمبوديـا اآلن أن حنـو           ٤ ٥٤٤خطرة وتبلغ مساحتها اإلمجالية     
 يف  ٢٠٠٤عام   وبينما كان هناك يف   .  كيلومتراً مربعاً ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام        ٦٤٨,٨

ي على ألغام، فإن مساحة املنطقة املشتبه فيها         كيلومتراً مربعاً ُيشتبه يف أهنا حتتو      ١ ٠٨١تشاد  
 حقالً من حقـول  ١٦٤ويف شيلي، ما زال هناك حالياً    . كيلومتراً مربعاً  ٦٧٨حالياً تساوي   

 ويف  .٢٠٠٤عـام     حقول ألغام كانت موجـودة يف      ٢٠٨مقابل  األلغام اليت جيب تطهريها     
قاعـدة   ٢٢مـاً حـول     رعت ألغا ، كانت كولومبيا قد طهرت حقوالً زُ      ٢٠٠٩مايو  /أيار

 ١، وأخذت على عاتقها التزاماً بتطهري مجيع تلك املنـاطق حبلـول             ٣٤من أصل   عسكرية  
 كيلومتراً مربعـاً    ١ ٣٥٠ يف كرواتيا    ٢٠٠٤وبينما كان هناك يف عام      . ٢٠١١مارس  /آذار

اضي  كيلومتراً مربعاً من األر    ٩٥٠ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام، فإن هناك حالياً ما يناهز            
       خاضعة لواليتها أو سـيطرهتا    فقط   حقول ألغام    ١٠وأبلغت قربص أن هناك حالياً       .املتأثرة

ويف الدامنرك، . ٢٠٠٤ حقل ألغام كانت قائمة يف عام ٢٣ما زال يتعني تطهريها باملقارنة مع 
ر  كيلومت٢,٥٥  منمساحة األراضي اليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام ُخفضت  

   . حالياًاً مربعاً كيلومتر١,٢٥ إىل ما يناهز ٢٠٠٤مربع مبلغ عنها يف عام 
 ٧٦، فإن هناك حالياً   ٢٠٠٤ منطقة ملغومة يف عام      ١٢٨وبينما كانت إكوادور تضم       -٥٧

مـن املنـاطق    منطقة   ٧٠٢، أبلغت إريتريا أن     ٢٠٠٩ويف عام   . منطقة ما زال جيب تطهريها    
 إجناز دراسة استقصائية تقنيـة    يتعني  زال  ي منطقة، ال    ٧٥٢لغ عددها   والبااملثرية للقلق،   األصلية  
 ٤٣ويف االجتماع التاسع للدول األطراف، أبلغت إريتريا أهنا قامت بتطهري أكثر مـن              . بشأهنا

.  كيلومتراً مربعاً  ٦٦٠,١٦ب مليون متر مربع وأفرجت بوسائل أخرى عن مساحة إضافية تقدر           
وبينمـا  .  حقالً ٥٧ما جمموعه    ألغام جيب تطهريمها من أصل       ومل يبق يف اليونان سوى حقلي     

 حقالً يشتبه يف احتوائها على ألغـام،  ١٧ بيساو يف مؤمتر قمة نريويب عن وجود    -أبلغت غينيا   
 مليـون   ٢,٢حنو  اإلمجالية  وتبلغ مساحتها   القلق   حقالً فقط ال زالت تثري       ١٢فإنه يوجد حالياً    

 ٦٠يتعلق بالتطهري يـساوي حنـو        ملطروح أمام األردن فيما   وبينما كان التحدي ا   . متر مربع 
.  كيلومترات مربعة  ١٠كيلومتراً مربعاً، فإن املنطقة اليت جيب تطهريها حالياً تقل مساحتها عن            

 ٨٨، أبلغت موريتانيا أن املساحة اليت يشتبه يف احتوائها على ألغـام تغطـي               ٢٠٠٦ويف عام   
، أفادت موريتانيا بأن املناطق اليت ال تـزال حتتـوي، أو        ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . كيلومتراً مربعاً 

وبينما ُسجل يف أثناء    .  كيلومتراً مربعاً  ١٥ُيشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام تغطي مساحة قدرها          
 مليون متر مربع من     ١٣٠تزال مطالبة مبعاجلة أكثر من       انعقاد مؤمتر قمة نريويب أن موزامبيق ال      

 أن تلـك املـساحة      ٢٠٠٩مـايو   /هنا خطرة، فإن موزامبيق أبلغت يف أيار      املناطق املشتبه يف أ   
  . ماليني متر مربع١٠ُخفضت إىل حنو 
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" األهداف" من   ١ ٠٠٥مبعاجلة  مطالبة  من األوقات   وبينما كانت نيكاراغوا يف وقت        -٥٨
 ١٠ أنه مل يعد هناك سـوى        ٢٠٠٩مايو  /املشمولة بعمليات إزالة األلغام، فإهنا أبلغت يف أيار       

، أشارت إىل   ٥املادة  املوعد النهائي لتنفيذ أحكام     ويف الطلب الذي قدمته بريو لتمديد       . أهداف
 إكـوادور قـد     أن التحديات اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق باملناطق امللغومة على حدودها مع            

 منطقة تبلـغ  ٣٥ متراً مربعاً إىل     ٤٩١ ٠١٥اإلمجالية   منطقة تبلغ مساحتها     ٦٩ُخفضت من   
 إىل  ٢٠٠٤وبينما كانت التقديرات تشري يف عام       .  متراً مربعاً  ١٩٢ ٠٦١اإلمجالية  مساحتها  

 ماليني متر مربع، أبلغت صربيا      ٦أن املناطق املشتبه يف احتوائها على ألغام يف صربيا تبلغ حنو            
  كيلومتراً مربعاً من املناطق املشتبه يف      ٩٧٣ ٤٢٠ أنه مل يعد هناك سوى       ٢٠٠٩مايو  /يف أيار 

، أبلغ السودان أن عدد املناطق اخلطـرة املتبقيـة          ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . احتوائها على ألغام  
وبينما .  منطقة خطرة  ٤ ٤٧٥ منطقة بعد أن أشارت تقديرات سابقة إىل وجود          ١ ٦٦٥ هو

مل   مليون متر مربع،   ٥٠كان التحدي األصلي يف طاجيكستان يتمثل يف معاجلة ما يزيد على            
وبينمـا  .  متراً مربعـاً   ١٤ ٨٤٩ ٦٣١  سوى ،٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول يف   ،يعد هناك 

 كيلومتر ٢ ٥٠٠كانت املناطق اليت يشتبه يف احتوائها على ألغام يف تايلند تقدر مبا يزيد على           
ويف .  كيلومتراً مربعاً من املناطق اليت يشتبه يف أهنا خطـرة          ٥٥٠مربع، فإن هناك حالياً حنو      

 من األلغام   ١٠٠ ٠٠٠، أبلغت تركيا أهنا دمرت ما يزيد على         ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥الفترة من   
يف أوغندا، ُخفض العدد األصلي     تقديرات عامة مسبقة    وبعد إجراء   . املزروعة املضادة لألفراد  

وأشار الـيمن، يف طلـب   .  منطقة إىل منطقتني فقط٤٢٧للمناطق املشتبه يف أهنا خطرة من   
       البـالغ  لقلقـه،  ، إىل أنه من بني املنـاطق املـثرية    ٢٠٠٨متديد املهلة الذي ُنظر فيه يف عام        

 ٦٣١ متراً مربعاً، أُفرج عـن       ٩٢٣ ٣٣٢ ٢٨١ منطقة مساحتها اإلمجالية     ١ ٠٨٨عددها  
  . متراً مربعا٧١٠ً ١٠٣ ٩١١منطقة مساحتها اإلمجالية 

ملـضادة  تطهَّر من األلغام ا   وعلى أساس املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف، مل           -٥٩
           ملغومـة كانـت األرجنـتني وفرتويـال        ، أي منطقـة   منذ بدء نفاذ االتفاقيـة    لألفراد،  

والكونغو واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قـد         )  البوليفارية -مجهورية  (
 تنطـوي   ومل حتدَّد أي من هذه املناطق أهنا مناطق ال        أبلغت أهنا ختضع لواليتها أو سيطرهتا،       

  .االشتباه يف وجودهاعن وجود ألغام مضادة لألفراد أو على أخطار نامجة عن 
، ٥ومن خالل املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املـادة                -٦٠
لتمديد املواعيد النهائية لتنفيذ أحكـام      سيما الدول األطراف اليت قدمت طلبات مفصلة         وال

نتاج أن اجلهود املبذولة لتطهري املناطق امللغومة يف سياق الوفاء بااللتزامات           ، ميكن است  ٥املادة  
والحظـت  .  اقتصادية مدهـشة   -املنصوص عليها يف االتفاقية أسفرت عن فوائد اجتماعية         

، أن تنفيذ برناجمها إلزالة األلغام الذي       ٢٠٠٩يف عام   طلب التمديد الذي قدمته     يف  كمبوديا،  
للمجتمعات  اقتصادية واسعة النطاق، حيث مسح       - فوائد اجتماعية     عاماً حقق  ١٦استغرق  

للتوطن فيها  بالوصول إىل اخلدمات واألسواق واحلصول على األراضي        احمللية الفقرية والريفية    
ألشخاص ذوي اإلعاقة،   ل وإتاحة الفرص     عن البىن األساسية للري والطرق     ، فضالً وزراعتها
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ومكنت أنشطة إزالة األلغام أيضاً من بنـاء        . إىل اخلدمات للوصول  مبن فيهم ضحايا األلغام،     
زد على ذلك أن . ومراكز صحية ومسحت بالوصول إىل مصادر املياهجمتمعية مدارس ومراكز   

ويف كرواتيا، سجل عدد الضحايا اخنفاضاً مستمراً على        . عدد الضحايا سجل اخنفاضاً كبرياً    
 وضعت ضمن أولوياهتا عودة املشردين، وإحكام       مدار السنني نتيجة أنشطة إزالة األلغام اليت      

ومسح تطهـري   . خطار األلغام وضع العالمات حول املناطق امللغومة وتنفيذ برنامج للتوعية بأ        
 واجلسور وخطوط السكك احلديدية بإعادة بناء مرافق البىن التحتية القائمة، كشبكة            الطرق

  . ومرافق االتصاالتالنفطوأنابيب باملاء اإلمداد توزيع الكهرباء ونظم 
، إىل أن املنافع الناشئة   ٢٠٠٨الذي ُنظر فيه يف عام      طلب التمديد   وأشار األردن، يف      -٦١

املوارد الطبيعيـة   شح  عن أعمال إزالة األلغام يف البلد تكاد تكون فورية نتيجة تضافر عوامل             
احلفاز الـذي   ويتجلى الدور   . وارتفاع معدالت منو السكان وصالبة القطاع اخلاص األجنيب       

يف  االجتماعي الكلـي     -أدته أنشطة تطهري املناطق املزروعة ألغاماً على الصعيد االقتصادي          
كبناء سد سيشكل بعد إجنازه املصدر الرئيسي للمياه العذبة         (جماالت شىت منها البىن التحتية      

 ،) غور األردن  إحياء املزارع يف  ( وكذلك الزراعة    ،)اإلسكان(، واملشاريع اإلمنائية    )يف األردن 
كانت التقديرات تشري إىل أن ما يزيد علـى  يف موزامبيق، و). تنمية موقع التعميد (والسياحة  

 من مـشكلة األلغـام   ٢٠٠١ جمتمعاً حملياً كانوا يعانون يف عام ٣١٨ شخص و  ٥٨٠ ٠٠٠
 .يف مقاطعات كابو ديلغادو ونياسا ونامبوال وزامبيزيـا       وخماطر االنفجارات   املضادة لألفراد   

 مـن االتفاقيـة يف      ٥بالتزاماهتا مبوجب املـادة     وفاءها  ، أكملت موزامبيق    ٢٠٠٧ويف عام   
أشخاص أو  األجزاء من موزامبيق    املقاطعات املذكورة، وهو ما يعين أنه مل يعد هناك يف تلك            

وأشارت الدول األطراف أيضاً إىل أن إكمال تنفيـذ         . جمتمعات حملية يعانون من تلك املخاطر     
طلب التمديد الذي قدمه    فعلى سبيل املثال، أبلغ اليمن، يف       . سوف حيقق منافع كربى    ٥املادة  

حـضرموت حيـث توجـد      حمافظة  ، أن بعض املناطق امللغومة املتبقية يقع يف         ٢٠٠٨يف عام   
عائق حيول  التنفيذ سيسمح بإزالة    إمتام  إمكانات كبرية يف جمال استكشاف النفط، وبالتايل فإن         

  .يةاإلمنائية اهلامة وسيساعد اليمن يف احلد من اعتماده على الواردات النفطهذه املبادرة دون 
جيب على الدول األطـراف، وفقـاً         إىل أنه  مراراً وتكراراً وأشارت الدول األطراف      -٦٢

تبذل كل جهد لتحديد مجيع املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة          " من االتفاقية، أن     ٥للمادة  
          تـدمري  " بتقـوم أن  و " أو يشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام املضادة لألفراد        لسيطرهتا اليت يعرف  

أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضـعة                
لسيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفـاذ االتفاقيـة                 

ويف هذا السياق، أشارت الدول األطراف عالوة على ذلك         . )"حمددة( دولة طرف    بالنسبة إىل 
منطقة خطرية بـسبب    " من االتفاقية على أهنا      ٢ يف املادة    ةمعرف "منطقة ملغومة "إىل أن عبارة    

 أن تكفل الدول األطـراف أن       ٥ويتطلب تنفيذ املادة    . "وجود األلغام أو االشتباه يف وجودها     
 .مل تعد خطرة بسبب وجود األلغام املضادة لألفراد أو االشتباه يف وجودهـا            كل هذه املناطق    

فعالً مثلما تبينه ممارسة الدول وبالنظر إىل التقـدم         ممكٌن  وأشارت الدول األطراف إىل أن ذلك       
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       احملرز يف جمال إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، إضافة إىل اإلرشادات املتعلقـة بإمتـام تنفيـذ                
 .  الواردة يف املعايري الدولية ملكافحة األلغام اليت وضعتها األمم املتحدة٥ادة امل

 الذي   العام  جزء من النهج الشامل    ٥والحظت الدول األطراف أن االمتثال للمادة         -٦٣
هناء املعاناة واخلسائر البشرية اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد جلميـع           إل االتفاقية   تنص عليه 

آثـار   تسفر عن أو ميكن أن    / و وإزالتهاأللغام املضادة لألفراد    تسفر ا و .وإىل األبد بشر  بين ال 
السالم ويف توطيد    االتفاقية،   الذي ترمي إليه  هدف نزع السالح    إنسانية وآثار يف التنمية ويف      

خـال مـن   " عالوة على ذلك أن عبارات من قبيـل  األطرافوسجلت الدول    .وبناء الثقة 
 مرادفة  ت االتفاقية وليس  نصغري موجودة يف    " مأمون من األلغام  "و "من األثر خال  "و" األلغام

 . رغم أهنا ُتستخدم يف بعض األحياناللتزامات االتفاقية

، اعتمـد االجتمـاع     ٥ تنفيذ املادة    إمتاموملساعدة الدول األطراف يف اإلبالغ عن         -٦٤
 واسـتخدم . "٥مات مبوجب املادة    إعالناً طوعياً بشأن إجناز االلتزا    "السابع للدول األطراف    

وسوازيلند وفرنـسا   ورواندا وزامبيا   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     و كل من ألبانيا  
 تنفيذ  إلمتام اجلهود   قصارى بأنه، حىت بعد بذل      يعترفهذا اإلعالن، الذي    واليونان  ومالوي  

ـ        ٥املادة   ب اإلبـالغ عنـها   ، ميكن اكتشاف مناطق ملغومة مل تكن معروفة من قبـل وجي
واستخدم كل من هذه الدول األطراف اإلعالن الطـوعي          .وتطهريها يف أقرب وقت ممكن    

اليت حتتوي  مبينة بدقة املناطق    ،  ٥ فيما يتعلق بتنفيذ املادة      رؤية واضحة كنقطة انطالق لتوفري    
الوسـائل  اليت سبقت معاجلتها والطرائق و    وأو يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد          

 .املستخدمة لتحقيق اإلجناز

 ومنذ مؤمتر قمة نريويب، بدأت الدول األطراف تـستخدم األحكـام الـواردة يف               -٦٥
، اليت تأذن ألي دولة طرف، إذا رأت أهنا لن تكون قادرة علـى              ٥ من املادة    ٥-٣ الفقرات

 مهلةيت أبلغت عنها يف     تدمري أو كفالة تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة ال           
لتمديد بالنسبة إىل الدولة الطرف، بتقدمي طلب       االتفاقية  بعد بدء نفاذ     سنوات   ١٠تجاوز  تال  

 اختـذها ذلك قرارات   ب قيامها الدول األطراف يف     وساعد. هذه املهلة احملددة بعشر سنوات    
د النهائية إلمتـام  املواعيعملية إلعداد طلبات متديد     "لوضعاالجتماع السابع للدول األطراف     

  ." وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها٥املادة تنفيذ أحكام 
 الـدول األطـراف     ٥ مبوجب املادة    األطرافللدول  املتاحة  وتدعو عملية التمديد      -٦٦

س قبل موعد انعقاد اجتماع الدول األطراف أو        يطلباهتا إىل الرئ  إىل أن تقدم    صاحبة الطلبات   
، وأن ترفـق   مبا ال يقل عن تسعة أشـهر    فيه البّت يف الطلب   يتعني   الذي   يؤمتر االستعراض امل

تطلب، عند االقتضاء، مساعدة وحدة دعم التنفيذ       أن  ططها الوطنية إلزالة األلغام، و    طلباهتا خب 
وإتاحـة  الـدول األطـراف     بإعالم  يقوم الرئيس   تقدمي الطلبات،   وحال   .يف إعداد الطلبات  

والرؤساء املـشاركون واملقـررون      الرئيس   ُيكلفئذ،  وبعد .لجميعلالطلبات  االطالع على   
 مع الـدول األطـراف      تعاوناً كامالً تعاون  الإعداد حتليل مشترك لكل طلب وب     باملشاركون  
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وعند إعداد كل حتليل، ينبغي للرئيس       . االحتياجات وحتديد القضايا   إليضاح الطالبة للتمديد 
وا، عند االقتضاء، بتشاور وثيق مع الدولة       املشاركني واملقررين املشاركني أن يعتمد    وللرؤساء  

، على اخلربة املكتسبة يف جمال إزالة األلغـام، واملـشورة القانونيـة             الطالبة للتمديد الطرف  
 األطـراف   الدولع كل   وُتشجَّ .وحدة دعم التنفيذ لتقدمي الدعم    باللجوء إىل   والدبلوماسية،  

اين لوحدة دعـم التنفيـذ لتغطيـة        لصندوق االستئم إىل ا على تقدمي أموال إضافية خمصصة      
 .٥التكاليف املتصلة بعملية التمديد مبوجب املادة 

يف وقت الحق، أثناء االجتماع الثامن للدول األطـراف،         قامت الدول األطراف،    و  -٦٧
طوعي لتيسري إعداد وتقييم طلبات التمديد وزودت وحدة دعم التنفيذ الدول           باعتماد منوذج   

يف طلبات التمديد مبوجب    املعلومات الواردة    مبخطط مقترح لتنظيم     د الطالبة للتمدي  األطراف
 معظم الدول األطراف اليت قـدمت طلبـات         تاستخدمو. ) التذييل الرابع  انظر( .٥املادة  

هذا املخطط املقترح واستخدم العديد منها النموذج الطوعي استخداماً عملياً، مـع            التمديد  
ميع الدول األطراف الـيت      وأتيحت معلومات جل   .صةلظروف الوطنية اخلا  ل ليستجيبتكييفه  

فرة ااملساعدة املتو إلطالعها على   قدمت طلباً أو قد حتتاج إىل تقدمي طلب يف املستقبل القريب            
 هذه املـساعدة    الطالبة للتمديد واستخدم العديد من الدول األطراف       .من وحدة دعم التنفيذ   

يضاً بتعاون وثيق مع برنامج األمم املتحـدة         وعملت وحدة دعم التنفيذ أ     .استخداماً مكثفاً 
  .اإلمنائي يف بعض احلاالت لدعم الدول األطراف يف إعداد طلبات التمديد

 وتقدميها والنظر فيها    ٥وأدت عملية إعداد طلبات متديد املهل احملددة مبوجب املادة            -٦٨
 .لها والنظـر فيهـا    تمديد وحتلي الإىل وضع جدول زمين منظم وميكن التنبؤ به لتقدمي طلبات           

ويعين ذلك أنه ينبغي ألي دولة طرف ترى أهنا ستكون غري قادرة على تدمري أو كفالة تدمري                 
 النـهائي أن  هاكل ألغامها املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة اليت أبلغت عنها حبلول موعـد  

ـ  آخر  تقدم طلبها قبل آخر اجتماع للدول األطراف أو          عـدها   مو يـسبق  يمؤمتر استعراض
 ٢٠٠٩نهائيـة يف عـام      ال ها مواعيد حتل دولة طرفاً    ١٥، قدمت   ٢٠٠٨ويف عام    .النهائي

األردن وإكوادور والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتـشاد         :٥مبوجب املادة   متديد  طلبات  
وكرواتيا واململكة املتحـدة    ) البوليفارية - مجهورية( والدامنرك وزمبابوي والسنغال وفرتويال   

ومت النظر يف هذه الطلبات      .يا العظمى وآيرلندا الشمالية وموزامبيق ونيكاراغوا واليمن      لربيطان
  .يف االجتماع التاسع للدول األطراف

      يف طلـب متديـد      ٢٠٠٩وقدمت دولة طرف واحدة حيل موعدها النهائي يف عام            -٦٩
أوغنـدا الـدول    ، أبلغت   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧وحبلول  .  وهذه الدولة هي أوغندا    ،٢٠٠٩عام  

يوليه / متوز ٢ويف  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١األطراف أهنا ستفي بالتزاماهتا حبلول املهلة احملددة يف         
    ، كتبت أوغندا إىل رئيس االجتماع التاسع للدول األطـراف لتبلغـه أهنـا خلـصت                ٢٠٠٩

    لنـهائي وأهنـا    باالستناد إىل تقييم املعلومات اجلديدة أهنا لن تكون قادرة على التقيد باملوعـد ا             
     ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١ويف  . ٢٠٠٩أغـسطس   /ستقدم طلباً لتمديد املهلة احملددة هلا يف آب       
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، مل تكن أوغنـدا قـد        يف املؤمتر االستعراضي الثاين    لدول األطراف يف طلبها   ا توإىل أن نظر  
راف  دول أط  ، قدمت ثالث  ٢٠٠٩ىل ذلك، ففي عام     وإضافة إ .  من االتفاقية  ٥امتثلت للمادة   

.  وهي األرجنتني وطاجيكستان وكمبوديا    ، طلبات متديد  ٢٠١٠حتل مواعيدها النهائية يف عام      
  .الطلب املقدم من أوغنداباالقتران مع وقد نظر املؤمتر االستعراضي الثاين يف هذه الطلبات 

توقيت االجتماعات خالل السنوات األخرية أنه ينبغي للدول األطـراف          وتبني من     -٧٠
مارس / آذار ٣١ أن تفعل ذلك حبلول      ٥ طلبات لتمديد املهل احملددة مبوجب املادة        اليت تقدم 

وأُشري إىل ذلك يف تقرير قدمه       .ومل يتقيد العديد من البلدان هبذا املوعد النهائي        .من كل عام  
وأوصى الـرئيس يف هـذا      . )١٧( ميثل حتدياً  ه باعتبار رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف    

 حظي بترحيب حار من االجتماع التاسع للدول األطراف، بأن تتقيد الـدول             التقرير، الذي 
وإال أن خترب الـرئيس     مارس  /آذارتقدمي الطلبات يف    احملدد ل تاريخ  ال ب الطالبة للتمديد األطراف  

واعتمد االجتمـاع التاسـع      .يف الوقت املناسب  الطلب   تقدمي   حتول دون بالظروف اليت قد    
  .ة وتوصيات أخرىللدول األطراف هذه التوصي

رئيسا االجتماعني الثامن أعلم  رات االجتماع السابع للدول األطراف،      اومتشياً مع قر    -٧١
تمديد املهل احملددة مبوجب    املقدمة ل طلبات  ال ب  مجيع الدول األطراف   والتاسع للدول األطراف  

الدول األطـراف   الطلبات والطلبات املنقحة واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها    وأتاحا ٥املادة  
 .www.apminebanconvention.orgلجميع على املوقع الـشبكي لالتفاقيـة،    ل الطالبة للتمديد 

وباإلضافة إىل ذلك، واصل هذان الرئيسان إطالع الدول األطراف على آخر املـستجدات             
بتقدمي تقارير إىل اجتماعـات اللجنـة       وذلك   ٥جب املادة   املتعلقة بتطبيق عملية التمديد مبو    

الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتـها            
 .وإصدار حتديثات خطية أخرى حسب احلاجة

رئيس االجتماع الثامن والرؤسـاء املـشاركون       اليت حققها   اهلامة   اإلجنازات   ومن  -٧٢
 وضع طرائق عمل ٢٠٠٨حتليل الطلبات للمرة األوىل يف عام    عملية  يف  املقررون املشاركون   و

ومت توثيق اجملموعة الكاملة لطرائق العمل يف التقرير الذي قدمه إىل االجتماع             .جلهد التحليل 
وفيما يلي بعض اجلوانـب      .التاسع للدول األطراف رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف       

  :٢٠٠٩من هذه الطرائق، اليت طُبقت بشكل موحد يف عام البارزة 
لجنة الدائمة املعنية بإزالـة األلغـام والتوعيـة         ل الرئيسان املشاركان عزز    )أ(  

، كفاءة  املشاركنيهمامبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها، بدعمٍٍ من مقرري     
ا فوراً إىل احلصول على ما قد يلزم يلبات وسع مدى اكتمال الط   باختاذ قرار أويل بشأن   العملية  

 .جراء حتليلٍ كاملإلمن معلومات إضافية 

__________ 

)١٧( APLC/MSP.9/2008/WP.35.  
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الالزمة للمـساعدة يف     ات اخلرب  من املمكن احلصول على     أن كان مفهوماً   )ب(  
خبربات احلملة الدولية حلظر األلغام     واسُتعني  . مصادر شىت وبأشكال شىت    من   عملية التحليل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نظراً ملـا هلـذه         و،  األمحرية للصليب   الدوللجنة  الواألرضية،  
اخلرباء بشأن تقنيـات إزالـة      توجيهات  احلصول على   وطُلب   . واسعة اتاملنظمات من خرب  

وقـدَّمها   خطـرة    ااملشتبه يف أهن   املناطق   لإلفراج عن األلغام وغريها من التقنيات املستخدمة      
املعـين  غري الرمسي   ام ألغراض إنسانية ومنسق فريق االتصال       مركز جنيف الدويل إلزالة األلغ    

 .األمحر بشأن املـسائل القانونيـة     الدولية للصليب   لجنة  الوالُتمست آراء    .باستخدام املوارد 
 إزالـة األلغـام     يف جمال اجلهات الرائدة   من  مسامهات  وباإلضافة إىل ذلك، طُلبت وقُّدمت      

 .للتمديد الطالبة األطراف يف الدولالعاملة لألغراض اإلنسانية 

َص فريق التحليل إىل أن الرئيس سـيطلب        وفيما يتعلق بتضارب املصاحل، خل      )ج(  
 عن حتليل طلباهتم هم أو حتليل طلبٍ يوجد لديهم تضارب مصاحل         وافريق أن يعتذر  الإىل أعضاء   

  .معه، من قبيل نزاعٍ على أراضٍ أو على سيادة مع الدولة الطرف املقدمة للطلب
 من  ٤ووضَع فريق التحليل يف وقٍت الحقٍ أدوات تستند إىل أحكام الفقرة              )د(  

واستخدم أعـضاء   .  من االتفاقية ومقررات اجتماعات الدول األطراف ذات الصلة        ٥املادة  
هيكلياً ولضمان إيالء كل طلبٍ من الطلبـات        مسامهاهتم  فريق التحليل هذه األدوات لتنظيم      

  .س املبادئ، مراعني يف ذلك اخلصائص اليت متّيز كل طلب وفقاً لنفمعاملةً موحَّدة،
 أن  منطلـق من  بعملها هذا   الطلبات  حتليل   اجلهات اليت تتزعم جهود      قامت  )ه(  

عملية التحليل ينبغي أن تكون عملية تعاونية تؤدي يف هناية املطاف، يف العديد من الظـروف،                
اذ القرارات بشكل منظم أثناء اجتماعـات       اختإمكانية  إىل حتسني الطلبات املنقحة املقدمة وإىل       

وشارك الرؤساء الذين ترأسوا جمموعة الدول األطراف        .الدول األطراف ومؤمترات االستعراض   
فالتمـسوا كتابـةً    ،  الطالبـة للتمديـد   املكلفة بتحليل الطلبات يف حوار مع الدول األطراف         

ق حتسني الطلبات، ودعوا ممثلي     إيضاحات إضافية ملختلف املسائل، وقدموا املشورة بشأن طرائ       
 .التحليل مناقشة غري رمسية مع فريقإجراء  إىل الطالبة للتمديدمجيع الدول األطراف 

 قبـل   اختتام أعماهلـا  سعت اجلهات اليت تتزعم جهود حتليل الطلبات إىل           )و(  
 بثمانية اجتماعات الدول األطراف أو مؤمترات االستعراض اليت ُينظر خالهلا رمسياً يف الطلبات   

 أن تقدم، أيـضاً قبـل هـذه    الطالبة للتمديدوطُلب إىل الدول األطراف     .إىل عشرة أسابيع  
  صفحتني إىل  االجتماعات بثمانية إىل عشرة أسابيع، موجزاً تنفيذياً ختامياً لطلباهتا مكوناً من          

 مخس صفحات ويتضمن نظرة عامة عن املعلومات الضرورية الختاذ قرار مستنري، مع ترمجـة   
  .لطلبات املفصلة بلغاهتا األصليةا وإتاحةهذه املوجزات التنفيذية 

ينبغي أن يسعى إىل التوصـل إىل توافـق يف          وُخلص إىل أن فريق التحليل        )ز(  
، اعتمـد فريـق التحليـل مجيـع         ٢٠٠٨ويف عام   . اآلراء يف مجيع جوانب عملية التحليل     

 التفاهم كذلك إىل أنه، يف حال وجـود         ومت. التحليالت بشأن الطلبات املقدمة بتوافق اآلراء     
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خالفات يف اآلراء بشأن عمليات التحليل، فإن مثة طائفة متنوعة من األسـاليب للبـت يف                
ومع أن التحلـيالت    . أو لألخذ بوجهات النظر املتخالفة بشأن عملية التحليل       /التحليالت و 

عضاء، ففي هناية املطـاف،     اليت قام هبا الفريق رمبا مل تكن بالدقة اليت كان يرغبها بعض األ            
مجيع أعضاء فريق التحليل املشاركني على التحليالت النهائية، ما كفل أن اآلراء الواردة      وافق  

 . املناطقيف التحليالت متثل وجهات نظر طائفة واسعة التنوع من الدول األطراف من مجيع

قد  ٢٠٠٩ة يف عام     دولة طرفاً حتل مواعيدها النهائي     ١٥ إىل أن  سبقت اإلشارة    قدو  -٧٣
 النظـر يف هـذه      ومت ٥طلبات لتمديد املهل احملددة مبوجب املـادة         ٢٠٠٨قدمت يف عام    

وباإلضافة إىل تلبية هذه الطلبـات، اختـذت    .الطلبات يف االجتماع التاسع للدول األطراف     
الدول األطراف قرارات تتصل بكل طلب، وسجلت يف العديد من احلاالت أوجـه تفـاهم          

وأصبحت هذه القرارات اإلضافية، إىل جانب االلتزامات اليت أعلنت عنها   .تركةوشواغل مش 
الدول األطراف يف طلباهتا، مبا يف ذلك اإلسقاطات السنوية للتقدم املتوقع إحـرازه خـالل               
فترات التمديد، وسائل مهمة تستخدمها الدول األطراف لقياس التقدم احملـرز يف تنفيـذها              

ك للمرة األوىل خالل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغـام           ومت إيضاح ذل   .٥للمادة  
 ٢٨ و ٢٧والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيا املتعلقة بالعمل على إزالتـها الـذي ُعقـد يف              

 حيث طُلب إىل كل من الدول األطراف اخلمس عشرة اليت لُيب هلا طلـب               ٢٠٠٩مايو  /أيار
 . والشواغل والتفامهاتهذه اإلسقاطات   دثة بشأن   معلومات حم  أن تقدم    ٢٠٠٨يف عام   متديد  
 . معظم هذه الدول األطراف هلذا الطلبتوامتثل

 بشأن طلبات التمديد    ٢٠٠٨ويف ثالث حاالت، أبرزت القرارات املتخذة يف عام           -٧٤
تقيـيم  مع و الفترة الزمنية الالزمة جل   سوى  الدول األطراف   أال تطلب    أمهية ٥ املادة   مبوجب

وضع خطة تطلعية جمديـة     لذات الصلة   واملعلومات األخرى   األرضية  األلغام  بوث  بيانات التل 
قدمة مـن تـشاد     املطلبات  ال هذه القرارات، بشأن      وجاء يف  .املعلوماتباالستناد إىل هذه    

غري قـادرة،     دولة طرف   أي والدامنرك وزمبابوي، أنه بينما قد يكون من املؤسف أن تكون         
 بدء النفاذ، على حتديد الطريقة اليت سُينفذ هبا العمـل           لى ع بعد مضي ما يناهز عشرة أعوام     

 التمديـد   ةالدول األطراف املعنية، خالل فتـر     يتوصل كل من    املتبقي، فإن من اإلجيايب أن      
 النطاق احلقيقي للتحديات ومن مث وضع خطط حتدد بدقـة            ما تبقى من   ، إىل فهم  هبااخلاصة  

 .٥ادة املهلة الزمنية الالزمة إلمتام تنفيذ امل

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية وفرتويـال           مها(ويف حالتني     -٧٥
 بشأن طلبات التمديـد     ٢٠٠٨القرارات املتخذة يف عام     أشري يف   ،  )) البوليفارية -مجهورية  (

     ويف حالـة واحـدة      .أنه مل جتر أية أعمال إلزالة األلغام منذ بدء النفاذ         إىل   ٥ املادة   مبوجب
 بدء  لىالقرارات أنه من املؤسف، بعد مضي ما يناهز عشرة أعوام ع          ورد يف   ،  )ي السنغال ه(

 بشأن التحديات   رؤية واضحة  فقط يف احلصول على       قد بدأت   دولة طرف  تكونالنفاذ، أن   
ويف أربـع   .بقدر ضئيل من عمل إزالـة األلغـام     إال  تكون قد اضطلعت    وأال  اليت تواجهها   
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 القرارات  أشري يف ،  )) البوليفارية -مجهورية  (ر وبريو والسنغال وفرتويال     ي إكوادو ه(حاالت  
أن متضي يف تنفيـذ     جيوز للدول األطراف، إذا مسحت ظروف معينة بذلك،         أنه  إىل  املتخذة  

ويف حالـة واحـدة      . بوترية أسرع مما توحي به الفترة الزمنيـة املطلوبـة          ٥أحكام املادة   
ـ  مشلت، ) العظمى وآيرلندا الشمالية   اململكة املتحدة لربيطانيا   يه(  اً القرارات املتخـذة التزام

 زمنياً من جانب الدولة الطرف املعنية لتقدمي تفسري مفصل للطريقة اليت تسري هبا عملية               اًحمدد
 واصلة إزالة األلغام بغيـة الوفـاء بالتزامـات        ملذلك من آثار    على  إزالة األلغام وما يترتب     

 .الطرف الدولة

أشري ،  )البوسنة واهلرسك وتايلند وكرواتيا واليمن    إكوادور و مثالً  (ة حاالت   ويف عد   -٧٦
أن جنـاح   إىل   ٥ املـادة    مبوجب بشأن طلبات التمديد     ٢٠٠٨القرارات املتخذة يف عام     يف  

ـ  مصادرقدمتها توقف على زيادة األموال اليت  قد  التنفيذ خالل فترة التمديد املطلوبة       ، ةخمتلف
مـثالً  (يف عدة حـاالت     أشارت القرارات،   وباإلضافة إىل ذلك،     .اخليةمبا فيها املصادر الد   

يف املعلومـات   الوضوح اإلضايف   إىل أمهية   ،  )األردن والبوسنة واهلرسك والسنغال وكرواتيا    
 بشأن مسائل من قبيل مساحة ومواقع املناطق امللغومة اليت ما زال جيـب معاجلتـها                ةاملقدم

مثالً البوسـنة   (ويف بعض احلاالت كذلك      .ف املناطق واملصطلحات املستخدمة لوصف خمتل   
 أو تطبيق أو مواصلة تطبيق      أمهية وضع إىل  القرارات  أشارت  ،  )واهلرسك والسنغال وكرواتيا  

 .أهنا حتتوي على ألغاميف  املناطق املشتبه لإلفراج عن خمتلف الطرائق املنهجية أو زيادة أداء

على اإلطالق بشأن   مشوالً  املعلومات  أكثر  عن إعداد    عملية طلب التمديد     وأسفرت  -٧٧
وباإلضافة إىل ذلك، اغتنمت بعض      .طالبة للتمديد حالة التنفيذ من جانب عدة دول أطراف        

 الفرصة املتاحة من خالل طلب متديد إلعادة تنشيط االهتمام          الطالبة للتمديد الدول األطراف   
أن التنفيـذ   على  يطرهتا الوطنية عليها و   سبالتدليل على    الوطنية إلزالة األلغام، أساساً      ةباخلط

 الدول األطراف التوصية اليت تدعو       هذه واعتمدت .فترة زمنية قصرية نسبياً   غضون  ممكن يف   
الدول األطراف اليت ستحتاج إىل تقدمي طلب يف املستقبل إىل أن تستغل هي أيضاً الفرص اليت    

يذ الوطين وإعادة تنشيط االهتمام     تتيحها عملية طلب التمديد لإلبالغ بوضوح عن حالة التنف        
 .٥ببذل جهد مجاعي إلمتام تنفيذ املادة 

تنفيـذ  إمتـام   ما زال جيب عليها     بأنه   دولة طرفاً    ٣٩، أبلغت   لوحظ من قبل  وكما    -٧٨
، وهذه الـدول    التزامها بتدمري أو كفالة تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة           

وبوتـان   ني واألردن وإريتريا وأفغانستان وإكوادور وأنغوال وأوغنـدا       إثيوبيا واألرجنت  :هي
ومجهوريـة الكونغـو     وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتركيا وتشاد واجلزائر       

الدميقراطية والدامنرك وزمبابوي والسنغال والسودان وشيلي وصربيا وطاجيكستان والعـراق          
وقـربص وكرواتيـا وكمبوديـا     )  البوليفارية -مجهورية  (بيساو وفرتويال    - وغينياوغامبيا  

وكولومبيا والكونغو واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية وموريتانيـا             
الستمرار  ومن التدابري املهمة     .)السادسالتذييل  انظر  (ونيكاراغوا واليمن   ونيجرييا  وموزامبيق  
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 يف ٥يت تبذهلا هذه الدول األطراف لتنفيـذ املـادة   التفاقية تكثيف وتسريع اجلهود ال احيوية  
 . الثاينيمؤمتر االستعراضللالفترة التالية 

ويتمثل أحد التحديات األوىل اليت يواجهها العديد من الدول األطراف اليت ما زال               -٧٩
، ٥ة  من املاد٢ املهمة الوارد وصفها يف الفقرة إجناز يف مباشرة أو    ٥عليها أن تتم تنفيذ املادة      

ـ         "، وهي يف خطة عمل نريويب   واملكررة   ة بذل كل جهد لتحديد مجيع املناطق املشمولة بوالي
 أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت يعرف أو يشتبه يف أهنا مزروعة باأللغـام املـضادة               )دولة طرف (

عدة دول أطراف،   مل تقم بعد    ،  اخلامسيف املرفق   ترد اإلشارة إىل ذلك     وكما   .)١٨("لألفراد  
بتقـدمي  منذ عدة سـنوات،     بالنسبة هلا   االتفاقية  بدأ نفاذ    اليت    األطراف ها بعض الدول  مبا في 

مواقع كل املناطق   " باإلبالغ عن    ٧من املادة   ) ج(١إيضاحات عمالً بالتزامها مبوجب الفقرة      
ومـن  . "املزروعة باأللغام اليت حتتوي، أو اليت يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد             

هذا التحدي قبل   قادرة على التغلب على     مجيع الدول األطراف املعنية     كون  ت قول توقع أن  املع
 .اجتماع عاشر للدول األطرافانعقاد 

ال سيما على النحو     ،العديد من الدول األطراف    من جانب    ٥وما تبني من تنفيذ املادة        -٨٠
هو وجـود   ،  ٥ املادة   بعدد من الدول مبوج   طلبات التمديد اليت قدمها     الذي برز بوضوح يف     

ـ    ه هذ توكان .ملناطق امللغومة احدود  ذات صلة بدقة تعيني     حتديات معقدة     ي بشكل خاص ه
 بعض الدول األطراف اليت اعتمدت على تقرير للدراسة االستقصائية ألثر األلغام األرضية             ةحال

ألغـام مـضادة    وموقع املناطق املشتبه يف أهنا حتتوي على        التقريبية  ساحة  املكخط أساس لتفهم    
املنـاطق  عن عدم دقة حتديد وغريها من اجلهود ويف العديد من احلاالت، أسفرت هذه   .لألفراد

  . املخصصةالوقت واملواردفضالً عن عدم مالءمة تقدير مساحتها وعن املبالغة يف امللغومة 
دول وعلى أساس اجلهود امليدانية اليت ُبذلت على مدى سنوات عديدة وُوجه انتباه ال              -٨١

تدرك الدول األطراف   أخذت  األطراف إليها، اعتباراً من االجتماع السابع للدول األطراف،         
، تبّين يف هنايـة  آليةاآلن أنه مت استهداف مناطق واسعة لتطهريها من األلغام بطريقة يدوية أو      

 حتديد  ونظراً للتقدم احملرز يف    .على ألغام أو غريها من املتفجرات     املطاف أهنا مل تكن حتتوي      
املناطق امللغومة، من املفهوم حالياً أن التحديات اليت يواجهها العديد من الدول األطراف قد              

 تسري   أن  للوفاء بالتزامات االتفاقية ميكن    ةتكون أقل مما كان ُيعتقد سابقاً وأن اجلهود الالزم        
 ٥ن تتم تنفيذ املادة يساعد كثرياً الدول األطراف اليت ما زال عليها أ مما  و .بطريقة أكثر فعالية  
التوصيات املعتمدة من   وتطبيق   الدراسات االستقصائية ألثر األلغام األرضية       هو إدراك حدود  

       تنفيـذاً كـامالً     ٥ الدول األطراف بشأن تطبيق كل الطرائق املتاحة لتحقيق تنفيذ املـادة          
 .)١٩(وفعاالً وسريعاً

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمــل نــريويب  : إهنـاء املعانــاة الـيت تــسببها األلغــام املـضادة لألفــراد    )١٨(
APLC/CONF/2004/5 ١٨، اجلزء الثالث، اإلجراء رقم. 

)١٩( APLC/MSP.9/2008/WP.2. 
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لإلفـراج عـن    الثة إجراءات رئيسية     ث اختاذوتفهم الدول األطراف أن من املمكن         -٨٢
 وعـدم   االتفاقيـة  حسب تعريف"مناطق ملغومة" بوصفها    عنها أراض مت حتديدها واإلبالغ   

 :٥النظر يف تنفيذ املادة 

 اتـصال   إقامـة ميكن اإلفراج عن األراضي باتباع أساليب غري تقنية، مثـل             )أ(  
إشراك مجيع أفراد اجملتمعات احمللية املعنيـة       ية ب ، ومجع البيانات امليدان   ة احمللي اتاجملتمعمع  منهجي  

 . إجراءات مطابقة البيانات، وحتديث قواعد البياناتوحتسني، وفتيات وفتيان ورجالمن نساء 

بوغرايف وحبث ط بإجراء   مسح تقين، أي     عن األراضي بإجراء  ميكن اإلفراج     )ب(  
يتسىن اإلفراج  ل،  دقة أكرب  ب تحديد منطقة أصغر تتطلب التطهري    لوتقين مفصل يف منطقة معينة      

 .عن األراضي الباقية يف املنطقة اليت مشلها البحث

ميكن اإلفراج عن األراضي عن طريق التطهري، أي بإخضاع منطقة معينـة              )ج(  
فضل املمارسـات   أل اًملعاجلة مادية ومنهجية يدوياً أو باستخدام اآلالت إىل عمق حمدد وفق          

  .املتعلقة باملواد املتفجرةخطار األيع األلغام وغريها من ضمان إزالة وتدمري مجلاملعمول هبا 
، عندما والحظت الدول األطراف أن اإلفراج عن األراضي بواسطة وسائل غري تقنية         -٨٣
مبـا فيهـا    ( خمتلف املبادئ الرئيسية     تشمل وفقاً لسياسات ومعايري وطنية رفيعة النوعية        يتم

سرع، بشكل أ  وإمنا وسيلة لإلفراج     ١-٥ لتنفيذ املادة    اً خمتصر اً ليس طريق  ،)املشاركة اجملتمعية 
  ".مناطق ملغومة" يف وقت ما كانت ُتعتربوبثقة، عن مناطق 

 على التوصيات املتعلقة بتطبيق مجيـع       ٢٠٠٨منذ موافقة الدول األطراف يف عام       و  -٨٤
معايري ، ُوضعت ثالثة    ٥األساليب املتاحة من أجل بلوغ تنفيذ كامل وفعال ومناسب للمادة           

 .دولية جديدة ملكافحة األلغام من أجل تيسري فهم هذه األساليب وتطبيقها

 نواحي القصور يف إدارة املعلومات اخلاصة       ٥ املادة   مبوجبوأظهرت عملية التمديد      -٨٥
       بـصدد تنفيـذ   هي   من الدول األطراف اليت      العديدباإلجراءات املتعلقة باأللغام من جانب      

لدول األطراف، من خالل التوصيات اليت اعتمدهتا خالل االجتماع التاسع          ودعت ا  .٥املادة  
 بأفضل املمارسات   التقيد إىل كفالة    ٥للدول األطراف، مجيع الدول األطراف املنفذة للمادة        

مجيع املعلومـات   تتوافر   إدارة املعلومات اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام، وذلك حىت          يف
، جيب طلبها  كأساس وقائعي خلطة وطنية إلزالة األلغام ولفترة زمنية          الضرورية الستخدامها 

وعالوة على ذلك، ال بد من معلومات عالية  .إذا ما اضطُّرت يف تاريخ الحق إىل طلب متديد
ومن شأن التحسينات اليت أدخلت يف الفترة األخـرية         . ملزم للتنفيذ اجلودة بغية إعداد إعالن     
ارة املعلومات ملكافحة األلغام أن تـساعد الـدول األطـراف يف         على إدارة وتطبيق نظام إد    

 .التحكم بشكل أفضل يف احتياجاهتا من املعلومات

 يتجلـى  حسب ما من جانب بعض الدول األطراف، ال سيما     ٥وأظهر تنفيذ املادة      -٨٦
عمل يف بعـض    الوترية  بطء  استمرار  ،  ٥ املادة   مبوجب  اليت قدمها البعض   من طلبات التمديد  
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 مبوجـب وأعربت بعض الدول األطراف عن رأي مفاده أن عدد الطلبات املقدمة             .حلاالتا
االتفاقية بتدمري كـل األلغـام      املنصوص عليه يف    مع االلتزام   ال يتمشى يف حد ذاته       ٥املادة  

أخرى عن ضـرورة     دول   وأعربت .املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة يف أقرب وقت ممكن        
 .خطط واقعيـة لفتـرة التمديـد       مهلة التنفيذ بتقدمي     ف اليت تطلب متديد   الدول األطرا قيام  

وباملثل، شاطرت بعض الدول األطراف الرأي القائل بأن من الضروري حتليل كـل طلـب               
كـل دولـة   اخلاصة بظروف الصائص واخلباالستناد إىل أسسه املوضوعية اخلاصة مع مراعاة   

 .طرف طالبة للتمديد

      حـسب   من جانب بعض الدول األطراف، خاصة        ٥يذ املادة   تنفومن جديد أبرز      -٨٧
الفائدة اليت تكسبها الدول    ،  ٥ املادة   مبوجب طلبات التمديد اليت قدمها البعض       منتجلى  ي ما

فمنذ مـؤمتر قمـة     . األطراف من املعايري الدولية ملكافحة األلغام اليت وضعتها األمم املتحدة         
فاملعايري الدولية ملكافحـة    .  وحظيت بقبول واسع النطاق    نريويب، تواصل تطوير هذه املعايري    

األلغام شرطٌ ينطبق على مجيع األعمال املتصلة بتطهري املناطق امللغومة اليت تتعهد هبا األمـم               
 قدمت  ومن بني الدول األطراف اليت    . املتحدة، وتصلح كدليل تسترشد به السلطات الوطنية      

 دولـة  ١٥، أبلغت ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ي يف عام٥ املادة  تمديد املهل احملددة هلا مبوجب    ل طلب
طرفاً أهنا اضطلعت بأعمال تطهري وما يتصل بذلك من أنشطة باستخدام معايري تـستند إىل               

 عتها سـبع  وإضافة إىل ذلك، ُنشرت املعايري الوطنية اليت وض       . املعايري الدولية ملكافحة األلغام   
  .www.mineactionstandards.org: دول أطراف يف املوقع التايل

 لـه ، ال سيما على طول احلـدود،        ٥وأشارت الدول األطراف إىل أن تنفيذ املادة          -٨٨
قط استخدام األلغام املضادة لألفراد      عدمب من االتفاقية    ١ بااللتزام الوارد يف املادة      هامةعالقة  

 ويف هذا السياق، الحظت الدول األطراف احلاجة إىل املضي         .الظروفحتت أي ظرف من     
 .١ على طول احلدود ويف مناطق أخرى لتجنب ما يشبه انتـهاك املـادة               ٥يف تنفيذ املادة    

 علـى   حـدودي نزاع  وجود  أن من األمهية مبكان يف حالة       والحظت الدول األطراف أيضاً     
، املعنيـة ، بذل أقصى ما ميكن لتنسيق العمل مع الدولـة  "منطقة ملغومة "األراضي اليت ُتعترب    
 املناطق حىت يف التطهريعملية ليتسىن الشروع يف  طرفاً أو دولة غري طرف،      سواء أكانت دولة    

 . أو حمددةتكون فيها احلدود مرسومةال اليت 

األلغام بوشددت الدول األطراف على أن النساء والفتيات والفتيان والرجال يتأثرون      -٨٩
، عنـد   ن يستهدف  ينبغي أ  ٥أن تنفيذ املادة     وأشري بوجه خاص إىل      .بشكل خمتلف  األرضية

بتعمـيم مراعـاة التنـوع يف       وأن حيقق هلم مجيعاً فوائد وذلك       االقتضاء، مجيع أفراد اجملتمع     
األلغام حالياً خربات   باملتعلقة  بعض اجلهات املعنية باألعمال      لدىو .األلغامب األعمال املتعلقة 

تعزيز هذه إىل ا أدى واسعة يف إشراك النساء والرجال على السواء يف عمليات إزالة األلغام، مم  
 مثل مشاركة كل الفئات اليت يتألف منـها         ،وسيؤدي أيضاً إدراج منظور جنساين     .األعمال
 املتعلقـة   األعمـال  إىل تعزيز    ، يف املشاورات املتعلقة بإزالة األلغام      مشاركة كاملة  جمتمع ما 
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 ينطـوي علـى     النهجوما زال التنفيذ الكامل هلذا       .األلغام، مما جيعلها أكثر كفاءة وفعالية     ب
 بل  . دون ذلك  نوالحي نيلذ ال ني الرئيسي ني، ولكن الثقافة والتقاليد ال يشكالن العائق      حتديات

 . نقص املعارف واإلرادة هو الذي يشكل العائق احلقيقيإن

التدابري املتخذة يف سبيل إصدار إنـذار       "والدول األطراف مطالبة بتقدمي تقارير عن         -٩٠
ويف  ".٥ من املـادة     ٢ما يتعلق جبميع املناطق احملددة مبوجب الفقرة        فوري وفعال للسكان في   

 التالية معلومات منذ مـؤمتر      الثالثون، قدمت الدول األطراف     ٧لمادة  وفقاً ل قدمة  املتقارير  ال
إثيوبيا واألردن وإريتريا وأفغانـستان   :التدابري اليت مت اختاذهاذا النوع من قمة نريويب تتصل هب 

وال وأوغندا وبوروندي وبالبوسنة واهلرسك وبريو وتايلنـد وتركيـا وتـشاد            وألبانيا وأنغ 
 بيساو وفرتويال   -ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وزمبابوي والسنغال وشيلي وغينيا         

وقربص وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا واململكة املتحدة لربيطانيـا        )  البوليفارية -مجهورية  (
  .الية وموريتانيا وموزامبيق ونيجرييا ونيكاراغوا واليمنالعظمى وآيرلندا الشم

تبذل الدول األطراف الـيت     "واتفقت الدول األطراف يف خطة عمل نريويب على أن            -٩١
فعلت قد  أبلغت عن مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا أقصى جهودها، إن مل تكن              

فيضاً كبرياً وبالتايل ختفـيض عـدد       ذلك بعد، لتخفيض املخاطر اليت يتعرض هلا السكان خت        
ضمان إتاحة برامج التوعية مبخاطر األلغام يف مجيع اجملتمعات "و (...)"الضحايا اجلدد لأللغام 

ومنذ مؤمتر قمة نريويب، أحرزت عدة دول أطـراف تقـدماً يف            . )٢٠((...)"املعرضة للخطر   
تعلقة باخلسائر البـشرية     يتجلى من املعلومات امل    حسب ما كفالة ختفيض املخاطر لسكاهنا،     

وباإلضافة إىل ذلك، أدركـت الـدول        ).السابعالتذييل  انظر  ( .املقدمة من الدول األطراف   
 من جمموعة أوسع من أنـشطة احلـد         هو جزءٌ األطراف أن التثقيف يف جمال خماطر األلغام        

 .املخاطر من

كوسـيلة  لغـام،   األللتوعية مبخاطر   والحظت الدول األطراف أن النظرة التقليدية         -٩٢
يف حاالت الطوارئ ويف    وجيهة ومفيدة    تزال   ال، وإن كانت    أحادية االجتاه إلعالم اجلماهري   

عترب أحـسن هنـج     ُتعد  ت مل    فإهنا لوعي اجملتمعي، وجود ل فيها  ال يكون   احلوادث املعزولة اليت    
أقصى ام تبلغ   التوعية مبخاطر األلغ  ومن املقبول حالياً بشكل عام أن        .يف معظم احلاالت  منفرد  

األلغام وليس مبعزل عـن     ب األعمال املتعلقة نفذ كجزء ال يتجزأ من      تقدر من الفعالية عندما     
التوعيـة  وأصبح من الواضح أن أنـشطة        .األلغاماالختصاصات األخرى لألعمال املتعلقة ب    

 خـالل   األلغام توفر دعماً هاماً للجهود املتعلقة بإزالة األلغام ومساعدة الضحايا من          مبخاطر  
 لألعمال املتعلقة مجع املعلومات اليت تدعم التفكري االستراتيجي والتخطيط وحتديد األولويات          

والتحليالت يف  وإجراء التقييمات    فعلى سبيل املثال، ينبغي أن ُيدرج مجع املعلومات          .األلغامب
ـ      اإطار عملية متواصلة تشمل ختطيط       هجيات لربامج وحتديد األولويات وتطبيق األدوات واملن

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمــل نــريويب  : إهنـاء املعانــاة الـيت تــسببها األلغــام املـضادة لألفــراد    )٢٠(
APLC/CONF/2004/5،٢١ ورقم ٢٠ اإلجراءان رقم ، اجلزء الثالث. 
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األلغام على حنو يراعي    التوعية مبخاطر   وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُتصمم برامج        . واختيارها
 .السياقات واالحتياجات املختلفة

ُتقدم  عندما   تبلغ ذروهتا األلغام  التوعية مبخاطر   فائدة  بأن  األطراف  واعترفت الدول     -٩٣
وضرورة  املشاركة اجملتمعية    واصلتمع  والتوعية هبا   كجزء من جهود عامة للحد من املخاطر        

ضمان فعالية النهج إىل أقصى حد يتطلـب        ومن املفهوم أن    . يف االجتاهني إقامة االتصاالت   
إجراء تقييم عام للمخاطر اليت يواجهها جمتمع ما لتحديد ما إذا كانت هنـاك حاجـة إىل                 

 املوارد النـادرة علـى   ميكن ختصيص ما إذا كان    ، و  بالطريقة التقليدية  األلغامالتوعية مبخاطر   
التوعيـة مبخـاطر     توفريميكن  ما إذا كان    أحسن وجه ألنشطة أخرى للحد من املخاطر، و       

كفالة مراعاة االحتياجات املختلفـة     لاحلد من املخاطر، و   أنواع أخرى من أنشطة     مع  األلغام  
من خـالل   حسب اجلمهور املستهدف    ألي جمتمع معني للحد من املخاطر وتكييف النهج         

ئل وتقنيات ووسائط مناسبة تراعي السن ونوع اجلنس وكذلك العوامـل االجتماعيـة             رسا
  .واالقتصادية والسياسية واجلغرافية

تعزز اجلهود املبذولة   "واتفقت الدول األطراف يف خطة عمل نريويب على أهنا سوف             -٩٤
معدات واملواد  لتمكني الدول األطراف املتأثرة باأللغام من االشتراك يف أكمل تبادل ممكن لل           

 - ومواصلة التطوير والتقـدم      -تبادل املعلومات   "و(...)" واملعلومات العلمية والتكنولوجية    
ومنـذ مـؤمتر قمـة       .)٢١((...)"فيما يتعلق بتقنيات وتكنولوجيات وإجراءات إزالة األلغام        

تقيـيم،  نريويب، أمكن تيسري هذا التبادل إىل حد ما عن طريق الربنامج الدويل لالختبـار وال              
الذي استمر يف توفري قاعدة لتقاسم املعلومات واختبار اآلالت وغريها من املعدات املصممة             

وباإلضافة إىل ذلك، عقد مركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض             . إلزالة األلغام 
اإلنسانية ودائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام حلقيت عمل حـول التكنولوجيـات             

ومن خالل هذه احملافل، متكن اخلرباء من حتسني موثوقية         . ستخدمة يف أنشطة إزالة األلغام    امل
وأداء آالت إزالة األلغام وأجهزة كشف املعادن وأبرزوا مسامهة النظام العاملي لتحديد املواقع             

تصدر ونظم املعلومات اجلغرافية يف زيادة فعالية وكفاءة الدراسات االستقصائية والوثائق اليت            
بعد إهناء عمليات التطهري زيادة كبرية، وأشاروا إىل أن عدداً من أجهزة االستشعار املزدوج              

  .  اآلنتتميز بقدرات كشف معززة أصبحت متاحةاليت 
سنت اإلجراءات املتبعة يف إطار عمليات إزالـة األلغـام          ومنذ مؤمتر قمة نريويب، حُ      -٩٥

ك اآلن توافق واسع النطاق على أن إجراء دراسـة          فعلى سبيل املثال، هنا   . باستخدام اآلالت 
التجربـة  وأثبتت  جرى اختبارها دولياً وحملياً     إلزالة األلغام   استقصائية تقنية باستخدام آالت     
      املتابعة اليدوية أو يعفي من إجراء هذه املتابعة عنـدما          شرط  جودة أدائها، يسمح باحلد من      

ومثة اعتـراف متزايـد بـأن       . اآليل عمليات التدخل    ال تتوافر أدلة على وجود ألغام خالل      
استخدام اآلالت إلجراء دراسات استقصائية تقنية ميكن أن يساهم بدرجة كبرية يف تـسريع             

__________ 

 .٢٥، اإلجراء رقم  نفسهاملرجع )٢١(
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ومن املقبول بوجه عام اليوم أنه ينبغي اتبـاع هنـج متعـدد             . عملية اإلفراج عن األراضي   
إزالة األلغام اآللية منصات ثال إىل أمهية  فقد أشري على سبيل امل    . املستويات إزاء الوسائل اآللية   

زد على ذلك أنه ميكن     . اليت تعتمد على قدرة مزدوجة متكن من استخدام مدرس أو كاسحة          
الشظايا املعدنية يف املناطق اليت تستخدم فيها آلة إلزالة األلغام عن طريق    احلطام و التخلص من   

 الشظايا املعدنية اليت ميكن أن تبطئ       وال يسمح ذلك بإزالة   . وضع حجر مغناطيسي على اآللة    
لة على  داملتابعة اليدوية باستخدام أجهزة كشف املعادن فحسب، بل يساعد أيضاً يف مجع األ            

وجود ألغام وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب عنـدما تـستخدم اآللـة كوسـيلة                
  . لالستقصاء التقين

 وتقنيات التدريب على استخدام كالب      أساليبازداد ترشيد   ومنذ مؤمتر قمة نريويب،       -٩٦
فقد كذبت البحوث االعتقادات السابقة خبصوص قدرة الكالب على حتمـل           . كشف األلغام 

حرز تقدم يف جمـال     وإضافة إىل ذلك، أُ   . اجلهد وعدم قدرهتا على العمل بفعالية يف بيئات معينة        
  . اإلجيابية اخلاطئةلدالئل اكبري يف خفض اقتفاء أثر روائح املتفجرات من بعد، مما أدى إىل 

 تزاماتلأن الدروس املستخلصة من الوفاء باال     ترى اآلن    الدول األطراف    وأصبحت  -٩٧
املتفجرات األخـرى    ب املرتبطةلتحديات  دروس ميكن تطبيقها عند التصدي ل      ٥ املادة   مبوجب

الـيت مت    اهلياكل التنظيمية، والقـدرات      تقومويف العديد من احلاالت،      .خملفات احلرب من  
هام يف الـسياق    بدور   ٥ نتيجة للحاجة إىل تنفيذ املادة       أساساًُوضعت  بناؤها، واملعايري اليت    

 ،وميكن للدول األطراف اليت عملت دون كلل       .األسلحةبتلوث  الاألوسع املتعلق بالتعامل مع     
غري  .سب يف أقرب وقت ممكن أن تستفيد من هذه املكا         ٥إلمتام تنفيذ املادة    كألبانيا وزامبيا   

هنـج  تنفيـذ   دعم مستمر وفقاً لروح االتفاقية لكفالة       إىل احلصول على    أيضاً  ستحتاج  أهنا  
تدمري باالو اليت مل تكن مطالبة بوعلى نفس املنوال، فإن  .الذخائر غري املتفجرةيتناول  مستدام  
مل االتفاقية املضادة لألفراد تستفيد من املساعدة املستمدة من مشاركتها يف عاملزروعة األلغام 

  . إقليمهايف غري املتفجرة الذخائرتدمري ب

  )٢٢(مساعدة الضحايا -رابعاً   
ال يتسم االلتزام املنصوص عليه يف االتفاقية بشأن مساعدة الضحايا بـنفس الدقـة                -٩٨

غـري أن   . مقارنة باملهمة الواضحة وباملواعيد النهائية احملددة لتدمري املخزونات وإزالة األلغام         
ولدى  .الختاذ إجراءات  يظهر كعائق يف نظر الدول األطراف، وإمنا اغتنمته كفرصة           ذلك مل 

وإعادة إدماجهم  قيام بذلك، خاصة من خالل عمل اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا            ال
القيـام  منذ مؤمتر قمة نريويب، حققت الدول األطراف تقدماً كـبرياً يف            واقتصادياً   اًاجتماعي
  .حتقيقه  مبا يعنيه هدف مساعدة الضحايا وكيف ينبغي السعي إىلتتعلق تفامهات وضعرمسياً ب
__________ 

عند اإلشارة على وجه التحديد إىل األفراد الذين جنوا " الناجني"ُتستخدم أيضاً يف هذه الوثيقة كلمة  )٢٢(
 .من حادث انفجار لغم أرضي، باعتبارها كلمة أكثر إجياباً
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يـشمل  " ضحايا األلغام األرضية"ل واعتمدت الدول األطراف يف قمة نريويب تعريفا     -٩٩
األشخاص الذين أُصيبوا، فردياً أو مجاعياً، بضرر جسدي         -األفراد واألسر واجملتمعات احمللية     

      م خسارة اقتصادية أو حرموا بدرجة كـبرية مـن التمتـع حبقـوقهم              أو نفسي، أو حلقته   
ولئن كانـت   . األساسية بسبب أعمال أو االمتناع عن القيام بأعمال تتعلق باستخدام األلغام          

جهود الدول األطراف قد انصبت منطقياً على معاجلة حقوق واحتياجات املتأثرين باأللغـام             
بدرجة أكرب  لدول تسلّم بأنه قد يلزم يف بعض احلاالت السعي          مباشراً، فقد باتت هذه ا    تأثراً  

اإلشراك يف احليـاة    /دماجاحتياجات األسر، مثالً يف جمال الدعم النفسي وإعادة اإل        إىل تلبية   
         وتقدمي الدعم لتعليم األطفال، إذ جيب أيضاً مراعاة األثر علـى أُسـر القتلـى              االقتصادية،  
  .أو املصابني

 نريويب، اتفقت الدول األطراف رمسياً على جمموعة من التفامهات اليت            قمة ؤمترويف م   -١٠٠
 الختاذ إجراءات استراتيجية بشأن مساعدة الـضحايا يف          الذي استندت إليه   ساساألوفرت  
، عززت الدول األطراف، من خالل عمل اللجنة        ٢٠٠٥ومنذ عام    .٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة  

مـساعدة  ألمهية   االقتصادي، فهمها    -إلدماج االجتماعي   الدائمة املعنية بالضحايا وإعادة ا    
الضحايا داخل السياق األوسع الذي يشمل اإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية           

،  واملساواة بـني اجلنـسني     وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والعمل والتنمية وحقوق اإلنسان       
زز تنمية اخلـدمات واهلياكـل األساسـية        معترفة بأن جهود مساعدة الضحايا ينبغي أن تع       

، والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة حقوق واحتياجات مجيع النساء     لتناول  والسياسات  
هـود لتطبيـق    تضافرت اجل  األول،   يؤمتر االستعراض املومنذ   .تهمقاعبغض النظر عن سبب إ    

 .التفامهات هذه

 الدول األطراف القادرة علـى مـساعدة     على أن مجيع   اتُّفقويف مؤمتر قمة نريويب،       -١٠١
أكثر تقع  وباإلضافة إىل ذلك، اتُّفق على أن هذه املسؤولية          . ملزمة بفعل ذلك    األلغام ضحايا
املئـات أو اآلالف أو     ب -كـبرية   الدول األطراف املسؤولة يف هناية املطاف عن أعداد         على  

دولة طرفـاً أبلغـت عـن        ٢٦وهناك   . األرضية  من الناجني من األلغام    -عشرات اآلالف   
إثيوبيا واألردن وإريتريا وأفغانستان وألبانيا وأنغوال : من الناجنيضخمة أعداد عن  مسؤوليتها  

وأوغندا وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة           
بيساو وكرواتيـا    - والسلفادور والسنغال والسودان وصربيا وطاجيكستان والعراق وغينيا      

واجهها العديد مـن    يوالتحديات اليت    .وكمبوديا وكولومبيا وموزامبيق ونيكاراغوا واليمن    
لـذلك، فمـع عـدم إغفـال         .هذه الدول األطراف يف الوفاء مبسؤولياهتا حتديات عميقة       

 التوكيـد   زيادة  وجوب  أينما كانوا، اتُّفق على    األرضية األلغام   الناجني من املسؤوليات إزاء   
ووفـر   .على وفاء هذه الدول األطراف مبسؤولياهتا وعلى تقدمي املساعدة إليها عند الضرورة           

للعمل يف جمال مساعدة الضحايا يف سـياق االتفاقيـة وسـاهم يف    هذا التركيز إطاراً مفيداً  
استحداث عمليات لتنفيذ املساعدة املقدمة إىل الضحايا على الـصعيد الـوطين لـدى دول      

تركيز االهتمام والدعم حيثمـا     تعترف اآلن بأمهية     الدول األطراف    صبحتوأ. أطراف عّدة 
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 قد تكـون حاليـاً      ذات الصلة  وبأن بعض الدول األطراف      أكرب حجماً كانت االحتياجات   
حقـوق  مبعاجلـة    فيما يتعلـق      ذات صلة  قادرة على تقاسم خرباهتا مع دول أطراف أخرى       

 . نفسه بتنفيذ خطة العمل اخلاصة هبا األلغام مع القيام يف الوقتضحاياواحتياجات 

الدول األطـراف   وتركيز  تفامهات ومبادئ هامة يف مؤمتر قمة نريويب،        ومع اعتماد     -١٠٢
اجلهات الـيت    على التحديات ومن مث     اجلوانب اليت تنطوي على أكرب قدر من      على  اهتمامها  

تفتقر إىل إدراك واضح ملا     الدول األطراف   ال تزال   ،  تتوافر فيها أكرب اإلمكانيات إلحراز تقدم     
 القيام به حبلـول     كان يتعني وبعدم معرفة ما     .ميكن أو ينبغي حتقيقه حبلول نقطة زمنية معينة       

، كانـت   ٢٠٠٩ؤمتر االستعراض الثاين لالتفاقية يف عام       املمثل  معينة  مواعيد مرجعية رئيسية    
الوفاء عرفة ما يعنيه    مل أي وسيلة    بسبب عدم وجود  الدول األطراف تعرض نفسها خليبة األمل       

 . وأي أهداف واضحة تسمح بقياس التقدم احملرزبوعدها لضحايا األلغام

للجنة الدائمة املعنية مبـساعدة الـضحايا وإعـادة         ارئيس  شرع  ،  ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٣
يف تلبية احتياجـات   ملموس  كفالة إحراز تقدم    يف بذل جهود ل   إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً    

املتشاركان واستحدث الرئيسان    . الثاين يؤمتر االستعراض انعقاد امل  األرضية قبل    ضحايا األلغام 
اهليئـة  ، مبا يف ذلك     اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة    بالتشاور مع    - اً استبيان -أداة أساسية   

وشبكة الناجني من األلغام األرضية  )Handicap International(الدولية ملساعدة ذوي اإلعاقة 
الدولية للـصليب األمحـر     لجنة  ال العاملي إلعادة التأهيل ومنظمة الصحة العاملية و       والصندوق

االستراتيجي باإلطار  هذا االستبيان   رشد يف وضع    اسُتو .واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية    
 استناداً  ١٩٩٩ الذي وضعته سويسرا عام      ،املتعلق بتخطيط برامج متكاملة ملساعدة الضحايا     

 االقتصادي للناجني من األلغـام      -ئ التوجيهية املتعلقة بإعادة اإلدماج االجتماعي       إىل املباد 
األرضية اليت أعدها الصندوق العاملي إلعادة التأهيل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عـام              

 علـى  ذات الصلةوكان اهلدف الرئيسي هلذا االستبيان هو تشجيع الدول األطراف        .٢٠٠٣
تغـيري  /زمنياً لتحسني وملزمة  دافاً حمددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناسبة       وضع ما يسمى أه   

موعد يف بلدهم حبلول    ذوي اإلعاقة   احلالة الراهنة للناجني من األلغام وغريهم من األشخاص         
 . الثاينيؤمتر االستعراضامل

، خلص تقرير زغرب املرحلي لالجتماع السادس للدول األطـراف          ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٤
 دولة طرفاً مسؤولة عن أعداد هامة من الناجني مـن           ٢٢دود على االستبيان اليت قدمتها      الر

ووفرت هذه الردود أساساً أقوى بكثري لوضع خريطة طريق أكثر وضـوحاً   .األلغام األرضية 
 الثاين لتحقيق أهداف خطة عمل نريويب       يؤمتر االستعراض امل و ٢٠٠٥جيب إجنازه بني عام     ملا  

ليس منتجـاً   االستبيان  غري أن الدول األطراف اعترفت بأن هذا         .ة الضحايا املتصلة مبساعد 
 .هنائياً بل خطوة أولية يف عملية ختطيط وتنفيذ طويلة األجل

 دول  يقع على عاتق   أن التقدم احلقيقي واملستدام      اآلنتدرك  الدول األطراف   وباتت    -١٠٥
وقد كفـل    .لتجاوزهاطط الالزمة    التحديات اليت تواجهها واخل    عنبنفسها  ذات سيادة تعرب    
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إدماجهم اجتماعيـاً   شاركني للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة        تمجيع الرؤساء امل  
وبإسـناد  كل منـهم    إجنازات  من  منذ مؤمتر قمة نريويب االستمرارية باالستفادة       واقتصادياً  

ات النـاجني مـن األلغـام       جهودهم إىل منطق أن املسؤولية النهائية للوفاء حبقوق واحتياج        
وال ميكن ألي جهة خارجية أن حتدد        . تلك الدولة  تقع على عاتق   بعينهااألرضية داخل دولة    

 .تلبية احتياجات هؤالء الناجني   ل ومىت وكيف جيب أن يتم ذلك     هلا ما ميكن أو ينبغي حتقيقه       
ساعدة يف فهم   على امل غري أن الدول األطراف تدرك أن جهات أخرى قد تتوافر لديها القدرة             

  التحديات ووضع اخلطط والربامج ورصد فعاليتها وتنفيذها

لكـل دولـة    تفهم فهماً أفضل أن     الدول األطراف   باتت  ومنذ مؤمتر قمة نريويب،       -١٠٦
وأنه ينبغي لفرادى الدول األطراف أن حتدد أولويات معينة لتحقيق أهـداف            وضعها اخلاص   

 .ا باالستناد إىل ظروفها املتنوعة جداً وخصائصها الفريدة      االتفاقية فيما يتعلق مبساعدة الضحاي    
الدول تنطبق على مجيع    واحدة  مسة  أن هناك   تفهم اآلن   الدول األطراف   ومع ذلك، أصبحت    

مشويل يراعي الـسن    بأن مساعدة الضحايا عملية تنطوي على هنج         وباتت تعترف    ،األطراف
الطارئـة   الرعاية الطبية    - عنصر   يكتسي فيه كل  و ونوع اجلنس ويقوم على أساس احلقوق     

اإلشـراك يف احليـاة   /املستمرة، وإعادة التأهيل البدين، والدعم النفسي، وإعـادة اإلدمـاج      
 أمهية أساسية ويتطلب حتقيق أهداف حمددة لكفالة معايري عاليـة           -االجتماعية واالقتصادية   

هائي املتمثل يف املـشاركة     اجلودة، وتوافر اخلدمات وإمكانية احلصول عليها لتعزيز اهلدف الن        
الدول األطراف أنه ال ميكن حتقيق هذا النهج إال عن          ي  عوت. على حنو كامل وفعال   واإلشراك  

مبـن يف   اإلعاقة،  املعنية مبسائل   واجلهات  املختصة  طريق التعاون والتنسيق بني مجيع الوزارات       
 .الناجون من األلغام وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقةذلك 

عترفت الدول األطراف بأن أفضل طريقة لكفالة التقدم يف حتقيق أهداف االتفاقية            وا  -١٠٧
يف جمال مساعدة الضحايا هي العمل بشكل مكثف، على أساس وطين مع الدول األطـراف               

بغية تعزيز السيطرة الوطنية وكفالة استدامة اجلهود املبذولة ملساعدة الـضحايا علـى             املعنية  
شاركني هو مساعدة السلطات    ت امل الرئيسنين التركيز األويل لعمل     لذلك، كا  .املدى الطويل 

الوطنية املسؤولة عن قضايا الرعاية الصحية، أو إعادة التأهيل، أو اخلدمات االجتماعيـة، أو              
العمل، أو اإلعاقة بشكل أعم يف عملية حتديد أهدافها اخلاصة والقابلة للقياس ووضع وتنفيذ              

كفالـة إمكانيـة    انصب التركيز على    طاع اإلعاقة فعالً    عند وجود خطط لق   و .خطط عمل 
حصول الناجني من األلغام على اخلدمات واملزايا املكرسة يف إطار تلـك اخلطـط ووعـي                

 .ةبالتزامات دوهلا مبوجب االتفاقياملختصة الوزارات 

وعلى أساس التمويل املخصص الذي قدمته أستراليا وبلجيكا وسويسرا والنـرويج             -١٠٨
املـشتركة بـني    دعماً لألنشطة   ا ونيوزيلندا، استطاعت وحدة دعم التنفيذ أن تقدم         والنمس

كـل  واضطلعت بزيارات مكثفة لدعم العملية إىل       املعنية  الوزارات إىل مجيع الدول األطراف      
إثيوبيا واألردن وأفغانستان وألبانيا وأنغوال وأوغندا وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبريو          : من
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د ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور والـسنغال والـسودان وصـربيا           وتايلند وتشا 
 .بيساو وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا وموزامبيق ونيكاراغوا واليمن       - وطاجيكستان وغينيا 

 إىل األمـام     اليت تبذهلا الـدول    هود املشتركة بني الوزارات   اجلويهدف دعم العملية إىل دفع      
وتتمثل األهداف يف حتسني قـدرات       .أو تنفيذ خطط جيدة   / و لتحديد أهداف أفضل ووضع   

 األطر املؤسسية وحتسنيحتديد أهدافها اخلاصة ووضع وتنفيذ خطط عمل    على  الدولة الطرف   
 األلغام األرضـية    لضحايايف اخلدمات املتاحة    بغية حتقيق تقدم ملموس      ،ملعاجلة قضايا اإلعاقة  

 .ذوي اإلعاقةوغريهم من األشخاص 

قمة نريويب، أحرز تقدم إذ إن معظم الدول األطراف املعنية قـد            مؤمتر  منذ انعقاد   و  -١٠٩
وملزمة والتحقيق ومناسبة  شاركت، إىل حد ما، يف عملية وضع أهداف حمددة وقابلة للقياس            

. أو خطط عمل وطنية لبلوغ أهداف خطة عمل نريويب فيما يتصل مبساعدة الضحايا            /زمنياً و 
خطط وطنية يف بعض الـدول األطـراف     وُوضعت  أهداف واضحة    ُحددتوللمرة األوىل،   

يف االعتبار يف إطار النهجني     يؤخذ  هدف مساعدة الناجني من األلغام األرضية       وبات  املعنية،  
وعالوة على ذلك، فمنذ انعقاد االجتماع      . األوسع نطاقاً واملتعلقني باإلعاقة وحقوق اإلنسان     

مـن   دولة   ١٣، نقحت على األقل     ٢٠٠٥نوفمرب  /ينالسادس للدول األطراف يف تشرين الثا     
وملزمة زمنياً،  والتحقيق ومناسبة   الدول األطراف املعنية أهدافها لتكون حمددة وقابلة للقياس         

أفغانستان وألبانيا وأنغوال وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية       إثيوبيا و : وهذه الدول هي  
وقامت علـى   . اوكرواتيا وكمبوديا ونيكاراغو  والسلفادور والسودان وصربيا وطاجيكستان     

من الدول األطراف املعنية باستحداث عملية مشتركة بـني الـوزارات أو            دولة   ١٣األقل  
: أو تنفيذ خطة عمل شاملة لبلوغ أهدافها، وهذه الـدول هـي           /شرعت يف ذلك لوضع و    

د وتشاد والـسلفادور    أفغانستان وألبانيا وأنغوال وأوغندا والبوسنة واهلرسك وتايالن      و األردن
 ٢٣وعالوة على ذلك، أعلنت على األقـل        . والسودان وطاجيكستان وكمبوديا  والسنغال  

: من الدول األطراف املعنية عن إحراز تقدم يف حتقيق أهداف حمددة، وهذه الدول هي             دولة  
و وأنغوال وأوغندا وبوروندي والبوسنة واهلرسـك وبـري       أفغانستان وألبانيا   و إثيوبيا واألردن 

والـسودان وصـربيا    وتايلند وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور والـسنغال         
  . واليمن بيساو وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا ونيكاراغوا -وغينيا وطاجيكستان 

يف العمل الـذي جيـري      حكومية خمتصة   ويشارك اآلن خرباء مناسبون من كيانات         -١١٠
شاركون برامج خلـرباء    ت، نظم الرؤساء امل   ٢٠٠٧ ومنذ عام    .االضطالع به مبوجب االتفاقية   

. الدائمة واجتماعات الـدول األطـراف     اللجان  مساعدة الضحايا بالتزامن مع اجتماعات      
واستفادت هذه الربامج إىل أقصى حد من الوقت الذي خصصه املهنيون العاملون يف جماالت              

النقاش وزيادة معرفة اخلرباء املشاركني     الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية بتشجيع       
وقد ركز النقـاش بوجـه      . اإلعاقة بشكل أعم  ومسائل  بالعناصر الرئيسية ملساعدة الضحايا     

خاص على مكانة مساعدة الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات    
االت الـصحة وإعـادة التأهيـل       وباإلضافة إىل املهنيني العاملني يف جم     . االجتماعية والتنمية 
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واخلدمات االجتماعية وحقوق اإلعاقة من الدول األطراف املعنية، استفاد الربنامج كذلك من 
من األلغام وخرباء آخرين من املنظمات الدولية واملنظمـات غـري           للناجني  املشاركة الفعالة   

كن فيه للخـرباء تقاسـم      ويوفر الربنامج املوازي خلرباء مساعدة الضحايا حمفالً مي       . احلكومية
التجارب وحتديد األولويات والتحديات يف تناول حقوق واحتياجات ضحايا األلغام األرضية           
وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة، ويرسم صورة أوضح عن الواقع املعاش يف العديد مـن      

مارسـات  ويف إطار الربامج املوازية، ناقش اخلرباء يف عروضـهم امل         . الدول األطراف املتأثرة  
اجليدة والتطورات اجلديدة يف جماالت كالرعاية الطبية الطارئة وإعادة التأهيل البدين والـدعم   

وإجـراءات  االجتماعي، مبا يشمل الدعم املقدم من األقران، والتمكني االقتصادي          النفسي و 
ـ             ى املـشاركة،   إعادة التأهيل القائمة على اجملتمعات احمللية ومجع البيانات والتنمية اليت تقوم عل

  .وآليات تنسيق قطاع اإلعاقة واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأحرز تقدم ملحوظ يف العديد من احلاالت لتشجيع التفاعل بني الـوزارات علـى         -١١١

فقد عقد بعض الدول األطراف املعنية حلقات عمل مشتركة بني الوزارات           . الصعيد الوطين 
ناقشة وتعزيز التحسينات املدخلة على األهداف ولوضع       ملات الفاعلة املعنية    مجعت كافة اجله  

قدت حلقات عمل أو حلقات دراسية ملناقـشة        ، عُ ٢٠٠٥ومنذ عام   . خطط عمل وتنفيذها  
أو لوضع خطط عمل لبلوغ أهـداف خطـة عمـل    /مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية و 

إثيوبيا وأفغانستان وألبانيا وأنغـوال     :  املعنية على األقل من الدول   دولة   ١٤نريويب، وذلك يف    
وأوغندا والبوسنة واهلرسك وتايلند والسلفادور والسنغال والسودان وطاجيكستان وكمبوديا         

وعالوة على ذلك، عقدت على األقل مخس من الـدول األطـراف           . وكولومبيا ونيكاراغوا 
 التقدم احملرز يف تنفيذ خطـط       ، حلقات عمل للمتابعة بغية استعراض     ٢٠٠٦املعنية، منذ عام    

وهـذه  . العمل اخلاصة هبا، كما وضعت أو هي بصدد وضع أهداف وخطط عمل منقحـة             
 .الدول هي أفغانستان وألبانيا والسلفادور والسودان وطاجيكستان

وتـسلّم الـدول    . وأُحرز تقدم يف حتقيق هدف االتفاقية املتعلق مبساعدة الضحايا          -١١٢
هي تلك اليت تتصل بالعملية، وأن وعـد االتفاقيـة          أُجنزت  اليت  اسب  املكأبرز  األطراف بأن   

هو إحداث تغيري على أرض الواقع يف حياة الناجني وأُسر القتلى واملصابني وجمتمعاهتم             الفعلي  
قابل للقياس أو مستدام يف حيـاة ضـحايا         ملموس أو   بيد أن إمكانية حدوث تغيري      . احمللية

ملشاركة الكاملة من اجلهات الفاعلة احلكومية، وبدون تنفيذ        األلغام ستكون حمدودة، بدون ا    
  .استراتيجيات متماسكة وواقعية

قمة نريويب سارية، وعلى وجه     مؤمتر  وتظل املبادئ اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف          -١١٣
يـشمل  واتباع هنج متكامل وشامل،     الوطنية،  والسيطرة  التحديد عدم التمييز ضد الضحايا،      

ومشاركة مجيع الوكاالت احلكومية املعنيـة، والنـاجني        ا يشمله منظوراً جنسانياً     يف مجلة م  
اخلدمات، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات القادرة على تقدمي املساعدة؛ ويتسم          ومقدمي  

ومع أن هذه املبادئ ال تزال تشكل أساساً متيناً، مثة حاجـة            . بالشفافية والفعالية واالستدامة  
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بقوة أكرب من أجل إحراز     التفامهات  ضوء على بعض املبادئ، وإىل تطبيق بعض        إىل تسليط ال  
املزيد من التقدم حنو إشراك الناجني من األلغام وإدماجهم على حنو فعال وكامل، مبن فـيهم                

، يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والـسياسية يف   والفتيان والرجال النساء والفتيات 
  .ليةجمتمعاهتم احمل

وقد أسفر العمل املتعلق بتنفيذ االتفاقية عن تزايد الفهم ملا مفاده أن معاجلة حقـوق              -١١٤
واحتياجات ضحايا األلغام األرضية التزام طويل األجل يتطلب تنسيق جهود الدول األطراف            

اتت وب. املعنية والوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة والناجني أنفسهم         
اإلعاقـة  الدول األطراف تسلم بأمهية إدماج ضحايا األلغام وغريهم من األشـخاص ذوي             

  .ومشاركتهم الفعالة يف وضع السياسات واخلطط والربامج ويف تنفيذها ورصدها
ومنذ قمة نريويب، تفهمت الدول األطراف على حنو أفضل أن مساعدة الضحايا ينبغي               -١١٥

وقد ُسلط الضوء على مفهوم التنميـة  . تراتيجيات احلد من الفقرأن ُتدمج يف خطط التنمية واس     
الشاملة بوصفها اآللية املالئمة لضمان أن ضحايا األلغام األرضية وغريهم من األشخاص ذوي             

 فيما يتعلق بالرعايـة الـصحية، واخلـدمات         -اإلعاقة حيصلون يف حياهتم على نفس الفرص        
 كـسائر   - والتعليم، واملشاركة يف احلياة اجملتمعيـة        االجتماعية، والدخل الذي يكفل البقاء،    

وأن " مزدوج املسار "غري أن الدول األطراف تدرك كذلك أمهية األخذ بنهج          . قطاعات اجملتمع 
األمر قد يتطلب، عند إدماج مساعدة الضحايا يف الربامج اإلمنائية، تقدمي خدمات متخصـصة              

وباتت الـدول األطـراف     . اواة مع اآلخرين  لضمان متكني الناجني ومشاركتهم على قدم املس      
تسلّم كذلك بأن جهود التنمية اليت تساعد ضحايا األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة ستـستفيد      
باملقابل من إسهاماهتم يف تنمية بلداهنم، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك عن               

وأدركـت الـدول    . واالقتصادية والسياسية طريق مشاركتهم الكاملة يف اجملاالت االجتماعية       
، ةاألطراف اليت بإمكاهنا املساعدة أمهية التعاون اإلمنائي الشامل واملتاح لألشخاص ذوي اإلعاق           

  .مبن فيهم ضحايا األلغام
ومنذ قمة نريويب، تعزز فهم الدول األطراف للحاجة إىل منظور واسع يراعي اجلانب        -١١٦

قوق واحتياجات للوفاء حبجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا، وذلك    اجلنساين والتنوع يف مجيع ا    
وسيتباين البعد اجلنساين ملساعدة الـضحايا      . ةوالرجال ذوي اإلعاق  والفتيات والفتيان   النساء  

وفقا للسياق احمللي من حيث الكيفية اليت تؤثر هبا حوادث األلغـام يف فئـات األشـخاص                 
وينبغي أن ُتراعي   . ك يف اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا     املختلفة، وهو ما جيب مراعاته كذل     

مبن فـيهم املـشردون     ضعيفي احلال،   أحوال وجتارب مجيع األشخاص     كذلك  هذه اجلهود   
  .داخلياً وكبار السن واألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، والفئات املهمشة األخرى

جماالت أو ختصصات جديدة    ال تقتضي تطوير    ويصح القول بأن مساعدة الضحايا        -١١٧
وإمنا تستلزم أن تكون نظم الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية القائمة وبـرامج إعـادة              

 مبن فـيهم    - مالئمةً لتلبية احتياجات مجيـع املواطنني    والسياساتية  التأهيل واألطر التشريعية    
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ولويـة أكـرب لـنظم    غري أن الدول األطراف تسلّم بضرورة إيالء أ.  األرضية ضحايا األلغام 
الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية يف املناطق اليت يكثر فيهـا ضـحايا األلغـام               

 وتعترف الدول األطراف، بـصفة      .األرضية، وذلك لضمان حصوهلم على اخلدمات املالئمة      
ـ               ة خاصة، باحلاجة إىل بذل جهود أكرب لبناء القدرات لتقدمي الرعاية الطبية الطارئـة املالئم

  .لتعزيز فرص جناة ضحايا األلغام األرضية
العمل يف  تشمل  " مساعدة الضحايا "ويف قمة نريويب، اتفقت الدول األطراف على أن           -١١٨

ـ  اتمجع البيانات لفهم نطاق التحدي    : ستة جماالت هي   ؛ والرعايـة الطبيـة الطارئـة       ة القائم
إلدماج االجتمـاعي؛ وإعـادة     واملستمرة؛ وإعادة التأهيل اجلسدي؛ والدعم النفسي وإعادة ا       

 وقد أدت   .وتنفيذهااملناسبة واعتمادها   ووضع القوانني والسياسات العامة     اإلدماج االقتصادي؛   
غري أن الدول األطـراف باتـت       . إطار للعمل توفري   يف    هاماً هذه املكونات الستة احملددة دوراً    

يف ذلك دعم األقران، واحلاجة     أمهية الدعم النفسي وطابعه الشامل، مبا       من ذي قبل    تدرك أكثر   
ن ملساعدة الناجني من األلغام األرضية وأُسر القتلى أو املصابني علـى            إىل زيادة إبراز هذا املكوّ    

الصدمات النفسية النامجة عن انفجار لغم أرضي والنـهوض مبـستوى رفـاههم             التعايف من   
لدخل للناجني مـن األلغـام      وال تزال الدول األطراف ُتسلم بأمهية توفري مصادر ا        . االجتماعي

  .ومتكينهم اقتصادياً لتعزيز اكتفائهم الذايت واستقالهلم
ومنذ مؤمتر قمة نريويب، أصبحت الدول األطراف تدرك أن مـسألة الوصـول إىل                -١١٩

اخلدمات هي مسألة تتعلق بتمكني الناجني من األلغام األرضية من العـيش عيـشاً كرميـاً                
مجيع مناحي احلياة، عن طريق إتاحة فرص الوصول، على قدم          واملشاركة مشاركة كاملة يف     

املساواة، إىل البيئة املادية واخلدمات واالتصاالت واملعلومات، وحتديد العقبات واحلواجز اليت           
وُتسلم الدول  . ما حيتاجونه من خدمات وإزالتها    على  الناجني من األلغام    حصول  حتول دون   

عي اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا احلقوق االجتماعية       األطراف باحلاجة إىل ضمان أن ُترا     
، مبا يف ذلك إزالة احلواجز املادية       ةذوي اإلعاق والرجال  واإلنسانية للنساء والفتيات والفتيان     

  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية واجلغرافية وأية حواجز أخرى
لّم مبفهوم إعادة التأهيل اجملتمعي بوصفه ، باتت الدول األطراف تس  ٢٠٠٥ومنذ عام     -١٢٠

آلية مالئمة يف بعض الدول األطراف لتعزيز اخلدمات املقدمة إىل الناجني وتيسري حـصوهلم              
وباتت الدول األطراف تفهم أن مسألة إعادة التأهيل اجملتمعي مبثابة استراتيجية داخل            . عليها

 نوعية احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبـن        اإلطار العام لتنمية اجملتمع احمللي من أجل حتسني       
فيهم الناجون من األلغام األرضية، وأسرهم، وذلك بتحسني عملية تقدمي اخلدمات إلعـادة             
التأهيل وحتقيق التكافؤ يف الفرص واحلد من الفقر واإلدماج االجتمـاعي لألشـخاص ذوي        

ن الدول األطراف املعنية عـن      وجيري تنفيذ عملية إعادة التأهيل اجملتمعي يف كثري م        . ةاإلعاق
 أنفسهم وأسرهم واملنظمـات واجملتمعـات       ةطريق اجلهود املشتركة لألشخاص ذوي اإلعاق     

اخلدمات الصحية والتعليمية واملهنية واالجتماعية احلكومية وغـري احلكوميـة،          دوائر  احمللية و 
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املبـادئ   ٢٠١٠عـام   ولوحظ أن منظمة الصحة العاملية ستصدر يف        . وغريها من اخلدمات  
  .التوجيهية اجلديدة إلعادة التأهيل اجملتمعي

، زاد فهم الدول األطراف ملفهوم التعليم الشامل كوسيلة لـضمان           ٢٠٠٥ومنذ عام     -١٢١
جودة على مجيع املستويات، مبا يف ذلك التعليم        ة تعليماً ذا    َنيل األطفال والكبار من ذوي اإلعاق     

 وتسلم الدول األطراف حبق مجيـع       .ملهين وتعليم الكبار  االبتدائي والثانوي والعايل والتدريب ا    
األطراف وباتت الدول   . األفراد يف نيل التعليم بغض النظر عن الصعوبات أو اخلصائص الفردية          

تدرك أيضاً أمهية تشجيع التعليم الشامل كجزء من خطط وسياسـات وممارسـات التعلـيم               
حـوادث  رورة لتيسري حصول الناجني من      الوطنية، وتسلِّم باحلاجة إىل دعم األسر حسب الض       

  .على التعليمهذه احلوادث أو أبناء الذين قتلوا أو أصيبوا جراء /واأللغام األرضية انفجار 
قمة نريويب، أصبح للدول األطراف فهم أكثر وضوحا للتحديات الـيت           مؤمتر  ومنذ    -١٢٢

 األشـخاص ذوي    واحتياجات ضحايا األلغام األرضية وغريهـم مـن       الوفاء حبقوق   تواجه  
وتسلِّم الدول األطراف، بوجه خاص، بضرورة معاجلة التحدي املتواصل واملتمثل يف           . اإلعاقة

ترمجة الفهم املتزايد ملسألة مساعدة الضحايا إىل نتائج ملموسة على أرض الواقع من حيـث               
أي تقدم  غري أن الدول األطراف تدرك أيضاً أن إحراز         . جودة احلياة اليومية لضحايا األلغام    

يف هذا اجملال أمر تزيده تعقيداً جمموعة التحديات األوسع نطاقاً اليت تواجه معظـم البلـدان                
وتـشمل  . يهم هو ضمان إحراز تقدم ميكن قياسه للتغلب على هذه التحديات           وما. النامية

السياسات يف كثري من األحيـان إىل حقـوق         عدم نظر مقرري    : التحديات الرئيسية ما يلي   
ضعف القدرات ملعاجلة قضايا اإلعاقة علـى مجيـع املـستويات؛           و بوصفها أولوية؛    اإلعاقة

حمدودية و يف عمليات صنع القرار؛      ةحمدودية أو انعدام فرص إدماج األشخاص ذوي اإلعاق       و
؛  وكيفاً عدم تلبية اخلدمات لالحتياجات كماً    والبيانات املتصلة باإلعاقة ألغراض التخطيط؛      

ضعف وصول على اخلدمات والفرص يف املناطق الريفية أو عدم توفرها؛         حمدودية إمكانية احل  و
هياكل الدولة، ومن مث ضعف القدرة البريوقراطية والتقنية واملالية واملرتبطة باملوارد البـشرية             

عدم ووضع األهداف واخلطط الوطنية والتشريعات وتنفيذها ورصدها على حنو شفاف؛   على  
عـدم  و احلكومية من أجل توفري اخلدمات يف املناطق الريفيـة؛           كفاية املوارد لبناء القدرات   

الوطنية واالهتمام واإلرادة عند مواجهة أولويات أخرى مناِفـسة؛ وعـدم           السيطرة  استدامة  
كفاية التعاون واملساعدة الدوليني طويلي األجل لتوفري املوارد املالية والدعم الـتقين ولـربط          

  .املوارد باالحتياجات احملددة
تواصل االعتماد  وال تزال الدول األطراف ُتقر بأن العديد من الدول األطراف املعنية              -١٢٣

على الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من مقدمي اخلدمات لتوفري اخلدمات     
ومنذ مؤمتر قمة نريويب، قام فريق األمم املتحدة ملكافحة األلغام وجهـات أخـرى              . املناسبة

جلهود املبذولة ملساعدة الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقة والرعايـة الـصحية            بإدماج ا 
واخلدمات االجتماعية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والعمالة والتنمية وحقـوق اإلنـسان            
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وال بـد مـن   . واملساواة بني اجلنسني، وسعوا إىل تعزيز القدرات الوطنية يف هذه اجملـاالت  
آزر بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إذا أُريد حتقيق تقدم قابل للقياس يف             تكثيف التعاون والت  

  .حتسني جودة احلياة اليومية لضحايا األلغام
مساعدة الضحايا يف سياق    أن  ومن اإلجنازات الكبرية اليت حققتها الدول األطراف          -١٢٤

الدول األطـراف   وقد استجابت   . قابلة للقياس، بفضل جهود هذه الدول     أصبحت  االتفاقية  
تقدمي بيانات حمدثة تفصيلية عن وضع مساعدة الضحايا يف         املتشاركني  املعنية لطلب الرؤساء    

حالة مساعدة الـضحايا، يف سـياق       : ُجمعت هذه التقارير يف وثيقة بعنوان     و. تلك البلدان 
 مـن الـدول     ٢٦اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد، يف           

وتوفر هذه التقارير جمموعة من األدلة اليت تشري إىل كيفية حتول           . ٢٠٠٩-٢٠٠٥: األطراف
قمة نريويب من نصوص على الـورق  مؤمتر التفامهات بشأن مساعدة الضحايا املتفق عليها يف    

وهذا يدل على أن تقدماً أُحرز بالفعل رغم أن الدول األطراف تقر بأن هناك     . إىل عمل فعلي  
ى ال تزال مطروحة يف كل جمال من جماالت مساعدة الضحايا لضمان مشاركة             حتديات كرب 

يف احلياة االجتماعيـة    مشاركة كاملة وفعالة    من األلغام وأسر الذين قُتلوا أو أُصيبوا        الناجني  
  .والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعاهتم احمللية

  إدراك نطاق التحديات القائمة    
بتطـوير أو تعزيـز     "قمة نريويب على أن تقوم الدول األطراف املعنية         اتفق يف مؤمتر      -١٢٥

ويف العـام    )٢٣((....)"قدراهتا الوطنية على مجـع البيانـات املتعلقـة بـضحايا األلغـام              
 بشأن عدد الضحايا اجلدد لأللغام    واحملدثة  الدقيقة  املفصلة  البيانات  ، أصبحت   ٢٠٠٥ التايل،

ومل تستطع أي دولة من هـذه الـدول         . طراف املعنية  من الدول األ   ستاألرضية متاحة يف    
ومل ُيبلغ عن القـدرة     . تقدمي معلومات شاملة عن العدد اإلمجايل للناجني واحتياجاهتم احملددة        

على إدماج البيانات املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام يف نظـام املعلومـات الـصحية               
املـؤمتر  وحبلـول   . اإلحالـة /لية فعالة للتنـسيق   نظام مراقبة اإلصابات، ومل ُيبلغ عن آ       أو/و

آليـة شـاملة   وتشغيل من الدول األطراف املعنية عن إنشاء       تسع  االستعراضي الثاين، أبلغت    
من الدول األطراف    دولة   ١٣وذكرت  . جلمع البيانات املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام      

ملتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغـام      بعض القدرات على مجع املعلومات ا     أن لديها   املعنية،  
عن أنه جيري تطوير القدرات جلمع      ثالث دول   منهجية؛ وأبلغت    أو/ولكنها ليست شاملة و   

عـن  دولة طرف واحـدة معنيـة       وأبلغت  . املعلومات املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام     
  .ناجتة عن األلغاماستمرار انعدام القدرة على مجع املعلومات املتعلقة باإلصابات ال

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمــل نــريويب  : األلغــام املـضادة لألفــراد إهنـاء املعانــاة الـيت تــسببها    )٢٣(
APLC/CONF/2004/5،٣٤اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 
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عـن إدمـاج   دولة طرف واحدة معنيـة      املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول    -١٢٦
أو النظام  /البيانات املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام يف نظام املعلومات الصحية الوطين و           

لبيانـات  عن وجود بعض القدرات على إدماج ا أربع دول    الوطين ملراقبة اإلصابات؛ وأبلغت   
أو نظام مراقبة اإلصابات؛    /املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام يف نظام املعلومات الصحية و         

عن أنه جيري تطوير هذه القدرات إلدماج البيانات املتعلقة باإلصـابات           سبع دول   وأبلغت  
 دولة  ١٤وأبلغت  . أو نظام مراقبة اإلصابات   /الناجتة عن األلغام يف نظام املعلومات الصحية و       

من الدول األطراف املعنية عن عدم حدوث تغيري أو حتسن يف القدرة على إدماج البيانـات                
  .املتعلقة باإلصابات الناجتة عن األلغام يف آليات أوسع

من الدول األطراف املعنية عن توافر      أبلغت أربع   املؤمتر االستعراضي الثاين،    وحبلول    -١٢٧
لناجني من األلغام لدعم احتياجات خمططـي الـربامج         معلومات شاملة عن أعداد وأماكن ا     

بعـض املعلومـات     أن لديها    من الدول األطراف املعنية    دولة   ١٤وذكرت  . ولتعبئة املوارد 
 مـن   مخس؛ ويف    وعن نوع جنسهم وأعمارهم    املتاحة عن أعداد وأماكن الناجني من األلغام      

مـن  ثالث  وأبلغت  . ومات الشاملة الدول األطراف املعنية جيري تطوير القدرات لتوفري املعل       
  .الدول األطراف املعنية عن استمرار عدم توفر قدرات على تقدمي معلومات شاملة

من الدول األطراف املعنيـة عـن       دولتان  املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول    -١٢٨
ـ  دولة   ١٣وذكرت  . اإلحالة لتحسني احلصول على اخلدمات    /وجود آلية فعالة للتنسيق    ن م
جيري تطـوير  مخس دول اإلحالة؛ ويف /آلية حمدودة للتنسيقأن لديها الدول األطراف املعنية،  

من الدول األطراف املعنية    ست  وأبلغت  . اإلحالة/القدرات من أجل تطبيق آلية فعالة للتنسيق      
  .اإلحالة/عن استمرار عدم وجود آلية للتنسيق

 دولـة   ٢٢ول األطراف املعنية، فقد أحرزت      واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الد       -١٢٩
الوفـاء حبقـوق    منها بعض التقدم يف حتسني قدراهتا على فهم نطاق التحديات اليت تواجه             

فهناك صورة أوضح بدرجة ملحوظة حلجم التحـدي        . واحتياجات ضحايا األلغام األرضية   
ل األطـراف  الذي قيس، على األقل، بعمليات حساب موثوقة لعدد الناجني يف بعض الـدو       

ومع ذلك، ورغم التطور الذي طرأ على أدوات ومنهجيات مجـع البيانـات             . ٢٦    املعنية ال 
ال يزال الكثري من الدول األطراف املعنية ال يعرف سوى القليل عـن              ،)٢٤(ونظم املعلومات 

وال تزال جهات أخرى غـري      . االحتياجات احملددة للناجني وعن املساعدة املقدمة أو املطلوبة       
ول األطراف أنفسها تضطلع بعدد من أفضل عمليات مجع البيانات، ومل تتحقـق بعـد               الد

ويتمثل التحدي بالنسبة للعديد من الدول األطراف أثناء        . السيطرة الوطنية على هذه املسألة    

__________ 

 the WHO’s Guidelines for Conducting: الوثائق التوجيهية املتاحة منذ قمة نـريويب مـا يلـي   تشمل )٢٤(

Community Surveys on Injuries and Violence; Handicap International’s Conducting Survey 

on Disability:  A Comprehensive Toolkit - National Disability Survey in Afghanistan; and the 

Mine Action Information Centre’s Landmine casualty data: best practices guidebook. 
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 يف تعزيز قدراهتا يف جمال مجع البيانات املتعلقة باإلعاقة، مبا يف            ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠الفترة من   
أللغام، وإدماج هذه النظم يف إطار النظم القائمة املتعلقة باملعلومات الـصحية،            ذلك ضحايا ا  

وضمان إمكانية الوصول الكامل إىل املعلومات من أجل دعم احتياجات خمططـي الـربامج              
  .وتعبئة املوارد

  الرعاية الطبية الطارئة واملستمرة    
إنـشاء وتعزيـز    "راف املعنيـة    على أن تتوىل الدول األط    اُتفق يف مؤمتر قمة نريويب        -١٣٠

خدمات الرعاية الصحية املطلوبة لالستجابة لالحتياجات الطبية العاجلة واملستمرة لـضحايا           
، وعلى أن توفري الرعاية الطبية الطارئة واملستمرة بشكل مالئم، أو عدم توفريها، (...)األلغام 

  .)٢٥("مله تأثري عميق يف التعايف الفوري وطويل األجل لضحايا األلغا
من الدول األطراف املعنية عـن معلومـات أو          دولة   ١٣بلغ  ت، مل   ٢٠٠٥ويف عام     -١٣١

خدمات لتوفري الرعاية الطبية الطارئة إلصابات األلغام يف املناطق املتضررة املعروف أهنا تعاين             
 توفر   من الدول األطراف املعنية عن     ثالثويف املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت      . اً مزمن اًختلف

اخلدمات الشاملة لتقدمي الرعاية الطبية الطارئة لإلصابات الناجتة عـن األلغـام يف املنـاطق               
عن توفر اخلدمات يف مستوى معني لتقدمي الرعاية الطبية الطارئة           دولة   ١١املتضررة، وأبلغت   

 أن اهلياكل األساسية لتقدمي   مثاين دول   ولكن مع وجود بعض الفجوات يف اخلدمات، وأبلغت         
أو أهنا خالف ذلك أوجه قصور أو / واً شديدالرعاية الطبية الطارئة متوفرة ولكنها تعاين خلالً

حتسن /من الدول األطراف املعنية عن عدم حدوث تغيري       ومل تبلغ سوى أربع     . يف حالة رديئة  
  .يف اخلدمات املتعلقة بتوفري الرعاية الطبية الطارئة

ول األطراف املعنية حتدياً كبرياً متثل يف ضرورة        ، واجه كثري من الد    ٢٠٠٤ويف عام     -١٣٢
ضمان تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف املناطق املتضررة على تقدمي اإلسـعافات              

وزاد . األلغام األرضية والصدمات األخرى بفعالية    باألولية الطارئة إلسعاف حاالت اإلصابة      
س يف اجملتمعات احمللية املتضررة مـن األلغـام   إدراك الدول األطراف لفوائد تدريب عامة النا  

ويـسمح  .  احلوادث خلفض معدالت الوفيات بتقدمي الرعاية يف أسرع وقت ممكن بعد وقوع          
إمكانية احلـصول   زيادة  مقدمي اإلسعافات األولية على صعيد القرية واجملتمع احمللي         تدريب  

يف ملقدمي اإلسـعافات األوليـة      وُتوفر هذا التدريب    . على اخلدمات جبعلها قريبة من الناس     
مؤسسة رعاية ضحايا   ، و Emergencyمنظمة  البلدان األطراف املعنية منظمات غري حكومية مثل        

، واجلمعيـات  واللجنة الدولية للصليب األمحر، (Trauma Care Foundation (TCF))الصدمات 
  .العاملية  ومنظمة الصحةالوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر،

__________ 

ـ     : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٢٥( ، ٢٠٠٩-٢٠٠٥ريويب  خطـة عمـل ن
APLC/CONF/2004/5،٢٩اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 
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عـدم وجـود   من الدول األطراف املعنية عـن   دولة   ١٣، أبلغت   ٢٠٠٥ويف عام     -١٣٣
ملقدمي اإلسعافات األولية وغريهم مـن األخـصائيني يف جمـال           تدريب، على حد علمها،     

املـؤمتر  وحبلول  . أو أن التدريب متاح ولكنه غري كاف لتلبية االحتياجات         لديها،   الصدمات
ول األطراف املعنيـة أن التـدريب متـاح ملقـدمي           من الد ست  االستعراضي الثاين أبلغت    

أن سـبع دول    اإلسعافات األولية وغريهم من األخصائيني يف جمال الـصدمات، وأبلغـت            
التدريب متاح ملقدمي اإلسعافات األولية وغريهم من األخصائيني يف جمال الصدمات ولكن            

تاح ملقدمي اإلسعافات   أن التدريب م  عشر دول   فعاليته حمدودة بسبب نقص املوارد، وأبلغت       
ومل . األولية وغريهم من األخصائيني يف جمال الصدمات ولكنه غري كاف لتلبية االحتياجات           

  .حتسن يف التدريب املتاح/من الدول األطراف املعنية عن عدم حدوث تغيريتبلغ سوى ثالث 
الرعاية لضحايا الصدمات، بواسطة موظفني حاصلني على تـدريب         ويطرح تقدمي     -١٣٤

جيد يف مرافق مهيأة كما ينبغي وتقع على مقربة ممن قد حيتاجوهنا، حتديا لكثري من الـدول                 
التدريب كذلك حتديا لكثري من الدول األطـراف فيمـا خيـص            ويطرح  . األطراف املعنية 

، مل  ٢٠٠٥ويف عـام    . وغريهم من األخصائيني  واملمرضني  يف الصدمات   املختصني  اجلراحني  
 األطراف املعنية أية معلومات، أو أبلغت أن خدمات تقدمي الرعاية           من الدول  دولة   ١٣تقدم  

. لضحايا الصدمات يف مرافق قريبة من املناطق املتضررة يف وضع متخلف بـصورة مزمنـة              
عـن تـوافر    من الدول األطراف املعنيـة      دولتان  املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول  

قربة مـن املنـاطق     ، على م  مرافق مهيأة جيداً  خدمات شاملة لرعاية ضحايا الصدمات، يف       
عن إتاحة اخلدمات يف مستوى معني مع وجود فجوات يف هذه            دولة   ١٢املتضررة، وأبلغت   
 أن اهلياكل األساسية لتقدمي اخلدمات متوفرة ولكنها تعاين خلالً        مثاين دول   اخلدمات، وأبلغت   

الدول ومل تبلغ سوى أربع من      . أو أهنا خالف ذلك يف حالة رديئة      أوجه قصور   أو  / و اًشديد
وُيتاح . حتسن يف اخلدمات، أو عن عدم توفر القدرات/األطراف املعنية عن عدم حدوث تغيري   

يف مستشفيات احملافظات عـن طريـق       واملمرضني  تدريب اجلراحني املختصني يف الصدمات      
ولية للصليب األمحر   منظمة الصحة العاملية واللجنة الد    يف الدول األطراف املعنية     برامج تنفذها   

 .(TCF)  ومؤسسة رعاية ضحايا الصدمات    Emergencyمنظمة  ومنظمات غري حكومية مثل     
وقد أعدت وثائق توجيهية جديدة ملساعدة الدول األطراف يف مواجهـة التحـديات الـيت          

  .)٢٦(تعترض سبيل تقدمي خدمات الرعاية املالئمة لضحايا الصدمات

__________ 

 the WHO’s programme for Integrated Management on Emergencyانظر علـى سـبيل املثـال     )٢٦(

Essential Surgical Care - E-learning tool kit, 2007, the WHO’s Guidelines for Essential 

Trauma Care; WHO’s Essential Trauma Care Project: Checklists for Surveys of Trauma 

Care Capabilities; WHO’s Prehospital Trauma Care Systems; ICRC’s First Aid in armed 

conflicts and other situations of violence; ICRC’s Hospitals for war-wounded: a practical 

guide for setting up and running a surgical hospital in an area of armed conflict; and IFRC’s 

Improving Health Care in the Community. 
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حتدياً يتمثل يف ضمان قدرة املرافق الطبية       يواجه  طراف  كثري من الدول األ   وال يزال     -١٣٥
ما يلزم من موظفني ومعدات ولوازم      على أن توفر مستوى وافياً من الرعاية وأن يكون لديها           

وعالوة على ذلك، يواجـه بعـض الـدول األطـراف           . الستيفاء املعايري األساسية  وأدوية  
ررة، حيث يصعب نقل املصابني الـذين       مشكالت نامجة عن ُبعد اخلدمات عن املناطق املتض       

من الدول األطـراف     دولة   ١٤، مل تقدم    ٢٠٠٥ويف عام   . حيتاجون للرعاية إىل هذه املرافق    
املعنية أية معلومات، أو أبلغت أن مرافق الرعاية الصحية يف املناطق املتضررة يف وضع متخلف   

من الدول األطراف املعنية أن      مخساملؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول  . بصورة مزمنة 
وأدوية ولوازم  موظفني ومعدات   ما يلزم من    لديها  مرافق الرعاية الصحية يف املناطق املتضررة       

ما يلـزم مـن     لديها  أن مرافق الرعاية الصحية      دولة   ١٢، وأبلغت   الستيفاء املعايري األساسية  
أن ست دول   د، وأبلغت   ولكنها حمدودة بسبب نقص املوار    وأدوية  ولوازم  موظفني ومعدات   

ولكنـها ال تكفـي     واألدوية  واللوازم  لديها بعض املوظفني واملعدات     مرافق الرعاية الصحية    
من الدول األطراف املعنية عـن عـدم        ومل تبلغ سوى ثالث     . لتلبية االحتياجات األساسية  

  .حتسن أو عن عدم القدرة على تقدمي املستوى املناسب من الرعاية الصحية/حدوث تغيري
 دولة منـها    ١٨واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف املعنية، أحرزت            -١٣٦

على األقل بعض التقدم يف حتسني قدراهتا على تقدمي الرعاية الطبية الطارئة واملستمرة لتلبيـة               
 أُحرز شيء من التقدم يف تدريب     قمة نريويب،   مؤمتر  ومنذ  . احتياجات ضحايا األلغام األرضية   

واملعنيني بتـوفري اإلسـعافات األوليـة       واملمرضني  اجلراحني املختصني يف معاجلة الصدمات      
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الدول األطراف املعنية          . الطارئة، مبن فيهم عامة الناس    

ما زالت تبلغ عن وجود نقص يف املوظفني املدربني واألدوية والتجهيزات واهلياكل األساسية             
والصدمات األخـرى علـى النحـو       األرضية  مة ملعاجلة اإلصابات النامجة عن األلغام       الالز

 ملساعدة الدول األطـراف،     ةمبادئ توجيهية جديد  رغم وضع    عالوة على أنه  هذا  . املناسب
وسيكون التحدي الذي    .يزال قائماً فيما يتعلق بتطبيق هذه املبادئ التوجيهية        فإن التحدي ال  

 يف ضمان تدريب موظفي الرعايـة        متمثالً ٢٠١٤-٢٠١٠ يف الفترة    يواجه الدول األطراف  
الصحية وعامة الناس يف املناطق املتضررة يف جمال اإلسـعافات األوليـة الطارئـة، وذلـك           

؛ وزيادة  لالستجابة على حنو فعال لإلصابات النامجة عن األلغام األرضية والصدمات األخرى          
؛ األخصائينيوغريهم من   واملمرضني   الصدمات   فرص التدريب لصاحل اجلراحني املختصني يف     

على قدم املساواة مع    واملستمرة  وضمان متتع النساء والفتيات خبدمات الرعاية الطبية الطارئة         
وضمان ؛  على أساس اجلنس  متييزاً قائماً   اآلخرين، مبا يف ذلك يف املناطق اليت تعاين فيها املرأة           

       وتـوافر   من الرعايـة     بتقدمي مستوى مناسب   املتضررة   مرافق الرعاية الصحية يف املناطق    قيام  
  . الستيفاء املعايري األساسيةما يلزم من موظفني ومعدات ولوازم وأدوية لديها 
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  إعادة التأهيل اجلسدي    
زيادة القدرات الوطنية يف    " الدول األطراف     على أن تتوىل   قمة نريويب مؤمتر  اُتفق يف     -١٣٧

، ومت  (...)"سدي لضمان فعالية توفري خدمات إعادة التأهيل اجلسدي         جمال إعادة التأهيل اجل   
تقومي األعـضاء   /خدمات إعادة التأهيل اجلسدي وتركيب األطراف االصطناعية      التسليم بأن   

، ولتعزيـز   تشكل شروطاً أساسية للتعايف التام للناجني من األلغام األرضية وإعادة إدماجهم          
الصدر  دوا أحد األطراف أو أُصيبوا يف مستوى البطن أو        فقالرفاه اجلسدي لألشخاص الذين     

قمة نريويب، باتـت الـدول      مؤمتر  ومنذ  . )٢٧(السمعأو  البصر  أو العمود الفقري، أو فقدوا      
اخلدمات وضـمان اسـتدامة     احلصول على   األطراف أفضل إدراكاً لضرورة زيادة إمكانية       

من الدول األطراف مخس ، أبلغت ٢٠٠٥ويف عام . القدرات الوطنية إلعادة التأهيل اجلسدي
خدمات إعادة التأهيل اجلـسدي    أو عن ختلف    املعنية عن عدم توفر معلومات عن اخلدمات،        

مل تبلـغ  املؤمتر االستعراضي الثاين، وحبلول . االحتياجاتوعدم تلبيتها لألشخاص ذوي اإلعاقة    
ل اجلسدي، مبا يف ذلك     خدمات شاملة إلعادة التأهي   عن وجود   من الدول األطراف املعنية     أي  

إنتاج األطراف االصطناعية وإصالحها، وموظفني مدربني تدريباً جيداً يف مرافق مهيأة جيـداً،             
 ٢٠هذه اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغام؛ وأبلغت            وعن إتاحة   

ول عليهـا؛   اخلدمات الشاملة مع وجود فجوات يف اخلدمات ويف فرص احلص         دولة عن توافر    
خلـالً   موجودة ولكنها تعاين     اهلياكل األساسية إلعادة التأهيل اجلسدي    ثالث دول أن    وأبلغت  
        دولة طرف معنيـة واحـدة    ويف  . أو أهنا خالف ذلك يف حالة رديئة      أوجه قصور   أو  /شديداً و 

  .ال تزال خدمات إعادة التأهيل اجلسدي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مستوى متخلف
، واجه كثري من الدول األطراف املعنية حتدياً كبرياً متثل يف ضرورة            ٢٠٠٤ويف عام     -١٣٨

واملمرضـون  يف جمال إعادة التأهيل مبن فـيهم األطبـاء      املختصني  زيادة أعداد املتدربني من     
مـن  سـبع   ، أبلغت   ٢٠٠٥ويف عام   . واألخصائيون يف العالج الطبيعي ويف تقومي األعضاء      

يف جمال إعادة التأهيل يف     للمختصني  ة عن عدم وجود تدريب معروف       الدول األطراف املعني  
من الدول األطراف املعنية عـن      سبع  املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول  . تلك البلدان 

أن التدريب متاح   تسع دول   يف جمال إعادة التأهيل؛ وأبلغت      للمختصني  فرص التدريب   توافر  
أن التدريب متاح ولكنه غري كاف      مثاين دول   د؛ وأبلغت   ولكنه غري فعال بسبب نقص املوار     

تـدريب  مل ُيبلغ عـن وجـود       من الدول األطراف املعنية       نيدولتويف  . لتلبية االحتياجات 
يف جمال إعادة التأهيل، مبن للمختصني وهذا التدريب متاح . يف جمال إعادة التأهيلللمختصني  

 العالج الطبيعي، عن طريق برامج تنفذها       ائيوراف االصطناعية والتقومي وأخص   فيهم فنيو األط  
 اهليئة الدوليـة ملـساعدة ذوي       اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمات غري حكومية مثل       

  . يف الدول األطراف املعنية(TCF)مؤسسة رعاية ضحايا الصدمات  و)HI(اإلعاقة 
__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٢٧(
APLC/CONF/2004/5،٣٠اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 
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ملنظمات الوطنيـة   وتسلّم الدول األطراف بضرورة إشراك مجيع الوزارات املختصة وا          -١٣٩
واإلقليمية والدولية املعنية بالصحة وإعادة التأهيل يف وضع خطط لقطاع إعادة التأهيل لضمان             
االستدامة طويلة األجل والتنسيق الفعال يف جمال حتسني نوعية الرعاية وزيادة أعداد املستفيدين             

من الدول األطراف    دولة   ٢٢، مل تكن يف     ٢٠٠٥ويف عام   . من برامج إعادة التأهيل اجلسدي    
، أبلغـت  ٢٠٠٩وحبلول عـام  . املعنية خطط معروفة متعددة القطاعات يف جمال إعادة التأهيل    

من الدول عن وضع وتنفيذ خطط متعددة القطاعات يف جمال إعادة التأهيل بالتعاون مع              دولتان  
ت اخلطط  أهنا وضع سبع دول   مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم ذوو اإلعاقة؛ وأبلغت          

خطة متعـددة   ثالث دول أهنا تعتزم وضع      ولكن التنفيذ حمدود بسبب نقص املوارد؛ وأفادت        
مـن الـدول     دولـة    ١٤وأبلغت  . أو بدأت وضعها فعالً   /والقطاعات يف جمال إعادة التأهيل      

  . األطراف املعنية عن استمرار عدم وجود خطط متعددة القطاعات يف جمال إعادة التأهيل
 الدول األطراف تدرك على حنو أفضل التحديات الـيت يواجههـا ذوو             وأصبحت  -١٤٠

، يف سبيل الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل         األرضية اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغام     
وتـسلّم الـدول    . اجلسدي، وخباصة بسبب موقع اخلدمات املتاحة وتكلفة احلصول عليها        

 إىل مواقع اخلدمات، أو إتاحة اخلدمات على مقربة         األطراف بأنه قد يلزم ضمان نقل الناجني      
من الدول   ١٥، مل تبلغ    ٢٠٠٥ويف عام   . ممن حيتاجوهنا، مثالً عن طريق عيادات تقومي متنقلة       

األطراف املعنية عن برامج أو سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغرايف أو التكلفة أو السن أو  
األرضـية  قبات أمام حصول الناجني من األلغام       نوع اجلنس أو املركز االجتماعي ال متثل ع       

مـن  أربـع   املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول  . على خدمات إعادة التأهيل اجلسدي    
أو سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغـرايف أو         /الدول األطراف املعنية عن وجود برامج و      

ثل عقبات أمام حصول الناجني من      التكلفة أو السن أو نوع اجلنس أو املركز االجتماعي ال مت          
أهنـا وضـعت    بعشر دول   على خدمات إعادة التأهيل اجلسدي؛ وأفادت       األرضية  األلغام  
تسع دول أهنا وضعت السياسات ولكن فعاليتها حمدودة بسبب نقص املوارد؛ وأبلغت /الربامج
عن اسـتمرار   ة  األطراف املعني من الدول   عشر  وأبلغت  . هاالسياسات ولكنها مل ُتنفّذ   /الربامج

  .عدم وجود برامج أو سياسات لتحسني إمكانية احلصول على اخلدمات
علـى   دولة   ١٦واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف املعنية، أحرزت            -١٤١

 يف حتسني قدراهتا على تقدمي خدمات إعادة التأهيل اجلسدي للناجني من األلغام             األقل تقدماً 
قمة نريويب، أُحرز تقدم يف وضع مبادئ توجيهية جديدة، ويف تدريب           ؤمتر  مومنذ  . األرضية

تقومي األعضاء يف البلدان املتضررة من األلغام وإنتاج        /فنيني يف تركيب األطراف االصطناعية    
وعلى الرغم من ذلك، فإن االحتياجات يف هذا اجملال ال تزال تتجاوز            . )٢٨(األجهزة املساعدة 

__________ 

 Prosthetics and Orthotics Project Guide: Supporting P&O Services in Lowال سبيل املثانظر على  )٢٨(

Income Settings; and Prosthetics and Orthotics Programme Guide: Implementing P&O Services 

in Low-Income Settings; and WHO’s Guidelines on the provision of Manual Wheelchairs in less 

resourced settings. 
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وسيظل التحدي الرئيسي الذي يواجه الكثري من الدول        . ة للخدمات مستوى املوارد املخصص  
يف املختـصني   زيادة عدد املتدربني من     :  متمثالً فيما يلي   ٢٠١٤-٢٠١٠األطراف يف الفترة    
واألخصائيون يف العالج الطبيعي ويف تقومي      واملمرضون   مبن فيهم األطباء     ،جمال إعادة التأهيل  

يف جمال إعادة التأهيـل مبـن فـيهم األطبـاء           لمختصني  لاألعضاء؛ وزيادة فرص التدريب     
واألخصائيون يف العالج الطبيعي ويف تقومي األعضاء؛ حتسني فـرص النـاجني            واملمرضون  

 وضـمان وصـول النـساء       ،املقيمني يف أماكن نائية يف الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل         
تأهيل اجلسدي، مبا يف ذلك يف      والفتيات على قدم املساواة مع اآلخرين إىل خدمات إعادة ال         

االقتضاء؛ وزيادة املـوارد  حسب  على أساس اجلنس،    متييزاً قائماً   املناطق اليت تعاين فيها املرأة      
  . الوطنية لضمان استدامة وجودة برامج إعادة التأهيل اجلسدي يف األجل الطويل

  اإلشراك يف احلياة االجتماعية/الدعم النفسي وإعادة اإلدماج    
تطوير قدراهتا على تلبيـة     "قمة نريويب على أن تتوىل الدول األطراف        اُتفق يف مؤمتر      -١٤٢

وال تـزال الـدول     . )٢٩((...)"احتياجات ضحايا األلغام من الدعم النفسي واالجتماعي،        
على أهنـا مـن     اإلشراك يف احلياة االجتماعية     /األعضاء تفهم الدعم النفسي وإعادة اإلدماج     

األلغام، وأُسر من قُتلوا أو أُصيبوا، يف التغلب على الصدمات     الناجني من   األنشطة اليت تساعد    
وميكن مـن   . والنهوض مبستوى الرفاه االجتماعي   األلغام األرضية   النفسية النامجة عن انفجار     

. خالل الدعم النفسي واالجتماعي املناسب إحداث تغيريات هامة يف حياة ضحايا األلغـام            
ك أن الدعم النفسي، مبا يف ذلك دعم األقران، ضروري يف الفترة            وباتت الدول األعضاء تدر   

اليت تعقب وقوع اإلصابة مباشرة، وقد تستمر احلاجة إليه يف أوقات خمتلفة من حياة الناجي               
  .من األلغام

، واجه كثري من الدول األطراف املعنية حتدياً كبرياً متثل يف ضرورة            ٢٠٠٤ويف عام     -١٤٣
مـن  تسع  ، مل تكن يف     ٢٠٠٥ويف عام   . ية واحمللية على تقدمي اخلدمات    زيادة القدرات الوطن  

املـؤمتر  وحبلول  . الدول األطراف املعنية خدمات معروفة لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي        
أن خدمات الدعم النفسي واالجتماعي     دولة طرف معنية واحدة     االستعراضي الثاين، أبلغت    

ذوي اإلعاقة،  لتدريباً جيداً يف مرافق مهيأة جيداً، وميكن        مبوظفني مدربني   متاحة وأهنا مزودة    
        أن اخلـدمات   دولـة    ١١االستفادة من خدماهتا؛ وأبلغـت      مبن فيهم الناجون من األلغام،      

عـن   دولـة    ١٢متاحة وميكن احلصول عليها ولكنها حمدودة بسبب نقص املوارد؛ وأبلغت           
أو أهنا  أوجه قصور   أو  / و اً شديد ها تعاين خلالً  وجود اهلياكل األساسية لتقدمي اخلدمات ولكن     

خـدمات الـدعم    ومل تقدم دولتان طرفان معنيتان تقريراً عن        . خالف ذلك يف حالة رديئة    
  . النفسي واالجتماعي

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٢٩(
APLC/CONF/2004/5،٣١اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 
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 معروفة عن املمارسة    مبادئ توجيهية مالئمة ثقافياً   توجد  ، مل تكن    ٢٠٠٥ويف عام     -١٤٤
 .من الدول األطراف املعنيـة     دولة   ٢٦االجتماعي يف   اجليدة يف جمال تقدمي الدعم النفسي و      

عن وضع وتنفيذ مبـادئ     دولة طرف معنية واحدة     املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت     وحبلول  
ملمارسة اجليدة يف جمال تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي؛ وأبلغت عن اتوجيهية مالئمة ثقافياً  

 دولة  ٢٣ويف  . تنفيذ حمدود بسبب نقص املوارد    ولكن ال ما وضعتا مبادئ توجيهية     هندولتان أ 
  .من الدول األطراف املعنية ال تزال ال توجد مبادئ توجيهية مالئمة ثقافياً معروفة

تدريب معروف لألخصائيني يف الطـب النفـسي        يوجد  ، مل يكن    ٢٠٠٥ويف عام     -١٤٥
 األطـراف   الـدول  دولة من    ١٦ يف   أو األخصائيني يف العمل االجتماعي    /وعلماء النفس و  

من الدول األطراف املعنية عن وجـود      أبلغت مخس   املؤمتر االستعراضي الثاين    وحبلول  . املعنية
أو األخـصائيني يف العمـل      /تدريب مالئم لألخصائيني يف الطب النفسي وعلماء النفس و        

أن التدريب متاح ولكن فعاليته حمدودة بسبب نقص املـوارد؛          دولتان  االجتماعي؛ وأبلغت   
وال يزال التـدريب    . أن التدريب متاح ولكنه ال يكفي لتلبية االحتياجات        دولة   ١٥وأبلغت  

  .من الدول األعضاء املعنيةأربع غري متاح يف 
وباتت الدول األطراف تدرك أن اجلهود املبذولة لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي             -١٤٦

ثلون موارد وميكن التعويل    ينبغي أن تستفيد استفادة كاملة من كون ضحايا األلغام أنفسهم مي          
من  ١٥توجد يف   ، مل تكن    ٢٠٠٥ويف عام   . عليهم بوصفهم شركاء بّنائني يف إطار الربامج      

من الدول ثالث ، أبلغت ٢٠٠٩ويف عام . دعم األقرانمعروفة لالدول األطراف املعنية برامج 
غريهم مـن ذوي    دعم األقران ميكن للناجني من األلغام و      لبرامج  وجود  األطراف املعنية عن    

أن الربامج متاحة ولكنها حمدودة بسبب نقـص        االستفادة منها؛ وأبلغت ست دول      اإلعاقة  
أوجه قصور  أو  / و اً شديد أهنا طورت الربامج ولكنها تعاين خلالً     عشر دول   املوارد؛ وأبلغت   

مـن  برامج دعم األقران غري معروفة يف سـت         وال تزال   . برامج ضعيفة ذلك  أو أهنا خالف    
  . األطرافالدول
من الدول األطراف املعنية خطـة تعليميـة         دولة   ١٩، مل تكن يف     ٢٠٠٥ويف عام     -١٤٧

املـؤمتر  وحبلـول   . شاملة معروفة لألطفال ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون مـن األلغـام           
من الدول األطراف املعنية عن وضع وتنفيذ خطط تعليميـة          ، مل تبلغ أي     االستعراضي الثاين 

ُوضعت اخلطط ولكن التنفيذ حمـدود بـسبب         دولة   ١٢ ذوي اإلعاقة؛ ويف     شاملة لألطفال 
الدول مثاٍن من وال تزال . وضعهاأو بدأت يف /وتعتزم ست دول وضع خطط ونقص املوارد؛ 

  .ةلتعليم األطفال ذوي اإلعاقتوجد لديها خطط شاملة معروفة األطراف املعنية ال 
دول األطراف املعنيـة عـن بـرامج أو         من ال  دولة   ٢٤، مل تبلغ    ٢٠٠٥ويف عام     -١٤٨

سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغرايف أو التكلفة أو السن أو نـوع اجلـنس أو املركـز             
متثل عقبات أمام حصول الناجني من األلغام على خدمات الـدعم النفـسي              االجتماعي ال 

مـن الـدول     مل تبلـغ أي   املؤمتر االستعراضي الثاين،    وحبلول  . وإعادة اإلدماج االجتماعي  
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أو سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغرايف أو التكلفـة   /األطراف املعنية عن وجود برامج و     
أو السن أو نوع اجلنس أو املركز االجتماعي ال متثل عقبات أمام حصول الناجني من األلغام                

ولكن فعاليتها حمدودة بسبب   سياسات  /وأبلغت ست دول أهنا وضعت برامج     على اخلدمات؛   
عن استمرار عدم وجود برامج أو       دولة من الدول األطراف املعنية       ١٨وأبلغت  . املواردنقص  

  .سياسات لتحسني إمكانية احلصول على اخلدمات
علـى   دولةً   ٢٥واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف املعنية، أحرزت            -١٤٩
عم النفسي وإعـادة اإلدمـاج      يف حتسني قدراهتا على تقدمي خدمات الد      بعض التقدم   األقل  

وأُسر من قُتلـوا أو أُصـيبوا وتلبيـة    األرضية االجتماعي لضمان حقوق الناجني من األلغام   
قمة نريويب أُحرز تقدم يف وضع مبادئ توجيهية جديدة، ويف تدريب           مؤمتر  ومنذ  . احتياجاهتم

 يف احلياة االجتماعيـة     اإلشراك/دمي الدعم النفسي وإعادة اإلدماج    جمال تق املوظفني الفنيني يف    
هذا اجملـال بالعنايـة أو      مل حيظ   وعلى الرغم من ذلك،     . )٣٠(يف البلدان املتضررة من األلغام    

وسيظل التحدي الرئيسي الـذي     . باملوارد الالزمة لتلبية احتياجات ضحايا األلغام تلبية وافية       
زيادة القـدرات   : لي متمثالً فيما ي   ٢٠١٤-٢٠١٠يواجه الكثري من الدول األطراف يف الفترة        

الوطنية واحمللية على تقدمي خدمات الدعم النفسي واالجتماعي؛ وتعزيز إمكانية احلصول علـى             
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي؛ وزيادة فرص تدريب العلماء النفـسيني واألخـصائيني            

يات خبدمات  االجتماعيني والعاملني يف برامج دعم األقران واملدرسني؛ وضمان متتع النساء والفت          
الدعم النفسي واالجتماعي على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك يف املناطق اليت تعاين فيها                

  . على أساس اجلنس؛ وزيادة فرص األطفال ذوي اإلعاقة لنيل التعليممتييزاً قائماً املرأة 

  إعادة اإلدماج االقتصادي    
تقدمي الدعم بنشاط   " الدول األطراف املعنية     قمة نريويب، على أن تتوىل    اُتفق يف مؤمتر      -١٥٠

إلعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لضحايا األلغام، مبا يف ذلك توفري فـرص التعلـيم              
والتدريب املهين وتطوير أنشطة اقتصادية مستدامة وتوفري فرص للعمل يف اجملتمعات احملليـة             

األوسع للتنمية االقتصادية، والعمل جبد     املتضررة من األلغام، وإدماج هذه اجلهود يف اإلطار         
وال تـزال الـدول     . )٣١("لضمان زيادة عدد من يتم إدماجهم اقتصادياً من ضحايا األلغـام          

بوصفها برامج مـساعدة    االقتصادية  اإلشراك يف احلياة    /األطراف تنظر إىل برامج إعادة اإلدماج     
ا أو أُصيبوا يف اجملتمعات املتـضررة،      األلغام وأُسر من قُتلو   للناجني من   حتسن الوضع االقتصادي    

__________ 

 the IFRC’s Psychological Support: Best Practices from Red Cross andانظر على سبيل املثـال   )٣٠(

Red Crescent Programmes; the IFRC’s Community-Based Psychological Support Training 

Manual; and Handicap International’s Fun inclusive! Sports and games as means of 

rehabilitation, integration and integration for children and young people with disabilities. 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       :  تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد        إهناء املعانـاة الـيت     )٣١(

APLC/CONF/2004/5،٣٢اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 



APLC/CONF/2009/9 

73 GE.10-61335 

وذلك عن طريق التعليم والتنمية االقتصادية للهياكل األساسية يف اجملتمعات احمللية وتوفري فرص             
  . يزال التمكني االقتصادي ميثل أولوية قصوى بالنسبة إىل كثري من الناجني وأسرهم وال. العمل
طراف املعنيـة عـن وجـود بـرامج     من الدول األعشر ، مل تبلغ    ٢٠٠٥ويف عام     -١٥١

أو أسرهم، أو أبلغـت أن      /وخدمات لتعزيز إعادة اإلدماج االقتصادي للناجني من األلغام و        
من الدول  مل تبلغ أي    املؤمتر االستعراضي الثاين،    وحبلول  . اً مزمن اًالربامج واخلدمات تعاين ختلف   

أسـرهم   أو/ ذوي اإلعاقـة و    وغريهم مـن  األرضية  األطراف املعنية أن الناجني من األلغام       
التدريب وخمططات التمويل املتناهي الصغر وغري ذلك من        شاملة ومن   يستفيدون من برامج    

بعض الـربامج   عشر دول توجد    األنشطة اليت تعزز التنمية االقتصادية جملتمعاهتم احمللية؛ ويف         
ولكنـها  برامج وخدمات  دولة توجد ١٣واخلدمات ولكن هناك فجوات يف اخلدمات؛ ويف    

 نيدولتوال تزال الربامج واخلدمات غري معروفة يف        . نقصاً يف املوارد  أو  / و اً شديد تعاين خلالً 
  .من الدول األطراف املعنية

من الدول األطراف املعنيـة عـن بـرامج أو           دولة   ٢٠، مل تبلغ    ٢٠٠٥ويف عام     -١٥٢
اجلـنس أو املركـز   سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغرايف أو التكلفة أو السن أو نـوع           

على خـدمات بـرامج     األرضية  متثل عقبات أمام حصول الناجني من األلغام         االجتماعي ال 
الدول األطراف  مل تبلغ أي من     املؤمتر االستعراضي الثاين،    وحبلول  . إعادة اإلدماج االقتصادي  
 السن أو أو سياسات تضمن أن عوامل البعد اجلغرايف أو التكلفة أو       /املعنية عن وجود برامج و    

األرضـية  نوع اجلنس أو املركز االجتماعي ال متثل عقبات أمام حصول الناجني من األلغام              
ولكن فعاليتها حمـدودة  أو سياسات /وأبلغت تسع دول أهنا وضعت برامج و على اخلدمات؛   

أو سياسـات ولكنـها     /أهنا وضعت بـرامج و    دولة واحدة   بسبب نقص املوارد؛ وأبلغت     
عن استمرار عدم وجود بـرامج أو       األطراف املعنية   من الدول    دولة   ١٥ت  وأبلغ. هاُتنفّذ مل

  .سياسات لتحسني إمكانية احلصول على اخلدمات
علـى   دولة   ١٥واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف املعنية، أحرزت            -١٥٣
تصادي للنـاجني   يف حتسني قدراهتا على تقدمي خدمات إعادة اإلدماج االق        بعض التقدم   األقل  

قمة نريويب، أُحرز تقدم يف وضـع     مؤمتر  ومنذ  . وأُسر من قُتلوا أو أُصيبوا    األرضية  من األلغام   
وعلى . )٣٢(مبادئ توجيهية جديدة، ويف تنفيذ الربامج يف اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغام           

ين أو احلصول على     فإن الفرص املتاحة أمام ضحايا األلغام لتلقي تدريب مه         ،الرغم من ذلك  
__________ 

 the ILO’s Skills development through community based rehabilitation: Aانظر على سبيل املثال )٣٢(

good practice guide; the ILO’s The right to decent work of persons with disabilities; ILO’s 

Job and work analysis: Guidelines on identifying jobs for persons with disabilities; ILO’s 

Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities Through 

Legislation: Guidelines; and  Handicap International’s Good Practices for the Socio-Economic 

Inclusion of People with Disabilities in Developing Countries: Funding Mechanisms for Self-

Employment. 
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االستفادة من أية أنشطة أخرى مِدرَّة للدخل ال تزال قليلة يف كثري مـن الـدول                 وظيفة أو 
وتعترف الدول األطراف بأن الوضع االقتصادي لضحايا األلغام يتوقف إىل          . األطراف املعنية 

.  يعيشون فيهـا   حد كبري على االستقرار السياسي واحلالة االقتصادية يف اجملتمعات احمللية اليت          
وباتت الدول األطراف تسلّم أيضاً بأن زيادة فرص إعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا األلغام             

تسهم يف اعتمادهم على أنفسهم وحتقيق رفاههم النفسي فحسب، بل تسهم كـذلك يف               ال
 وبالنسبة إىل كثري من الدول األطراف، سوف يتمثل التحدي يف أثنـاء           . تنمية اجملتمع احمللي  

لـضحايا  وفرص العمل زيادة فرص األنشطة املدرة للدخل :  فيما يلي  ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة  
وضمان استفادة النساء والفتيات على قدم املساواة مع غريهن من األلغام يف املناطق املتضررة؛   

وضمان أن تكون الربامج اإلمنائية شـاملة ومتاحـة         . األنشطة املدرة للدخل وفرص العمل    
  .م وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقةلضحايا األلغا

  القوانني والسياسات العامة    
تضمن الدول األطراف املعنية أن األطر القانونيـة        "قمة نريويب على أن     مؤمتر  يف  اُتفق    -١٥٤

(...) الوطنية تعاجل بفعالية احتياجات ضحايا األلغام وحقوقهم اإلنسانية األساسية          والسياساتية  
 االقتـصادي  -ات فعالة إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي   وتضمن كذلك تقدمي خدم   

القـوانني والـسياسات تـشريعات      تعترب  وال تزال الدول األطراف     . )٣٣("جلميع ذوي اإلعاقة  
والعالج الفعال والرعايـة واحلمايـة      إىل اخلدمات   وإجراءات تعزز احلقوق وإمكانية الوصول      

  .)٣٤(ني ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغاموعدم التمييز فيما خيص مجيع املواطن
قوانني أو سياسات معروفة فيما خيص اإلعاقـة يف         توجد  ، مل تكن    ٢٠٠٥ويف عام     -١٥٥
مـن الـدول   دولتان ويف املؤمتر االستعراضي الثاين، أبلغت  . من الدول األطراف املعنية   ست  

نية تعاجل بفعالية احتياجات ضحايا األلغام      الوطوالسياساتية  األطراف املعنية أن األطر القانونية      
         توجـد قـوانني     دولـة    ١٨وغريهم من ذوي اإلعاقة وحقوقهم اإلنسانية األساسية؛ ويف         

غري فعالة أو شاملة مبا فيه الكفاية؛ وأبلغت هي أو /أو سياسات، ولكنها ال تنفذ بالكامل و    /و
وال تـزال   . وضـعها ا بدأت   أو أهن /ات و أو سياس /قوانني و أهنا تعتزم وضع    من الدول   أربع  

  . واحدةمعنية دولة طرف القوانني والسياسات املتعلقة باإلعاقة غري موجودة يف 
       سياسة معروفة بشأن الوصول إىل البيئـة املبنيـة        توجد  ، مل تكن    ٢٠٠٥ويف عام     -١٥٦

دولة طرف ين، أبلغت املؤمتر االستعراضي الثاوحبلول . من الدول األطراف املعنية دولة  ١٩يف  
__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٣٣(
APLC/CONF/2004/5،٣٣جراء رقم اإل ، اجلزء الثالث. 

 the UN and IPU’s From Exclusion to Equality: Realizing the rightsانظر على سبيل املثال  )٣٤(

of persons with disabilities; and Handicap International’s Introduction to 

accessibility: Creating an accessible environment, towards an inclusive society. 
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 دولة  ١١أهنا وضعت ونفذت سياسة تتعلق بالوصول إىل البيئة املبنية؛ وأبلغت           معنية واحدة   
 وال تزال السياسة املتعلقة بالوصـول غـري         .ولكنها مل تنفذها بالكامل   أهنا وضعت سياسة    

  .املعنيةاألطراف من الدول  دولة ١٤موجودة يف 
علـى   دولة   ٢١ليت قدمتها الدول األطراف املعنية، أحرزت       واستناداً إىل املعلومات ا     -١٥٧

واحتياجـات ذوي  والسياساتية للوفاء حبقوق األقل قدراً من التقدم يف حتسني األطر القانونية  
سيتمثل وبالنسبة إىل كثري من الدول األطراف . اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغام األرضية

الوفاء مواصلة وضع وتنفيذ اخلطط الرامية إىل       : ا يلي  فيم ٢٠١٤-٢٠١٠التحدي يف الفترة    
وغريهم من ذوي اإلعاقـة؛ والتنفيـذ الكامـل         األرضية  قوق واحتياجات ضحايا األلغام     حب

ألحكام القوانني؛ ودفع املعاشات الكافية لإلبقاء على مستوى معيشي معقول؛ وحتسني فرص            
  .كل األساسية العامة واخلاصة وإىل اخلدماتيف الوصول إىل اهلياالنائية من يعيشون يف املناطق 

  مسائل أخرى    
ضمان اإلدماج الفعال لضحايا األلغام األرضية يف       "قمة نريويب، على    اُتفق يف مؤمتر      -١٥٨

العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية وذلك عن طريق أمور من بينها تشجيع الدول األطراف              
وال تزال الدول األطراف تسلِّم     . )٣٥("الضحاياواملنظمات على أن تضم وفودها أشخاصاً من        

بأمهية وفوائد إشراك الناجني من األلغام األرضية وغريهم من اخلرباء من ذوي اإلعاقة بطريقة              
، مبا يف ذلك يف اجتماعات      أساسية يف العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية على الصعيد الدويل         

لدورات، وال سيما داخـل البلـدان األصـلية    الدول األطراف ويف برنامج العمل فيما بني ا 
ومنـذ  . للناجني من األلغام األرضية حيث ُتتخذ يف هناية األمر القرارات اليت تؤثر يف رفاههم          

قمة نريويب، شارك الناجون وغريهم من اخلرباء من ذوي اإلعاقة بنشاط يف حلقـات              مؤمتر  
مل اإلقليميـة ويف اجتماعـات   العمل الوطنية الرامية إىل وضع خطط عمل، ويف حلقات الع         

أطراف على  وقامت وفود ست دول     . الدول األطراف ويف برنامج العمل فيما بني الدورات       
األردن : يف االجتماعات الدولية، وهـي    إىل وفودها املشاركة    ناجني من األلغام     بضم   األقل،

  .  بيساو وكرواتيا-وأفغانستان والسودان وغينيا وأستراليا 
     قمة نريويب، زادت مشاركة اخلرباء املعنـيني مبـساعدة الـضحايا يف            ر  مؤمتومنذ    -١٥٩

ضـمان  "ب قمـة نـريويب     مؤمتر  العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية وفاًء بااللتزام املتخذ يف          
      املسامهة الفعالة يف مجيع املداوالت ذات الصلة من جانب املـوظفني العـاملني يف جمـاالت                

ويف االجتماعات اليت عقـدهتا اللجنـة       . )٣٦("يل واخلدمات االجتماعية  الصحة وإعادة التأه  
           من الـدول األطـراف املعنيـة خـرباء         ٥، ضمت وفود    ٢٠٠٥يونيه  /الدائمة يف حزيران  

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٣٥(
APLC/CONF/2004/5،٣٨اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 

 .٣٩، اإلجراء رقم نفسهاملرجع  )٣٦(
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 مـن    دولـة  ١٩ شارك اخلرباء ضمن وفود   ويف مؤمتر قمة كارتاخينا،     . يف مساعدة الضحايا  
  .الدول األطراف املعنية

 يف  ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠الدول األطراف يف الفترة     تواجه  أحد التحديات اليت    وسيتمثل    -١٦٠
للناجني واخلرباء اآلخرين بـل     األساسية  ضمان عدم تناقص اجلهود الرامية إىل كفالة املشاركة         

  .تزايد هذه املشاركة
للجنة الدائمة املعنيـة مبـساعدة      املتشاركان  ، دعا الرئيسان    ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -١٦١
إىل عقد معتكـف حـول مـساعدة        ) دبلجيكا وتايلن (إدماجهم اقتصادياً   ا وإعادة   الضحاي

الضحايا جيمع خرباء يف جمال مساعدة الضحايا ميثلون الدول األطراف والوكاالت الدوليـة             
واللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر             

ومشل اخلرباء الـذين    . لغام األرضية ومنظمات غري حكومية أخرى     واحلملة الدولية حلظر األ   
 وخرباء يف جمـال اإلعاقـة وحقـوق         ،حضروا املعتكف بعض الناجني من األلغام، وأطباء      

 وممثلني عن الوزارات والوكاالت املعنية يف الدول األطراف املتـأثرة، ووكـاالت             ،اإلنسان
فيهـا  حتضر  ا املعتكف هو املرة األوىل اليت       هذقد يكون   و. إمنائية، وجهات مقدمة للخدمات   

جمموعة شاملة من األطراف الفاعلة ومن املمثلني عن اجلهات املعنية لرسم صورة شاملة عن              
وقد أرست املناقشات اليت جرت يف املعتكف والربنامج املـوازي          . مسألة مساعدة الضحايا  

الـيت عقـدت يف     الـدورتني    خلرباء مساعدة الضحايا الذي ُنظِّم خالل اجتماعات ما بني        
 باالستناد  ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠حجر األساس لوضع استراتيجيات سليمة للفترة من        مايو  /أيار

      . إىل الدروس املستفادة واألوليات اليت جرى حتديـدها منـذ املـؤمتر االستعراضـي األول              
الفتـرة  ويّسرت خطة عمل نريويب وضع إطار استراتيجي لتعزيز جهود مساعدة الضحايا يف             

حمددة املتشاركان توصيات   ولضمان تواصل هذه اجلهود، وضع الرئيسان       . ٢٠٠٩-٢٠٠٥
خبصوص تنفيذ خطة عمل كارتاخينا على الصعيد الوطين هبدف إحراز تقدم يف حتقيق أهداف 

إجراءات حمددة  التوصيات  وتتضمن هذه   . ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠مساعدة الضحايا يف الفترة من      
لتيـسري  املصلحة االضطالع هبـا     اجلهات صاحبة    املعنية وغريها من     قد تود الدول األطراف   

إحراز تقدم قابل للقياس فيما يتعلق بكل إجراء من اإلجراءات املتصلة مبـساعدة الـضحايا               
إىل املناقشات اليت أجريت خالل     التوصيات  وتستند هذه   . والواردة يف خطة عمل كارتاخينا    

  .)٣٧( عن إسهامات اجلهات املقدمة للخدماتاملعتكف وإىل الربنامج املوازي فضالً
رصد وتعزيز التقدم احملـرز يف حتقيـق أهـداف          "قمة نريويب على    واُتفق يف مؤمتر      -١٦٢

، مبا يتيح للدول األطراف املعنية الفرصة لعرض        ٢٠٠٩-٢٠٠٥مساعدة الضحايا يف الفترة     
ويف االجتماعـات    .)٣٨("مشاكلها وخططها والتقدم الذي أحرزته وأولويات املساعدة لديها       

__________ 

 ".٢٠١٤-٢٠١٠توصيات بشأن تنفيذ خطة عمل كارتاخينا للفترة : الضحايامساعدة "نظر ا )٣٧(

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : ها األلغـام املـضادة لألفـراد      إهناء املعانـاة الـيت تـسبب       )٣٨(
APLC/CONF/2004/5،٣٧اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث. 
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من الدول األطـراف    دولة   ١٨، قدمت   ٢٠٠٥يونيه  /اليت عقدهتا اللجنة الدائمة يف حزيران     
مـن الـدول    دولة   ١٦عن جهودها املتصلة مبساعدة الضحايا، وقدمت       حمدثة  املعنية بيانات   

يف  دولـة  ١٩، و ٢٠٠٦مايو  /يف االجتماعات املعقودة يف أيار    حمدثة  األطراف املعنية بيانات    
يف االجتماعـات املعقـودة يف      دولـة    ١٨، و ٢٠٠٧أبريل  /االجتماعات املعقودة يف نيسان   

ويف . ٢٠٠٩ مـايو / يف االجتماعات املعقودة يف أيـار     دولة   ١٩، و ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
من الدول األطراف املعنيـة بيانـات       دولة   ١٨االجتماع السادس للدول األطراف، قدمت      

سـبتمرب  /أيلول  دولة يف االجتماع السابع للدول األطراف يف       ٢٣؛ وازداد عددها إىل     حمدثة
، ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين  دولة يف االجتماع الثامن للدول األطراف يف٢٢، وبلغ ٢٠٠٦

 ويف مؤمتر   .٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين  دولة يف االجتماع التاسع للدول األطراف يف تشرين        ٢١و
  .ألطراف املعنية بيانات حمدثة دولة من الدول ا١٩قمة كارتاخينا، قدمت 

ومنذ مؤمتر قمة نريويب، شكلت الطريقة املنهجية، اليت حددت هبا الدول األطـراف               -١٦٣
لتحقيق أكثر جدوى   املعنية أهدافها ووضعت هبا خطط العمل الوطنية، األساس لعملية رصد           

 املنظمـات غـري     وميكن لعملية الرصد اليت تضطلع هبا اآلن      . هذا اهلدف من أهداف االتفاقية    
ة، إذ إهنا تستند إىل معايري مرجعية واضحة ال مثل عليا غري قابلـة              احلكومية أن تكون أكثر دق    

يف عـام  ملساعدة ذوي اإلعاقة   الدولية  اهليئة  وإضافة إىل ذلك، خلص تقرير أعدته       . )٣٩(للتحقيق
اليومية لغالبيـة    أي تغري قابل للقياس يف جودة احلياة         ٢٠٠٥ إىل أنه مل حيدث منذ عام        ٢٠٠٩

الناجني من األلغام األرضية الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية وناشد الدول األطراف القـادرة     
تزيد دعمها املايل والتقين، أو حتافظ على األقل على مستواه احلـايل،            "على تقدمي املساعدة أن     

 إىل تويل زمام األمور، وتنفيذ      تعزيز جهودها الرامية  "، كما دعا الدول املتأثرة إىل       "وتعزز فعاليته 
  .)٤٠("إجراءات قابلة للقياس وإشراك الناجني وغريهم من ذوي اإلعاقة يف األنشطة املضطلع هبا

النجاحات والعرب املستفادة   "قمة نريويب، خلصت الدول األطراف إىل أن        مؤمتر  ويف    -١٦٤
 من اجلهود على الـصعيد      من العمل املضطلع به لتنفيذ االتفاقية قد ساعدت على حفز املزيد          

، انطبق ذلك بالتأكيد علـى      ٢٠٠٤ويف عام   ". الدويل حلماية حقوق ذوي اإلعاقة وتعزيزها     
، دخلت هذه االتفاقية حيـز      ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

 علـى    من الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد          دولة ١١٩ووقعت  . النفاذ
 اليت  ٢٦ل من الدول األطراف ا   دولة   ١٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك         

املـؤمتر  وحبلـول  . أبلغت عن مسؤوليتها جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام األرضـية  
__________ 

ب رصد مسألة مساعدة    تشمل منشورات اجملتمع املدين املتاحة منذ مؤمتر قمة نريويب واليت تركّز على جوان             )٣٩(
 National Legal Frameworks Relating to Persons with Disabilities in Heavily:لـي الضحايا ما ي

Mine-Affected Countries; Victim Assistance in 2004: Overview of the Situation in 24 States 

Parties; Landmine Victim Assistance in 2005: Overview of the Situation in 24 States Parties; 

and, Landmine Victim Assistance in 2006: Overview of the Situation in 24 States Parties. 
)٤٠( Handicap International, Voices from the Ground, September 2009, pp. 237-238. 
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 من الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغـام          دولة ٦٢ هاالستعراضي الثاين، أصبح ما جمموع    
ة لألفراد أعضاء يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك الدول العـشر               املضاد

 اليت أبلغت عن مسؤوليتها جتاه أعداد كبرية من الناجني          ٢٦ل التالية من بني الدول األطراف ا     
األردن وأوغندا وبريو وتايلند والسلفادور والسودان وصربيا وكرواتيـا         : من األلغام األرضية  

  .وا واليمنونيكاراغ
وباتت الدول األطراف تسلّم بأن التطورات والتفامهات اجلديدة، مثـل الطريقـة              -١٦٥

الشاملة اليت تسجل هبا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ما هو مطلوب لتعزيز املشاركة          
ة الكاملة والفعالة للناجني من األلغام وإدماجهم يف احلياة االجتماعية والثقافيـة واالقتـصادي            

وميكـن  . والسياسية يف جمتمعاهتم احمللية، تتيح معياراً لقياس اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا          
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للوفاء مبسؤولياهتا      تسترشد باتفاقية   أن  جلميع الدول األطراف    

وميكـن أن تقـدم   . جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغام، وأسـرهم        
فاقية للدول األطراف هنجاً أكثر انتظاماً واستدامة وقائماً على حقوق اإلنسان ويراعـي             االت

نوع اجلنس، وذلك عن طريق تقدمي املساعدة للضحايا يف الـسياق األوسـع للـسياسات               
واالتفاقية مرتبطة بـستة مـن      . والتخطيط فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أعم       

الصحة، مبا يف ذلك الرعاية الطبية      :ة عن طريق تعزيز ما يلي     مساعدة الضحايا، وخباص  عناصر  
الطارئة واملستمرة؛ واحلركة الشخصية، مبا يف ذلك إعادة التأهيـل اجلـسدي واألجهـزة              
املساعدة؛ والدعم النفسي؛ والتعليم، مبا يف ذلك التعليم االبتدائي إىل التعليم العايل، والتدريب        

طيلة احلياة؛ والعمل والتوظيف؛ واملـستوى املعيـشي الالئـق     املهين، وتعليم الكبار والتعلم     
؛ واإلشـراك واحلماية االجتماعية؛ واملشاركة يف احلياة الثقافية والترفيه والراحة والرياضـة؛           

؛ وزيادة الوعي؛ ومجع اإلحصاءات      للجميع وإمكانية الوصول إىل اخلدمات؛ والتنمية الشاملة     
  .لتخطيطوالبيانات؛ والتشريع والسياسات وا

، اعتمدت مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمـسون القـرار          ٢٠٠٥مايو  /أيارويف    -١٦٦
واستجابة ". العجز، مبا يف ذلك الوقاية والتدبري العالجي والتأهيل       " بشأن   ٥٨/٢٣ص ع    ج

هلذا القرار، أنشأت منظمة الصحة العاملية الفريق املعين بالعجز والتأهيل داخل إدارة الوقايـة              
ن اإلصابات والعنف هبدف تعزيز جودة حياة ذوي اإلعاقة من خالل ما يبذل من جهـود                م

وتستعرض خطة عمل منظمة الصحة العاملية بشأن العجز والتأهيـل          . وطنية وإقليمية وعاملية  
إعـداد  :  األنشطة الرئيسية للفريق املعين بالعجز والتأهيل، مبا يف ذلك         ٢٠١١-٢٠٠٦للفترة  

مجع املعلومـات   وعجز والتأهيل؛ والتوعية حبجم مشكلة اإلعاقة ونتائجها؛        تقرير عاملي عن ال   
دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية الراميـة إىل تعزيـز          وحول القضايا املتصلة بالعجز؛     

خدمات الصحة والتأهيل لفائدة ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من األلغام وأفراد أسرهم؛             
علــى تطــوير وإنتــاج وتوزيــع التــشجيع ول اجملتمعيــة؛ تــشجيع أنــشطة التأهيــو

بناء القدرات يف صـفوف     ووتوفري اخلدمات ذات الصلة؛     املساعدة  التكنولوجيات  /األجهزة
التقرير  صدر   ٢٠١٠ويف عام   . التأهيل واجلهات املقدمة للخدمات   /واضعي سياسات الصحة  
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ومات ومنظمات اجملتمع املـدين     ويهدف التقرير إىل تزويد احلك    . العاملي عن العجز والتأهيل   
مبعلومات شاملة عن أمهية العجز والتأهيل واإلشراك، وبتحليل للمعلومات اجملمعة والتوصيات           
املتعلقة مبا ينبغي اختاذه من إجراءات على املستويني الوطين والدويل استناداً إىل أفضل املعارف              

لواردة يف التقرير العاملي الذي سيصدر وتسلم الدول األطراف بأن التوصيات ا. العلمية املتاحة 
الحقاً ميكن أن توفر إرشادات إضافية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتصل بإعمـال              

  .حقوق ضحايا األلغام األرضية وتلبية احتياجاهتم
وقد ساعد العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية يف جمال مساعدة الضحايا أيـضاً يف                -١٦٧

اللتزامات مبساعدة ضحايا أسلحة حمددة يف صكوك أخرى من صـكوك القـانون             إدراج ا 
ووفّرت األحكام املتعلقة مبساعدة الضحايا الواردة يف االتفاقيـة وكـذلك           . اإلنساين الدويل 

التفامهات املعتمدة يف مؤمتر قمة نريويب األساس اللتزام قانوين شامل بتقـدمي املـساعدة إىل               
وحفزت االتفاقية، فضالً عـن الـدول املعنيـة         . ية الذخائر العنقودية  الضحايا يف إطار اتفاق   

 ملساعدة الضحايا يف سياق الربوتوكـول       ٢٠٠٨األطراف فيها، اعتماد خطة عمل يف عام        
وباتـت  . اخلامس التفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب          

ع ملساعدة الضحايا يف سياق هذه االتفاقية ميكـن         الدول األطراف تسلم بأن اإلطار املوضو     
قوق واحتياجات ضحايا متفجرات أخرى من خملفات احلرب، مبا يف          للوفاء حب تطبيقه كذلك   

ج اليت يؤخذ هبا يف إطار صكوك أخـرى ذات          ُهذلك الذخائر الصغرية غري املنفجرة، وأن النُ      
ونظراً هلذا االتساق، باتت الدول     . صلة من صكوك القانون اإلنسان الدويل، هي هنج مناسبة        

األطراف تدرك ضرورة اختاذ اخلطوات املناسبة لتعزيز أوجه التآزر عند تنفيذ خمتلف الصكوك            
  .ذات الصلة يف جمال مساعدة الضحايا

، عقدت اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة الصليب        ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويف    -١٦٨
لت مسألة مساعدة الضحايا هبدف تقريب وجهات النظـر         األمحر النروجيية حلقة عمل تناو    

بشأن متابعة جهود مساعدة الضحايا يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، وذلك من 
أجل حتديد األولويات للمرحلة القادمة من التنفيذ اليت متتد إىل مـا بعـد انعقـاد املـؤمتر                  

مبساعدة الضحايا واملبذولة يف سـياق اتفاقيـات   االستعراضي الثاين، وإرشاد اجلهود املتصلة  
ومن بني النتائج اليت . أخرى لرتع السالح، وتعزيز الروابط مع اجلهود اجلارية يف جمال اإلعاقة  

متخضت عنها حلقة العمل نداء وجه إىل املؤمتر االستعراضي الثاين وتوصيات وضعت مـن              
ا وتعزيز االتساق مع صكوك أخـرى       أجل تكثيف اجلهود املبذولة يف إطار مساعدة الضحاي       

  .ذات صلة من صكوك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

  التعاون واملساعدة  - خامساً 
أمر أساسـي لـضمان     السيطرة الوطنية القوية    أصبحت الدول األطراف تسلِّم بأن        -١٦٩

السيطرة الوطنية  غام هي نفسها أن     والحظت الدول األطراف املتضررة من األل     . زيادة التعاون 
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يف جمال إزالة األلغام املضادة لألفراد وغريها من أخطار املتفجرات ينطوي، يف مجلة أمـور،               
ارتفاع مستوى االهتمام والقيادة يف الوفاء بااللتزامات يف        ‘ ١‘: على العناصر اخلمسة التالية   

ة بالقدرات البشرية واملالية واملاديـة      وجود سلطة وطنية خمولة ومزود    ‘ ٢‘جمال إزالة األلغام،    
 من حيث   ٥فهم واضح للتحدي املتمثل يف تنفيذ املادة        ‘ ٣‘الالزمة لالضطالع مبسؤولياهتا،    

لكن اقعية وخطة ‘ ٤‘احلجم واملوقع والنوعية، أو التزام باكتساب هذا الفهم على حنو سريع،  
م مايل وطين هام ومنـتظم بربنـامج   والتزا‘ ٥‘أقرب وقت،  يف   ٥تنفيذ املادة   إلمتام  طموحة  

ولوحظ أنه على الرغم من أن وجود هـذه         . الدولة اخلاص بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية     
العناصر لن يضمن تدفق املوارد تلبية لالحتياجات، فمن املرجح أنه يزداد التعاون إىل حـد               

  . السيطرة الوطنيةهذه كبري بني احملتاجني والقادرين على تقدمي املساعدة، بإثبات 
ومن بني الدول األطراف األربعني اليت تقوم حاليا بتنفيذ االلتزامات املتعلقـة بإزالـة               -١٧٠

 اجتماعـات اللجـان الدائمـة       يف دولـة    ٣٣ من االتفاقية، أشارت     ٥األلغام مبوجب املادة    
ساعدة من  لحصول على امل  إىل أهنا تسعى حالياً أو أهنا سعت ل       اجتماعات الدول األطراف،     أو

ومنذ انعقاد   ).١ اجلدول ،الثامنالتذييل   انظر( .٥ من املادة    ١دول أطراف أخرى وفقا للفقرة      
املؤمتر االستعراضي األول، أثبت العديد من الدول األطراف اليت تستطيع القيام بذلك أهنا تفـي         

لية املتعلقـة بإزالـة     مسامهاهتا اإلمجا وذلك بإلقاء الضوء على     بالتزامها املتعلق بتقدمي املساعدة     
 اجملاميع السنوية لتمويل عمليات إزالة األلغام منذ الفترة السابقة ملؤمتر           بالفعل، ازدادت و .األلغام

املبالغ اليت خصصت خالل السنوات اخلمس األخـرية لتمويـل أنـشطة            وتقدَّر  . قمة نريويب 
انظـر  (واليات املتحدة   من دوالرات ال  مبا يقرب من ملياري دوالر      مشمولة بأهداف االتفاقية    

تتمثل يف أن قدرا    معضلة  يف السنوات األخرية    ظهرت  ومع ذلك،    ).٢، اجلدول   الثامنالتذييل  
كبريا من الدعم املخصص عموما إلجراءات مكافحة األلغام ال يعاجل االحتياجات اخلاصة لبضع             

 حتـدياً ومما سيـشكل     . من االتفاقية  ٥دول أطراف بعينها حتتاج إىل املساعدة يف تنفيذ املادة          
 بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين حتقيق املواءمة بدرجة أكرب من الفعالية بني             للدول األطراف 

  .املوارد واالحتياجات
ويف مؤمتر قمة نريويب، أشارت الدول األطراف إىل أن االتفاقية تـبني بوضـوح أن                 -١٧١

املؤسـسات   ومة األمم املتحدة واملنظمات أو    منظمن بينها   املساعدة ميكن أن تقدَّم بسبل شىت،       
 ومجعيات الـصليب األمحـر      ،األمحرالدولية للصليب   لجنة  الالدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، و     

واهلالل األمحر الوطنية واحتادها الدويل، واملنظمات غري احلكومية، أو على أساس ثنائي، أو من              
ين للتربعات من أجل املساعدة على إزالة األلغام،        خالل التربع لصندوق األمم املتحدة االستئما     

وواصلت منظومة األمم املتحدة أداء دور رائد يف مساعدة الـدول            .أو لصناديق إقليمية أخرى   
 وتطمح األمم املتحدة إىل حتقيق عامل خالٍ من األلغام املضادة لألفراد وتدعم االتفاقية              .األطراف

 األطراف بنشاط، فقدمت     وبناء عليه، ساعدت الدولَ    .بوصفها أفضل وسيلة لبلوغ هذا اهلدف     
وقـد أعربـت    . ملساعدهتا يف الوفاء بالتزاماهتا منذ مؤمتر قمة نريويب        دولة منها    ٥١الدعم إىل   

  .الدول األطراف عن تقديرها هلذا الدعم
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صندوق األمم املتحدة االستئماين    زادت النفقات السنوية من     ومنذ مؤمتر قمة نريويب،       -١٧٢
دوالرات الواليات املتحـدة يف      مليون دوالر من     ٤٦,٥ت حنو   تربعات زيادة مطردة فارتفع   لل

 )١٩ (عشرةتسع  واستفادت  . ٢٠٠٨دوالر يف عام     ماليني   ١٠٩ما يزيد عن     إىل   ٢٠٠٤عام  
تواصل تنفيذها حـىت اآلن،       من االتفاقية أو   ٥املادة  تنفذ  دولة من الدول األطراف اليت كانت       

        . ما فتئت تتدفق من خالل صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات              من مبالغ مالية  
ومنذ مؤمتر قمة نريويب، جتاوزت النفقات مـن الـصندوق           ).٣ اجلدول ،الثامنالتذييل   انظر(

مليون دوالر   ١١٢التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبلغ       واإلنعاش  نع األزمات   ملاالستئماين  
 دولة من الدول األطراف مـن       ٢٢، استفادت   ٢٠٠٤ومنذ عام   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤بني عامي   

قمـة  مـؤمتر   وإضافة إىل ذلك، منذ     . )٤ اجلدول ،الثامنالتذييل   انظر( .نفقات هذا الصندوق  
 ١٠نريويب، بلغت قيمة الدعم املقدم من اليونيسيف يف إطار إجراءات مكافحة األلغـام حنـو                

  .من الدول األطراف دولة ١٩املساعدة إىل دمت ماليني دوالر سنوياً، حيث قُ
املقررة لقوات األمم املتحدة حلفظ السالم      األموال  ومنذ مؤمتر قمة نريويب، أصبحت        -١٧٣

وإضافة إىل ذلك، فإن عدداً مـن       . مصدرا هاما من مصادر متويل إجراءات مكافحة األلغام       
م واليت ساعدت يف أنشطة إزالة      البلدان املسامهة بقوات يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السال        

األلغام هي دول أطراف يف االتفاقية، واستفاد من هذا الدعم عدد من الدول األطراف الـيت                
 علـى أن مـسألة       إجيابيـاً  وميثل ذلك مؤشراً  .  من االتفاقية  ٥لديها التزامات مبوجب املادة     

ظم حاالت مـا بعـد      إجراءات مكافحة األلغام ُتفهم على أهنا نشاط إنساين ضروري يف مع          
، فضالً عن أمهية هذه اإلجراءات يف أنشطة منع الرتاعات وصنع الـسالم وحفـظ               الصراع

 مليـون   ١١٣، اسُتخدم مبلغ يفـوق      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤وبني عامي   . السالم وإحالل السالم  
 .دوالر من األموال املقررة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف إجراءات مكافحة األلغام            

 إثيوبيا وإريتريا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة        -دت مخس دول أطراف     واستفا
 مليون دوالر من    ٧٠ ما يزيد على     على من هذه األموال، وحصل السودان وحده        - والسودان

 جيري حتقيقه، ال تبلغ الدول       كبرياً ويف حني أن حجم التمويل يشري إىل أن تقدماً        . هذه األموال 
يف التحـدي   وبالتايل، يتمثـل     . التقدم بشكل رمسي أو غري رمسي إال قليالً        األطراف عن هذا  

ضمان عالقة سليمة بني اجلهود الوطنية وجهود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة لتنفيذ              
إجراءات مكافحة األلغام وإدارة املعلومات املتعلقة بإزالة األلغام من جانب الـدول األطـراف          

  .٥اة جمموعة كاملة من األنشطة املضطلع هبا واليت تتسق مع تنفيذ املادة املعنية مع مراع
فـإن  ضخماً   و  نسبياً ظل ثابتاً " جراءات مكافحة األلغام  إل"العاملي  تمويل  الومع أن    -١٧٤

علـى سـبيل    ف .من اجلزء األكرب من األموال املتولدة     يستفيد  الدول األطراف   عدداً قليالً من    
 يف  ٧٠حوايل  على   - أفغانستان والسودان    -الدول األطراف   ن من   استحوذت دولتا املثال،  

املائة من األموال اليت تدفقت من خالل صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات من أجل              
، ومها دولتان ال شك يف أن لـديهما         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤املساعدة على إزالة األلغام بني عامي       

وباإلضافة إىل أفغانستان والسودان، . وكبري احلجمصالً وتتطلبان متويالً متوااحتياجات كربى 
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استفادت مساعدة خارجية،   وحتتاج إىل    ٥تنفيذ املادة    دولة طرفاً أخرى تعمل على       ١٧فإن  
 ).٣ اجلـدول  ،الثامنالتذييل   انظر( .األموال اليت تدفقت من قناة التمويل الرئيسية هذه       من  
الـدول  الذي تواجهـه   يتحدال "أن على   ٢٠٠٤م  يف عا أنه رغم االتفاق    باإلضافة إىل   هذا  

الدعم الالزم لبعض الدول  عدم زوال نا ضمهو) ...(اليت يسمح هلا وضعها بذلك األطراف  
      األطراف املتضررة من األلغام، اليت هي من أوائل الدول املنضمة إىل االتفاقية، قبـل وضـع                

 ٥تنفيذ املـادة  متام إاليت توشك على راف   بعض الدول األط   فإن"  موضع التنفيذ التام   ٥املادة  
وجدت أهنا مل تستطع احلصول على مبالغ صغرية نسبيا مـن األمـوال الالزمـة إلكمـال         

  .املهمة هذه
التحدي بالنسبة لكل من الـدول      "ويف مؤمتر قمة نريويب، أكدت الدول األطراف أن           -١٧٥

ح هلا ذلك يتمثل يف أن تضمن جتديـد         ليت تكون يف وضع يتي    ااألطراف التقليدية وغري التقليدية     
 عن طريق وسائل مثـل األمـوال   ٢٠٠٩-٢٠٠٥االلتزام مبساعدة الدول األخرى أثناء الفترة      

املخصصة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية وتعزيز الدعم إلجراءات مكافحة األلغام من خـالل             
وبينمـا   ."كون أوسع نطاقاً  برامج إنسانية وإمنائية وأخرى متعلقة ببناء السالم وحفظ السالم ت         

، أُعرب "األموال املخصصة للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية"يؤكد هذا الفهم بشكل صريح أمهية 
 على قيمـة  بانتظاموقد ُسلط الضوء    .عن القلق إزاء قرب نفاد بعض هذه األموال املخصصة        

عها بالتنمية، وبالتايل   سيما بالنظر إىل أن جوانب التنفيذ ال ترتبط مجي         آليات التمويل هذه وال   
  .ال ميكن متويل مجيع أنشطة إزالة األلغام من خالل امليزانيات اإلمنائية املعممة

ومنذ مؤمتر قمة نريويب، واصل عدد من الدول األطراف العاملة يف إطار شراكة مع               -١٧٦
غـراض  منظمات مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لأل           

وقد مشل ذلك تعزيـز      .اإلنسانية، اجلهود الرامية إىل ربط إجراءات مكافحة األلغام بالتنمية        
سـتراليا  أإدماج إجراءات مكافحة األلغام يف برامج املساعدة اإلمنائية، وهو ما حـدث يف              

 بـأن  للتوعيةمبادئ توجيهية بتمويل من كندا باإلضافة إىل ذلك، ُوضعت      .وسويسرا وكندا 
 ولتعزيـز ام املضادة لألفراد وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب تعيـق التنميـة،              األلغ

 أن ختطـيط وتنفيـذ     وضـمان التنسيق بني إجراءات مكافحة األلغام واملنظمات اإلمنائية،        
 تـواؤم   وكفالةجهود التنمية واحلد من الفقر،      األلغام يشجعان على بذل     إجراءات مكافحة   

ع اجلهات  ي، وتشج  التنمية م مع خطط التنمية، ومع برامج وميزانيات      إجراءات مكافحة األلغا  
مساعدة اجملتمعات املتضررة من األلغام وإدماج إجراءات مكافحة على التنمية جمال الفاعلة يف   

األلغام يف برامج التنمية، ومساعدة اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف علـى إدمـاج              
  .لغام يف براجمها اإلمنائيةاإلجراءات املتعلقة باأل

وبينما ُبذلت جهود طيبة لربط إجراءات مكافحة األلغام بالتنمية، أُشَري إىل أن مـن               -١٧٧
من شأنه أن   ذلك  الربط أن   املشجعة هلذا   بني األسباب األصلية اليت طرحتها الدول األطراف        

اءات مكافحة األلغـام يف     وضع إجر بيؤمن التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية على املدى الطويل         
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بـدي  وقد أُ  .إطار ميزانية أكرب ميكن احلصول على األموال منها على أساس ثابت ومستمر           
ربط إجراءات مكافحة األلغام بالتنمية من تـأمني        املتعلقة ب املناقشات  إزاء حتول اهتمام    القلق  

امل بني إجـراءات    التكأوجه  أموال مضمونة ومستقرة إىل مناقشة تركز يف املقام األول على           
 وال بد من بذل جهود إضافية لضمان مشاركة عدد أكرب من        .مكافحة األلغام وبرامج التنمية   

وإضافة إىل  . اجلهات الفاعلة يف االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت تعقد يف إطار االتفاقية           
م والتنميـة يف  ذلك، ينبغي بذل جهد لتقييم مدى مسامهة الربط بني إجراءات مكافحة األلغا         

  .ضمان التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية
العمل وفقاً اللتزامها مبوجـب     "ويف مؤمتر قمة نريويب، اتفقت الدول األطراف على          -١٧٨

 على تقدمي املساعدة فوراً إىل الدول األطراف اليت أثبتـت بوضـوح             ٦ من املادة    ٣الفقرة  
األلغام وإعادة تأهيلهم وإعـادة إدمـاجهم،       احتياجاهتا إىل الدعم اخلارجي، لرعاية ضحايا       

باالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدول األطراف احملتاجـة وضـمان اسـتمرار             
ومما يثبت أن الدول األطراف تتصرف بناء علـى         . )٤١("واستدامة االلتزامات املتعلقة باملوارد   

منـذ عـام    لواليات املتحدة   من دوالرات ا   مليون دوالر    ٢٣٢هذا االلتزام تدفق أكثر من      
 لدعم الرعاية الطبية العاجلة، وإعادة التأهيل البدين وغري ذلك من املساعدات الـيت              ٢٠٠٤

واهليئـة  مثل اللجنة الدولية للصليب األمحـر،       ة املقدمة هلذه اخلدمات      الدولي اجلهاتوفرها  ت
مم املتحدة ذات   ووكاالت األ ومنظمات غري حكومية أخرى،     الدولية ملساعدة ذوي اإلعاقة     

، وأثنت الدول األطراف على جهود هذه املنظمات      . )٦انظر التذييل الثامن، اجلدول      (الصلة
ومع ذلـك، أعربـت     . وال سيما فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية لتحسني إسداء اخلدمات         

حلياة أي حتسن يف جودة امنذ مؤمتر قمة نريويب الدول األطراف عن انشغاهلا من أنه مل يتحقق 
، رغم املبالغ الكبرية ملساعدة ذوي اإلعاقةالدولية اهليئة اليومية لعدد كبري من الناجني، حسب   

  .املستثمرة يف اجلهود املتصلة مبساعدة الضحايا
 يف  للهيئات الدولية املتخصصة  الدعم املايل الكبري املوجه     على هذا    در الثناء وبينما جي  -١٧٩

       .  يف كثري مـن األحيـان      لوطنية ال حتصل على متويل كافٍ     فإن اجلهود ا  مساعدة الضحايا،   
 حقـوق   معاجلـة  الدولـة علـى      اتال تزال الدول األطراف تدرك أمهية بناء ودعم قدر        و

ويتمثل التحدي الذي ستواجهه الـدول األطـراف يف         .ضحايا األلغام األرضية  واحتياجات  
جلهـود  بـدعم ا  قدمي املساعدة   تقيام الدول القادرة على      يف ضمان    ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة  

للدول األطراف املسؤولة عن عدد كبري من ضـحايا         الوطنية يف اجملاالت اليت تشكل أولويات       
 جدول أعمال املباحثات الثنائية يف جمال التعاون        يف مساعدة الضحايا    درجاأللغام األرضية وأن ت   

  .ألطراف املعنيةااإلمنائي بني الدول 

__________ 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطـة عمـل نـريويب       : إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام املـضادة لألفـراد             )٤١(
APLC/CONF/2004/5،٣٦اإلجراء رقم  ، اجلزء الثالث.  
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تقوم الدول األطراف اليت أبلغت عن وجـود        "على أن   اُتفق  يب،  ويف مؤمتر قمة نريو    -١٨٠
، وتلك اليت هبا أكرب عدد من ضـحايا         مشمولة بواليتها أو خاضعة لسيطرهتا    مناطق ملغومة   

األلغام، بضمان اعتبار تطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا من األولويات يف اخلطـط             
ية والقطاعية، حبسب االقتضاء، ويف ورقات استراتيجية       والربامج اإلمنائية الوطنية ودون الوطن    

 .(...)"احلد من الفقر، ويف أُطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واآلليات املناسبة األخرى             
وبات من املمكن اآلن إيراد الدول األطراف اخلمس عشرة التالية اليت هـي بـصدد تنفيـذ     

 من ضحايا األلغام، واليت ذكرت حتديدا إجـراءات         أو املسؤولة عن أعداد كبرية    / و ٥ املادة
أو اإلجراءات املتعلقة مبسائل اإلعاقة باعتبارها أجزاء مـن اسـتراتيجيتها           /مكافحة األلغام و  

إثيوبيا، أفغانستان، ألبانيا، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسـك، تـشاد،           :للحد من الفقر  
  .كمبوديا، موزامبيق، نيكاراغوا، اليمنبيساو،  - زامبيا، صربيا، طاجيكستان، غينيا

تستفيد مجيع الـدول األطـراف، حبـسب        "ويف مؤمتر قمة نريويب، اُتفق على أن         -١٨١
االقتضاء، من مشاركتها يف أجهزة صنع القرار يف املنظمات ذات الصلة حلث األمم املتحدة              

سسات املالية اإلقليميـة    واملنظمات اإلقليمية والبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية واملؤ       
على دعم الدول األطراف اليت تطلب املساعدة يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، بطـرق              
تشمل الدعوة إىل إدراج األعمال املتعلقة باأللغام يف عملية النداءات املوحدة يف إطار األمـم               

ءات مكافحـة األلغـام يف      ومنذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب، أُدجمت إجرا      . )٤٢((...)"املتحدة  
، وأنغـوال   )٢٠٠٩( وأفغانـستان    ،)٢٠٠٥ و ٢٠٠٤(عمليات النداءات املوحدة إلريتريا     

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥( وبورونـدي    ،)٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥(، وأوغندا   )٢٠٠٤(
 ،)٢٠٠٥ و ٢٠٠٤( ومجهورية الكونغو الدميقراطية     ،)٢٠٠٨ و ٢٠٠٥( وتشاد   ،)٢٠٠٧و

  ).٢٠٠٩( والعراق ومنطقته ،)٢٠٠٤( وطاجيكستان ،)٢٠٠٩ و٢٠٠٦ و٢٠٠٤( والسودان
تعمل الدول األطراف القادرة، وفقاً اللتزاماهتا      "ويف مؤمتر قمة نريويب، اُتفق على أن         -١٨٢

على تقدمي املساعدة فوراً إىل الدول األطراف اليت لديها حاجـة مثبتـة             ) ٥(٦مبوجب املادة   
ات وفقاً ألولويات املساعدة على النحو الـذي  بوضوح إىل الدعم اخلارجي يف تدمري املخزون  

استمرت أوكرانيا وبيالروس يف طلـب   ،قمة نريويبمؤمتر ومنذ  . "تبينه تلك الدول األطراف   
املساعدة لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد واستفاد عدد قليل مـن الـدول األخـرى          

اصلت املفوضية األوروبيـة تقـدمي      وو. األطراف من املساعدة لتنفيذ برامج تدمري خمزوناهتا      
وإضافة إىل ذلك، قدمت األمم املتحدة منذ مؤمتر قمة نريويب الـدعم            . املساعدة إىل البلدين  

وسعياً إىل التشجيع على تقدمي املساعدة من أجـل تـدمري           . برامج تدمري املخزونات  لتنفيذ  
 أن تقدمي الـدعم     املخزونات، حيثما تكون املساعدة ضرورية، شددت الدول األطراف على        

إلجراءات مكافحة األلغام يف سياق الوفاء بااللتزامات الواردة يف االتفاقية، مبـا يف ذلـك               

__________ 

  .٤٨، اإلجراء رقم  نفسهجعاملر )٤٢(
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مديرية التعاون اإلمنـائي    يف نظر   االلتزام بتدمري خمزونات األلغام، ُيعترب مساعدة إمنائية رمسية         
  .التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

أن تستمر الدول األطـراف القـادرة يف دعـم          "ؤمتر قمة نريويب، اُتفق على      ويف م  -١٨٣
األعمال املتعلقة باأللغام، حبسب االقتضاء، من أجل مساعدة السكان املتـأثرين يف املنـاطق           

الدول، وال سيما يف املناطق اخلاضعة لسيطرة       غري  من  اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة مسلحة      
ومنذ انعقاد مؤمتر قمـة نـريويب،        .)٤٣("تزام بقواعد االتفاقية  جهات فاعلة وافقت على االل    

 الدول وموقعة على صـك االلتـزام        من غري  جهات فاعلة مسلحة     تسعأفادت التقارير بأن    
   . بفضل جهود املساعدةتدمري خمزوناهتا من األلغامب قامتاخلاص بنداء جنيف 

يف املنـصوص عليهـا     ملـساعدة   ومنذ مؤمتر قمة نريويب، ال تزال أحكام التعاون وا         -١٨٤
ؤكد أن الشراكة ضرورية ملعاجلة مما ياالتفاقية مبثابة منوذج لغريها من صكوك القانون الدويل، 

  . من خملفات احلربجممل املشاكل النامجة عن أخطار املتفجرات

  الشفافية  -سادساً  
ل الفعـال   يف مؤمتر قمة نريويب، بـأن الـشفافية والتبـاد         أقرت الدول األطراف،     -١٨٥

هلما نفس األمهية احلامسة بالنسبة     "ستكون  " بوسائل رمسية، ووسائل غري رمسية    "للمعلومات،  
 ومنذ انعقاد مؤمتر قمـة      ."٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥إىل الوفاء بالتزاماهتا خالل الفترة من عام        

نريويب، ما انفك تبادل املعلومات بني الدول األطراف ينشط، ال سيما من جانـب الـدول                
على حنـو مالئـم مـن       ألطراف يف عملية تنفيذ األحكام الرئيسية لالتفاقية اليت استفادت          ا

اجتماعات الدول األطراف ومن برنامج العمل فيما بني الدورات لتبادل املعلومـات حـول       
وقد ُوضعت أدوات جديدة للمساعدة يف      . مشاكلها وخططها وتقدمها وأولويات املساعدة    

 معدل التقيد بالتزامات اإلبالغ مبوجـب        على أن  .ي وغري رمسي  تبادل املعلومات بشكل رمس   
  .منذ مؤمتر قمة نريويبقد تضاءل االتفاقية 
 اليت  ١٤٤ لا دولة من الدول     ١٤١ويف ختام مؤمتر قمة نريويب، طُلب إىل ما جمموعه           -١٨٦

حكـام  صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها تقدمي معلومات أولية تتعلق بالشفافية وفقا أل            
وقد قامت مجيع هذه الدول بـذلك باسـتثناء الـدول            . من االتفاقية  ٧ من املادة    ١الفقرة  

غامبيـا،  وسانت لوسيا،   وسان تومي وبرينسييب،    والرأس األخضر،   : األطراف الست التالية  
على االتفاقية أو   أخرى   دولة   ١٣ومنذ مؤمتر قمة نريويب، صدقت       .غينيا االستوائية وغيانا،  و

إثيوبيـا،   :يها، وبالتايل اضطرت إىل تقدمي معلومات أولية تتعلق بالشفافية وهـي          انضمت إل 
جزر كـوك،  واجلبل األسود، وبوتان، وبروين دار السالم،  وباالو،  وأوكرانيا،  وإندونيسيا،  و
  أولياًوقدمت كل دولة من هذه الدول تقريراً     .هاييتوالتفيا،  والكويت،  و ،فانواتووالعراق،  و

__________ 

  .٤٦، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٣(
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دول من بني الـدول     مخس  وباإلضافة إىل ذلك، قامت      .كما هو مطلوب  شفافية  عن تدابري ال  
على النحو املطلوب مـع ختـام       عن تدابري الشفافية    األطراف الست اليت مل تقدم تقارير أولية        

سـان تـومي وبرينـسييب    و  الرأس األخضر :مؤمتر قمة نريويب، بتقدمي هذه التقارير اآلن وهي       
  . ناغياغامبيا، ووسانت لوسيا و

ويف مؤمتر قمة نريويب، أشري إىل أنه جيب على كل دولة طرف أن تقدم إىل اجلهـة                   -١٨٧
تغطي السنة التقوميية السابقة وتقـدم تقريرهـا يف         حمدثة   سنوياً، معلومات    ،الوديعة لالتفاقية 

كل دولة من الدول األطراف اليت      أن  بلغ  وأُ. أبريل من كل عام   / نيسان ٣٠موعد ال يتجاوز    
 دولـة مـن الـدول       ٢٤عدا  ما   قد قدمته،    ٢٠٠٤ليها أن تقدم هذا التقرير يف عام        كان ع 

، قامت كل دولة من الدول األطراف اليت كان عليها أن تقـدم             ٢٠٠٩ويف عام   . األطراف
أنتيغوا وبربـودا، أنغـوال،     :  التالية ٥٥ لما عدا الدول األطراف ا    معلومات حمّدثة بتقدميها،    
ا غينيا اجلديدة، باراغواي، بربادوس، بروين دار السالم، بليز، بنن،          أوروغواي، آيسلندا، بابو  

 ليشيت، جامايكـا،    -بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تركمانستان، توغو، تيمور         
جزر سليمان، جزر القمر، جزر كوك، مجهورية أفريقيا الوسطى، جيبويت، دومينيكا، رواندا، 

سانت فنسنت وغرينادين، سانت كيتس ونيفـيس، سـانت   ساموا، سان تومي وبرينسييب،    
لوسيا، سوازيلند، سورينام، سرياليون، سيشيل، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو،           
الفلبني، فيجي، الكامريون، كوستاريكا، كرييباس، كينيا، لكسمربغ، ليبرييا، ليسوتو، مايل،          

ويف مؤمتر قمة نريويب، ُسجل أن      . هندوراس، موريشيوس، ناورو، نيوي،     ملديفمدغشقر،  
، وصـل معـدل     ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٧٨معدل اإلبالغ العام جتاوز     

يف املائة ومل يتجاوز يف أي وقت من األوقات منـذ            ٦٤ على   اإلبالغ العام إىل ما يزيد قليالً     
  ).التاسعالتذييل ظر ان (٢٠٠٤انعقاد مؤمتر قمة نريويب املستوى الذي بلغه يف عام 

وبينما ال تزال مجيع الدول األطراف ملزمة بتقدمي معلومات حمدثة عـن التنفيـذ،               -١٨٨
 من خطة عمل نريويب وعلى النحو املبني يف التقارير ٥٢حبسب االلتزام الوارد يف اإلجراء رقم 

للدول األطراف   أمهية خاصة بالنسبة     فإن هلذا االلتزام  املرحلية الجتماعات الدول األطراف،     
، وبالنسبة للدول األطراف ٤ املادة مبوجب املضادة لألفرادتدمري خمزوهنا من األلغام تقوم باليت 
، وتلك اليت قررت االحتفاظ باأللغام      ٥تطهري املناطق امللغومة وفقاً ألحكام املادة       تقوم ب اليت  

لع بتدابري وفقاً ألحكـام     ، وتلك اليت تضط   ٣املضادة لألفراد لألغراض اليت تسمح هبا املادة        
تنفيـذ  هي بـصدد    والحظت الدول األطراف أن العديد من الدول األطراف اليت          . ٩املادة  

، والدول األطراف اليت احتفظت باأللغام املضادة لألفراد لألغراض املسموح          ٥أحكام املادة   
 مل  ٩وفقاً ألحكام املادة    أو اليت مل تبلغ بعد عن اختاذ تدابري قانونية أو غريها من التدابري              / و هبا

 نظـرة  إللقاءالتاسع  التذييل   انظر. (املعلومات املتعلقة بالشفافية على النحو املطلوب     حتّدث  
  .)٧ للمادة وفقا املقدمة التقارير على عامة
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مـن   أنواع املعلومات املقدمة معظميف أماكن أخرى من هذا االستعراض إىل      وأشري   -١٨٩
تـسبق  اجملاالت الثالثة اليت مل      و .٧مبوجب املادة   ائها بالتزاماهتا   الدول األطراف يف إطار وف    

 أو سحب تراخيص  إنتاج األلغام املضادة لألفراد مرافق هي املعلومات املتعلقة بتحويل      تهاتغطي
الدول األطراف يف السابق أنتجتها ، واملعلومات املتعلقة باخلصائص التقنية لأللغام اليت  تشغيلها

  . ٣ت لألغراض املسموح هبا يف املادة ليها حالياً واأللغام اليت احُتفظ هبا أو ُنقأو املوجودة لد
عـن   دولة من الدول األطراف معلومـات       ٢٢قمة نريويب، ُسجِّل تقدمي     مؤمتر  ويف   -١٩٠

ومنذ ذلك الوقـت،     . أو سحب تراخيص تشغيلها     إنتاج األلغام املضادة لألفراد    مرافقحتويل  
 إلنتـاج  مرافقفيها أي    تكن مل أنه اليونان أفادت :ملعلومات التالية قدمت الدول األطراف ا   

وذكر العراق أن مصنع القعقاع، الذي أنتج ألغاما مضادة . االتفاقية على تصديقها عند األلغام
 وأنه ال ينوي إعادة إعمار      ٢٠٠٣ُدمِّر أثناء حرب عام     قد  لألفراد وألغاما مضادة للدبابات،     

. تركيا أنه ال توجد فيها أي مرافق إلنتاج األلغـام املـضادة لألفـراد             وأفادت   .هذا املرفق 
 إنتـاج   رافقباإلضافة إىل ذلك، أفادت زمبابوي أهنا انتهت من سحب تراخيص تشغيل م           و

  . حىت قبل إنشاء دولة زمبابوي-من القرن العشرين األلغام املضادة لألفراد يف الثمانينات 
 دولة من الدول األطراف معلومـات عـن        ٦٦ تقدمي   ويف مؤمتر قمة نريويب، ُسجل     -١٩١

اخلصائص التقنية ملا أنتجته أو حتتفظ به حالياً من ألغام مضادة لألفراد، مع إيرادها معلومات               
ومنذ ذلك احلني، قدمت الدول األطـراف       . قد ُتَسهِّل حتديد األلغام املضادة لألفراد وإزالتها      

 مـن   )ح(١على النحو املطلوب مبوجـب الفقـرة        اإلضافية الست التالية هذه املعلومات،      
  .إندونيسيا وأوكرانيا واجلبل األسود والعراق والتفيا واليونان :٧ املادة
 دولة من الدول األطراف أبلغـت، حـسبما         ٧٤ويف مؤمتر قمة نريويب، ُسجل أن        -١٩٢

 أو نقلتـها    ، عن األلغام املضادة لألفراد اليت احتفظت هبـا        ٧ من املادة    )د(١تقتضيه الفقرة   
استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها والتدريب على استخدام هذه            ألغراض  

  :يلي مااستجد  الوقت، ذلك ومنذ. ٣التقنيات، وفقاً ألحكام املادة 
التالية ألول مرة أهنا حتتفظ بألغـام مـضادة         العشر  أبلغت الدول األطراف      )أ(  

والـرأس  وبيا وإندونيسيا وأوكرانيا وبنن وبوتان وبوروندي       إثي: لألفراد ألغراض مسموح هبا   
   . والتفياوالعراق وغامبيااألخضر 
 أهنا احتفظت بألغام    اليت ذكرت سابقاً  الثماين التالية   أفادت الدول األطراف      )ب(  

مجهوريـة مقـدونيا     :مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا، أهنا ال حتتفظ اآلن بأي ألغـام           
وسورينام وطاجيكـستان وليتوانيـا     والسلفادور  ومجهورية مولدوفا   لسابقة  الفية ا وساليوغ

   .ونيجرييا وهنغاريا
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أهنا ال حتتفظ بأية ألغام مـضادة        أبلغت تسع دول أطراف أخرى ألول مرة        )ج(  
إستونيا وباالو وبروين دار السالم وجزر كوك وسان تومي وبرينسييب وغيانـا     :لألفراد وهي 

   .اييتوفانواتو والكويت وه
التالية بعد مبا إذا كانت حتـتفظ بألغـام         األربع  مل تصرح الدول األطراف       )د(  

بوتسوانا وبوركينا فاسو ومجهورية الكونغو الدميقراطية      : مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا    
  . وغينيا االستوائية

ادة أهنا حتتفظ بألغـام مـض     اليت أفادت ب   دولة من الدول األطراف      ٧٦ هناك اآلن و -١٩٣
سبانيا، أسـتراليا،   إألرجنتني، األردن، إريتريا،    ا إثيوبيا،   :لألفراد ألغراض مسموح هبا وهي    

يرلنـدا،  آأفغانستان، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيـا،          
سـنة  يطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنن، بوتان، بورونـدي، البو          إ

اجلمهوريـة  ، توغـو، تـونس، اجلزائـر،        ترتانياواهلرسك، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا،      
انـدا، رومانيـا، زامبيـا،      روالرأس األخضر،   ، جنوب أفريقيا، جيبويت، الدامنرك،      التشيكية
غامبيـا،  صربيا، العراق،   شيلي،  ، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد،       زمبابوي

، قربص، الكامريون، كرواتيا، كندا،     ) البوليفارية - مجهورية(بيساو، فرنسا، فرتويال     -غينيا  
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      كولومبيا، الكونغو، كينيا، التفيا، لكسمربغ، مايل، مالوي،        

، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيكـاراغوا، هنـدوراس،         العظمى وآيرلندا الشمالية  
 عدد األلغام املضادة لألفـراد الـيت        العاشرالتذييل  رد يف   وي .ابان، اليمن، اليونان  هولندا، الي 

  .حتتفظ هبا الدول األطراف
تقدم مجيع الدول األطراف، يف احلاالت الـيت        "واُتفق يف مؤمتر قمة نريويب على أن         -١٩٤

علومـات بـشأن   ، م٣حتتفظ فيها الدول األطراف بألغام وفقاً لالستثناءات الواردة يف املادة          
اخلطط اليت تتطلب االحتفاظ بألغام من أجل تطوير تقنيات كـشف األلغـام أو إزالتـها                

تدمريها والتدريب عليها والتبليغ عن االستعمال الفعلي لأللغام احملتفظ هبا ونتـائج هـذا               أو
  اعتمدت الدول األطراف، يف االجتماع السادس للدول       ،وعمال هبذا االلتزام  . )٤٤("االستعمال

األطراف، تعديالت على صيغة تقدمي التقارير املتعلقة بتدابري الـشفافية للـسماح بتقـدمي              
املعلومات طوعا، يف االستمارة دال، باإلضافة إىل احلد األدىن املطلوب من املعلومات عـن              

  . ٣األلغام احملتفظ هبا ألسباب مسموح هبا مبوجب املادة 
 اهتمامـاً وسري العمل هبا    ية باحلالة العامة لالتفاقية     وأبدى رئيسا اللجنة الدائمة املعن     -١٩٥
      مـن اجتماعـات اللجنـة      االستفادة  صيغة اإلبالغ املعدلة و   للتشجيع على استخدام     نشطاً

ومن .  لتقدمي املعلومات طوعا عما ُيحتفظ به من ألغام مضادة لألفراد          أداتنيالدائمة بوصفهما   
       بألغام مضادة لألفـراد لألغـراض املـسموح هبـا،            اليت حتتفظ  ٧٦ لا بني الدول األطراف  

__________ 

  .٥٤، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٤(
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 دولة، منذ مؤمتر قمة نريويب، معلومات عن االستخدام املسموح به لأللغام املضادة ٣٨قدمت 
  : أو نتائج هذا االستخدام على النحو التايل/لألفراد و
 التالية طوعا معلومـات عـن اسـتخدام         ٣٤ل اقدمت الدول األطراف      )أ(  
إزالتها أو علـى    أو  ملضادة لألفراد احملتفظ هبا ألغراض التدريب على كشف األلغام          ا األلغام

ندونيـسيا،  أملانيا، إ ستراليا، أفغانستان،   أسبانيا،  إاألرجنتني، األردن،   : تقنيات تدمري األلغام  
جنوب أفريقيـا، الـدامنرك،     بنغالديش، تركيا،   يطاليا، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا،     إأوغندا،  

قـربص، كنـدا،    فرنسا،  بيساو،   -دا، زامبيا، زمبابوي، السويد، شيلي، صربيا، غينيا        روان
  .)العاشرالتذييل  انظر. (، اليمننيكاراغوا، هندوراس، هولندا، اليابانناميبيا، كينيا، التفيا، 

          التالية طوعا معلومـات عـن اسـتخدام        ١٣ل اقدمت الدول األطراف      )ب(  
تقنيات تـدمري   تطوير كشف األلغام أو إزالتها أو       فراد احملتفظ هبا ألغراض     األلغام املضادة لأل  

، فرنسا،  صربيامجهورية ترتانيا املتحدة،     بلغاريا،   ، أوكرانيا، أملانيا،  ، إسبانيا األرجنتني: األلغام
        .اليابـان  هولنـدا،   يرلنـدا الـشمالية،   آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    كندا،  يا،  كروات

  ).العاشرالتذييل  انظر(
اإلضافة إىل ذلك، سامهت عدة دول أطراف يف املناقشات اليت دارت حول هذه             وب -١٩٦

لألغـراض  هبـا   يلزم االحتفاظ   اليت  ا تعترب أن احلد األدىن من األلغام        املسألة فأشارت إىل أهن   
  .املسموح هبا هو صفر

اليت حتتفظ بألغـام مـضادة       الدول األطراف    قياموالحظت الدول األطراف أمهية      -١٩٧
أال تتجاوز كمية تلك األلغام احلد      " األلغام احملتفظ هبا لتضمن      ، بانتظام، مبراجعة عدد   لألفراد
التدريب  وأألغراض تطوير تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها          " الالزم فعالً األدىن  
 خاصة بالنسبة للـدول     والحظت الدول األطراف كذلك أن ذلك قد يكون ذا أمهية         . عليها

 من  لكنها مل تستهلك أياً   واألطراف اليت احتفظت بألغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا          
تطوير تقنيـات كـشف     األلغام اليت احتفظت هبا، مما يعين ضمنا أهنا ليست نشطة يف جمال             

على ف. غام هلذه الغايةال حتتاج بالتايل إىل أل     وأالتدريب عليها،    وأاأللغام أو إزالتها أو تدمريها      
من الدول األطراف   دولة   ١١ أبلغت أعداد األلغام اليت     ٢٠٠٧سبيل املثال، مل تتغري منذ عام       

رومانيـا،   إريتريا، بنغالديش، بوروندي، بيالروس،      :عن احتفاظها هبا ألغراض مسموح هبا     
وأشـارت  . ا، اليونان ، قربص، كولومبيا، موريتانيا، نيكاراغو    )البوليفارية   - مجهورية(فرتويال  

أعداد األلغام احملتفظ هبا، خصوصا عندما ال يتم اإلعـراب          عدم تغري   الدول األطراف إىل أن     
عن نية الستخدامها ألغراض مسموح هبا، قد يعتربها البعض تقويضا اللتزام تدمري خمزونات             

 .األلغام املضادة لألفراد

 ألحكام  ول األطراف معلومات، وفقاً   ومنذ مؤمتر قمة نريويب، قدمت دولتان من الد         -١٩٨
      ، ٣ مـن املـادة   ٢، عن نقل األلغام املضادة لألفراد وفقا للفقـرة   ٧ من املادة    )ج(١الفقرة  

           ، أفـادت بلغاريـا أن اليونـان نقلـت      ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٩ويف   .من أجل تدمريها  
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ما مضادا لألفراد إىل    لغ ١٧١ ٠٥٠،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١بني  
على التوايل ومسحـت   Videx JSCو Hellenic Defence Systemsبلغاريا، تسلمتها مؤسستا 

، ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢ من   أبريل، أفادت اليونان أهنا نقلت اعتباراً     / نيسان ٣٠ويف  . بنقلها
 ذلـك،  باإلضـافة إىل  و. لألفراد إىل بلغاريا لتـدمريها ةم مضادالغ أ ١٠٧ ٥١٠ما جمموعه   

وصفت بعض الدول األطراف يف بالغاهتا حركة األلغام املضادة لألفراد داخل حدود أراضيها 
الدائمـة  ويف اجتماع للجنـة      .ألغراض التطوير أو التدريب أو التدمري     " عمليات نقل "بأهنا  

ـ ٢٠٠٩مايو /يف أياراملعقود  ،وسري العمل هبا املعنية باحلالة العامة لالتفاقية      سان ، الحظ الرئي
الدولـة  مشمولة بوالية يعين عادة احلركة املادية لأللغام املضادة لألفراد من أراض      " النقل"أن  
  .خاضعة لسيطرهتا أو إليهاأو 

وقد تصرفت الدول األطراف بناء على التعهد الذي قطعته يف مؤمتر قمـة نـريويب                -١٩٩
، مبا يف ذلـك باسـتخدام       ٧ة  لالستفادة التامة من مرونة عملية تقدمي التقارير مبوجب املاد        "
ولكنها  مسائل غري مطلوبة بالتحديد      بشأنيف تقدمي التقارير، لتوفري معلومات      " يالنموذج  "

تساعد يف عملية التنفيذ ويف تعبئة املوارد، مثـل املعلومـات املتعلقـة بـاجلهود               ميكن أن   
، استفادت الـدول    ومنذ مؤمتر قمة نريويب   . )٤٥(واالحتياجات املتصلة مبساعدة ضحايا األلغام    

إثيوبيا، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا،      : التالية من وسيلة اإلبالغ الطوعي     ٦٦    الاألطراف  
أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنغوال، أوغندا، أوكرانيـا، آيرلنـدا،            

سـنة واهلرسـك، بـريو،      إيطاليا، باراغواي، باالو، الربتغال، بلجيكا، بنن، بوروندي، البو       
بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، جزر البهاما، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة           
الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال،          

و، فرنسا، قـربص،   بيسا-السودان، السويد، شيلي، طاجيكستان، العراق، غواتيماال، غينيا       
قطر، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كينيا، التفيا، ليتوانيا، مـالوي، موريتانيـا،            

  .موزامبيق، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليمن
والحظت الدول األطراف الدعوات اليت صدرت عن املنظمات غري احلكومية بـأن              -٢٠٠
الدول األطراف ذات الصلة معلومات إضافية، مبا يف ذلك بـشأن املـسائل املتعلقـة               تقدم  

ها الدول األطراف القادرة على ذلك، وبشأن نـوع         تمبساعدة الضحايا، واملساعدة اليت قدم    
الحظت الدول األطراف أيضا احلاجة إىل ضمان أال تـصبح مـسؤولية            و .اجلنس والتنوع 

  . للغاية ثقيالًعبئاًوات اإلبالغ الكامنة وراء هذه الدع
ومنذ مؤمتر قمة نريويب، واصلت الدول األطراف إعداد وإرسال وتوفري معلومـات             -٢٠١
 من االتفاقية وفقا للقـرارات الـيت اختـذت يف    ٧تدابري الشفافية املطلوبة مبوجب املادة   عن  

 النحو املبني   باإلضافة إىل ذلك، وعلى   و .االجتماعات األول والثاين والرابع للدول األطراف     
يف االجتماعني السادس والثامن للدول األطراف، اختذت الدول األطراف قرارات بتعـديل            

__________ 

  .٥٣، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٥(
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صيغة تقدمي التقارير للسماح بتقدمي معلومات إضافية طوعاً، إىل جانب احلد األدىن املطلوب             
ـ ٣من املعلومات عن األلغام احملتفظ هبا ألسباب مسموح هبا مبوجب املادة             ارير، ، ولتقدمي تق

عن خمزونات األلغام املضادة لألفراد اليت مت اكتشافها وتدمريها بعد          على النحو املطلوب،    
  . ٤انقضاء املوعد النهائي الوارد يف املادة 

أن حييل األمني العام لألمم املتحدة كل       ب من االتفاقية    ٧ املادة    من ٣ الفقرة   وتقضي -٢٠٢
ومنذ مؤمتر قمة نـريويب، واصـل       .الدول األطراف  إىل   ٧ما يتلقاه من تقارير مبوجب املادة       

تلقي تقارير بالنيابة عـن وديـع        ، فرع جنيف،  مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح     
وحتسنت إمكانية احلصول علـى     .  املناسب  على شبكة اإلنترنت يف الوقت     وإتاحتهااالتفاقية  

البيانات املوضوعة مبوجـب     بإعادة تصميم إحدى قواعد      ٢٠٠٥التقارير بعد القيام يف عام      
وقد أعربت الدول األطراف عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحـدة             . ٧املادة  

أن فرع  ب مجيع الدول األطراف     إعالم وسعت إىل ضمان      فرع جنيف،  لشؤون نزع السالح،  
  .املكتب هذا قد ُعني رمسيا اجلهة املتلقية للتقارير

، والـيت تنـسقها بلجيكـا،       ٧ال املشكلة مبوجب املادة     وواصلت جمموعة االتص   -٢٠٣
ودعمت وحدة  .٧ املادة   الواردة يف لتزامات  اللوفاء با التشجيع على ا   يف   هاماالضطالع بدور   

 كمـال دعم التنفيذ هذه اجلهود، فقدمت خدمات استشارية ملساعدة الدول األطـراف يف إ       
اعُتمد يف االجتماع الذي  ،قدمي التقاريرلتالنموذج القصري استخدام  التشجيع على   تقاريرها، و 

برنامج األمـم   مع   وحدة دعم التنفيذ     تعاونتباإلضافة إىل ذلك،    و .الرابع للدول األطراف  
 موظفي األمم املتحدة يف البلدان املتضررة من األلغام يف          لدعماملتحدة اإلمنائي يف وضع دليل      

 وقدم صندوق األمـم     .هتا بتقدمي التقارير  مساعدة الدول األطراف املعنية على الوفاء بالتزاما      
املتحدة اإلمنائي واليونيسيف ودائرة األمم املتحدة ملكافحة األلغام أيضاً، من خالل براجمهـا             
القطرية ملساعدة الدول األطراف املتضررة من األلغام، املساعدة إىل عدد من الدول األطراف             

  .دميهاإلعداد تقاريرها املتعلقة بتدابري الشفافية وتق
بأن تقـوم   "بناء على التعهد الذي قطعته      إجراءات   كثري من الدول األطراف      واختذ -٢٠٤

طواعية بترتيب عقد مؤمترات وحلقات عمل إقليمية ومواضيعية لدفع تنفيـذ االتفاقيـة إىل              
 مبناسبة  ٢٠٠٧وتضمنت اإلجراءات جهدا خاصا بذلته الدول األطراف يف عام          . )٤٦("األمام

والذكرى الـسنوية    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨ية العاشرة العتماد االتفاقية يف      الذكرى السنو 
   .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣العاشرة حلفل توقيع االتفاقية يف 

تبادل اآلراء وتقاسـم خرباهتـا      "ويف مؤمتر قمة نريويب، اتفقت الدول األطراف على          -٢٠٥
 ١ املـواد    تلف أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك     بأسلوب تعاوين وغري رمسي بشأن التنفيذ العملي ملخ       

وقدمت بعـض   . )٤٧(" من أجل االستمرار يف تعزيز التطبيق الفعال واملتسق هلذه األحكام          ٣ و ٢و
__________ 

  .٥٨، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٦(
  .٥٥، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٧(
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الدول األطراف معلومات حمّدثة عن املمارسات ذات الصلة، مثل كرواتيا اليت أبلغت الدول             
 بامليالن مـن ألغامهـا املـضادة         أهنا أزالت سواعد اإلشعال    ٢٠٠٦مايو  /األطراف يف أيار  

 TMRP-6هذا يعين أن مجيع األلغام من طراز        "، مشريةً إىل أن     TMRP-6للمركبات من طراز    
يف كرواتيا ميكن استخدامها حصراً كألغام مضادة للمركبات ال سـبيل إىل تفجريهـا إال                

لدائمة املعنية اشاركان للجنة   تاملووفر الرئيسان    ." كيلو ٣٠٠-٢٥٠مبمارسة قوة ضغط تعادل     
للدول األطراف وغريها للقيـام      فالً، على حنو منتظم، حم    وسري العمل هبا  باحلالة العامة لالتفاقية    

ف اللغم  األطراف بأن االتفاقية تعرِّ    ، مت تذكري الدول   ٢وخبصوص املسائل املتعلقة باملادة      .بذلك
 قريبا منه أو مـسه لـه        مصمم لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو      "املضاد لألفراد على أنه     

  ."ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر
تشجيع الدول غري األطـراف،     "واتفقت الدول األطراف يف مؤمتر قمة نريويب على          -٢٠٦

وال سيما تلك اليت أعلنت عن دعمها ألهداف وأغراض االتفاقية، على تقدمي تقارير طوعية              
ت نتائج اجلهود املبذولة للتصرف بناء على هـذا االلتـزام      وكان. )٤٨((...)"تتعلق بالشفافية   

 بصورة طوعيـة،  – منغوليابولندا و  -وقدمت دولتان فقط من الدول غري األطراف        . حمدودة
وقدمت ثـالث دول     .تدابري الشفافية املطلوبة من الدول األطراف     املتعلقة ب علومات  املمجيع  

لكن هـذه   و ،٧ت املطلوبة مبوجب املادة     أخرى غري أطراف، بصورة طوعية، بعض املعلوما      
عدم إبداء الشفافية بالقدر الذي تبديه       اختارت   - أذربيجان وسري النكا واملغرب      -الدول  

من خمزونات األلغام املضادة لألفراد،     ما يف حوزهتا    الدول األطراف بشأن مسائل رئيسية مثل       
أو موقع مجيـع  /التدريب والتطوير ولألفراد اليت حتتفظ هبا ألغراض    املضادة  وكميات األلغام   

  . املناطق اليت حتتوي أو اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد
وواصلت الدول األطراف اإلعراب عن تقديرها للجهود اليت تقوم هبا احلملة الدولية             -٢٠٧

قية، وبالتايل توفري   تنفيذ االتفا لرصد  وغريها من املنظمات غري احلكومية      األرضية  حلظر األلغام   
       رمسي وغـري رمسـي     بشكل   للمعلومات املتعلقة بالتنفيذ  الدول األطراف   مكمل هام لتبادل    

   .على السواء

  تدابري ضمان االمتثال - سابعاً  
أفادت أهنا اعتمدت تشريعات يف سياق التزاماهتا مبوجـب         طرفاً   دولة   ٥٩هناك اآلن    -٢٠٨
 ٦٤وبالتايل، هناك   . تعترب القوانني القائمة كافية إلنفاذ االتفاقية      دولة ذكرت أهنا     ٣٠ و ٩املادة  

 ٩ املادة   دولة من الدول األطراف مل تفد بعد أهنا اعتمدت تشريعات يف سياق التزاماهتا مبوجب             
 وأبلغت دول .)احلادي عشرالتذييل  انظر( .أو أهنا تعترب القوانني القائمة كافية إلنفاذ االتفاقية

.  من االتفاقية  ٩هنا شرعت يف اعتماد تشريعات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة          أطراف عدة أ  
__________ 

  .٥٧، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٨(
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 عن إحراز أي    ٧غري أن عدداً كبرياً من هذه الدول مل تبلغ يف تقاريرها املقدمة مبوجب املادة               
ولذلك ال يزال التحدي الكبري الذي يواجه       . تقدم يف هذا اجملال منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب        

تمثل يف العمل بـسرعة أكـرب الختـاذ    ياالستعراضي الثاين   املؤمتر   بعد انعقاد األطراف  الدول  
  .٩  للمادةالتدابري القانونية الالزمة وفقاً

ُتعِلَم الدول األطراف، اليت مل تفعل ذلك بعـد،  "واُتفق يف مؤمتر قمة نريويب على أن     -٢٠٩
خرى ذات الصلة باحتياجاهتا يف احلاالت      األمحر أو اجلهات الفاعلة األ    الدولية للصليب   لجنة  ال

ومنذ مؤمتر قمة نـريويب،   . )٤٩("اليت يلزم فيها احلصول على املساعدة لوضع تشريعات التنفيذ        
قدم كل من اللجنة الدولية للصليب األمحر واألمم املتحدة املساعدة إىل دول أطراف عديدة              

  .يف هذا اجملال
لقانونية، قامت بعض الدول األطراف باإلبالغ عـن        وإضافة إىل اإلبالغ عن التدابري ا      -٢١٠

ومن بني هـذه     . فيما يتعلق مبنع األنشطة احملظورة وقمعها      ٩تدابري أخرى ورد ذكرها يف املادة       
متعلقة باألنشطة احملظورة مبوجب االتفاقية على قواهتا املسلحة،        املنتظم ملعلومات   نشر  الالتدابري  

 املسلحة، وتوزيع نـص االتفاقيـة يف األكادمييـات          وإصدار نشرات خاصة بتدريب القوات    
العسكرية، واملواءمة بني املذهب العسكري وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية وإصـدار            

اختاذها تدابري من هذا    بلغت عن    أن قلة من الدول األطراف أ      مباو .توجيهات إىل قوات الشرطة   
 باإلضـافة إىل    -دابري إدارية وغريها من التـدابري       ضمان اختاذ ت  ظل التحدي قائماً ل   سيفالقبيل،  

  .  ملنع األنشطة احملظورة وقمعها-التدابري القانونية 
إحـدى الـدول    الدول األطراف إىل ما أفادت به       ويف مؤمتر قمة نريويب، أشارت       -٢١١

مسلحة من غري الدول تـضطلع بأنـشطة        فاعلة  أهنا تواجه حتدياً تطرحه جهات      باألطراف  
ومبا أن هذه اجلهات ختضع للوالية القضائية للدولة        . على األراضي اخلاضعة لسيادهتا   حمظورة  

املعنية، ميكن أن ُتساءل عن إخالهلا بأحكام االتفاقية وفقاً لتدابري التنفيذ الوطنية اليت وضعتها              
  .ومنذ مؤمتر قمة نريويب، ال يزال هذا األمر قائما. ٩الدولة الطرف مبوجب أحكام املادة 

إىل مسألتني حمتملتني قد تكون هلما     الدول األطراف    أشارتومنذ مؤمتر قمة نريويب،      -٢١٢
وأُعرب عن القلق بشأن تقرير      . من االتفاقية  ١ يف املادة    ةباالمتثال ألحكام احلظر الوارد   صلة  

ثالث دول أطراف يف االتفاقية     قيام  لفريق الرصد التابع لألمم املتحدة عن الصومال يشري إىل          
باإلضافة إىل ذلـك، أبلغـت تايلنـد        و. نقل مزعوم أللغام إىل الصومال    بدولة غري طرف    و

وكمبوديا الدول األطراف بآرائهما بشأن الظروف اليت أحاطت إصابة اثنني من أفراد اجليش             
 وبشأن التحقيقـات  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول  ٦يف  أرضية  التايلندي جبروح بسبب ألغام     

ويف احلالتني كلتيهما، سعى رؤسـاء      . عملية املشاورات الثنائية اجلارية   اجلارية يف احلادث، و   
، إىل معاجلة هـذه  ٨ من املادة ١اجتماعات الدول األطراف، بطريقة تتفق مع أحكام الفقرة   

__________ 

 .٦٠، اإلجراء رقم املرجع نفسه )٤٩(
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 رؤساء اجتماعات الدول األطـراف      تعاون،  تنيويف إحدى احلال   .الشواغل املتعلقة باالمتثال  
ختدم املصاحل الفضلى لالتفاقيـة وللـدول       أن  ميكن  ُنهج  تحداث  السالسابق واحلايل واملقبل    

 .األطراف املعنية

 من االتفاقية، أخذ    ٤عدم االمتثال ألحكام املادة      املتعلقة ب  وملواجهة احلاالت اخلطرية    -٢١٣
منذ انعقاد مؤمتر قمـة نـريويب،      شاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات       تالرئيسان امل 

تشاور مع الـدول األطـراف املعنيـة        لل،  ٨ من املادة    ١، على حنو يتسق مع الفقرة       املبادرة
قد وردت  و .واجلهات األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا احلكم من أحكام االتفاقية           

تطبيق التوصيات اليت هتدف إىل منع حاالت عدم االمتثال         اإلشارة إىل أهنما شجعا أيضاً على       
  .من االتفاقية يف املستقبل ٤ألحكام املادة 

بـطء  ما يشكل مصدر قلق بشأن االمتثال هو        والحظت بعض الدول األطراف أن       -٢١٤
تنفيذ االلتزام بتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق املزروعة باأللغام              

مع ذلك   يتجاوز   سيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن ال     اخلاضعة ل دولة طرف أو    املشمولة بوالية   
مل أنـه   إبراز  املوافقة على   بواستجابت الدول األطراف     . االتفاقية بدء نفاذ عشر سنوات بعد    

 تنفيـذ   أنعلـى   االتفاقيـة، و  نفاذ  يف بعض احلاالت عمليات إلزالة األلغام منذ بدء         حتدث  
 ميكـن أن    ،٥مما اقُترح يف طلبات متديد املهل النهائية مبوجب املـادة           االتفاقية بسرعة أكرب    

  .يكون مفيداً، يف حاالت معينة، لكل من االتفاقية والدول األطراف املعنية
وواصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، فـرع جنيـف، االضـطالع               -٢١٥

مبسؤولية األمني العام لألمم املتحدة فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء اخلرباء املـؤهلني              
 وجنسيات هؤالء اخلرباء ٨ من املادة   ٨ي احلقائق املصرح هبا وفقاً للفقرة       املعينني لبعثات تقص  

وقام مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، فـرع         . وغري ذلك من البيانات ذات الصلة     
إىل مجيع الدول األطراف وأتاحها أيضاً على موقعـه         بانتظام  جنيف، بإيصال هذه املعلومات     

: ويب، قدمت الدول األطراف التالية أمساء خربائهـا املـؤهلني         ومنذ مؤمتر قمة نري   . الشبكي
األرجنتني، األردن، إسبانيا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بنغالديش، بنمـا،           
بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، تركيا، توغو، تونس، اجلمهورية التـشيكية، مجهوريـة            

زامبيـا،  مجهورية مولـدوفا،    مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،    الكونغو الدميقراطية، مجهورية    
زمبابوي، سويسرا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غواتيمـاال، غيانـا، فرنـسا، قـربص،             

وتتـضمن قائمـة    . الكامريون، كرواتيا، كينيا، لكسمربغ، مايل، النمسا، نيكاراغوا، اليمن       
 ٨ من املادة    ٨صرح هبا وفقا ألحكام الفقرة      اخلرباء املؤهلني املعينني لبعثات تقصي احلقائق امل      

  . خبريا من الدول األطراف املذكورة أعاله١٨٩اآلن ما جمموعه 
ومنذ مؤمتر قمة نريويب، مل تقدم أي دولة طرف طلباً استيـضاحياً بـشأن مـسألة             -٢١٦

 طرف ، ومل تقترح أي دولة٨ من املادة ٢االمتثال إىل اجتماع للدول األطراف عمالً بالفقرة    
 .٨ من املادة ٥عقد اجتماع خاص للدول األطراف عمالً بالفقرة 
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 دعم التنفيذ  - ثامناً  

يف أي  للنظر  جتتمع الدول األطراف بانتظام     " من االتفاقية على أن      ١١نص املادة   وت  -٢١٧
وعلى أن اجتماعات الدول األطـراف      (...)" مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها        

ـ  حني انعقادلالجتماع األول للدول األطراف تعقد سنويا إىل الالحقة   ـ اؤمتر امل ي الستعراض
عقد سنوياً، إىل حني انعقاد     يأن  "ويف مؤمتر قمة نريويب، اتفقت الدول األطراف على         . األول

املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماع للدول األطراف بصورة منتظمة خالل النصف الثاين مـن    
وُعقـد   ."أو يف بلد متضرر من األلغام مىت أمكن ذلك أو عند االقتـضاء            السنة، يف جنيف    

 تـشرين   ٢٨مـن   يف الفتـرة    االجتماع السادس للدول األطراف يف زغرب، كرواتيـا،         
الشؤون اخلارجية والشؤون   ة   وزير برئاسة ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   /الثاين

وُعقد االجتماع السابع للـدول     . ار كيتاروفيتش رابغاألوروبية يف كرواتيا، السيدة كوليندا      
صاحبة السعادة   برئاسة   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨األطراف يف جنيف يف الفترة من       

وُعقد االجتماع الثامن للدول األطراف يف البحـر         .كارولني ميالر سفرية أستراليا، السيدة    
 برئاسة صاحب السمو    ٢٠٠٧فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٢٢  إىل ١٨ من    يف الفترة  امليت، األردن 
وُعقد االجتماع التاسع للدول األطراف يف       .من األردن آل حسني   مرعد رعد   امللكي األمري   

، سفري سويسرا صاحب السعادة    برئاسة،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٤الفترة من   
  .ترويلشيورغ السيد 
 اجتماعاهتا كآليات لتعزيز تنفيذ     ومنذ مؤمتر قمة نريويب، استخدمت الدول األطراف       -٢١٨

ويف كل اجتماع، نظرت الدول األطراف يف تقرير مرحلي سنوي أعـده رئـيس               .االتفاقية
التقدم احملرز يف السعي حنو حتقيق األهداف األساسية للدول ب هذه التقارير  أفادتو .االجتماع

 نريويب، وسلطت   لدول األطراف، وأيدت تطبيق خطة عمل     السابق ل جتماع  الاألطراف منذ ا  
وللرؤساء املتشاركني للجان الضوء على جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة للدول األطراف        

باإلضـافة إىل   و .يف الفترات الفاصلة بني اجتماعات الدول األطراف      ورؤساء االجتماعات   
اليت تنفذ األحكـام    األطراف  للدول  فرصة  ذلك، أتاحت برامج اجتماعات الدول األطراف       

، اختـذت الـدول      وباملثـل  .بالتزاماهتالتقدمي معلومات حمدثة عن الوفاء      لرئيسية لالتفاقية   ا
تعزيز جهود تنفيذ االتفاقية وضمان     ل، قرارات   لدول األطراف ااجتماعات  خمتلف  األطراف يف   

  .ا وردت اإلشارة إىل ذلك يف أماكن أخرى من هذا االستعراض، كماالمتثال
أن ُتعقـد سـنويا، حـىت       "، اتفقت الدول األطراف علـى       ويف مؤمتر قمة نريويب     -٢١٩
، اجتماعات غري رمسية فيما بني دورات اللجان الدائمة، يف جنيـف يف النـصف               ٢٠٠٩ عام

 يستبعد مع ذلك، كقاعدة عامـة، عقـد         أال"وعلى  " األول من السنة، ملدة أقصاها مخسة أيام      
     /ثنائية وألسباب حمـددة، يف شـباط      اجتماعات اللجان الدائمة فيما بني الدورات، بصفة است       

وباإلضـافة إىل  ". سبتمرب/مارس واالجتماعات السنوية للدول األطراف يف أيلول   / آذار -فرباير  
أنه جيوز للدول األطراف، عمالً مبا دأبت عليه من مرونـة  "ذلك، اتفقت الدول األطراف على     
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ت املتعلقة بربنامج اجتماعاهتـا     وحس عملي يف التصدي للظروف املتغرية، أن تستعرض القرارا        
 وعلى  ." يف كل اجتماع للدول األطراف قبل املؤمتر االستعراضي الثاين         ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  

أساس القرارات اليت اختذت يف مؤمتر قمة نريويب ويف اجتماعات الدول األطراف منـذ ذلـك                
يونيه / حزيران ١٧  إىل ١٣من  يف الفترات   الوقت، ُعقدت اجتماعات اللجان الدائمة يف جنيف        

 ٢، ومـن    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧ إىل   ٢٣، ومن   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢ إىل   ٨من  و،  ٢٠٠٥
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ إىل ٢٥ ومن ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦إىل 

ومنذ انعقاد املؤمتر االستعراضي األول، ظل برنامج العمل فيما بني الدورات، الذي             -٢٢٠
حمفال هاما لتبادل املعلومات بصورة غـري       يتيح  األطراف،  أُنشئ يف االجتماع األول للدول      

.  مـن االتفاقيـة   ٧ املـادة    مبوجبالتبادل الرمسي للمعلومات املطلوبة     بذلك   كمالًمرمسية،  
على وواصلت الدول األطراف بذلك املمارسة املتمثلة يف ضمان أن تبين االجتماعات بعضها             

راف لربنامج العمل فيما بني الدورات يف توفري        استخدام الدول األط  أمهية  التأكيد على   ببعض  
الوضوح بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ االتفاقية بصورة تدرجيية ويف إجراء مناقشة مجاعيـة             

ملختلف الرؤساء املتشاركون    قامو .بني الدول األطراف للتغلب على التحديات اليت تواجهها       
الدول األطراف املعنيـة    لتوجيهها إىل   ات  الدعوإصدار  االستبيانات و بتوزيع  اللجان الدائمة   

 علـى   بناًءالرؤساء املتشاركون   وبذلك تصرف    .بشأن مسائل حمددة  حمّدثة  لتقدمي معلومات   
إظهار "االلتزامات اليت قُطعت يف املؤمتر االستعراضي األول كي تتمكن الدول األطراف من             

 الوقت يف األخرى األطراف للدولمشاكلها وخططها وتقدمها وأولوياهتا اخلاصة باملساعدة       
رصد حتقيق أهداف إزالة األلغام وحتديد االحتياجـات مـن املـساعدة            "و (...)" املناسب
  . )٥٠((...)"رصد وتعزيز التقدم يف حتقيق أهداف مساعدة الضحايا "، و (...)اوتعزيزه
، مؤمتر قمة نريويب، واصلت الدول األطراف، يف كل اجتماع من اجتماعاهتـا         ومنذ    -٢٢١

للجان الدائمة، حيث درجت العادة على أن       متشاركني  ومقررين  متشاركني  انتخاب رؤساء   
 .عـن العـام التـايل   متـشاركني  عن عام ما ليكونوا رؤساء املتشاركون  ُينتخب املقررون   

واستمرت هذه املمارسة يف ضمان بقاء الدول األطراف وفية للمبدأين الرئيسيني الذين اعتربا             
، ومها استمرار وأمهية    ١٩٩٩نشئ برنامج العمل فيما بني الدورات يف عام         أساسيني عندما أُ  

جـدول  الثاين عشر علـى     التذييل  يف  كن االطالع    ومي .على بعض بناء االجتماعات بعضها    
ـ حيتوي على أمساء الدول األطراف اليت شغلت مناصب الرؤسـاء امل           شاركني واملقـررين   ت

  .ا بني الدوراتشاركني منذ إنشاء برنامج العمل فيمتامل
وسري العمل  شاركان للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        توواصل الرئيسان امل    -٢٢٢

املمارسة املتمثلة يف إجراء مشاورات واسعة النطاق هبدف اقتـراح قائمـة للمقـررين              هبا  
جتماعـات  شاركني اجلدد، توافق عليها الدول األطراف وُتستخدم يف الفترة ما بـني اال            تامل

شاركان يف االعتبار مبادئ ضمان حتقيق توازن إقليمـي         توبذلك، أخذ الرئيسان امل   . الرمسية
__________ 

  .٣٧ واإلجراء رقم ٢٨ واإلجراء رقم ٢٢واإلجراء رقم  ١٣، اإلجراء رقم نفسهاملرجع  )٥٠(
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وتوازن بني الدول األطراف يف عملية تنفيذ األحكام الرئيسية من االتفاقية، والدول األطراف             
ول وذُكِّـرت الـد    .األخرى وحتقيق توازن بني احلاجة إىل التناوب واحلاجة إىل االستمرارية         

ـ شاركون واملقررون امل  ت، يضطلع الرؤساء امل   ٢٠٠٨ من عام    األطراف بأنه اعتباراً   شاركون ت
مبسؤولية إضافية يف االنضمام إىل الرئاسة تتمثل يف تنفيذ والية اإلعداد املشترك لتحليل كـل               

  .  من االتفاقية٥ من املادة ٣ ألحكام الفقرة طلب من الطلبات املقدمة وفقاً
مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية اجتماعات اللجان         واستضاف   -٢٢٣

، بدأت  ٢٠٠٨ من عام    عتباراًوا . عن طريق املركز   الدائمة، وقدمت سويسرا الدعم املايل هلا     
 بتغطية  الدول األطراف اليت تساهم يف الصندوق االستئماين لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية أيضاً           

 برنامج العمل فيما بني الدورات وأوصت جلنة التنـسيق بـأن            ما يقرب من نصف تكاليف    
يغطي الصندوق االستئماين لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية تكاليف الترمجة الشفوية الجتماعات           

  . الضغوط املالية اليت تواجه الصندوق االستئماين للوحدةوقد ساهم ذلك يف. اللجان الدائمة
 بني الدورات القيام بدور حموري يف دعـم تنفيـذ           وبينما واصل برنامج العمل فيما     -٢٢٤

وستستمر احلاجة إىل تطبيق املبادئ املركزية . ٢٠٠٢ له منذ عام    شاملتقييم  مل جير   االتفاقية،  
النـهج  األخـذ ب  استمرار  ميثل  ومع ذلك، سوف     .لنجاح برنامج العمل فيما بني الدورات     

 حتـدياً بالنـسبة     اجات واحلقائق املتغرية  العملي واملرن يف تكييف آليات التنفيذ وفقا لالحتي       
  .للدول األطراف يف أعقاب املؤمتر االستعراضي الثاين

واستمرت الدول األطراف يف اإلقرار مبا للجنة التنسيق، اليت أنشئت يف االجتمـاع               -٢٢٥
 االتفاقيـة وتنفيـذها  سري عمـل  ، من قيمة وأمهية يف ٢٠٠٠الثاين للدول األطراف يف عام     

إليهـا، عمليـةَ التوجُّـه      بالوالية املسندة   وظلت اللجنة املذكورة، يف هنوضها       .فعال بشكل
 إضـافة إىل ذلـك،      .مبدأ املرونة لدى تنسيقها برنامج العمل فيما بني الدورات        طبقت   وقد

عملت جلنة التنسيق بطريقة منفتحة وشفافة، حيث أتاحت تقارير موجزة عن اجتماعاهتا يف             
  . رئيس جلنة التنسيق للدول األطرافقدمها  حمدثةومن خالل تقارير ة، الشبكي لالتفاقيوقع امل

ومنذ مؤمتر قمة نريويب، تطورت وحدة دعم التنفيذ من حيث الدعم الذي تـوفره                -٢٢٦
فقد أصبحت الدول األطراف تعتمـد      . وزاد حجمها وكذلك تقدير الدول األطراف لعملها      
ة واسعة من املـسائل املتعلقـة بتنفيـذ         أكثر فأكثر على دعم هذه الوحدة خبصوص جمموع       

االتفاقية، فهي تلتمس على سبيل املثال املشورة بشأن مسائل تتعلـق باالمتثـال، وتطلـب               
املعلومات أو املساعدة الستغالل االجتماعات غري الرمسية أو الرمسية الـيت تعقـد يف إطـار             

تنفيذ خمتلف أحكـام    االتفاقية أفضل استغالل، وتطلب احلصول على معلومات بشأن حالة          
  .االتفاقية، وما إىل ذلك

ومثلما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن التفامهات خبصوص مساعدة الضحايا املعتمدة             -٢٢٧
يف مؤمتر قمة نريويب وفرت للدول األطراف أساساً الختاذ إجراءات اسـتراتيجية يف جمـال               

 التفامهات بطلب الـدعم مـن       شاركون املتعاقبون لتلك  توقد استجاب الرؤساء امل   . االتفاقية
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وحدة دعم التنفيذ كيما يتسىن هلم بدورهم تقدمي الدعم إىل الدول األطراف املسؤولة عـن               
وبينمـا  . أعداد كبرية من الناجني من األلغام األرضية يف وضع تلك التفامهات موضع التنفيذ            

بلـوغ أهـداف    أي فترة زمنية حمددة ل    ( على أساس املشاريع     ٢٠٠٥بدأ هذا العمل يف عام      
فإن الدعم الذي تقدمه الوحدة إىل الدول األطراف يف جمال مساعدة الضحايا تطور             ) واضحة

أن وهذا يعين .  ليصبح جماالً برناجمياً رئيسياً من عمل الوحدة ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥يف الفترة من    
طراف تقدمي املشورة والدعم إىل الدول األطراف املعنية أمر ضروري ما دامت تلك الدول األ             

  . حتتاج إىل خدمات املشورة يف هذا اجملال وترغب يف االستفادة منها
 من االتفاقية ٥، شرعت الدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املادة         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢٨

واستجابت وحدة دعم التنفيذ لتلك الطلبات بوضع . يف إعداد طلبات لتمديد املهل احملددة هلا     
وجتاوز حجم العمـل كـل      . مي املشورة والدعم إىل البلدان املعنية     استراتيجية هتدف إىل تقد   

وعالوة على ذلك، شددت القـرارات الـيت        . التوقعات، نظراً إىل العدد الكبري من الطلبات      
اختذت يف االجتماع السابع للدول األطراف بإنشاء عملية إلعداد وإحالة الطلبات املقدمـة             

ور الذي تضطلع به وحدة دعم التنفيذ يف جمال تقـدمي           والنظر فيها، على الد    ٥مبوجب املادة   
املشورة إىل الدول األطراف اليت تطلب ذلك، وأناطت بالوحدة دوراً يتمثل يف العمل كأمانة              

  .٥للدول األطراف اليت أسندت إليها مهمة النظر يف طلبات التمديد املقدمة مبوجب املادة 
تعاقبون، وكذلك بعض الدول األطراف، وأكد رؤساء اجتماعات الدول األطراف امل  -٢٢٩

واستجابت وحدة دعم التنفيذ بتقدمي . بشدة على الترويج إلضفاء الطابع العاملي على االتفاقية   
. املعلومات املتخصصة دعماً لتلك الدول األطراف اليت بذل بعضها جهوداً مكثفة وطموحة           

 التنفيذ الذي يعزى بدرجـة      وباإلضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل تزايد اختصاصات وحدة دعم        
كبرية إىل اخلربة اليت اكتسبتها الوحدة على مر السنني يف دعم الدول األطـراف وتزويـدها          

فعلى سبيل املثـال،  . باملشورة، اكتسبت الوحدة خربات متخصصة يف جماالت عديدة أخرى    
. ير الـشفافية  تقدم الوحدة دعماً ريادياً إىل الدول األطراف بشأن مسائل تتعلق بإعداد تقار           

وأدت دوراً قيادياً هاماً يف تنظيم حلقات دراسية ملساعدة خمتلف اجلهات الفاعلـة يف فهـم                
ووضعت الوحدة إجراءات استراتيجية لالستجابة الحتياجات الدول       . االتفاقية وكيفية عملها  

دروس وقدمت مسامهاهتا يف عدد من اجملاالت اليت تتعلق بكيفية تطبيق ال          . األطراف الصغرية 
  .املستفادة من تنفيذ االتفاقية يف سياقات أخرى

وعندما اتفقت الدول األطراف على طلب إنشاء وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، وافقت              -٢٣٠
ومنذ مؤمتر قمة   . على أهنا ستقدم، على أساس طوعي، املوارد الالزمة لعمليات هذه الوحدة          

: لصندوق االستئماين لوحدة دعم التنفيذ    اإىل  نريويب، قدمت الدول األطراف التالية تربعات       
إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكـا، بورونـدي،             

، السويد،  السنغالالبوسنة واهلرسك، تركيا، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، سلوفينيا،         
سمربغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، املكسيك،     شيلي، الفلبني، قربص، قطر، كرواتيا، كندا، لك      
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عـشر علـى    التذييل الثالث   وميكن االطالع يف    . النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، هولندا    
وباإلضـافة إىل   . التربعات اليت تلقاها الصندوق االستئماين لوحدة دعم التنفيذ منذ إنـشائه          

ساس طوعي من خـالل الـصندوق       الدعم الذي تتلقاه الوحدة من الدول األطراف على أ        
االستئماين، ما فتئت الوحدة حتصل على الدعم من سويسرا وذلك على شـكل تربعـات               

  .للعمليات العامة ملركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
، الذي عقد   وسري العمل هبا  ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية           -٢٣١
، أبلغ مدير وحدة دعم التنفيذ الدول األطراف بأن التربعات مل تعد            ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ يف

ولوحظ أن الوحدة لن تكـون      . كافية لتغطية تكاليف اخلدمات اليت تطلبها الدول األطراف       
قادرة على االستمرار يف توفري مستوى الدعم واملشورة واملساعدة الذي اعتادت عليه الدول             

ويظل أمام الدول األطـراف     .  توفر موارد إضافية ومستدامة لتمويل أنشطتها      األطراف ما مل  
يتمثل يف ضمان استدامة التمويل لعمليات وحدة دعم التنفيذ، إما باألسلوب احلـايل أو              حتٍد  

فبدون وسائل متويل مستدامة، ستضطر وحدة دعـم التنفيـذ إىل خفـض             . بطريقة أخرى 
  .، وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثرياً سلبياً على عملية التنفيذاخلدمات اليت تقدمها ختفيضاً حاداً

مواصلة االسـتفادة     "  بواستجابت الدول األطراف للنداء املوجه إليها يف قمة نريويب            -٢٣٢
ومنـذ  . )٥١("من اآلليات غري الرمسية مثل أفرقة االتصال اليت أنشئت لتلبية احتياجات حمددة           

ت أفرقة االتصال املعنية بانضمام مجيع الدول إىل االتفاقيـة          انعقاد مؤمتر قمة نريويب، اجتمع    
املـوارد  واستخدام  ) بتنسيق من بلجيكا   (٧وتقدمي التقارير مبوجب املادة     ) بتنسيق من كندا  (
بشكل ) بتنسيق من كندا  (والربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية       ) بتنسيق من النرويج  (

وفتح باب املشاركة يف أعمال أفرقة االتصال هـذه         . تفاقيةمنتظم على هامش اجتماعات اال    
وبفضل هذا النهج الشمويل والتعاوين، أمكن ألفرقة االتصال        . جلميع اجلهات الفاعلة املهتمة   

وباإلضافة إىل ذلك،   . أن تؤدي أدواراً هامة يف دعم التقدم على درب حتقيق أهداف االتفاقية           
الذي تنسقه اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا        (برنامج الرعاية غري الرمسي     ما فتئ   
يتيح الفرصة لتمثيل واسع النطاق يف اجتماعات االتفاقية، وال سيما من جانـب             ) الشمالية

  .الدول األطراف النامية املتضررة من األلغام
تـشجيع  "وأوفت الدول األطراف بااللتزام الذي قطعته يف مؤمتر قمة نريويب وهـو      -٢٣٣

لجنـة  ال، و األرضيةإلسهام القيم يف أعمال االتفاقية من جانب احلملة الدولية حلظر األلغام            ا
، واألمم املتحدة، ومركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض     الدولية للصليب األمحر  

واستفادت الدول األطراف كـثرياً     . )٥٢("اإلنسانية، واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى    
لشراكة اليت تبديها جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة اليت تلتزم بالعمل معاً لضمان من روح ا 

  .التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية
__________ 

 .٦٩، اإلجراء رقم نفسهاملرجع  )٥١(
 .٥٦، اإلجراء رقم نفسهاملرجع  )٥٢(
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  التذييل األول

  الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها    
  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠٥يونيه /حزيران ١  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧  إثيوبيا

  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩ سبتمرب/ أيلول١٤  األرجنتني
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  األردن
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٧  إريتريا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  إسبانيا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤  أستراليا
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢  إستونيا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١  أفغانستان
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩  إكوادور
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩  ألبانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  أملانيا

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٣  أنتيغوا وبربودا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩  أندورا

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦  إندونيسيا
  ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاين١  ٢٠٠٢يوليه / متوز٥  أنغوال

 ٢٠٠١ديسمرب /ول كانون األ١  ٢٠٠١يونيه / حزيران٧  أوروغواي
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  أوغندا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٧  أوكرانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  آيرلندا
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٥  آيسلندا
  ١٩٩٩أكتوبر /ين األول تشر١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣  إيطاليا

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨  بابوا غينيا اجلديدة
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  باراغواي

  ٢٠٠٨مايو / أيار١  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨  باالو
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  الربازيل 

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦  بادوسبر
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط١٩  الربتغال

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٦بريل أ/ نيسان٢٤  بروين دار السالم
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  ابلجيك
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  بلغاريا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣  زبلي
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  بنغالديش

  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧  بنما
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥  بنن

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨  بوتان
  ٢٠٠٠سبتمرب /ل أيلو١  ٢٠٠٠مارس / آذار١  بوتسوانا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  بوركينا فاسو
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢  بوروندي

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧  بريو

  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣  بيالروس
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  تايلند

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩  تركمانستان
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  تركيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٧  ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٦  تشاد
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  توغو
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٩  تونس
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار٧   ليشيت-تيمور 
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨ليه يو/ متوز١٧  جامايكا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩  اجلزائر

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  جزر البهاما
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  جزر القمر

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير /ون الثاين كان٢٦  زر سليمانج
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥  جزر كوك

  ٢٠٠٣مايو / أيار١  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  مجهورية أفريقيا الوسطى
  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦  اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يه يون/ حزيران٣٠  اجلمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول٩  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ورية مولدوفامجه

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٦  جنوب أفريقيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار١٨  جيبويت
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٨  الدامنرك
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس /آذار ٢٦  دومينيكا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  الرأس األخضر
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨  رواندا
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  رومانيا
  ٢٠٠١أغسطس / آب١  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣  زامبيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨  زمبابوي
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  ساموا

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  سان تومي وبرينسييب
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار١٨  سان مارينو

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب١  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  سانت كيتيس ونيفيس

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٣  سانت لوسيا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧  السلفادور
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  سلوفاكيا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  سلوفينيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  السنغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٢  سوازيلند
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  السودان
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣  سورينام
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  السويد
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار٢٤  سويسرا
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  سرياليون
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢  سيشيل
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول١٠  شيلي
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  صربيا

  ٢٠٠٠أبريل /يسان ن١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢  طاجيكستان
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  العراق
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  غابون
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٣  غامبيا
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  غانا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٩  غرينادا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  غواتيماال

  ٢٠٠٤فرباير / شباط١  ٢٠٠٣أغسطس / آب٥  غيانا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٨  غينيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٢٢   بيساو-غينيا 

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  غينيا االستوائية
  ٢٠٠٦مارس / آذار١  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  وفانوات
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  فرنسا
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥  الفلبني

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٤  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠  فيجي
  ٢٠٠٣يوليه / متوز١  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧  قربص
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / األول تشرين١٣  قطر

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  الكامريون
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  الكرسي الرسويل

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار٢٠  كرواتيا
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه /وز مت٢٨  كمبوديا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  كندا

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  كوت ديفوار
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار١٧  كوستاريكا
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  كولومبيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٤  )رازافيلب (الكونغو
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠  الكويت
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  كرييباس
  ٢٠٠١يوليه / متوز١  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  كينيا
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٥يوليه / متوز١  التفيا

 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٤  لكسمربغ 
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣  ليبرييا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار١٢  ليتوانيا

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥  ليختنشتاين
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٧  مالطة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢  مايل

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢  ماليزيا
  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٦  مدغشقر 
  ١٩٩٩ارس م/ آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  املكسيك
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٣  مالوي
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠ سبتمرب/ أيلول٧  ملديف

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  موريتانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب /األول كانون ٣  موريشيوس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٥  موزامبيق
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧  موناكو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢١  ناميبيا
  ٢٠٠١فرباير / شباط١  ٢٠٠٠أغسطس / آب٧  ناورو
  ١٩٩٩ارس م/ آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٩  النرويج
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩  النمسا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٣  النيجر
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧  نيجرييا

  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  نيكاراغوا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧  نيوزيلندا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥  نيوي
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  هاييت

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  هندوراس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٦  هنغاريا
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  هولندا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨تمرب سب/ أيلول٣٠  اليابان
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  اليمن
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول٢٥  اليونان
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  التذييل الثاين

  قبول الدول غري األطراف ملعايري االتفاقية    
  ١اجلدول 

   ملعايري االتفاقيةحالة قبول الدول غري األطراف

  الدولة غري الطرف

ويت خر تصآ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤عام  منذ

امتنـع عن   )١(االحتاد الروسي
  التصويت

يف ميـادين   تعترض روسيا على إنشاء حمافـل         
حظر أو تقييد   واتفاقية  . ها حمافل أصالً  توجد في 

هـي احملفـل    معينـة   أسلحة تقليدية   استعمال  
  .املناسب هلذا املوضوع

  نعم  نعم

تؤيد أذربيجان بالكامل احلظر الـشامل        أيدت   )٢(أذربيجان
على األلغام األرضية املـضادة لألفـراد       
وتدمريها وتـرى أن احلظـر الكامـل        

 مجيـع   والتدمري الشامل هلذه األلغـام يف     
  .أحناء العامل يعزز األمن والرفاه يف العامل

مل تنضم أذربيجان إىل االتفاقية ألهنا اضطرت إىل        
استخدام األلغام كتدبري الحتواء أعمـال عدائيـة        

ولن تتمكن أذربيجان من االنـضمام إىل       . حمتملة
االتفاقية دون تسوية نزاع مسلح مع دولة جماورة،        

، وإزالـة التهديـد     واستعادة سالمتها اإلقليميـة   
باستئناف األعمال العدائية، على الرغم من أهنـا        

ولـن يكـون    . توقفت عن زرع ألغام إضـافية     
باإلمكان االنضمام إىل االتفاقية إال بعـد تـسوية         

  .هنائية للرتاع مع الدولة اجملاورة املعنية

    )٣(نعم

__________ 

تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمريها                )١(
 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53ثيقة الو(

 وتـدمري تلـك   لألفراد املضادة األلغاموإنتاج ونقل وتكديس اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال   اجلمعية العامة املقدم من     مناقشة مشروع قرار     )٢(
 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة ( األلغام

)٣( Landmine Monitor Report 2009, 881 . 
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  الدولة غري الطرف

ويت خر تصآ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤عام  منذ

أعربت أرمينيا عن استعدادها لالنضمام إىل        أيدت   )٤(أرمينيا
فاقية ألهنا تعتقد أن االتفاقية هي واحـد        االت

من الصكوك الرامية إىل القضاء على فئـة        
  .كاملة من األسلحة التقليدية املفرطة الضرر

  يتوقف انضمام أرمينيـا إىل االتفاقيـة علـى        
استعداد بلدان أخرى يف املنطقة لالنضمام إليها       

  .واالمتثال لنظامها

    

امتنعت عن   )٥(إسرائيل
  التصويت

تنضم إسرائيل إىل مجيع البلدان املؤيـدة       
للجهود الدولية املبذولة إلجيـاد حـل        
ملشكلة استعمال األلغام املضادة لألفـراد      

  .بشكل عشوائي وغري مسؤول

الفريد يف الشرق األوسط الـذي   وضعنا  بسبب  
مستمر باألعمال العدوانيـة    ينطوي على هتديد    

اإلرهابية علـى   واألعمال  التهديدات  وكذلك  
متداد احلدود، ال نزال جمربين على االحتفـاظ        ا

باأللغام املضادة لألفراد كضرورة للدفاع عـن       
النفس بوجه عام وعلى امتداد احلدود بوجـه        

وال تستطيع إسـرائيل التوقيـع علـى        . خاص
االتفاقية إىل أن تتاح أمامها تدابري بديلة فعالـة         
لضمان محاية املدنيني املعرضني للتهديد يوميـاً       

إلرهابيني وإىل أن تضمن محايـة القـوات     من ا 
  . اإلسرائيلية العاملة يف مناطق الرتاع املسلح

    نعم

 . ال ننتج ألغامـاً مـضادة لألفـراد       حنن    أيدت  )٦(اإلمارات العربية املتحدة
وال ننقل األلغام املضادة لألفـراد إىل أي        

  .جهة أو إىل أي بلد آخر

 فاقيـة  نعتقد أن موضـوع االنـضمام إىل االت       
ال يزال حيتاج إىل مزيد من الدراسة واملشاورات        

  .قبل اختاذ أي قرار

    نعم

  
__________ 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨بيان وزعته أرمينيا يف االجتماع السابع للدول األطراف، جنيف،  )٤(

 . ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤بيان إسرائيل أمام مؤمتر التوقيع على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد،  )٥(
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥إىل وحدة دعم التنفيذ، يف ) جنيف(ية املتحدة معلومات أحالتها البعثة الدائمة لإلمارات العرب )٦(
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

غاماً جديدة زرعت أل
  ٢٠٠٤منذ عام 

 عن امتنعت  )٧(أوزبكستان
  التصويت

أشارت أوزبكستان إىل أن األلغـام ضـرورية          
لألمن القومي ملنع تدفق املخدرات واألسـلحة       

  .وجمموعات املتمردين عرب احلدود

    

 عن امتنعت  )٨(إيران
  التصويت

تشاطر إيران وتتعاطف بشكل تام مـع       
النتـائج  شواغل اجملتمـع الـدويل إزاء       
  .املأساوية لأللغام املضادة لألفراد

بفعالية للشواغل األمنية اخلاصة    التصدي  ينبغي  
البحث عن سبل دفاعية بديلـة      ويتسم  . للدول

  . أمهية كبريةبلتحل حمل األلغام املضادة لألفراد 

    نعم

عن امتنعت   )٩(باكستان
  التصويت

 حتياجـات االتؤدي األلغام األرضية دوراً هاماً يف         
احلدود ونظراً للحاجة إىل حراسة     .  للدول يةالدفاع

فإن استخدام األلغام األرضـية يـشكل       الطويلة،  
ولتحقيـق  .  الدفاعيةجزءاً من استراتيجية باكستان 

 ال بـد مـن    على هذه األلغام    هدف القضاء التام    
  .توفري بدائل فعالة من حيث التكلفة

    نعم

لالتفاقية النبيلة  باألهداف  البحرين  تؤمن    أيدت  )١٠(البحرين
وتدرك أن األلغام األرضية لن حتـل أي        

  .هنا ختلق مشاكل أخرىإمشكلة بل 

    نعم  

  
  

__________ 

)٧( Landmine Monitor Report 2009, 1139. 
 .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤بيان مجهورية إيران اإلسالمية أمام مؤمتر التوقيع على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد،  )٨(
ملقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمريها               تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة ا       )٩(

 ٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨-٢٤ والكويت، وفقاً لتقرير بعثة احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، بعثة الترويج لالتفاقية اليت أُجريت إىل البحرين )١٠(
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

اختذت بولندا مجيع اخلطـوات الالزمـة         أيدت  )١١(بولندا
. لالنضمام إىل االتفاقية يف املدى القريـب      

، أقــرت ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٦ويف 
حكومة بولندا وثيقة معلومات بشأن حالة      
استعداد جملس الوزراء إللـزام مجهوريـة       

ام بولنـدا   بولندا باالتفاقية، حيث أكد التز    
. ٢٠١٢بالتصديق على االتفاقية يف عـام       

واعتماد وثيقة املعلومات هذه هو مبثابـة       
أول خطوة يف عملية التصديق اليت سـتبدأ    

ومنـذ عـدة    . رمسياً يف الوقت املناسب   
سنوات تنفذ بولندا بصورة طوعية معظـم    

ننتج وال نصدر    فنحن ال : أحكام االتفاقية 
لألفـراد يف   نستعمل األلغام املـضادة      وال

وأعلنت بولندا وقفاً   . العمليات العسكرية 
اختيارياً لنقل األلغام املضادة لألفـراد يف       

 ومددته إىل مـا ال هنايـة يف  ١٩٩٥عام  
  .١٩٩٨عام 

 إىل االتفاقية حىت   بولندا  انضمام  عدم  سبب  إن  
حـىت اآلن إىل قواهتـا      تقـدم    مل   ااآلن هو أهن  

حتل حمـل األلغـام      تصلح ألن حلوالً  املسلحة  
  .املضادة لألفراد

  ال  نعم

تشري توفالو إىل أن أهم العقبات اليت تواجههـا             أيدت  )١٢(توفالو
يف االنضمام إىل االتفاقية هي حمدودية املـوارد        

املالية للوفاء باالحتياجـات امللحـة      البشرية و 
  .األخرى املدرجة يف ميزانيتها

  ال  ال

__________ 

 .٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٠إىل وحدة دعم التنفيذ، يف ) جنيف(معلومات أحالتها البعثة الدائمة لبولندا  )١١(

)١٢( Landmine Monitor Report 2009, 1128. 
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

أهنا تفتقر للمـوارد الداخليـة      تشري تونغا إىل        أيدت  )١٣(تونغا
  .إجراءات االنضمام الضروريةإلمتام الالزمة 

  ال  ال 

تظل جزر مارشال ملتزمة باملبادئ العامـة         أيدت  )١٤(جزر مارشال
وقد شهدنا بشكل مباشر العنف     . لالتفاقية

املترتب على حرب قائمة علـى األلغـام        
ونأمل عدم نقل عبء هـذه املمارسـة        

ومجهورية . العامل املقبلة اخلطرية إىل أجيال    
. جزر مارشال مل ولن تنتج األلغام األرضية      
 . وال توجد فيهـا خمزونـات معروفـة       

وال تنوي مجهورية جزر مارشال ال حاليـاً        
  .وال مستقبالً إنتاج أو تكديس هذه األلغام

املتطلبات إن إمكانياتنا التقنية احملدودة وكذلك      
قدرتنا على  بشدة  قيد  الفورية وامللحة املتنوعة، ت   

الناشـئة  املعقـدة   االلتزامات  االستجابة جلميع   
وجيب أن نويل تـدابرينا      ...مبوجب االتفاقية   

الوطنية املقبلة إزاء االتفاقية قدراً عظيمـاً مـن        
 غايـة   وقد يتطلب ذلك إجراء حتليـل     . العناية

ــا  ــاح التزاماتن ــستكمل بنج ــد ي  يف التعقي
  .دةالدولية املتعد

  ال  ال

امتنعت عن   )١٥(اجلماهريية العربية الليبية
  التصويت

يف املشكلة بصورة موضـوعية،     االتفاقية  ال تنظر     
فهي مل تأخذ يف احلسبان شواغل عدد كبري من         

وقد فرضـت   . الدول األعضاء يف األمم املتحدة    
االتفاقية حظراً على استخدام األلغام من جانب       

 دم هـذه األلغـام     أفقر البلدان، اليت ال تـستخ     
 كمـا أن املعاهـدة     . ال للدفاع عن حـدودها    

ال تأخذ يف احلسبان أن البلدان األصغر حجمـاً         
  .واألضعف تعرضت لالحتالل والعدوان

    

__________ 

 .٢٠٠٧مايو / أيار٣لغام، بروت فيال، فانواتو، حنو جعل منطقة احمليط اهلادئ خالية من األ: مالحظات أبدهتا تونغا أمام حلقة العمل اإلقليمية املعنونة )١٣(
 .بيان مجهورية جزر مارشال أمام اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها )١٤(
فـراد وتـدمريها   مناقشة مشروع قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لأل                   )١٥(

 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

 عن امتنعت  )١٦(اجلمهورية العربية السورية
  التصويت

أعربت سوريا عن قلقها إزاء حمنة ضحايا       
ف بشأن املخاطر   األلغام وعن دعمها للتثقي   

  .ولغريه من اجلهود املبذولة حلماية املدنيني

سـالحاً  سوريا األلغام املضادة لألفـراد      تعترب  
وتـرى أن اسـتمرار     . للدفاع الوطين ضرورياً  

احتالل جزء من مرتفعات اجلوالن سبباً هامـاً        
  .حيول دون االنضمام إىل االتفاقية

    

الشعبية مجهورية كوريا 
  )١٧(الدميقراطية

 عن متنعتا
  التصويت

غـري  الدميقراطيـة   إن مجهورية كوريا الشعبية       
  .األمين املعقدمستعدة لالنضمام نظراً لوضعها 

    نعم

 عن امتنعت  )١٨(مجهورية كوريا
  التصويت

تعرب مجهورية كوريا عـن قلقهـا إزاء     
املعاناة البشرية وعن التزامها بتخفيـف      
هذه املعاناة، وهي تطبق وقفاً اختياريـاً       

كما هي طـرف يف     . تصدير األلغام  على
مبادرات وصناديق استئمانية إلزالة األلغام     

  . واألنشطة اإلنسانية ذات الصلة

    نعم  

ستنضم مجهورية الو الدميقراطية الشعبية       أيدت)١٩(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
إىل االتفاقية؛ ومع ذلك، فإهنـا حتتـاج        
 لبعض الوقت إلعداد نفسها لكي تتمكن     
. من الوفاء بالتزاماهتا بالكامل وبفعاليـة     

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    تقوم  وال  
   .بإنتاج أو نقل ألغام مضادة لألفراد

السبب الرئيسي الذي جيعلنا نتأخر يف االنضمام       
هو سبب أمين وعدم القدرة على الوفاء بكامل        
التزاماتنا مبوجب اتفاقية أتاوا مثل االلتزام بإزالـة        

ومبا أننا أكثر الدول تـأثراً بالـذخائر        . لغاماأل
، فإن حكومـة    )الذخائر غري املنفجرة  (العنقودية  

  الو تركز بصورة كبرية على إزالـة الـذخائر        
  .غري املنفجرة

    نعم

__________ 

)١٦( Landmine Monitor Report 2009, 1122. 
)١٧( Landmine Monitor Report 2009, 959. 
املضادة لألفراد وتـدمريها    تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام                     )١٨(

 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (
 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٥إىل وحدة دعم التنفيذ، يف ) جنيف(معلومات أحالتها البعثة الدائمة جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية  )١٩(
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

مل تنتج جورجيا مطلقاً ألغامـاً مـضادة          أيدت  )٢٠(جورجيا
ويف عـام   . لألفراد وال تنوي إنتاجهـا    

ـ   ، أعلن رئيس جو   ١٩٩٦  اًرجيـا وقف
واسـتعمال  واسـترياد    إلنتاج   اًاختياري

  . األلغام املضادة لألفراد

احلالية االنضمام  ليس من احلصيف يف الظروف      
وأهم أسباب عدم االنـضمام إىل      . إىل االتفاقية 

االتفاقية هي األراضي احملتلة والبيئة احمليطة غري        
ــستقرة ــذا الوضــع . امل ــوه  يحول دون س

بااللتزامـات الناشـئة    ا الكامل   جورجيوفاء  
  .مبوجب االتفاقية

    نعم

يعتمد انضمام سري النكا إىل االتفاقية علـى            أيدت  )٢١(سري النكا
  .التقدم احملرز يف عملية السالم

    نعم

بـشأن  وقفاً اختياريـاً    أعلنت سنغافورة     أيدت  )٢٢(سنغافورة
 ومـرة   ١٩٩٦األلغام األرضية يف عـام      

ن أنـواع   ، بـشأ  ١٩٩٨أخرى يف عام    
  .أخرى من األلغام

ال ميكن إعاقة حق أي دولة يف الـدفاع عـن           
ميكن أن  نفسها، ولذلك فإن فرض حظر شامل       

  .يؤدي إىل نتائج عكسية

    نعم

حكومة الصومال االحتادية االنتقالية    تنوي    أيد  )٢٣(الصومال
  .االنضمام إىل االتفاقية

أن األولوية جيب أن تظـل      الصومال إىل   يشري  
  . اء البلدإعادة بن

    )٢٤(نعم

تقدر الصني الطابع اإلنساين املتجسد يف        أيدت  )٢٥(الصني
  . االتفاقية وتؤيد أغراضها وأهدافها

    نعم  

__________ 

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥، إىل وحدة دعم التنفيذ) جنيف(معلومات قدمتها البعثة الدائمة جلورجيا  )٢٠(
)٢١( Landmine Monitor Report 2009, 1104. 
تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمريها                        )٢٢(

 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣بيان أدلت به حكومة الصومال االحتادية االنتقالية أمام املؤمتر االستعراضي األول التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، نريويب،  ) ٢٣(
)٢٤( Landmine Monitor Report 2009, 1087. 
 .٢٠٠٨رب نوفم/بيان الصني أمام االجتماع التاسع للدول األطراف، تشرين الثاين )٢٥(
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

أهـداف  تأييداً صادقاً   عمان  تؤيد سلطنة     أيدت  عمان
حظـر عـاملي    الرامية إىل فرض    احلملة  
  .)٢٦(شامل

زارة اخلارجيـة يف     كل من وزارة الدفاع وو     أعرب
 يف التوصل إىل موقف مشترك فيما       غبتهُعمان عن ر  

  .)٢٧(بني دول جملس التعاون اخلليجي الست

    نعم

 ٢٠١٢ستنضم فنلندا إىل االتفاقية يف عام         أيدت  )٢٨(فنلندا
 هنايـة  حبلـول   وستدمر ألغامها األرضية    

  .٢٠١٦عام 

ستحتفظ فنلندا بقدرهتا الدفاعية املوثوق هبا مـن        
 األلغـام   خالل احلصول على نظم حتـل حمـل       

وبغيـة  . ٢٠١٦-٢٠٠٩األرضية، يف الفتـرة     
االستعاضة عن تأثري األلغام املـضادة لألفـراد،        
سيضاف إىل حدود إنفاق مؤسسة الدفاع للفترة       

 مليون يـورو    ٢٠٠ مبلغ قدره    ٢٠١٦-٢٠٠٩
  . لألفراداأللغام املضادة لشراء نظم حتل حمل 

    نعم

 عن امتنعت  )٢٩(فييت نام
  التصويت

ا إىل اجملتمع الدويل ورحبنا     لذلك انضممن 
مبختلف أشكال احلظر والوقف االختياري     
وغريمها من القيود اليت أعلنتها الدول فعالً       
بشأن األلغام األرضية املـضادة لألفـراد،       
وكذلك التوافق املتنامي يف اآلراء ملعارضة      

ستخدام العشوائي لأللغـام األرضـية      اال
ن نؤيد  وحن... ضد املدنيني   لألفراد  املضادة  

  .اجلوانب اإلنسانية لالتفاقية

ذكرت فييت نام أهنا ال تستطيع التوقيع علـى         
 كمـا   ، ألهنا ال تأخذ يف احلسبان     ،االتفاقية بعد 

 الشواغل األمنية املشروعة لبلدان عديدة      ،جيب
  .منها فييت نام

    )٣٠(نعم

__________ 

 .١٩٩٧ديسمرب /كانون األول ٢بيان أدلت به ُعمان أثناء احتفال التوقيع على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، أوتاوا، كندا، يف  )٢٦(

)٢٧( Landmine Monitor Report 2007, 947. 

 .٢٠٠٩ و٢٠٠٤سياسة فنلندا لألمن والدفاع لعامي  )٢٨(

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ملعنية باحلالة العامة لالتفاقية وسري العمل هبا، بيان فييت نام أمام اجتماع اللجنة الدائمة ا )٢٩(

)٣٠( Landmine Monitor Report 2009, 1143. 
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

 عن امتنعت  )٣١(قريغيزستان
  التصويت

 عامل خـال  التوصل إىل   تؤيد قريغيزستان   
  .من األلغام

ال متلك قريغيزستان حىت اآلن البدائل الضرورية       
للدفاع عن احلدود وهي تفتقر للموارد املاليـة        

  .والتقنية لتنفيذ االتفاقية

    نعم

الطـابع  تأييداً تامـاً    تؤيد كازاخستان     أيدت   )٣٢(كازاخستان
  .اإلنساين لالتفاقية

ال ميكن قبول التدمري التام لأللغـام املـضادة         
راد وال حىت الوقف االختياري الستخدامها      لألف
  . نظام بديلمل يكن يوجد إذا 

    نعم

عن امتنعت   )٣٣(كوبا
  التصويت

من القوة العظمـى    عدواناً  تواجه كوبا   
 ولذلك فهي غري قادرة     ،الوحيدة يف العامل  

على االنضمام إىل االتفاقية ألهنا مضطرة      
وستواصل دعم مجيـع    . حلماية سيادهتا 
الل االحتفـاظ بـالتوازن     اجلهود من خ  

درجة أدىن إىل  للتقليل  الضروري، والعمل   
من آثار األلغام املضادة لألفـراد علـى        

سيما اسـتخدامها    السكان املدنيني، وال  
  .وغري املسؤولالعشوائي 

      

امتنـع عن   )٣٤(لبنان
  التصويت

 على االنـضمام إىل املعاهـدة       لبنان غري قادر    
يل والـشواغل   بسبب استمرار الرتاع مع إسرائ    

  . اجلنوبيةاملتعلقة بأمن حدوده

    نعم

  
__________ 

)٣١( Landmine Monitor Report 2009, 969. 
تـدابري  "لدراسية الدولية املعنونة    بيان أدىل به رئيس إدارة القوات اخلاصة التابعة لرئيس هيئة األركان يف وزارة الدفاع يف مجهورية كازاخستان، أمام احللقة ا                    )٣٢(

 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٧-٢٥، املايت، "بناء الثقة والتعاون اإلقليمي من خالل اإلجراءات املتعلقة باأللغام
فراد وتـدمري تلـك   اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألمناقشة مشروع قرار     )٣٣(

 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (األلغام 
)٣٤( Landmine Monitor Report 2009, 991. 
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

عن نعت امت  )٣٥(مصر
  التصويت

فرضت مصر وقفاً اختيارياً على األلغـام       
  .األرضية قبل إبرام االتفاقية بوقت طويل

  هنـا ألتشري مصر إىل أن االتفاقية غري متزنـة         
ال تعترف مبسؤوليات الدول اليت زرعت األلغام       
يف أقاليم أخرى، كما هو احلال يف مصر، حيث         

 تنازعـة يف  الدول امل مت زرع األلغام من جانب      
  . احلرب العاملية الثانية

    )٣٦(نعم

ودون حتفظـات   تأييداً تاماً   يؤيد املغرب     أيد   )٣٧(املغرب
املبادئ اإلنسانية واألهداف األساسـية     

ويتقيد املغرب باالتفاقية حبكم    . لالتفاقية
فلم ينتج املغرب أو ينقل مطلقاً      . الواقع  

ألغاماً مضادة لألفراد كما أنه مل يستخدم       
لغام املضادة لألفـراد قبـل دخـول        األ

  .االتفاقية حيز النفاذ بوقت طويل

إن التقيد باالتفاقية هدف اسـتراتيجي ميكـن        
والياته حتقيقه حاملا يتحقق األمن املتعلق حبماية       

  .اجلنوبية وسالمة أراضيه
  

  ال  ال

تؤيد اململكة العربية السعودية األهـداف        أيدت  )٣٨(اململكة العربية السعودية
  .نسانية لالتفاقية وحتترم روح االتفاقيةاإل

ال ترغب اململكة العربية السعودية التخلي عن       
  خيارها يف استخدام األلغام املـضادة لألفـراد       

  .يف املستقبل

    )٣٩(نعم

  

__________ 

تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد وتـدمري               )٣٥(
 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (األلغام تلك 

)٣٦( Landmine Monitor Report 2009, 905 . 
 .٢٠٠٩أغسطس /آب ٥إىل وحدة دعم التنفيذ، يف ) جنيف(معلومات أحالتها البعثة الدائمة للمغرب  )٣٧(

/    كـانون األول   ٣ضي األول التفاقية حظر األلغام املضادة لألفـراد، نـريويب،           بيان أدلت به وزارة الدفاع يف اململكة العربية السعودية أمام املؤمتر االستعرا            )٣٨(
 .٢٠٠٤ديسمرب 

)٣٩( Landmine Monitor Report 2009, 1081. 
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  م االنضمام إىل االتفاقيةالسبب املعلن لعد  التأييد املعلن ألهداف االتفاقية  على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

تؤيد منغوليا تأييداً تاماً جهـود اجملتمـع          أيدت  )٤٠(منغوليا
الدويل واملبادرات اليت اختذت يف إطـار       

ومنغوليا ليست بلـداً متـأثراً      . االتفاقية
اً ألغامـاً   ومل تنشر منغوليا مطلق   . باأللغام
كما أهنا لن تقـوم     على أراضيها   أرضية  

ولن تقوم منغوليا بنقل ألغام     . بذلك أبداً 
أرضية أو احلصول عليهـا أو زرعهـا         

  .وستكفل خزناً مأموناً ملخزوناهتا

بصياغة خطة عمل مشتركة بني     "قامت منغوليا   
الوكاالت لتنفيذ إجراءات االنـضمام خطـوة       

سوف تنسق   و معاهدة حظر األلغام،  خطوة إىل   
هذه اخلطة بني أنشطة الوزارات وتنشئ أساساً       

  ". نياً ومالياً وتكنولوجياً هلاقانو

  ال  نعم

 عن امتنعت  )٤١(ميامنار
  التصويت

تؤيد ميامنار، من حيث املبـدأ، حظـر        
تصدير ونقل واستعمال األلغام املـضادة      

  .لألفراد بصورة عشوائية

  نعم  نعم  

 عن امتنعت  )٤٢(نيبال
  التصويت

ظل نيبال ملتزمة التزاماً كامالً باألهداف      ت
  .اإلنسانية لالتفاقية

يود اجليش أن حيتفظ خبيار استخدام األلغـام         
 يف ه الدفاعيـة  األرضية مرة أخرى حلماية مواقع    

  .)٤٣(جديدةر عمليات مترد حالة ظهو

  نعم  )٤٤(نعم

  
  

__________ 

املؤمتر االستعراضي  ، وبيان أدلت به منغوليا أمام       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥بيان منغوليا أمام اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وسري العمل هبا،               )٤٠(
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١الثاين يف 

تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من اللجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمريها                        )٤١(
 ).٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول، A/C.1/61/L.47/Rev.1الوثيقة (

 .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاينتشرين  ٢٢-١٨بيان أدلت به نيبال أمام االجتماع الثامن للدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، األردن،  )٤٢(

)٤٣( Landmine Monitor Report 2009, 1042. 
)٤٤( Landmine Monitor Report 2009, 1043. 
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  الدولة غري الطرف

خر تصويت آ
للجمعية العامة 
  السبب املعلن لعدم االنضمام إىل االتفاقية  املعلن ألهداف االتفاقيةالتأييد   على االتفاقية

خمزونات من األلغام 
  املضادة لألفراد

زرعت ألغاماً جديدة 
  ٢٠٠٤منذ عام 

 عن امتنعت  )٤٥(اهلند
  التصويت

تؤيد اهلند رؤية عامل خالٍ مـن التهديـد         
ومنذ عام  . باأللغام األرضية املضادة لألفراد   

د عن إنتاج األلغـام     ، توقفت اهلن  ١٩٩٧
املضادة لألفراد اليت ال ميكـن كـشفها        

  .والتزمت بوقف اختياري بشأن نقلها

تؤيد اهلند النهج املكرس يف الربوتوكول الثـاين        
املعدل التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة        
تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو    
عشوائية األثر، وهي دولـة طـرف يف هـذا          

وتوكول الذي يعـاجل متطلبـات الـدفاع        الرب
املشروعة للدول، وال سيما الدول ذات احلدود       

ومن شأن توافر تكنولوجيـات بديلـة       . الطويلة
فعالة عسكرياً وقادرة على أن تؤدي دوراً دفاعياً        
مشروعاً وفعاالً من حيث التكلفة يكون ممـاثالً        
للدور الذي تؤديه األلغـام األرضـية املـضادة         

 أن ييسر إىل درجة كبرية بلوغ هـدف         لألفراد،
  .القضاء التام على األلغام املضادة لألفراد

    )٤٦(نعم

 عن امتنعت  الواليات املتحدة األمريكية
  التصويت

تشاطر الواليـات املتحـدة الـشواغل       
ألطـراف يف   اليت أعربت عنها ا   اإلنسانية  

  .اتفاقية أوتاوا

استعراضـاً شـامالً    "جتري الواليات املتحدة    
مراً لسياستها فيما يتعلق باأللغام األرضـية       مست

  .)٤٧("الرئيس أوبامامن ُشرع فيه بتوجيه 

    

أشارت حكومة واليـات ميكرونيزيـا        أيدت  )٤٨(واليات ميكرونيزيا املوحدة
املوحدة إىل تأييدها الكامل ملفهوم الطابع      

وتعترب . العاملي لالتفاقية وتنفيذها الكامل   
نفسها دولة  واليات ميكرونيزيا املوحدة    

وعلى الرغم من ذلك،    . خالية من األلغام  
فإن احلكومة ال تزال تتطلع إىل االنضمام       

  . إىل االتفاقية

توشك إن حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة      
 الشروط القانونية الداخلية املتعلقة     استيفاءعلى  

حالياً مـشروع   هناك   و .باالنضمام إىل االتفاقية  
التماساً ملوافقتـه   س  قرار معروض على الكونغر   
  .على االنضمام إىل االتفاقية

  ال  ال

__________ 

للجنة األوىل بشأن تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد وتـدمري      تعليل التصويت على قرار اجلمعية العامة املقدم من ا         )٤٥(
 .٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)A/C.1/64/L.53الوثيقة (تلك األلغام 

)٤٦( Landmine Monitor Report 2009, 932. 
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١لثاين لالتفاقية، بيان أدلت به الواليات املتحدة األمريكية أمام املؤمتر االستعراضي ا )٤٧(
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦بيان واليات ميكرونيزيا املوحدة أمام االجتماع التاسع للدول األطراف،  )٤٨(
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  ٢اجلدول 
لألمم املتحـدة   لجمعية العامة   السنوي ل قرار  السجل تصويت الدول غري األطراف على       

  لدعم االتفاقية

  الدولة غري الطرف

٢٠٠٤   
قرار اجلمعية العامة   

٦٩/٨٤  

٢٠٠٥   
قرار اجلمعية العامة   

٦٠/٨٠  

٢٠٠٦   
لعامة قرار اجلمعية ا  

٦١/٨٤  

٢٠٠٧   
قرار اجلمعية العامة   

٦٢/٤١  

٢٠٠٨   
قرار اجلمعية العامة   

٦٣/٤٢  
  امتنع  امتنع  امتنع  امتنع  امتنع  االحتاد الروسي

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  امتنعت  أذربيجان
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أرمينيا
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  إسرائيل

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  ملتحدةاإلمارات العربية ا
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  بكستانزأو

  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  إيران
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  باكستان
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  البحرين
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  بولندا
  أيدت      أيدت  أيدت  توفالو
    أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  تونغا

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  امتنعت  جزر مارشال
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  اجلماهريية العربية الليبية

  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  اجلمهورية العربية السورية
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  مجهورية كوريا
  امتنعت  امتنعت         الشعبية الدميقراطيةمجهورية كوريا

  أيدت  أيدت        مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  جورجيا

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  سري النكا
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  سنغافورة
    أيدت    أيدت  أيدت  الصومال
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  امتنعت  الصني
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  يدتأ  ُعمان
  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  فنلندا

  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  فييت نام
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  ريغيزستانق
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  الدولة غري الطرف

٢٠٠٤   
قرار اجلمعية العامة   

٦٩/٨٤  

٢٠٠٥   
قرار اجلمعية العامة   

٦٠/٨٠  

٢٠٠٦   
لعامة قرار اجلمعية ا  

٦١/٨٤  

٢٠٠٧   
قرار اجلمعية العامة   

٦٢/٤١  

٢٠٠٨   
قرار اجلمعية العامة   

٦٣/٤٢  
  أيدت  أيدت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  كازاخستان

  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  كوبا
  امتنعت  تنعتام  امتنعت    امتنعت  لبنان
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  مصر

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  املغرب
            لكة العربية السعوديةمامل

  أيدت  أيدت  أيدت  تغيبت  أيدت  منغوليا
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  ميامنار

  أيدت  أيدت  أيدت  أيدت  امتنعت  )املوحدة - واليات(ميكرونيزيا 
  امتنعت  امتنعت    أيدت    بالني

  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  اهلند
  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  امتنعت  الواليات املتحدة األمريكية
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   الثالثالتذييل
  خمزونات األلغام املضادة لألفراد اليت مت تدمريها واليت من املقرر تدمريها    

  ١اجلدول 
  فراد اليت أبلغت الدول األطراف عن تدمريهاخمزونات األلغام املضادة لأل

 الدولة الطرف
 حىت عام
 اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

 ٣١٤ ٦٠ ٤٥٥ ٥٤   ٨٥٩ ٥       إثيوبيا

 ٩٦٨ ٩٩           ٩٦٨ ٩٩ األرجنتني

 ٣٤٢ ٩٢           ٣٤٢ ٩٢ األردن

 ٣٦٥ ٨٤٩           ٣٦٥ ٨٤٩ إسبانيا

 ٦٢١ ١٣٤           ٦٢١ ١٣٤ أستراليا

 ٢٢٦ ٤٨٦       ٢٢٦ ٤٨٦     أفغانستان

 ٢٧٣ ٢٦٣      ١ ٠٠١      ٢٧٢ ٢٦٢ إكوادور

 ٨٦٠ ٦٨٣ ١           ٨٦٠ ٦٨٣ ١ ألبانيا

١ ٧٠٠ ٠٠٠  أملانيا            ٠٠٠ ٧٠٠ ١ 

 ٣١٢ ١٢   ٣١٢ ١٢         إندونيسيا

 ٠٤٥ ٨١       ٠٤٥ ٨١     أنغوال

 ٨١١ ١           ٨١١ ١ أوروغواي

 ٥٠٣ ٦    ١٢٠        ٣٨٣ ٦ أوغندا

 ٢١٦ ٧٥٦           ٢١٦ ٧٥٦ أوكرانيا

 ٨١١ ١١٢ ٧           ٨١١ ١١٢ ٧ إيطاليا

 ٨٥٢ ٢٧           ٨٥٢ ٢٧ الربازيل

 ٩٦٧ ٢٧١           ٩٦٧ ٢٧١ الربتغال

 ٢٣٨ ٤٣٥           ٢٣٨ ٤٣٥ بلجيكا

 ٢٢١ ٨٩٠      ١٢      ٢٠٩ ٨٩٠ بلغاريا
 ٢٢٧ ١٨٩         ٢٢٧ ١٨٩   بنغالديش

 ٦٦٤   ٦٦٤         بوروندي

 ٧٠٧ ٤٧٥     ٠٧٣ ١٤     ٦٣٤ ٤٦١ *البوسنة واهلرسك
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 الدولة الطرف
 حىت عام
 اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

 ٣٥٦ ٣٣٨           ٣٥٦ ٣٣٨ بريو

 ٠٣٣ ٥٥٢       ٣٧٥ ٢٩٨   ٦٥٨ ٢٥٣ بيالروس

 ٨٤٨ ٣٣٥           ٨٤٨ ٣٣٥ تايلند

 ٧٧١ ٦٣١ ٦           ٧٧١ ٦٣١ ٦ تركمانستان

٩١٣ ٧٨٨ ٠٤٨ ٢٥٠ ١١١ ٩٤     تركيا    ٩٤٧ ٢٥٧ ١ 

 ٨٨٥ ٦         ١٥٨ ١ ٧٢٧ ٥ تشاد

٢٢ ٨٤١  ترتانيا       ٢٢ ٨٤١  
 ٥٧٥ ١٧           ٥٧٥ ١٧ تونس

 ٠٥٠ ١٤٧         ٠٢٠ ١٤٤ ٠٣٠ ٣ اجلزائر

 ٤١٢ ٣٢٤           ٤١٢ ٣٢٤ اجلمهورية التشيكية

مجهورية الكونغو 
 ٤٨٧ ٤         ٨٦٤ ٢ ٦٢٣ ١ دميقراطيةال

ــدونيا   ــة مق مجهوري
 ٩٢١ ٣٨           ٩٢١ ٣٨ اليوغوسالفية السابقة

 ٨٩٢ ١٢           ٨٩٢ ١٢ مجهورية مولدوفا

 ٠٨٩ ٣١٢           ٠٨٩ ٣١٢ جنوب أفريقيا

 ١٨٨ ١           ١٨٨ ١ جيبويت

٢٦٩ ٣٥١ الدامنرك            ٣٥١ ٢٦٩ 

١ ٥١٦    ضرالرأس األخ     ١ ٥١٦  
 ٠٧٤ ٠٧٥ ١           ٠٧٤ ٠٧٥ ١ رومانيا

 ٣٤٥ ٣           ٣٤٥ ٣ زامبيا

 ٠٩٢ ٤           ٠٩٢ ٤ زمبابوي

 ٥٤٩ ٧           ٥٤٩ ٧ السلفادور

 ٥٧٩ ١٨٥           ٥٧٩ ١٨٥ سلوفاكيا

 ٨٩٩ ١٦٨           ٨٩٩ ١٦٨ سلوفينيا

 ٥٦٦ ١٠   ٠٧٨ ٦ ٤٨٨ ٤       السودان

 ١٤٦           ١٤٦ سورينام

 ١٤٩ ٦٦٣ ٢           ١٤٩ ٦٦٣ ٢ السويد

 ٢١٢ ٨٥٠ ٣           ٢١٢ ٨٥٠ ٣ سويسرا
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 الدولة الطرف
 حىت عام
 اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

 ٩٥٦           ٩٥٦ سرياليون

 ٢١٩ ٢٩٩           ٢١٩ ٢٩٩ شيلي

 ٨١٩ ٤٠٤ ١     ٨١٩ ٤٠٤ ١       صربيا

 ٠٢٩ ٣           ٠٢٩ ٣ طاجيكستان

 ٠٨٢ ١           ١٠٨٢ غابون

 ١٧٤ ٣           ١٧٤ ٣ غينيا

 ٦٥٤ ١١         ٩٤٣ ٥ ٧١١ ٥  بيساو-غينيا 

 ٤٨٥ ٠٩٨ ١           ٤٨٥ ٠٩٨ ١ فرنسا

ــة (فرتويــال   -مجهوري
 ١٨٩ ٤٧           ١٨٩ ٤٧ )البوليفارية

 ٩١٦ ٤٨     ٣٩٤ ١٥ ١٥٤ ١٨ ٠٠٠ ١١ ٣٦٨ ٤ قربص

 ٥٠٠           ٥٠٠ الكامريون

 ٢٧١ ١٩٩           ٢٧١ ١٩٩ كرواتيا

١٠٥ ٥٣٩ كمبوديا      ٦٧١ ٢٠٣     ١٣٢ ٩٨ 

٩٢ ٥٥١ كندا            ٥٥١ ٩٢ 

 ٠٢٦ ١٩           ٠٢٦ ١٩ كولومبيا

 ١٣٦ ٩ ٠٠٠ ٤         ١٣٦ ٥ الكونغو

 ٤٣٢ ٩١   ٤٣٢ ٩١        الكويت

 ٧٧٤ ٣٥           ٧٧٤ ٣٥ كينيا

 ٥٢٢ ٩           ٥٢٢ ٩ لكسمربغ

 ١٠٤ ٤           ١٠٤ ٤ ليتوانيا

 ٦٢٧ ٥           ٦٢٧ ٥ مايل

 ٧٢١ ٩٤           ٧٢١ ٩٤ ماليزيا

اململكة املتحدة لربيطانيا   
 ٣٢٤ ٤٠١ ٢           ٣٢٤ ٤٠١ ٢ العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٠٥٣ ٢٦           ٠٥٣ ٢٦ موريتانيا

 ٩٣           ٩٣ موريشيوس

 ٨١٨ ٣٧           ٨١٨ ٣٧ موزامبيق

 ٩٣٦ ٤           ٩٣٦ ٤ ناميبيا
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 الدولة الطرف
 حىت عام
 اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

 ٠٠٠ ١٦٠           ٠٠٠ ١٦٠ النرويج

 ٠٠٠ ١١٦           ٠٠٠ ١١٦ النمسا

 ٨٨٥ ١   ٧٧٢ ١       ١١٣ النيجر

 ٤٣٥ ١٣٣           ٤٣٥ ١٣٣ نيكاراغوا

٧ ٤٤١  هندوراس           ٤٤١ ٧ 

 ٨٨٤ ٣٥٦           ٨٨٤ ٣٥٦ هنغاريا

 ٥١٠ ٢٦٠           ٥١٠ ٢٦٠ نداهول

 ٠٨٩ ٠٠٠ ١           ٠٨٩ ٠٠٠ ١ اليابان

 ٠٠٠ ٧٨           ٠٠٠ ٧٨ اليمن

٢٢٥ ٦٩٢           اليونان  ٦٩٢ ٢٢٥ 

 ٣٣٤ ٣٦٩ ٤٢ ١٤٧ ٢٨٤ ١٦٦ ٠٢٦ ١ ٨٢٦ ٧٩٣ ١ ٤٢٧ ٩٧٩ ٢١٢ ٣٥٤ ٥٥٦ ٩٣١ ٣٧ اجملموع  

 لألفراد يف  مضاداً لغما٤٦٠ً ٩٢٥ري ما جمموعه ، أبلغت البوسنة واهلرسك عن تدم٢٠٠٤حىت عام   *
  . لألفراد مضاداً لغما٤٦١ً ٦٣٤تدمري ، أبلغت عن ٢٠٠٥ويف عام  ؛٧املادة املقدَّم مبوجب تقريرها 

  ٢اجلدول 
  األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف أهنا مل تدمر بعدخمزونات 

  )١(األلغام املقرر تدمريها  الدولة الطرف
  ٦ ٠٩٩ ٤٦٨  أوكرانيا
  ٣ ٣٧١ ٩٨٤  بيالروس
  ٩٥٦ ٧٦١  تركيا
  ١ ٣٤٠ ٥٧٠  ناليونا

  ١١ ٧٦٨ ٧٨٣  اجملموع  

  ــــــ
، وبيانات قدمتها الدول األطراف يف اجتماع اللجنـة         ٧مبوجب املادة    ٢٠٠٩تقارير مقدمة يف عام     : صادرامل  )١(

  .، ومعلومات أخرى قدمتها الدول األطراف٢٠٠٩ايو م/الدائمة املعنية بتدمري املخزونات، املنعقد يف أيار
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   الرابعالتذييل

املقدمـة         إعـداد طلبـات التمديـد       فيما يتعلـق ب   قترح  املخطط  امل    
  ٥مبوجب املادة 

   تنفيذي موجز  - أوالً  
 مـن  ٤للفقـرة   التفاصيل األساسية املطلوبة وفقاًعلى أن يوجز  صفحات، ٥-٢قد يقع يف    

أن  الطرف الطالبـة     الدولة قد تريد أخرى  ضرورية  توي على أية معلومات     أن حي ، و ٥ملادة  ا
  . بسرعة وكفاءةُتَبلِّغها 

  َسرد مفصَّل  - ثانياً  
   ٥املادة َمنشأ التحدي املتمثل يف تنفيذ   -١
  اجلوانب الكمية : ٥املادة املتمثل يف تنفيذ  ياألصلالتحدي طبيعة ومدى   -٢
  اجلوانب النوعية : ٥املادة ملتمثل يف تنفيذ ااألصلي التحدي طبيعة ومدى   -٣
األساليب املستخدمة لتحديد املناطق اليت حتتوي على ألغام مضادة لألفراد وأسباب             -٤
  الشتباه يف وجود ألغام مضادة لألفراد يف مناطق أخرى ا
  اهلياكل الوطنية إلزالة األلغام   -٥
  اجلوانب الكمية : طبيعة ومدى التقدم احملرز  -٦
  اجلوانب النوعية : طبيعة ومدى التقدم احملرز  -٧
ألغـام  أهنا حتتوي على    املناطق اليت يعرف    املستخدمة لإلفراج عن    األساليب واملعايري     -٨

  أو اليت ُيشتبه يف احتوائها على هذه األلغاممضادة لألفراد 
  وضماهنااجلودة مراقبة أساليب ومعايري   -٩

  ن املناطق امللغومة إبعاداً فعلياً عملدنيني ابعاد إاجلهود املبذولة لضمان   -١٠
  املوارد املتاحة لدعم التقدم احملرز حىت اآلن   -١١
  سنوات ١٠الظروف اليت تعوق االمتثال يف فترة   -١٢
  اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية اآلثار   -١٣
  انب الكمية اجلو: ٥ املادةالتحدي املتبقي املتمثل يف تنفيذ طبيعة ومدى   -١٤
  اجلوانب النوعية : ٥ املادةالتحدي املتبقي املتمثل يف تنفيذ طبيعة ومدى   -١٥
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  ر من الوقت اقدمقدار الوقت املطلوب واألساس املنطقي هلذا امل  -١٦
  املطلوبتمديد الخطة عمل مفصلة لفترة   -١٧

للمنـاطق  ي  حتديد املوقع الفعل  اليت سُتنفذ لدى     أنشطة املسح    يإذا لزم األمر، ما ه     •
 صائص؟ غريمها من اخل وهاوحجمامللغومة 

فترة التمديد؟  من سنوات    خالل كل سنة     ا عنه اإلفراجسيتم  ما هو مقدار األراضي اليت       •
 ) مناطق؟ كيف سيتم حتديد األولويات؟أي ؟ عدد املناطق؟ مثالً، مساحة املنطقة(

عن األراضي،  فراج  إزالة األلغام ومسح األراضي واإل    هي الوسائل املستخدمة يف     ما   •
 ؟ املطبقةوما هي املعايري 

 ؟ وما هي أوجه اإلنفاق، ما هي التكلفة السنوية •

 ملوارد األخرى الالزمة لتنفيذ اخلطة؟ ا/ما هي مصادر التمويل املتوقعة •

 اخلطة؟ املتعلقة بتنفيذ ما هي االفتراضات  •

 طة؟ هذه اخلتنفيذ احملتملة اليت قد تؤثر على املخاطرة ما هي عوامل  •

 املادية القدرة البشرية، واملؤسسات واملوارد قدرة   -١٨

 ؟  منهاتوفراملما  •

اليت سُتدخل على   التغيريات  هي  إنشاؤها، وما   اليت سيتم   اهلياكل  /ما هي املؤسسات   •
  اخلطة؟ القائم منها من أجل تنفيذ 

  املرفقات   - ثالثاً  
 ) خرائط(خريطة  •

 قائمة املختصرات •

 مسرد  •

يف املعتمـد   طـوعي   النموذج  ال من   خها أو نس  هاتعديلمت  قد يكون   اليت   ،اجلداول •
ميـع املنـاطق    قائمة جب على سبيل املثال،    واليت تبني،   ،  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين 

  .  من اخلصائص ذلك عن حجمها وموقعها وحالتها وغريامللغومة، فضالً

  اعتبارات أخرى    
 تاريخ الوثيقةأوىل تورِد صفحة إدراج  •

املعلومات الواردة يف   أسئلة تتعلق ب  عن  ابة  جيستطيع اإل لفرد  ومات اتصال   معلإدراج   •
  .طلب التمديد
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  التذييل اخلامس
  ٥التقدم احملرز يف تنفيذ املادة     

  الدولة الطرف

املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
أشار تقرير الدراسة االستقـصائية       إثيوبيا

لتأثري األلغام األرضية اليت أُجنـزت      
 إىل وجـود    ٢٠٠٤يف إثيوبيا عام    

  .  منطقة يشتبه يف خطورهتا١ ٩١٦

 ٢٠٠٩يف عـام    أفادت إثيوبيـا    
تشمل متبقية   منطقة   ١٩٠وجود  ب

حتتوي على  تأكد أهنا    منطقة   ١٦٤
 منطقة ُيشتبه يف أهنـا      ٤٨ألغام و 

  .حتتوي على ألغام

  

أفــادت األرجنــتني، يف طلــب   األرجنتني
 ٩ بوجـود التمديد الذي قدمته،    

مناطق مزروعة باأللغام موزعة يف     
 حقل ألغام تبلغ مـساحتها      ١١٧

  .  كيلومتراً مربعا١٣,١٢ً

ت األرجنتني يف طلب التمديد     أفاد
الذي قدمته بأن املناطق التسع اليت      

 حقـل   ١١٧هبا ألغام واملوزعة يف     
 ١٣,١٢ألغام والبالغة مـساحتها     

  .كيلومتراً مربعاً ال تزال على حاهلا

أفادت األرجنتني يف طلب التمديد     
لـتطهري  " أوليـة خطة  "بأن لديها   

 ١١٧حقول األلغام البالغ عـددها      
ــام، ــل ألغ ــول حق  / آذار١ حبل

  . ٢٠٢٠مارس 
ــام   األردن ــاد األردن يف ع  أن ٢٠٠٤أف

البلد التحديات األصلية اليت واجهها     
فيما يتعلق بإزالة األلغـام، ويعـود       

، تـشمل   ١٩٩٣تارخيها إىل عـام     
 مليون متر مربـع مـن       ٦٠تطهري  

اليت حتتوي علـى    األراضي امللغومة   
  .  لغم مزروع٣٠٩ ٠٠٠حنو 

 طلب التمديد إىل    أشار األردن يف  
 ماليني متر مربـع     ١٠وجود حنو   

لغم أرضي مل    ١٣٦ ٠٠٠ هبا قرابة 
  . تتم معاجلتها بعد

 األردن يف طلب التمديد املقدم      أشار
ستكمل يسإىل أنه   ،  ٢٠٠٨يف عام   

  . ٢٠١٢مايو / أيار١التنفيذ حبلول 

أشار تقرير الدراسة االستقـصائية       إريتريا
أُجنزت يت  تأثري األلغام األرضية ال   ل

وجود  إىل   ٢٠٠٤يف إريتريا عام    
  . أهنا ملغومة  منطقة يشتبه يف٧٥٢

 ٢٠٠٩أفادت إريتريـا يف عـام       
  احلاجة إىل إجراء مـسح تقـين       ب
  .  منطقة ملغومة٧٠٢ل 

  

 ٢٠٠٤قدرت أفغانستان يف عام       أفغانستان
 كيلـومتراً   ٧٨٨,٧وجود حوايل   

من األراضي امللوثة باأللغام    مربعاً  
و الذخائر اليت مل تنفجـر يف       أ/و

  .  مقاطعة٣١ مناطق يف ٢٠٦

 ٢٠٠٩أفادت أفغانستان يف عام      
 كيلومتراً مربعاً   ٢٣٤,٨٩بوجود  

من املنـاطق الـيت هبـا ألغـام،         
 كيلومتراً مربعاً مـن     ٣٩٤,٠٧و

  . املناطق اليت يشتبه يف أن هبا ألغاماً

  

أفادت إكوادور يف طلب التمديد       إكوادور
صــلي املــرتبط أن التحــدي األ
 منطقـة   ١٢٨ ببالتنفيذ يتعلـق    

ملغومة مبـساحة إمجاليـة تبلـغ       
  .  مترا مربعا٦٢١ ٠٣٤,٥٠

 أن  ٢٠٠٩أفادت إكوادور يف عام     
 ٧٦عدد املناطق امللغومة املتبقية يبلغ      

 ٥٩٤ ٣١٢,٤٦منطقة مـساحتها    
  . متراً مربعاً

أشارت إكوادور يف طلب التمديد     
ــام  ــدم ع ــا إىل  ٢٠٠٨املق أهن

 ١ حبلول   ٥مل تنفيذ املادة    ستستك
  . ٢٠١٧سبتمرب /أيلول
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  الدولة الطرف

املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
حدد تقرير الدراسة االستقـصائية       أنغوال

تأثري األلغام األرضية اليت أُجنزت      ل
 ٣ ٢٩٣ ٢٠٠٧يف أنغوال يف عام     
مبساحة خطورهتا  منطقة يشتبه يف    

 ١ ٢٣٩إمجاليــة تبلــغ حــوايل 
  . كيلومترا مربعا

، أفادت أنغوال بأن    ٢٠٠٨يف عام   
 مل   مربعـاً   متراً ٨٩٥ ٥٨٦ ٦٩٥

  .تتم معاجلتها بعد

  

أشارت أوغندا يف طلب التمديـد        أوغندا
إىل ،  ٢٠٠٩الذي قدمته يف عـام      

أن حتدي التنفيذ األصلي يتعلق مبا      
  منطقة يـشتبه يف    ٤٢٧جمموعه  
   .خطورهتا

أشارت أوغندا يف طلب التمديـد      
، إىل  ٢٠٠٩الذي قدمته يف عـام      

ة من  أنه ال تزال هناك منطقة واحد     
   الـيت ُحـددت     ٤٢٧ل املناطق ا 

يف األصل كما أشارت إىل منطقة      
   إضافية مبـساحة إمجاليـة تبلـغ      

  .  مترا مربعا٢٧٠ ٠٠٠

أشارت أوغندا يف طلب التمديـد      
، إىل أهنا   ٢٠٠٩الذي قدمته يف عام     

 ١ حبلول   ٥تنفيذ املادة   ستستكمل  
  . ٢٠١٢أغسطس /آب

  عـن ٢٠٠٧أبلغت بوتان يف عام       بوتان
 قطعة مـن    ٥٠ما جمموعه   وجود  

األلغام املضادة لألفراد من طـراز      
MNM-14 قطعة من األلغام    ١٢ و 

 M-16املضادة لألفراد من طـراز      
يف الطريـق املـؤدي إىل      مزروعة  

منطقة تسمى غوبار كوندا، وعن     
 قطعة مـن    ٤١ما جمموعه   وجود  

األلغام املضادة لألفراد من طـراز      
M-16   يف مخسة طـرق    مزروعة
ية إىل معـسكرات منطقـة      مؤد

  . نغانغالم الفرعية

    

أشارت بوروندي إىل أن التحدي       بوروندي
األصلي الذي تواجهه يتعلق حبوايل     

  . منطقة يشتبه يف أن هبا ألغاما٢٣٤

 أن  ٢٠٠٩أفادت بوروندي يف عام     
   منطقتني فقط من أصـل املنـاطق      

   املشتبه يف أن هبـا ألغامـا        ٢٣٤ل ا
يتعني تطهريمها من األلغام    ال يزال   

  . منطقة إضافية مت حتديدها٥٨وأن 

  

أفادت البوسنة واهلرسك يف عـام        البوسنة واهلرسك
 أهنا تشتبه يف احتواء مـا       ٢٠٠٤

 كيلومتر مربع   ٢ ٠٠٠يقرب من   
  . من األراضي على ألغام

  أفادت البوسـنة واهلرسـك يف      
 أهنا تشتبه يف احتـواء      ٢٠٠٤عام  
را مربعـا مـن      كيلومت ١ ٥٧٣

  . األراضي على ألغام

أشارت البوسنة واهلرسك يف طلـب      
التمديد إىل أهنا ستستكمل تنفيذ املادة      

  . ٢٠٠٩مارس / آذار١ حبلول ٥
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  الدولة الطرف

املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
أفادت بريو يف طلب التمديد الذي        بريو

 أن التحدي   ٢٠٠٨قدمته يف عام    
األصلي املتعلق بالتنفيـذ يـشمل      

 منطقة تبلـغ مـساحتها      ٢ ٥١٨
 مترا مربعا   ١ ٨١١ ٧٣٦اإلمجالية  

بأبراج الـضغط   يف املناطق احمليطة    
 مناطق يبلـغ    ٣والعايل للكهرباء،   
 متـراً  ١١ ١٦٧جمموع مساحتها   

الـسجون املـشددة    حول  مربعاً  
 للشرطة يشتبه   نيقاعدتو ،احلراسة

ومل حتدد  يف احتوائهما على ألغام     
حمطة لتوليد  ومساحتهما اإلمجالية،   

ـ     ساحتها الكهرباء احلرارية تبلغ م
 ٣و ، متر مربع  ١٣ ٠٠٠اإلمجالية  

هوائيات إرسال وحمطـة فرعيـة      
مساحة املنطقـة   مل حتدد   واحدة  

   منطقـة يـشتبه     ٦٩و ،امللوثة هبا 
يف احتوائها على ألغـام مـضادة       

  اإلمجاليـة  مساحتهاتبلغ  لألفراد  
 متراً مربعاً على    ٥١٢ ٣٢٩,٥٠
   . مع إكوادور بني بريو احلدود

التمديد الذي  طلب   أفادت بريو يف  
 ٣٩٣أن   ٢٠٠٨قدمته يف عـام     

تبلغ من مواقع البنية التحتية     موقعاً  
 ١٧٢ ٥٦٧  اإلمجاليـة  مساحتها

تـزال حتتـاج إىل      متراً مربعاً ال  
برجاً  ٣٨٤شمل  ، وهي ت  املعاجلة

 هوائيــات إرســال وحمطــة ٣و
 سجون  ٣كهربائية فرعية واحدة و   

ــدتني  ــة وقاع ــشددة احلراس م
الطلـب إىل أن    يشري  و   .للشرطة

على حدود بريو مـع      موقعاً   ٣٥
يبلغ جمموع مساحتها     إكوادور  

   متراً مربعـاً    ١٨٩ ٦٦٥,٥٢حنو  
  . إىل املعاجلة ال تزال حتتاج

أفادت بريو يف طلب التمديد الذي      
ــام   ــه يف ع ــا ٢٠٠٨قدمت  أهن

ــول  ــذ حبل ــستكمل التنفي  ١ست
  .٢٠١٧مارس /آذار

مديـد  أشارت تايلند يف طلب الت      تايلند
  ، ٢٠٠٨الذي قدمتـه يف عـام       

أن حتدي التنفيذ األصلي الـذي      
  تواجهــه يتعلــق مبــا جمموعــه 

احتوائهـا   منطقة يشتبه يف     ٩٤٣
  ألغـام وتبلـغ مـساحتها      على  

  .  كيلومتراً مربعا٢ً ٥٥٦,٧

 أن  ٢٠٠٩أفادت تايلند يف عـام      
امللغومة املتبقيـة   مساحة األراضي   

  . عاً كيلومتراً مرب٥٤٧,٩تبلغ 

أشارت تايلند يف طلـب التمديـد       
، أهنـا   ٢٠٠٨الذي قدمتـه عـام      

 ١ حبلول   ٥ستستكمل تنفيذ املادة    
  .  ٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٥أفادت تركيـا يف عـام         تركيا
 لغما مـضادا    ٩١٩ ٨٥٥وجود  ب

  . لألفراد مزروعا يف أراضيها

ـ  ٢٠٠٨أفادت تركيا يف عام         ه أن
 ٨١٧ ٣٩٧زال يف أراضـيها     يال  

  .لغماً من األلغام املضادة لألفراد

 إىل أهنا   ٢٠٠٩أشارت تركيا يف عام     
املوعـد   لعدم جتاوز    لن تدخر جهداً  

  .٢٠١٤مارس / آذار١النهائي وهو 
 ٢٠٠٤أفادت تـشاد يف عـام         تشاد

 منطقة ُيشتبه يف أن     ٤١٧وجود  ب
 ١ ٠٨١هبا ألغاما، تبلغ مساحتها     

  . كيلومتراً مربعاً

 ٢٠٠٩ عـام    أفادت تـشاد يف   
ُيـشتبه يف أن هبـا      مناطق  وجود  ب

 ٦٧٨ألغامـا، تبلــغ مــساحتها  
  .  مربعاكيلومتراً

أشارت تشاد يف طلب التمديد إىل      
أهنا ستعيد تقدمي طلب إىل الـدول       

 تفصِّل فيه   ٢٠١٠األطراف يف عام    
بدقة أكرب حتدي التنفيـذ املتبقـي       

  . وإطارا زمنيا للتغلب عليه
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املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
 عن  ٢٠٠٥ عام   أبلغت اجلزائر يف    اجلزائر

 ٥٦,٧٦وجود أراض مـساحتها     
  كيلومتراً مربعاً، حتتـوي علـى      

  .  لغماً مضاداً لألفراد٣ ٠٦٤ ١٨٠

 عـن   ٢٠٠٩أبلغت اجلزائر يف عام     
 ٣٦,١٢تطهـري أراض مــساحتها  

كيلومتراً مربعاً من األلغام وتسليمها     
  .  لغما٣٧٩ً ٢٤٣بعد تدمري 

  

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

ــادت مج ــو أف ــة الكونغ هوري
 أن ٢٠٠٤الدميقراطيــة يف عــام 

املناطق املشتبه يف أهنـا ملغومـة       
   قريــة يف ١٦٥يف موجــودة 

  . مقاطعة١١

    

أفادت الدامنرك، يف طلب التمديد       الدامنرك
  أن حتدي التنفيذ األصلي يتعلـق      

ــغ ١٢٨ ب  منطقــة ملغومــة تبل
 ٢ ٩٥٠ ٠٠٠مساحتها اإلمجالية   

  . متر مربع

 أنه  ٢٠٠٩ الدامنرك يف عام     أفادت
  ال يزال يـتعني عليهـا تطهـري        

  .  متر مربع من األلغام١ ٢٤٦ ٠٠٠

أشارت الدامنرك يف طلب التمديد إىل      
أهنا ستقدم طلبا جديدا إىل الـدول       

 تفصل فيه   ٢٠١٠األطراف يف عام    
بدقة أكرب التحدي املتبقي فيما يتعلق      

  . بالتنفيذ وإطارا زمنيا ملعاجلته
أفادت زمبابوي يف طلب التمديد       بويزمبا

، إىل  ٢٠٠٨الذي قدمته يف عـام      
واجهته أن التحدي األصلي الذي     

يتعلق مبناطق ملغومة تبلغ مساحتها     
  . كيلومترا مربعا١ ١١٩

أفادت زمبابوي يف طلب التمديد     
   ٢٠٠٨الــذي قدمتــه يف عــام 

أن مساحة ما تبقـى مـن أراض        
 ٨١٣,٣ملوثـة باأللغــام تبلــغ  

  . ومتراً مربعاًكيل

أشارت زمبابوي يف طلب التمديـد   
 إىل أهنا   ٢٠٠٨الذي قدمته يف عام     

ستقدم طلباً جديـداً إىل الـدول       
  تـذكر   ٢٠١٠األطراف يف عـام     

فيه بالتفصيل وبدقة أكرب ما يتبقـى       
  من حتدي التنفيذ وحتـدد إطـاراً      

  . زمنياً ملعاجلته
ديـد  أشارت السنغال يف طلب التم      السنغال

 إىل أن   ٢٠٠٨الذي قدمته يف عـام      
حتدي التنفيذ األصلي الذي تواجهه     

 منطقة يشتبه باحتوائها    ١٤٩ب يتعلق  
  .على ألغام مضادة لألفراد

أشارت السنغال يف طلب التمديد     
 إىل أن   ٢٠٠٨الذي قدمته يف عام     

، البالغ  خطورهتايف  املناطق املشتبه   
 ٨٣منطقة، تـضم     ١٤٧عددها  
 متراً  ١١ ١٧٥ ٣٥٩حنو  (منطقة  
 ٧٣,٤٥( منطقــة ٤٧ و)مربعــاً

كيلومتراً خطياً مـن الطـرق أو       
 منطقة ال ُتعـرف     ١٧ و )املمرات

  .مساحتها املقدرة

أشارت السنغال يف طلب التمديـد      
 إىل أهنا   ٢٠٠٨الذي قدمته يف عام     

ــول  ــذ حبل ــستكمل التنفي  ١ست
  . ٢٠١٦مارس /آذار

 أن  ٢٠٠٩أفاد السودان يف عـام        السودان
 التنفيذ األصلي الذي يواجهه     حتدي
  . رة خط منطقة٤ ٤٧٥ب يتعلق 

أن  ٢٠٠٩يف عـام    أفاد السودان   
مل  منطقة خطـرة     ١ ٦٦٥هناك  

  .تتم معاجلتها بعد
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املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
 ٢٠٠٤أفادت شـيلي يف عـام         شيلي

مزروعاً  لغما   ١١٤ ٨٣٠وجود  ب
   ألغـــام يفحقـــول  ٢٠٨يف 
  . منطقة٢٦

    أنـه  ٢٠٠٩أفادت شيلي يف عام     
 ١٦٤ال يزال يتعني عليها تطهـري      

  .حقل ألغام

وضعت شيلي خطة إلزالة األلغـام      
ــسانية   ــراض اإلن ــرة لألغ للفت

ــك٢٠١٦-٢٠٠٨ ــَد أن ذل  ، َبي
 هو التاريخ   ٢٠١٦عام  ال يعين أن    

  .النهائي للتنفيذ
   ٢٠٠٤أفادت صـربيا يف عـام         صربيا

أن حتدي التنفيذ يتعلـق حبـوايل       
 متر مربـع مـن      ٦ ٠٠٠ ٠٠٠

  .  خطورهتااملناطق اليت يشتبه يف

 إىل  ٢٠٠٩أشارت صربيا يف عام     
 مشاريع تبلغ مساحتها    ٥أن هناك   

 متـراً   ٩٧٣ ٤٢٠اإلمجالية حنـو    
  .مربعاً مل تتم معاجلتها بعد

 إىل  ٢٠٠٩أشارت صربيا يف عـام      
أهنا ستستكمل التنفيذ حبلول هنايـة      

  . هذا العام

تان يف طلـب    أشارت طاجيكس   طاجيكستان
، ٢٠٠٩التمديد الذي قدمته عام     

   أن حتدي التنفيذ األصلي يتعلـق     
ــه  ــا جمموع    ٥٠ ٦٦٨ ٢٧٢مب

  .مترا مربعا

أشارت طاجيكستان يف طلـب      
، ٢٠٠٩التمديد الذي قدمته عام     

راضي الـيت مل    أن مساحة األ  إىل  
يف كـانون   تتم معاجلتها بلغـت     

 ما جمموعه  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  .  مربعاًتراً م١٤ ٨٤٩ ٦٣١

أشارت طاجيكـستان يف طلـب      
، ٢٠٠٩التمديد الذي قدمته عـام      

 ٥دة  أهنا ستستكمل تنفيذ املـا    إىل  
  . ٢٠٢٠أبريل / نيسان١حبلول 

سجل تقرير الدراسة االستقصائية      العراق
اليت أجنزت يف العراق    لتأثري األلغام   

 ٦ ٦٧٣ وجـود    ٢٠٠٦يف عام   
، وتبلـغ   خطورهتامنطقة يشتبه يف    

  . كيلومترا مربعا١ ٧٣٠تها مساح

    

تأثرت غامبيا حبالـة الـصراع يف         غامبيا
منطقة كازامنس اجلنوبية بالسنغال،    

، تسببت األلغـام    ٢٠٠٧ويف عام   
يف مصرع صبيني من سكان إحدى      

  .القرى احلدودية

    

 بيـساو يف عـام      -أفادت غينيا      بيساو-غينيا 
ــاك ٢٠٠٤ ــة  ١٧ أن هن منطق

غام يف بيساو   يشتبه يف أهنا حقول أل    
وأنه توجـد يف    واملناطق احمليطة،   

الشرق ويف املنطقة الشمالية على     
احلدود مع السنغال مناطق يشتبه     

  .يف أن هبا ألغاماً

 بيـساو يف عـام      -أفادت غينيـا    
 حقل  ١٢ أنه ال يزال هناك      ٢٠٠٩
 ٢ ٢٣٦ ٥٦٠مساحتها  تبلغ  ألغام  
  . مربعاًمتراً

  

 -مجهوريـة   (فرتويال  
  )البوليفارية

 أن  ٢٠٠٤أفادت فرتويال يف عام     
  يتعلق الذي واجهته   حتدي التنفيذ   

 حقل ألغام موزعة    ١٣مبا جمموعه   
حتتوي علـى   يف ستة مراكز حبرية     

  . لغما١ً ٠٧٣

 أن  ٢٠٠٩أفادت فرتويال يف عام     
حقول األلغام الثالثة عشر املوزعة     

ــزال ٦يف  ــة ال ت ــز حبري  مراك
  .موجودة

يـد  أشارت فرتويال يف طلب التمد    
أهنـا  إىل  ،  ٢٠٠٨الذي قدمته عام    

 ١ حبلول   ٥تنفيذ املادة   ستستكمل  
  .٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول
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املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
 أن  ٢٠٠٤أفادت قربص يف عـام        قربص

 حقل ألغام يوجد هبـا      ٢٣هناك  
  .  لغم مضاد لألفراد٥ ٠٠٠

 أن  ٢٠٠٩أفادت قربص يف عـام      
 حقول ألغام يوجد هبـا      ١٠هناك  
  .  لغماً مضادا لألفراد٣ ٢٢٤

ن املتوقع حسب اخلطة الوطنيـة      م
 ١لقربص إجنـاز العمـل حبلـول        

  . ٢٠١٣يوليه /متوز
 أن  ٢٠٠٤أفادت كرواتيا يف عام       كرواتيا

  مثة منطقـة مـساحتها حـوايل       
 كيلومتراً مربعاً ُيشتبه يف     ١ ٣٥٠

ُعثر وأنه قد   أهنا مزروعة باأللغام،    
 من حمافظـات    ١٤على ألغام يف    

  . حمافظة ٢١كرواتيا البالغ عددها 

 أن  ٢٠٠٩أفادت كرواتيا يف عام     
 كيلومتراً مربعـاً مـن      ٩٥٤,٥

  األراضــي ُيــشتبه يف احتوائهــا 
  . على ألغام

أشارت كرواتيا يف طلب التمديـد      
 حبلول  ٥تنفيذ املادة   ستستكمل  أهنا  
  . ٢٠١٩مارس / آذار١

حدد مسح من املـستوى األول مت         كمبوديا
 منـاطق   ٢٠٠٢إجنازه يف عـام     

 كيلومتراً مربعاً   ٤ ٥٤٤ا  مساحته
  .على أهنا مناطق مشتبه يف خطورهتا

تقدر كمبوديا يف طلب التمديد أن     
 ٦٤٨,٨منــاطق مــساحتها  

كيلومتراً مربعاً ال تزال متـضررة      
  . من األلغام ويتعني معاجلتها

أشارت كمبوديا يف طلب التمديد إىل      
 يف املائة   ٣٨أنه سيلزمها زيادة بنسبة     

ية إلجناز التنفيذ حبلـول     من املوارد املال  
  . ٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١

 ٢٠٠٨أفادت كولومبيا يف عـام        كولومبيا
 حقل ألغـام حـول      ٣٤بوجود  

 ٨ ١٣٧القواعد العسكرية ووجود    
منطقة إضافية مـسجلة كمنـاطق      

  خطرة

 ٢٠٠٩أفادت كولومبيا يف عـام      
من جمموع   حقل ألغام    ٢٢تطهري  ب

ــل ٢٤ ــد  حق ــول القواع ح
  .العسكرية

 أهنا  ٢٠٠٩أفادت كولومبيا يف عام     
ستنتهي من تطهري حقول األلغـام      
املوجودة حول قواعدها العسكرية     

، وأهنا  ٢٠١١مارس  / آذار ١حبلول  
 ٢٠١٠ستتقدم بطلب متديد يف عام      

  . املتبقيةملعاجلة املناطق اخلطرة
 أن  ٢٠٠٤أفادت الكونغو يف عام       الكونغو

مثة منـاطق يف جنـوب غـرب        
  . تكون ملغومةالكونغو قد 

 أن  ٢٠٠٩أفادت الكونغو يف عام     
مثة منطقة واحدة على احلدود مع      

  . أنغوال يشتبه يف أهنا ملغومة

  

اململكة املتحدة لربيطانيـا    
  العظمى وآيرلندا الشمالية

أفادت اململكة املتحدة يف طلـب      
التمديد الـذي قدمتـه يف عـام        

 أن حتدي التنفيذ األصلي     ٢٠٠٨
 مبا جمموعـه    الذي تواجهه يتعلق  

 ٤منـها   (ملغومـة    منطقة   ١١٧
مناطق يشتبه فقـط يف احتوائهـا     

مـساحتها  تتجـاوز   ) على ألغام 
  .  كيلومترا مربعا١٣اإلمجالية 

أفادت اململكة املتحـدة يف عـام       
 أن املناطق امللغومة الـيت      ٢٠٠٩

ذُكرت يف األصل والبالغ عـددها      
 ال تزال موجودة وأهنا تبذل      ١١٧
 األلغـام يف    لبـدء إزالـة    جهوداً
  . مناطقثالث 

اململكة املتحـدة يف عـام      حصلت  
 للموعد النهائي   على متديد  ٢٠٠٨

  .٢٠١٩مارس / آذار١حىت 

أشار تقرير الدراسة االستقـصائية       موريتانيا
اليت أجنزت يف   لتأثري األلغام األرضية    

 إىل وجود   ٢٠٠٦موريتانيا يف عام    
 ملوثة باأللغام تبلغ مساحتها      منطقة
  . مترا مربعا٨٨

 ٢٠٠٩أشارت موريتانيا يف عام      
 كيلـومتراً   ١٥وجود مساحة   إىل  

  .مربعاً مل تتم معاجلتها بعد

 ٢٠٠٩أشارت موريتانيا يف عـام      
إىل أهنا ستقدم طلـب متديـد يف 

  .٢٠١٠عام 
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  الدولة الطرف

املناطق اليت كـان ُيعـرف أهنـا        
مزروعة بألغام مضادة لألفـراد أو      

  يشتبه يف أهنا مزروعة هبا كان 

مزروعـة  املناطق اليت ُيعرف أهنا     
بألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف      

  اإلطار الزمين الستكمال التنفيذ/اخلطة  أهنا مزروعة هبا 
أشارت موزامبيق يف طلب التمديد       موزامبيق

    إىل ٢٠٠٨الذي قدمتـه عـام      
لتـأثري  ستقـصائية   أن الدراسة اال  

 ٢٠٠١اليت أُجنزت يف عام     األلغام  
 منطقـة   ١ ٣٧٤سجلت وجود   

يشتبه يف احتوائها علـى ألغـام       
مضادة لألفراد مبساحة إمجالية تبلغ     

  . كيلومترا مربعا٥٦١,٦٩

 ٢٠٠٩أفادت موزامبيق يف عـام      
 منطقـة   ٣٦١أنه ال يزال هنـاك      

   ملغومة تبلغ مـساحتها الكليـة     
  . اً مربعاً متر١٠ ٤٨٩ ٤٥٣

أشارت موزامبيق يف طلب التمديد     
 إىل أهنا   ٢٠٠٨الذي قدمته يف عام     

ــول  ــذ حبل ــستكمل التنفي  ١ست
  . ٢٠١٤مارس /آذار

أفادت نيجرييا بوجود مناطق يشتبه       نيجرييا 
يف احتوائها على ألغـام مـضادة       

  .لألفراد يف األحناء الشرقية للبلد

أشارت نيجرييـا إىل أهنـا تتخـذ          
جراء تقييم تقين لتحديد    خطوات إل 

ما إذا كانت املناطق املشتبه فيهـا       
حتتوي فعالً على ألغـام مـضادة       

وإذا ما أكد التقييم وجود     . لألفراد
ألغام مضادة لألفـراد، فـستتخذ      

 ١نيجرييا اإلجراءات وفقاً للفقـرة      
  .٥من املادة 

أفادت نيكاراغوا يف طلب التمديد       نيكاراغوا
  أن٢٠٠٨الــذي قدمتــه عــام 

صلي للتنفيذ يتعلق مبا    التحدي األ 
  ". أهداف "١ ٠٠٥جمموعه 

 ٢٠٠٩أفادت نيكاراغوا يف عام      
  .  أهداف١٠أنه ال يزال هناك 

أفادت نيكاراغوا يف طلب التمديد     
 أهنـا   ٢٠٠٨الذي قدمتـه عـام      

ــول  ــذ حبل ــستكمل التنفي  ١ست
  .  ٢٠١٠مايو /أيار

أشار اليمن يف طلب التمديد الذي        اليمن
ــ ــام ه يف قدم أن ، إىل ٢٠٠٨ع
 منطقة تبلـغ مـساحتها      ١ ٠٨٨

  متـراً  ٩٢٣ ٣٣٢ ٢٨١اإلمجالية  
  . تشكل حتدياً أصلياًمربعاً

أشار اليمن يف طلب التمديد الذي      
 إىل وجـود    ٢٠٠٨ه يف عام    قدم

 ٢١٣ ٢٢٨ ٣٥١مساحة تبلـغ    
   .متراً مربعاً مل يتم اإلفراج عنها بعد

أشار اليمن يف طلب التمديد الذي      
ــ ــه يف ع ــه ٢٠٠٨ام قدم  إىل أن

 ١حبلول   ٥سيستكمل تنفيذ املادة    
  . ٢٠١٥مارس /آذار
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  التذييل السادس
  ٥ من املادة ١املواعيد النهائية احملددة لتنفيذ الفقرة     
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Afghanistan

Algeria

Angola

Argentina

Bhutan
Bosnia and 
Herzegovina

Burundi

Cambodia

Chad

Chile

Colombia

Congo

Croatia

Cyprus
Democratic Repubic 
of the Congo

Denmark

Ecuador

Eritrea

Ethiopia

Gambia

Guinea-Bissau

Iraq

Jordan

Mauritania

Mozambique

Nicaragua

Nigeria

Peru

Senegal

Serbia

Sudan

Tajikistan

Thailand

Turkey

Uganda
United Kingdom of Great 
Britain 
and Northern Ireland 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of)

Yemen

Zimbabwe

Original deadlines for the clearance of anti-personnel mines 

Extended deadlines for the clearance of anti-personnel mines

2012 2018 2019 20202009 2015 2016 2017201420132010 2011

 املواعيد النهائية األصلية إلزالة األلغام املضادة لألفراد
 املواعيد النهائية اليت مت متديدها إلزالة األلغام املضادة لألفراد
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  التذييل السابع

   )١(٢٠٠٨-٢٠٠٤عدد ضحايا األلغام اجلدد يف الفترة     
  اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الدولة الطرف

 ٤ ٥٥١ ٨٣١ ٧٨١ ٩٠٦ ١ ١٢٢ ٩١١  أفغانستان
 صفر صفر صفر صفر ٢ ٢٥ ألبانيا
       اجلزائر
       أنغوال

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر األرجنتني
       بوتان

 ٢٦٠ ٦٣ ٤٨ ٥٠ ٥١ ٤٨ البوسنة واهلرسك
 ٢ ٨٤٤      بوروندي
 ٤٤٢ ٢٦٩ ٣٥٢ ٤٥٠ ٨٧٥ ٨٩٨ كمبوديا
       تشاد
       شيلي

 ١ ٥١٩ ٢٧٣ ٢١٧ ٣٨١ ٣٧١ ٢٧٧ كولومبيا
       الكونغو
 ٥٤ ٧ ٨ ١٠ ١٣ ١٦ كرواتيا
       قربص

 ٢٠٣ ١١ ٢٨ ٤١ ٦٠ ٦٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر الدامنرك
 ٣ صفر صفر صفر صفر  إكوادور
       إريتريا
       إثيوبيا
       اليونان
 ٥٩ ١ ٥ ٣٧ ١٦   بيساو-غينيا 
 ٤٣٤ ٧٣ ٦٠ ٢٧ ٧٣ ٢٠١ *العراق
 ٢٠ ٨ ٢ صفر ٥ ٥ األردن
       موريتانيا

__________ 

 من  ٥ مستمرة يف عملية تنفيذ املادة       ٢٠٠٩هذا اجلدول يتضمن قائمة بالدول األطراف اليت كانت يف عام            )١(
أللغام األرضية اجلدد من املدنيني الذين أبلغت عنهم كل دولة يف الفترة ما بني عامي              االتفاقية وعدد ضحايا ا   

وقد تشمل األعداد املبلغ عنها أفراداً قتلوا أو أصيبوا من جراء املتفجرات مـن خملفـات    . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤
 .احلرب األخرى غري األلغام املضادة لألفراد
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  اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الدولة الطرف
 ١٤١  ٢٤ ٣٠ ٥٧ ٣٠ موزامبيق
 ٤١ ٢ ١٢ ٦ ١٤ ٧ نيكاراغوا
       نيجرييا
 ١٠ صفر ٥ ٢ ٣ صفر بريو

 ٤٩ ٧ ٩ ١٢ ١٠ ١١ رواندا
 ٤٢ ١ ١ ١٣ ١٠ ١٧ السنغال
       صربيا
 ٤٠٧ ٦٣ ٨٨ ١٤٠ ١١٦  انالسود

 ٩٣ ١٣ ٢٠ ٢١ ٢٠ ١٩ طاجيكستان
 ٧٤ ٥ ١٢ ١٦ ١٨ ٢٣ تايلند
       تونس
       تركيا
 ٨٣ ١٧ ٤ ٦٢   أوغندا

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 وآيرلندا الشمالية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

       ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 ٨٢  ٢٣ ١٨ ٢٣ ١٨ اليمن
       زامبيا

 ٢٨ ٣ ٨ ٥ ١٢  زمبابوي

 ١١ ٤٦٦ ١ ٧٦١ ١ ٩٨٥ ٢ ٣٦٧ ٢ ٨٧١ ٢ ٥٧٢ اجملموع

  .الشمالية من البلدال تشمل األرقام اخلاصة بالعراق سوى األحناء   *
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  التذييل الثامن
  املوارد الداعمة ألهداف االتفاقية    

  ١اجلدول 
، ٢٠٠٨-٢٠٠٤، يف الفترة    ٥ لتنفيذ املادة    املوارد الدولية املتأتية لدعم اجلهود الوطنية     

  حبسب الدولة املستفيدة 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الدولة
 ٢٢٠ ٥٤٥ ٣٦ ١٧٥ ٣٠٠ ١٨ ٠٤٨ ٦٥٥ ٥ ٥٤٠ ٤٣٤ ٧ ٥٥٧ ٤٩٦ ٢ ٩٠٠ ٦٥٨ ٢ إثيوبيا

 ٦٩٧ ٢٥٨ ٢١ ٦١٨ ٠٩٦ ٧ ٤٧٨ ٦٥٤ ٥ ٨٣٧ ٥٧٨ ٥ ٧٦٤ ٩٨٥ ١ ٠٠٠ ٩٤٣ األردن

 ٣٧٣ ٩٦٨ ٢١ ٦٩٨ ٣٣٨   ٦٣٠ ٦٩٠ ٧١٤ ٨٥٣ ٤ ٣٣١ ٠٨٥ ١٦ إريتريا

 ٥٤١ ٨٨٩ ٣٤٢ ٦١٩ ٩٧١ ٨٨ ١٦١ ٦٦٠ ٨١ ٠٦٦ ٤٥٢ ٥٧ ٨٧٠ ٦٦٩ ٦٧ ٨٢٥ ١٣٥ ٤٧ أفغانستان

 ٠٧٨ ١٥٣ ٢   ٨٣٦ ٣٢٦ ٦٦٨ ٦٣٢ ٦٣٢ ٣١١ ٩٤٢ ٨٨١ إكوادور

 ٣١٩ ٨٢٥ ٢٥ ٤٢٥ ٦٩٦ ٥ ٩١٦ ٩٦٩ ٢ ٥٤٣ ٨٨٩ ٤ ٣٤٢ ٤٣٠ ٧ ٠٩٣ ٨٣٩ ٤ ألبانيا

 ٧٨٨ ٢٩٧ ١٤٤ ٦٢٢ ٣٢٤ ٢١ ٧٩٤ ٧٨٠ ١٩ ٤٠٤ ٤٤١ ٤٦ ١٧٩ ٦٩٨ ٣٢ ٧٨٩ ٠٥٢ ٢٤ أنغوال

 ٧٧٨ ١٧٥ ٥ ٩١٦ ٨٢٣ ٥١٦ ١٢٣ ٢ ٩١٨ ٥٢٥ ١ ٤٢٧ ٧٠٢   أوغندا

 ٨٠٧ ٣٥٧ ٧ ٦٣٢ ٠٩٤ ١ ٦٧١ ٠٥٧ ١ ٨٢٢ ٩٧٨ ٢ ٥٠٠ ٢٥٢ ١ ١٨٢ ٩٧٤ بوروندي

 ١٥٣ ٢٣٠ ١٠٩ ٧٧٥ ٧١٣ ٣٢ ٨٥٨ ٣٠٦ ٢٣ ٨٧٢ ٧٠٣ ٢١ ٠٩٧ ٤٢٢ ١٩ ٥٥٢ ٠٨٣ ١٢ البوسنة واهلرسك

 ٢٧٨ ١٠١ ٢ ٤٢٢ ٨١٢ ٢٣٠ ٢٣٤ ٣٢١ ٤٩٥   ٣٠٥ ٥٥٩ بريو

 ٥٦٨ ٣٦٠ ٤ ٩٥٧ ٠٤٠ ١ ٧٩٤ ٨٠٦ ٨١٧ ٨٦٢ ٠٠٠ ٩٠٠ ٠٠٠ ٧٥٠ تايلند

 ٤٢٠ ٦٤٣ ٨ ٠٧٠ ٤٦٩ ٦٨٦ ٦٢٥ ٥٦٧ ٩٣٦ ٢ ٩٥٩ ٨٩١ ٢ ١٣٨ ٧٢٠ ١ تشاد

 ٤٤٠ ١٢٢ ١ صفر ٥٤٨ ٧٤٠ ٥٤٦ ٢٥٣ ٣٤٦ ١٢٨  اجلزائر

 ٣٤٤ ٧٧٤ ٢٦ ٣٥٧ ٤٠٧ ١٢ ٠١٧ ٩٠٩ ٥ ٠٦٨ ٤٢١ ٤ ٧٨٣ ٠٣٠ ٤ ١١٩ ٦ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢١٩ ٩٢٩ ٧٨٠ ٤٤١   ٠٠٠ ٤٧٦   ٤٣٩ ١١ رواندا

 ٢١٦ ٨٦٣   ٨٥٠ ٥٢٩ ٠٠٠ ٢٥٠ ٣٦٦ ٨٣   زامبيا

 صفر صفر صفر صفر صفر  صفر زمبابوي
 ٨٨٠ ٥٣٤ ٨   ٠٢٧ ٧٨٨ ٦ ٦٥٧ ٧٤٩ ٩٥٢ ٦٠٠ ٢٤٤ ٣٩٦ السنغال

 ٣٦١ ٤٨٦ ١٧٥ ٥٠٧ ٣٤١ ٣٨ ٣٢٧ ٨٧٧ ٢٨ ٠٨٢ ٩٨١ ٢٩ ٨٣٦ ١٦٥ ٦١ ٦٠٩ ١٢٠ ١٧ السودان

 ٣٤٣ ١٧٨ ١٣ ٤٩٢ ٠٤٢ ٤ ٥٤٩ ٣٣٠ ٤ ٢٨٥ ١٥٢ ٤ ٩٨٢ ٤١٦ ٠٣٥ ٢٣٦ شيلي

 ٢٩٤ ٤٠٦ ٨ ٥٢٩ ٠٣١ ٢ ٠٣٩ ٧١٩ ١ ٢٥٧ ٠١٤ ٢ ٣٥١ ٤٥٠ ١ ١١٨ ١٩١ ١ صربيا

 ٠٩١ ٢٧٨ ٩ ٧٩٤ ١٣٤ ٢ ٢٢١ ٣٧٨ ١ ٧٨٢ ٥٤٧ ٢ ١١٢ ٢٢٠ ١ ١٨٢ ٩٩٧ ١ طاجيكستان

 ٥٤١ ٣٤٩ ١٥٧ ٩٧٤ ٥٩٢ ٢٦ ٤٠٤ ٧٠٥ ٢٥ ٧٥٦ ٩٩٦ ٢٣ ٠٦٣ ٢٦٠ ٢٤ ٣٤٤ ٧٩٤ ٥٦ العراق

 ٤٥٥ ١٢٧ ٩ ٨٨٢ ٦٩٤ ١ ٦٣٥ ٦٥٢ ٤ ٧٤٧ ٨٨٨ ٢٨٩ ٩٩٢ ٩٠٢ ٨٩٨  بيساو-غينيا 

 ٤٠٠ ٣٤٤ ١٥ صفر ٤٠٠ ٤٨٤ ٥ ٠٠٠ ٢٦٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٦٠٠ ٣ قربص

 ٩٠٥ ٤٧٦ ٤٢ ٣٠٤ ٢٩٨ ٦ ٢٧٩ ٨٣٢ ٦ ٤٤٩ ٣١٦ ٨ ٩٧٤ ٢٥٣ ١١ ٩٠٠ ٧٧٥ ٩ كرواتيا

 ٤٦٦ ٥٧٩ ١٥٢ ٤٦٦ ٨٧٩ ٢٤ ٠٠٠ ٨٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٩ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٧٠٠ ٤١ كمبوديا

 ٥٧٧ ٧٥٣ ١٦ ٠٣٢ ٣٦٧ ٢ ٠٣٩ ٣٨١ ٨ ٦٦٢ ١٥٦ ١ ٩١٤ ١٢٩ ١ ٩٣٠ ٧١٨ ٣ كولومبيا

   صفر         الكونغو
 ٠٠٠ ٠٧٥ ٢ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٦٥٨ ٠٠٠ ٧١١ ٠٠٠ ١١٦ ٠٠٠ ٣٩٠ موريتانيا

 ٠٠٠ ٣٠٠ ٣٨   ٠٠٠ ٧٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢٠٠ ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٤٠٠ ١٤ موزامبيق

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠   ٠٠٠ ٥٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ نيكاراغوا

 ٢٦٦ ٥٣٠ ١٠ ٠٠٠ ٣٣١ ١ ٨٠٦ ٨٨٤ ١ ٨٢٠ ٠٦٨ ٢ ٠٠٠ ٨٤٤ ١ ٦٤٠ ٤٠١ ٣ اليمن

 ١٤٣ ٤٢٩ ٤٣١ ١ ٣٧٢ ٤٥٨ ٢٩١ ١٢٩ ٠٧٣ ٢٨٧ ١١٥ ٦٦٧ ٢٧٧ ٠٠٩ ٩٠٨ ٣٠١ ٥١٩ ٣٢٢ ٢٧٣ اجملموع  
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  ٢اجلدول 
، ٢٠٠٨-٢٠٠٤، يف الفترة    ٥املوارد الدولية املتأتية لدعم اجلهود الوطنية لتنفيذ املادة         

   )١(حبسب الدولة املسامهة

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٠٠٠ ٨٠٠ ١٩٧ ٢ ٠٠٠ ٨٠٠ ٥١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٧٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٩٩ ةمتويل اجلهات املاحن

  ٣اجلدول 
الدول املستفيدة من األموال املتأتية من صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات مـن             

  )٢(٢٠٠٨-٢٠٠٤أجل املساعدة يف إزالة األلغام، يف الفترة 
 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٣٧٩ ٦٦٨ ٢ ١٧٣ ٢٠٢ ٠٩٤ ٤٩٧ ١٠١ ١١٤ ٩٨٠ ٣٤٨ ١ ٠٣١ ٥٠٦ إريتريا وإثيوبيا

 ٠٨٤ ٥١٩ ١٨١ ٤٨٦ ٩٢٤ ٦٩ ١٦٥ ٧١٠ ٢٣ ٢٣٤ ٧٠٩ ٢٩ ١١٣ ٣٣١ ٢٩ ٠٨٦ ٨٤٤ ٢٨ أفغانستان

 ٩٠٧ ٧٤٤     ٧٠٦ ١ ٢٠٢ ٩٤ ٩٩٩ ٦٤٨ أنغوال

 ١٢٤ ١٣ ٧٦٣ ٦   ٣٦١ ٦     أوغندا

 ٣٧٦ ٠٧٣ ١   ٣٥٨ ٥٨ ٠٢٩ ٨٦٤ ٩٩٠ ١٢٥ ٩٩٩ ٢٤ بوروندي

 ١٩٩ ٣٧٦       ١٩٩ ٣٧٦   البوسنة واهلرسك

 ٣٠٥ ٦٨٤ ٣٠٥ ٢٨٤     ٠٠٠ ٤٠٠   تشاد

 ٢٤٠ ٤٥٠ ٥ ٤٨٧ ٦٥٩ ١ ٦٢٦ ٩٢٨ ٢٥٧ ٣٩٥ ١ ٠٢٢ ٧٤٣ ٨٤٨ ٧٢٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 ٠١٦ ٧٨       ٠١٦ ٧٨   السابقة

 ٩٣٧ ٧٦ ٩٣٧ ٧٦         زامبيا

 ٩٨٢ ٣٩٦ ٦٦ ٦٨٨ ٩١١ ١٣ ٦٨٠ ٤٢٨ ١٧ ٧٣٦ ٩٩٤ ٩ ٤١٠ ٤٠٤ ١٧ ٤٦٨ ٦٥٧ ٧ السودان

 ٧٧٣ ٢٦٩ ٧٧٣ ٢٦٩         صربيا

 ٥٩٣ ٦٠ ٥٩٣ ٦٠         العراق

 ٠٩٤ ٨٥       ٠٩٤ ٨٥   كرواتيا

 ٧٥١ ٥٦٨ ٤٤٣ ٢٩٩ ٨١٢ ٥٣ ٦١٩ ٦٥ ٨٧٧ ١٤٩   كمبوديا

 ٢٧٧ ٥٠٦       ٢٧٧ ٥٠٦   موزامبيق

 ١٤٢ ١٥٢       ١٤٢ ١٥٢   نيكاراغوا

 ٤١٣ ٤٢٣       ٤١٣ ٤٢٣   اليمن

 ٩٦٣ ٠٠١ ٦٠ ٢٠٤ ٤٧٢ ١٨ ٨٥٢ ١٥٥ ١٦ ١٧٩ ٩١٢ ٨ ٤١٧ ٠٨٤ ١٢ ٣١١ ٣٧٧ ٤ الكيانات غري األطراف/الدول

 ١٨٧ ٩٣٨ ١٨ ٧٣٣ ٠٢٨ ٤ ٣٠٦ ٢١٠ ٤ ٩٧٤ ٦٠٧ ٣ ٦٣٩ ٨٠٠ ٣ ٥٣٥ ٢٩٠ ٣ األنشطة األساسية/املقر الرئيسي

 ٨١٢ ٧٤٢ ٣ ٦٥٨ ٥٦٥ ٠٦٦ ٥٦١ ١٢٧ ٨٦١ ٣٧٥ ٢٧٥ ١ ٥٨٦ ٤٧٩ أنشطة أخرى

 ٥٥٤ ٨٣٠ ٣٤٣ ٢٤٣ ٧٦٢ ١٠٩ ٩٥٩ ٦٠٣ ٦٣ ٣٢٣ ٥٣٢ ٥٥ ١٦٦ ٣٧٩ ٦٨ ٨٦٣ ٥٥٢ ٤٦ اجملموع  

__________ 

رضية للحملة الدولية حلظر األلغام األرضية، أرقام غـري معدَّلـة           التقارير السنوية ملرصد األلغام األ    : املصدر )١(
 .ملراعاة أثر التضخم

النفقات السنوية الواردة يف التقارير السنوية لدائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، أرقام             : املصدر )٢(
 .غري معدَّلة ملراعاة أثر التضخم
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  ٤اجلدول 
الدول املستفيدة من األموال اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام، املتأتية من الـصندوق            

ملنع األزمات واإلنعاش، التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، يف          االستئماين املواضيعي   
  )٣(٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٤٥٠ ٢٤٩ ٣ ٦٩٩ ٦٤٧ ٠٠٠ ٧٢٢ ٤٥٥ ١٢٦ ١ ٤٥٧ ٣٤٩ ٨٣٩ ٤٠٣ إثيوبيا

 ٣١٧ ١٤٥ ٢ ٥٥٠ ٣٢٨ ١٢٩ ٤٠٠ ٤٢٩ ٩٩٠ ٤٢٣ ٢٧٩ ٧٨٦ ١٤٦ األردن

 ٣٩٣ ٦٧٢   ٩٧٥ ٥٨   ٣٧٦ ٢٩٣ ٠٤٢ ٣٢٠ إريتريا

 ٨٨٣ ٨٣٧ ٣٧ ٠٠٠ ٥٠ ٧٦٦ ٦٠٥ ١ ٣٨١ ٥٣٢ ٧ ٢٣١ ٧١٦ ١٥ ٥٠٥ ٩٣٣ ١٢ أفغانستان

 ١٨١ ٦٣٩ ١ ٠٠١ ٨٥٢ ١٥٥ ٢٠٠ ٩٥٢ ١٨٩ ١٦٩ ٣١٨ ٩٠٤ ٧٨ ألبانيا

 ٣٣٤ ٤٣٨ ٥   ٨٧٤ ١٠١ ٤٦٤ ٥٦٤ ٨٣٤ ٦٦٩ ١٦٢ ١٠٢ ٤ أنغوال

 ٨٣٧ ٩٢٤ ١ ٤٣٨ ٤٢٦ ٢٦٤ ٦٠٢ ٥١٢ ٧٢٥ ٦٢٣ ١٧٠   أوغندا

 ٧٦٨ ٢٤٤       ٥٦٨ ٩٨ ٢٠٠ ١٤٦ بنغالديش

 ٩٦٥ ٨٦٨ ٦٥٧ ٢٢٤ ٥٤٦ ٣٤٩ ٧٦٢ ٢٩٤     بوروندي

 ٨٥٧ ٠٧٤ ٤ ٥٢٩ ٥٣٩ ٠٦٦ ٦٥٣ ٣١٧ ٩٢٤ ٧٤٩ ١١٩ ١ ١٩٦ ٨٣٨ البوسنة واهلرسك

 ٥٩٨ ٧     ٥٩٨ ٧     بيالروس

 ١١٣ ٧       ٢٠٨ ٩٠٥ ٦ تايلند

 ١٦٨ ١٠٤ ٢ ٦٧٠ ٢٤١ ١ ٨٤٠ ٣٢١   ٠٠٨ ٢٣٢ ٦٥٠ ٣٠٨ تشاد

 ٧٥٣ ٣٠٤ ١٥٠ ٥٧ ٦٠٣ ٢٤٧       اجلزائر

 ٣٣١ ٦٠٩ ٥٨٩ ٢٥٧ ٧٤٢ ٣٥١       زامبيا

 ١٤٨ ٢١٦ ١٤٨ ٦٦ ٠٠٠ ١٥٠       زمبابوي

 ٨٥٠ ٠٨٢ ١ ٥٢٩ ٢٣٧ ١٩٤ ٥٠٨ ٠٧١ ٢٣٨ ٠٥٦ ٩٩   السنغال

 ٣٢٢ ٤٥٣ ٥ ٢٧٩ ٦٤٧ ١ ٢٥٩ ٣٣٩ ٢ ٢٨٣ ٩٦٣ ٧٣٤ ٢٣٥ ٧٦٧ ٢٦٧ السودان

 ٣٣٤ ٤٣٠ ٢ ٢٦٧ ٥٩٣ ٨٧٨ ٤١٦ ٢٠٩ ٧٧٨ ٤٦٢ ٢٩٩ ٥١٨ ٣٤٢ طاجيكستان

 ٦٥٨ ٦٤٥ ٣ ٥٨٢ ٠٤١ ٢ ٠٧٦ ٦٠٤ ١       العراق

 ٦٨٠ ٣٢٢ ١ ٧٤٢ ٣٤٠ ٧٨٢ ٤٤١ ٠٢٩ ١٩٦ ٤٣٦ ٣٤٢ ٦٩١ ١  بيساو-غينيا 

 ٧٣٣ ٢٦ ٦٨٥ ٧ ٠٤٨ ١٩       كرواتيا

 ٢٦٨ ٨٢٠     ٢٣٨ ٩٥ ٨٧٣ ٢٢٤ ١٥٧ ٥٠٠ كمبوديا

 ٧٢٣ ١٦٨     ١٥٨ ٤٧ ٨٨٨ ٨٠ ٦٧٧ ٤٠ كولومبيا

 ٧٩٨ ١٥٣ ٧٩٨ ٣ ٠٠٠ ١٥٠       مالوي

 ٠٤٩ ٣٤٨ ٧٥٩ ١٨ ٨٠٧ ١٠٧ ٥٦٨ ٢٠٠   ٩١٥ ٢٠ موريتانيا

 ٧٧٥ ٠١٤ ١ ٦٤٣ ٢٥   ١٣٧ ٢٠٧   ٩٩٥ ٧٨١ موزامبيق

 ٣٢٩ ٤٦٥ ٣ ٨٩٣ ٣٨٣ ٦٨٦ ٦٩٦ ٠١٧ ٦٩٢ ٣٠٧ ٥٨٨ ٤٢٦ ١٠٤ ١ اليمن

 ٢٤٤ ١٩٨ ١٦ ٦٠٩ ٩٣٧ ٢ ٩١٢ ٢٥٦ ٢ ٢٧٣ ٢٤٣ ٤ ٩٦٤ ٩٥٤ ٣ ٤٨٦ ٨٠٥ ٢ غري األطرافالكيانات /الدول

 ٦٢٠ ٧٠٨ ١٤ ١٨٦ ٣٨٣ ٤ ٦٢٥ ٧٠٨ ٣ ١٣٦ ٤٧٨ ١ ٠٣٢ ١٢٤ ٢ ٦٤١ ٠١٤ ٣ املستوى العاملي

 ٤٧٩ ١٨٤ ١١٢ ٤٠٣ ٣١٢ ١٧ ٢٢٧ ٠١٤ ١٨ ٩٨٩ ٤٩٤ ٢١ ٣٩٨ ١٩٧ ٢٧ ٤٦٢ ١٦٥ ٢٨ اجملموع

__________ 

 .معدَّلة ملراعاة أثر التضخمغري ئي، أرقام برنامج األمم املتحدة اإلمنا: املصدر )٣(
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  ٥اجلدول 
األموال اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام، املتأتية مـن األنـصبة          الدول املستفيدة من    

  )٤(٢٠٠٨-٢٠٠٤املقررة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، يف الفترة 

 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٧٦٢ ٦٢٦ ٢٩ ٨٠٤ ١٧٨ ٦ ٣٧٥ ٧٦٤ ٦ ٤٧٨ ١٦٩ ٥ ٣٤٦ ٠٧٣ ٧ ٧٥٩ ٤٤٠ ٤ إريتريا وإثيوبيا

 ٤٤٩ ٧٥٠ ١       ٣٧٣ ٤٢١ ١ ٠٧٦ ٣٢٩ بوروندي

 ١١٢ ٣٠٣ ٢ ١١٢ ٣٠٣ ٢     تشاد

 ٨٠٠ ٧٤٤ ١٦ ٦٠٦ ٣٩٢ ٣ ٨٦٣ ٢٥٠ ٣ ٨٤٤ ٥٦٣ ٣ ١٨٥ ٨٢٥ ٢ ٣٠٢ ٧١٢ ٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٤٨٠ ٢٦٢ ١٢٤ ٣٤٧ ٠١٥ ٥٣ ٩١١ ٥٧٥ ٣٨ ٥٦٦ ٦٣٨ ١٧ ٨٧٨ ٢١٠ ١٣ ٧٧٨ ٨٢١ ١ السودان

 ٣١٥ ٤٨٢ ٦ ٥٢٦ ٥٠٥ ٢ ٣٨١ ٢٩٦ ٢ ٤١٦ ٥٩٥ ٨٦٩ ٦٣٥ ١٢٣ ٤٤٩ الكيانات غري األطراف/الدول

 ٩١٨ ١٦٩ ١٨١ ٣٩٥ ٣٩٥ ٦٧ ٥٣٠ ٨٨٧ ٥٠ ٣٠٤ ٩٦٧ ٢٦ ٦٥١ ١٦٦ ٢٥ ٠٣٨ ٧٥٣ ١٠ اجملموع

  ٦اجلدول 
األموال املتأتية من العناصر الفاعلة الرئيسية لرعاية الناجني من األلغام األرضية وغريهـم             

هيلهم وإدماجهم ولتعزيز وضـمان حقـوقهم، يف        من األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة تأ     
  )٥(٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 

 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

  اهليئة الدولية ملساعدة 
  ذوي اإلعاقة

٣٦ ٧٦١ ٦٣٧ ٩ بلجيكا  ٢٩ ٤٢٨ ٥٨٣ ٩  ٧٢ ٩٩٨ ١٨١ ٨  ١٧ ٧٣٢ ٢٢٠ ٩  ٨٩ ٣٤٤ ٠٥٩ ١٢  ٤٣ ٢٦٥ ٦٨٣ ٤٨  

  اهليئة الدولية ملساعدة 
  ذوي اإلعاقة

١٠ ٧٧٢ ٥٩٩ ٢ رنساف  ٥٨ ٧٧٧ ٧٤٥ ٢  ٧٢ ٩٢٨ ٨١٢ ٦  ٤٢ ٤٢٩ ٦٢٥ ٦    ٨٢ ٩٠٧ ٧٨٣ ١٨  

  اهليئة الدولية ملساعدة 
  ذوي اإلعاقة
٢٩ ٤٧٣ ٨٦٣ لكسمربغ  ١٩ ٦٨٥ ٦٧٦  ٨٤ ٨٨١ ٦٨٢  ٠٤ ٣٨٨ ٠٠٦ ١  ٧٤ ٩٨٨ ٩٧٢  ١٠ ٤١٧ ٢٠٢ ٤  

  اهليئة الدولية ملساعدة 
  ذوي اإلعاقة

٠٨ ٣٩١ ٤٩٨ ٢ سويسرا  ٩٣ ٥١٤ ٣٦٦ ٢  ٨٥ ١٧٧ ٢٩٨ ٣  ٤٦ ٧٥١ ٩٤٤ ٤  ٩٥ ٥٨٣ ٩٤٤ ٥  ٢٧ ٤١٩ ٠٥٢ ١٩  

الدولية النداء اخلاص للجنة 
٠٧ ٠٦٨ ٧٠٨ ١٢ للصليب األمحر  ٥٨ ٨٣٦ ٨٠٣ ١٥  ٩٨ ٤١٣ ٢٩١ ١٤  ٤٤ ٣٢٤ ٨٩٣ ١٩  ٣١ ٦٩٢ ٥٥٧ ٢٣  ٣٨ ٣٣٥ ٢٥٤ ٨٦  

الصندوق اخلاص للجنة 
٠٠ ٠٠٠ ٣٦٩ ٣ الدولية للصليب األمحر  ٠٠ ٠٠٠ ٠٣٧ ٤  ٠٠ ٠٠٠ ٣٥٢ ٤  ٠٠ ٣٣٨ ٢٢٧ ٥  ٠٠ ٨١٣ ٧٩٨ ٤  ٠٠ ١٥١ ٧٨٤ ٢١  

شبكة الناجني من األلغام 
٠٠ ٧٢٣ ٦٠٥ ٦ فيلق الناجني/األرضية  ٠٠ ٧٧١ ٠٥٢ ٧  ٠٠ ٩٦٣ ٤١٤ ٧  ٠٠ ٦٨٥ ٩٧٢ ٦  ٠٠ ٣٥٥ ٩٣٨ ٥  ٠٠ ٤٩٧ ٩٨٤ ٣٣  

٩٠ ١٨٨ ٢٨٢ ٣٨ اجملموع  ٥٧ ٠١٣ ٢٦٦ ٤٢  ١١ ٣٦٤ ٠٣٤ ٤٥  ٥٣ ٦٤٨ ٨٩٠ ٥٣  ٨٩ ٧٧٧ ٢٧١ ٥٣  ٠٠ ٩٩٣ ٧٤٤ ٢٣٢  

__________ 

 .التقارير السنوية لدائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، أرقام غري معدَّلة ملراعاة أثر التضخم: املصدر ) ٤(

ويالحظ أن أرقـام اهليئـة الدوليـة    . التقارير اليت قدمها أو أتاحها كل عنصر من العناصر الفاعلة    : املصدر )٥(
ويالحظ أن أرقام اهليئة الدولية ملـساعدة       . ٢٠٠٨عدة ذوي اإلعاقة بفرنسا غري متاحة فيما يتعلق بعام          ملسا

فيلق الناجني قد تشمل نفقات خاصة مبـسائل  /ذوي اإلعاقة بلكسمربغ وشبكة الناجني من األلغام األرضية    
 .ل األرقام ملراعاة أثر التضخمومل تعدَّ. أخرى
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  التاسعالتذييل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥عن تدابري الشفافية، خالل الفترة تقارير املقدمة ال    

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الدولة الطرف

 نعم نعم ال ال ال إثيوبيا

 نعم نعم نعم نعم نعم األرجنتني

 نعم نعم نعم نعم نعم األردن

 نعم نعم نعم ال نعم إريتريا

 نعم نعم عمن نعم نعم إسبانيا

 نعم نعم نعم نعم نعم أستراليا

 نعم نعم نعم نعم نعم إستونيا

 نعم نعم نعم نعم نعم أفغانستان

 نعم نعم نعم نعم نعم إكوادور

 نعم نعم نعم نعم نعم ألبانيا

 نعم نعم نعم نعم نعم أملانيا

 ال ال ال ال ال أنتيغوا وبربودا

 نعم ال ال ال ال أندورا

 نعم نعم    إندونيسيا

 ال ال نعم نعم نعم أنغوال

 ال نعم ال ال ال أوروغواي

 نعم نعم ال ال نعم أوغندا

 نعم نعم نعم نعم  أوكرانيا

 نعم نعم نعم نعم نعم آيرلندا

 ال نعم ال نعم نعم آيسلندا

 نعم نعم نعم نعم نعم إيطاليا

 ال ال ال ال ال بابوا غينيا اجلديدة

 ال ال نعم نعم ال باراغواي

 نعم نعم    باالو

 نعم نعم نعم نعم نعم الربازيل

 ال ال ال ال ال بربادوس

 نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

 ال ال نعم   بروين دار السالم

 نعم نعم نعم نعم نعم بلجيكا



APLC/CONF/2009/9 

GE.10-61335 140 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الدولة الطرف

 نعم نعم نعم نعم نعم بلغاريا

 ال ال ال نعم نعم بليز

 نعم نعم نعم نعم نعم بنغالديش

 نعم ال ال ال ال بنما

 ال نعم نعم نعم ال بنن

 ال ال نعم ال  بوتان

 ال ال ال ال ال بوتسوانا

 ال نعم نعم نعم نعم بوركينا فاسو

 نعم نعم ال نعم نعم بوروندي

 نعم نعم نعم نعم نعم البوسنة واهلرسك

 ال ال ال نعم نعم بوليفيا

 نعم نعم نعم نعم نعم بريو

 نعم عمن نعم نعم نعم بيالروس

 نعم نعم نعم نعم نعم تايلند

 ال ال ال نعم نعم تركمانستان

 نعم نعم نعم نعم نعم تركيا

 نعم ال ال نعم ال ترينيداد وتوباغو

 نعم نعم نعم نعم نعم تشاد

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم   ترتانيا
 ال ال ال ال ال توغو

 نعم نعم نعم نعم نعم تونس

 ال ال ال ال ال  ليشيت-تيمور 

 ال ال نعم ال نعم جامايكا

 نعم نعم نعم   اجلبل األسود

 نعم نعم نعم نعم نعم اجلزائر

 نعم ال ال ال نعم جزر البهاما

 ال ال ال ال ال جزر القمر

 ال ال ال ال ال جزر سليمان

 ال ال نعم   جزر كوك

 ال ال ال ال ال مجهورية أفريقيا الوسطى

 نعم نعم نعم نعم نعم اجلمهورية التشيكية

 نعم ال ال ال ال اجلمهورية الدومينيكية

 نعم نعم نعم نعم نعم مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الدولة الطرف

 نعم نعم نعم نعم نعم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 نعم نعم نعم نعم نعم مجهورية مولدوفا

 نعم نعم نعم نعم نعم جنوب أفريقيا

 ال ال ال ال نعم جيبويت

 نعم نعم نعم نعم نعم لدامنركا

 ال نعم ال ال نعم دومينيكا

 نعم ال ال ال ال الرأس األخضر

 ال نعم ال نعم نعم رواندا

 نعم نعم نعم نعم نعم رومانيا

 نعم نعم نعم نعم نعم زامبيا

 نعم نعم نعم نعم نعم زمبابوي

 ال نعم نعم ال ال ساموا

 ال ال نعم ال ال سان تومي وبرينسييب

 نعم نعم نعم ال نعم سان مارينو

 ال ال ال ال ال سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ال ال ال ال ال سانت كيتيس ونيفس

 ال ال ال ال ال سانت لوسيا

 نعم ال ال نعم نعم السلفادور

 نعم نعم نعم نعم نعم سلوفاكيا

 نعم نعم نعم نعم نعم سلوفينيا

 نعم نعم نعم نعم نعم السنغال

 ال ال ال نعم ال يلندسواز

 نعم نعم نعم نعم نعم السودان

 ال نعم نعم نعم نعم سورينام

 نعم نعم نعم نعم نعم السويد

 نعم نعم نعم نعم نعم سويسرا

 ال ال ال ال ال سرياليون

 ال نعم نعم نعم نعم سيشيل

 نعم نعم نعم نعم نعم شيلي

 نعم نعم ال نعم نعم صربيا

 نعم نعم نعم نعم نعم طاجيكستان

 نعم نعم    العراق

 ال ال ال ال ال غابون
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 نعم ال ال ال ال غامبيا

 ال ال ال ال ال غانا

 ال ال ال ال ال غرينادا

 نعم ال ال نعم نعم غواتيماال

 ال ال ال نعم ال غيانا

 ال ال ال ال ال غينيا

 نعم نعم ال نعم نعم  بيساو-غينيا 

 ال ال ال ال ال غينيا االستوائية

 ال نعم ال نعم   فانواتو

 نعم نعم نعم نعم نعم فرنسا

 ال ال نعم نعم نعم الفلبني

 نعم نعم نعم نعم نعم ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

 ال ال ال ال ال فيجي

 نعم نعم نعم نعم نعم قربص

 نعم نعم نعم نعم ال قطر

 نعم ال ال ال نعم الكامريون

 نعم نعم نعم نعم نعم الكرسي الرسويل

 نعم نعم نعم نعم نعم كرواتيا

 نعم نعم نعم نعم نعم كمبوديا

 نعم نعم نعم نعم نعم كندا

 نعم نعم نعم نعم نعم كوت ديفوار

 ال ال ال ال نعم كوستاريكا

 نعم نعم نعم نعم نعم كولومبيا

  نعم  ال   نعم  نعم  نعم  الكونغو
 نعم نعم    الكويت

 ال ال ال ال ال كرييباس

 ال نعم ال نعم ال كينيا

 نعم نعم نعم نعم  التفيا

 ال نعم نعم نعم نعم لكسمربغ

 ال ال ال ال ال ليبرييا

 نعم نعم نعم نعم نعم ليتوانيا

 نعم نعم نعم نعم نعم ليختنشتاين

 ال ال ال نعم ال ليسوتو
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الدولة الطرف

 نعم نعم ال نعم نعم مالطة

 ال ال ال ال نعم مايل

 نعم ال ال منع نعم ماليزيا

 ال نعم نعم نعم نعم مدغشقر

 نعم نعم نعم نعم نعم املكسيك

 نعم ال ال ال نعم مالوي

 ال ال ال نعم ال ملديف

 نعم نعم نعم نعم نعم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 نعم نعم نعم نعم نعم موريتانيا

 ال نعم نعم نعم نعم موريشيوس

 نعم ال نعم نعم نعم موزامبيق

 نعم نعم نعم نعم نعم موناكو

 نعم ال ال نعم نعم ناميبيا

 ال ال ال ال ال ناورو

 نعم نعم نعم نعم نعم النرويج

 نعم نعم نعم نعم نعم النمسا

 نعم ال ال نعم نعم النيجر

 نعم ال ال نعم نعم نيجرييا

 نعم نعم نعم نعم نعم نيكاراغوا

 نعم نعم نعم نعم نعم نيوزيلندا

 ال ال نعم ال ال نيوي

 نعم ال ال   هاييت

 ال ال نعم نعم ال هندوراس

 نعم نعم نعم نعم نعم هنغاريا

 نعم نعم نعم نعم نعم هولندا

 نعم نعم نعم نعم نعم اليابان

 نعم نعم نعم نعم نعم اليمن

 نعم نعم نعم نعم نعم اليونان
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  العاشرالتذييل 

   من االتفاقية٣ هبا ألغراض جتيزها املادة األلغام احملتفظ    
  ١دول اجل

   من االتفاقية٣األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا ألسباب جتيزها أحكام املادة 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ الدولة الطرف

 ٣٠٣ ١١١٤          )١(إثيوبيا

 ١٢٦٨ ١٣٨٠ ١٤٧١ ١٥٩٦ ١٦٨٠ ١٧٧٢ ١٠٠٠ ٢١٦٠ ١٣٠٢٥ ٣٠٤٩  )٢(األرجنتني

 ٩٥٠ ٩٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  ١٠٠٠ ١٠٠٠ األردن

 ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩  ٩ ٢٢٢ ٢٢٢     )٣(إريتريا

 ١٧٩٧ ١٩٩٤ ٢٠٣٤ ٢٧١٢ ٢٧١٢ ٣٨١٥ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠  ١٠٠٠٠ )٤(إسبانيا

 ٦٧٨٥ ٦٩٩٨ ٧١٣٣ ٧٢٦٦ ٧٣٩٥ ٧٤٦٥ ٧٥١٣ ٧٧٢٦ ٧٨٤٥ ١٠٠٠٠~ ١٠٠٠٠~ أستراليا

 صفر صفر صفر  صفر       إستونيا

__________ 

 .٣ لغماً مضاداً لألفراد مبوجب املادة ١ ١١٤ب  التاسع للدول األطراف أنه سيجري االحتفاظ بينت إثيوبيا يف االجتماع )١(
وبينـت يف   .  أهنا كانت تنظر يف ذلك الوقت يف حتديد عدد إضايف من األلغام اليت سيحتفظ هبا اجلـيش                 ٢٠٠٠بينت األرجنتني يف التقرير الذي قدمته عام         )٢(

 لغـم  ١ ٠٠٠ املـضادة للـدبابات، و  FMK-5 لغماً ستستخدم كصمامات لأللغام من طراز ١ ١٦٠ب  مت االحتفاظ  أنه قد ٢٠٠٢التقرير الذي قدمته عام     
 من حمتواها    لغماً ١٢ ٠٢٥وإضافة إىل ذلك، بينت األرجنتني يف االستمارة واو أنه سيتم إفراغ            . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١أنشطة التدريب حىت    يف  ستستخدم  

 .لغاماً باطلة تستخدم يف التدريبمن املواد املتفجرة لتصبح أ
 مـن األلغـام احملـتفظ هبـا،     ٩ أن ٢٠٠٧وبينت يف التقرير الذي قدمته عام .  أن األلغام احملتفظ هبا باطلة   ٢٠٠٥بينت إريتريا يف التقرير الذي قدمته عام         )٣(

 . ألغام، باطلة١٠٩ظ هبا، وعددها  من األلغام احملتف٨ أن ٢٠٠٨وبينت يف التقرير الذي قدمته عام .  ألغام، باطلة١٠٩ وعددها
 .٢٠٠٠ يغطي السنة التقوميية ٢٠٠١، إال أن التقرير الذي قدمته عام ٢٠٠٠ يف عام ٧ مبوجب املادة مل تقدم إسبانيا تقريراً )٤(
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ الدولة الطرف

 ٢٦١٨ ٢٦٨٠ ٢٦٩٢ ١٨٨٧ ١٠٧٦        )٥(أفغانستان

)٦(١٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٣٩٧٠ ٣٩٧٠ ٤٠٠٠ ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠  إكوادور  ١٠٠٠ 

 صفر صفر صفر  صفر صفر صفر صفر    ألبانيا

 ٢٤٣٧ ٢٣٨٨ ٢٥٢٦ ٢٥٢٥ ٢٤٩٦ ٢٥٣٧ ٢٥٥٥ ٢٥٧٤ ٢٧٥٣ ٢٩٨٣ ٣٠٠٦ أملانيا

          صفر  أنتيغوا وبربودا

         صفر  أندورا

 ٤٩٧٨ ٤٩٧٨          إندونيسيا

   ٢٥١٢ ١٤٦٠ ١٣٩٠ ١٣٩٠      أنغوال

  ٢٦٠    ٥٠٠  ٥٠٠    أوروغواي

 ١٧٦٤ ١٧٦٤   ١٧٦٤   ٢٤٠٠    أوغندا

 ٢١١ ٢٢٣ ١٩٥٠ ١٩٥٠        أوكرانيا

 ٦٧ ٧٠ ٧٥ ٧٧ ٨٥ ١٠٣ ١١٦ ١٢٥ ١٢٧ ١٢٩ ١٣٠ آيرلندا

     صفر صفر صفر صفر    آيسلندا

 ٦٨٩ ٧٢١ ٧٥٠ ٨٠٦ ٨٠٦ ٨٠٣ ٨٠٣ ٧٩٩٢ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠  إيطاليا

            )٧(بابوا غينيا اجلديدة
__________ 

وبينت يف التقرير الـذي     . فاظ هبا ، أنه مل يتم البت بعد يف عدد األلغام اليت سيتم االحت           ٢٠٠٤-٢٠٠٣بينت أفغانستان، يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي         )٥(
 أن احلكومة مل تضع     ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٥وبينت يف تقريرها الذي قدمته عام       .  لغماً باطالً  ٣٧٠ب  أهنا حتتفظ حالياً     ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٤قدمته يف عام    

 على عدد ونوع األلغام املضادة لألفراد اليت حيتفظ هبـا مركـز   وتوافق احلكومة. والتدريبالتطوير بعد سياسة رمسية بشأن عدد األلغام احملتفظ هبا ألغراض       
 .األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان نيابة عن برنامج العمل املتعلق باأللغام، وذلك على أساس كل حالة على حدة

 .٢٠٠٧أغسطس / آب١٤ لألفراد يف  لغم مضاد١ ٠٠١ أهنا دمرت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢بينت إكوادور يف بيان ُسلم يف  )٦(
، ألغراض تـدريب قـوات      من بعد  أن لديها خمزوناً صغرياً من ألغام كالميور اليت يتم تفجريها            ٢٠٠٤بينت بابوا غينيا اجلديدة يف التقرير الذي قدمته عام           )٧(

 .الدفاع لديها فقط
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   صفر صفر     صفر   باراغواي

  صفر          باالو

 ١٠٩٨٦ ١٢٣٨١ ١٣٥٥٠ ١٥٠٣٨ ١٦١٢٥ ١٦٥٤٥ ١٦٥٤٥ ١٦٥٤٥ ١٦٥٥٠ ١٧٠٠٠  )٨(الربازيل

       صفر     بربادوس

 ٧٦٠  ١١١٥ ١١١٥ ١١١٥ ١١١٥  ١١١٥ ~٣٥٢٣ ~٣٥٢٣  )٩(الربتغال

   صفر         )١٠(بروين دار السالم

 ٣٢٤٥ ٣٢٨٧ ٣٥٦٩ ٣٨٢٠ ٤١٧٦ ٤٤٤٣ ٤٨٠٦ ٥٠٩٩ ٥٤٣٣ ٥٨١٦ ٥٩٨٠ بلجيكا

 ٣٦٨٢ ٣٦٨٢ ٣٦٧٠ ٣٦٧٦ ٣٦٧٦ ٣٦٨٨ ٣٩٦٣ ٣٩٦٣ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ١٠٤٤٦ بلغاريا

      صفر     صفر بليز

 ١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠ ١٤٩٩٩ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠    بنغالديش

 صفر      صفر صفر    بنما

  ١٦ ١٦ ٣٠  صفر  صفر  صفر صفر بنن

   ٤٤٩١         بوتان

            )١١(بوتسوانا

__________ 

بعـد بـدء نفـاذ      تبدأ   سنوات   ١٠يف غضون   لغام احملتفظ هبا يف أنشطة التدريب       يتم تدمري مجيع األ   س أنه   ٢٠٠١بينت الربازيل يف التقرير الذي قدمته عام         )٨(
األلغام املبلغ عنها مبوجب    اإلبقاء على    أهنا تعتزم    ٢٠٠٦وبينت يف تقريرها الذي قدمته عام       . ٢٠٠٩أكتوبر  /االتفاقية بالنسبة إليها، أي حبلول تشرين األول      

 .٢٠١٩ حىت عام ٣املادة 
 .فقط من األلغام احملتفظ هبا فعالة وأن بقية األلغام باطلةلغم  ٣ ٠٠٠ أن ٢٠٠٠تقرير الذي قدمته عام بينت الربتغال يف ال )٩(
. والتـدريب التطـوير   أهنا ال حتتفظ بأي ألغام حية مضادة لألفراد حتظرها االتفاقيـة ألغـراض   ٢٠٠٧بينت بروين دار السالم يف التقرير الذي قدمته عام     )١٠(

 .والتدريب، األلغام املضادة لألفراد اليت ال حتظرها االتفاقيةالتطوير امللكية يف بروين، ألغراض وتستخدم القوات املسلحة 
 .من األلغام" كمية قليلة"ب  أنه سيتم االحتفاظ ٢٠٠١بينت بوتسوانا يف التقرير الذي قدمته عام  )١١(
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          صفر  )١٢(بوركينا فاسو

 ٤ ٤          )١٣(بوروندي

 ٢٣٩٠ ١٩٢٠ ١٧٠٨ ١٧٤٧١ ٢٧٥٥ ٢٦٥٢ ٢٥٢٥ ٢٤٠٥ ٢٤٠٥ ٢١٦٥  )١٤(البوسنة واهلرسك

     صفر      صفر ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا

 ٤٠٤٧ ٤٠٠٠ ٤٠١٢ ٤٠١٢ ٤٠٢٤ ٤٠٢٤ ٤٠٢٤ ٤٠٢٤ ٥٥٧٨ ٩٥٢٦  بريو

 ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٧٥٣٠      بيالروس

 ٣٦٣٨ ٣٦٥٠ ٤٧١٣ ٤٧٦١ ٤٩٧٠ ٤٩٧٠ ٤٩٧٠ ٤٩٧٠ ٥٠٠٠ ١٥٦٠٤ ١٥٦٠٤ )١٥(تايلند

     صفر  ٦٩٢٠٠     )١٦(تركمانستان

 ١٥١٢٥ ١٥١٥٠ ١٥١٥٠ ١٥١٥٠ ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠      تركيا

 صفر   صفر  صفر  صفر    ترينيداد وتوباغو

 صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر    )١٧(تشاد
__________ 

 ".بأي شيء بعد" أنه مل يتم االحتفاظ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١أعوام يف بينت بوركينا فاسو يف التقارير اليت قدمتها  )١٢(
 ٢٩ أن مديرية اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة بإزالة األلغـام والـذخائر غـري املتفجـرة اسـتعادت يف                   ٢٠٠٩بينت بوروندي يف التقرير الذي قدمته عام         )١٣(

وهذه األلغام خمزنة حالياً يف مرفق تابع هلذا الفريـق          .  لغماً مضاداً لألفراد   ٤١ي،  ، مبساعدة الفريق االستشاري املعين باأللغام يف بوروند       ٢٠٠٩ أبريل/نيسان
 .يف بوروندي

وبينت .  عدمية الصمامات  ٣ من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة         ٢٢٢ أن   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١بينت البوسنة واهلرسك يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي          )١٤(
 من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى       ٤٣٩ أن   ٢٠٠٤ عدمية الصمامات، وبينت يف عام       ٣م اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة        من األلغا  ٢٩٣ أن   ٢٠٠٣ يف عام 
 عدمية الصمامات، وأن العدد اإلمجايل      ٣ من األلغام املبلغ عنها مبوجب املادة         لغماً ٤٣٣ أن   ٢٠٠٥وبينت يف تقريرها املقدم عام      .  عدمية الصمامات  ٣املادة  
 .شركات إزالة األلغام، واليت مل يبلغ عنها من قبلأبقت عليها  أعلى ألنه يتضمن األلغام اليت ٣لغام املبلغ عنها مبوجب املادة لأل

 . لغماً من طراز كالميور٦ ١١٧ ألغام تشمل ١٥ ٦٠٤أن األلغام احملتفظ هبا، وعددها  ٧مبقتضى املادة  ١٩٩٩بينت تايلند يف التقرير الذي قدمته عام  )١٥(
وأعلنت يف بيان قدمتـه    . ٢٠٠٤فرباير  / لغم مضاد لألفراد يف شباط     ٦٠ ٠٠٠ أهنا شرعت يف عملية تدمري       ٢٠٠٤بينت تركمانستان يف التقرير الذي قدمته عام         ) ١٦(

 . لغم، سيتم تدمريها أثناء العام٩ ٢٠٠، أن األلغام املتبقية، وعددها ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥إىل اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها يف 
 .أهنا ستحدد يف تقريرها التايل كمية األلغام اليت سيحتفظ هبا ألغراض التدريبب ٢٠٠٢أفادت تشاد يف التقرير الذي قدمته عام  )١٧(
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      ٤٣٦ ٤٣٦     توغو

 ٤٩٨٠ ٤٩٩٥ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  تونس

      صفر       ليشيت-تيمور 

   صفر  صفر صفر صفر صفر  صفر  جامايكا

 صفر  صفر         اجلبل األسود

 ٦٠٠٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠  ١٥٠٣٠     اجلزائر

 صفر    صفر صفر  صفر    جزر البهاما

      صفر صفر     جزر القمر

فرص      جزر سليمان       

   صفر         جزر كوك

      صفر      مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٢٥٤٣ ٤٦٩٩ ٤٦٩٩ ٤٨٢٩ ٤٨٢٩ ٤٨٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨٥٩ ٤٨٥٩  اجلمهورية التشيكية

 صفر      صفر صفر صفر   اجلمهورية الدومينيكية

            )١٨(مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٧٨٠ ٩٥٠ ١١٠٢ ١١٤٦ ١١٤٦ ١١٤٦ ١١٤٦   مجهورية ترتانيا املتحدة

 صفر  صفر صفر ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ صفر   ٥٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

   صفر ٢٤٩ ٢٤٩ ٧٣٦  ٨٤٩    مولدوفامجهورية 

٤ ٣٥٥ ٤٣٨٠ ٤٤٠٦ ٤٤٣٣ ٤٣٨٨ ٤٤١٤ ٤٤٠٠ ٤٤٥٥ ٤٥٠٥ ١١٢٤٧ ١١٢٤٧ )١٩(جنوب أفريقيا  

__________ 

 .ت بعد يف عدد األلغام اليت سيحتفظ هبا أنه مل يتم الب٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣بينت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف التقارير اليت قدمتها يف األعوام  ) ١٨(
 هـي    لغمـاً،  ١١ ٢٤٧، وعددها   ٣من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة        لغماً   ١٠ ٩٩٢ أن   ١٩٩٩بينت جنوب أفريقيا يف التقرير الذي قدمته عام          )١٩(

 .تدريب أفراد قوات الدفاع الوطين جلنوب أفريقيالعبوات فارغة مت االحتفاظ هبا 
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     ٢٩٩٦ ٢٩٩٦ ٢٩٩٦     جيبويت

 ١٩٩٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٦٠ ١٩٨٩ ٢٠٥٨ ٢٠٥٨ ٢٠٩١ ٢١٠٦ ٤٩٣٤ ٤٩٩١ الدامنرك

     صفر صفر صفر صفر    دومينيكا

 ١٢٠           الرأس األخضر

  ٦٥  ١٠١ ١٠١ ١٠١ ١٠١  صفر   )٢٠(رواندا

 ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠    رومانيا

 ٢١٢٠ ٢٢٣٢ ٣٣٤٦ ٣٣٤٦ ٣٣٤٦ ٣٣٤٦   ٦٦٩١   زامبيا

 ٥٥٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠ ٩٤٦  )٢١(زمبابوي

   صفر     صفر    ساموا

   صفر          تومي وبرينسييبنسا

 صفر  صفر  صفر صفر  صفر صفر   سان مارينو

      صفر       فنسنت وجزر غرينادينتسان

           صفر سانت كيتس ونيفس

      صفر      سانت لوسيا

 صفر   ٧٢ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ٩٦ صفر   سلفادورال
 ١٤٢٢ ١٤٢٢ ١٤٢٧ ١٤٢٧ ١٤٢٧ ١٤٨١ ١٤٨٦ ١٥٠٠ ١٥٠٠  ٧٠٠٠ سلوفاكيا

 ٢٩٩١ ٢٩٩٢ ٢٩٩٣ ٢٩٩٣ ٢٩٩٤ ٢٩٩٩ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ ٧٠٠٠  ٧٠٠٠ سلوفينيا

__________ 

 قد مت اقتالعها من حقول ألغام وسيتم االحتفـاظ   ٣من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة        لغم   ١٠١ أن   ٢٠٠٣ا يف التقرير الذي قدمته عام       بينت رواند  )٢٠(
 .هبا ألغراض التدريب

 لغم أثناء   ١٠٠تمارة باء أنه مت تدمري       لغم للتدريب، وبينت يف االس     ٧٠٠ب ، بينت يف االستمارة دال أهنا حتتفظ        ٢٠٠٨يف التقرير الذي قدمته زمبابوي عام        )٢١(
 .٢٠٠٧التدريب يف عام 
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 ٢٨ ٢٤ ٢٤  صفر صفر صفر صفر صفر  صفر )٢٢(السنغال

          صفر  سوازيلند

 ١٩٣٨ ٤٩٩٧ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠      السودان

  صفر ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ٢٩٦ ٢٩٦     )٢٣(سورينام

 ٧٣٦٤ ٧٥٣١ ١٠٥٧٨ ١٤٤٠٢ ١٤٧٩٨ ١٥٧٠٦ ١٦٠١٥ ١٣٩٤٨ ١١١٢٠ صفر صفر )٢٤(السويد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر سويسرا

      صفر      سرياليون

     صفر  صفر     سيشيل

 ٤٠٨٣ ٤١٥٣ ٤٤٨٤ ٤٥٧٤ ٥٨٩٥ ٦٢٤٥ ٦٢٤٥ ٢٨٦٤٧    شيلي

 ٣٥٨٩ ٥٥٦٥  ٥٥٠٧ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠      )٢٥(صربيا

 صفر صفر ١٠٥ ٢٢٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥     طاجيكستان
__________ 

 لغماً، قد عثر عليها أثناء عمليات       ٢٤، وعددها   ٣ أن األلغام اليت حتتفظ هبا مبوجب املادة         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧بينت السنغال يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي         )٢٢(
وقد نزعت صمامات هذه األلغام وتـستخدم حاليـاً     . ٢٠٠٦سبتمرب  /أغسطس وأيلول / آب إزالة األلغام أو وجدت يف حمزونات املتمردين قبل تدمريها يف         

 .األلغامأخصائيي إزالة لتدريب 
 ١٩٩٥ ، فقد ذكرت أنه ال توجد منذ عام       ٣ مبقتضى املادة    لغماً ٢٩٦ با حتتفظ    من أهن  ٢٠٠٤على الرغم مما أفادت به سورينام يف التقرير الذي قدمته عام             )٢٣(

 لغماً كان حيتفظ هبـا      ١٤٦ أنه مت تدمري آخر      ٢٠٠٨وبينت يف التقرير الذي قدمته يف عام        . هبا من أجل التدريب على كشف األلغام أو إزالتها        ألغام حمتفظ   
 .٣مبوجب املادة 

. املة أو ألغام بـال صـمامات       هي ألغام ك   ٣من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة        لغماً   ١١ ١٢٠ أن   ٢٠٠١بينت السويد يف التقرير الذي قدمته عام         )٢٤(
. لأللغـام الومهيـة   من األلغام اليت أبلغت عنها هي بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفظ هبا            ٢ ٨٤٠ أن   ٢٠٠٢وبينت يف التقرير الذي قدمته عام       
وبينت يف التقريـرين  . لأللغام الومهيةظ هبا بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفلغماً هي ألغام  ٢ ٧٨٢ أن   ٢٠٠٣ وبينت يف التقرير الذي قدمته عام     

وبينت يف التقرير   . لأللغام الومهية هبا  حمتفظ  بال صمامات وميكن وصلها بصمامات      ألغام   من األلغام هي     ٢ ٨٤٠ أن   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤قدمتهما عامي   اللذين  
 .لأللغام الومهيةظ هبا بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفألغام  لغماً هي ٢ ٧٨٠ أن ٢٠٠٩الذي قدمته عام 

 . قد ُنزعت وُدمرتPMA-3 560 طراز وPMA-1 510 طراز أن مجيع صمامات األلغام من ٢٠٠٩بينت صربيا يف التقرير الذي قدمته عام  )٢٥(
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 مل حيدَّد بعد ٩          العراق
        صفر    غابون

            غامبيا

        صفر    غانا

      صفر   صفر   غرينادا

 صفر    صفر صفر صفر صفر صفر   غواتيماال

    صفر        غيانا

      صفر      غينيا

 ٩ ١٠٩  ١٠٩   صفر صفر    )٢٦( بيساو-غينيا 

            غينيا االستوائية

    صفر        فانواتو

 ٤١٤٤ ٤١٥٢ ٤١٧٠ ٤٢١٦ ٤٤٥٥ ٤٤٦٦ ٤٤٦٢ ٤٤٧٩ ٤٤٧٦ ٤٥٣٩ ٤٣٦١ فرنسا

     صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الفلبني

 ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠  ٥٠٠٠ ٢٢١٤    ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

        صفر   صفر فيجي

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠      قربص

      صفر صفر     قطر

__________ 

وبينت يف التقريـرين    . اد أهنا ستحتفظ بعدد حمدود للغاية من األلغام املضادة لألفر         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤قدمتهما عامي   اللذين   بيساو يف التقريرين     -بينت غينيا    )٢٦(
 ألغام، خالية   ١٠٩، من بني األلغام احملتفظ هبا وعددها        PMD6 لغماً من طراز     ٥٠ و POMZ2 لغماً من طراز     ٥٠ أن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦اللذين قدمتهما عامي    

ض استخدامها كمصدر للمعادن، وأن      نقلت بغر  POMZ2 لغماً من طراز     ٥٠ل  أن ا  ٢٠٠٩وبينت يف التقرير الذي قدمته عام       . من املفجر أو من املتفجرات    
 .وتستخدم كمصدر للخشبقد أُزيلت  PMD6 لغماً من طراز ٥٠ل ا
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١ ٨٨٥    ٣١٥٤    ٥٠٠   )٢٧(الكامريون  

 صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر   صفر الكرسي الرسويل
 ٦٠٣٨ ٦١٠٣ ٦١٧٩ ٦٢٣٦ ٦٤٠٠ ٦٤٧٨ ٦٥٤٦ ٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ١٧٥٠٠ كرواتيا

 صفر صفر صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر  كمبوديا

 ١٩٣٩ ١٩٦٣ ١٩٦٣ ١٩٩٢ ١٩٠٧ ١٩٢٨ ١٩٣٥ ١٦٨٣ ١٧١٢ ١٦٦٨ ١٧٨١ )٢٨(كندا

 صفر  صفر صفر صفر صفر      كوت ديفوار
     صفر صفر  صفر صفر   كوستاريكا

 ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ٩٨٦ ٩٨٦ صفر    كولومبيا

 ٣٢٢  ٣٧٢ ٣٧٢ ٣٧٢ ٣٧٢  ٣٧٢    الكونغو

 صفر صفر          الكويت

      صفر   صفر   كرييباس

  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠ ٣٠٠٠   كينيا

 ٨٩٩ ٨٩٩ ٩٠٢ ١٣٠١        التفيا

  ٨٥٥ ٩٠٠ ٩٥٦ ٩٥٦ ٩٧٦ ٩٨٨ ٩٩٨ ٩٩٨   لكسمربغ

      صفر      ليبرييا

 صفر  صفر   ٣٩٨٧  ٨٠٩١    )٢٩(ليتوانيا
__________ 

 .٣ واملـادة  ٤ لغم، مبقتضى املادة ٥٠٠ عن وجود العدد ذاته من األلغام، وهو    ٢٠٠١أفادت الكامريون يف تقرير قدمته قبل تصديقها على االتفاقية يف عام             )٢٧(
 وبينت الكامريون يف التقرير الذي قدمتـه يف عـام   . لغما٣ً ١٥٤، وهو  ٢٠٠٥باء ودال عدد األلغام اليت أبلغ عنها يف عام          وقد ظهر أيضاً يف االستمارتني      

 . لغماً، وباالستمارة دال أهنا حتتفظ ببضعة آالف ألغراض التدريب١ ٨٨٥ب ، باالستمارة باء، أهنا حتتفظ ٢٠٠٩
 . لغماً، عدمية الصمامات١ ٩٤١، وهو ٢٠٠٧ام  لغماً من إمجايل العدد املبلغ عنه يف ع٨٤إن  )٢٨(
 إىل صمامات ميكن التحكم هبـا عـن         OZM-72 و MON-100 أنه قد مت تغيري صمامات األلغام من طرازي          ٢٠٠٤بينت ليتوانيا يف التقرير الذي قدمته عام         )٢٩(

 .هذه األلغام يف تبادل املعلومات يف العام القادمتدخل ولن . التفاقيةبعد، وأن هذه األلغام مل تعد تندرج يف نطاق تعريف األلغام املضادة لألفراد الوارد يف ا
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 صفر  صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ليختنشتاين

       صفر   صفر  ليسوتو

 صفر    صفر صفر صفر صفر    مالطة

     ٦٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠  ٣٠٠٠   مايل

 صفر    صفر صفر صفر صفر  صفر  )٣٠(ماليزيا
         صفر   مدغشقر

 صفر  صفر  صفر صفر صفر   صفر صفر املكسيك

     ٢١ ٢١ ٢١     )٣١(مالوي

        صفر    ملديف

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      
 )٣٢(وآيرلندا الشمالية

٩٠٣ ٦٠٩ ٦٥٠ ١٧٩٥ ١٩٣٧ ١٩٣٠ ٤٨٩٩ ٤٩٤٩ ٤٩١٩ ٤٥١٩ ٤٤٣٧ 

__________ 

 . أن القوات املسلحة املاليزية تستخدم، ألغراض التدريب، ألغاماً مضادة لألفراد خمصصة للتمرين٢٠٠٥ و٢٠٠٤بينت ماليزيا يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي  ) ٣٠(
 .ومهية  هي ألغام٣ أن األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ بينت مالوي يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي )٣١(
 تنتـهي   لغما١ً ٠٥٦، و٢٠٠٢أغسطس / آب١ لغماً تنتهي مدة صالحيتها يف  ٢ ٠٨٨ أن لديها    ١٩٩٩أفادت اململكة املتحدة يف التقرير الذي قدمته عام          )٣٢(

، ٢٠٠٠ويف التقرير الذي قدمته عـام       .  لغماً من صنع أجنيب    ٨٥٩تخدم يف التدريب، و    لغماً باطالً تس   ٤٣٤، و ٢٠١٠أغسطس  / آب ١مدة صالحيتها يف    
، وأن ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١ لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف       ١ ٠٥٦، و ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١ لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف       ٢ ٠٨٨وجود  بأفادت  

ويف التقرير الذي قدمتـه  .  لغماً من صنع أجنيب    ١ ٣٧٥غم الوارد يف االتفاقية، وأن لديها       األلغام الباطلة قد حذفت من اجملموع ألهنا ال تندرج يف تعريف الل           
أغـسطس  / آب ١ لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف       ١ ٠٥٦، و ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١ لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف       ٢ ٠٨٨وجود  ب، أفادت   ٢٠٠١عام  

أغـسطس  / آب ١صـالحيتها يف    مدة   لغماً تنقضي    ٢ ٠٨٨وجود  ب، أفادت   ٢٠٠٢ه عام   ويف التقرير الذي قدمت   .  لغماً من صنع أجنيب    ١ ٧٧٥، و ٢٠١٠
، أفـادت   ٢٠٠٣ويف التقرير الذي قدمته عام      .  ألغام من صنع أجنيب    ١ ٨٠٥،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١ لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف       ١ ٠٥٦، و ٢٠٠٢

 ١ لغمـاً تنقـضي مـدة صـالحيتها يف     ١ ٠٢٨، و)لياً على تـدمريها تعمل حا (٢٠٠٢أغسطس / آب١ لغماً تنتهي مدة صالحيتها يف ٢ ٠٨٨وجود  ب
 . لغماً من صنع أجنيب١ ٧٨٣، و٢٠١٠أغسطس /آب
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 ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٨٤٣ ٥٧٢٨ ٥٧٢٨   )٣٣(موريتانيا

     صفر صفر ٩٣ ٩٣    )٣٤(موريشيوس

 ١٩٦٣  ١٢٦٥ ١٣١٩ ١٤٧٠ ١٤٧٠ ١٤٢٧ صفر صفر صفر  )٣٥(قموزامبي

 صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   موناكو

 ١٧٣٤   ٣٨٩٩ ٦١٥١ ٩٩٩٩      ناميبيا

      صفر      ناورو

 صفر  صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر النرويج

 صفر صفر صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر النمسا

 ١٤٦   ١٤٦ ١٤٦ صفر ١٤٦ صفر    )٣٦(النيجر

 ٣٣٦٤   صفر صفر ٣٣٦٤      نيجرييا

 ١٠٠٤ ١٠٠٤ ١٠٠٤ ١٠٢١ ١٠٤٠ ١٨١٠ ١٩٧١ ١٩٧١ ١٩٧١  ١٩٧١ نيكاراغوا

 صفر  صفر  صفر صفر صفر صفر صفر  صفر )٣٧(نيوزيلندا

__________ 

 .٤ هي أيضاً األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة ٣ مبقتضى املادة ٢٠٠٢ و٢٠٠١كانت األلغام اليت أبلغت عنها موريتانيا يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي  ) ٣٣(
 هي أيضاً األلغام اليت أبلغت عنها مبقتـضى         ٣ مبقتضى املادة    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي  يف التقريرين اللذين قدمتهما     غام اليت أبلغت عنها موريشيوس      األلكانت   )٣٤(

 .٤املادة 
غام تـابع للمنظمـة     األلكشف   لغماً من األلغام احملتفظ هبا موروثة من معسكر للتدريب على            ٥٢٠ أن   ٢٠٠٩بينت موزامبيق يف التقرير الذي قدمته عام         )٣٥(

 حيث خيرج التدريب عن نطاق عمل املعهد الوطين إلزالة األلغام، ولذلك سيتم تدمري األلغـام               وال ُيستخدم هذا املعسكر حالياً    . النروجيية للمساعدة الشعبية  
 .٢٠٠٩يونيه /يف حزيران

 .٤ هي أيضاً األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة ٣دة  مبقتضى املا٢٠٠٣األلغام اليت أبلغت عنها النيجر يف التقرير املقدم عام كانت  )٣٦(
  اليت يتم استخدامها عن طريق التفجري      M18A1 أهنا حتتفظ مبخزونات تشغيلية من ألغام كالميور من طراز           ٢٠٠٧بينت نيوزيلندا يف التقرير الذي قدمته عام         )٣٧(

دفاع النيوزيلندية بعدد حمدود للغاية من األلغام الباطلة اليت ينحصر اسـتخدامها يف             ، حتتفظ قوات ال   M18A1 وخبالف ألغام كالميور من طراز       . فقط من بعد 
 . من االتفاقية٣على عمليات إزالة األلغام، مبوجب أحكام املادة أفرادها تدريب 
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        صفر   صفر نيوي

 صفر           هاييت

   ٨٢٦ ٨١٥  ٨٢٦   ٨٢٦  ١٠٥٠ هندوراس

 صفر  صفر  ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ نغارياه

٢ ٤١٣ ٢٥١٦ ٢٧٣٥ ٢٨٧٨ ٣١٧٦ ٣٥٥٣ ٣٨٦٦ ٤٢٨٠ ٣٥٣٢ ٤٠٧٦  هولندا  

 ٣٣٢٠ ٣٧١٢ ٤٢٧٧ ٥٣٥٠ ٦٩٤٦ ٨٣٥٩ ٩٦١٣ ١١٢٢٣ ١٢٥١٣ ١٣٨٥٢ ١٥٠٠٠ اليابان

    ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ اليمن

 ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤      اليونان

  :معلومات تفسريية
 القيمة الرقمية :عدد األلغام املبلغ عن االحتفاظ هبا يف سنة معينة

مل يقدم تقرير حسبما هو مطلوب، أو قدم تقرير ولكن مل يدرج أي عـدد يف                
 :استمارة اإلبالغ ذات الصلة

 

:مل يطلب تقدمي تقرير   
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  ٢اجلدول 
نقلها ألسباب  عن  قدمة طوعاً من الدول األطراف اليت أبلغت عن احتفاظها بألغام مضادة لألفراد أو              موجز املعلومات اإلضافية امل   

  ٣جتيزها املادة 
  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف

   إثيوبيا

، مـن   ٢٠١١ و ٢٠٠٥يف الفترة ما بني عامي      : نوات القادمة على النحو التايل    ، أبلغت األرجنتني عن تقديرها بأن األلغام ستستخدم يف الس         ٢٠٠٥يف عام     األرجنتني
 لتدريب مهندسي اجليش األرجنتـيين؛ ويف       FMK-1 و SB33تقريباً من األلغام من طراز       لغم   ١٠٠لغماً و  ٩٠املفترض أن يستخدم سنوياً عدد يتراوح بني        

 اً لغماً ليبياً مـضاد ٥٠ وMFK1 لغماً من طراز ٥٠، وExpal P4B لغماً من طراز ١٥٠ ، من املفترض أن يستخدم حنو٢٠٠٦ و٢٠٠٥الفترة ما بني عامي 
 FMK1 لغماً مـن طـراز       ١٥٠، من املفترض أن يستخدم حنو       ٢٠٠٥األلغام وتدمريها بالتحكم عن بعد؛ ويف عام        كشف  لألفراد لتطوير واختبار مركبة     

 لغماً من طراز ٤٠، من املفترض أن يستخدم سنوياً حنو ٢٠١٠ و٢٠٠٥ة؛ ويف الفترة ما بني  لتدمري ذخائر غري منفجرExpal P4B لغماً من طراز ١٥٠و
Expal P4B ومن طراز MFK1   ومن األلغام الليبية املضادة لألفراد يف دورات أساسية ومتقدمة إلزالة األلغام ألغراضٍ إنسانية وإلبطال مفعـول الـذخائر 

  )٢٠٠٥. (لقوات حفظ السالماملتفجرة وللتدريب على إزالة األلغام و
أبلغت األرجنتني بأن البحرية حتتفظ بألغام ألنشطة التدريب على تدمري األلغام املضادة لألفراد، وبصفة أخص لتدريب مهندسي مـشاة                   ،  ٢٠٠٦يف عام   و

  )٢٠٠٦. (٢٠١٢تفظ هبا البحرية حبلول عام  ألغام الباقية اليت حت٦١٠  وسيؤدي وضع برنامج تدريب سنوي إىل تدمري ال. البحرية على تقنيات التدمري
 املهندسني الربمـائيني علـى تقنيـات        سرية أثناء أنشطة تدريبية أجرهتا      SB-33 لغماً من طراز     ٨١ بتدمري   ٢٠٠٧األرجنتني أن البحرية قامت عام      أعلنت  
 وأُجنـز  ٢٠٠٤مارس / آذار١املركبة يف هذه  وبدأ تطوير    .ناولتها وم لكشف األلغام واملتفجرات  ذاتية التشغيل   وحيتفظ اجليش بألغام لتطوير مركبة       .التدمري
لبحوث العلمية  ا وحيتفظ أيضاً معهدُ   .٢٠٠٧هذا املشروع خالل عام     يف إطار   ومل تدمر أية ألغام      .واملركبة حالياً يف طور التجميع     . يف املائة من العمل    ٦٠

 ألغـام يف حقـول      ١٠، مت تـدمري     ٢٠٠٧ويف عـام     .األلغام/لتدمري الذخائر غري املنفجرة   نات  شحبألغام من أجل اختبار      لقوات املسلحة التابع ل والتقنية  
  )٢٠٠٨ (.التجارب
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  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف
، أن فرع املنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية يف األردن         وسري العمل هبا    يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        ،٢٠٠٧ يف عام    األردن أفاد  األردن

  لغمـاً  ٥٠، حيث استخدم ما جمموعه      ٢٠٠٧يوليه  / ومتوز ٢٠٠٧مايو  / على كشف األلغام ألربعة فرق جديدة لكالب كشف األلغام يف أيار           نظم تدريباً 
 .حلدود الـشمالية مشال األردن لفائدة مشروع اإلزالة األلغام، ويف العقبة /جنوب األردن لفائدة مشروع وادي عربة    يف  مت التدريب   و. من األلغام احملتفظ هبا   

يتوقـع أن   الـذي   ذاتـه   من األلغام احملتفظ هبا من النوع       وذلك باستخدام عدد قليل      ، فرق كالب كشف األلغام بداية بإنشاء منوذج حلقل ألغام         توتدرَّب
 من أجل تعليم الكـالب      وبعدها جتري فرق كالب كشف األلغام التدريب      . وتشبك األلغام يف األرض قبل التدريب     . فرق كالب كشف األلغام   تواجهه  

  )٢٠٠٨ (.التعرف على رائحة تلك األلغام على وجه التحديد
   اإريتري

 قد استخدمت ألغراض البحث والتدريب علـى  ٣ لغم حمتفظ هبا وفقاً للمادة ٤ ٠٠٠ لغماً من األلغام املضادة لألفراد من أصل         ١ ٢٨٨أبلغت إسبانيا أن      إسبانيا
 كز الدويل للتدريب على إزالة األلغامتقنيات إزالة األلغام يف املر

وتتـوىل   . اإلقليمـي  من مستودعات الذخائر يف أحناء أستراليا لدعم التـدريب        صغري  ، حيث يوجد عدد     تدار اآلن مركزياً  املخزونات  أن  أبلغت أستراليا     أستراليا
غراض كمية معقولة أل  بون ستستعرض وتقيم بانتظام ولن حيتفظ إال        وأشارت أستراليا إىل أن مستويات املخز      .سة اهلندسة العسكرية يف سيدين    رمدالتدريب  

 )٢٠٠٨ (.وستدمر املخزونات اليت تزيد عن هذا الرقم باستمرار .مع مرور الوقتستنفذ لتدريب، وأن هذه الكمية ا

منشأيت االختبـار التـابعتني     األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يف       أبلغت أفغانستان أن مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان يستخدم               أفغانستان
ويـستخدم   . آمن أل وقندهار العتماد كالب كشف األلغام للشركاء املنفذين وخيزن األلغام اليت قد تظهر حاجة إليها يف املستقبل يف خمب                  ويف كاب للمركز  

 )٢٠٠٨ (.فراد لتدريب كالب كشف األلغام وأخصائيي إزالة األلغام التابعني هلمالشركاء املنفذون، حتت إشراف املركز، األلغام املضادة لأل

   روإكواد



 

 

G
E

.10-61335 
158  

A
P

L
C

/C
O

N
F

/2009/9 

  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف
 إلبطال مفعول الصمامات ولربنامج احلماية من األلغام باستخدام الشاحنات          ٢٠٠٤ لغماً يف عام     ٤١أبلغت أملانيا أن القوات املسلحة االحتادية استخدمت          أملانيا

واختبـار آلـة    ة إىل ذلك، أبلغت أملانيا أهنا احتفظت باأللغام ألغراض البحث والتطوير يف جمال إزالة األلغام وتدريب الكالب                  وباإلضاف". وولف"اخلفيفة  
  )٢٠٠٥ (".رينو"إزالة األلغام 

برنامج ) ٢(شف األلغام وإزالتها،    إجراء حبوث واختبارات معدات ك    ) ١: ( لألغراض التالية  ٣أملانيا أهنا حتتفظ بألغام مضادة لألفراد مبوجب املادة         وأبلغت  
نظام متنقل للبحث عن    ) ١: (األنشطة التالية /احلوادث للمشاريع املتعلقة ب بحوث  ال) ٤(كالب كشف األلغام،    ) ٣(احلماية من األلغام املضادة للمركبات،      

ب حيث توضع األلغام املضادة لألفراد يف حقول مستدمية مـع  التدريب املنتظم للكالب مبركز تدريب الكال   ) ٣(الوقاية من الشظايا،    ) ٢(األلغام وإزالتها،   
 لغماً مضاداً لألفـراد يف  ١٤التابع للقوات املسلحة االحتادية      ٩١استخدام املركز التقين رقم     ،  ٢٠٠٦ويف عام   . بصورة جزئية أو كلية   اإلشعال  إزالة آليات   

 لغماً مضاداً لألفراد    ٢٠اصة باحلوادث، ومت تدمري مخسة ألغام مضادة لألفراد واسُتلم          والبحوث اخل احلماية من األلغام املضادة للمركبات      إطار برنامج   
  )٢٠٠٧. (Rheinmetall Unterlüss لغماً مضاداً لألفراد إىل موقع ١٩ من البلقان، ونقل MRUDمن طراز 

 لغـم   ٣ ٠٠٠ أقصـاه   ، سقفاً ٣ باملادة   ، أهنا حددت لنفسها، عمالً    مل هبا وسري الع  أبلغت أملانيا، يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية         و
محاية وتعزيز  ال تتصل بالعمليات، ضرورية الستمرار      وتعترب هذه املخزونات من األلغام املضادة لألفراد، املخصصة واملخزنة بوضوح ألغراض            . مضاد لألفراد 

فحوص تقنيـة بأسـلوب     من إجراء   املتاحة  األلغام املضادة لألفراد    جمموعة  مكِّن  ُتو .األلغام املضادة لألفراد  اجلنود األملان املنتشرين يف امليدان بشكل فعال من         
ذلت إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، بُ    يف جمال   الربنامج الدويل لالختبار والتقييم     ويف إطار    .قواتتسم بالكفاءة يف جمال محاية ال     يوفورات يف الكلفة و   حيقق  

يدانية املدوات  األعدات و املومع ذلك، تواصلت اجلهود من أجل تطوير         .املتعلقة باأللغام األعمال  معدات ونظم وتكنولوجيات     الختبار وتقييم رية  جهود كث 
  )٢٠٠٨ (.ستقبلية للقوات املسلحة االحتاديةاملواقعية والحتياجات على أساس اال

 لغمـاً  ٦٨٥ مـا جمموعـه   ١٩٩٨ أهنا استخدمت منذ عام ٢٠٠٩حلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها يف عام وأفادت أملانيا يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية با  
 إقامة ميدان   ٢٠٠٨وقررت أملانيا يف عام     . أما بالنسبة ألغراض التدريب، فتستخدم القوات املسلحة  األملانية ألغاماً ومهية          . مضاداً لألفراد ألغراض االختبار   

 ٥٢ يف املركز الـتقين رقـم        ٢٠٠٩وسيوَضع هذا املشروع موضع التنفيذ يف عام        . املتعددة اجملَّسات لكشف األلغام والبحث عنها     خمصص الختبار النظم    
، تعرض أملانيا على الدول األعضاء يف حلف مشال  األطلسي وعلى الـشركاء يف الربنـامج                 ٢٠١٠واعتباراً من عام    . للقوات املسلحة االحتادية يف بافاريا    

يف اسـتخدم  ، ٢٠٠٧ويف عـام  . األجهزة اليدويةإلجراءات اختبار إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ما لديها من قدرات       يف جمال    لالختبار والتقييم    الدويل
، ٢٠٠٨؛ ويف عـام  مركبـات  املضادة للماية من األلغام  احل لغماً مضاداً لألفراد يف إطار برنامج        ١٤للقوات املسلحة االحتادية    التابع   ٩١املركز التقين رقم    

،  املضادة للمركبات  ماية من األلغام  احل ألغام يف إطار برنامج      ٥ ألغام مضادة لألفراد ألغراض االختبار، واستخدمت        ٧استخدمت القوات املسلحة األملانية     
  .ةولغمني ألغراض حتليل االعتداءات على القوات املسلحة األملانية بواسطة األجهزة املتفجرة املرَتَجل
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  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف
تعزيز قدرة الطلبة على حتديد األلغام األرضية       تعليم لزيادة   /تدريب ستستخدم كمواد    ٣أبلغت إندونيسيا أن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة             إندونيسيا

  )٢٠٠٨ (.إلعداد ملشاركة إندونيسيا يف عمليات حفظ السالملاصة خبوكشفها وتدمريها، و
   أنغوال

    وايأوروغ
بأهنا استخدمت األلغام احملتفظ هبا ألغراض التدريب على كشف األلغام وإزالتها           وسري العمل هبا    أبلغت أوغندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية           أوغندا

افة إىل ذلك، قُدِّم تدريب سابق لالنتـشار دام  وإض. املعدات املتفجرةجمال عمليات مواجهة    وتدمريها ولتقدمي تدريب لتجديد مهارات مهندسي اجليش يف         
كتـب رئـيس    مل مهندساً من مهندسي اجليش املعـارين        ٢٠ثالثة أسابيع لكشف األلغام ألغراض إنسانية وإزالتها والتخلص من املعدات املتفجرة لصاحل             

 )٢٠٠٦. (مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام/الوزراء

  )٢٠٠٨ (. يف معدات احلماية الشخصية ألخصائيي إزالة األلغامهاما واستخد لغما١ً ٧٢٧ري أشارت أوكرانيا إىل تدم  أوكرانيا
   آيرلندا

 )٢٠٠٨ (.تنظم أربع دورات من هذا القبيل كل سنةو. تستخدم يف دورات التدريب على التخلص من القنابل وتدريب الطالئعإيطاليا أن األلغام احلربية فادت أ  إيطاليا

واالحتفاظ هبذه األلغام سوف يتيح للقـوات املـسلحة الربازيليـة           . الربازيل أن مجيع األلغام احملتفظ هبا للتدريب سوف ُتدمر أثناء أنشطة التدريب           ت  أبلغ  الربازيل
  )٢٠٠٧. (املشاركة بصورة مالئمة يف األنشطة الدولية إلزالة األلغام

املوعـد  متديـد   ة  ا، مع مراع  ٢٠١٩عام  ه من األلغام األرضية لتدريب فرق إزالة األلغام حىت          الربازيل أن اجليش الربازيلي قرر االحتفاظ مبخزونات      وأشارت  
  )٢٠٠٨ (.٣ للمادة النهائي لتدمري األلغام األرضية، وفقاً

   الربتغال

واألشخاص العاديني مثل العـاملني يف       ألغام لتعليم الضباط وضباط الصف       ١٠٦، استخدمت يف كلية اهلندسة      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أبلغت بلجيكا بأهنا، يف عامي        بلجيكا
  )٢٠٠٦، ٢٠٠٥. ( لغماً لتدريب وحدات القتال اهلندسية يف جمال إزالة األلغام والتوعية بشأهنا٥١٧جمال إبطال مفعول الذخائر املتفجرة وأهنا استخدمت 

 القوات املسلحة البلجيكية هبدف تثقيـف وتـدريب         أثناء دورات خمتلفة نظمتها   لغماً   ٥٣٣استخدمت  ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ ي، يف عام  ت بلجيكا أهنا  بلغأو
 )٢٠٠٧-٢٠٠٦ (.استخدام الذخرية احلية وتدريب العسكريني على التوعية مبخاطر األلغامبأخصائيي إبطال مفعول الذخائر املتفجرة وإزالة األلغام 
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  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف
أن األلغام احملتفظ هبا حىت اآلن قد استخدمت ألغراض تـدريب         وسري العمل هبا    قية  ، أبلغت بلغاريا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفا        ٢٠٠٦يف عام     بلغاريا

  .العلماء املهندسني الذين يشاركون يف بعثات يف اخلارج ولدراسة آثار تلك األلغام املدمرة وتطوير تكنولوجيات لكشف األلغام اجملنحة
بتحديد األلغام املضادة لألفراد، وإزالتـها      املتعلقة  سائل  املللقوات املسلحة البلغارية على     والضباط وضباط الصف التابعون     املهندسون األخصائيون   ويدرَّب  

ويستهدف التـدريب التوعيـة     . وتدمريها، يف كلية أركان الدفاع، ويف اجلامعة العسكرية الوطنية ويف وحدات املهندسني التابعة للقوات املسلحة البلغارية               
لغام، والتوعية بتقنيات إزالة األلغام وتطبيقها يف حقول األلغام املتروكة عقب العمليات العسكرية خالل عمليات حفـظ                 باخلصائص التكتيكية والتقنية لأل   

  )٢٠٠٦. (السالم، وإبطال مفعول األلغام الفردية واأللغام املضادة لألفراد اليت تستخدم كمكون جلهاز متفجر مرجتل
املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه جرى االحتفاظ بألغام ألغراض التدريب، وعلى األخص للضباط واجلنود الذين                أبلغت بنغالديش اللجنة الدائمة       بنغالديش

 )٢٠٠٥. (يستعدون للمشاركة يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم

   بنن

   بوتان

   بوروندي

    البوسنة واهلرسك
   بريو

   بيالروس

   تايلند

 قد تضمنت   ٢٠٠٨أن أنشطة تدريب األفراد العسكريني يف عام        وسري العمل هبا    ، أبلغت تركيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية          ٢٠٠٩ يف عام   تركيا
جهزة املتفجرة املرَتَجلة؛   التدريب املتنقل يف جمال األلغام واأل     ) ٣(دورات عن األلغام واألفخاخ املتفجرة؛      ) ٢(التدريب يف مدارس املهندسني؛     ) ١: (ما يلي 

كما اسُتخِدمت ألغام يف إطـار      . دورة عن األلغام ومكافحتها وعن التخلص من الذخائر املتفجرة عقدت يف مركز تدريب الشراكة من أجل السالم                ) ٤(
 . تطوير األحذية الواقية من األلغاممشروع 

   توغو

   تونس
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   اجلزائر

الوحدات اهلندسية  لتدريب  ة التشيكية أنه ال توجد خطة عمل حمددة لطريقة استخدام األلغام احملتفظ هبا، واملبدأ املعمول به هو استخدامها                   اجلمهوريأبلغت    اجلمهورية التشيكية
 )٢٠٠٧. (املعنية بالتخلص من املعدات املتفجرة على كشف األلغام املضادة لألفراد وتدمريها

 لغماً مضاداً لألفراد ألغـراض  ٣٦٩  أهنا حتتفظ بوسري العمل هبا ت مجهورية ترتانيا املتحدة اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية     ، أبلغ ٢٠٠٦يف عام     مجهورية ترتانيا املتحدة
م يتـوىل   فأراً لكشف األلغـا ٢٥٠حنو املشروع ولدى . املتفجراتفئراناً لكشف ويدرب هذا املشروع   . APOPO لغماً ملشروع    ٧٧٧    بالقوات و تدريب  

 لغماً مـن بـني   ٤٤ APOPOواستخدم مشروع .  فريقاً من أفرقة جرذان كشف األلغام تعمل حالياً يف موزامبيق١٨ ودرب موظفاً  ٧٧رعايتها وتدريبها   
ومنذ أن التزمـت بلـدان منطقـة        . د من األلغام املضادة لألفرا    ١ ١٠٢مجهورية ترتانيا املتحدة حالياً مبا جمموعه       وبذلك حتتفظ    لغماً احملتفظ هبا،     ٧٧٧    ال

كـشف  فئـران   جهودها الرامية إىل إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، تعتزم حكومة ترتانيا زيادة عدد             يف  األلغام  فئران كشف   البحريات الكربى باستعمال    
  )٢٠٠٦. (األلغام املدربة لالستجابة لطلب تلك البلدان

 أن بلدان منطقة البحريات الكربى ختطط الستخدام فئران كشف األلغام يف جهودها اخلاصة بإزالة األلغـام                 ٢٠٠٧أفادت مجهورية ترتانيا املتحدة يف عام       
 لغم مضاد لألفراد أُبطل مفعوهلا هبدف تدريب املزيد من فئران كـشف  ١ ٠٠٠لألغراض اإلنسانية، وهلذا طلبت حكومة ترتانيا من حكومة موزامبيق      

 )٢٠٠٧. (لبلداناأللغام تلبية لطلبات هذه ا

وزارة الدفاع قد استخدمت يف     الداعمة ل التقنية  الوحدة   لغماً اليت حتتفظ هبا      ٤ ٣٢٣أفادت جنوب أفريقيا بأن ستة من األلغام املضادة لألفراد البالغ عددها              جنوب أفريقيا
، اهليئة الرئاسية للـتخلص مـن القنابـل    ة يف جنوب أفريقياوحتتفظ وحدة املتفجرات، التابعة لدائرة الشرط . ٢٠٠٥تقنيات التطوير والتدريب خالل عام      

 خاوية، باستثناء األلغام POMZ 2Mوأفادت دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا بأن مجيع األلغام من طراز . من األلغام املضادة لألفراد  لغما١١٦ً بوالبحوث 
إال ال يبدأ تفجريهـا   Shrapnel No 2واأللغام املضادة لألفراد من طراز . ل مفعوهلا أبطJ-69طراز  وPRBسلسلة أن األلغام من ، وshrapnel No 2من طراز 

.   ألغام مضادة لألفراد ألغراض التدريب وقد جعلت واحداً منها آمناً ألغراض التـدريب              ٣واستخدمت دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا         . بأسالك حتكم 
  )٢٠٠٦. ( بعد االنتهاء من التحقيقات اجلنائية٣ الستخدامها وفقاً للمادة وأبلغت جنوب أفريقيا بأهنا حتتفظ بألغام إضافية

مـارس  / آذار ٧املـؤرخ   اإلذن الوزاري   بتكليف رمسي مبوجب    ،   لغماً ٤ ٢٩١ب الوحدة التقنية الداعمة لوزارة الدفاع احتفظت       أبلغت جنوب أفريقيا أن     
ومن جممـوع األلغـام     . دائرة شرطة جنوب أفريقيا، مكتب التخلص من القنابل والبحوث        التابعة ل  احتفظت هبا وحدة املتفجرات       لغماً ٨٩وأن  ،  ٢٠٠٦

ومن . ٣ ألغام مضادة لألفراد وفقا للمادة       ٦، استخدمت   ٢٠٠٧ اليت احتفظت هبا وزارة الدفاع واملبلغ عنها يف عام           ٤ ٣١٧املضادة لألفراد البالغ عددها     
 واستعيد لغم واحد    ٣ لغما وفقا للمادة     ٢١ ألغام، استخدم    ١٠٩شرطة جنوب أفريقيا والبالغ عددها      دائرة  هبا   تجمموع األلغام املضادة لألفراد اليت احتفظ     

 )٢٠٠٨. ( من خمبأ أسلحة واحتفظ به ألغراض التدريبMON 50مضاد لألفراد من طراز 



 

 

G
E

.10-61335 
162  

A
P

L
C

/C
O

N
F

/2009/9 

  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل  الدولة الطرف
   جيبويت

األلغام املضادة لألفراد لكل اجملندين أثناء التـدريب؛ وأثنـاء          تنظيم بيان عملي آلثار      :تفظ هبا على النحو التايل    الدامنرك أهنا تستخدم األلغام احمل    بلغت  أ  الدامنرك
األلغام املضادة لألفـراد؛ وأثنـاء تـدريب    مناولة يف جمال التوعية باأللغام على يدرَّب املدربون تدريب الوحدات اهلندسية لالضطالع باملهام الدولية؛       

وال تستخدم األلغام املضادة لألفراد لغرض التدريب علـى          .ام املضادة لألفراد يف التدريب على تفكيك الذخائر       وحدات إزالة الذخائر، ُتستخدم األلغ    
 )٢٠٠٨ (.زرع األلغام

    الرأس األخضر
األلغـام  إزالة  أخصائيي  يب  تدر) أ( انتزعت من حقول األلغام من أجل        ٣املادة  مبقتضى   هبا   ت اليت احتفظ  ٦٥ل ، أبلغت رواندا أن األلغام ا     ٢٠٠٧يف عام     رواندا

وحىت الوقت احلاضر،    .تدريب كالب كشف األلغام   ) ج(وأخصائيي إبطال مفعول الذخائر املتفجرة،      تدريب  ) ب(وعلى املعايري الدولية ملكافحة األلغام،      
 ١٠ مشغلني و  ١٠مفعول الذخائر املتفجرة و   إبطال  منهم أخصائيني تقنيني يف جمال       ٥ يف إبطال مفعول الذخائر املتفجرة أصبح         أخصائياً ٢٥جرى تدريب   

 )٢٠٠٨ (.عناصر استطالع

   رومانيا

أنواع على  فيه املتدرِّبون   يطلع  أهنا واصلت التدريب النظري الذي      وسري العمل هبا    اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية       ، أبلغت زامبيا    ٢٠٠٩يف عام     زامبيا
وبيَّنت أن أفراد   .  نظراً للقيود املتعلقة بامليزانية    ٢٠٠٧تدريب عملي يف امليدان منذ عام       ينفذ أي   ومل  .  األنواع  هبا ألغراض حتديد   تفظحياأللغام املختلفة اليت    

، وقـد   رهملنشالسابق  التدريب  ختلف عمليات حفظ السلم يتلقون دوراٍت مكثفةً يف كشف األلغام أثناء            ملقوات الدفاع الزامبية املوفَدين يف مهام ميدانية        
وإضافة إىل ذلك، نوهت زامبيا مبا الستخدام األلغام الـيت          . البعثاتثبتت موثوقية هذه الدورات يف معاجلة األلغام وغريها من الذخائر املوجودة يف مناطق              

كوادرهـا الوطنيـة    متكنـت   ، حيث    بأسلوب فعال من حيث التكلفة     البلد من األلغام والذخائر اليت مل تنفجر      ختليص  حتتفظ هبا يف التدريب من منفعة يف        
 .ميع أحناء البلد بكلفة منخفضة إىل حد كبريفيها جبإزالة األلغام بطريقة مهنية يف املناطق املشتبه بوجود هذه األلغام والذخائر من املختصة يف هذا اجملال 

يي إزالة األلغام يف زمبابوي لتمكينهم من حتديد األلغام يف حقول األلغام            ئوأخصاالقوات  أبلغت زمبابوي أن األلغام احملتفظ هبا سوف تستخدم أثناء تدريب             زمبابوي
  )٢٠٠٨ (.وإبطال مفعوهلا وتدمريهاكشفها ومناولتها  قزمبابوي وتعلم طريف 

   السلفادور

   سلوفاكيا
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   سلوفينيا

    السنغال
   السودان

 Trampmina 49 B لغماً مـن طـراز   ٣٣١ لغماً دون صمامات و٣٢٨ وTruppmina10 من طراز  لغما٥٦ً، باستخدام ٢٠٠٥أبلغت السـويد أهنا قامت يف عام   السويد
 )٢٠٠٦. (ألغراض تدريب األفراد

، ُنظمت دورات تدريبية على كشف      ٢٠٠٥ويف عام   . ، أبلغت شيلي أن األلغام املضادة لألفراد اليت حتتفظ هبا ختضع ملراقبة اجليش والبحرية             ٢٠٠٦يف عام     شيلي
وُنظمت دورة تدريبية تناولت إزالة األلغام ألغراض إنسانية لصاحل وحـدة إزالـة        .  املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها ألخصائيي إزالة األلغام        األلغام

بتني اهلندسيتني يف آسابا    وستشمل األنشطة التدريبية دورات يف كشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها لصاحل الكتي             . األلغام التابعة للبحرية  
  )٢٠٠٦. (وبونتا أريَنس، ودورة تدريبية تتناول إزالة األلغام لصاحل الكتيبة اهلندسية يف آتاكاما

م  لغماً أثناء الدورات التدريبية لكشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها اليت ُنظمت ألخصائيي إزالة األلغـا                 ٣٩، مت تدمري    ٢٠٠٦ويف عام   
 لغماً أثناء الدورات التدريبية على كشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها اليت              ١ ٣٥٧ومت تدمري   . مبدرسة اهلندسة العسكرية التابعة للجيش    

اً إلعداد وحدة إزالة األلغـام التابعـة         لغم ١٥ومت تدمري   . ُنظمت لوحدة التدريب على إزالة األلغام التابعة للجيش يف املناطق األوىل والثانية والثانية عشرة             
وتـضم تلـك   .  يف إطار أنشطتها التدريبية ٢٠٠٧ لغم آخر يف عام      ٣٠٠وتعتزم شيلي استخدام    . للبحرية الشيلية يف جمال إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية       

لكتائب اهلندسية يف آسابا وآتاكاما وبونتا أريـَنس ووحـدات          األنشطة دورات تدريبية يف كشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها لصاحل ا            
  )٢٠٠٧. (إزالة األلغام التابعة للبحرية، ودورات منتظمة للضباط املهندسني وضباط الصف يف مدرسة اهلندسة العسكرية

ـ ازأخصائيي إ  ةمنها وتدمريها اليت ُنظمت لفائد     لغماً أثناء الدورات التدريبية لكشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص           ٣٢٨مت تدمري   ،  ٢٠٠٧ويف عام     ةل
للبحرية الشيلية يف جمال إزالـة      التابعة  األلغام األرضية   إزالة  عمليات  وحدة   ألغام إلعداد    ٣ومت تدمري    .األلغام مبدرسة املهندسني العسكريني التابعة للجيش     

  )٢٠٠٨ (.األلغام لألغراض اإلنسانية
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االتفاقيـة   من   ٣، أن األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املادة        وسري العمل هبا   ، يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        ٢٠٠٨ يف عام    صربياأفادت    صربيا

حـدة  يف عمليات األمم املت   مشاركتهم  الحتمال  ولقد احتفظ هبا ألغراض تنظيم تدريب املوظفني        .  أماكن يف مجهورية صربيا    ٣مودعة يف مستودعات يف     
، نظـم الـصندوق     ٢٠٠٨مـارس   / إىل آذار  ٢٠٠٧ديسمرب  /من كانون األول  ويف الفترة   . حلفظ السالم واختبار معدات احلماية وأجهزة كشف األلغام       

بشأن إزالة   أساسي   تدريباالستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام واملركز احلكومي إلزالة األلغام يف مجهورية صربيا ونفذا دورة                  
 ٧األساسـي وأمت  التدريب  دورة  مشاركا٣٥ًوأمت . األلغام وتطهري ساحات املعارك باستخدام أنواع خمتلفة من ألغام وذخائر التدريب وفرهتا وزارة الدفاع    

  )٢٠٠٨ (.التخلص من القنابلأفرقة لقادة إضافية منهم دورة 
   العراق

    غامبيا
. املتفجـرات املفجرات أو   منها خالية من    لغم   ١٠٠ ألغام وأن    ١٠٩ بيساو أن القوات املسلحة حتتفظ باأللغام املضادة لألفراد البالغ عددها            -ا  أفادت غيني    بيساو-غينيا 

 )٢٠٠٦. (واهلدف من االحتفاظ هبذه األلغام هو تدريب العسكريني من مزيلي األلغام على طريقة تشغيل األلغام والتعرف عليها

، "Mine Picker"اختبار أجهزة كشف األلغام، مبا فيها اجلهاز اآليل لكشف األلغـام  ) ١ (:ت فرنسا أن األلغام احملتفظ هبا اسُتخدمت لألغراض التاليةأبلغ  فرنسا
ونظام ) ع إىل أنه سيتم التخلي عن هذا املشرو       ٢٠٠٧ة اجلدوى اليت أجريت عام      سخلصت درا ( ركة أجهزة بيغاز  ـوهو روبوت لكشف األلغام طورته ش     

MMSR-SYDERA، )اختبـارات منـذ عـام    أية مل جتر ( واختبار األحذية الواقية من األلغام املضادة لألفراد) ٣(األلغام املضادة لألفراد، خطر  وتقييم  ) ٢
  )٢٠٠٨ ().، وال تعتزم فرنسا االستمرار يف هذا النشاط٢٠٠٥

 -ة مجهوري(فرتويال 
  )البوليفارية

 

أن جهاز احلرس الوطين استخدم األلغام احملتفظ هبـا ألغـراض           وسري العمل هبا    لغت قربص اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية         ، أب ٢٠٠٦يف عام     قربص
غـام  األلكـل   وعقب استكمال التدريب، ُجمعت     . ، وإزالتها وتدمريها  واستطالعهاومشل التدريب تقنيات تعقب األلغام املضادة لألفراد        . تدريب جمندين 

وأبلغت قربص أنه ميكن أن تستخدم األلغام الختبار وسائل ونظم جديدة لتعقـب األلغـام               . املضادة لألفراد وُخزنت يف مستودعات ُصممت خصيصاً هلا       
 )٢٠٠٦. ( وكشفهااملضادة لألفراد

   الكامريون
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إزالة آالت  اختبار  هو  الغرض الرئيسي من االحتفاظ باأللغام      وسري العمل هبا أن     فاقية  ، أبلغت كرواتيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالت        ٢٠٠٥يف عام     كرواتيا

إزالـة األلغـام   تتمثل مهمته الرئيسية يف اختبار آالت    مركزٍ لالختبار والتطوير والتدريب     أنشئ   ٢٠٠٤ وباإلضافة إىل ذلك، فقد بينت أنه يف عام          .األلغام
وقـدَّرت  . تقنيات وتكنولوجيات أخرى إلزالة األلغـام     بشأن  تطوير  الالبحوث و أنشطة  شفات املعادن وإجراء    والكالب املدربة على كشف األلغام وكا     

  ) ٢٠٠٥. (٢٠٠٥ لغماً يف عام ١٨٩كرواتيا أنه سيلزمها 
. CROMAC-CTDT Ltdة ، وخالل اختبار وتقييم آالت إزالة األلغام على مضلع االختبار يف سريوفيتش، قامت شـرك ٢٠٠٥وأبلغت كرواتيا أنه يف عام 

، وكاسـحة ألغـام   "MINE-WOLF"، وكاسحة ألغام MT-01""حفارة : واسُتخدمت تلك األلغام الختبار اآلالت التالية    .  لغماً ١٦٤باستخـدام وتدمري   
"M-FV-1200" وآلة ،"M-FV2500/580" وآلة ،"MVR-01" وآلة ،"MV-10" وحفارة ،"ORKA") .٢٠٠٦(  

.  الختبار آالت إزالة األلغـام ٢٠٠٦ لغماً مضاداً لألفراد يف عام ٥٧دائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وسري العمل هبا أهنا استخدمت  وأبلغت كرواتيا اللجنة ال   
وسوف . RM-KA 02 و"Mini "MINE-WOLF وBoŽena 5والغرض الرئيسي الذي استخدمت فيه األلغام احملتفظ هبا حىت اآلن هو اختبار آالت إزالة األلغام 

  )٢٠٠٧. (حتصل اآلالت بعد إجراء االختبار الشامل على الترخيص املناسب الذي ميكنها من العمل يف كرواتيا ومناطق أخرى
 لغماً من   ١٨٠ ، أعلمت كندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وسري العمل هبا أهنا استخدمت منذ أن دخلت االتفاقية حيز النفاذ                   ٢٠٠٥يف عام     كندا

.  ألغراض البحث والتدريب، مبينةً أمهية هذا اللغم هلذه األغراض بالنظر إىل ضآلة حمتواه املعدين وألنه موجود يف بلدان كثرية متضررة باأللغام                     M-14طراز  
عدات للوقاية الشخصية، ذلك ألن سـرعة        الختبار وتقييم م   PMR-2A ألغام من طراز     ٨وباإلضافة إىل ذلك، أعلمت كندا اللجنة الدائمة بأهنا استخدمت          

 لغم  ١٠٢كما بينت كندا أهنا استخدمت      . الشظايا وحجم هذا اللغم خمتلفني متاماً عن األلغام األخرى وألنه موجود أيضاً يف بلدان كثرية متضررة باأللغام                
 نظراً لصعوبة كشف هذا اللغم والختبـار معـدات الوقايـة      الختبار وتقييم أجهزة كشف املعادن واملسابري املزودة بأدوات توضيحية،         PMA-2من طراز   
  )٢٠٠٥. (وتقييمها

 لغماً مضاداً لألفراد من أفغانستان لتدريب اجلنود الكنديني على األلغام املضادة لألفراد الـيت               ١٥٧، أبلغت كندا أيضاً عن نقل       ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   
  )٢٠٠٦. (هنا حالياً يف أفغانستانيواجهو
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  املقدمة طوعاً من الدولة الطرفضافية اإلعلومات امل   الطرفالدولة

األلغام احليـة املـضادة     إبطال مفعول    كندا أهنا حتتفظ بألغام حية مضادة لألفراد لدراسة آثار انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود على إجراءات                  أبلغت  
عد األلغام احلية على حتديد ما إذا كانت البزات واألحذية والدروع حتمي بشكل كاف العاملني            وعلى سبيل املثال، تسا   . لألفراد وإثبات أثر األلغام األرضية    

 كما تستخدمها مؤسسات تدريب   ،ألربتايف  سافيلد،  اليت يقع مقرها يف     لوزارة الدفاع    تستخدم األلغام احلية مؤسسة البحوث التابعة      و .الذين يزيلون األلغام  
متثل وزارة الدفاع الوطين املصدر الوحيد لأللغام املضادة لألفراد اليت ميكن أن تستخدمها الصناعة الكندية الختبـار                 و .كنداعسكرية خمتلفة يف مجيع أحناء      

 .اماأللغمكافحة   إىل إغالق املركز الكندي لتكنولوجيات        مضادة لألفراد، ويعود ذلك أساساً     ومل تقنت كندا منذ تقريرها األخري أو تستخدم ألغاماً        . املعدات
أللغـام الـيت   مكافحة اوجيب أيضاً اختبار إجراءات ومعدات    .وتلزم جمموعة خمتلفة من األلغام املضادة لألفراد لتدريب اجلنود على كشف األلغام وإزالتها            

خرى أثنـاء عمليـات إزالـة       طورهتا مؤسسة البحوث الكندية على أنواع خمتلفة من األلغام اليت قد يصادفها أفراد القوات املسلحة الكندية أو منظمات أ                  
 من األلغام ألغراض    أن يكون لكندا عدد كافٍ    واهلدف من هذه الكمية احملتفظ هبا هو        .  كحد أقصى   لغم ٢ ٠٠٠ب وحتتفظ وزارة الدفاع الكندية      .األلغام

 .بارات والتقييم مع تطوير تكنولوجيات جديدة     وسوف تواصل كندا إجراء التجارب واالخت      .التدريب واالختبار الصحيح يف جمال كشف األلغام وإزالتها       
 املتعلقـة بتكنولوجيـات   والتطـوير    هناك حاجة مستمرة إىل توفري أهداف من األلغام احلقيقية وحماكاة حقول األلغام ألغراض البحـوث                 وسوف تكون 

 )٢٠٠٨ (.الكشف

   كولومبيا

  الكونغو

 لغماً مضاداً لألفراد لألغـراض املبينـة يف         ٥٤٠بأنه مت استخدام    وسري العمل هبا    املعنية باحلالة العامة لالتفاقية     ، أبلغت كينيا اللجنة الدائمة      ٢٠٠٦يف عام     كينيا
وقد استهلكت هذه األلغام أثناء التدريب على إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية والتخلص من املعدات املتفجرة والتدريبات العملية على التـدمري                    . ٣املادة  

 )٢٠٠٧. (باأللغام لوحدات حفظ السالم العاملة يف بعثات خمتلفةللتوعية والتدريب 

ويف عـام   . يف العمليـات الدوليـة    للمشاركة  خرباء إبطال مفعول الذخائر املتفجرة      إال لتدريب   لالحتفاظ بألغام   ال توجد لديها أسباب     أفادت التفيا أنه      التفيا
 )٢٠٠٨ (. تدمري األلغام ألغام خالل التدريب على٣، دمرت ٢٠٠٧

   لكسمربغ

   مايل
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   مالوي

 لربيطانيا دةـاململكة املتح
  العظمى وآيرلندا الشمالية

قوات اململكة املتحدة ولـصيانة وحتـسني   إىل أفادت اململكة املتحدة أهنا حتتفظ بألغام مضادة لألفراد هبدف حتديد اخلطر الذي تشكله هذه األلغام بالنسبة             
 )٢٠٠٧. (من األلغام املضادة لألفراد لعدم سالمتهالغماً  ١ ٢٤٨ تدمري ٢٠٠٦ ومت يف عام .واحلماية واإلزالة والتدمريتقنيات الكشف 

 لغمـاً يف  ٨٥  لغماً احملتفظ هبـا، يوجـد  ٧٢٨  بأنه من بني الوسري العمل هبا ، أبلغت موريتانيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية   ٢٠٠٦يف عام     موريتانيا
 )٢٠٠٦. (أنشطة التدريب أيضاً عندما ُتدمر األلغام احملتفظ هبا يف مراكز التدريبلغماً يف  ٦٤٣مراكز تدريب وستستخدم 

   موزامبيق

وإبطال مفعوهلـا وتـدمريها أينمـا    أفادت ناميبيا أن األلغام سُتستخَدم يف تدريب قواهتا وأخصائييها يف إزالة األلغام على حتديد وكشف األلغام ومناولتها       ناميبيا
 .وَبيَّنت أن التدريب ال يزال جارياً أثناء الفترة املستعَرضة وأن عدد األلغام اليت حتتفظ هبا سيستمر يف التناقص مع مواصلة التدريب. وجدت

   النيجر

 PPMI SR11ودمـرت عشرة ألغام من طـراز  . ٢٠٠٦تدريب خالل عام  لغماً أثناء ال٣٦ أهنا دمرت ما جمموعه ٢٠٠٧-٢٠٠٦أفادت نيكاراغوا يف الفترة   نيكاراغوا
وإضافة إىل ذلك، مت إبطال مفعول      .  أثناء دورة تدريبية على إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية        ٢٠٠٦مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٥نوفمرب  /يف الفترة من تشرين الثاين    

التدريب والتحقق من أجهزة الكشف املـستخدمة يف    إعادة  ، الستعماهلا يف أغراض     ) واملفجر الشحنة( بعد إزالة األجزاء املتفجرة      PMN لغماً من طراز     ٢٦
وألنه مل يعد باإلمكان استعادة     تدمري األجزاء اليت أزيلت منها      نظراً ل وميكن اعتبار تلك األلغام مدمرة أو غري صاحلة لالستعمال،          . خطوط العمليات األمامية  

 )٢٠٠٧. (ام مضادة لألفرادقدرهتا التقنية على العمل كألغ

تدريب العاملني يف جمال    : أن خطط استعمال األلغام احملتفظ هبا تتضمن ما يلي        وسري العمل هبا    أبلغت هندوراس اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية           هندوراس
 )٢٠٠٦. (على التعامل مع حاالت األلغام املبلغ عنها يف هندوراساهلندسة على دعم عمل إزالة األلغام يف البلدان املوبوءة باأللغام، والتدريب 
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األلغـام احملـتفظ هبـا،      فيها  أن الربامج التدريبية اليت ُتستخدم      وسري العمل هبا    ، أبلغت هولندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية          ٢٠٠٦يف عام     هولندا
ويـشكل هـذا    .  باأللغام، التدريب على كيفية التصرف يف منطقة ملغومة واإلجراءات املتخذة للخروج اآلمن منها             توعية مجيع األفراد العسكريني   تشمل  

 عسكري التدريب األويل    ٧ ٠٠٠ويتلقى سنوياً زهاء    . يف هولندا، وُيكثف قبل مجيع عمليات نشر اجلنود       األساسي  عسكري  التدريب  الالتدريب جزءاً من    
، وتطهري حقول األلغام وغريهـا مـن املنـاطق           أو تدمريها   مهندساً عسكرياً سنوياً على إبطال مفعول األلغام املضادة لألفراد         ٤٥٠كما يدرَّب   . لتوعيةل

وترمي البحوث اجلارية إىل تطوير تكنولوجيات جديدة حمسنة لكشف         . وإضافة إىل ذلك، أبلغت هولندا بأهنا حتتفظ بألغام ألغراض التطوير التقين          . امللغومة
وال يوجد لدى هولندا بعد ألغام احملاكاة هذه، إال أهنا ختطط لالستعاضة عن األلغام احملتفظ هبا حالياً بألغام حماكاة                   . اكاةاحمللغام وإزالتها، فضالً عن ألغام      األ

 )٢٠٠٦. (مىت تيّسر ذلك

 لالسـتثناءات الـواردة يف       وفقـاً  ،، أهنا قامت  وسري العمل هبا   مة لالتفاقية اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العا    اجتماع  يف  ،  ٢٠٠٨أفادت اليابان يف عام       اليابان
 باستخدام األلغام املضادة لألفراد ألغراض التدريب على تقنيات كشف األلغام وإزالتها وتدمريها، وكذا ألغراض تطوير معـدات كـشف                    ،٣املادة  

وقـدمت  .  معلومات عن استخدام األلغام احملتفظ هبا ونتائج هذا االستخدام      ٧مبوجب املادة   ملقدمة  االيابان تقاريرها السنوية    وضمَّنت  . األلغام وإزالتها 
التدريب على كشف األلغام    ) ٢(وتقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها اليت جرى أو جيري تطويرها؛             ) ١: ( بيانات بشأن ما يلي    اليابان حتديداً 

 ٣، تعتزم اليابان استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة ٢٠٠٨ويف عام .  املوظفني املدربنيعدد) ٣(وأو إزالتها أو تدمريها؛  
  . وإزالتهاكشف األلغامعن النفس بالتدريب يف جمال التابعة لقوات الدفاع واملهندسني وحدات املشاة تزويد ألغراض 

ـ  ظ اليابان بألغام مضادة لألفراد ألغراض التدريب على تقنيات كشف األلغام وإزالتها وتدمريها وتطوير   من االتفاقية، حتتف   ٣ للمادة   ووفقاً  ذه التقنيـات ه
 .)٣ ٧١٢، بلغ عدد األلغام احملتفظ هبا       ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول يف  و .١٥ ٠٠٠، كان عدد األلغام احملتـفظ هبا       ١٩٩٩ بدء نفاذ االتفاقية عام   وقت  (

وأبلغـت اليابـان أهنـا       .تطوير التكنولوجيـا  عن النفس ولعمليات    الذي يف حوزهتا هو احلد األدىن الالزم لتدريب وحدات قوات الدفاع            بيد أن العدد    
 )٢٠٠٨ (. ألغراض التثقيف والتدريب يف جمال كشف األلغام وإزالتها، ولتطوير أجهزة كشف األلغام ومعدات إزالتها٢٠٠٧ لغماً عام ٥٦٥خدمت است

 . عن تدابري الشفافية أن ما حتتفظ به من ألغام مضادة لألفراد تستخدمه لتدريب الكالب٢٠٠٧ اليمن يف التقرير الذي قدمته عام أفاد  اليمن

   اليونان
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  التذييل احلادي عشر

  ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة     

 إطار االلتزامات الـيت     الدول األطراف اليت أبلغت عن اعتمادها تشريعات يف         -ألف   
  ٩تقضي هبا املادة 

 التفيا اجلمهورية التشيكية األردن

 لكسمبورغ جنوب أفريقيا إسبانيا

 ليختنشتاين جيبويت أستراليا

 مالطة زامبيا ألبانيا

 مايل زمبابوي أملانيا

 ماليزيا سانت فنست وجزر غرينادين آيرلندا

 طانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربي السلفادور آيسلندا

 موريتانيا السنغال إيطاليا

 موريشيوس  السويد الربازيل

 موناكو سويسرا بلجيكا

 النرويج سيشيل بليز

 النمسا غواتيماال بوركينا فاسو

 النيجر فرنسا بوروندي

 نيكاراغوا قربص البوسنة واهلرسك

 نيوزيلندا كرواتيا بريو

 راسهندو كمبوديا بيالروس

 هنغاريا كندا تركيا

 اليابان كوستاريكا ترينيداد وتوباغو

 اليمن كولومبيا تشاد

   كرييباس جزر كوك
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الدول األطراف اليت أبلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار االلتزامات              -باء   
  ٩اليت تقضي هبا املادة 

  طاجيكستان  اجلزائر  إثيوبيا
   بيساو-غينيا   ريقيا الوسطىمجهورية أف  األرجنتني
  )  البوليفارية-مجهورية (فرتويال   مجهورية ترتانيا املتحدة  إستونيا
  الكرسي الرسويل  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  أندوّرا

  الكويت  مجهورية مولدوفا  إندونيسيا
  ليتوانيا  الدامنرك   أوكرانيا

  ليسوتو  رومانيا  بابوا غينيا اجلديدة
  املكسيك  ساموا  ربتغالال

  ناميبيا  سلوفاكيا  بلغاريا
  هولندا  سلوفينيا  تونس

 اليونان  شيلي   اجلبل األسود

الذي التشريع  تشريعات يف إطار    الدول األطراف اليت مل تبلغ بعد أهنا اعتمدت           -جيم   
أهنـا تعتـرب قوانينـها احلاليـة كافيـة     الـيت أبلغـت    أو  ٩ املادة   تقضي به 

  إريتريا
  تانأفغانس

  إكوادور
  أنتيغوا وبربودا

  أنغوال
  أوروغواي

  أوغندا
  باراغواي

  باالو
  بربادوس

  بروين دار السالم
  بنغالديش

  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا
  )دولية متعددة القوميات (بوليفيا
  تايلند

  تركمانستان
  توغو

   ليشيت-تيمور 
  يكااجام

  جزر البهاما
  جزر القمر
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  جزر سليمان
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  رواندا

  سان تومي وبرينسييب
  سان مارينو

  سانت كيتيس ونيفس
  سانت لوسيا

  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  سرياليون
  صربيا
  العراق
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا

  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
 فانواتو

  الفلبني
  فيجي
  قطر

  الكامريون
  ديفواركوت 
  الكونغو
  كينيا
  ليبرييا

  مدغشقر
  مالوي
  ملديف
  موزامبيق
  ناورو
  نيجرييا
  نيوي
  هاييت
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  التذييل الثاين عشر

الدول اليت شغلت مناصب الرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني يف             
  ٢٠٠٩-١٩٩٩الفترة 

احلالة العامـة لالتفاقيـة      
  تدمري املخزونات  وسري العمل هبا

ــضحايا  وإعــادة مــساعدة ال
  )١(إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً

خماطرها شأن  إزالة األلغام والتثقيف ب   
  )٢(هباوتكنولوجيات األعمال املتعلقة 

  :الرئيسان ٢٠٠٠-١٩٩٩
   جنوب أفريقيا وكندا-

  :املقرران
   بلجيكا وزمبابوي-

  :الرئيسان
   مايل وهنغاريا-

  :املقرران
   سلوفاكيا وماليزيا-

  :الرئيسان
  واملكسيك سويسرا -

  :املقرران
   نيكاراغوا واليابان-

   :الرئيسان

   اململكة املتحدة وموزامبيق-
  :املقرران

   بريو وهولندا-
  :الرئيسان ٢٠٠١-٢٠٠٠

   بلجيكا وزمبابوي-
  :املقرران

   تايلند والنرويج-

  :الرئيسان
   سلوفاكيا وماليزيا-

  :املقرران
   أستراليا وكرواتيا-

  :الرئيسان
  يابان نيكاراغوا وال-

  املقرران
   كندا وهندوراس-

  :الرئيسان
   بريو وهولندا-

  :املقرران
   أملانيا واليمن-

  :الرئيسان ٢٠٠٢-٢٠٠١
   تايلند والنرويج-

  :املقرران
   بريو والنمسا-

  :الرئيسان
   أستراليا وكرواتيا-

  :املقرران
   رومانيا وسويسرا-

  :الرئيسان
   كندا وهندوراس-

  :املقرران
  يا فرنسا وكولومب-

  :الرئيسان
   أملانيا واليمن-

  :املقرران
   بلجيكا وكينيا-

  :الرئيسان ٢٠٠٣-٢٠٠٢
   بريو والنمسا-

  :املقرران
   املكسيك وهولندا-

  :الرئيسان
   رومانيا وسويسرا-

  :املقرران
   إيطاليا وغواتيماال-

  :الرئيسان
   فرنسا وكولومبيا-

  :املقرران
   أستراليا وكرواتيا-

  :الرئيسان
  وكينيا بلجيكا -

  :املقرران
   كمبوديا واليابان-

  :الرئيسان ٢٠٠٤-٢٠٠٣
   املكسيك وهولندا-

  :املقرران
   جنوب أفريقيا -

  نيوزيلندا   و

  :الرئيسان
   إيطاليا وغواتيماال-

  :املقرران
   بنغالديش وكندا-

  :الرئيسان
   أستراليا وكرواتيا-

  :املقرران
   النرويج ونيكاراغوا-

  :الرئيسان
  ليابان كمبوديا وا-

  :املقرران
   اجلزائر والسويد-

__________ 

اللجنـة  "، كانت هذه اللجنة الدائمة تسمى ٢٠٠١-٢٠٠٠حىت هناية برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة          ) ١(
 ". املعنية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً وبالتوعية مبخاطر األلغامالدائمة

، كانت هذه اللجنـة الدائمـة تـسمى    ٢٠٠٠-١٩٩٩حىت هناية برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة   )٢(
 الدائمـة للخـرباء املعنـيني       اللجنة"، حيث مت إدماجها مع      "اللجنة الدائمة للخرباء املعنيني بإزالة األلغام     "

اللجنة الدائمة املعنية بتكنولوجيات إزالـة      "وأصبحت تسمى   " بتكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالة األلغام    
، ٢٠٠١-٢٠٠٠وعقب هناية برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة         ". األلغام والتكنولوجيات املتصلة هبا   

؛ "إزالة األلغام والتوعية مبخاطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا       اللجنة الدائمة املعنية ب   "أصبحت تسمى   
اللجنـة  " ليـصبح    ٢٠٠٢-٢٠٠١مث تغري امسها جمدداً يف أعقاب برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة             

 ".الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتثقيف بشأن خماطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا
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احلالة العامـة لالتفاقيـة      
  تدمري املخزونات  وسري العمل هبا

ــضحايا  وإعــادة مــساعدة ال
  )١(إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً

خماطرها شأن  إزالة األلغام والتثقيف ب   
  )٢(هباوتكنولوجيات األعمال املتعلقة 

  :الرئيسان ٢٠٠٥-٢٠٠٤
   جنوب أفريقيا -

  ونيوزيلندا   
  :املقرران

   بلجيكا وغواتيماال-

  :الرئيسان
   بنغالديش وكندا-

  :املقرران
  زانيا ـمجهورية تن -

  املتحدة واليابان   

  :الرئيسان
   النرويج ونيكاراغوا-

  :املقرران
   أفغانستان وسويسرا-

  :رئيسانال
   اجلزائر والسويد-

  :املقرران
   األردن وسلوفينيا-

  :الرئيسان ٢٠٠٦-٢٠٠٥
   بلجيكا وغواتيماال-

  :املقرران
   األرجنتني وإيطاليا-

  :الرئيسان
  زانيا ـ مجهورية تن-

  املتحدة واليابان   
  :املقرران

   إستوينا واجلزائر-

  :الرئيسان
   أفغانستان وسويسرا-

  :املقرران
  لنمساالسودان وا

  :الرئيسان
   األردن وسلوفينيا-

  :املقرران
   شيلي والنرويج-

  :الرئيسان ٢٠٠٧-٢٠٠٦
   األرجنتني وإيطاليا-

  :املقرران
   أملانيا وكينيا-

  :الرئيسان
   إستونيا واجلزائر-

  :املقرران
   صربيا وليتوانيا-

  :الرئيسان
   السودان والنمسا-

  :املقرران
   كمبوديا ونيوزيلندا-

  :الرئيسان
   شيلي والنرويج-

  :املقرران
   بريو وكندا-

  :الرئيسان ٢٠٠٨-٢٠٠٧
   أملانيا وكينيا-

  :املقرران
   شيلي واليابان-

  :الرئيسان
   صربيا وليتوانيا-

  :املقرران
   إيطاليا وزامبيا-

  :الرئيسان
   كمبوديا ونيوزيلندا-

  :املقرران
   بلجيكا وتايلند-

  :الرئيسان
   بريو وكندا-

  :املقرران
  جنتني وأستراليا األر-

  :الرئيسان ٢٠٠٩-٢٠٠٨
   شيلي واليابان-

  :املقرران
   إكوادور وسلوفينيا-

  :الرئيسان
   إيطاليا وزامبيا-

  :املقرران
   إندونيسيا وبلغاريا-

  :الرئيسان
   بلجيكا وتايلند-

  :املقرران
   بريو وتركيا-

  :الرئيسان
   األرجنتني وأستراليا-

  :املقرران
   نيجرييا واليونان-
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  الثالث عشرالتذييل 

 ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠١التربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين لوحدات دعم التنفيذ يف الفتـرة مـن                  
 )بالفرنك السويسري(

 جمموع التربعات ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

٥٩ ٧٣٢ ١٣٣ ٤٤ ٦٦٠ ٤٨ ٩٥٠ ٧           إسبانيا   ١٦٠ ٤٧٥  

٨٦ ٥٠٠ ٠٠٠ ٦٣ ١٠٤ ٨٠ ٠٤٤ ٧٦ ٥٧٢ ٣٨ ٠١١ ٢٩ ٠٤٥ ٤٥   ٦٦٨ ٢٥  سترالياأ  ٤٤٣ ٩٤٤  

 ٣٩٦ ٦     ٠٥٦ ٤ ٣٤٠ ٢           إستونيا

 ٠٠٠ ٣   ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١           ألبانيا

٦٠ ٤٤٨ ٢٩٩ ٢٤ ٢٢٩ ٢٤ ٣٥٧ ٢٣   ٥٠٠ ٣٧ ٢٥٠ ٣٨     أملانيا  ٢٠٧ ٨٠٩  

 ٤١٥ ٢٠٧   ٠٨١ ٥٥ ٤٤٥ ٢٤   ٩٠٠ ٥٣     ٩٩٠ ٧٣   آيرلندا

 ٨٥٠ ١٧         ٣٠٠ ١ ٠٠٠ ١٠ ٥٥٠ ٦     آيسلندا

 ٨١٢ ٥٣٦   ٧٩٦ ٦٤ ٢٤٠ ٨٠ ٥٥٠ ٧١ ٦٠٠ ٦١ ٠٠٠ ٦٠ ٢١٨ ١٢٠ ٤٠٨ ٧٨   إيطاليا

 ٦٠٣ ١٣٦     ٥٣٥ ٤٨ ٤٩٢ ٣٨ ٠٩٤ ٢٣   ٤٧٠ ١٤ ٠١٢ ١٢   بلجيكا

 ٦٠٠       ٦٠٠           بوروندي

 ٥٦٠ ٢         ٥٦٠ ٢         البوسنة واهلرسك

 ٩٥٠ ٦             ٩٥٠ ٦     تايلند

 ٥٢٥ ٩ ٣٤٨ ٣ ٩٧٤ ١ ٧٥٣ ١ ٢٥٠ ١ ٢٠٠ ١         تركيا

 ٠٠٤ ٢٩٧   ٠٤٠ ٦٧ ٥٩٣ ٥٨ ٦٩١ ٥٦ ٠١٠ ٣٨ ٢٩٥ ٣٧ ٣٧٥ ٣٩     اجلمهورية التشيكية

 ٢٨١ ١٠       ٣٠٥ ٥         ٩٧٦ ٤ جنوب أفريقيا

 ١٤٣ ٢١   ٩٠٧ ٧ ٧٤٠ ٦ ٤٩٦ ٦           سلوفينيا

 ٨٢٧ ٤       ٨٢٧ ٤           السنغال
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 جمموع التربعات ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١٢٦ ٦٩     ٠٥٨ ٣٥       ٠٦٨ ٣٤     السويد

٢١ ٢٨١ ٢٨٥ ١٥ ٥٣٠ ١٧ ١٥٠ ١٨ ٣٠٠ ٢٤ ٥٠٠ ١١       شيلي  ١٠٨ ٠٤٦  

 ٣٠٠ ١       ٣٠٠ ١           الفلبني

٤ ٥٦٠  ٧٠٠ ٢   ٧٠٠ ٢           قربص  ٩ ٩٦٠  
 ٩٢١ ١١   ٩٢١ ١١               قطر

 ٩٣٧ ٣           ٥٨٠ ٢ ٣٥٧ ١     كرواتيا

 ٦٤٤ ٥٦١ ٣٦٢ ١٣٩ ٩٣٦ ١٨ ٦١٩ ١٠٥ ٦٦٠ ٥٣ ١٣٧ ٥٧ ٧٨٩ ٤٧ ٥٥٣ ٤٦ ٥٨٩ ٩٢   كندا

 ١٠٠ ٢٣         ١٠٠ ٢٣         لكسمربغ

 ٣٤٥ ١٥     ٠٠٠ ١٠   ٣٤٥ ٥         ليتوانيا

 ٥٥٠ ٢     ٨٠٠ ١ ٧٥٠           مالطة

 ٧٦٩ ٨   ٧٧٤ ١   ١٦٢ ٥   ٨٣٣ ١       ماليزيا

 ٩٣٠ ٣٤       ٢٥٠ ٦ ٣٠٠ ١٢ ٥٠٠ ٧   ٨٨٠ ٨   املكسيك

دة لربيطانيا ـاململكة املتح
 العظمى وآيرلندا الشمالية

      

١٦٨ ١١      ١٦٨ ١١ 

 ٣٩٥ ٠٦٣ ١ ٨٤٦ ١٣٠ ٥٥٨ ١٥٧ ٥٢٦ ١٦١ ٦١٠ ١١٣ ٩٦٢ ١٠٨ ٦٦٧ ١٠١ ٧٥٠ ٩١ ٧٧٨ ١٠٠ ٦٩٨ ٩٦ النرويج

 ٠٩٣ ٢٩٥   ٨٧٣ ٥٥ ٩٧٠ ٨٩   ٨٤٠ ٧٠ ٣٨٠ ٧٠   ٠٣٠ ٨   النمسا

 ٠٩٠ ٦       ٦٣٠ ٣ ٤٦٠ ٢         نيجرييا

 ٠٦٤ ١٩             ٠٦٤ ١٩     نيوزيلندا

 ٢٦٤ ٥٩   ٧٣٧ ١٠ ٩٢٧ ١٠ ٥٠٠ ١٢ ٧٠٠ ١٢ ٤٠٠ ١٢       هنغاريا

 ٠٣٢ ١٩٦       ٠٠٠ ٣٢ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ٦٣   ٠٣٢ ٩٤   هولندا

 ٥٠٦ ٠٧٨ ٠٢٠ ٦٠٦ ٧٨٣ ٨١٠ ٦١٤ ٥٤٥ ٣٧٩ ٥٤٤ ٦٢٣ ٥٠٣ ٦٥٠ ٤٦٣ ٧١٩ ٤٦٨ ٣٤٢ ١٢٧  ٤ ١٧٣ ١٠٢  
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  اجلزء الثالث    
خطة عمل كارتاخينـا  : إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد     

بصيغتها املعتمدة يف اجللسة العامة اخلتامية املعقودة        (٢٠١٤-٢٠١٠
  )٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤يف 

  مقدمة    
إن الدول األطراف، إذ تعيد تأكيد األهداف األساسية املتمثلة يف منع اخلـسائر يف                -١

األرواح النامجة عن األلغام، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للناجني مـن األلغـام، وتلبيـة               
   املتأثرة هبا، وجمتمعاهتماحتياجات ضحايا األلغام، مبن فيهم الناجون منها وأسرهم 

      االتفاقيـة وبتنفيـذها تنفيـذاً      بتحقيق عاملية   وإذ تعيد تأكيد التزامها غري املشروط         -٢
  كامالً وفعاالً، 

  االمتثال لالتفاقية،تعزيز مسؤولية مجاعية عن تضع نصب أعينها أهنا مسؤولة وإذ   -٣
اجات االستنتتستند إىل خطة عمل نريويب واإلجنازات اليت حتققت يف تطبيقها وإىل            وإذ    -٤

   من األلغام،عامل خالٍبشأن يف قمة نريويب تعكسها الوثائق املعتمدة املتعلقة بالتنفيذ اليت 
الدولية اجلديدة املتعلقة بالقانون اإلنساين وحقوق اإلنسان       وإذ تؤكد أمهية الصكوك       -٥

      عـامل خـالٍ   بشأن  أفضل ملساعدة الضحايا منذ قمة نريويب       اليت تعكس، فيما تعكس، فهماً      
  من األلغام،

مـع األمـم    وحتقيق عامليتها   وإذ تعترف بالشراكات اخلاصة يف جمال تنفيذ االتفاقية           -٦
  املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، 

وصـكوك  الوطنية  تنفيذ السياسات واخلطط واألطر القانونية      وضع و وإذ تنتهج يف      -٧
  هنجاً متسقاً ومنسقاً يراعي نوع اجلنس ويتالءم مع السن،ذات الصلة ويل القانون الد

وإذ تتعهد بتحويل خطة العمل هذه إىل تقدم مستدام مع تسليم كل منها بظروفـه                 -٨
  .احمللية والوطنية واإلقليمية يف تنفيذ اخلطة عملياً

 دعمـاً   ٢٠١٤-٢٠١٠تتفق الدول األطراف على اختاذ اإلجراءات التالية يف الفتـرة           
  .لتحسني تنفيذ االتفاقية وتعزيزها

  االتفاقية حتقيق عاملية   -أوالً   
التمسك بقواعـدها   على حتقيق االنضمام إىل االتفاقية و     العزم  الدول األطراف   عقدت    -٩

  :وهلذه الغاية. على نطاق عاملي من أجل بلوغ هدف إقامة عامل خالٍ من األلغام املضادة لألفراد
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  :دول األطراف مبا يليستقوم مجيع ال
اغتنام كل فرصة لتشجيع التصديق على االتفاقية واالنـضمام إليهـا،             :١اإلجراء رقم 

  .يف املناطق اليت يكون فيها االنضمام إىل االتفاقية حمدوداًوخباصة 
الشركاء املعنيني لتحقيق عامليـة     بذهلا مجيع   يتشجيع ودعم اجلهود اليت       :٢اإلجراء رقم 

ا يف ذلك املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية والوطنية غـري       االتفاقية، مب 
  .احلكومية، باإلضافة إىل اآلليات الرمسية وغري الرمسية لالتفاقية

  .بقواعد االتفاقيةالتمسك اغتنام كل فرصة لتعزيز وتشجيع   :٣اإلجراء رقم 
واعد االتفاقية، عن طريق إدانة استعمال      مواصلة تعزيز االلتزام العاملي بق      :٤اإلجراء رقم 

 ،من ِقبل جهات فاعلة مسلحة غري حكوميـة  وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد،       
  .ذلكواختاذ اخلطوات املالئمة ملنع 

استعمال لأللغام املضادة لألفراد من قبل أي جهة        إنتاج ونقل و  إدانة أي     :٥اإلجراء رقم 
  .عن ذلك بكل الطرق املمكنةالثين فاعلة، ومواصلة 

تشجيع الدول غري األطراف، ال سيما تلك الـيت أعلنـت تأييـدها               :٦اإلجراء رقم 
  .لألهداف اإلنسانية لالتفاقية، على املشاركة يف عمل االتفاقية

  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  -ثانياً   
ويف الوقت املناسب جلميع    ع  السريعقدت الدول األطراف العزم على ضمان التدمري          -١٠

، وخفض عدد األلغام املضادة لألفراد احملتفظ       ٤خمزونات األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة       
 إىل املستوى األدىن الضروري بصورة مطلقة، ومنع حدوث املزيد مـن            ٣هبا مبوجب املادة    

فقاً للتوصيات الصادرة    وو ٧ حاالت عدم االمتثال، واإلبالغ على النحو الذي تقتضيه املادة        
  :وهلذه الغاية. عن االجتماع التاسع للدول األطراف

، ٤ ستقوم الدول األطراف اليت مل تنجز ضمن املُهل احملددة هلا أداء التزاماهتا مبوجب املادة    
  :واليت تظل بالتايل غري ممتثلة لالتفاقية، مبا يلي

طريق تدمري مجيع خمزونات األلغـام      ، عن   ٤للمادة  دون إبطاء   االمتثال    :٧اإلجراء رقم 
  .املضادة لألفراد
االمتثال اليت ينبغـي أن     بأسباب عدم   مجيع الدول األطراف فوراً     إعالم    :٨اإلجراء رقم 

  .أسباباً قاهرةتكون 
 وبااللتزام الـدقيق مبعـايري      تقدمي خطة لتأمني االمتثال بأسرع ما ميكن        :٩اإلجراء رقم 

 ]التـشريعية [ذات الصلة ويشمل ذلك لتحقيق هذا الغرض التدابري         السالمة واملعايري البيئية    
املتخذة، واهلياكل املنشأة، واملوارد الوطنية املقدمة، واملساعدات الالزمة واملبذولة، وتـاريخ           

  .اإلجناز املتوقع
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  : مبا يلي٤وستقوم الدول األطراف اليت مل تنجز بعد أداء التزاماهتا مبوجب املادة 
 بأسرع ما ميكـن،     ٤اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لالمتثال للمادة         :١٠اإلجراء رقم 

الوطنية الـضرورية، وتنميـة قـدرات تـدمري       القانونية  ووضع السياسات واخلطط واألطر     
 يف املهل احملددة يف غـضون الـسنة األوىل مـن            ٤املخزونات، ووضع خطط لتنفيذ املادة      

الـسنتني األولـيني مـن      يف غضون    املخزونات   يف تدمري والشروع  االنضمام إىل االتفاقية،    
  .االنضمام إىل االتفاقية

     ، ٤ملـادة   اإبالغ الدول األطراف األخرى ما أحرز من تقدم يف تنفيذ             :١١اإلجراء رقم 
والتحديات التقنيـة والعمليـة احملـددة       الوطين،  املستوى  على  املتخذة  مبا يف ذلك اخلطوات     

تدمريها، وذلك عن طريـق     مت  األلغام املضادة لألفراد اليت     عدد  وواملوارد املخصصة   املتوقعة،  
وكل لشفافية يف كل اجتماع للجنة الدائمة املعنّية بتدمري املخزونات          تقدمي التقارير السنوية ل   

  .لدول األطراف أو مؤمتر استعراضيلاجتماع 
  :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يليو

بعد  األلغام اليت ال تكون معروفة ويتم اكتشافها         اإلبالغ عن خمزونات    :١٢اإلجراء رقم 
وفقاً لاللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب       وذلك  انقضاء املُهل احملددة لتدمري املخزونات،      

، واالستفادة من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات يف أقرب وقت             ٧املادة  
  .كمسألة ذات أولوية عاجلةراد املضادة لألفممكن، وتدمري تلك األلغام 

  تطهري املناطق امللغومة  -ثالثاً   
عقدت الدول األطراف العزم على ضمان حتديد مجيع املناطق امللغومـة اخلاضـعة               -١١

، وضمان تطهري هذه املناطق واإلفراج عنها يف أقرب وقت           حتديداً سريعاً  سيطرهتا لواليتها أو 
وستكون لسرعة وطريقة عمليـة إزالـة   . د املُهل احملددةممكن حىت يف حالة املوافقة على متدي  

األلغام انعكاسات بالغة األمهية على التنمية واألمن البشري وعلى سـالمة ورفـاه األفـراد               
  :وهلذه الغاية. املتأثرين باأللغام وجمتمعاهتم

ستقوم الدول األطراف اليت حتصل على موافقة على متديد للمهل األولية احملـددة هلـا               
  : مبا يلي٥وجب املادة مب

 يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد ال يتجـاوز           ٥إجناز تنفيذ املادة      :١٣اإلجراء رقم 
املهل املمددة احملددة هلا، وضمان سري التقدم يف اجتاه اإلجناز وفقاً لاللتزامـات احملـددة يف                

رير منتظمة عن هذا    طلبات التمديد اليت تقدمها والقرارات املتخذة بشأن طلباهتا، وتقدمي تقا         
األعمال خماطرها وتكنولوجيات   والتثقيف بشأن   التقدم إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام        

  .، وإىل اجتماعات الدول األطراف واملؤمترات االستعراضيةاملتعلقة هبا
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وستبذل الدول األطراف اليت تبلِّغ عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا             
  :يلي مالتحقيق جهدها قصى أ

حتديد حميطات ومواقع مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت            :١٤اإلجراء رقم 
ُيعرف أهنا مزروعة باأللغام املضادة لألفراد، أو يشتبه يف ذلك، بأقصى دقة ممكنة، إن مل تكن                

يف موعد ال يتجـاوز     ،  ٧وإبالغ هذه املعلومات حسبما تقتضيه املادة        ذلك بعد،    تقد فعل 
موعد انعقاد االجتماع العاشر للدول األطراف، وإدراجها يف خطط العمل الوطنية وما يتصل             

  .بذلك من خطط أوسع للتنمية واإلعمار
    الـسريع  ضمان تطبيق مجيـع األساليب املتاحة للتنفيــذ الكامـل            :١٥اإلجراء رقم 

     طـراف يف االجتمـاع التاسـع للـدول        على النحو الذي أوصت به الـدول األ       ) ١(٥للمادة  
األطراف، حيثما يكون مناسباً، عن طريق وضع وتنفيذ معايري وسياسات وإجراءات وطنية قابلـة         

ـ للتطبيق فيما يتعلق باإلفراج عن األراضي باستخدام وسائل تقنية وغري تقنية             ضع للمـساءلة   خت
  .ك النساء والرجال يف عملية القبولإشرا احمللية، بطرق منها مجتمعاتللوتكون مقبولة بشأهنا 

 ٥حتمُّل املسؤولية الوطنية الكاملة عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املـادة             :١٦اإلجراء رقم 
وما يتصل بذلك مـن     لألعمال املتعلقة باأللغام    عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية       

صورة منتظمة، وتقـدمي    ميزانية وأطر قانونية، واستعراضها ب    للسياسات وخطط وسياسات    
خماطرهـا  والتثقيـف بـشان     معلومات عن تنفيذها إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام          

  .هبااملتعلقة األعمال وتكنولوجيات 
، عن عدد املناطق امللغومـة      ٧سنوياً، وفقاً للمادة    تقدمي معلومات دقيقة      :١٧اإلجراء رقم 

املتوقعة، واخلطط املتعلقة بتطهري هذه املنـاطق  العملية و والتحديات التقنية أوموقعها وحجمها،  
عن املناطق اليت مت اإلفراج عنـها، مفـصلة         معلومات  تقدمي  أو اإلفراج عنها بطرق أخرى، و     

  .عن طريق املسح التقين أو غري التقينعن طريق إزالة األلغام أو حبسب أسلوب اإلفراج 
امللغومـة حيثمـا يكـون      احلدودية  ناطق  إتاحة الوصول إىل مجيع امل      :١٨اإلجراء رقم 

ـ الوصول إليها صعباً أو موضع خالف، دون اإلخالل        ضمان تنفيـذ  بتعيني احلدود احملتملة ل
عملية التطهري يف أقرب وقت ممكن، مع االستفادة من املساعي احلميدة لرؤساء اجتماعـات              

  .بما يكون مالئماًالدول األطراف أو املؤمترات االستعراضية أو أطراف ثالثة أخرى حس
، يف إطار أنـشطة     والتثقيف بشأهنا برامج للحّد من خماطر األلغام      إتاحة    :١٩اإلجراء رقم 
املخاطر واحلّد منها موجَّهة إىل السكان األكثر تعرضاً للمخاطر، علـى أن            لتقييم  أوسع نطاقاً   

للسن ومراعية للجنس،   السارية ومالئمة   تكون هذه الربامج متسقة مع املعايري الوطنية والدولية         
احتياجات اجملتمعات احمللية املتأثرة باأللغام، ومدجمة يف األنشطة اجلارية املتعلقـة           وتتناسب مع   

  .مجع البيانات وإزالة األلغام ومساعدة الضحايا حسب االقتضاءأنشطة باأللغام، ال سيما 
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 بتوعية اجملتمعات احملليـة     الفاعلة املعنية باأللغام  اجلهات  ضمان قيام مجيع      :٢٠اإلجراء رقم 
يف تقدير االحتياجات وختطيط األنشطة     بفعالية  األلغام وإشراكهم   والناجني من   املتأثرة باأللغام   

االتصال مع اجملتمعات   قنوات  وحتديد أولوياهتا، وتسليم األراضي اليت أزيلت ألغامها باستخدام         
  .مشاركة جمديةع أصحاب املصلحة لتأمني مشاركة مجياملماثلة األخرى وسائل الاحمللية أو 

وستقوم الدول األطراف اليت تبلِّغ عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا،             
  :ولكنها حتتاج إىل متديد مهلة السنوات العشر بسبب ظروف استثنائية، مبا يلي

اسـب،  الدول األطراف هبذه الظروف االستثنائية يف الوقت املن       إعالم    :٢١اإلجراء رقم 
 الصادرة عن االجتماع الـسابع للـدول األطـراف،       للتوصياتوإعداد طلب التمديد وفقاً     

  .واغتنام الفرصة إلجراء حوار غري رمسي مع الفريق املكلَّف بتحليل طلب التمديد
  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

د اإلخطـار   عندما ُتكتشف مناطق ملغومة مل تكن معروفة من قبل بع           :٢٢اإلجراء رقم 
، ٧، اإلبالغ عن هذه االكتشافات وفقاً اللتزاماهتا مبوجـب املـادة            )١(٥باالمتثال للمادة   

واالستفادة من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري األلغام املـضادة             
  .لألفراد يف تلك املناطق على سبيل األولوية العاجلة

  مساعدة الضحايا  -رابعاً   
ُيراعى فيها  عقدت الدول األطراف العزم على تقدمي مساعدة مالئمة لضحايا األلغام             -١٢

يف حـاالت   يشمل تقدمي الرعايـة الطبيـة       السن ونوع اجلنس، باتباع هنج كلي ومتكامل        
املستمرة، وإعادة التأهيل البدين، والـدعم النفـساين، واإلدمـاج          الطوارئ والرعاية الطبية    
وفقا للقانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان      االجتماعي واالقتصادي   

يف احلياة االجتماعية   وإدماجهم بشكل تام وفعال     ، هبدف كفالة مشاركة الضحايا      الساريني
  . تمعاهتم احملليةوالسياسية جملوالثقافية واالقتصادية 

طـر القانونيـة    وينبغي دمج املساعدة املقدمة للضحايا يف السياسات واخلطط واأل          -١٣
املتعلقة باإلعاقة، والصحة، والتعليم، والتوظيف، والتنمية واحلد من الفقر، مع          الوطنية األوسع   

التركيز بشكل خاص على كفالة وصول ضحايا األلغام إىل اخلدمات املتخصصة عند احلاجة             
  .إليها، ووصوهلم على قدم املساواة إىل اخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور

ت الدول األطراف العزم على عدم ممارسة التمييز ضد ضـحايا األلغـام أو              عقدو  -١٤
ذوي اإلعاقة وضمان عدم استناد االختالف يف       بينهم، أو بني الناجني من األلغام وغريهم من         

  .االقتصادية -االجتماعية املعاملة إال إىل احتياجات الضحايا الطبية أو التأهيلية أو النفسية أو 
تكلفة معقولـة وميكـن     ذات  تكون املساعدة املقدمة للضحايا متاحة و     وينبغي أن     -١٥

  .  ومستدامةالوصول إليها
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عدم التمييز،  املساواة و وينبغي أن تسترشد اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا مببادئ           -١٦
  . ، واالنفتاح، واملساءلة والشفافية التامنيواإلدماج واملشاركة

الدول األطراف، وال سيما تلك املسؤولة عن رعاية أعـداد          ستقوم  وحتقيقاً هلذه الغاية،    
جهدها أقصى   جهودها وبذل     واخلاضعة للمساءلة بشأهنا، بتعزيز    كبرية من ضحايا األلغام   

  :من أجل
ضمان إشراك ضحايا األلغام واملنظمات اليت متثلهم وأصحاب املصلحة            :٢٣اإلجراء رقم 

       يف األنـشطة املتـصلة مبـساعدة الـضحايا،         اآلخرين ومشاركتهم مشاركة تامة وفعالة،      
      آليـات التنفيـذ،    ووخباصة فيما يتعلق خبطة العمل واألطر القانونية والسياسات الوطنيـة،           

  .والرصد والتقييم
أن تنشئ، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، آلية تنسيق مـشتركة بـني                :٢٤اإلجراء رقم 

ات واخلطط واألطر القانونية الوطنيـة ذات الـصلة        الوزارات وبني القطاعات لوضع السياس    
وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وكفالة منح هذا الكيان املعين بالتنسيق السلطة واملوارد الالزمة            

  .لالضطالع مبهمته
 من أجـل    ، املفصلة حبسب اجلنس والسن،    البيانات الضرورية مجع كل     :٢٥اإلجراء رقم 

، مبا يف    وتنفيذها ورصدها وتقييمها   نونية الوطنية املالئمة  السياسات واخلطط واألطر القا   وضع  
 توافر اخلدمات ذات الصلة   مدى  ذلك عن طريق تقييم احتياجات وأولويات ضحايا األلغام و        

هذه اجلهود  ضمان إسهام    و نياملعنيأصحاب املصلحة   البيانات جلميع   هذه  ، وإتاحة   وجودهتا
البيانـات ذات الـصلة     جلمـع    من النظم الوطنية     هايف النظم الوطنية ملراقبة اإلصابات وغري     

  . ستخدامها يف ختطيط الربنامجال
 ، أو استعراضـها   وضع السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنيـة         :٢٦اإلجراء رقم 

وتعديلها عند الضرورة، وتنفيذها ورصدها وتقييمها بغية تلبية احتياجات ضـحايا األلغـام             
  . قة هبموإعمال حقوق اإلنسان املتعل

ذلـك  وضع وتنفيذ خطة عمل وميزانية شاملتني، إن مل تكن قد فعلت            :٢٧اإلجراء رقم 
بعد، إلعمال حقوق ضحايا األلغام وتلبية احتياجاهتم عن طريق أهداف حمددة ميكن قياسها             

إدماج هذه اخلطة يف السياسات واخلطـط       وضمان  ،  زمنياًوحمددة  مالئمة  وحتقيقها وتكون   
   .األوسع املتصلة هبذا اجملالونية الوطنية واألطر القان

رصد وتقييم التقدم احملرز بشأن مساعدة الضحايا يف إطار الـسياسات              :٢٨اإلجراء رقم 
واخلطط واألطر القانونية األوسع، وتشجيع الدول األطراف املعنية على تقدمي تقـارير عـن              

حديات املطروحة أمام حتقيق األهداف، التقدم احملرز، مبا يف ذلك املوارد املخصصة للتنفيذ والت      
وتشجيع الدول األطراف اليت ميكنها تقدمي تقارير تبني كيفية استجابتها للجهود الراميـة إىل              

  . معاجلة حقوق واحتياجات ضحايا األلغام على أن تفعل ذلك
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لة ضمان املشاركة املستمرة واملسامهة الفعالة يف مجيع األنشطة ذات الص        :٢٩اإلجراء رقم 
باالتفاقية من قبل اخلرباء يف جماالت احلقوق املتعلقة بالصحة وإعـادة التأهيـل واخلـدمات              
االجتماعية والتعليم والتوظيف ونوع اجلنس واإلعاقة فضالً عن الناجني من األلغام وذلـك             

  .جبملة وسائل منها دعم ضم هؤالء اخلرباء إىل وفودها
ووضع وتنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب      ية  املسؤولية الوطن تعزيز     :٣٠اإلجراء رقم 

قدرات النساء والرجال ومجعيات الضحايا واملنظمات واملؤسسات الوطنية وحتسني بغية تعزيز   
         األخرى املكلفة بتقدمي اخلدمات وتنفيذ السياسات واخلطـط واألطـر القانونيـة الوطنيـة              

  .ذات الصلة
لغام األرضية،  إمكانية وصول ضحايا األ   ومات املالئمة   إتاحة اخلد زيادة     :٣١اإلجراء رقم 

احلـواجز املاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة        بإزالة  اخلدمات  هذه  ، إىل   من اإلناث والذكور  
اخلدمات اجليـدة يف املنـاطق      غريها من احلواجز، بطرق منها نشر        و واالقتصادية والسياسية 

   .ات الضعيفة وتوجيه اهتمام خاص إىل اجلماعالريفية والنائية
املعـايري  إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالئمة عن طريق تطوير        ضمان     :٣٢اإلجراء رقم 

اجليـدة  املمارسات  وذات الصلة، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإمكانية الوصول إىل اخلدمات          
  .تعزيز اجلهود املبذولة ملساعدة الضحاياونشرها وتطبيقها بغية 

 عن  اخلدمات املتاحة هلم، فضالً   بزيادة وعي ضحايا األلغام حبقوقهم و        :٣٣اإلجراء رقم 
زيادة الوعي يف الدوائر احلكومية، ولدى مقدمي اخلدمات وعامة اجلمهور بغية تعزيز احترام             

  . األلغامالناجون من ، مبن فيهم ذوي اإلعاقةحقوق وكرامة 

  تفاقيةالتعاون واملساعدة الدوليان لتحقيق أهداف اال  -خامساً   
تسلم الدول األطراف بأن الوفاء بالتزاماهتا سوف يتطلب وجود التزامات سياسـية              -١٧

ومالية ومادية كبرية ومستمرة سواء من خالل االلتزامات الوطنية أو من خـالل التعـاون               
  . ٦، وفقاً لاللتزامات احملددة مبوجب املادة على الُصعد الدويل واإلقليمي والثنائيواملساعدة 

ستقوم الدول األطراف اليت تقع على عاتقهـا التزامـات بتـدمري            قيقاً هلذه الغاية،    وحت
، وحتديد وتطهري املناطق امللغومـة ومـساعدة ضـحايا           املضادة لألفراد  خمزونات األلغام 
  :األلغام، مبا يلي
العمل دون إبطاء، ويف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد االجتماع العاشر             :٣٤اإلجراء رقم 

 األطراف، على وضع أو حتديث اخلطط الوطنية فضالً عن مسح املوارد الوطنية املتاحة              للدول
  .للوفاء بالتزاماهتا وتلبية االحتياجات للتعاون واملساعدة الدوليني

على احتياجاهتا  لدول األطراف األخرى واملنظمات ذات الصلة       إطالع ا   :٣٥اإلجراء رقم 
إن كانـت   ري ذلك من أشكال التعاون واملساعدة الدوليني        أو غ من املساعدة املالية أو التقنية      
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للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وحتديد هذه األنشطة باعتبارها أنـشطة          هناك احتياجات   
  .ذات أولوية يف إطار األهداف واالستراتيجيات اإلمنائية ذات الصلة

املمارسات اجليدة وغـري    ن  بشأتعزيز التعاون التقين وتبادل املعلومات        :٣٦اإلجراء رقم 
ذلك من أشكال املساعدة املتبادلة مع الدول األطراف األخرى املتأثرة باأللغام مـن أجـل               

  .االستفادة من املعارف واخلربات املكتسبة أثناء الوفاء بالتزاماهتا
  :مبا يلييسمح هلا وضعها وستقوم الدول األطراف اليت 

جه السرعة إىل الدول األطراف األخـرى الـيت    تقدمي املساعدة على و     :٣٧اإلجراء رقم 
احتياجاهتا إىل الدعم من أجل تدمري خمزونات األلغام، وإزالة األلغام والتوعية      أبلغت  تكون قد   

مبخاطرها ومساعدة ضحاياها، واالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدول األطراف          
     ضمان اسـتمرار واسـتدامة االلتزامـات       املتأثرة باأللغام هي نفسها يف خططها الوطنية، و       

  .املتعلقة باملوارد
دعم برامج العمل املتخصصة املتعلقة باأللغام، والقيام حيثمـا أمكـن             :٣٨اإلجراء رقم 

املتعلقة باأللغـام  لربامج األعمال بتوفري متويل متعدد السنوات لتيسري التخطيط الطويل األجل     
يالء اهتمام خاص لالحتياجات والظروف احملددة ألقـل        يف ظل إدارة ومسؤولية وطنية، مع إ      

، مبا يف ذلك    استمرار إيالء أولوية متقدمة للعمل املتعلق باأللغام      الدول األطراف منواً، وضمان     
  .يف إطار الربامج األوسع للمساعدة اإلنسانية واإلمنائية ونزع السالح واألمن

تنمية لراف اليت بينت بوضوح احتياجاهتا      دعم اجلهود الوطنية للدول األط      :٣٩اإلجراء رقم 
قدراهتا يف تقدمي املساعدة لضحايا األلغام وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق تقدمي              
مساعدة مالية أو مادية أو تقنية متعددة السنوات استجابة ألولويات الدولة املتـأثرة لتـسهيل               

  .يف األجل الطويل ورصدها مبساعدة الضحايا وتنفيذهاختطيط األنشطة املتعلقة 
أهداف االتفاقية، إىل مواصلة دعم الدول األطراف اليت        يف ضوء   السعي    :٤٠اإلجراء رقم 

، فيما تبذله من جهود للتصدي لآلثار اإلنسانية املترتبة         ٥أجنزت أداء التزاماهتا مبوجب املادة      
  .احلروبعلى التلوث باأللغام وغريها من الذخائر املتفجرة اليت خلَّفتها 

ضمان أن تكون أنشطة التعاون واملساعدة الـدوليني، مبـا يف ذلـك              :٤١اإلجراء رقم 
التعاون اإلمنائي، مناسبة للسن ومراعية لنوع اجلنس وشاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

  .لناجون من حوادث األلغاممبن فيهم ا
ل التقنية للتغلـب علـى      دعم إجراء املزيد من البحوث وتطوير احللو        :٤٢اإلجراء رقم 

  .التحديات احملددة املرتبطة بتدمري األلغام اجملنحة
مواصلة تقدمي الدعم، حسب االقتضاء، لألعمال املتعلقة باأللغام مـن            :٤٣اإلجراء رقم 

، مبـا يف    حكوميةأجل مساعدة السكان يف املناطق اليت تعمل فيها جهات فاعلة مسلحة غري             
  .مات اإلنسانيةذلك تسهيل الوصول إىل املنظ
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  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي
أنشطة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، الوطنيـة        إدراج  ضمان    :٤٤اإلجراء رقم 

، حـسب  يتصل باألعمـال املتعلقـة باأللغـام   والدولية، وغريها من اجلهات الفاعلة، فيما      
مـع  واتساق هذه األنـشطة     ة باأللغام   األطر الوطنية لتخطيط األعمال املتعلق     االقتضاء، يف 

  .األولويات الوطنية وااللتزامات الدولية
       تطوير وتعزيز التعـاون اإلقليمـي يف تقاسـم التجـارب الوطنيـة               :٤٥اإلجراء رقم 

واملمارسات اجليدة واملوارد والتكنولوجيا واخلربات، واستخدامها استخداماً فعاالً، يف جماالت   
لغام، وإزالة األلغام، من أجل تنفيذ االتفاقية واالسـتفادة مـن تعـاون             تدمري خمزونات األ  
  .املنظمات اإلقليمية

الوطنيـة  تبادل اخلـربات    تطوير وتعزيز التعاون اإلقليمي والثنائي يف         :٤٦اإلجراء رقم 
يف ، واستخدامها استخداماً فّعاالً،     واملهارات الفنية واملمارسات اجليدة واملوارد والتكنولوجيا     

حقوق واحتياجات ضحايا األلغام وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجـل            معاجلة  
  .تعاون املنظمات اإلقليميةوالتماس تنفيذ االتفاقية 
تعزيز الشراكات بني الدول األطراف املتأثرة وغري املتأثرة وفيما بـني             :٤٧اإلجراء رقم 

قنية ومادية ومالية جديـدة لتقـدمي       الدول األطراف املتأثرة من أجل حتديد وتعبئة مصادر ت        
  .الدعم ألنشطة تنفيذ االتفاقية

وتقدم إطاراً حمدداً   وآلياهتا غري الرمسية    العمل على أن تتضمن االتفاقية        :٤٨اإلجراء رقم 
  .االحتياجات وتعبئة املوارد الوطنية والدولية لتلبيتهالتحديد وفّعاالً 

الـيت  واملعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام   اإلسهام يف زيادة تطوير       :٤٩اإلجراء رقم 
سُتستخدم كإطار مرجعي لوضع معايري وإجراءات تشغيلية وطنية ملعاجلة خمتلـف جوانـب             

  .مشكلة التلوث باأللغام وغريها من الذخائر املتفجرة
قيـق  اعترافاً بالدور احملوري الذي تؤديه األعمال املتعلقة باأللغام يف حت           :٥٠اإلجراء رقم 

األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حّددهتا األمم املتحدة، مواصلة تشجيع إدراج مجيع األنـشطة             
الربامج اإلمنائية اجلاري تنفيذها، مع وضع برنـامج        يف  ذات الصلة باألعمال املتعلقة باأللغام      

تبارها أولوية يف   شجيع حتديد األعمال املتعلقة باأللغام باع     فعالية املعونة الدولية يف االعتبار وت     
التنمية احمللية والوطنية والدولية، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات          أعمال  

  .املالية الدولية
ضمان التعاون فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة مـن أجـل               :٥١اإلجراء رقم 

عزيز فعالية األعمـال املتعلقـة      حتسني السياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية والدولية، وت      
  .حلد من احلاجة إىل االعتماد على املوظفني الدولينيواباأللغام، 
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املساعدة املقدمة يف جمال األعمال املتعلقة باأللغـام إىل         استناد  ضمان    :٥٢اإلجراء رقم 
دراسات استقصائية مناسبة وحتليالت لالحتياجات واستراتيجيات مالئمة للـسن ومراعيـة           

  .اجلنس وُنهج فعالة من حيث الكلفةلنوع 

  اإلجراءات اإلضافية الضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية  -سادساً   

  االمتثال    
تقوم مجيع الدول األطراف، يف حال االدعاء أو العلم بعدم االمتثـال     س  :٥٣اإلجراء رقم 

على ه السرعة وحل املسألة على وجعلى مع الدول األطراف املعنية  بالعمل  ألحكام االتفاقية،   
  ).١(٨مع أحكام املادة حنو يتسق 

  اإلبالغ والشفافية    
  : مبا يلي٧ستقوم الدول األطراف اليت مل تقدم تقاريرها األولية مبوجب املادة 

بتقدمي التقارير األولية للـشفافية مبوجـب            الوفاء على الفور بالتزامها       :٥٤اإلجراء رقم 
  . وبتحديثها سنويا٧ًاملادة 

  :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يليو    
إىل أقـصى حـد      ٧زيادة مرونة عملية تقدمي التقارير مبوجب املـادة           :٥٥اإلجراء رقم 

بوسائل منـها اسـتخدام     واالستفادة منها استفادة تامة بوصفها أداة للمساعدة يف التنفيذ،          
قد تساعد يف عمليـة     بغية توفري معلومات عن املسائل اليت       كنموذج لإلبالغ   " Jاالستمارة  "

التنفيذ ويف تعبئة املوارد، مثل املعلومات املتعلقة بالتعاون واملـساعدة الـدوليني، وجهـود              
، واملعلومات املتعلقة بالتدابري اجلاري اختاذها لضمان مراعـاة         واحتياجات مساعدة الضحايا  

  .نوع اجلنس يف مجيع جوانب األعمال املتعلقة باأللغام
          مـن  ٣مبوجـب املـادة   مـضادة لألفـراد   اف اليت حتتفظ بألغام  وستقوم الدول األطر  

  :االتفاقية مبا يلي
لضمان احملتفظ هبا   املضادة لألفراد   إجراء استعراض منتظم لعدد األلغام        :٥٦اإلجراء رقم 

األدىن الضروري بصورة مطلقة لألغراض اليت جتيزها االتفاقية، وتدمري مجيع          عدم جتاوزه احلد    
استكشاف البدائل املتاحة   العمل، حبسب االقتضاء، على     العدد، و على ذلك   م اليت تزيد    األلغا

  .الستعمال األلغام احلية ألغراض أنشطة التدريب والبحث
تقدمي تقرير سنوي على أساس طوعي عن اخلطط املتعلقـة باأللغـام              :٥٧اإلجراء رقم 

وتوضيح أسباب أي زيادة أو     ه األلغام،   وعن االستعمال الفعلي هلذ   احملتفظ هبا   املضادة لألفراد   
  .نقص يف عدد األلغام احملتفظ هبا
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  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي    
، بـنفس   ٣تشجيع الدول األطراف اليت حتتفظ، مبوجب أحكام املادة           :٥٨اإلجراء رقم 

ال هـذه   على مدى سنوات واليت مل تقدم تقارير عن استعم        املضادة لألفراد   العدد من األلغام    
 عن هـذا    تقاريراأللغام لألغراض املسموح هبا أو عن اخلطط احملددة الستعماهلا، على تقدمي            

ما إذا كـان  وحتديد هذه األلغام مدى احلاجة إىل   استعراض  على  االستعمال وتلك اخلطط، و   
األدىن الضروري بصورة مطلقة لألغراض املسموح هبا وتدمري األلغام الـيت           احلد  عددها هو   

  .ذلك العددعلى  تزيد

  ساءلةامل    
  :ستقوم الدول األطراف اليت مل تضع تدابري وطنية للتنفيذ مبا يلي

العمل، على وجه االستعجال، على وضع واعتماد تـدابري تـشريعية             :٥٩اإلجراء رقم 
، من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املـادة         ٩التدابري وفقاً للمادة    من  وإدارية وغري ذلك    

  .يف االمتثال التام لالتفاقيةبذلك ام اإلسهو
  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

تقاسم املعلومات بشأن تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتنفيذ وتطبيقها من           :٦٠اإلجراء رقم 
  . وبرنامج العمل فيما بني الدورات٧خالل التقارير املقدمة وفقاً للمادة 

هات الفاعلة املسلحة غري احلكومية اليت متارس نشاطاً        عتراف بأن اجل  اال  :٦١اإلجراء رقم 
األفعال اليت حتظرها   عن  مسؤولة  ُتعترب  سأو سيطرة الدول األطراف،     يف مناطق خاضعة لوالية     

  .٩ للتدابري الوطنية املتخذة مبوجب املادة وفقاًوذلك االتفاقية 

  شراكات التنفيذ ودعمه    
  :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

االعتراف باملشاركة واملسامهة الكاملتني يف تنفيذ االتفاقية مـن قبـل             :٦٢جراء رقم اإل
اجلمعيـات الوطنيـة    احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية واللجنة الدولية للصليب األمحر و         

األمم املتحدة ومركز جنيف    للصليب األمحر واهلالل األمحر واالحتاد الدويل هلذه اجلمعيات و        
 لألغراض اإلنسانية، واملنظمات الدولية واإلقليمية، والناجني من حوادث         األلغامزالة  الدويل إل 

تشجيع هذه اجلهات علـى     ومواصلة  األلغام ومنظماهتم وغريها من منظمات اجملتمع املدين،        
  .املشاركة واملسامهة

دعم اجلهود اليت يبذهلا الرئيس وجلنـة التنـسيق لـضمان اإلعـداد               :٦٣اإلجراء رقم 
  . بفعالية وشفافيةاجتماعات االتفاقية وتسيري أعماهلال
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االعتراف بالدور اجلوهري الذي تؤديه وحـدة دعـم التنفيـذ الـيت               :٦٤اإلجراء رقم 
يستضيفها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، يف تنفيذ االتفاقية، مبـا يف              

 واجتماعـات الـدول األطـراف،        الجتماعات اللجان الدائمـة،    اإلعدادذلك عن طريق    
ستشارية االدمات  اخلواملؤمترات االستعراضية وتقدمي الدعم للرئيس وللجنة التنسيق، وتقدمي         

  .رعايةالعن طريق إدارة برنامج وإىل الدول األطراف 
االستفادة من أوجه التآزر مع الصكوك ذات الصلة من صكوك القانون             :٦٥اإلجراء رقم 

  .قانون الدويل حلقوق اإلنساناإلنساين الدويل وال
  : مبا يلييسمح هلا وضعهاوستقوم الدول األطراف اليت 

         لكي تعمل وحدة دعـم التنفيـذ علـى         الضروريةتوفري املوارد املالية      :٦٦اإلجراء رقم 
  . حنو فعال

يف بتمثيـل واسـع النطـاق       يـسمح   مبا  ،  الرعايةاإلسهام يف برنامج      :٦٧اإلجراء رقم 
  .سيما متثيل الدول األطراف النامية املتأثرة باأللغام االتفاقية، وال اجتماعات
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  اجلزء الرابع    
رتاخينـا  اإعالن ك  :التزام مشترك من أجل عامل خال من األلغام           

بصيغته املعتمدة يف اجللسة العامة اخلتامية املعقودة        (٢٠٠٩لعام  
  )٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤يف 
أللغام املـضادة لألفـراد،      للدول األطراف يف اتفاقية حظر ا      ني السام نيحنن، املمثل  -١

رتاخينا، نؤكد من جديد التزامنا بإهناء املعاناة اليت تتسبب فيها          ا هنا يف مؤمتر قمة ك     نياجملتمع
وحنن مقتنعـون    . من األلغام  عامل خالٍ بناء  املتمثل يف   دف  اهلاأللغام املضادة لألفراد وبتحقيق     

  .دف يف حياتنابأننا سنبلغ هذا اهل
  .ا للتغلب على التحديات املتبقيةسنعزز جهودن، إجنازاتنا اجلماعيةإذ نستلهم و -٢

  عقد من الزمن يف إنقاذ األرواح    
 اخنفاضاً كـبرياً  األلغام املضادة لألفراد    ب قُتلوا أو أُصيبوا   عدد األشخاص الذين     عرف -٣

  .١٩٩٩االتفاقية يف عام بدء نفاذ منذ 
 ويشكل الناجون .مت تعزيز حقوقهم اإلنسانيةوقد ناجون حالياً رعاية أفضل ويتلقى ال -٤

  . مصدر إهلام لنايف أعمال االتفاقيةوالذين يشاركون بنشاط يف جمتمعاهتم احمللية 
 مليـون  ٤٢وقد مت إنقاذ عدد ال حيصى من األرواح واألطراف بتدمري ما يزيد على      -٥

 وحنـن  .د وتطهري مساحات شاسعة من املناطق امللغومـة      لغم خمزن من األلغام املضادة لألفرا     
  . هبذا اإلجناز اإلنساين، وبإسهامنا يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةفخورون

وقد سبق ملائة وست ومخسني دولـة أن        .  االنضمام العاملي إىل االتفاقية    هوهدفنا  و -٦
تراعـي مجيـع الـدول    كما  ألفراد   أبداً األلغام املضادة ل    انضمت إىل االتفاقية ولن تستخدم    

وقد بدأت املساعي الرامية إىل إقنـاع اجلهـات         .  املعيار العاملي الذي أنشأته     تقريباً األخرى
  .الفاعلة األخرى بعدم استخدام األلغام املضادة لألفراد تؤيت مثارها

وحنن فخورون بكون االتفاقية عززت القانون اإلنساين الدويل وكانت مصدر إهلام            -٧
  .وضع صكوك أخرى حلماية املدنينيل
وتأيت هذه اإلجنازات كنتيجة للشراكة اليت أقمناها بني الدول املتأثرة وغريها مـن               -٨

  . واجملتمع املدين، واملنظمات الدولية،الدول
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   للخطرنيما زال الناس معرض    
لـى  رغم ما ُبذل من جهود جبارة وما أُحرز من تقدم كبري، ما زلنا غري قادرين ع                -٩

كدول أطراف يف االتفاقية لضحايا األلغـام ولألشـخاص         قدمناها  الوفاء جبميع الوعود اليت     
  .لألفرادالذين يعيشون التهديد اليومي الذي تسببه األلغام املضادة 

فهناك اآلالف من النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يصابون أو ُيقتلون كـل            -١٠
وما زال األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة معرضـني   .األلغام املضادة لألفرادب عام

  .للخطر وما زال وجود األلغام املضادة لألفراد يعوق تنمية جمتمعاهتم احمللية
وما زال عدد صغري من الدول غري األطراف يف االتفاقية وعدة جهات فاعلة مسلحة               -١١

       بة بذلك حتـديات إنـسانية جديـدة        من غري الدول تستخدم األلغام املضادة لألفراد، مسب       
  .مستمرة ومعاناة
 .الناس معرضني للخطر، فإننا مرغمون على فعل املزيد لتحقيق هـدفنا وطاملا ظل  -١٢

  . جمرى األموريؤثر يفواالمتثال 

   من املمكن بناء عامل خال من األلغام    
  .الدافع اإلنساين الذي أدى إىل االتفاقيةبما زلنا نسترشد  -١٣
 على حنو كامـل وفعـال يف احليـاة          وإدماجهمام  غوسنكفل مشاركة ضحايا األل    -١٤

 جهودنا املبذولة ملساعدة وستفي .االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعاهتم احمللية
أعلى املعايري الدولية من أجل إعمال احلقوق واحلريات األساسية للناجني وغريهـم        بالضحايا  
  .ذوي اإلعاقةاص من األشخ

مجيع اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية الشباب والشيوخ، والنساء        تشمل  وسنكفل أن    -١٥
وستكون كرامة ورفاه النـاجني وأسـرهم        .والرجال، والفتيات والفتيان، وتعكس آراءهم    
  .وجمتمعاهتم احمللية يف صميم اجلهود اليت نبذهلا

من خالل  إىل الصفر    الضحايا اجلدد    فيض عدد ختونؤكد من جديد هدفنا املتمثل يف        -١٦
تطهري مجيع املناطق امللغومة وتدمري كل األلغام املضادة لألفراد اليت ما زالت خمزنة يف أقـرب                

، مبـا   الذي تقوم به أي جهة فاعلةأللغام املضادة لألفراداوحنن ندين استخدام  .وقت ممكن
  .فيها اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول

 يف االتفاقية إىل االنـضمام إىل األغلبيـة         اًوندعو مجيع الدول اليت ليست بعد أطراف       -١٧
  .الساحقة من الدول يف مقاومتنا هلذا السالح
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وسنستخدم أوجه التآزر مع صكوك أخرى يف القانون اإلنساين الدويل والقـانون             -١٨
  .الدويل حلقوق اإلنسان

  . الدولية واجملتمع املدين لتحسني تنفيذ االتفاقيةوسنواصل ونعزز تعاوننا مع املنظمات -١٩
  .املشترك وسنخصص املوارد الوطنية والدولية الالزمة ونعمل معاً من أجل حتقيق هدفنا -٢٠
  .ونناشد العامل أن ينضم إلينا يف التزامنا املشترك من أجل عامل خال من األلغام -٢١
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  اجلزء اخلامس    
حظر اسـتعمال وتكـديس     ابعة التفاقية   تقييم وحدة دعم التنفيذ الت        

ورقـة  : وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك األلغـام         
 املمكنـة   الختـصاص املقترحة وعناصـر ا   معلومات أساسية والوالية    

 كـانون   ٤بصيغته املعتمدة يف اجللسة العامة اخلتاميـة املعقـودة يف           (
  )٢٠٠٩ديسمرب /األول

  معلومات أساسية    
 اتفاقية حظـر اسـتعمال      ، أقر االجتماع الثالث للدول األطراف يف      ٢٠٠١عام  يف    -١

وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام الورقة اليت أعدها الـرئيس            
ورحبت الدول األطراف أميا ترحيب بإنشاء وحدة لـدعم         . بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ    

سري ، اهلدف منها زيادة تعزيز ويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةمركز جنيف الد التنفيذ يف   
 )الوحـدة (وحدة دعم التنفيذ    ومنذ ذلك التاريخ، تطورت مهام      . االتفاقية وتنفيذها العمل ب 

وأعربت الدول األطراف عن تقديرها لطريقة      . وجرى تعديلها وفقا لطلبات الدول األطراف     
  . تنفيذ االتفاقيةالوحدة إسهاما إجيابيا يفإسهام 

 االمتثال هلا تطـوراً   ضمان  ويف الوقت ذاته، شهد العمل الرامي إىل تنفيذ االتفاقية و           -٢
.  كيفـاً وتغريكماً وجرى صقله من نواح عديدة، كما أن الطلب على خدمات الوحدة زاد      

  مـن  الواردةونتيجة لذلك تطورت كفاءة الوحدة وقدرهتا بغية االستجابة للطلبات املتزايدة           
فهناك أنشطة، من قبيل دعم جهود تقدمي املساعدة إىل الضحايا الذي بـدأ             . الدول األطراف 

كمشروع منفصل، تطورت لتصبح دعما مستمرا للتنفيذ يشكل جزءا من املسؤوليات اليومية      
 عن طريق أموال املشاريع اخلاصة أصـبحت         يف السابق   كانت متوَّل   اليت نشطةواألللوحدة؛  

، هنـاك طلـب     كوعالوة على ذل  . زايد على صندوق التربعات االستئماين    تعتمد بشكل مت  
متزايد من الدول األطراف على الدعم اإلضايف ملسائل أخرى يف جمال التنفيذ، منها املـسائل               

  .٥اليت تشملها املادة 
، كانت التربعات املقدمة للوحدة كافية لتغطية النفقـات         ٢٠٠٧ و ٢٠٠١وبني عامي     -٣

            ولكـن منـذ  . يب يف صندوق التربعات االستئماين للوحـدة وقـت اإلقفـال    وبقي رصيد إجيا  
، نتيجة للطلبات املتزايدة الواردة من الدول األطراف، أصبحت احلالة املالية للوحـدة             ٢٠٠٨عام  

تواجه صعوبات ألنه أصبح يتعذر تغطية ميزانية الوحدة بواسطة التربعات املقدمـة عـن طريـق         
  .ويف الوقت نفسه كانت التربعات احملصلة دون املستوى املتوقع. ماين للتربعاتصندوقها االستئ
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  الوالية املقترحة وعناصر االختصاص املمكنة     
 بإجراء تقييم للوحدة يف اقتراح وهناك   .حبث حالة الوحدة  ينبغي  بالنظر إىل ما تقدم،       -٤

.  الذي سيعقد يف كارتاخينـا     ملؤمتر االستعراضي الثاين  يف ا  من جدول األعمال     ٩إطار البند   
         لوحـدة  ل سؤولية إجـراء تقيـيم مـستقل      مبفرقة عمل   تكلف  وينبغي للدول األطراف أن     

  . وتقدمي توصيات بشأن مستقبلها إىل الدول األطراف٢٠١٠لعام 
واملنتهيـة  ) النـرويج ( فرقة العمل هذه من رؤساء االتفاقية احلايل         وينبغي أن تتألف    -٥

إىل جانب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، ومنسقي فريـق         (...) واملقبل  ) راسويس(واليته  
فرقـة  وسريأس  . االتصال، ومنسق برنامج الرعاية فضال عن الدول األطراف األخرى املهتمة         

وستكون مسؤولة عـن    وستقرر فرقة العمل طرائق العمل اخلاصة هبا،        . العمل الرئيس احلايل  
  .  يتوىل تنفيذ التقييملاالستعانة خببري استشاري مستق

 احلسبانولكفالة إجراء حتليل شامل وواسع النطاق، ينبغي لفرقة العمل أن تأخذ يف               -٦
فرقة ينبغي ل ولضمان املساءلة،   .  يف االتفاقية  الدول األطراف وأصحاب املصلحة املعنيني    آراء  

  .الدول األطراف عليهمجيع العمل توخي الشفافية يف عملها وذلك بإطالع 
وينبغي لفرقة العمل أن تقدم تقريرا مرحليا أوليا إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنيـة                -٧

النـهائي  تقدم تقريرها   أن   و ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران وسري العمل هبا    باحلالة العامة لالتفاقية    
  .وتوصياهتا يف وقت مبكر حبيث يعتمدها االجتماع العاشر للدول األطراف

  عمل فرقة العملطرق     
وتتوىل فرقة العمـل وضـع      . ٢٠١٠لعام  بوالية  فرقة عمل    الدول األطراف تكلف    -٨

الة الوحدة يف الوقـت الـراهن    املستقل حلتقييمالواألساس الذي سيقوم عليه   االختصاصات  
  . الدول األطراف اجتماع إىل التقييم والتوصيات بشأن مستقبل الوحدةوتقدمي

ت املسائل املتصلة بتأمني دعم الوحـدة للـدول        والتوصياأن يعاجل التقييم    وينبغي    -٩
  : املسائل التالية، على سبيل املثال ال احلصر،األطراف يف املستقبل، مبا يف ذلك

  مهام الوحدة ومسؤولياهتا  )أ(  
  متويل الوحدة  )ب(  
  اإلطار املؤسسي للوحدة  )ج(  

) سويـسرا (تهية واليته   واملن) النرويج(ستتألف فرقة العمل من رؤساء االتفاقية احلايل        و  -١٠
إىل جانب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، ومنسقي فريق االتـصال، ومنـسق            (...) واملقبل  

  .وسريأس فرقة العمل الرئيس احلايل. برنامج الرعاية فضال عن الدول األطراف األخرى املهتمة
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         ريوستقرر فرقة العمل طرائق العمل اخلاصـة هبـا، مبـا يف ذلـك االسـتعانة خبـب              -١١
  .استشاري مستقل

 احلسبانولكفالة إجراء حتليل شامل وواسع النطاق، ينبغي لفرقة العمل أن تأخذ يف               -١٢
  .الدول األطرافآراء 
 بطـرق   وأثناء عملية التقييم، ستؤخذ يف احلسبان وجهات نظر أصحاب املصلحة،           -١٣

  .إذا اقتضى األمر، مشاركتهم يف اجتماعات فرقة العملمنها، 
  . الدول األطراف عليه مجيعستتوخى فرقة العمل الشفافية يف عملها وذلك بإطالعو  -١٤
وستقدم فرقة العمل تقريرا مرحليا أوليا إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنيـة باحلالـة                -١٥

 وتوصـياهتا النهائي  ، وتقدم تقريرها    ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران وسري العمل هبا    العامة لالتفاقية   
  . يعتمدها االجتماع العاشر للدول األطرافحىت يف وقت مبكر الدول األطرافإىل مجيع 
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   األولاملرفق

بصيغته  املعتمدة يف اجللـسة      (جدول أعمال املؤمتر االستعراضي الثاين          
  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠العامة األوىل املعقودة يف 

 .افتتاح املؤمتر االستعراضي  -١

 .انتخاب الرئيس  -٢

 .إقرار جدول األعمال  -٣

 .اعتماد النظام الداخلي  -٤

 .اعتماد امليزانية  -٥

 .انتخاب نواب الرئيس  -٦

 .إقرار تعيني األمني العام  -٧

 .تنظيم األعمال  -٨

 :استعراض سري وحالة االتفاقية  -٩

  مساعدة الضحايا؛  )أ(  
 التعاون واملساعدة؛  )ب(  

 حتقيق عاملية االتفاقية؛  )ج(  

  ناطق امللغومة؛تطهري امل  )د(  
  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد؛  )ه(  
  .لتحقيق أهداف االتفاقيةذات أمهية مسائل أخرى   )و(  

 . وحتليل هذه الطلبات٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة   -١٠  

 .٥النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة   -١١  

 . وأماكن انعقادهاومدهتااملقبلة واعيد االجتماعات م  -١٢  

 .توصية باعتماد الوثائق اخلتاميةال  -١٣  

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٤  

 .أي مسائل أخرى  -١٥  

 .اعتماد الوثيقة اخلتامية  -١٦  

  .اختتام املؤمتر االستعراضي  -١٧  
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  املرفق الثاين

      قـة بتمديـد املواعيـد      تقرير عن عملية إعداد وتقدمي الطلبات املتعل          
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتـرة    والنظـر فيهـا،      ٥النهائية مبوجب املادة    

 تـشرين   ٣٠بصيغته املعتمدة يف اجللسة العامة األوىل املعقـودة يف          (
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

، أنـشأت الـدول     ٢٠٠٦يف االجتماع السابع للدول األطراف املعقود يف عـام            -١
. " والنظر فيها  ٥مي طلبات متديد املواعيد النهائية مبوجب املادة        ملية إلعداد وتقد  ع"األطراف  

االجتماع والرؤساء املتشاركني واملقررين املتـشاركني للجـان        وتشمل هذه العملية رئيس     
هـذا  عند القيام بذلك، يتعني علـى       و. الدائمة الذين يشتركون يف إعداد حتليل لكل طلب       

الدول على  و) "فريق التحليل "إليه فيما يلي بوصفه     يشار   ( دولة طرفاً  ١٧الفريق املؤلف من    
لدى إضافة إىل ذلك،    و. توضيح املسائل وحتديد االحتياجات   لاألطراف الطالبة، التعاون التام     

أن يلـتمس،   بالتشاور الوثيق مع الدولـة الطالبـة،   ،ينبغي لفريق التحليلإعداد كل حتليل،    
واملـشورة القانونيـة والدبلوماسـية،     األلغام إزالةحبسب االقتضاء، مشورة اخلرباء يف جمال     

 جيب أن يقوم الـرئيس،      ،وأخرياً. تقدمي الدعم الالزم  لدعم تنفيذ االتفاقية    باالستعانة بوحدة   
يف بتقدمي التحليالت إىل الدول األطـراف       باسم الرؤساء املتشاركني واملقررين املتشاركني،      

النـهائي  الذي يسبق املوعد    ر االستعراضي   اجتماع الدول األطراف أو املؤمت    وقت مبكر قبل    
  .للدولة الطالبة

تشجيع الدول "ويف االجتماع السابع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على            -٢
 على تقدمي طلباهتا إىل الرئيس قبل انعقاد اجتماع         ٥األطراف الساعية للتمديد مبوجب املادة      

بفترة ال تقل عـن     " سيتعني فيه البت يف الطلب    الدول األطراف أو املؤمتر االستعراضي الذي       
            ، اجتمع فريق التحليـل لتقـدير حجـم العمـل          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ويف  . تسعة أشهر 

، وهـي   ٢٠١٠، والحظ أن ثالث دول أطراف حيل موعدها النهائي يف عـام             ٢٠٠٩لعام  
ملرحلي لالجتماع األرجنتني وطاجيكستان وكمبوديا، أشارت، حسبما ورد يف تقرير جنيف ا

حـظ فريـق التحليـل      وال. ٢٠٠٩التاسع للدول األطراف، إىل أهنا ستقدم طلبات يف عام          
            ال تزال هناك دولة طرف واحدة هي أوغنـدا، حيـل موعـدها النـهائي يف                كذلك، أنه   

        / آذار ٤ حـىت    ٥، ومل تكمـل تنفيـذ املـادة         ٢٠٠٨، ومل تقدم طلباً يف عام       ٢٠٠٩عام  
وإضافة إىل ذلك، الحظ فريق التحليل، أن هناك دولة طرف هي نيكاراغوا،            . ٢٠٠٩ارس  م

حصلت على متديد للموعد النهائي، الذي حيل قبل االجتماع العاشـر للـدول األطـراف               
  .٢٠١٠املفترض عقده يف عام 
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، علـى أن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤فريق التحليل أيضا، يف اجتماعه املعقود يف         ووافق  -٣
، على حنو مـا أورده      ٢٠٠٨ بأعماله وفقا لطرق العمل اليت اعتمدها الفريق يف عام           يضطلع

  .APLC/MSP.9/2008/WP.35رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف يف الوثيقة 
 ، تلقى رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف طلبـاً        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ويف    -٤

 مـن    مقـدماً  ، تلقى الرئيس طلبـاً    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧ويف  .  من طاجيكستان  مقدماً
ووفقا ملقررات االجتمـاع    . مايو، تلقى الرئيس طلباً من كمبوديا     / أيار ١١األرجنتني، ويف   

، وجه رئيس االجتماع التاسع رسـالة إىل  ٢٠٠٩مايو / أيار ١٥السابع للدول األطراف، يف     
 ذلـك طلـب رئـيس       وإضافة إىل . مجيع الدول األطراف يعلمها فيها بتلقيه هذه الطلبات       

االجتماع التاسع إىل وحدة دعم التنفيذ إتاحة هذه الطلبات جلميع األطراف املهتمـة علـى               
 .املوقع  الشبكي لالتفاقية

، ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ إىل   ٢٥األسبوع املمتد من     اجتماعاً يف    وعقد فريق التحليل    -٥
عالوة على ذلك، عقد    . يالبدء حتليل الطلبات اليت قدمتها األرجنتني وطاجيكستان وكمبود       

على حصل الفريق   إضافة إىل ذلك    و. الفريق مناقشات غري رمسية مع ممثلي هذه الدول الطالبة        
عمليات إزالة األلغام لألغـراض     شاركوا يف   الذين  يف جمال إزالة األلغام     من اخلرباء   إسهامات  
يـق التحليـل، يف     ويف الفترة اليت تلت اجتماعات فر     . يف كمبوديا وطاجيكستان  اإلنسانية  

 مـن   مزيـداً طالبتني، رسالة يطلب فيها     الرئيس إىل دولتني طرفني     وجه  ،  ٢٠٠٩مايو  /أيار
اإليضاحات الالزمة اليت حظيت بتقدير بالغ      وقدمت هاتان الدولتان    . التوضيح بشأن طلبيهما  

  .من فريق التحليل
بشأن الطلبات اليت   فريق التحليل ملواصلة مناقشاته     اجتمع  ،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ويف    -٦

االجتماع السابع للدول األطـراف، واملمارسـة     وعمالً مبقررات    عن ذلك،    وفضالً. قدمت
من أمانة احلملة الدولية حلظر     اخلرباء  مشورة  على  التحليل  حصل فريق   ،  ٢٠٠٨يف عام   املتبعة  

واسعة فنية  خربة   ملا هلاتني املنظمتني من      نظراًالدولية للصليب األمحر    لجنة  الاأللغام األرضية و  
  .بالغة الفائدةيف هذا اجملال، وخلص الفريق إىل أن املشورة املقدمة كانت 

 وردت بعد ذلك بفترة وجيزة إىل االجتماع  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢ويف رسالة مؤرخة      -٧
موقفهـا  برغبتها يف العدول عـن      االجتماع  رئيس  أوغندا  أعلمت  التاسع للدول األطراف،    

مؤخراً بسبب حتديات جديدة ُووجهت " ٥ باملوعد النهائي مبوجب املادة السابق بشأن وفائها
 ١املوعد النهائي احملدد هلا وهو لتمديد  إىل أهنا سوف تقدم طلباًوأشارت ، "على أرض الواقع  

  .٢٠٠٩أغسطس /آب
 ، تلقى رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف طلباً       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٩ويف    -٨

.  من كمبوديـا    منقحاً ، طلباً ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥قى الرئيس، يف    كذلك تل . من أوغندا 
تاحهما وأهذين الطلبني   تلقيه  وقام رئيس االجتماع التاسع بعد ذلك بإبالغ الدول األطراف          

  .هلذه الدول
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، اجتمع فريـق التحليـل      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١ويف    -٩
      الطالبـة، يف  األطـراف  ، ُمنحت الـدول     ٢٠٠٨ام  يف ع كما كان احلال    أعماله، و الختتام  

وقـد أسـفر   . ، فرصة للتعليق على مشاريع التحليالت اليت أعدها فريق التحليل        ٢٠٠٩عام  
هذا، يف بعض احلاالت، عن إجراء تغيريات طفيفة يف التحليالت وإتاحة معلومات إضـافية              

النهائيـة  التحليالت والصيغ   قُدِّمت  ،  وأخرياً. للدول األطراف ملساعدهتا يف النظر يف الطلبات      
  .إىل األمني التنفيذي للمؤمتر االستعراضي الثاينآن واحد لموجزات التنفيذية يف ل

  املالحظات والتوصيات    
، أن بعـض الـدول      ٢٠٠٩، لوحظ يف عام     ٢٠٠٨كما كان عليه األمر يف عام         -١٠

، االتفاقية على بدء نفاذ     اًعشر سنوات تقريب  ظلت، بعد مرور    األطراف اليت قدمت طلبات،     
مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام اخلاضـعة لواليتـها أو          "ب إىل الوضوح فيما يتعلق     تفتقر  

، وهي مـسألة    "سيطرهتا اليت حتتوي، أو اليت يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد            
 مـن   ٧اماهتا مبوجـب املـادة      يتعني على الدول األطراف أن تقدم تقريراً بشأهنا وفقاً اللتز         

، وال سيما الدول اليت     ٥ولذا، توصي مجيع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة          . االتفاقية
ديـد  حتعتقد أهنا ستحتاج يف املستقبل إىل تقدمي طلب متديد، بأن تكثف وتسرع جهودها لت             

أهنا  اليت حتتوي، أو يشتبه يف      يطرهتا  مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام اخلاضعة لواليتها أو س        
  .حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد وتقدمي تقرير عن هذه املناطق

مـا أدت إليـه     الضوء على   إىل تسليط   ،  ٢٠٠٩يف عام   وأدت الطلبات اليت قدمت       -١١
لطبيعة املناطق املزروعة باأللغـام وأحجامهـا       من فهم مشوَّه    بعض الدراسات االستقصائية    

يف إجـراء   يستثمرون  وصى الدول األطراف وشركاؤها الذين      ت هذا السياق،    ويف. ومواقعها
بضمان بذل هذه    األلغام األرضية وغري ذلك من الدراسات،        ريأثتستقصائية عن   االدراسات  ال

ألغراض التخطـيط لألعمـال     عملياً  بيانات مفيدة   وضمان توفريها   اجلهود بكفاءة وسرعة    
  .املتعلقة باأللغام
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  ثاملرفق الثال

نـوفمرب  /تشرين الثاين تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ يف الفترة من              
اجللسة بصيغته املعتمدة يف     (٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين   إىل ٢٠٠٨

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠العامة األوىل املعقودة يف 

  معلومات أساسية    
 الورقة اليت   ٢٠٠١سبتمرب  /ولأيدت الدول األطراف يف اجتماعها الثالث املعقود يف أيل          -١

مركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام       وكلفت  أعدها الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ،        
كما شجع االجتماع الثالـث     . إنشاء هذه الوحدة  ب) مركز جنيف الدويل  (لألغراض اإلنسانية   

وباإلضافة . حدةالدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات على القيام بذلك من أجل دعم الو            
، بالتشاور مع جلنة التنسيق،    يضع بأن   الدول األطراف رئيس االجتماع الثالث    كلفت  إىل ذلك،   

وقبل . يربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن أداء الوحدة         الصيغة النهائية التفاق    
  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه الوالية يف 

تفاق بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بـشأن         ضعت الصيغة النهائية ال   وو  -٢
وينص هذا االتفاق على أن يقدم      . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أداء وحدة دعم التنفيذ يف      

مدير مركز جنيف الدويل تقريراً كتابياً عن أداء الوحدة إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك               
وقد أعد هذا التقرير لتغطيـة الفتـرة        .  بني اجتماعني للدول األطراف    التقرير الفترة الفاصلة  

 . واملؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطرافتاسعالفاصلة بني االجتماع ال

 األنشطة    

واصلت وحدة دعم التنفيذ االضطالع باملهام املدرجة يف ورقة رئـيس االجتمـاع               -٣
      ومتشياً كذلك مـع هـذه الواليـة،        . الية الوحدة الثالث للدول األطراف اليت تعترب مبثابة و      

الـدول  ما يضمن مسامهة    وردت توجيهات أكثر حتديداً من جلنة التنسيق بشأن األولويات          
وباإلضافة إىل ذلك، استمدت توجيهات واضحة      . األطراف بشكل مستمر يف عمل الوحدة     
 اليت اعتمدهتا الـدول      من خطة عمل نريويب    ٢٠٠٩وشاملة بشأن أولويات الوحدة يف عام       

املؤمتر االستعراضي األول، ومـن التقريـر       يف   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣األطراف يف   
 تـشرين   ٢٨املرحلي الجتماع البحر امليت الذي رحبت به الدول األطـراف حبـرارة يف              

 . االجتماع التاسع للدول األطرافيف  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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 لدعم الـدول    ٢٠٠٩تها وحدة دعم التنفيذ يف عام       اليت واجه املتطلبات  واشتدت    -٤
فباإلضافة إىل تلبية احتياجات فرادى الدول      . لمؤمتر االستعراضي الثاين  لعداد  اإلاألطراف يف   

األطراف، قدمت الوحدة دعماً مكثفاً إىل الرئيس املعني والبلد املضيف للمؤمتر االستعراضي            
رتاخينا بكولومبيا، وبدعم اجتمـاعني     اط إىل ك  ثالث بعثات ختطي  تنظيم  الثاين، مبا يف ذلك     

حتضرييني واجتماعني غري رمسيني فضالً عن دورات عديدة عقدهتا أفرقة صـغرية، وجتميـع              
املعلومات الالزمة للرئيس املعني إلعداد وثيقة استعراض مخسية شاملة، وتنفيذ اسـتراتيجية            

  . مؤمتر االستعراضي الثاينإنشاء موقع على الشبكة خيصص للبوسائل مشلت لالتصاالت، 
الرؤسـاء  اسـتراتيجية للـرئيس و    توجيهـات   وقدمت وحدة دعم التنفيذ مرة أخرى         -٥

اليت عقدهتا أفرقـة صـغرية      التخطيط  اجتماعات  من  عشرات  الوذلك باملشاركة يف    املتشاركني  
     طـار  وقد مكّن ذلك جلنة التنسيق من بلـورة اإل        .  اجتماعات عقدهتا جلنة التنسيق    ةوبدعم سبع 

 وسـاعد يف تـأمني جنـاح        ٢٠٠٩عـام   العام للعمل خالل الفترات الفاصلة بني الدورات يف         
وعالوة على  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ إىل   ٢٥اجتماعات اللجان الدائمة خالل األسبوع املمتد من        

عقد اليت سبقت    مرة خالل الفترة     -ذلك، اقترحت خطة استراتيجية ملنسق برنامج الرعاية مرتني         
  .عقد املؤمتر االستعراضي الثايناليت سبقت اجتماعات اللجان الدائمة ومرة خالل الفترة 

بتحقيق واستمرت وحدة دعم التنفيذ يف تقدمي دعم األمانة إىل فريق االتصال املعين               -٦
وباإلضافة إىل ذلك، أعدت الوحدة معلومات أساسية ملنسق فريق االتصال،          . االتفاقيةعاملية  

أنشطتها الرامية إىل   تماع التاسع للدول األطراف ولدول أخرى أطراف ملواصلة         ورئيس االج 
كما شاركت الوحدة يف البعثات اليت مت القيام هبا إىل أربع دول غـري              . االتفاقيةحتقيق عاملية   
رئاسة هذه البعثات من أجل مساعدة هذه الدول األطراف يف إزالة العقبات       تولت  أطراف أو   

  .رض التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليهااليت ال تزال تعت
ترغب  طلباً سنوياً وردت من دول أطراف      ٥٠واستجابت وحدة دعم التنفيذ لقرابة        -٧

وفضالً عن ذلك، دعمت الوحدة عمل فريق       . املساعدة أو املشورة إلعداد تقارير الشفافية     يف  
الوحدة يف مـساعدة الـدول      وشكلت جهود   .  ومنسق هذا الفريق   ٧االتصال املعين باملادة    

األطراف يف إعداد تقارير الشفافية عامالً رئيسياً يف ضمان امتثال اثنتني من الدول األطراف              
         األربع اليت تأخرت عدة سنوات يف تقدمي تقارير الشفافية هلذا اجلانـب مـن االتفاقيـة يف                

 . ٢٠٠٩عام 

عين باستخدام املوارد، مبـا يف      وواصلت الوحدة دعم جهود منسق فريق االتصال امل         -٨
. ذلك بإصدار جمموعات من البيانات عن احتياجات املوارد املتوقعـة يف األعـوام القادمـة              

وستكون املعلومات اجملمعة يف غاية الفائدة لعمل فريق االتصال هذا والدول األطراف بشكل             
 .عام خالل الفترة اليت ستعقب انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين

املعلومات املتعلقـة  إبالغ  بدورها التقليدي املتمثل يف     دعم التنفيذ   اضطلعت وحدة   و  -٩
 حلقة عمل إقليمية أو مواضيعية أو ١٦حالتها وعملياهتا، مبا يف ذلك باملشاركة يف  باالتفاقية و 
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وباإلضافة إىل ذلك، استمرت الوحدة يف تـوفري        . يف دورات تدريبية ودورات لبناء القدرات     
 وثيقـة   ١ ٠٠٠مركز التوثيق التابع لالتفاقية وبتلقي وإتاحة       برعايتها  عن االتفاقية   معلومات  

 . بشأن عملية التنفيذ٢٠٠٩جديدة يف عام 

وتلقت وحدة دعم التنفيذ مئات الطلبات من الدول األطراف بشأن مسائل تتعلـق               -١٠
 ٢٠٠٩مايو  /مة يف أيار  وقبل انعقاد اجتماعات اللجان الدائ    . بالتنفيذ واالمتثال واستجابت هلا   

عقد املؤمتر االستعراضي الثاين، قدمت الوحـدة       اليت سبقت   خالل األسابيع   وحتديداً  مباشرة،  
معلومات أو مساعدات لعشرات الدول األطراف وغريها من اجلهات الفاعلة بـشأن هـذه              

كما قامت بإصدار منشورات تتضمن برامج ومعلومات عن برنامج العمل فيمـا            . األحداث
الـذي  ساسية  األعلومات  املكتيب  وبتحديث   الدورات وعن املؤمتر االستعراضي الثاين،       بني

 . والفرنسيةواإلنكليزية باإلسبانية وأتاحت هذا الكتيب عن االتفاقية، وضعته 

وقدمت وحدة دعم التنفيذ خدمات استشارية لعدد كبري من الدول األطراف الـيت               -١١
ومشل ذلك قيام الوحدة    . اقية أو اليت كانت بصدد تنفيذها      من االتف  ٥هي بصدد تنفيذ املادة     

ودعمـت  .  أو بإصدارها تكليف بالزيـارات     أو بزيارات إىل تسع من هذه الدول األطراف       
الوحدة دوالً أطرافاً يف فهم طبيعة ونطاق التزاماهتا مبزيد من الوضوح، واملضي قدما باألعمال       

 أو يف   ٥اء بااللتزامات املنصوص عليها يف املـادة        التحضريية املتعلقة بطلب متديد آجال الوف     
 .اإلعالن عن االنتهاء من الوفاء هبا

ودعمت الوحدة رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف والدول األخرى األطراف            -١٢
ومشل ذلك احلصول لصاحل هذه األطراف      . ٥املكلفة بتحليل الطلبات اليت تقدم مبوجب املادة        

لى مشورة خرباء إزالة األلغام واخلرباء القانونيني والدبلوماسـيني ودعـم           وبناء على طلبها ع   
 . ٥مخسة اجتماعات عقدها فريق حتليل الطلبات اليت تقدم مبوجب املادة 

وقدمت وحدة دعم التنفيذ خدمات استشارية للدول األطراف اليت تسعى إىل تطبيق              -١٣
. ٢٠٠٤املؤمتر االستعراضي األول عام     يف   االتفاقات املتعلقة مبساعدة الضحايا اليت اعتمدت     

.  أو بإصدارها تكليف بالزيارات    ومشل ذلك قيام الوحدة بزيارات إىل مثاين دول أطراف        
          وضـع : وساعدت الوحدة هذه الدول األطراف يف حتقيق واحد من األهداف التاليـة           

       تنفيذ هذه اخلطـط،    مساعدة الضحايا، أو وضع اخلطط، أو املضي قدما ب         أو حتسني أهداف  
 .أو استحداث آلية للرصد

  وحدة دعم التنفيذلمتويل العمليات األساسية     
مثلما ورد يف ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني الدول                -١٤

جنيف الدويل  األطراف ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، أنشأ مركز           
والغـرض مـن هـذا      . ألنشطة الوحدة للتربعات  استئمانياً  اً   صندوق ٢٠٠١ أواخر عام    يف
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ضـمان  الصندوق هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، على أن تسعى الدول األطـراف إىل              
وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الـدويل،          . املوارد املالية الضرورية  

، البيـان  PriceWaterhouseCoopersراجعة احلسابات، هي شـركة  راجعت شركة مستقلة مل  
وأثبتت مراجعة احلسابات أن البيـان      . ٢٠٠٨ عام التابع للوحدة ل   صندوق االستئماين لاملايل ل 

ة ذات  يلسياسات احملاسـب  لوفقاً  حسب األصول   املايل لصندوق التربعات االستئماين قد أعد       
وأحيل البيان املايل املراجع، الذي بـّين أن        . بيقهاالواجب تط الصلة وللتشريعات السويسرية    

فرنكـاً   ٩٥١ ٨٢٧,٢٤ جمموعـه مـا    ٢٠٠٨ يف عـام      قد بلغت   الوحدة مصروفات
سامهة يف الصندوق االستئماين التابع     سويسرياً، إىل الرئيس وإىل جلنة التنسيق واجلهات امل       

 .لوحدة دعم التنفيذ

 ١٤١ ٥٧٠,٠٣وحدة   االستئماين التابع لل   ، بلغ رصيد الصندوق   ٢٠٠٨ويف هناية عام      -١٥
ثلـث    أقل مـن   ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٨وكان هذا املبلغ املرحل من عام       . )١(فرنك سويسري 

وعّرض ذلك وحـدة دعـم التنفيـذ        . ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٧املرحل من عام    املبلغ  ذلك  
وارد  ما مل تقدم الدول األطراف على وجه السرعة امل         ٢٠٠٩الحتمال مواجهة عجز يف عام      

، وجدت الوحـدة    ٢٠٠٩فرباير  /وحبلول هناية شباط  . املالية الالزمة لتمويل عمليات الوحدة    
  . ٢٠٠٩نفسها بالفعل يف حالة عجز وظلت على هذا الوضع طوال عام 

، أبلغ مدير وحدة دعم التنفيذ الدول األطراف بأن املوارد          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ويف    -١٦
 إذا أريد للوحـدة أن      ٢٠٠٨ري تلك اليت قدمت يف عام        تتعدى بكث  ٢٠٠٩الالزمة يف عام    

، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٤ويف  . تضطلع بعملياهتا دون مواجهة حالة عجز يف هناية السنة        
وجه مدير وحدة دعم التنفيذ رسالة إىل مجيع الدول األطراف اليت سبق هلا التربع للصندوق               

حلالة املالية املتأزمـة الـيت تواجههـا        االستئماين التابع للوحدة إلحاطتها علماً مرة أخرى با       
 ٢٥سـبتمرب و  / أيلـول  ١ويف االجتماعني اللذين عقـدهتما جلنـة التنـسيق يف           . الوحدة
، أعاد مدير الوحدة التصريح بأن األمر يتطلب احلصول على تربعـات            ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

، وجه رئيس ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ويف . إضافية إلهناء العام دون مواجهة حالة عجز      
االجتماع التاسع للدول األطراف والرئيس املعني للمؤمتر االستعراضي الثاين رسالة إىل مجيع            
الدول األطراف اليت سبق هلا التربع للصندوق االستئماين التابع للوحدة واليت مل تتربع مـع               

 ، وإىل عدة دول أطراف مل تكن قد تربعت قط للـصندوق، مبـا يف         ٢٠٠٩ذلك له يف عام     
وشجع الرئيس والرئيس املعني الدول     . ذلك بعض الدول األطراف اليت لديها إمكانيات كبرية       

األطراف بشدة على توجيه نداءات للحصول على تربعات دعماً للعمليات اليت تضطلع هبـا              
 .٢٠١٠ والنظر يف احلصول على تربعات إضافية يف ٢٠٠٩الوحدة يف عام 

__________ 

لوحدة دعم التنفيذ ألن تربعات ماليزيا وهنغاريـا        املراَجع  الرقم عن ذلك الوارد يف البيان املايل        خيتلف هذا    )١(
 .٢٠٠٩ ولكنها احتسبت يف عام ٢٠٠٨وردت يف عام 
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 ٢٠٠٩ يف عام    جمموع ما ورد من أموال    كان  ،  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٨ حىتو  -١٧
 أسـتراليا، أملانيـا،   : الدول األطراف السبع التالية   قدمتها  فرنكاً سويسرياً    ٤١٦ ١٢١,٥٤ يبلغ

ومشلت هذه األموال مبلغاً قـدره      ). ١انظر اجلدول   (تركيا، شيلي، قربص، كندا، والنرويج      
قد خصصته للعملية اليت اتفقـت      ) يشيل( فرنكاً سويسرياً كانت دولة طرف       ١ ٥٨٤,١٥

 ملساعدهتا يف النظر يف طلبات متديد آجال الوفاء بالتزامات          ٢٠٠٦الدول األطراف عليها يف     
 .٥إزالة األلغام املنصوص عليها يف املادة 

 قد عاىن من قلة التمويل، فقد طلب مدير وحدة دعم التنفيـذ  ٢٠٠٩وملا كان عام     -١٨
 ١ويف  . ٢٠١٠لى توجيهات بـشأن ختطـيط ميزانيـة عـام           احلصول من جلنة التنسيق ع    

، أعرب املشاركون يف جلنة التنسيق عن رغبتهم يف أو تواصل الوحـدة   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
وأبلغ مدير  . ٢٠٠٩ باملستوى الذي قدمت به خدماهتا يف عام         ٢٠١٠تقدمي خدماهتا يف عام     

 على هذا األساس، وأهنا ستشمل      ٢٠١٠الوحدة جلنة التنسيق بأنه سيقوم بإعداد ميزانية عام         
 مليون فرنك سويسري، على أن تتوىل جلنة التنسيق مسؤولية تأمني           ١,٢تكاليف مببلغ يناهز    

 . املوارد الالزمة لدعم هذه امليزانية

، أيدت جلنة التنسيق خطة عمل وميزانية وحدة        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ويف    -١٩
حاطة علماً مبسؤولية الدول األطراف عن ضمان توفري التمويل         ، مع اإل  ٢٠١٠دعم التنفيذ لعام    

 مليون فرنك سويسري إىل جانب التمويل الـالزم لتغطيـة أي   ١,٢الالزم هلذه امليزانية البالغة  
أمـوال  اسـتعراض   وعالوة على ذلك، وافقت جلنة التنسيق على        . ٢٠٠٩عن عام   ينتج  عجز  

 وعلـى تزويـد الوحـدة       ٢٠١٠ة شهور يف عام     وحدة دعم التنفيذ على األقل مرة كل ثالث       
 .بتوجيهات الختاذ إجراءات من أجل التصدي ألية حالة نقص مستمرة يف التمويل

  الدعم اإلضايف الذي تلقته وحدة دعم التنفيذ واألموال اليت قامت بإدارهتا    
وحتصل علـى دعـم مـن       الوحدة  تقوم هبا   باإلضافة إىل العمليات األساسية اليت        -٢٠
، تلقـت الوحـدة   للوحدةربعات اليت تقدمها الدول األطراف للصندوق االستئماين التابع  الت

  :٢٠٠٩الدعم اإلضايف التايل أو قامت بإدارة األموال اإلضافية التالية يف عام 
ال تدخل التكاليف املتعلقة باهلياكل األساسية واخلدمات األساسـية الـيت             )أ(  

ولوجيا املعلومات، واالتصاالت الـسلكية والالسـلكية،       احليز املكتيب، وتكن  (تدعم الوحدة   
والربيد، وتنسيق املنشورات، ودعم تكاليف السفر، وإدارة املـوارد البـشرية، واحملاسـبة،             

الصندوق يف التكاليف اليت يغطيها     )  ذلك من بنود الدعم اإلداري     ومراجعة احلسابات وغري  
، يزانية العامة ملركز جنيف الـدويل     املا  فهذه التكاليف تغطيه  . االستئماين التابع للوحدة  

 ٤٤٠ ٠٠٠نحـو  بهذه التكاليف قدرت على أساس األموال اليت توفرها سويسرا، وقد        
  .٢٠٠٩فرنك سويسري يف عام 
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تغطي ميزانية وحدة دعم التنفيذ التكاليف املرتبطـة بتقـدمي توجيهـات              )ب(  
نيف الدويل التكاليف املرتبطة بإدارة     ية لربنامج الرعاية، بينما تغطي ميزانية مركز ج       جاستراتي

 ٤٠ ٠٠٠وبلغت هذه التكاليف    . برنامج الرعاية على أساس األموال اليت توفرها سويسرا أيضاً        
 .٢٠٠٩فرنك سويسري يف عام 

تغطي ميزانية وحدة دعم التنفيذ التكاليف املرتبطة بتقدمي الدعم للرؤسـاء             )ج(  
جتماعات اللجان الدائمة، بينما تغطي     الية الالزمة   باألعمال التحضري قيامهم  املشاركني لدى   

ميزانية مركز جنيف الدويل، على أساس األموال اليت توفرها سويسرا، تكاليف استضافة هذه             
، سيشمل ذلك للمرة األوىل تكاليف توفري خدمات الترمجـة          ٢٠١٠ويف عام   . االجتماعات

لت ميزانيتا الوحدة تكـاليف     ، مش ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي   . يف هذه االجتماعات  الشفوية  
، كانت جهتان ماحنتان تتربعان بتقدمي خدمات       ٢٠٠٨وقبل عام   .  الشفوية خدمات الترمجة 

، أفادت اجلهة الرئيسية املاحنة بأهنا مل تعد يف موقف يسمح           ٢٠٠٨ويف عام   .  الشفوية الترمجة
  .هلا بتوفري األموال لتغطية هذه التكاليف

العمـل  تنفيذ  مواصلة  لوحدة  لاالحتاد األورويب،   مها  قداألموال اليت   أتاحت    )د(  
ذلك تلبية طلبـات    ومشل   .تفاقية وتنفيذها الاحتقيق عاملية   املشترك لالحتاد األورويب من أجل      

طراف لزيارات استشارية تقنية قصرية األجل ودعم مخس دول أطراف الستـضافة            األدول  ال
االحتاد األورويب تغطية تكاليف منـصب      من  املقدمة  وأتاحت األموال   . حلقات عمل إقليمية  

العمـل  وينتهي  ). املشترك لالحتاد األورويب  العمل  هو منصب منسق    (موظف واحد متفرغ    
 .٢٠١٠مايو /املشترك يف أيار

أموال املشاريع اليت قدمتها أستراليا وبلجيكا وسويسرا والنـرويج،         أتاحت    )ه(  
ويف . الستشارية املتعلقة مبساعدة الضحايا   وحدة دعم التنفيذ تغطية تكاليف معظم األنشطة ا       ل

مساعدة الضحايا جمال عمـل     يف  ، تقرر أن يصبح دعم الوحدة للدول األطراف         ٢٠٠٩عام  
وهذا يعين ضرورة تقدمي املشورة والدعم إىل الدول األطـراف ذات  . برناجميا أساسياً للوحدة 

ومـن مث،   . الستـشارية الصلة طاملا تواصلت حاجتها ورغبتها يف احلصول على اخلدمات ا         
 اخلدمات االستشارية األساسية املتعلقة مبساعدة الضحايا    ٢٠١٠ستدرج للمرة األوىل يف عام      

  .يف ميزانية الصندوق االستئماين التابع للوحدة
تقـدمي  وحدة دعم التنفيـذ     لالنرويج،  قدمتها  أموال املشاريع اليت    أتاحت    )و(  

وقد أتاح ذلك يف مجلة أمـور       .  االستعراضي الثاين  خدمات معززة إىل الرئيس املعني للمؤمتر     
  ).رتاخينااقمة كلهو منصب منسق االتصاالت (تغطية تكاليف منصب موظف مؤقت 

وحدة دعم التنفيذ االستمرار يف تنفيذ      لأستراليا،  قدمتها  األموال اليت   أتاحت    )ز(  
 األطراف يف منطقـة   استراتيجية الدول الصغرية، مبا يف ذلك بالعمل على مساعدة الدول غري          

  .احمليط اهلادئ يف تذليل العقبات اليت ال تزال تعترض التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها
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  :١اجلدول 
  التربعات للصندوق االستئماين التابع لوحدة دعـم التنفيـذ

  
  ٢٠٠٨التربعات الواردة يف 

  فرنك سويسري

  ٢٠٠٩رعات الواردة يف ـالتب
 )نوفمرب/اين تشرين الث١٧حىت (

  فرنك سويسري
     ٤٤ ١٣٣,٠٠  إسبانيا
   ٨٦ ٥٠٠,٠٠   ٦٣ ٠٠٠,٠٠  أستراليا
     ١ ٠٠٠,٠٠  ألبانيا
   ٣٠ ٢٢٤,٠٠    ٢٤ ٢٩٨,٥٠  أملانيا
     ٥٥ ٠٨٠,٦٦  أيرلندا
     ٦٤ ٧٩٦,٠٠  إيطاليا
   ٣ ٣٤٨,٣٠   ١ ٩٧٣,٨٢  تركيا

     ٦٧ ٠٣٩,٨٨  اجلمهورية التشيكية
     ٧ ٩٠٦,٥٠  سلوفينيا
   ٢١ ٢٨١,٠٠   ١٥ ٢٨٥,٠٠  شيلي
   ٤ ٥٦٠,٠٠   ٢ ٧٠٠,٠٠  قربص
     ١١ ٩٢١,٠٠  قطر
   ١٣٩ ٣٦٢,٣٨   ١٨ ٩٣٥,٧٥  كندا
     ١ ٧٧٤,٠٣  ماليزيا
   ١٣٠ ٨٤٥,٨٦   ١٥٧ ٥٥٧,٩٠  النرويج
     ٥٥ ٨٧٢,٦٧  النمسا
      ١٠ ٧٣٧,٤٣  هنغاريا

   ٤١٦ ١٢١,٥٤   ٦٠٤ ٠١٢,١٤  اجملموع
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  املرفق الرابع

  قائمة بالوثائق    
APLC/CONF/2009/1        مقـدم مـن. جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي الثاين

 الرئيسة املعّينة للمؤمتر االستعراضي الثاين

APLC/CONF/2009/2  مقدم من الرئيسة. برنامج العمل املؤقت للمؤمتر االستعراضي الثاين
 املعّينة للمؤمتر االستعراضي الثاين

APLC/CONF/2009/3  مقـدم مـن. ع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثاين     مشرو
 الرئيسة املعّينة للمؤمتر االستعراضي الثاين

APLC/CONF/2009/4   التكاليف املقدرة لعقد االجتماعني التحـضرييني األول والثـاين
للمؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر

أللغام املضادة لألفراد وتـدمرياستعمال وتكديس وإنتاج ونقل ا    
 مذكرة من األمانة. تلك األلغام

APLC/CONF/2009/5          ٢٠٠٨نـوفمرب   /تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ، تشرين الثاين
مقدم من مدير مركز جنيـف. ٢٠٠٩نوفمرب  /إىل تشرين الثاين  

 الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 

APLC/CONF/2009/6   ليف املقدرة لعقد االجتماع العاشر للدول األطراف يف اتفاقيةالتكا
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد

 مذكرة من إعداد األمانة. وتدمري تلك األلغام

APLC/CONF/2009/7   تقرير عن عملية إعداد وتقدمي الطلبات املتعلقة بتمديد املواعيـد
مقدم من. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والنظر فيها،    ٥دة  النهائية مبوجب املا  

 رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف

APLC/CONF/2009/8/Rev.1   تقييم وحدة دعم التنفيذ التابعة التفاقية حظر استعمال وتكديس
ورقـة: وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام       

.ر االختصاص املمكنة  معلومات أساسية والوالية املقترحة وعناص    
 مقدم من الرئيسة املعّينة للمؤمتر االستعراضي الثاين

APLC/CONF/2009/9   التقرير النهائي 
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APLC/CONF/2009/WP.1/Rev.1   املـشروع املـنقح خلطـة عمـل كارتاخينـا،.  التزام مشترك
.إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد      : ٢٠١٤-٢٠١٠

 قدم من الرئيسة املعّينة للمؤمتر االستعراضي الثاينم

APLC/CONF/2009/WP.2  

Add.1و 
مشروع استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكـديس 

:وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام           
مقدم من الرئيسة املعّينة للمـؤمتر. اجلزء األول . ٢٠٠٩-٢٠٠٥
 اضي الثايناالستعر

APLC/CONF/2009/WP.3  طلب متديد املهلة احملددة إلجناز عملية تدمري األلغام املضادة لألفراد
 مقدم من أوغندا. موجز.  من االتفاقية٥وفقاً للمادة 

APLC/CONF/2009/WP.4  حتليل الطلب املقدم من أوغندا لتمديد املوعد األخري احملدد إلمتـام
مقدم من.  من االتفاقية٥دة لألفراد وفقاً للمادة تدمري األلغام املضا

رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف نيابة عن الدول األطراف
 املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/CONF/2009/WP.5  طلب متديد املوعد النهائي الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد
 مقدم من كمبوديا. تنفيذيموجز .  من االتفاقية٥عمالً باملادة 

APLC/CONF/2009/WP.6  حتليل الطلب الذي قدمته كمبوديا لتمديد األجل احملدد إلكمـال
مقدم من.  من االتفاقية٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف باسم الدول األطـراف
 داملسند إليها حتليل طلبات التمدي

APLC/CONF/2009/WP.7 Corr.1 

[English Only]و 
حتليل الطلب الذي قدمته طاجيكستان لتمديـد األجـل احملـدد 

. من االتفاقية  ٥إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة        
مقدم من رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف باسم الـدول

 مديداألطراف املسند إليها حتليل طلبات الت

APLC/CONF/2009/WP.8   التزام مشترك من أجل عامل خالٍ مـن األلغـام     . مشروع إعالن:
)النرويج(مقدم من الرئيسة املعّينة     . ٢٠٠٩إعالن كارتاخينا لعام    

 للمؤمتر االستعراضي الثاين) كولومبيا(والبلد املضيف 

APLC/CONF/2009/WP.9    األلغام املضادة لألفرادوعد النهائي الستكمال تدمري   طلب متديد امل 
 مقدم من طاجيكستان. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥عمالً باملادة 

APLC/CONF/2009/WP.10  طلب متديد املهلة احملددة إلجناز عملية تدمري األلغام املضادة لألفراد
 مقدم من األرجنتني. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥وفقاً للمادة 
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APLC/CONF/2009/WP.11  حتليل الطلب املقدم من األرجنتني لتمديد املهلة احملـددة إلجنـاز
. من االتفاقيـة   ٥عملية تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة        

مقدم من رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف باسم الـدول
 األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/CONF/2009/WP.12  ورقة مقدمة من أوكرانيا. اقية أوتاوا يف أوكرانيايف تنفيذ اتف 

APLC/CONF/2009/INF.1 

[English/French/Spanish Only] 

 List of participants. Submitted by the Secretariat  

APLC/CONF/2009/CRP.1  Draft final document  

APLC/CONF/2009/MISC.1 

[English/French/Spanish Only] 

 Provisional list of participants. Submitted by the Secretariat  

APLC/CONF/2009/MISC.2 

[English Only] 

 Declaration of completion of implementation of article 5 of the 

Convention on the prohibition of the use, stockpiling, 

production and transfer of anti-personnel mines and on their 

destruction. Submitted by Greece  

APLC/MSP.9/2008/MISC.3 

[English Only] 

 Declaration of completion of implementation of article 5 of the 

Convention on the prohibition of the use, stockpiling, 

production and transfer of anti-personnel mines and on their 

destruction. Submitted by Albania  

APLC/CONF/2009/MISC.4 

[English Only] 

 Declaration of completion of implementation of article 5 of the 

Convention on the prohibition of the use, stockpiling, 

production and transfer of anti-personnel mines and on their 

destruction. Submitted by Rwanda  

APLC/CONF/2009/MISC.5 

[English Only] 

 Declaration of completion of implementation of article 5 of the 

Convention on the prohibition of the use, stockpiling, 

production and transfer of anti-personnel mines and on their 

destruction. Submitted by Zambia  

APLC/CONF/2009/MISC.6 

[English/French/Spanish Only] 

 Assisting the victims: recommendations on implementing the 

Cartagena Action Plan 2010-2014. Submitted by Belgium and 

Thailand,  Co-Chairs of the Standing Committee on Victim 

Assistance and Socio-Economic Reintegration 

        
  


