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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع احلادي عشر
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨بنوم بنه، 

  التقرير اخلتامي    
التقرير اخلتامي لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف يف اتفاقية حظر اسـتعمال              

 سـتة  و جـزأين  يتضمن   قل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام      نتاج ون إوتكديس و 
  :مرفقات، وهي على النحو التايل

  تنظيم وأعمال االجتماع احلادي عشر  -أوالً  
  مقدمة  -  ألف
  تنظيم االجتماع  -  باء
  املشاركة يف االجتماع  -  جيم
  أعمال االجتماع  -  دال
  القرارات والتوصيات  -  هاء
  الوثائق  -  واو
  اعتماد التقرير اخلتامي واختتام االجتماع  -  يزا

  ٢٠١١-٢٠١٠تقرير بنوم بنه املرحلي، : حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا  -ثانياً  

  مقدمة    
  حتقيق عاملية االتفاقية  -  أوالً
  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  -  ثانياً
  تطهري املناطق امللغومة  -  ثالثاً
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  ايامساعدة الضح  - رابعاً
  ى جوهرية لتحقيق أهداف االتفاقيةمسائل أخر  -خامساً 

  تذييالت    
  خمزونات األلغام املضادة لألفراد  -  أوالً
   من االتفاقية٣األلغام اليت أُبلغ عن االحتفاظ هبا ألغراض جتيزها املادة   -  ثانياً
  ٩التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة   -  ثالثاً

  مرفقات    
   أعمال االجتماع احلادي عشر للدول األطرافجدول  -  أوالً
 من االتفاقيـة    ٥ملادة  ا مبوجب ة احملدد اآلجالمتديد  النظر يف طلبات    تقرير بشأن     -  ثانياً

   ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
   مراكز قيادية يف اللجان الدائمةترشيد عدد الدول األطراف اليت تتوىل  -ثالثا 
التقرير املـايل األويل  ، وذ وسري أعماهلا ومتويلهام التنفي عن أنشطة وحدة دع   تقرير    - رابعاً

  ٢٠١١لعام 
  ٢٠١٢خطة عمل وحدة دعم التنفيذ وميزانيتها لعام   -خامساً 
  قائمة بوثائق االجتماع احلادي عشر للدول األطراف  - سادساً
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  تنظيم أعمال االجتماع احلادي عشر  -أوالً  

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

 على أن جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظـر         ١١ من املادة    ٢ و ١تلك األلغام يف الفقرتني     
ويف املؤمتر االستعراضي الثاين الذي عقد      . أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها        يف

، اتفقت الـدول    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠يف الفترة من    
، اجتماعـاً   ٢٠١٤األطراف على أن تعقد، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثالث يف عام             

 على  اجتماعها العاشر، يف،وإضافة إىل ذلك، اتفقت الدول األطراف. سنوياً للدول األطراف
 ٢٨ األسبوع املمتـد مـن       لخال بنوم بنه  يف   احلادي عشر للدول األطراف   عقد االجتماع   
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل /تشرين الثاين

، قُدِّم جدول أعمال مؤقت املتبعة، وعمالً باملمارسة احلادي عشر وحتضرياً لالجتماع     -٢
وبرنامج عمل مؤقت إىل اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها يف اجتماعهـا              

 ذلك االجتماع، رأى    وعلى ضوء املناقشات اليت جرت يف     . ٢٠١١يونيه  / حزيران املعقود يف 
شاركان للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن الدول األطراف           الرئيسان امل 

. اعتمادمهـا من أجل  احلادي عشر تقبل عموماً بالوثيقتني املقدمتني لعرضهما على االجتماع        
عرفة اآلراء بشأن املسائل اجلوهرية، عقد الرئيس املعّين اجتماعاً غري رمسـي يف             وسعياً إىل م  
 مجيع الدول األطراف والدول غري   ه دعيت إىل املشاركة في    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥جنيف يف   

  .املهتمةاألطراف واملنظمات 
قيـام املنـدوبني والـصحافة       للدول األطراف    احلادي عشر وسبق افتتاح االجتماع      -٣
إىل مناطق ملغومة ومواقع خـضعت       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧يف يوم   زيارات ميدانية   ب

للتطهري من األلغام يف مشال غرب كمبوديا، وإىل مركز كني كيالنغ إلعادة التأهيـل ومعهـد                
ويف املساء، أُقيم احتفال يف قصر السالم يف بنوم بنه حضره           . ودونغ للتدريب على إزالة األلغام    

زراء كمبوديا، هون سني، ومديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، هـيلني كـالرك،             رئيس و 
والوزير امللحق بديوان رئيس وزراء كمبوديا ونائب رئيس اهليئة الكمبودية إلزالـة األلغـام،              

  . من حوادث األلغام األرضية وسونغ كوسال، وهو ناشط شاب ناجٍسوكون، بارك

  االجتماعتنظيم   -باء  
 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ للدول األطراف يف     احلادي عشر  االجتماع   حافتت  -٤

السيد غازمند تورديو وكيل وزارة اخلارجية       سعادة    للدول األطراف  االجتماع العاشر  رئيس
.  للـدول األطـراف    احلـادي عـشر    جلسة انتخاب رئيس االجتمـاع       وترأس. بانيايف أل 
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ارك سوكون، الوزير امللحق بديوان رئيس وزراء       باالجتماع بالتزكية سعادة السيد      وانتخب
 مـن   ٥ للمادة    وفقاً لالجتماع، رئيساً   كمبوديا ونائب رئيس اهليئة الكمبودية إلزالة األلغام      

  .النظام الداخلي
قدم صاحب اجلاللة نوردوم سيهاموين، ملك مملكة كمبوديا، ويف اجللسة االفتتاحية،   -٥

مكتـب األمـم    ، مدير   جارمو ساريفو تال السيد   و، مث   رسالة إىل االجتماع مصورة بالفيدي    
وإضافة إىل  . رسالة من األمني العام لألمم املتحدة     )  جنيف رعف(لشؤون نزع السالح    املتحدة  

مها احلملة الدولية   و رسالة باسم احلائزين على جائزة نوبل للسالم         دينيس كوغالن  ذلك، تال 
 أوليفيه فودوز، نائب رئيس اللجنة الدوليـة        كما تال . حلظر األلغام األرضية وجودي وليامز    

 وخاطبت اجللسة الـدكتورة     ،من رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية      رسالة   للصليب األمحر، 
   .رئيسة اجمللس التأسيسي ملركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةهايرينغ  باربرا
، أقر االجتماع ٢٠١١نوفمرب /رين الثاين تش٢٨ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   -٦

ويف اجللسة  .  جدول أعماله الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير        احلادي عشر للدول األطراف   
   .APLC/MSP.11/2011/2نفسها، اعتمد االجتماع برنامج عمله الوارد يف الوثيقة 

 ممثلـو   ادي عشر، احل كنواب لرئيس االجتماع     ،خب بالتزكية ، انتُ ذاهتاويف اجللسة     -٧
أستراليا، ألبانيا، أوغندا، تايلند، سويسرا، الفلبني، كمبوديا، كندا، كولومبيا،         : الدول التالية 

 الذي كان يـنص علـى       )١( وعليه، ُعدل النظام الداخلي الجتماع الدول األطراف       .توانيايل
عدد إىل تسعة يف    انتخاب مثانية نواب للرئيس، وقد كان ذلك هو عددهم تقليدياً، مث ارتفع ال            

   الوقت الراهن عقب إنشاء جلنة دائمة جديدة معنية باملوارد والتعاون واملـساعدة يترأسـها              
  . رئيس مشارك

 بـروم تـسمية سـعادة الـسيد       أيـضاً   اجللسة    االجتماع باإلمجاع يف هذه    وأقر  -٨
األمـني  قيام  وأحاط االجتماع علماً أيضاً ب    .  أميناً عاماً لالجتماع   سوباكمونكول، كمبوديا، 

 بيتر كوالروف، مدير فرع إدارة األمم املتحدة لشؤون نـزع           دالعام لألمم املتحدة بتعيني السي    
 مـدير   السالح يف جنيف، أميناً تنفيذياً لالجتماع، وقيام الرئيس بتعيني السيد كري برينكرت،           

  .وحدة دعم التنفيذ، منسقاً تنفيذياً لدى الرئيس

  املشاركة يف االجتماع  -جيم  
، ريترياإ ،، األردن األرجنتني،  إثيوبيا:  وهي اً، دولة طرف  ٨٢ اشتركت يف االجتماع    -٩
 أوكرانيـا،  أوغندا، ندونيسيا،إ،  أنغوال،  إكوادور، ألبانيا، أملانيا   أفغانستان، ستراليا،أسبانيا،  إ
، يبـنن، بورونـد   بلجيكا،    دار السالم،  بروين ،الربتغال،  الربازيل ، باالو ،يطالياإ ،يرلنداآ

__________ 

)١( APLC/MSP.8/2007/5 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧، مؤرخة.  
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، مجهوريـة   اجلمهوريـة التـشيكية    اجلزائر،، شيلي،   تشاد،   تايلند البوسنة واهلرسك، بريو،  
الـدامنرك،   ، جنوب أفريقيـا   ، السابقة ةيوغوسالفيالمجهورية مقدونيا   ،   الدميقراطية الكونغو
، صـربيا ،  سويـسرا ، الـسويد،    الـسودان السنغال،   ،سلوفينيا، سلوفاكيا،   البيضاء روسيا

، قطـر ،   قـربص  ،فيجي،   الفلبني فرنسا،،  بيساو، غينيا  -غينيا  غانا،   ،راق الع طاجيكستان،
 كينيا،  ،الكويت،  ، الكونغو كولومبيا،  كنداكرسي الرسويل، كرواتيا،كمبوديا،    ال ،الكامريون
 يرلندا الـشمالية،  آملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    امل،   املكسيك ماليزيا،،   مايل ،غلكسمبور
 ،اليمن، تركيـا  ،  هولندا،  هنغاريا ، نيوزيلندا، نيجرييا،   النمسا  النرويج، ،مبيقاموز موريتانيا،

  . اليونان ، اليابان،)البوليفارية -مجهورية ( فرتويال ،، زمبابويزامبيا، جنوب السودان
تـدخل   االتفاقية ولكنها مل   انضمت إىل واشتركت يف االجتماع بصفة مراقب دولة         -١٠

واشتركت يف االجتماع بصفة مراقب دولة موقعة       . توفالو: وهيحيز النفاذ بالنسبة إليها بعد      
 مـن االتفاقيـة،     ١١ من املادة    ٤على االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها، وذلك وفقاً للفقرة          

 وإضـافة إىل ذلـك،      .بولندا:  من النظام الداخلي لالجتماع، وهي     ١ من املادة    ١والفقرة  
خرى غري طرف يف االتفاقية، وفقاً ألحكام        دولة أ  ١٤اشتركت يف االجتماع بصفة مراقب      

 من النظام الداخلي لالجتمـاع،      ١ من املادة    ١ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤الفقرة  
اإلمارات العربية املتحدة، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سـنغافورة،         : التاليةهي الدول   و

اململكة العربية  ،  )املوحدة -واليات  (رونيزيا  ميك لبنان،    فييت نام،  فنلندا،  الصومال، الصني،
  .، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية ميامنارالسعودية، منغوليا،

 من  ١ من املادة    ٣ و ٢ من االتفاقية والفقرتني     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      -١١
ات الدوليـة   واملؤسسبصفة مراقب املنظمات    االجتماع  النظام الداخلي لالجتماع، حضرت     

االحتاد األورويب، ومركـز    : واملنظمات اإلقليمية والكيانات واملنظمات غري احلكومية التالية      
جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية، واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، وجلنـة             

محر، ومنظمـة   واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األ       الصليب األمحر الدولية،  
، وبرنامج األمم املتحـدة     واليونيسيفالبلدان األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،        

اإلمنائي، ودائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، ومكتب األمم املتحدة لشؤون نـزع      
  .ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،السالح

 من النظام  ١ من املادة    ٤ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      -١٢
املنظمـة  : الداخلي لالجتماع، حضرت املنظمات األخرى التالية االجتماع بصفة مراقـب         

ومنظمـة تطهـري    ،  مركز التثبيت واالنتعاش الدوليني   ، و )APOPO(الدولية للقوارض املدربة    
، )HALO(نظمة دعم احلياة يف املناطق اخلطـرة        األرض من األلغام، والصندوق االستئماين مل     

  .والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام
مجيع الوفـود واملنـدوبني     تضم   قائمة   APLC/MSP.11/2011/INF.1وترد يف الوثيقة      -١٣

  .احلادي عشرالذين حضروا االجتماع 
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  أعمال االجتماع  -دال  
 ٢٨ جلسات عامة يف الفترة مـن  ١٠ للدول األطراف  احلادي عشر جتماع  عقد اال   -١٤

،  األوىل ةالعاماجللسات  ويف أثناء   . ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 
    أدلت عدة دول أطراف ووفود مراقبة ببيانات عامة شفوية أو قدمت بيانـات خطيـة ذات                

  .طابع عام
 الثانية، قدم رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف تقريـراً عـن            ويف اجللسة العامة    -١٥

 وتقدمي تلك الطلبـات والنظـر       ٥عملية إعداد طلبات متديد األجل النهائي احملدد وفقاً للمادة          
 ٤ طلبات للتمديد وفقاً للفقـرة بالفعل وإضافة إىل ذلك، فإن الدول األعضاء اليت قدمت       . فيها

 وهي اجلزائر وشيلي والكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وإريتريا          من االتفاقية  ٥من املادة   
       قد عرضت طلباهتا أثناء اجللسات العامة، وتـرد ملخـصات تنفيذيـة لتلـك الطلبـات يف                 

 APLC/MSP.11/2011/WP.5 و APLC/MSP.11/2011/WP.4 و APLC/MSP.11/2011/WP.2الوثائق  
إىل ذلك، قدم رئـيس      وباإلضافة .APLC/MSP.11/2011/WP.15 و APLC/MSP.11/2011/WP.9و

املؤمتر العاشر لألطراف حتليالً لطلبات أربعـة مـن هـذه الـدول علـى حنـو مـا ورد يف                     
 APLC/MSP.11/2011/WP.7و APLC/MSP.11/2011/WP.3 وAPLC/MSP.11/2011/WP.1 الوثــائق

اخلامسة،   الدولة ، إضافة إىل ورقة تضمنت مالحظات بشأن طلب       APLC/MSP.11/2011/WP.11و
  . Corr.1 وAPLC/MSP.11/ 2011/WP.16على حنو ما ورد يف الوثيقة 

 يف احلالـة العامـة      ة إىل التاسعة، نظر االجتماع    ني أثناء اجللسات العامة من الثا     ويف  -١٦
لالتفاقية وتنفيذها، مستعرضاً ما أُحرز من تقدم وما تبقى من حتديات على صـعيد حتقيـق                

ويف هذا الصدد، رحب    . ٢٠١٤-٢٠١٠ويف تطبيق خطة عمل كارتاخينا      أهداف االتفاقية   
 الذي يرد يف اجلزء الثاين من       ٢٠١١-٢٠١٠ املرحلي   بنوم بنه االجتماع ترحيباً حاراً بتقرير     

هذا التقرير، باعتباره وسيلة هامة لدعم تنفيذ خطة عمل كارتاخينا عن طريق قياس ما أُحرز               
، وإبراز جماالت العمل ذات األولويـة       لعاشر للدول األطراف  االجتماع ا من تقدم منذ انعقاد     

بالنسبة إىل الدول األطراف يف الفترة الفاصلة بني اجتماعي الدول األطراف احلادي عـشر              
  .٢٠١٢املقرر عقده يف عام والثاين عشر 

ويف سياق نظر االجتماع أيضاً يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، ناقش االجتماع              - ١٧
ا أُحرز من تقدم منذ االجتماع العاشر يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية، وأشار بتقـدير إىل                م

 باخلالفـة يف    اإلشـعار ، وإيـداع    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣انضمام توفالو إىل االتفاقية يف      
، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١االنضمام إىل االتفاقية من قبل مجهورية جنوب السودان يف    

حدوث كما أعرب االجتماع عن قلقه العميق إزاء        . رب انضمام فنلندا إىل االتفاقية    وإعالن قُ 
من جانب دول غري أطراف     بعد االجتماع العاشر،     ،أللغام املضادة لألفراد  استخدام جديد ل  

وأشار االجتماع إىل أمهية إشراك الدول غـري  . يف االتفاقية وجهات مسلحة غري تابعة للدول 
ويف هذا الصدد، طلب االجتمـاع  . ستويات، مبا يف ذلك املستويات العليا األطراف ومجيع امل  
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كل واحدة من الدول غـري      ، األمني العام لألمم املتحدة،      ة لالتفاقية الوديعاجلهة  اطب   خت أن
  . على التوقيع على االتفاقية واالنضمام إليهاةحثها بشداألطراف و

ناقش االجتماع  عامة لالتفاقية وتنفيذها،    ويف سياق نظر االجتماع أيضاً يف احلالة ال         -١٨
التقدم الذي أُحرز منذ االجتماع العاشر فيما يتعلق بتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد،             
وتطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا، وأُشري على وجه اخلصوص إىل إعالن تركيا أهنا             

، فضال عن إعالن    ٤اد لألفراد، عمالً باملادة     استكملت تدمري مجيع خمزوناهتا من األلغام املض      
 مـن   ٥نفيذ االلتزامات املتعلقة بإزالة األلغام مبوجـب املـادة          كل من بوروندي ونيجرييا ت    

  األهـداف األساسـية    حتقيـق لتحديات اليت ال تزال تواجه      ا االجتماع   قّيمكما  . االتفاقية
ويف هذا السياق،   .  على هذه التحديات   يف التغلب من أمهية   لتعاون واملساعدة   ما ل لالتفاقية، و 

 اجلدد للجنة الدائمة    طرحها الرؤساء املشاركون  أحاط االجتماع علماً باألفكار امللموسة اليت       
 على اختاذ إجـراءات يف هـذا        املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة وجهات أخرى، وشجع      

طلب االجتماع من    كما   .اجلديدة  بغية حتقيق االستفادة املثلى من هذه اللجنة الدائمة        الصدد
مجيع الدول األطراف االلتزام جمدداً، حىت يف األوقات اليت تشهد صعوبات مالية، جبعل العامل              

ويتحقق فيه العيش الكرمي والرخاء     قوق  احلُتحترم فيه    من األلغام املضادة لألفراد،      ياًخالمكاناً  
  .لجميع من نساء وفتيات وفتيان ورجالل

نوفمرب، ُنظمت جلسة غري رمسية     / تشرين الثاين  ٣٠ ما بعد ظهر يوم      ويف فترة   -١٩
دراسة اجلهود املبذولة طوال عقدين إلهناء املعاناة ووقوع ضحايا بسبب األلغام "بعنوان 

، وذلك بناًء على اقتراح قدمه الرئيس املعني لالجتماع احلادي عشر يف "املضادة لألفراد
الفرصة املتمثلة يف عودة االتفاقية إىل أحد املناطق اليت ، بغية اغتنام ٢٠١١يونيه /حزيران

شهدت ميالد احلركة املناهضة لأللغام، من أجل دراسة ما بذلته جمموعة كـبرية مـن      
إهناء املعاناة ووقـوع ضـحايا      اجلهات الفاعلة من جهود على مدى عقدين يف سبيل          

  .بسبب األلغام املضادة لألفراد
أُشـري إىل أن     أيضاً يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيـذها،         ويف سياق نظر االجتماع     -٢٠

االجتماع العاشر للدول األطراف قد كلّف رئيسه بأن يقوم، بالتشاور مع الدول األطراف،             
وأشارت . بشأن وحدة دعم التنفيذ   إلزالة األلغام   بإبرام اتفاق معّدل مع مركز جنيف الدويل        

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ور قد أُبرم يف الدول األطراف إىل أن االتفاق املذك
، أشار االجتماع إىل مقرر نظر أيضاً يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهااليف سياق و  - ٢١

االجتماع العاشر بشأن تكليف رئيس االجتماع العاشر بإنشاء فريق غري رمسـي مفتـوح              
وصـيات ومـشاريع     لتمويل وحدة دعم التنفيذ وتقدمي ت      منوذج جديد العضوية للنظر يف    

بشأن النموذج املايل األكثر مشوالً وجدوى ليعتمده االجتماع احلادي عشر للدول     مقررات  
وقدم رئيس االجتماع العاشر تقريراً شفوياً عن أداء فريق العمل، كما أحـاط              .األطراف

علما بالتوصيات املقدمة من رئيس االجتماع العاشر للمحافظة على نتائج العمـل الـذي           
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، وشجع على اختاذ إجراءات يف هذا الصدد بغيـة          ٢٠١١ به الفريق العامل يف عام       اضطلع
العمل على حتسني منوذج التمويل الراهن وكفالة تقدمي تربعات كافية لوحدة دعم التنفيـذ   

  . طاملا مل يطرأ تغيري على منوذج التمويل
التوجيـه  "إلشـارة إىل     وا حلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها   نظر أيضاً يف ا   اليف سياق   و  -٢٢

الذي اعتمده االجتماع العاشر لألطراف     " الصادر عن الدول األطراف إىل وحدة دعم التنفيذ       
وطلب فيه من الوحدة اقتراح خطة عملها وميزانية أنشطتها للعام التايل من أجل عرضـهما               

فـق  على وحدة التنسيق إلقرارمها، مث على االجتماع احلادي عشر للموافقـة عليهمـا، وا             
 بعد إقرارمها من قبل جلنة  ٢٠١٢االجتماع على خطة عمل وميزانية وحدة دعم التنفيذ للعام          

  . نوفمرب/ تشرين الثاين٣التنسيق يف 
" التوجيه الصادر عن الدول األطراف إىل وحدة دعم التنفيذ        "إىل  اً  ولدى اإلشارة أيض    -٢٣

  خطيـاً لدول األطراف تقريـراً الذي كلّف الوحدة بأن تقدم إىل كل اجتماع من اجتماعات ا       
  سنوياً  مالياً ، وأن تقدم إىل جلنة التنسيق تقريراً      وحدة وسري أعماهلا ومتويلها   الأنشطة  عن  اً  وشفوي

 ما مث تقدميه  اجلارية عن السنة    أولياً تقريراًو السابقةيكون قد خضع ملراجعة احلسابات عن السنة        
د وافق االجتماع على التقريـر املتعلـق   قف، ماهإىل االجتماع احلادي عشر للموافقة علي   اً  الحق

بأنشطة ومتويل وحدة دعم التنفيذ، الوارد يف املرفق الرابع من هذا التقرير، وعلى البيان املـايل                
  . ٢٠١٠للوحدة الذي خضع ملراجعة احلسابات عن عام 

إىل قـرار   ، أُشري   حلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها   أيضاً يف ا  االجتماع  يف سياق نظر    و  -٢٤
راكـز  إمكانية ترشيد أعداد الدول األطراف اليت تتـوىل م        االجتماع العاشر لألطراف بشأن     

،  باسـم جلنـة التنـسيق   ،أن يقدم الرئيس، طُلب يف هذا الصدد وقيادية يف اللجان الدائمة،     
، من أجل اختاذ قرار هبذا الشأن       ٢٠١١يونيه  /موافقته إىل اجتماع اللجنة الدائمة يف حزيران      

ووافقت الدول األطراف على االقتراح املقدم      . احلادي عشر للدول األطراف   جتماع  االثناء  أ
من رئيس االجتماع العاشر الذي يقضي بتقليص عدد الدول اليت تتوىل مراكز قيادية من أربع          
دول إىل دولتني يف كل جلنة دائمة، وسينفذ هذا املقترح على مـرحلتني، مثلمـا يـرد يف                  

  .من هذا التقرير الثالث املرفق
 االجتماع بارتياح إىل اجلهود اليت ُبذلت وفقا لقرار االجتماع العاشر املتعلق            وأشار  -٢٥

 بطريقـة  ٢٠١١بالطلب من جلنة التنسيق أن تنظم أسبوع اجتماعات اللجان الدائمة يف عام    
ل ختصص الوقت الالزم للرؤساء املشاركني، وفرادى الدول األطراف، وغريها الختبار سـب           

جديدة لالستفادة من برنامج العمل فيما بني الدورات بغية تشديد التركيز على الـسياقات              
. الوطنية أو القيام يف غري تلك احلال بتوفري دعم مبتكر للتقدم يف تنفيذ خطة عمل كارتاخينا               

   .٢٠١٢وشجع االجتماع جلنة التنسيق على النظر يف بذل جهود مماثلة يف عام 
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 من االتفاقية، الفرصـة  ١١لعامة العاشرة، أتاح االجتماع، وفقاً للمادة ويف اجللسة ا    -٢٦
 ويف الطلبات املقدمـة     ٧يف سياق التقارير املقدمة مبوجب املادة       /للنظر يف املسائل الناشئة عن    

  . ٨مبوجب املادة 

  رات والتوصياتاقرال  -هاء  
  مع مراعاة ما قدمه رئيس     رات التالية، ا القر العاشرةاختذ االجتماع يف جلسته العامة        -٢٧

 من االتفاقية، ومع مراعـاة      ٥ من حتليالت للطلبات املقدمة مبوجب املادة        االجتماع العاشر 
  :الطلبات نفسها

وقّيم االجتماع الطلب الذي قدمته اجلزائر لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا             )أ(  
 من االتفاقيـة،    ١-٥مة عمالً باملادة    الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغو       

  ؛٢٠١٧أبريل / نيسان١ومتت املوافقة على التمديد حىت 
ائر  أن اخلطة اليت قدمتها اجلز     ،لدى املوافقة على الطلب   والحظ االجتماع،     )ب(  

استكمال التنفيذ    ملا ذكرته يف طلبها،    قابلة للتنفيذ وشاملة وكاملة، وأن بإمكان اجلزائر، وفقاً       
  ؛٢٠١٧أبريل / نيسان١حبلول 

 ملـا   ، الحظ االجتماع أن اجلزائر، وفقـاً       أيضاً لدى املوافقة على الطلب   و  )ج(  
صعوبة يف حتديد موعد دقيق الستكمال التنفيذ بالنـسبة إىل ثالثـة             تواجه ذكرته يف طلبها،  

مزروعـة يف صـخور     حقول ألغام حمددة ذات خصائص حمددة تشمل وجود ألغام شظوية           
، واملناطق امللغومة املغطاة بالرمل، وأشار االجتماع إىل أن بإمكان اجلزائر           )انيتالغر(الصوان  

االستفادة من مناقشة حالتها مع دول أطراف أخرى واجهت مشكالت وحتديات مماثلـة،             
.  حتسني معدالت التطهري ويفضي إىليكون مفيداً للجميعالتعاون املتبادل قد هذا وأضاف أن 

ية استفادة اجلزائر من كافة الوسائل التقنية وغري التقنية بغية اإلفراج           كما الحظ االجتماع أمه   
  ؛عن املناطق املشتبه يف أهنا خطرة

راحـل   امل سـرد  أن   االجتمـاع  الحظ   ، أيضاً لدى املوافقة على الطلب   و  )د(  
أن والذي أدرجته اجلزائر يف طلبها، من شـأنه          الذي ينبغي حتقيقه،  السنوية للتقدم   األساسية  

 التنفيـذ    جمـال  يف تقييم التقدم احملرز يف    إىل حد كبري     ومجيع الدول األطراف     اجلزائرعد  يسا
يف هذا الصدد أن كال الطرفني ميكن أن يستفيد          أيضاً االجتماعالحظ  و. خالل فترة التمديد  

خـالل   دثة عن املراحل األساسية السنوية للتقـدم املتوقـع         معلومات حم  اجلزائرإذا قدمت   
  ؛لثاملؤمتر االستعراضي الثايف  الدول األطراف واتجان الدائمة واجتماعاللاجتماعات 

وقّيم االجتماع الطلب الذي قدمته شيلي لتمديد املوعد النهائي احملدد هلـا              )ه(  
 من االتفاقيـة،    ١-٥الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة           

  ؛٢٠٢٠مارس / آذار١يد حىت ومتت املوافقة على التمد
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 فـإن  ، اخلطة املعروضة  والحظ االجتماع أنه على الرغم من إمكانية تطبيق         )و(  
        لإلفراج عـن األراضـي، وهـو       عمليات حمسنة    ا قد اضطلعت بتنفيذ    إىل أهن   أشارت شيلي

 من   بسرعة أكرب  تنفيذال  عملية  يف  املضي قدماً  من وضع ميكنها    أصبحت يف  قد   اأهنب ما يوحي 
يعود بالفائـدة   بذلك ميكن أن    ضطالع   اال أنو،   مقدار الوقت املطلوب   تلك اليت يدل عليها   

املنـافع  بالنظر إىل اإلشارة اليت ذكرت فيهـا شـيلي          كل من االتفاقية وشيلي نفسها      على  
  ؛إزالة األلغامتتحقق بفضل االقتصادية اليت سوف  -االجتماعية 

 من شـأن اجلـدول   أن االجتماع الحظ، لدى املوافقة على الطلب أيضاً  و  )ز(  
 ومجيع الدول األطراف على تقييم تقدم       شيليتقدم مساعدة كبرية ل   الزمين املدرج يف الطلب     
ويف هذا الصدد، الحظ فريق التحليـل أن الطـرفني ميكـن أن             . التنفيذ خالل فترة التمديد   

اجتماعات اللجـان    اجلدول الزمين خالل     ا معلومات حمدثة عن هذ    شيلييستفيدا من تقدمي    
  ؛ واملؤمترات االستعراضيةالدائمة واجتماعات الدول األطراف

وقّيم االجتماع الطلب الذي قدمته مجهورية الكونغو لتمديد املوعد النهائي            )ح(  
 مـن   ١-٥احملدد هلا الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة             

    / كـانون الثـاين    ١الجتماع، مع إبداء األسف، على طلب التمديد حىت         ، ووافق ا  االتفاقية
     ولدى املوافقة على الطلب، الحظت الدول األطراف أن مجهورية الكونغـو           . ٢٠١٣يناير  

وأوضحت الدول . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ منذ   ١-٥مل متتثل اللتزاماهتا مبوجب املادة      
إخفاق مجهورية الكونغو بصورة غري مسبوقة يف استكمال         لبالغ من املثري للقلق ا    األطراف أن 

  وعدم تقـدميها طلبـاً     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ حبلول   ٥تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة     
  ؛لتمديد األجل احملدد هلا قبل ذلك التاريخ للموافقة عليه

ء عـدم   إزا، أعرب االجتماع عن قلقـه       لدى املوافقة على الطلب أيضاً    و  )ط(  
 النهائيـة   اآلجـال عمليـة إعـداد طلبـات متديـد     " مجهورية الكونغو مبوجب     تصرف

اليت ُحددت يف االجتماع السابع للدول      ،  " وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها     ٥مبوجب املادة   
وأعرب االجتماع عن أسفه على وجه اخلصوص ألن تأخر تقدمي طلب مجهورية            . األطراف

يس والرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني من االضطالع بواليتـهم         الكونغو مل ميكن الرئ   
  ؛املتعلقة بتحليل الطلب

         مجهوريـة الكونغـو   لدى املوافقة على الطلب، الحـظ االجتمـاع أن       و  )ي(  
، أي معلومات مهمة لتأكيد وجود     ٢٠٠٢ يف عام     تقرير الشفافية األويل   ، منذ تقدمي  مل ُتضف 

، عـن   ٧من املادة   ) و(٧  للفقرة قدم معلومات، وفقاً  ت  املشبوهة أو نفيه، ومل    ألغام يف املناطق  
كما يالحظ االجتماع أن مجهورية     . ٥باملادة   برامج تدمري األلغام املضادة لألفراد عمالً        حالة

الكونغو مل تستفد من عروض الدعم املتكررة اليت قدمتها وحدة دعم التنفيذ وغريهـا مـن                
ؤهلة للمساعدة يف حتديد وجود أو عدم وجود ألغام مـضادة لألفـراد يف              اجلهات الفاعلة امل  

  ؛املناطق امللغومة، ومل تتح املوارد الوطنية الالزمة للقيام بذلك
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 ١٤، بطلبها التمديد ملدة      قد التزمت  الحظ االجتماع أن مجهورية الكونغو    و  )ك(  
كما الحظ  . ٢٠١٣يناير  /الثاين كانون   ١ حبلول   ٥ من املادة    ١ ةشهراً، باستكمال تنفيذ الفقر   

 تعتقد أهنا لن تكون قادرة على االنتهاء مـن       ، إذا كانت  مهورية الكونغو جلينبغي  ه   أن االجتماع
          ثـان يف موعـد      متديـد  ، أن تقدم طلـب    حبلول التاريخ املذكور   ٥ من املادة    ١تنفيذ الفقرة   

يه بطريقة مدروسة يف االجتماع      لكي جيري حتليله والنظر ف     ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١ ال يتجاوز 
  ؛الثاين عشر للدول األطراف

، الحظ االجتماع أن االلتزامـات الـيت        ولدى املوافقة على الطلب أيضاً      )ل(  
قطعتها مجهورية الكونغو يف طلبها ستساعدها وكافة الدول األطراف مساعدة كبرية يف تقييم  

ويف هذا الصدد، طلب االجتمـاع مـن         .التقدم احملرز يف عملية التنفيذ خالل فترة التمديد       
 من خطة عمل كارتاخينا، تقدمي معلومات حمّدثة عن         ١٣مجهورية الكونغو، عمالً باإلجراء     

  ؛هذه االلتزامات خالل اجتماعات اللجان الدائمة ويف االجتماع الثاين عشر للدول األطراف
 ١وجب الفقـرة    اللتزاماهتا مب  مجهورية الكونغو    ويف سياق فداحة عدم امتثال      )م(  
يف جو من التعاون لتصحيح هـذا       اً   أن تعمل مع   علىالدول األطراف   قد وافقت   ف،  ٥من املادة   

  ؛اًالوضع ومنع حدوثه جمدد
وقّيم االجتماع طلب مجهورية الكونغو متديد األجل احملدد هلا لتتمكن من             )ن(  

، ١-٥غومة، عمـالً باملـادة      استكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف املناطق املل        
  ؛٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ومتت املوافقة على التمديد حىت 

 أنه إذا كان من املؤسـف أال        االجتماعالحظ  لدى املوافقة على الطلب،     و  )س(  
بقى ت االتفاقية بالنسبة هلا من تبيان ما        نفاذبدء  تتمكن دولة طرف بعد حنو عشر سنوات من         

مجهوريـة الكونغـو     أن تكون هذه الدولة الطرف، كما يف حالـة           فمن اإلجيايب من عمل،   
، عازمة على اختاذ خطوات تتيح فهم حجم التحدي احلقيقي املتبقي ووضع خطط            الدميقراطية

 من  ٥ على وجه الدقة املهلة الزمنية اليت ستكون مطلوبة إلكمال تنفيذ املادة             تتوقعلذلك  اً  تبع
مجهوريـة الكونغـو    يقتصر طلب   أن  أمهية   هذا السياق االجتماع يف   كما الحظ   . االتفاقية

الفترة الزمنية املطلوبة لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطة استشرافية هادفة    على الدميقراطية
  ؛تبعاً لذلك
اً طلبها متديدب ،تكون قد توقعت   مجهورية الكونغو     أن االجتماعالحظ  كما    )ع(  

 التحـدي   اً من تاريخ تقدمي طلبها لتوضـيح       تقريب  إىل سنتني  ستحتاج شهراً، أهنا    ٢٦ لفترة
التقييم العام   ويالحظ االجتماع أمهية     .ٍاملتبقي، ووضع خطة مفصلة، وتقدمي طلب متديد ثان       

.  من أجل التوضيح ووضع خطة مفصلةاأللغاموالدراسة االستقصائية العامة املتعلقني مبكافحة 
 الـدول   رب مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة     وأشار االجتماع يف هذا الصدد إىل أمهية أن خت        

التقييم العام والدراسة االستقصائية العامة املـتعلقني       األطراف باجلهود املبذولة من أجل تنفيذ       
  ؛ ونتائج هذه اجلهوداأللغاممبكافحة 
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 أنه بالنظر إىل أمهية الدعم      االجتماعالحظ   ،لدى املوافقة على الطلب أيضاً    و  )ف(  
 مجهوريـة الكونغـو     مان التنفيذ يف الوقت املناسب، ميكن أن تـستفيد        اخلارجي من أجل ض   

الدميقراطية من تعزيز استراتيجياهتا يف جمال حشد املوارد، ويكون ذلك جزئياً عن طريق تقـدمي               
أمهيـة أن    االجتمـاع الحظ   ويف هذا السياق  . تكاليف التنفيذ تقدير  توضيحات إضافية بشأن    

 الدول األطراف على اخلطوات املتخذة من أجل الوفاء هبذه          اطيةتطلع مجهورية الكونغو الدميقر   
  ؛٥االلتزامات وتقدمي مزيد من التفاصيل بشأن التكاليف املتصلة بتنفيذ املادة 

 إىل أن بإمكـان مجهوريـة       االجتمـاع  أشارلدى املوافقة على الطلب،     و  )ص(  
مجهورية الكونغو الدميقراطية     ومجيع الدول األطراف االستفادة إذا قدمت      الكونغو الدميقراطية 

ما استجد من معلومات بشأن مجيع االلتزامات اليت تعهدت هبا يف طلب التمديد، وذلك أثناء            
  ؛اجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف

 النهائي احملدد هلا    األجلوقّيم االجتماع الطلب الذي قدمته إريتريا لتمديد          )ق(  
 من االتفاقيـة،    ١-٥لغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         الستكمال تدمري األ  

  ؛٢٠١٥فرباير / شباط١ومتت املوافقة على التمديد حىت 
 تـستطيع   أن من املؤسـف أالّ    االجتماع  الحظ   على الطلب،    ةلدى املوافق و  )ر(  

ذ بالنسبة هلا أن حتدد      دخول االتفاقية حيز النفا    على  تقريباً سنواتدولة طرف بعد مرور عشر      
هذه الدولة، مثلما   تعتزم  األمر اإلجيايب هو أن     أن  بيد  ستنجز من العمل،    وما  تبقى هلا   مقدار ما   

الـيت ال تـزال   لتحـديات  لنطاق احلقيقي  ال ، اختاذ خطوات لتحديد   ا إلريتري ةهو احلال بالنسب  
والحـظ  . ٥فيـذ املـادة     وإعداد خطط حتدد بدقة الفترة الزمنية املطلوبة إلمتـام تن         مطروحة  

 على الفترة الزمنية املطلوبة لتقدير الوقائع       إريتريايقتصر طلب    أن   االجتماع يف هذا السياق أمهية    
  ؛ هادفة تبعاً لذلكةذات الصلة ووضع خطة استشرافي

 لثالث سنوات، تتوقـع أن       أن إريتريا، بطلبها متديداً    االجتماعالحظ  كما    )ش(  
ت من تاريخ تقدمي طلبها لتكـوِّن فكـرة واضـحة خبـصوص      حتتاج إىل زهاء ثالث سنوا    

والحظ الفريق كـذلك  . التحديات املتبقية أمامها ولتعد خطة مفصلة وتقدم طلب متديد ثانٍ         
أنه سيكون من املفيد لو متكنت إريتريا من القيام بذلك يف أقل من ثالث سنوات بالنظر إىل                 

 والتنبؤ بأن املسح    ٥اليت ستترتب على تنفيذ املادة      إشارهتا إىل املنافع االجتماعية واالقتصادية      
  ؛قبل انتهاء املهلةالالزم لإلملام حبجم حالة انتشار األلغام سينتهي 

أن إريتريا أنه، بالنظر إىل  ولدى املوافقة على الطلب، الحظ االجتماع أيضاً     )ت(  
فمن ،  تنفيذلضمان ال قائم على شراكة متكافئة     خارجي   دعم   أوضحت ضرورة احلصول على   

 لتعبئة املوارد يف أقرب وقت ممكن تأخذ يف         ات وضع استراتيجي  املهم أن تعكف إريتريا على    
 على  املاحننيطائفة واسعة من    االعتبار، كما يستفاد من طلب التمديد، ضرورة التواصل مع          

 أن إريتريا قد تـستفيد مـن        االجتماع الحظ   ويف هذا السياق،  . الصعيدين الوطين والدويل  
تواصل مع العاملني واخلرباء االستشاريني الدوليني يف جمال مكافحة األلغام لالسـتفادة مـن              ال
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يتعلق بإعالن خلو األراضي مـن      أحدث أساليب املسح واملعدات والدروس املستخلصة فيما        
  ؛األلغام وكذلك للحصول على مصادر إضافية للتمويل الدويل

أن إريتريا ومجيع الدول    االجتماع   الحظ،  لدى املوافقة على الطلب أيضاً    و  )ث(  
األطراف على حد سواء ميكن أن تستفيد إذا قدمت إريتريا يف اجتماعات اللجان الدائمـة               

 بشأن التقدم احملرز يف تكوين فكـرة واضـحة   معلومات حمّدثة واجتماعات الدول األطراف    
  .ويف إعداد خطة مفصلةالقائمة خبصوص التحديات 

 من االتفاقيـة أيـضاً، رحـب        ٥تقدمي الطلبات مبوجب املادة     ويف سياق النظر يف       -٢٨
 عن التقدم   االجتماع العاشر للدول األطراف     حاراً بالتقرير املقدم من رئيس     االجتماع ترحيباً 

 والنظر يف   ٥ املادة   مبوجب النهائية احملددة    اآلجالاحملرز يف عملية إعداد وتقدمي طلبات حتديد        
 ،لدى النظر يف هذا التقريـر  و.هذا التقريرمن  د يف املرفق الثاينعلى حنو ما ير  هذه الطلبات،   

 تلقي عبئاً ثقيالً على ممثلي تلـك  ٥طلبات التمديد يف إطار املادة      أن عملية    االجتماع   الحظ
أوصى يف هذا السياق بأن تعكف الدول األطراف         و ،الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات    

 على النظر يف العملية بغية حتديد أساليب فعالـة تكفـل            ٢٠١٢ املكلفة هبذه العملية يف عام    
تقدمي طلبات وحتليالت عالية اجلودة، من أجل تقدمي توصيات بشأن هذه املسألة للنظر فيها              

  .يف االجتماع الثاين عشر للدول األطراف
ـ    ٥ يف تقدمي طلبات التمديد مبوجب املادة        ويف سياق النظر أيضاً     -٢٩ ع  من االتفاقية، وم

اإلشارة إىل أمهية منع أو معاجلة القضايا احملتملة املتعلقة باالمتثال هلذه املادة، أوصى االجتماع              
بأنه ينبغي للرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام إجراء مشاورات غري رمسية             

 اآلجـال   مع الدول األطراف، على أن جتري هذه املشاورات، كإجراء حتوطي، قبل بلـوغ            
أن  ٥كما حث االجتماع الدول األطراف اليت تعكف على تنفيذ املادة           . احملددة بوقت طويل  

، الواقعة حتت سلطتها    تقدم التقرير السنوي املطلوب بشأن حتديد مواقع مجيع املناطق امللغومة         
ـ  لمة لألفراد، والع  دي أهنا حتتوي على ألغام مضا     قاليت حتتوي أو يشتبه      أو سيطرهتا،  كل شب

تماع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ      جكما حث اال  . مات املقدمة وعلتدرجيي على حتسني امل   
ليغ، حسبما هو مطلوب، عن حال برامج تدمري األلغام املضادة لألفراد عمالً            ب على الت  ٥املادة  

ـ      . املفصلة ، وتقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات      ٥باملادة   ه  وأخرياً، اتفق االجتماع على أن
 من  ٥ملادة  لتزاماهتا مبوجب ا  ينبغي ألية دولة أخرى ترى أهنا قد تكون يف حالة عدم امتثال ال            

، أن تتصرف بصورة مسؤولة وشفافة، ويستحسن أن تبلغ مجيع الدول األطـراف             االتفاقية
على الفور عن طريق مذكرة شفوية، باألسباب اليت ينبغي أن تكون استثنائية، لتوقع عـدم               

 ينبغي للدول األطراف غري املمتثلة أن تقدم طلباً للتمديد يف أقرب ،عالوة على ذلك و. امتثاهلا
  .فرصة ممكنة، وأن تلتزم بالعملية املتفق عليها يف االجتماع السابع للدول األطراف

فيها  تكتشف   يف احلاالت اليت  والحظ االجتماع أن االتفاقية مل تتناول كيفية التعامل           -٣٠
تعلـق  مل يسبق هلا التبليغ فيمـا ي      كن معروفة يف السابق يف دول أطراف        مناطق ملغومة مل ت   
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يف هذه  بصورة راشدة كما الحظ االجتماع ضرورة االستجابة  .٥بااللتزامات مبوجب املادة    
م تقـويض االلتزامـات     ، وعـد   ملا هو راسخ يف موضوع االتفاقية وأهدافها       احلاالت، وفقاً 

ويف هـذا  . ع األلغام املضادة لألفراد يف املنـاطق امللغومـة  القانونية املتصلة بسرعة تدمري مجي  
السياق، طلب االجتماع أن جيري الرئيس، بدعم من جلنة التنسيق، مناقشة بناءة هبذا الشأن              

 بغية تقدمي توصيات للنظـر      ٢٠١٢مايو  /خالل اجتماع اللجان الدائمة املزمع عقده يف أيار       
  .  ل األطراففيها من جانب االجتماع الثاين عشر للدو

  :إن االجتماع الثاين عشر للدول األطراف  -٣١
 بالنظر فيما إذا كان باإلمكان تعزيز الطـابع         املتعلقةوقد الحظ املقترحات      )أ(  

  ؛ته مع حتسني فعاليته بشكل عامالتفاعلي لالجتماع السنوي للدول األطراف وتقصري فتر
ذا الشأن خالل النصف األول من قرر أن جتري جلنة التنسيق تبادالً لآلراء هب      )ب(  

 ٢٠١٢مايو  /ومناقشة هذه املسألة يف اجتماعات فترة ما بني الدورات يف أيار          ،  ٢٠١٢عام  
ويف . وتقدمي توصيات بشأهنا، عن طريق الرئيس، إىل االجتماع الثاين عشر للدول األطراف           

ساس، فـسيؤدي   حال اختذ االجتماع الثاين عشر للدول األطراف أية إجراءات على هذا األ           
تبـاراً مـن    التعديالت املناسبة على تنظيم اجتماعات الدول األطـراف، اع   إدخالذلك إىل   

  .االجتماع الثالث عشر
ركان للجنـة   تششاورات اليت أجراها الرئيسان امل    ، وإثر امل  التاسعةويف اجللسة العامة      -٣٢

ماع على حتديد مواعيد اجتماعات     الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، وافق االجت       
، وحـّدد الـدول     ٢٠١٢ مايو/أيار ٢٥ إىل   ٢١ يف الفترة من     ٢٠١٢اللجان الدائمة لعام    

 للجان الدائمة   املشاركون واملقررون   املشاركوناألطراف التالية اليت سيكون ممثلوها الرؤساء       
  :  عشر للدول األطرافالثاينإىل حني انتهاء االجتماع 

 اجلزائر :ملساعدة لضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً تقدمي ا   )أ(  
   ؛)شارك املاملقرر(كولومبيا  ؛)شاركانالرئيسان امل(وكرواتيا 
: إزالة األلغام، والتوعية مبخاطر األلغام، وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا          )ب(  

  ؛)قرر املشاركامل(؛ هولندا )الرئيسان املشاركان(إندونيسيا وزامبيا 
املقـرر  (نيجرييا  ؛  )شاركانالرئيسان امل (أملانيا ورومانيا   : تدمري املخزونات   )ج(  
  ؛)املشارك

ـ   (النرويج وبريو   : احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها     )د(   ؛ )شاركانالرئيـسان امل
  ؛)املقرر املشارك(بلغاريا 

  ).ئيسان املشاركانالر(ألبانيا وتايلند : املوارد والتعاون واملساعدة  )ه(  
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، ماتياس كوفاشـيتش  ، وافق االجتماع على تعيني معايل السيد        خلتاميةويف اجللسة ا    -٣٣
 عشر للدول الثاين رئيساً لالجتماع ممثل سلوفينيا الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف،     

نون  كـا  ٧-٣ يف األسبوع املمتد من      جنيف عشر يف    الثايناألطراف، وتقرر عقد االجتماع     
 وعالوة على ذلك، اعتمد االجتماع تقديرات تكاليف االجتمـاع          .٢٠١٢ديسمرب  /األول

  .APLC/MSP.11/2011/6الثاين عشر بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

  الوثائق  -واو  
  .احلادي عشر هلذا التقرير قائمة بوثائق االجتماع السادسترد يف املرفق   -٣٤

  ام االجتماعاعتماد التقرير اخلتامي واختت  -زاي  
 ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢اعتمد االجتماع يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف           -٣٥

  . بصيغته املعدلة شفوياAPLC/MSP.11/2011/L.1ًالذي يرد يف الوثيقة اخلتامي مشروع تقريره 
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ـ  ـتقرير بن : اـحتقيق أهداف خطة عمل كارتاخين      -ثانياً   ه املرحلـي   ـوم بن
  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  مقدمة    
، عقـد   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠يف الفترة من      -١ 

م الدول واملنظمات   اجملتمع الدويل اجتماعاً رفيع املستوى يف كارتاخينا بكولومبيا لتأكيد التزا         
وبتحقيق اهلدف املتمثل   الدولية واجملتمع املدين بإهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد           

وأثناء هذا احلدث التارخيي، املتمثل يف قمة كارتاخينا املعنيـة            .يف بناء عاملٍ خالٍٍ من األلغام     
طراف يف اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس        بإجياد عامل خالٍ من األلغام، أعربت الدول األ       

عن ) ليها فيما يلي باالتفاقية   يشار إ (وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام         
استعدادها لتعزيز اجلهود اليت تبذهلا للتغلب على التحديات اليت ال تزال ماثلة أمامها، يدفعها              

   .يف ذلك ما أحرزته من إجنازات مجاعية يف هذا الصدد
لتالية وبغية دعم اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً يف فترة السنوات اخلمس ا              -٢ 

 ٢٠١٤-٢٠١٠لقمة كارتاخينا، اعتمدت الدول األطراف خطة عمـل كارتاخينـا للفتـرة           
ة واإلقليمية  وتعهدت بتجسيدها يف شكل تقدم مستدام مع اإلقرار باخلصوصيات احمللية والوطني          

   .لكل منها فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة من الناحية العملية
ؤكد الدول األطراف احلاجـة إىل رصـد        ولضمان فعالية خطة عمل كارتاخينا، ت       -٣ 

والغرض من تقرير     .التقدم احملرز يف تطبيق اإلجراءات اليت تضمنتها هذه اخلطة رصداً منتظماً          
 هو دعم تطبيق خطة عمل كارتاخينا وذلك بقياس         ٢٠١١-٢٠١٠فترة  بنوم بنه املرحلي لل   

     / كـانون األول ٢ إىل ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٤التقدم احملرز خالل الفترة مـن       
، ومن مث إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة للدول األطراف يف الفترة             ٢٠١١ديسمرب  

وهذا   .٢٠١٢ما بني االجتماع احلادي عشر واالجتماع الثاين عشر للدول األطراف يف عام             
 األطراف قبل انعقاد التقرير هو الثاين يف سلسلة من التقارير املرحلية السنوية اليت تعدها الدول

   .٢٠١٤املؤمتر االستعراضي الثالث يف عام 

   االتفاقيةحتقيق عاملية  -أوالً   
صك االنضمام توفالو ، قدمت ٢٠١٠منذ االجتماع العاشر للدول األطراف يف عام    -٤

اإلشـعار  وأودعت مجهورية جنوب الـسودان      ،  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣االتفاقية يف   إىل  
الدول اليت صدقت   و. ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١يف  نضمام إىل االتفاقية    باخلالفة يف اال  

ولة يف الوقـت     د ١٥٨ يبلغ عددها  باخلالفة   ت إشعاراً مأو قد على االتفاقية أو انضمت إليها      
 مل تقوما بعد     دولة ١٣٣االتفاقية البالغ عددها    وهناك دولتان من الدول املوقعة على          .الراهن
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 ومع ذلك فـإن ، مها بولندا وجزر مارشال التفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها بالتصديق على ا  
، ١٩٦٩املعاهـدات لعـام      من اتفاقية فيينا لقانون      ١٨الدول املوقعة ملزمة، مبقتضى املادة      

   .باالمتناع عن القيام بأعمال من شأهنا إبطال مفعول موضوع االتفاقية وغرضها
 تشرين   توقعان على االتفاقية منذ    دولتنيسودان مها أول    وتوفالو ومجهورية جنوب ال     -٥

  .ومن املرجح أن تلحق هبما دول أخرى. ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين
 أن برملاهنا وافق    فنلندا احلادي عشر للدول األطراف، أعلنت       عيف االجتما   )أ(  

لى وعالوة ع . على انضمامها إىل االتفاقية وأن احلكومة تعكف على استكمال صدور القرار          
ذلك، أشارت فنلندا إىل أن صك انضمامها سيودع إىل األمني العام لألمم املتحـدة خـالل     

  ؛األسابيع القادمة
، كـررت   ٢٠١١يونيه  /اللجنة الدائمة الذي ُعقد يف حزيران     ويف اجتماع     )ب(   
، علماً بأن من املتوقع أن ينظـر        ٢٠١٢ تأكيد عزمها التصديق على االتفاقية يف عام         بولندا
  ؛٢٠١١قانون هبذا الشأن يف خريف عام ملان البولندي يف مشروع الرب

 إىل اخلطوات اليت اختذهتا بشأن      منغولياويف ذات االجتماع أيضاً، أشارت        )ج(   
  ؛االنضمام إىل االتفاقية والتزامها بتحقيق ذلك يف أقرب وقت

أهنـا   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   ويف ذات االجتماع أيضاً، أكدت        )د(   
   .يف االتفاقية خالل السنوات القادمةستصبح طرفاً 

وملا كانت الدول األطراف عازمة على حتقيق االنـضمام إىل االتفاقيـة والتقيـد                -٦ 
بقواعدها على نطاق عاملي، فقد وافقت يف قمة كارتاخينا على اغتنام مجيع الفرص املمكنـة             

ة يف املناطق اليت تتـسم بقلـة   يها، وخاصللتشجيع على التصديق على االتفاقية واالنضمام إل      
ويف ضـوء      .)٢(د االتفاقيـة والتـشجيع عليـه      االنضمام إىل االتفاقية، ولتعزيز التقيد بقواع     

التحديات اليت تعترض إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، اليت جـرت اإلشـارة إليهـا يف              
سها للتغلب على هذه التحديات، نفكارتاخينا، وااللتزامات اليت أخذهتا الدول األطراف على  

عّين مؤمتر األطراف العاشر مسو األمري مرعد بن رعد احلسني مـن األردن مبعوثـاً خاصـاً             
 وبفضل الدعم    .للرئيس معنياً بإضفاء الطابع العاملي على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد          

مجهورية كوريـا   مرعد عواصم    املقدم من النرويج عن طريق وحدة دعم التنفيذ، زار األمري         
   .وتونغا وتوفالو

وفضالً عن تعيني مبعوث خاص يتوىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، أبـدى                -٧ 
رئيس اجتماع األطراف العاشر اهتمامه الشديد بتعزيز عاملية االتفاقية، وعقد يف هذا الصدد             

، ويف فيينـا مـع املمثـل الـدائم          افنلندا وبولند لاجتماعاً يف جنيف مع املمثلني الدائمني       
__________ 

 . ٣ ورقم ١خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )٢(
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 وعالوة على ذلك، دعا رئيس االجتماع العاشر لألطراف مجيع دول أوروبـا        .لكازاخستان
 ملنتدى األمن   ٦٥٠ووسط آسيا إىل االنضمام إىل االتفاقية، وذلك عند خماطبته اجللسة العامة            

   .والتعاون ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
جتماع احلادي عشر لألطراف، ركز الرئيس املعّين لالجتماع بشكل         وقبل انعقاد اال    -٨ 

ففـي    .كبري على التشجيع على قبول االتفاقية، وخاصة يف بلدان جنـوب شـرق آسـيا              
، سافر إىل هانوي حيث اجتمع بوزير خارجية فييت نام ونائب وزير            ٢٠١١أغسطس  /آب

 سـعياً إىل    ٢٠١١أكتـوبر   /ألولبزيارة إىل سنغافورة يف تشرين ا     وقام عقب ذلك      .الدفاع
ويف البلـدين،     .احلصول على التزام من جانب وزير اخلارجية ووزير الدفاع يف سـنغافورة           

أوضح الرئيس املعّين أن اجتماع األطراف احلادي عشر يتيح للدول األعضاء يف رابطة أمـم               
عن نزاعات  زمها على مواجهة التحديات الناجتة      جنوب شرق آسيا فرصة إبداء تضامنها وع      

سابقة، وأن انضمام دولة أخرى من جنوب شرق آسيا سيساعد يف تعزيز اجلهود الدوليـة                
   .الرامية إىل القضاء على األلغام املضادة لألفراد

ومتـت     .وواصلت دول أطراف أخرى بذل جهود للتشجيع على قبول االتفاقيـة            -٩ 
ا املستمر فيما يتعلق بإضفاء الطابع العاملي هود اليت بذلتها كندا يف السابق والتزامهاإلشادة باجل

على االتفاقية، وذلك بعد توليها لعقد من الزمان تنسيق عمل فريق االتصال غري الرمسي املعين               
وخلفتها بلجيكا كمنسق لفريـق االتـصال ودعـت الـدول إىل              .بتحقيق عاملية االتفاقية  

   . االتفاقيةع بدور رائد يف أقاليمها من أجل حتقيق عامليةاالضطال
وواصلت الدول األطراف استخدام القرار السنوي للجمعية العامة لألمم املتحـدة             -١٠ 

املتعلق بتنفيذ االتفاقية وإضفاء الطابع العاملي عليها باعتباره أحد اإلجراءات يف سبيل قبـول              
     ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٨قد اعتمد هذا القـرار يف       و  .)٣(الدول معايري االتفاقية  

وبلغ .  دولة عن التصويت   ١٨ صوتاً دون أن تعترض عليه أية دولة، مع امتناع           ١٦٤بأغلبية  
 أذربيجـان، أرمينيـا،     :دولة هـي   ٢٢عدد الدول غري األطراف اليت صوتت لصاحل القرار         

 ميكرونيزيا  والياتمارات العربية املتحدة، البحرين، بولندا، توفالو، تونغا، جزر مارشال،          اإل
، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جورجيا، سري النكا، سـنغافورة، الـصومال،            ةاملوحد

كانت تلك  و ، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا،     نالصني، عمان، فنلندا، كازاخستا   
   . لصاحل هذا القراراململكة العربية السعودية اليت صوتت فيها هي املرة األوىل

، وافقت الدول األطراف على العمل على تشجيع ودعم اجلهود          ويف قمة كارتاخينا    -١١ 
ليـة  اليت يبذهلا مجيع الشركاء املعنيني لتحقيق عاملية االتفاقية، مبا يف ذلـك املنظمـات الدو              

وشاركت املنظمات األعضاء يف احلملة الدولية حلظر األلغـام           .)٤(واإلقليمية وغري احلكومية  
__________ 

 . ٦٥/٤٨ املتحدةقرار اجلمعية العامة لألمم  )٣(
 .٢ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٤(
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 مسعى لتشجيع الواليات املتحـدة علـى االنـضمام إىل            بلداً يف  ٦٠األرضية من أكثر من     
 وباإلضافة إىل ذلك، واصلت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية مساعيها لتشجيع        .االتفاقية

دول أخرى غري أطراف، وباألخص أذربيجان وإسرائيل وبولندا وجورجيا وسـري النكـا             
واستمرت اللجنة الدولية للصليب األمحر        .ةوفنلندا ولبنان ومنغوليا ونيبال على قبول االتفاقي      

يف االضطالع بدور حموري يف اجلهود اليت تبذل يف مجيع مناطق العامل لتحقيق عاملية االتفاقية،   
 .ا يف ذلك عن طريق تقدمي الدعم جلهود املبعوث اخلاص املعين بتحقيق عامليـة االتفاقيـة               مب
 األمم املتحدة اإلمنائي الدعم إىل كمبوديـا        وعالوة على ذلك، قدم الصليب األمحر وبرنامج       

لتمكينها من تنظيم حلقة دراسية إقليمية بشأن التصدي للتكلفة البشرية لأللغـام املـضادة              
، دعا األمني العام لألمم املتحدة جمدداً إىل االنضمام إىل          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ ويف    .ادلألفر

إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا وصـناديقها      وإىل جانب ذلك، واصلت        .االتفاقية وتنفيذها 
     .وبراجمها التشجيع على االنضمام إىل االتفاقية

أصدر رئيس الربملان األورويب بياناً رحب فيه بإعالن        ،  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣ويف    -١٢ 
، وقال إن هذه ٢٠١٢حكوميت فنلندا وبولندا عن عزمهما على االنضمام إىل االتفاقية يف عام 

      / متـوز  ٧ويف    ".ستعزز مصداقية االحتاد األورويب يف مكافحة األلغـام األرضـية         "وة  اخلط
" التقدم احملرز يف إجراءات مكافحة األلغام"اً بشأن  ، اعتمد الربملان األورويب قرار    ٢٠١١يوليه  

حث فيه مجيع الدول غري األطراف يف االتفاقية إىل االنضمام إليها، وخباصة الدول األعـضاء         
ويشري هذا القرار أيضاً إىل أن الواليات         .)٥(مل تنضم بعد إىل االتفاقية     االحتاد األورويب اليت     يف

وعالوة   .ىل معظم أحكام االتفاقية، ويشجعها من مثّ على االنضمام إليها         املتحدة قد امتثلت إ   
ية االتفاقية، على ذلك، يدعو هذا القرار االحتاد األورويب إىل مواصلة التشجيع على حتقيق عامل         

   .مبا يف ذلك عن طريق احلوار السياسي لالحتاد واتفاقاته املربمة مع أطراف ثالثة
مة كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على إدانة أي إنتاج أو نقل أو استعمال             ويف ق   -١٣ 

  .)٦(بيط ذلك بكل الطرق املمكنة    لأللغام املضادة لألفراد من قبل أي جهة فاعلة، ومواصلة تث         
ومنذ انعقاد اجتماع األطراف العاشر، أقدمت ثالث دول غري أطراف على استخدام األلغام             

إضافة إىل ذلك، ووفقـاً للحملـة       و  .فراد من جديد وهي إسرائيل وليبيا وميامنار      املضادة لأل 
يف أربعة   فعلت ذلك أيضاً  الدولية حلظر األلغام الربية، هناك أطراف مسلحة غري تابعة للدول           

وانضم عدد من البلدان األطراف، إضافة         . هي أفغانستان، باكستان، كمبوديا، ميامنار     نبلدا
 إىل احلملة الدولية حلظر األلغام الربية يف التعبري عن القلق           ،العاشرإىل رئيس اجتماع األطراف     

  .البالغ إزاء استعمال األلغام جمدداً من ِقبل دول غري أطراف وجهات أخرى غري تابعة للدول              
وعالوة على ذلك، انضم رئيس االجتماع إىل احلملة الدولية حلظر األلغام يف التعبري عن القلق          

__________ 

 بشأن التقدم احملرز يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام           ٢٠١١يوليه  / متوز ٧رخ  قرار الربملان األورويب املؤ    )٥(
)٢٠١١/٢٠٠٧)IN1((. 

  .٥ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٦(
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 كبرية من األسلحة تشتمل على ألغام مضادة لألفـراد يف طـرابلس             العميق لوجود خمزونات  
بقيت دون حراسة أو تأمني بعد مرور أسابيع على سيطرة القوات املوالية للمجلس الـوطين               

   . على املدينةاالنتقايل
       كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على تشجيع الدول غـري األطـراف،            قمةويف    -١٤ 

 تلك اليت أعلنت تأييدها لألهداف اإلنسانية لالتفاقية، علـى املـشاركة يف عمـل               ال سيما 
، دعت الدول األطراف، متاشياً مع توجهها لالنفتـاح الـذي           ٢٠١١ويف عام      .)٧(اقيةاالتف

درجت عليه، مجيع الدول غري األطراف للمشاركة يف أعمال برنامج العمل ملا بني الدورات              
وسجلت   . للدول األطراف ويف األعمال التحضريية هلذا االجتماع       احلادي عشر واالجتماع  

 عشرة دولة من غري الدول األطراف للمشاركة يف جلسات اللجنة الدائمة املعقـودة يف               ستة
 عشرة دولة من غري األطراف للمشاركة بصفة مراقب         مخسة، وقُبلت   ٢٠١١يونيه  /حزيران

   . للدول األطرافاحلادي عشريف االجتماع 
ويف قمة كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على مواصلة تعزيز االلتـزام العـاملي               -١٥ 

ـ             راد، بقواعد االتفاقية، عن طريق إدانة استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألف
  .)٨(علة مسلحة غري تابعة للدول    واختاذ اخلطوات املالئمة ملنع استخدامها، من قبل جهات فا        

صـك  "ومنذ االجتماع العاشر لألطراف، مل توقع أية أطراف أخرى غري تابعة للدول على              
لـة  االلتزام بالتقّيد باحلظر الشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقـة بإزا            

، وبذلك بقي عدد األطراف املسلحة من غري الدول         "نداء جنيف "املنبثق عن مبادرة    " األلغام
 غري أن مثة من أعرب عـن رأي مفـاده أن             . طرفاً ٤١ قطعت على نفسها هذا االلتزام       اليت

املنظمات غري احلكومية مطالبة، عند متثيل جهات مسلحة من غري الدول، بتـوخي احلـذر               
وال تزال بعض الدول       .ستغالل منظمات إرهابية عملية أوتاوا لتحقيق مآرهبا      للحيلولة دون ا  

رورة إبالغ الدول األطراف املعنية عند التفكري يف التعامـل مـع جهـات      األطراف ترى ض  
  .مسلحة غري تابعة للدول، واحلصول على موافقة تلك الدول قبل الشروع يف هذا التعامـل              

ن قلقها إزاء التعامل بطريقة غري منسجمة مع الرأي املبني          وأعربت إحدى الدول األطراف ع     
   .املنبثق عن مبادرة نداء جنيف" صك االلتزام" وقت سابق على أعاله فيما يتعلق بالتوقيع يف

   تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد   -ثانياً   
يتعني عليها   اختتام االجتماع العاشر لألطراف، كانت هناك أربع دول أطراف           لدى  -١٦

أوكرانيا وبيالروس  :  املتعلقة بتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد وهي        الوفاء بالتزاماهتا 
 دولة طرفاً مل تعد متتلك خمزونات من األلغام املـضادة           ١٥٢عليه، هناك   و. وتركيا واليونان 

، إما ألهنا   ٣ب املادة    هبا مبوج  لألفراد غري تلك األلغام اليت يسمح للدول األطراف االحتفاظ        
__________ 

 . ٦ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٧(
 .٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٨(
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ولـدى اختتـام االجتمـاع العاشـر          .مل متتلكها قط من قبل أو ألهنا أمتت برامج تدمريها         
   . مليون لغم٤٤لألطراف، أفادت الدول األطراف أهنا دّمرت جمتمعة أكثر من 

أبلغت تركيا الدول األطراف بأهنا استكملت     يف االجتماع احلادي عشر لألطراف،      و  -١٧
 ٢ ٩٣٨ ٠٦٠وأشارت تركيا لدى تقدمي إعالهنا هبذا الشأن إىل أهنا دمـرت    . ٤ادة  تنفيذ امل 

لغماً مضاداً لألفراد يف املنشأة املخصصة للتخلص من الذخائر يف تركيا حبلول هناية تـشرين               
بـالغ  ال" ADAM  من نـوع   املانعة لتحرك األفراد  "، أما األلغام املتبقية     ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 يف منشأة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١لغماً، فقد استكمل التخلص منها يف        ٢٢ ٧١٦عددها  
 علـى اليورانيـوم     نظراً الحتوائها تتطلب التعامل معها بصورة خاصة      ألهنا   تابعة لدولة ثالثة  

ومنذ ذلك التاريخ، مل تعد تركيا متتلك أي خمزون من األسلحة األلغـام املـضادة               . املنّضب
صلت أوكرانيا وبيالروس واليونان جهودهـا      ااشر لألطراف، و  ومنذ االجتماع الع  . لألفراد

 من الدول اليت انضمت إىل االتفاقية مل يعـد          ١٥٥وهناك  . الرامية إىل كفالة تدمري خمزوناهتا    
ويف ضوء التقدم الذي أحرزته هذه الدول األربع         . لديها خمزونات من األلغام املضادة لألفراد     

   . مليون لغم٤٤,٥لغت الدول األطراف أهنا دمرت أكثر من منذ انعقاد االجتماع العاشر، أب
واعُترِف مرة أخرى يف تقرير جنيف املرحلي الصادر عن اجتماع األطراف العاشـر        -١٨ 
، واقتران ذلك بقلـة عـدد       PFM-1ن تعقُّد عملية تدمري األلغام املضادة لألفراد من طراز          بأ

امة عدد هذه األلغام اليت حتوزها أوكرانيـا        الكيانات القادرة على تدمري هذه األلغام، وضخ      
وبيالروس، وعدم استصواب نقلها لتدمريها، وارتفاع تكاليف التـدمري، عوامـل تفـرض             

كما أشـار هـذا التقريـر         .ما يتعلق بالتنفيذ  ء أمام كلتا الدولتني الطرفني في     صعوبات كأدا 
من الناحيتني التقنية واملالية من    أكثر صعوبة وتعقيداً     PFMاملرحلي بأن تدمري األلغام من طراز       
   .تدمري األلغام األخرى املضادة لألفراد

تلك وقت انتهاء اجتماع األطراف      كانت مت  بيالروسوذكر تقرير جنيف املرحلي أن        -١٩ 
 . اليت كان يتعني تـدمريها     PFM-1 من األلغام املضادة لألفراد من طراز        ٣ ٣٧٠ ١٧٢العاشر  

 التوقيـع   ٢٠١٠يونيه  / األوروبية اقترحت على بيالروس يف حزيران      وذكر التقرير أن املفوضية    
 األوروبيـة بـشأن   وس واملفوضيةعلى اإلضافة لالتفاق املايل املربم بني حكومة مجهورية بيالر       

    / كـانون الثـاين    ٢٢، املؤرخ   " يف بيالروس  PFM-1تدمري ذخائر اجملموعة    "تنفيذ مشروع   
رحلي إىل أن بيالروس وقعت على اإلضافة لالتفاق املايل          كما أشار التقرير امل     .٢٠٠٨يناير  

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠ويف  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤ودخل ذلك حيز النفاذ يف      
تـدمري  "طرحت املفوضية األوروبية عطاًء جديداً الختيار جهة تتعاقد معها لتنفيذ مشروع            

   ". يف بيالروسPFM-1الذخائر من نوع 
، أبلغت بيالروس اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتـدمري           ٢٠١١ونيه  ي/ حزيران ٢٠ويف    -٢٠ 

 جهات مؤهلة شاركت يف املناقصة      املخزونات بأهنا تلقت عدداً كافياً من العطاءات اليت قدمتها        
املذكورة أعاله، وبأن اجتماع جلنة التقييم التابعة لالحتاد األورويب الذي ُعقـد يف كييـف يف                
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 قد اختار التعاقد مع شركة مناسبة لتنفيـذ  ٢٠١٠أكتوبر /ألول تشرين ا٢١ إىل  ١٩الفترة من   
حتـاد األورويب عقـد تنفيـذ       ، وقع اال  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    .هذا املشروع 

 كـانون  ١٩ ويف  .اإلسبانية) (Explosives Alaveses SA EXPALاملشروع املذكور مع شركة 
 وعـالوة علـى      .نونية يف مجهورية بيالروس   ، اكتسبت الشركة الصفة القا    ٢٠١١يناير  /الثاين

 تقوم حاليـاً،    ذلك، ذكرت بيالروس أن عملية املناقصة قد اكتملت وأن الشركة املذكورة          
بالتعاون مع بيالروس، باستكمال التحضريات التقنية واإلدارية الالزمة للـشروع يف تـدمري          

    ن هذه األلغام سـيكتمل يف      وتقول بيالروس إن تدمري خمزوناهتا م       .PFM-1األلغام من نوع    
إضـافة إىل   و   . حبسب األطر الزمنية اليت وافق عليها االحتاد األورويب وبيالروس         ٢٠١٣عام  

 ١٦٠من القطاع اخلـاص بتـدمري       " Stroyenergo"ذلك، أشارت بيالروس إىل قيام شركة       
بـار   خالل عملية الخت   PFM-1 لغماً من نوع     ١١ ٥٢٠ حتتوي على    CSF-1حاوية من نوع    

وأكدت بـيالروس أن مـشروع حبـوث شـركة             .قدرات وحدة التدمري التابعة للشركة    
"Stroyenergo " ٢٠١٠اسُتكِمل يف عام.   
كما أبلغت بيالروس اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونـات أن وزارة الـدفاع               -٢١ 

 عن وقوع  كشفت PFM-1أجرت عمليات جرد دقيق جلميع املخزونات من األلغام من طراز           
خطأ يف وضع العالمات على جمموعة من الصناديق، مما أدى إىل تغيري العدد املخزون من هذه               

     لغماً، وتسبب ذلك يف ختفيض العـدد اإلمجـايل لأللغـام            ٢ ٠١٦األلغام وختفيضه مبقدار    
 ٣٠وعليه، قـدمت بـيالروس معلومـات حمّدثـة يف             .املضادة لألفراد اليت يتعني تدمريها    

 من االتفاقية، وأوضـحت أن      ٧ من املادة    ٢و) ب(١، عمالً بالفقرتني    ٢٠١١أبريل  /ننيسا
 ١ لغماً يف    ٣ ٣٥٦ ٦٣٦كان   لألفراد املخزنة لديها اليت يتعني تدمريها        عدد األلغام املضادة  

   .٢٠١١يناير /كانون الثاين
 وأبلغت بيالروس االجتماع احلادي عشر لألطراف باستكمال كافـة اإلجـراءات            -٢٢

مـن  ، وأن عمليات تدمري األلغام       والسلطات البيالروسية  EXPALمن جانب شركة     اإلدارية
من  عقداً   EXPAL، أبرمت شركة    ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . على وشك أن تبدأ    PFM-1طراز  

وذكـرت أن هـذه     .  الروسية إلقامة املنشآت يف موقع التدمري      Anfacionمع شركة   الباطن  
 علـى   EXPAL وقد حصلت شـركة      ٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين   ٣١األعمال بدأت يف    

ومنذ ذلك التاريخ، أعلنت الشركة أهنا استكملت       . التراخيص الالزمة السترياد منشأة التدمري    
 أن وأشارت بيالروس إىل. جتميع منشأة التدمري اليت باتت جاهزة للتسليم والتركيب يف املوقع   

   .٢٠١٣مايو / هو شهر أيار٤ات عمالً باملادة تدمري مجيع املخزونالتاريخ املتوقع الستكمال 
وجاء يف تقرير جنيف املرحلي الصادر يف هناية االجتماع العاشر لألطراف أن لدى               -٢٣ 

وأفادت اليونان، حبسب      .ها من األلغام املضادة لألفراد اليت يتعني تدمري       ٩٥١ ١٤٦ اليونان
ض تدمريها، بيد أن بلغاريا ذكرت أهنـا         لغماً إىل بلغاريا لغر    ٦١٥ ٣٦٢التقرير، أهنا نقلت    

وأشار التقرير إىل أن االختالف بني الرقمني خيضع للدراسة من            . لغماً ٦١٤ ٨٨٢استلمت  
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فسخت العقد املربم مع الـشركة      وفضالً عن ذلك، أفاد التقرير أن اليونان           .جانب الدولتني 
 احملاكم املختصة يف اليونان      املتخصصة يف تدمري الذخائر، وأوضح أن      EAS/VIDEXالبلغارية  

   .تنظر يف الطعن املقدم من الشركة ضد اليونان
، أبلغت اليونان اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢٤ 

يف البيانات املقدمـة  )  لغما٤٨٠ً(طات اليونانية املختصة تابعت مسألة اختالف األرقام      أن السل 
كانـت موجـودة يف     )  لغمـاً  ٤٨٠(وبّينت التحريات أن هذه األلغام        .واليونانمن بلغاريا   

مستودع ذخرية تابع للجيش اليوناين، وأن اختالف األرقام نتج عن عدم توزيع األلغام بصورة              
كما بّين التحقيق أن املخزونات األولية من األلغام يف            .أثناء تعبئتها وشحنها إىل بلغاريا    متساوية  
 لغماً على حنو    ١ ٥٦٦ ٥٣٢ لغماً قبل بدء عملية التدمري وليس        ١ ٥٦٨ ١٦٧ كانت   اليونان

الكم  اإلحصاء الدقيق هلذا     وأشارت اليونان إىل التحديات اليت يطرحها        .ما جاء يف تقرير سابق    
، ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠ويف     .اهلائل من األلغام وكررت التزامها بتقدمي بيانات دقيقة       

    / أيـار  ١٤ و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ أهنا تسلمت يف الفترة بني       أكدت بلغاريا 
         . من األلغام املـضادة لألفـراد ودمرهتـا يف بلغاريـا           ٦١٤ ٨٨٢ ما جمموعه    ٢٠١٠مايو  

تيجة التحقيقات اليت أجرهتا اليونان بشأن اختالف كمية األلغام حبسب األرقام           وفيما يتعلق بن   
   .وتلك املقدمة من بلغاريا، اعتربت بلغاريا أن هذه املسألة قد ُحِسمتاملقدمة من اليونان 

كذلك، ذكرت اليونان، فيما خيص الكمية املتبقيـة         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢٥ 
 كسبت القضية أمام    EAS لغماً، أن شركة     ٩٥٣ ٢٨٥ لديها البالغ عددها     من األلغام املخزنة  
عام من اإلجراءات القضائية وتـسلمت مـن جديـد           بعد   ٢٠١١أبريل  /احملاكم يف نيسان  

 ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢١وتبعاً لذلك، قدمت الـشركة يف         .مشروع تدمري املخزونات  
  .روط املالية اجلديدة إلمتام عملية التدمري     مقترحات منقحة تشمل اجلدول الزمين اجلديد والش      

 ختضع للمناقشة بـني     ، أوضحت اليونان أن هذه املقترحات     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف  
وزارة الدفاع اليونانية والشركة، وأهنا تستلزم إعادة البدء يف تنفيذ العقد يف غضون األشـهر               

   . شهرا٢٢ًالستة القادمة واستكمال التدمري خالل 
       EASويف اجتماع األطراف احلادي عشر، أوضحت اليونان أن مقتـرح شـركة               -٢٦

تكمال العملية القضائية ورصد املخصصات يف امليزانيـة الـيت          مل ُينفّذ بعد، وينتظر األمر اس     
كما أشارت اليونان إىل توقيع   . ٢٠١٢ُيتوقع احلصول عليها عقب اعتماد الربملان مليزانية عام         

، عقد جديد يتضمن إشراك القوات املسلحة اليونانية بـشكل لـصيق يف رصـد العمليـة               
خليارات البديلة بغية تـسريع عمليـة       وأوضحت أن السلطات املختصة تعكف على دراسة ا       

التدمري، وتقوم على وجه التحديد بتقييم العروض املقدمة من شركات معتمدة متخصصة يف             
   .تعطيل الذخائر/جمال تدمري

 تركياوجاء يف تقرير جنيف املرحلي الصادر يف هناية االجتماع العاشر لألطراف أن               -٢٧
ألفراد اليت يتعني تدمريها، وهي من نوع األلغـام          من األلغام املضادة ل    ٢٢ ٧٨٨كان لديها   
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اليت تتطلب التعامل معها بصورة خاصة ألهنا حتتوي علـى          " ADAMاملانعة لتحرك األفراد    "
 مـع  ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٦وأشار التقرير إىل توقيع عقد يف       . اليورانيوم املنّضب 

   .لتدمري هذه األلغام) NAMSO(وكالة الصيانة واإلمداد التابعة للحلف األطلسي 
، أبلغت تركيا اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢٨
 ذخرية فرعية،   ٣٦حيتوي كل واحد منها على       (ADAM من طراز    اًم لغ ٦٣١ن ما جمموعه    أ

وذكـرت    . بغرض تدمريها٢٠١١فرباير / شباط١٧ُنقلت إىل أملانيا يف )  لغماً ٢٢ ٧١٦أي  
 ٣١ ومن املتوقع اسـتكماهلا يف       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣أن عملية التدمري بدأت يف أملانيا يف        

 مقذوفاً  ٦٣١ أيضاً، أكدت أملانيا أن      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    .٢٠١١أغسطس  /آب
وصلت إىل األراضي   ) ADAMمن نوع   ( لغماً مضاداً لألفراد     ٣٦حيتوي كل واحد منها على      

، مبوجب عقد بني وكالة الصيانة واإلمداد التابعة للحلـف          ٢٠١١مارس  / آذار ٣األملانية يف   
 وقالت  .املتخصصة يف تدمري الذخائر" Spreewerke Lubben"ركة ـوش" NAMSO"األطلسي 

أملانيا إن عملية النقل متت بتصريح من وزارة االقتصاد والتكنولوجيا االحتادية، غري أن مجيـع      
وشركة " NAMSO"رت بني وكالة الصيانة واإلمداد للحلف األطلسي        االلتزامات التعاقدية ج  

"Spreewerke Lubbe."  أشارت أملانيا إىل أن أحد اخلرباء التقنيني من مكتبوإضافة إىل ذلك ، 
املشتريات يف القوات املسلحة األملانية سيتحقق من عملية التدمري فور استكماهلا، وسـتمنح             

   .الوكالة شهادة امتثال
ويف االجتماع احلادي عشر لألطراف، أبلغت تركيا الدول األطـراف أن تـدمري               -٢٩

 البالغ  "ADAMاملانعة لتحرك األفراد    "األلغام   األلغام املضادة لألفراد املتبقية لديها، أي حتديداً      
، وأن هـذه املعلومـات      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١ لغماً، قد استكمل يف      ٢٢ ٧١٦عددها  

وذكرت تركيا أهنا متكنت بالفعل     . شركة اليت نفّذت العملية يف أملانيا     أكدهتا بشكل مباشر ال   
، وقد مت تأكيـد     ٢٠١٠من تدمري خمزوناهتا املتبقية من األلغام املضادة لألفراد قبل هناية عام            

 بالتايل قد استوفت حتقيق التزاماهتـا       ، وتكون تركيا  تكمال عملية التدمري يف منشأة بأملانيا     اس
  . ٤مبوجب املادة 

وأفاد تقرير جنيف املرحلي الصادر يف هناية االجتماع العاشر لألطـراف أن لـدى                -٣٠
 اليت يتعني تدمريها، وأن     PFM-1 من األلغام املضادة لألفراد من طراز        ٥ ٩٥١ ٧٨٥ أوكرانيا

مسألة تدمري األلغام املضادة لألفراد اعتربت واحدة من أولويات أوكرانيا اليت ميكن متويلها يف              
ر الصك األورويب للجوار والشراكة التابع لالحتاد األورويب، وأن النرويج ستقدم مليـون             إطا

 ملساعدة أوكرانيا يف جهودها الرامية إىل تدمري هذه         ٢٠١١-٢٠١٠دوالر أمريكي يف الفترة     
   .املخزونات من األلغام

) ب(١  ، قّدمت أوكرانيا معلومات حمّدثة عمالً بـالفقرتني       ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٣١
    اد اليت ال تزال خمزنة لـديها        من االتفاقية تفيد بأن عدد األلغام املضادة لألفر        ٧ من املادة    ٢و

، أبلغت أوكرانيا اللجنـة الدائمـة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    . لغماً ٥ ٩٥١ ٧٨٥هو  
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از  لغماً مـن طـر  ٦ ٤٨٠املعنية بتدمري املخزونات أن وزارة الدفاع األوكرانية ختلصت من       
PFM-1   بوضعها يف اسطوانات     ٢٠١١يونيه  /مايو وحزيران / يف شهري أيار KSF-1  وتفجريها 

وتقول أوكرانيا إن هذه الطريقة التقنية احملّسنة سليمة بيئياً وستمكنها             .يف خزانات مياه مغلقة   
 وتـشري إىل أن وزارة       . يف الـسنة   PFM-1 مليون من األلغام املضادة لألفراد       ١,١من تدمري   

 ٢٠ يف   ، مبوجب املرسوم احلكـومي الـصادر      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١لدفاع ستوقع يف    ا
" NAMSO"، اتفاق تنفيذ مع وكالة الصيانة واإلمداد للحلـف األطلـسي            ٢٠١١مايو  /أيار

املصنع الكيميائي يف بافلوغراد التابع جملمـع       " يف   PFM-1 ماليني من األلغام     ٣يتعلق بإحراق   
م وتفيد أوكرانيا بإمكانية التخلص بصورة سليمة من بقية األلغا    ".يالبحوث الصناعية احلكوم  

 بواسطة املصنع الكيميائي يف بافلوغراد بالتعـاون مـع سـالح            PFM-1األرضية من طراز    
 .املهندسني، إذا توفر التمويل الالزم واسُتكملت مجيع اإلجـراءات الداخليـة الـضرورية            

اليت شهدها هذا املصنع باالستفادة من التربع املقـدم         وأشارت أوكرانيا أيضاً إىل التحديثات       
 .ج بقيمة مليون دوالر أمريكي لتيسري عمليات تدمري خمزونات أوكرانيا من األلغام           من النروي 

، مت اختبار الفرن املطّور ملصنع بافلوغراد مبـشاركة خـرباء           ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦ويف   
   .أوكرانيني ودوليني

املخزونات ، أبلغت النرويج اللجنة الدائمة املعنية بتدمري        ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٠ويف    -٣٢ 
بالزيارة األوىل اليت قام هبا فريق مراقبة نروجيي يرافقه خبري تقين من مركز جنيف الدويل إلزالة                

 بغيـة   ٢٠١١ يناير/األلغام لألغراض اإلنسانية إىل مصنع بافلوغراد الكيميائي يف كانون الثاين         
 املعدات اليت   ركيبوالحظت النرويج أنه جيري ت       .يت ستستخدم لتدمري األلغام   تفتيش املرافق ال  

وذكرت أن السفري النروجيي سيقوم بزيـارة ثانيـة         . اشُتريت باالستفادة من املنحة النروجيية    
بصحبة خبري تقين من مركز جنيف إلزالة األلغام ملعاينة املعدات والوقوف على اإلجـراءات              

نيف إلزالـة    وأضاف مركز ج    .كفالة عمل هذه املعدات بكفاءة وفعالية     اليت ينبغي وضعها ل   
األلغام أن طريقة التدمري اليت ستستخدمها أوكرانيا آمنة، ومعقولة التكلفة، ويسهل تطويرها            
لكي تراعي معايري االنبعاثات احمللية، عالوة على أهنا سهلة الـصيانة والتـشغيل، وُنفـذت               

   .ي قادرة على إعطاء نتائج مبعدالت عاليةباستخدام املواد املتاحة وه
   ويف اجتماع األطراف احلادي عشر، أشارت أوكرانيا إىل أن جملس الوزراء وقّـع               -٣٣
وكالة الصيانة واإلمداد للحلـف األطلـسي    اتفاقية التنفيذ مع   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١يف  

"NAMSO" .       داخلية وسيغطي تدمري   وسيبدأ سريان هذا االتفاق بعد استكمال اإلجراءات ال
كما أوضحت أوكرانيا أن مـصنع بـافلوجراد الكيميـائي          . PFMنصف األلغام من طراز     

وعالوة على .  يف السنةPFM مليون لغم من طراز    ١،١ على تدمري ما يصل إىل       سيكون قادراً 
     لغـم مـن     ٦ ٠٠٠ذلك، ذكرت أوكرانيا أن قواهتا املسلح قد ختلصت من ما يزيد علـى              

   .٢٠١١ يف عام PFM-1طراز 
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 دول أطراف من ثالثوأعربت الدول األطراف عن قلقها من جديد إزاء عدم متكن       -٣٤
احترام أجل السنوات األربع احملدد هلا لتدمري أو ضمان تدمري املخزونات من األلغام املضادة               

ى إمتام ثت عللألفراد اليت متتلكها أو حتوزها أو تقع حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا، كما ح
برامج تدمري املخزونات يف وقت مبكر، وذكّرت بأن برنامج عمل كارتاخينا يتضمن مبادئ             

وجرت اإلشارة إىل االتفاق يف قمـة      .توجيهية بشأن السبل الكفيلة للعودة إىل حالة االمتثال       
اماهتـا  لتزكارتاخينا على أن الدول األطراف اليت مل تِف ضمن اآلجال النهائية احملددة هلـا با     

وأُشري إىل أن     .)٩(قع للوفاء هبذه االلتزامات    يتعني عليها أن حتدد التاريخ املتو      ٤مبوجب املادة   
 وجرت اإلشارة أيضاً إىل أنه يتعني على مجيع  .بعض الدول األطراف املعنية مل تفعل ذلك بعد     

 خمزوناهتا مـن    ج تدمري الدول األطراف أن حترص على متكّن الدول األطراف اليت تنفذ برام          
وباإلضـافة إىل      .الوفاء بالتزاماهتا، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التعاون واملساعدة الـدوليني           

ذلك، أشري مرة أخرى إىل أن أوكرانيا وبيالروس وتركيا واليونان أعربت كل واحدة منـها             
   .عن التزامها العميق باالتفاقية وبالوفاء بالتزاماهتا

إىل أن مثة غموضـاً     الصادر عن مؤمتر األطراف العاشر       املرحلي   وأشار تقرير جنيف    -٣٥
 وأنه يف حال تبّين أن لدى العراق خمزوناً من األلغـام املـضادة              العراقيكتنف حالة خمزون    

لألفراد وجب عليه تدمري أو ضمان تدمري مجيع خمزونات األلغام الواقعة حتت واليته القضائية              
   ومع أن العراق مل يضّمن تقريره املقـدم مبوجـب          (  .٢٠١٢فرباير  / شباط ١أو سيطرته قبل    

 أي معلومات عن خمزونات أو برامج تتعلق بتدمريها، فقد ذكر يف            ٢٠٠٩مايو  / يف أيار  ٧املادة  
 أنه حيتفظ مبخزون مـن األلغـام        ٧ مبوجب املادة    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥تقريره املقدم يف    

جتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونـات       ويف ا   ). لغماً ٦٩٠املضادة لألفراد مكون من     
 ٤٥، ذكر العراق أن األلغام املذكورة قد ُدمرت، باستثناء          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠املعقود يف   

   . من االتفاقية٣لغماً مت االحتفاظ هبا ألغراض مسموح هبا مبوجب املادة 
، ٢٠١١يونيـه   /زونات املعقود يف حزيران   املخويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري         -٣٦ 

 اكتـشاف  أُشري إىل أنه اتفق يف قمة كارتاخينا على أن تقوم مجيع الدول األطـراف، يف حالـة    
خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبل، بعد انقـضاء املواعيـد النهائيـة احملـددة لتـدمري         

 واالستفادة فضالً عن    ٧املادة  املخزونات، باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب         
ذلك من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات يف أقرب فرصة ممكنة، وتدمري              

   .)١٠(ها مسألة ذات أولوية عاجلةهذه األلغام باعتبار
 ١٨يف    أهنا متكنت  ٧ مبوجب املادة    ٢٠١١وذكرت بوروندي يف تقريرها املقدم عام         -٣٧

 لألفراد كانت خمزنة لـدى اإلدارة الوطنيـة          مضاداً  لغماً ٦٩من تدمري    ٢٠١١يونيه  /حزيران

__________ 

 . ٩ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٩(
 .١٢م  رقاإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )١٠(
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ويف االجتماع احلادي عشر لألطراف، أشارت مجهورية مقـدونيا اليوغـسالفية           . للمخابرات
السابقة إىل أن قواهتا املسلحة اكتشفت، عند حتديد نوع الذخائر اليت ينبغي تـدمريها عمـالً                

  لغمـاً  ٥٠٠ صناديق حتتوي على حـوايل       ٨ة الذخائر العنقودية،    بااللتزامات الواردة يف اتفاقي   
كما أشـارت إىل أن     ).  كيلوغرامات ٤٦٤ وزهنا اإلمجايل  (PFM1-S لألفراد من طراز     مضاداً

 مبركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام         ٢٠١١نوفمرب  /وزارة الدفاع اتصلت يف تشرين الثاين     
وم هبا أحد اخلرباء الفنيني لتدمري األلغـام املوجـودة          لألغراض اإلنسانية بغية الترتيب لزيارة يق     

.  وبطريقة أيسر نسبياً   ٢٠١٢وذكرت أن مجيع هذه األلغام ميكن تدمريها يف بداية عام           . لديها
وقالت إهنا ستقدم املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد،              

. ٢٠١٢مـايو   /مة املعنية بتدمري املخزونات املزمع عقـده يف أيـار         خالل اجتماع اللجنة الدائ   
بيساو أهنا عثرت على كمية      - ، أوضحت غينيا  وخالل االجتماع احلادي عشر لألطراف أيضاً     

قليلة من األلغام املضادة لألفراد يف قاعديت كيبو وغابو العسكريتني خالل عملية تقييم مشتركة              
ومت .  لتحديد خمزوناهتا من الـذخائر     بعثة األمم املتحدة يف أنغوال    بيساو و  -أجرهتا حكومة غينيا    

بيساو  -وأعربت غينيا   . POMZ-2 وصندوقي ألغام من طراز      PMN ألغام من طراز     ٧العثور على   
     .٢٠١٢مارس / آذار٣١عن رغبتها يف تدمري هذه األلغام يف أقرب فرصة ممكنة قبل 

  تطهري املناطق امللغومة   -ثالثاً  
 ٥٤الجتماع العاشر للدول األطراف إىل أن رير جنيف املرحلي الصادر عن ا  تقأشار    -٣٨ 

 من  ١دولة طرفاً كانت قد أبلغت بشكل رمسي عزمها على الوفاء بااللتزام الوارد يف الفقرة               
د  من هذه الدول األطراف ق     ١٦وعند اختتام االجتماع العاشر كانت        . من االتفاقية  ٥املادة  

وفت بالتزامها بتدمري، أو بضمان تدمري، مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف            أبلغت أهنا أ  
     دولة طرفـاً  ٣٨ومن مث كانت هناك    .املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرهتا   
   .مل تف بعد هبذا االلتزام عند اختتام االجتماع العاشر

 الدول  ،نيجريياو  مها بوروندي  ، لألطرف، أبلغت دولتان   ومنذ انعقاد املؤمتر العاشر     -٣٩
ـ  يف سي  ،بورونديوأشارت  . ٥ تنفيذ املادة    اا استكملت ماألطراف أهن  ا املقـدم إىل    اق إعالهن

 ٢٥ إىل   ٢٠٠٥مايو  / إىل أهنا متكنت خالل الفترة من أيار       ،االجتماع احلادي عشر لألطراف   
  كيلـومتراً  ٢٩ تبلغ مساحتها    -منطقة   ٢٣٥ من اإلفراج عن     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

 ٧٢ومتكنت بوروندي يف سياق جهودها من العثور على .  كان ُيشتبه يف أهنا ملغومة- مربعاً
، عند تقدمي إعالهنا إىل اجتمـاع اللجنـة         نيجريياوالحظت  .  لألفراد وتدمريها   مضاداً لغماً

وتكنولوجيات األعمال املتعلقـة هبـا      والتوعية مبخاطر األلغام،    الدائمة املعنية بإزالة األلغام     
 مـن   ٥أن جهودها الرامية إىل االمتثـال إىل املـادة          ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠املعقود يف   

 والية نيجريية، وأهنـا يف  ١١ كيلومتر مربع يف   ١٥٠ ٠٠٠االتفاقية تضمنت مسح أكثر من      
 لغمـاً مـضاداً     ٣٢٥و لغماً مضاداً لألفراد،     ٨٢٠ دمرت ما جمموعه     ٥إطار امتثاهلا للمادة    

 والحظت نيجرييا أيضاً أن التحدي الرئيسي        . من املتفجرات اخلطرة   ١٧ ٥١٦للمركبات، و 
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الذي تواجهه يتعلق بالذخائر غري املنفجرة، وهذا يؤكد مدى فائدة االتفاقية يف ضـمان أال               
يـع  تقتصر جهود البلدان املتأثرة على مكافحة األلغام األرضية وإمنـا أيـضاً مكافحـة مج              

   .رباملتفجرات األخرى من خملفات احل
يزال يتعني عليها   أبلغت بصورة رمسية أنه ال       دولة طرفاً    ٣٦ يف الوقت الراهن  وهناك    -٤٠ 

إثيوبيا واألرجنتني : ، وهي من االتفاقية٥ من املادة    ١الوفاء بااللتزام املنصوص عليه يف الفقرة       
 وأوغندا وبوتان والبوسنة واهلرسك وبـريو       واألردن وإريتريا وأفغانستان وإكوادور وأنغوال    

    وتايلند وتركيا وتشاد واجلزائر ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـدامنرك وزمبـابوي             
 بيساو وفرتويال   -والسنغال والسودان وشيلي وصربيا وطاجيكستان والعراق وغامبيا وغينيا         

ومبيا والكونغو واململكة املتحـدة     وقربص وكرواتيا وكمبوديا وكول   )  البوليفارية -مجهورية  (
إضافة إىل ذلك، أبلغـت      و  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وموريتانيا وموزامبيق واليمن      

توعية مبخاطر األلغام وتكنولوجيـات األعمـال       أملانيا اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام وال      
، أهنا تشك يف وجـود ألغـام   ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢املتعلقة هبا، يف اجتماعها املعقود يف      

، وقدمت معلومات حمدثة عن     مضادة لألفراد يف مناطق خاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرهتا        
، وخالل االجتماع احلادي عشر أيضاً    . هذه املسألة خالل االجتماع احلادي عشر لألطراف      

   .ا حتتوي على ألغامأبلغت هنغاريا عن مناطق على حدودها مع كرواتيا ُيشتبه يف أهن
اف، الـيت منحـت     ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، اُتفق على أن تستكمل الدول األطر           - ٤١

 يف أقرب وقت ممكن على أال ٥، تنفيذ املادة ٥متديداً لآلجال األولية احملددة هلا مبوجب املادة  
اه الوفاء بالتزاماهتـا  تتجاوز األجل النهائي احملدد هلا بعد التمديد، وأن تضمن إحراز تقدم يف اجت     

احملددة يف طلبات التمديد اليت قدمتها والقرارات املتخذة بشأن طلباهتا، وأن تقدم تقارير منتظمة              
وواصلت الدول األطراف، منذ اجتماعها العاشر،         .)١١(رزه من تقدم يف هذا الصدد     بشأن ما حت  

   .ؤمتر قمة كارتاخيناجهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا يف م
ال متارس السيطرة اإلقليمية على األرض اليت       " يف طلبها إىل أهنا      األرجنتنيوأشارت    -٤٢ 

وأشارت    ".خطة أولية"، وأن اخلطة املقدمة يف إطار الطلب إمنا هي "جيب تطهريها من األلغام
سيطرهتا على املنـاطق    األرجنتني إىل أهنا ستطور هذه اخلطة تفصيلياً وتنفذها مبجرد ممارسة           

إىل اتفـاق بـشأن التقـدم يف هـذا          "ة املتحدة   املعنية أو عندما تتوصل األرجنتني واململك     
 ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، مل حيدث تغري فيما يتعلـق مبمارسـة               ".التخطيط

   .السيطرة على املناطق املعنية
كيلـومتراً   ٤٩٣,٧٠  عن مساحة  ، يف طلبها، باإلفراج   البوسنة واهلرسك وتعهدت    -٤٣ 

وأبلغت البوسنة    .٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩تبه فيها خالل الفترة من عام       مربعاً من املناطق املش   
كيلومتراً  ٣٤٣,٦٧  عن٢٠١١مايو / إىل أيار٢٠٠٩واهلرسك أهنا أفرجت يف الفترة من عام 

__________ 

 .١٣ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )١١(
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قة مسح متكنها مـن     كما تعهدت البوسنة واهلرسك، يف طلبها للتمديد، بتطوير طري          .مربعاً
، على أن ُتستعرض هذه الطريقة يف       "من مناطق اخلطر ذات األولوية    الفئة الثالثة   "اإلفراج عن   

؛ وبتوزيع قائمة باملواقع اليت سـتتوىل       ٢٠١٢إطار التنقيح األول للخطة االستراتيجية يف عام        
تتضمن القائمـة   الوحدات اإلدارية يف البوسنة واهلرسك تطهريها ألسباب إنسانية، على أن           

مساحة املناطق املشتبه فيها؛ وبتوزيع خطط للمسح التقين وإزالة األلغـام تـشمل مـساحة     
ومواقع املناطق اليت سيجري فيها العمل واملنظمات اليت ستنفذ األنشطة وفقاً خلطـة العمـل        

ملواتية السنوية ملكافحة األلغام؛ وباعتماد قانون جديد ملكافحة األلغام هبدف هتيئة الظروف ا           
لتوفري مصدر متويل ثابت ومتواصل لألعمال املتعلقة مبكافحة األلغام من ميزانيات احلكومات            
احمللية والدعم املقدم من املاحنني، ولضمان قيام وزارة املالية واخلزانة يف البوسـنة واهلرسـك               

   .بتغطية النقص يف األموال
              ٢٠١٠ و ٢٠٠٩مني   يف طلبـها بـأن ُتطهـر خـالل العـا           كمبودياوتعهدت    -٤٤ 

 متراً مربعاً من املناطق احملتوية على ألغام مضادة لألفراد، وبـأن            ٧٨ ٠٢٧ ٧٩٣ما مساحته   
 متراً مربعاً من املناطق احملتويـة       ٤٠ ١٨٨ ١٧٦مساحة إضافية قدرها     ٢٠١١تطهر يف عام    

 متر مربع من    ١٣٥ ٢٥٨ ٤٠٠وأبلغت كمبوديا عن اإلفراج عن         .على ألغام مضادة لألفراد   
أو متفجرات أخرى   /أو ألغام مضادة للمركبات و    /ة لألفراد و  املناطق احملتوية على ألغام مضاد    

وأشـارت    .٢٠١٠ و ٢٠٠٩خالل عـامي    ) بالتطهري وبوسائل أخرى  (من خملفات احلرب    
 ٦٤٨,٨ حبـوايل يف طلب التمديد إىل احلاجة إىل إجراء تطهري كامل ملساحة تقـدر             كمبوديا  
       ، حبلـول هنايـة    سـتنتهي  مقاطعة، وإىل أهنا     ١٢٢تراً مربعاً هبا ألغام مضادة لألفراد يف        كيلوم
 مقاطعة كي ميكن حتديد خط      ٦١ من املسح األساسي يف      ٢ و ١املرحلتني  من  ،  ٢٠١١عام  

 ٦٠ أمتت كمبوديـا املـسح األساسـي يف        ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين     .أساس جديد 
 وأبلغـت   .٢٠١١استكمال املسح يف مقاطعات أخرى حبلول هناية عام      مقاطعة، ومن املقرر    

يـشتبه   منطقة   ٩ ٤٣٥كمبوديا أيضاً أن املسح األساسي أسفر حىت ذلك الوقت عن حتديد            
أو ألغام مـضادة    /أي املناطق املشتبه يف احتوائها على ألغام مضادة لألفراد و          (يف أهنا خطرة  
 مقاطعة، وتبلغ مساحة هـذه      ٢٣يف  ) فات احلرب أو متفجرات أخرى من خمل    /للمركبات و 

باإلضافة إىل ذلك، تعهدت كمبوديا يف طلب التمديد          . متراً مربعاً  ٧١٤ ٣٢٠ ٩٧٦املناطق  
 وهـذه املهمـة معلقـة حلـني      . سنوية استناداً إىل نتائج املسح األساسي بوضع خطط تطهري  

   .٢٠١٢استكمال هذا املسح يف أواخر عام 
تقييم مشكلة األلغـام يف      يف طلبها بإجراء استكشاف ومسح تقين ل       تشادوتعهدت    -٤٥ 

 على ألغـام    التأثري اليت ُيعرف أهنا حتتوي    عالية  وبتطهري املناطق   ) ثناء تيبيسيت باست(البلد بأسره   
اجلهات املكلفة بإزالة األلغـام؛     وذخائر غري منفجرة، ال سيما يف املناطق اليت بدأ فيها عمل            

وحدة جديدة إلزالة األلغام أو احلـصول علـى وسـائل ميكانيكيـة             بإنشاء  كما تعهدت   
 مناطق تبلـغ    ٤الستئناف عمليات إزالة األلغام يف حقل األلغام احمليط بقاعدة وادي دوم يف             

 ماليني متر مربع خالل فترة مخس سنوات؛ وبتحديث قاعدة بياناهتا خالل ٤مساحتها الكلية 
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اليت ُيعـرف  تكمال عملية االستكشاف بتطهري املناطق فترة تقدر بسنتني؛ وبأن تقوم لدى اس     
ويف    .وذخائر غري منفجرة، وبأن تستأنف العمليات يف مشال شرقي البلد    على ألغام    أهنا حتتوي 

هي إجنمينا، وسيال، وسالمات،    (أبلغت تشاد أن املسح التقين مشل أربع مناطق         ،  ٢٠١١عام  
، وأن املسح التقين جيـب أن   )ا بوركو وإنيدي  ومه(وأغلب املنطقتني األخريني    ) وحجر مليس 

وأشـارت تـشاد إىل أن         ).هي واّداي، وتيبيسيت، ووادي فريا    (ثالث مناطق   ينفذ اآلن يف    
 أمتار مربعة، ٣٢ ٧٤٣ ١٠٨العمليات أسفرت عن حتديد منطقة مشتبه فيها مساحتها الكلية 

 مضاداً للمركبات وتدمريها،     لغماً ١ ٢٦١و  لغماً مضاداً لألفراد   ١ ٢٩٨وعن حتديد مواقع    
 مليـون  ٤٩بعة، ووضع عالمات لأللغام يف منطقة مساحتها  أمتار مر١ ٠٢٧ ٥٠٦وتطهري  
 ، أمتار مربعة  ٣٢ ٧٤٣ ١٠٨ ها تبلغ مساحتها  مشتبه في منطقة جديدة   ، ومشل ذلك    متر مربع 

  . مربعاًمتراً ٦ ٢٥٦ ٨٩٢ملغومة تبلغ مساحتها  أهنا اطق سبق تأكيدمنو
، وأن أعمـال مراقبـة      ٢٠١٠لغت تشاد أيضاً أن قاعدة بياناهتا حمّدثة منذ عام          وأب  -٤٦ 

، وأن عمليات املسح وإزالـة األلغـام يف    ٢٠١١مارس  /اجلودة يف وادي دوم بدأت يف آذار      
، وأن من املتوقع أن تقدم اجلهة املنفـذة    ٢٠١١يونيه  /نوادي دوم توقفت يف منتصف حزيرا     

شاد أهنا  ت كما ذكرت    .٢٠١١يوليه  /ألمم املتحدة اإلمنائي يف متوز    التقرير الكامل إىل برنامج ا    
وأهنا نشرت أربعة أفرقة خمتصة بإبطـال  أنشأت وحدة حملية إلزالة األلغام يف منطقة تيبيسيت،       

باإلضافة إىل ذلك، أبلغت تشاد أهنا سـتقدم خطـة   . الذخائر املتفجرة يف شرق البلد ومشاله     
ستناداً إىل نتائج املسح التقين الذي سيشكل جزءاً من طلب           ا ٢٠١٢موثوقة ومنقحة يف عام     

   ٢٠١٣مارس / آذار٣١التمديد الثالث الذي ستقدمه يف موعد ال يتجاوز 
يشتبه يف أهنا خطـرة      منطقة   ٢٠١١ يف طلبها بأن تطهر يف عام        كولومبياوتعهدت    -٤٧ 

 جمموعة من الفـرق    مباستخدا بلدية، وذلك    ١٤ متراً مربعاً يف     ٢ ٦٠٢ ٠٣٤ مساحتها   تبلغ
باإلضافة إىل ذلك، التزمت كولومبيا بتنفيـذ أنـشطة ووضـع      و  .الوطنية واملنظمات املدنية  

ويف   .منهجيات متكنها من الوقوف على حنو أفـضل علـى مـستوى التلـوث يف البلـد                
عاً  متراً مرب  ٢٨٨ ٤٩٥أبلغت كولومبيا أهنا طهرت حىت ذلك التاريخ        ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران

 جهاز تفجري حملي الصنع هلا خصائص األلغـام         ١٩٦ وتدمريبلدية، حيث مت حتديد      ١٢يف  
وأبلغت كولومبيا أيضاً أن الكونغرس الكولوميب         . ذخرية غري منفجرة   ٢٤ة لألفراد، و  املضاد

ة  الذي يأذن باعتماد معايري وأساليب وطنية لتنظيم أنشط        ٢٠١٠ لسنة   ١٤٢١اعتمد القانون   
 وأبلغت كولومبيـا أن      .تنفذها املنظمات غري احلكومية لألغراض اإلنسانية     إزالة األلغام اليت    

   .صدور مرسوم تنظيم أنشطة هذه املنظمات واملعايري الوطنية ميثل مرحلة متقدمة من التطور
املـشتبه يف     كيلومتراً مربعاً من املناطق    ١٧٣ يف طلبها بتطهري حنو      كرواتياوتعهدت    -٤٨ 

  .٢٠١١ كيلـومتراً مربعـاً يف عـام         ١١٩وحنو  ،  ٢٠١٠-٢٠٠٩  خالل الفترة  أهنا خطرة 
عن  ٢٠١٠-٢٠٠٩مليون متر مربع يف الفترة       ١٣٢,٥وأبلغت كرواتيا أهنا أفرجت عن حنو        

باإلضافة إىل ذلـك،     و  .إزالة األلغام ومشاريع البحث عن األلغام وأنشطة املسح العامة         طريق
ليل أفضل حلالة التلوث باأللغام يف املنـاطق         كرواتيا بوضع منهجيات تتيح إجراء حت      التزمت
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    احلرجية؛ وبإزالة خطر األلغام من املناطق املعدة إلقامة املنازل واهلياكل األساسـية حبلـول              
؛ ٢٠١٣، ومن املناطق املخصصة لإلنتاج الزراعي وتربية املاشية حبلـول عـام             ٢٠١٠عام  

   .٢٠١٠ان املشردين العائدين حبلول عام وبإزالة األلغام من املناطق املقرر إعمارها إلسك
، بطـرح  ٢٠١٠ يف طلبها بأن تقوم، خالل النصف األول من عام    الدامنركوتعهدت    -٤٩ 

 إىل كـانون    ٢٠١٠يوليـه   /عطاءات وبدء تنفيذ العمليات، وبأن تقوم، خالل الفترة من متوز         
ز الصخرية والكثبان   لمناطق املعنية، وتنقية احلواج   ل يسطحالفحص  ال، ب ٢٠١١ديسمرب  /األول

يف املنـاطق   املـستنقعات   املنخفضة و يف املناطق   الرملية، وتطهري الشواطئ، وتطهري املستنقعات      
 عملية  ٢٠١٢يونيه  /يناير إىل حزيران  /وستجري الدامنرك خالل الفترة من كانون الثاين         .املرتفعة

جينسن الدامنركية  . يك جي جمموعة داماس لدامنرك أن   ، أبلغت ا  ٢٠١١ويف عام      .مراقبة اجلودة 
، وأن املقاول يعتزم إمتام عملية الـتطهري قبـل          ة تطهري آخر منطقة ملغومة متبقية     عمليستجري  

وأشارت الدامنرك أيضاً إىل أهنا طهـرت، حـىت            . بوقت طويل  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
ومن   .غماً ل ٤ ٠٤٥ملية أسفرت عن تدمري      هكتاراً، يف ع   ١٥٥، مساحة   ٢٠١١يونيه  /حزيران

 هكتـاراً   ٨٩ومت تطهري      . هكتاراً لالستخدام العام   ٦٦ عن   فراج هكتاراً املطهرة، مت اإل    ١٥٥ لا
أخرى، وإن كانت ال تزال حمظورة على االستخدام العام حلني استكمال عملية مراقبة اجلودة              

 تزال بانتظار   ال هكتاراً   ٣١هناك  و   .اريةعمليات التطهري اجل  مواقع  واختاذ مسافة األمان عن     
 / متـوز  ١ كما أكدت الدامنرك أن تنفيذ العمليات سيكتمل حبلول األجل احملدد يف             .التطهري
   .٢٠١٢يوليه 

متراً مربعاً يف مقاطعة مورونـا     ٢١ ٣٦٥ يف طلبها باإلفراج عن      إكوادوروتعهدت    -٥٠ 
، وباإلفراج  ٢٠١٠سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٩أكتوبر  /سانتياغو خالل الفترة من تشرين األول     

 مربعاً يف نفس املقاطعة خالل الفترة من تـشرين   متربعا١٠ً ١٥٠عن مساحة إضافية قدرها  
االجتماع العاشر للـدول  وأبلغت إكوادور    .٢٠١١سبتمرب / إىل أيلول ٢٠١٠ برأكتو/األول

 متراً مربعـاً املقـرر      ٢١ ٣٦٥    متراً مربعاً من إمجايل ال     ١٥ ٧٩٥,٣٥ أهنا طهرت    ألطرافا
وأبلغت أيضاً   .ون استخدام اإلزالة اليدوية لأللغام    تطهريها، وأن املساحة املتبقية أُفرج عنها د      

 هدفاً، منها سبعة أهداف كان مـن املقـرر          ٢٢ أهنا كانت قد حددت ما جمموعه        وادورإك
، ومخـسة   ٢٠١٠سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٩أكتوبر  /حتقيقها خالل الفترة من تشرين األول     

 يف مناطق جديدة    ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١املقرر حتقيقها خالل الفترة من عام       عشر هدفاً من    
   .٢٠١٣-٢٠١١ خالل الفترة جرى حتديدها ويف مناطق أخرى سيجري حتديدها

 ١٠ ٣٥٥ ٩٦٧ يف طلبه باستكمال تطهري منطقة ملغومة مـساحتها  األردنوتعهد    -٥١ 
  .الة األلغام يف منطقة احلدود الشمالية     ، يف إطار مشروع إز    ٢٠١١متراً مربعاً حبلول هناية عام      

 يف املائة مـن     ٧٤ حنو   ٢٠١١مايو  /، أبلغ األردن أنه أجنز يف أيار      ٢٠١١يونيه  /نويف حزيرا  
وأبلغ األردن أيـضاً أن مـن          . يف املائة من مرحلة التحقق     ٢٨ التطهري يف املشروع، و    حلةمر

، قـدم األردن    ٢٠١٠ويف عـام      .٢٠١١املتوقع استكمال التطهري اليدوي حبلول هناية عـام         
ع أخذ العينات والتحقق منها يف منطقة وادي األردن، حيـث أشـار إىل         معلومات عن مشرو  
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 مليون متر مربع من إمجايل      ١٢,٥ مساحتها الكلية    يشتبه يف أهنا خطرة تبلغ     قة منط ١٩٠حتديد  
 عملية ضمان اجلـودة      منطقة اليت سبق حتديدها يف وادي األردن باعتبارها حباجة إىل          ٢٦٧    ال

يشتبه يف أهنا خطرة     منطقة   ٥١ألردن عن انتهاء التحقق من      ، أبلغ ا  ٢٠١١ويف عام      .والتحقق
   . متر مربع٤٠٥ ٠٠٠ وأخذ عينات من منطقة مساحتها بع، مليون متر مر٢,٦ مساحتها تبلغ

 ،٢٠١١  إىل عام  ٢٠١٠ يف طلبها بأن تفرج، خالل الفترة من عام          موريتانياوتعهدت    -٥٢ 
، أبلغت موريتانيـا أن     ٢٠١١ويف عام     . متر مربع  ٩ ٣١٥ ٠٠٠عن سبع مناطق مساحتها     

 لغماً، وأهنا ستزيل األلغام ٢٧١عمليات تطهري األلغام يف منطقة دخلة نواديبو أدت إىل تدمري          
 إىل  ٢٠١٠ متر مربع خالل الفترة من عـام         ١١ ٦٧٠ ٠٠٠ مساحتها الكلية    مناطق ٩من  
   .لك بدالً من سبع مناطق على النحو الذي كان مقرراً للفترة نفسها، وذ٢٠١١عام 

     منطقـة تبلـغ مـساحتها       ٣٨٣ يف طلبها باالنتهاء من تطهري       موزامبيقوتعهدت    -٥٣ 
 ٢٨، ومعاجلة   ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨ متراً مربعاً خالل الفترة من عام        ٤ ٨٠٧ ٩٢٠الكلية  

/    ويف حزيـران    .٢٠١١راً مربعاً يف عـام       مت ٢ ٥٧٤ ٢٣٩منطقة أخرى مساحتها الكلية     
 ٢٠٠٨  مهمة تطهري خالل الفترة من عام      ٤٩٩ أهنا استكملت    امبيق، أبلغت موز  ٢٠١١ونيه  ي

    ومشـل ذلـك     . متراً مربعاً  ١٢ ٧٩٤ ٩٥٧  يف مناطق تبلغ مساحتها الكلية     ٢٠١٠إىل عام   
 ٥٤١اً مربعاً من إمجايل      متر ٧ ٢٦٢ ٩٨٩  مهمة يف مناطق تبلغ مساحتها الكلية      ٣٢١تنفيذ  

، ٢٠٠٨عام  مربع ُحددت كخط أساس يف متر ١٢ ١٦٤ ٤٠١ا الكلية منطقة تبلغ مساحته 
      متراً مربعاً من املناطق اجلديدة الـيت جـرى حتديـدها            ٥ ٥٣١ ٩٦٨ مهمة لتطهري    ١٧٨و

     /ألولوأبلغت موزامبيق أيضاً أن مهام التطهري املتبقيـة حـىت كـانون ا               . تقدمي الطلب  منذ
 متراً مربعاً،   ١٠ ٥٦٠ ٣٩٩ مساحتها الكلية     مهمة لتطهري مناطق   ٣٢٣ هي   ٢٠١٠ديسمرب  

 مهـام   ١٠٣ متراً مربعاً من خط األساس األصلي و       ٤ ٩٠١ ٤١٢ مهمة لتطهري    ٢٢٠منها  
   . مؤخراًيشتبه يف أهنا خطرة مت حتديدهامناطق متراً مربعاً من  ٥ ٦٥٨ ٩٨٧ لتطهري

 ١١لـه   األلغـام طو   بتطهري حزام مـن      بيق أيضاً يف طلب التمديد    وتعهدت موزام   -٥٤ 
يف امللغومة  أعمدة الطاقة الكهربائية  من١٧٠ورا باسا، وتطهري هكيلومتراً بالقرب من سد كا

، ٢٠١١يونيه /ويف حزيران   .إقليم مابوتو، ومسح حدودها مع زامبيا، بغية تقدير آثار التطهري        
 وجتري حالياً    .حمليطة بسد تشيكامبا  طهري األلغام يف املناطق ا    أبلغت موزامبيق عن استكمال ت    

       .عمليات تطهري سد كاهورا باسا وتطهري أعمدة خطوط الكهربـاء يف منطقـة مـابوتو              
 حقل ألغـام    ٢٢وأبلغت أيضاً عن استكمال مسح احلدود الذي أشارت نتائجه إىل وجود            

 مليون متـر مربـع داخـل        ٢,٩ منها   ، داخل زمبابوي   ماليني متر مربع   ٣,٢على مساحة   
 الـيت   ١٠٣    الاجلديدة  التطهري  مهام   ضمن   ويدخل هذا اجلزء من حدود موزامبيق     . موزامبيق

   . مليون متر مربع من املناطق املشتبه يف أهنا خطرة٥,٦تبلغ مساحتها 
 ٢٠٠٨أن تستكمل يف عام ) أ: (مبا يليالذي قدمته التمديد  يف طلب بريووتعهدت   -٥٥ 
 متر مربع متبقية يف منطقة أعمدة الكهربـاء العاليـة اجلهـد لـشركة               ١٥٣ ٦٠٠ هريطت



APLC/MSP.11/2011/8 

33 GE.12-60235 

ETECEN-Huancazo    متر مربع متبقية حول هوائيات إعادة النقل     ٧ ٨٠٠، واستكمال تطهري 
 خونني،  -خونني، وهوائي ياهو سبوكيو      -هوائي كوتو كوتو  (ئية الفرعية   واحملطات الكهربا 

           واسـتكمال  )  ليمـا  -اروتـشريي، وحمطـة زابـاالل        هو وهوائي هواموركا يف منطقـة    
أن تستكمل  ) ب (؛ متراً مربعاً يف موقع واحد على احلدود مع إكوادور         ٢ ٢٦٥,٥٢تطهري  
 مكافحة املخدرات يف سانتا لوسيا، وقاعـدة        اعدةق( تطهري قاعدتني للشرطة     ٢٠٠٩يف عام   

 متر مربع يف موقعني على احلدود مع        ٨ ٧٠٠، وتطهري   )مكافحة اإلرهاب يف مدينة تولومايو    
 متراً مربعاً يف ثالثـة سـجون   ١١ ١٦٧ تطهري   ٢٠١٠أن تستكمل يف عام     ) ج (؛إكوادور

 يف مدينـة بونـو،      انامايوكاسترو كاسترو يف مدينة ليما، وي     (تطبق أقصى إجراءات األمن     
واقع على احلدود  متر مربع يف أربعة م  ١٩ ٠٠٠وتطهري  ) وهواكاريز يف مدينة كاكسا ماركا    

 ٢٩ ٨٠٠ تطهري أربع مناطق مساحتها الكلية       ٢٠١١أن تستكمل يف عام     ) د (؛مع إكوادور 
       يف  و وأبلغـت بـري     .متر مربع يف قطاع سانتياغو وقطاع سنيبا على احلدود مع إكـوادور           

 على متراً مربعاً    ١ ٦٢٢ تطهري ما مساحته الكلية      ٢٠٠٩، أهنا استكملت يف عام      ٢٠١٠عام  
حول سجين كاسـترو كاسـترو        مربعاً  متراً ٨١٣,٢٠احلدود مع إكوادور، وتطهري ما مجلته       

 عن استمرار أعمال التطهري يف السجون اليت تطبق أشد          ٢٠١١وأبلغت بريو يف عام       .ويانومايو
متـراً   ٧ ٠٢١,١٤  سجن كاسترو كاسترو، حيث مت تطهري      إجراءات األمن، واستكماهلا يف   

 معاجلة منطقة واحدة    ٢٠١٠وأبلغت بريو أيضاً أنه مت خالل عام           . ألغام ٥ ٣٠٤مربعاً وتدمري   
 لغماً مـضاداً    ٧٨ متراً مربعاً ُتوجت بتدمري      ١٧ ٣٤٩,٢٨ على احلدود مع إكوادور مساحتها    

 ١٨ ٦٣٦,٧٣تطهري ما مـساحته     ) يونيه/يرانحىت حز  (٢٠١١ يف عام    واستكملتلألفراد،  
   . لغماً مضاداً لألفراد٣١٤ت عن تدمري متراً مربعاً، وهي عملية أسفر

 يف طلبها إىل أنه من غري الواقعي وال العملي يف الوقت احلايل وضع              السنغالوأشارت    -٥٦ 
باستخدام " استبعادها"تصورات بشأن املساحات اليت جيب إزالة ألغامها أو املساحات اليت سيتم       

 معروفة حىت اآلن، وأشارت كذلك إىل أن        غريتقنيات التطهري، ألن املساحة الكلية املشتبه فيها        
الربنامج سينفذ جمموعة من تقنيات اإلفراج عن األراضي بغية التركيز على املناطق املؤكد وجود              

 ٢٠٠٨أكتوبر  /وكان من املقرر استخدام هذه التقنيات خالل الفترة من تشرين األول             .ألغام هبا 
ة املشتبه يف أهنا ملوثة بدرجة بسيطة وذلك للتأكد       ي منطقة حمل  ٤١     يف ال  ٢٠٠٩أبريل  /إىل نيسان 

:  مبا يلي  ٢٠٠٩وأبلغت السنغال يف عام        .من تلوثها أو استبعادها من قائمة املناطق املشتبه فيها        
 منـاطق واقتـراح     حملية أسفر عن اقتراح إلغاء مثاين     إجراء مسح عام إلحدى عشرة منطقة       ) أ(

 بني قرية جيفانغور    طجراء مسح عام للطريق الذي يرب     إ) ب (؛إجراء مسح تقين لثالث مناطق    
استكمال إزالة األلغام مـن بـاكونوم،       ) ج (؛ومستوطنة بولوم حيث أُزيلت مصادر االشتباه     

 متراً مربعاً، وال تـزال  ٣٤ ٤١٧يت، حيث مت تطهري ما مساحته  غافون، ودار السالم، وكا   وإت
      الـسنغال  لغـت ، أب ٢٠١٠ويف عام    . بعد  متراً مربعاً مل ُتعاجل    ٩٧ ٦٦٨هناك مساحة قدرها    

إجراء مسح عام يف ثالث مناطق مشتبه فيها يف دائرة دايوالكولون بإقليم كـودا،              ) أ( :مبا يلي 
 منطقـة   ٣٧إجراء مسح عام أيضاً يف      ) ب (؛حيث مت استبعاد منطقتني من هذه املناطق الثالث       



APLC/MSP.11/2011/8 

GE.12-60235 34 

ـ       ١٢إجراء مسح عام يف     ) ج (؛تابعة للقسم اإلداري غودومب     ة منطقة مشتبه فيهـا يف مدين
يت وسيندون واسـتمرار العمليـات يف مدينـة         استكمال تطهري املوقعني كاغ   ) د (؛غوراف

وفيما يتعلق مبراقبة اجلـودة،        . متراً مربعاً  ٤٣ ٦٧٢,٢٢ غوراف، حيث مت تطهري ما مساحته     
      ها مـساحت  عن استكمال عملية التحقـق يف مخـس منـاطق            ٢٠١٠أبلغت السنغال يف عام     

   . متراً مربعاً وقبوهلا، واستمرار عمليات مراقبة اجلودة٥٨ ٦٧٢,٧الكلية 
 عن بدء عمليات مسح عام جديدة يف منطقـة          ٢٠١٠وأبلغت السنغال أيضاً يف عام        -٥٧ 

زيغنشور، ويف بنيونا أوسوي، وبونكلينغ، وكولدا، وأن اإلفراج عـن األراضـي باسـتخدام              
 عـن  ٢٠١١وأبلغت السنغال يف عام       .أ لدى توظيف جهة تنفيذ ثانية     نية سيبد الوسائل غري التق  

 منطقة وإجراء مسح تقين ٦٢، حيث اقُترح إلغاء    منطقة ٧٣أن املسح غري التقين يف سيديو مشل        
يف إحدى عشرة منطقة، وأبلغت أيضاً عن إجراء مسح غري تقين يف أربع منـاطق يف منطقـة                  

وأبلغت السنغال أيضاً      .طق وختفيض درجة منطقة واحدة    كولدا، حيث مت التحقق من ثالث منا      
 منطقة يف املناطق اليت كان يصعب الوصول إليها سابقاً، وتبلـغ مـساحة    ١٦عن اإلفراج عن    

أُفرج عن مثاين مناطق بالطرق غري التقنية ومثاين        ( متراً مربعاً    ٢ ٧٦٢ ١٧٢املناطق املُفرج عنها    
، أوجزت السنغال اإلجنازات السنوية علـى النحـو         ٢٠١١ ويف عام    ).تقنيةمناطق بالطرق ال  

 متراً مربعاً يف    ٣٨ ٢٣٧,٣٤، وتطهري   ٢٠٠٨ متراً مربعاً يف عام      ٤٨ ٤٢١,٤٢ ريتطه: التايل
 ٨ ٢٧٦,٢٤، وتطهـري    ٢٠١٠ متراً مربعاً يف عام      ٢٦ ٠٠٢,٤٩، وجيري تطهري    ٢٠٠٩عام  

، ٢٠٠٩ منطقة يف عام ٩٤، و٢٠٠٨ منطقة يف عام ١٧، واكتشاف ٢٠١١متراً مربعاً يف عام 
   .٢٠١١ يف عام ة منطق١٥، و٢٠١٠ منطقة يف عام ٢٠و
      ٦,١ منطقـة مـساحتها      ١٢٣ يف طلبها بأن ُتفرج عـن        طاجيكستانوتعهدت    -٥٨ 

، ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩ حدودها مع أفغانستان خالل الفترة من عام         علىماليني متر مربع    
وباإلضافة إىل ذلـك،       .متر مربع يف املنطقة الوسطى     مليون   ٢،٤ منطقة مساحتها    ٢٦وعن  

 عمليات إعادة املسح    ٢٠٠٩ديسمرب  / حبلول كانون األول   كملالتزمت طاجيكستان بأن تست   
يف الدوائر الست الباقية يف منطقة احلدود مع أفغانستان، ويف مخس دوائر يف املنطقة الوسطى،        

وأبلغت طاجيكستان يف   .٢٠٠٩أبريل  /سانوأن تبدأ عمليات مسح تقين واسعة النطاق يف ني        
 يف منطقة احلدود مع أفغانستان، واإلفـراج        املسح عن استكمال عمليات إعادة      ٢٠١٠عام  

      وأشارت طاجيكـستان    .٢٠٠٩ متر مربع خالل عام      ٥ ٧٣٥ ٠٠٠عن منطقة مساحتها    
     دها  منطقة علـى حـدو     ٢٢ عن   ٢٠١٠ عام    إىل أهنا أفرجت يف    ٢٠١١يونيه  / يف حزيران 

      منطقـتني   ٢٠١١ مليون متـر مربـع، وطهـرت يف عـام            ١,٨مع أفغانستان مساحتها    
   . متر مربع٣٦٠ ٠٠٠ مساحتهما

، ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩ يف طلبها بأن ُتفرج، خالل الفترة من عام          تايلندوتعهدت    -٥٩ 
يلند بوضع كما تعهدت تا   .يشتبه يف أهنا خطرة مناطق   أمتار مربعة من     ١٢٨ ٠٧٣ ٨٠٣ عن

إجراءات موحدة لتقليص املناطق املشتبه فيها وبتنفيذ خطة وطنية سـنوية جديـدة إلزالـة               
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 ٢ ٠٠٠، أبلغت تايلند أهنا حددت منطقة آمنـة مـساحتها حنـو     ٢٠٠٩ويف عام      .األلغام
 وأبلغت   .ف هذه املنطقة اآلمنة   كيلومتر مربع مع تنفيذ إجراءات مراقبة اجلودة يف حوايل نص         

 متـراً   ٦٠ ٠٩٨ ٣٩٣د أيضاً أن املساحة الكلية حلقول األلغام اليت مت حتديدها بلغـت             تايلن
 متراً مربعـاً، واملـساحة الـيت مت       ١ ٧٨٩ ٦٨٦ اليت مت تطهريها بلغت      ساحةمربعاً، وأن امل  

وأبلغت تايلند أيضاً أهنا       . متراً مربعاً وهي بانتظار تسليمها     ٢٣٥ ٨٨٧ ٤٢١تقليصها بلغت   
 كيلـومترات   ٤،٣، بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، يف تقليص         ٢٠١٠م  جنحت يف عا  

/ ويف حزيـران     . مواقع حقول األلغام وطريقة التطهري اليدوي      ديدمربعة باستخدام إجراء حت   
لدول األطراف يف إزالـة     ، أبلغت تايلند أهنا جنحت منذ انعقاد املؤمتر العاشر ل         ٢٠١١يونيه  

 كيلومتراً مربعاً، وبذلك قلّصت املساحة الكلية حلقول األلغام املقرر          ٢,٢األلغام من مساحة    
   . مربعاًمتراًكيلو ٥٤٦,٨تطهريها إىل 

 متر مربع يف    ١٥ ٠٠٠ بأن ُتفرج عن     ٢٠٠٩ املقدم عام     يف طلبها  أوغنداوتعهدت    -٦٠ 
     ٢٠١٠ يف جبال أغورو، وبـأن تـستكمل يف عـام             متر مربع  ١٢ ٥٠٠نغومورومو وعن   

 متر مربع يف جبال أغورو، وبأن ُتنجـز         ٨٥ ٠٠٠ متر مربع يف نغومورومو و     ٥٢ ٥٠٠ري  تطه
 متر مربـع يف جبـال       ٣٢ ٥٠٠ يف نغومورومو و   بع متر مر  ٥٢ ٥٠٠ تطهري   ٢٠١١يف عام   
 ٤٠     األلغام، بتزويـده ب    وباإلضافة إىل ذلك، تعهدت أوغندا بتعزيز قدرات فريق إزالة           .أغورو

، أبلغت أوغندا أهنا ٢٠١٠ ويف عام     .فري معدات ومركبات إضافية للفريق    من مزيلي األلغام وبتو   
 يف منطقة حقول األلغام اليت سبق مسحها واملمتـدة          عمل ال ٢٠١٠مارس  /استكملت يف آذار  

 لغماً  ٢٢٤ متراً مربعاً وتدمري     ١٤١ ٠٨٢ كيلومترات يف نغومورومو، حيث مت تطهري        ٤بطول  
 متراً مربعاً يف    ٧٣ ٦٧٣، أبلغت أوغندا عن تطهري ما مساحته        ٢٠١١ويف عام      .مضاداً لألفراد 

    وأبلغت أوغندا أيـضاً عـن تـدريب        . لألفراد مضاداً لغماً   ١١٧حقول ألغام أغورو، وتدمري     
   . عمال١٠٧  عامالً إضافياً من مزيلي األلغام، مما يرفع عددهم إىل٣٩ونشر 

 يف طلبها بالبـدء يف      مى وآيرلندا الشمالية  اململكة املتحدة لربيطانيا العظ   وتعهدت    -٦١ 
تطهري ثالث مناطق ملغومة، وبوضع بيان باملتطلبات وطرح عطاءات؛ وإنشاء جلنة لتنـسيق             

ـ                   دمي أعمال مكافحة األلغام؛ ووضع معايري وطنية مناسبة ألعمال مكافحـة األلغـام؛ وتق
 لكيفية سري أعمال    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ أقرب وقت ممكن ال يتجاوز       يفتوضيح مفّصل   

وفاء بالتزاماهتـا مبوجـب     الإزالة األلغام وتأثرياهتا على أعمال إزالة األلغام يف املستقبل، بغية           
 لألعمال املنفَّذة يف إطار الربامج      ضريمن االتفاقية، مبا يف ذلك التح     ) ج(و) ب(٥-٤املادتني  

، أبلغـت   ٢٠١١ويف عـام       . املتاحة الوطنية إلزالة األلغام ووضعها، والسبل املالية والتقنية      
لغمـاً   ٥٦٨ أسفر عن إزالـة       يف أربعة مواقع   جتريبياً اًمشروعأهنا استكملت   اململكة املتحدة   

 لغماً مضاداً لألفراد، باإلضافة إىل ذخريتني فرعيتني وتسع ذخـائر           ٦٧٨ و ركباتمضاداً للم 
وأشارت اململكة املتحدة      . متراً مربعاً  ٣٤٥ ٨٨٠ بلغتأخرى غري منفجرة يف مساحة كلية       

 يف مناطق ستانلي كومن فنس، وهي منطقة        التجرييبإىل أهنا ستنفذ مرحلة ثانية من املشروع        
  .١٩٨٢ واسع ألغراض الترفيه قبل الرتاع الذي نشب يف عـام            نطاقانت ُتستخدم على    ك
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ري الدولية ملكافحة وسوف ُتنفذ يف إطار العقد املربم عمليات اإلفراج عن األراضي وفقاً للمعاي       
األلغام، بغية التأكد من وجود حقول األلغام وحتديد نطاقها بدقة، وإحاطتها بسياجات مـن              

وانب، مث التأكد من أن األراضي األخرى املوجودة داخل املساحة املعينة خالية مـن              مجيع اجل 
ن شأن حتديـد    وم   .املتفجرات من خملفات احلرب وأهنا آمنة لإلفراج عنها لالستخدام العام         

وُتنفذ حالياً إجراءات حتديد       .الالحقةمواقع حقول األلغام ونطاقها أن يفيد يف برامج التطهري          
 سيجري عملية اإلفراج عن األراضي، وإجراءات اختيار مكتب برنامج          الذيملتعاقد الرئيسي   ا

   . ثقة اجملتمعإزالة األلغام الذي سينفذ عمليات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة وتدابري بناء
 منطقة ملغومة مساحتها    ١٥ يف طلبها بتطهري     مجهورية فرتويال البوليفارية  وتعهدت    -٦٢ 

مثانية هكتارات يف مركز غوافيتاس البحري، ومركز بويرتو باييس البحري، ومركز أتابـابو             
    وأشارت مجهورية فرتويال البوليفاريـة، يف        .٢٠١١-٢٠١٠البحري، وذلك خالل الفترة     

 أن جلنة إزالة األلغام التابعة للقوات املسلحة البوليفارية الوطنية أعادت برجمة            إىل،  ٢٠١١ام  ع
 تطهـري   ٢٠١٠اجلدول الزمين إلزالة األلغام، وأنه يف إطار اجلدول الزمين اجلديد مت يف عام              

ـ  (املنطقة امللغومة اليت تبلغ مساحتها هكتاران يف مركز ريو أروكا البحري الدويل              ن كان م
 وأبلغت أيضاً مجهورية فرتويال البوليفارية عن تطهري مينـاء           ).٢٠١٢ تطهريها يف عام     قررامل

حيث اسُتكملت األعمـال يف     ) ست مناطق ملغومة مساحتها هكتاران    (غوافيتاس البحري   
وأبلغت مجهورية فرتويال البوليفارية أيضاً عن إجراء فحص للمركـز             .٢٠١١أبريل  /نيسان

وأبلغـت     .، ولكن تعذر تطهري املنطقة بسبب الفيضانات٢٠١١ باييس يف عام   ءالبحري ملينا 
كذلك أن اللجنة عّدلت اآلالت املتاحة حالياً لكي ُتستخدم يف هذا النوع من احلاالت، وأن               

 طلب التمديد يف للبلد بأن ُيعلن إجناز أهداف وأغراضهذه األعمال واخلربات الالزمة تسمح     
   ).٢٠١٣ل النصف األول من عام خال(فترة زمنية أقل 

 مسحاً تقنياً يف أحـد اجملتمعـات        ٢٠٠٩ يف طلبه بأن ُيجري يف عام        اليمنوتعهد    -٦٣ 
 ٤٥ ٤٣٨ ٣٨٦املتضررة مبحافظة شبوة، حيث توجد منطقة خطرة مشتبه فيها مـساحتها            

ـ   ١ ٥٤٠ ٣٦١متراً مربعاً، ويتوقع وضع عالمات على منطقة مساحتها حوايل           اً  متراً مربع
 متـراً   ١ ٣٧٠ ٣٨٨ على أن ُتجرى عملية التطهري يف مساحة         لتطهري،باعتبارها حباجة إىل ا   

 ٧ ٦٥٨ ٧٣٤مربعاً يف حلج وإب وحضر موت والضالع وشبوة وعمران، وذلك من إمجايل             
     ، تعهـد الـيمن    ٢٠١٠ويف عـام      .متراً مربعاً ُحددت بعالمات يف أعوام سابقة لتطهريها       

 املساحة الكلية احملـددة بعالمـات يف إب         ن متراً مربعاً م   ٢ ٠٥٥ ٥٨٢ بتطهري ما مساحته  
        بـتطهري   ٢٠١١وحضرموت والضالع وصعدة واجلوف ومأرب وشبوة، وتعهـد يف عـام            

   . متراً مربعاً يف إب وحضرموت واجلوف ومأرب وشبوة٢ ٠٥٥ ٥٨٢ ما مساحته
 شـهراً بتقـدمي   ٢٤ إىل ١٢تقـوم خـالل   ) أ: ( يف طلبها بأنزمبابويوتعهدت    -٦٤ 

ُتجـري  ) ب(التدريب، والتجهيز إلجراء مسح حمدود، ورفع الكفاءة يف جمال إزالة األلغام،            
روشـنغا، ولوسـولو،    (األربع املتبقية   " اجملهولة" شهراً املسح غري التقين للمناطق       ١٢خالل  

 إىل إجـراء   كيلومترات مربعة، باإلضـافة ٦,٧٥اليت تبلغ مساحتها ) كاريباوموكومبورا، و 
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ُتنفذ ) ج(مسح آخر للمنطقة امللغومة الواقعة بني كروكس كورنر ومركز سانغو احلدودي؛            
    تقـوم  ) د( شهراً أنشطة التوعية مبخاطر األلغام يف املناطق الشديدة التـأثر هبـا؛              ١٢خالل  
     ملكافحة األلغام خارج مواقع التجميـع العـسكري؛         بابوي شهراً بنقل مركز زم    ١٨خالل  

 شهراً معايريها الوطنية املتعلقة مبكافحة األلغام مـع املعـايري الدوليـة             ٢٤توائم خالل   ) ه(
وأشارت زمبابوي أيضاً إىل أهنا، بعد عملية املسح وإعادة التدريب وزيادة املـوارد               .املقبولة

 ستقدم طلباً آخر للتمديد يتضمن خطة واضحة وفعالة         ني،ومجع األموال اليت ستستغرق سنت    
 ٢٠١,٣٢اليت تصل مساحتها الكلية حاليـاً إىل  (إلزالة األلغام هنائياً من مجيع احلقول املتبقية  

   .٥على النحو الذي تشترطه املادة ) كيلومتراً مربعاً
مل حيدث  ) أ: ( األطراف، مبا يلي   وأبلغت زمبابوي، بعد انعقاد االجتماع العاشر للدول        -٦٥ 

       تطهـري   )ب(لغام املعروفة ويف التطهري الفعلي لأللغـام؛        تقدم كبري يف إعادة مسح حقول األ      
 مع لغم من حقل األلغام املوجود يف اجلزء اجلنويب الشرقي للبلد على حدوده ٨٠٠ما جمموعه 

عقـد  ) ج(؛  ٢٠١١يونيه  /أبريل إىل حزيران  /جنوب أفريقيا، وذلك خالل الفترة من نيسان      
بوي، ويف ما بني سلطات زمبابوي واملنظمـات        عدد من االجتماعات فيما بني سلطات زمبا      

قيام اللجنة الدولية للـصليب األمحـر       ) د( لأللغام؛   السليبالدولية، من أجل التوعية بالتأثري      
وتعهدت زمبابوي جمدداً      . تراست بزيارة حقل ألغام لتقييم آثار األلغام األرضية        هالوومنظمة  

ل وصول اجلميع إليها، وبإنشاء فريق آخر إلزالة  يسهطقابنقل مركزها ملكافحة األلغام إىل من
األلغام، وبإعادة مسح مجيع حقول األلغام املعروفة واملناطق اخلطرة املشتبه فيها، ومبواصـلة             

   . األلغام والتوعية خبطرهاإزالة
 قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف اليت أبلغت عـن منـاطق             واُتفق يف مؤمتر    -٦٦ 

يتها أو لسيطرهتا ستبذل قصارى جهدها لكي حتدد، حتديداً دقيقاً قـدر            ملغومة خاضعة لوال  
اإلمكان، حميط ومواقع مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا واليت ُيعرف أهنا مزروعـة              

، وتبلِّغ هـذه     املضادة لألفراد، أو يشتبه يف أهنا كذلك، إن مل تكن فعلت ذلك أصالً             مباأللغا
فق أيضاً على أن الدول األطراف ستبذل قصارى جهدها لتتأكد مـن أن             واُت  .)١٢(املعلومات

مجيع األساليب املتاحة مطبقة حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك بوضع وتنفيذ معايري وسياسات        
 وطنية قابلة للتطبيق من أجل اإلفراج عن األراضي بوسائل تقنية وغري تقنية ختضع              ءاتوإجرا

ة للمجتمعات احمللية، بطرق منها إشراك النساء والرجـال يف          للمساءلة بشأهنا وتكون مقبول   
واُتفق كذلك على أن تقدم تلك الدول األطراف معلومات عن املناطق الـيت             . عملية القبول 

  .)١٣(لتقين أو غري الـتقين  مصّنفة حسب اإلفراج بواسطة التطهري أو املسح ا        ،أُفرج عنها أصالً  
 األطراف قصارى جهدها لتأخذ كليةً على عاتقها، على         واُتفق أيضاً على أن تبذل هذه الدول      

 عن طريق وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات       ٥الصعيد الوطين، مسألة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة        
__________ 

 .١٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٢(
  .١٧ ورقم ١٥ رقمخطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان  )١٣(
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 ملكافحة األلغام وما يتصل بذلك من سياسات وخطط وسياسات مالية وأطر قانونيـة،              طنيةو
ذها إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام، وأن        واستعراضها بانتظام، وتقدمي معلومات عن تنفي     
، معلومات دقيقة عن عدد املنـاطق امللغومـة     ٧تقدم هذه الدول األطراف سنوياً، وفقاً للمادة        

 ومساحاهتا، والصعوبات التقنية أو التشغيلية احملددة املتوقعة، واخلطط الرامية إىل تطهري            وأماكنها
وواصلت الدول األطراف، منذ اجتماعها العاشـر، جهودهـا           .اتلك املناطق أو اإلفراج عنه    

   .الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا يف مؤمتر قمة كارتاخينا
منطقـة   "٤ ٧٨٦ أنه ال تزال توجد، حىت اآلن،        ٢٠١١ يف عام    أفغانستانوأبلغت    -٦٧ 

عد وُيشتبه يف احتوائها على ألغام  بيتم التعامل معها كيلومتراً مربعاً مل    ٣٤٤مساحتها  " خطرة
أهنـا   ُيشتبه يف     اليت باإلضافة إىل ذلك، يوجد عدد كبري من املناطق اخلطرة        و   .مضادة لألفراد 

   . من خملفات احلربات على متفجرحتتوي
ـ        اجلزائروأبلغت    -٦٨  ـ  ـ أهنا جنحت حىت اآلن يف تدمري حن        ة ماليـني لغـم     ـو مثاني

 متر مربع ينبغـي     ٧ ٣٦٨ ٠٠٠ر مربع، وأنه ال يزال هناك حنو         مت ٦٦ ٩٢٨ ٢٠٠وتطهري  
)  متر مربع يف نعامة    ٦ ٥١٦ ٠٠٠ متر مربع يف تلمسان و     ٨٥٢ ٠٠٠(معاجلتها يف غرب البلد     

 ٤ ٢٢٠ ٠٠٠( متر مربع مل تعاجل يف شرق البلـد          ١٧ ٧٤٠ ٠٠٠ك ما جمموعه    وال يزال هنا  
 يف سوق    متر مربع  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠املة، و  متر مربع يف ق    ٢ ٣٢٠ ٠٠٠متر مربع يف الطارف، و    

وأشارت اجلزائر يف طلب التمديد الذي قدمته        ). متر مربع يف تبيسه    ٦ ٢٠٠ ٠٠٠أهراس، و 
   .٢٠١٧أبريل / نيسان١ حبلول ٥ ادةتكمل تنفيذ امل إىل أهنا تتوقع أن تس٢٠١١يف عام 

ـ      ا أنغوالوأبلغت    -٦٩        ١١١    لإجراء مـسح تقـين      الجتماع العاشر للدول األطراف ب
     أنغوال أيـضاً    وذكرت   . متراً مربعاً، ولكنها مل ُتطهر بعد      ٥٤ ٦٥٩ ٢٦١ منطقة مساحتها 

 منطقـة   ١٢مربعـاً مت تطهريهـا؛ وأن        متراً   ٢٦٧ ٧٧١ ٢٣٣  منطقة مساحتها  ٦٢٩أن  
 منطقة مل ختضع للمسح التقين      ٤٤ مربعاً جيري تطهريها؛ وأن      متراً ١ ١٦٤ ٥٥٦مساحتها  
 منطقـة   ٢ ٥١٥ متراً مربعاً مت تطهريها أو جيري تطهريها؛ وأن          ١٨ ٤٣١ ٦٥٢مساحتها  

   .بانتظار املسح التقين لتأكيد أو نفي وجود ألغام مضادة لألفراد هبا
 يف تقريرها األويل املتعلق بالشفافية عن وجود ومكـان مـساحتني            بوتانوأبلغت    -٧٠ 

ـ       مطقتني الفرعيتني غوباركوندا ونغا   ملغومتني يف املن   امدروب غالم الـواقعتني يف واليـيت س
 لغماً مضاداً لألفراد من طراز      ٥٠ار ودزونكاغ على احلدود اجلنوبية، حيث يوجد هبما         جونغ

MNM14لغماً من طراز ٥٣ و M16.    وأبلغت بوتان بعد ذلك أهنا تتوقع أن تتمكن من إصدار
 ١ األجـل احملـدد، وهـو         قبـل  ٥إعالن رمسي بامتثاهلا الكامل اللتزاماهتا مبوجب املادة        

   .، بوقت طويل٢٠١٦فرباير /شباط
 ٤ ٥٨٦ ٧٤٦  منطقة مساحتها  ٣٠ أنه مت حىت اآلن تطهري واعتماد        شيليوأبلغت    -٧١ 

  . متـراً مربعـاً    ٢٣ ٢٠٧ ٢٨١ منطقة اليت تبلغ مـساحتها       ١٩٩    متراً مربعاً من إمجايل ال    
 متراً مربعاً ولكنها بانتظار     ٤ ٧٩٦ ٦١٣ منطقة مساحتها    ٢٤باإلضافة إىل ذلك، مت تطهري       و
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  .ربعاً متراً م  ١٣ ٨٢٣ ٩٢٢ منطقة ملغومة بانتظار التطهري مساحتها       ١٤٤ وتوجد    .االعتماد
 ٥، إىل توقعها إمتام تنفيذ املادة       ٢٠١١وأشارت شيلي، يف طلب التمديد الذي قدمته يف عام           

   .٢٠٢٠مارس / آذار١حبلول 
رها األويل املتعلق بالشفافية، إىل أن منطقة حدودها مـع       ، يف تقري  الكونغووأشارت    -٧٢ 

وأشارت الكونغـو، يف طلـب        .لى ألغام لبلد ُيشتبه يف احتوائها ع    الغريب ل أنغوال يف جنوب    
ال حباجة إىل احلصول علـى املعلومـات        ز، إىل أهنا ال ت    ٢٠١١التمديد الذي قدمته يف عام      

   .الضرورية لتأكيد أو نفي هذه الشكوك
 لغماً مضاداً لألفـراد     ٢ ١٣٥ أهنا جنحت حىت اآلن يف إزالة وتدمري         قربصوأبلغت    -٧٣ 

 لغماً مضاداً لألفراد يف مخسة حقول ألغام        ٢ ١٨٣ حقالً لأللغام، وأنه ال يزال هناك        ١٣يف  
   / متـوز ١قبل األجل احملدد وهـو  تدمريها  قربص يتعني على بالقرب من قرييت دايل وبوتاميا      

 ٧٨وأبلغت قربص أيضاً أهنا جنحت، مبساعدة من األمم املتحدة، يف تطهـري                .٢٠١٣يوليه  
 ١٠ لغم وأفرجت عن حنو ٢٧ ٠٠٠منطقة ملغومة يف املنطقة العازلة، حيث دمرت أكثر من     

ينبغي تطهريه حبلول    حقل ألغام يف املنطقة العازلة       وأن هناك كيلومترات مربعة من األراضي،     
   .٢٠١١ريل أب/ نيساناألجل احملدد وهو

        أنه، منذ بداية برنـامج إزالـة األلغـام يف           مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأبلغت    -٧٤ 
 كيلومترات مربعة ألنشطة التطهري والتحقـق، ُتوجـت   ٧,٥، خضعت مساحة ٢٠٠٢عام  

 منطقـة   ٨٢وتدمريها، وأن هناك    ) مضاداً لألفراد وللمركبات  ( لغماً   ٣ ٣٣١بتحديد مواقع   
 كيلومتراً مربعاً مصنفة حالياً بأهنا مناطق ُيشتبه يف احتوائها علـى            ١٤,١٣الكلية  مساحتها  

وأبلغت    ). منطقة تأكد وجود ألغام هبا     ١٢ منطقة ُيشتبه هبا و    ٧٠(ألغام أو تأكد أهنا ملغومة      
أيضاً أن املسوحات العامة ألعمال مكافحة األلغام والتقديرات العامة املسبقة هلذه األعمـال             

 منطقة ستخضع للمسح أو للتقديرات حيث ١٠٠وضيح التحديات املتبقية، وأن     م يف ت  ستسه
، طلبت مجهوريـة    ٢٠١١ويف عام      . يف املائة من هذه املناطق     ٢٥بدأ تنفيذ األنشطة يف حنو      

كي يتاح هلـا  ) ٢٠١٥يناير / كانون الثاين ١حىت  ( شهراً   ٢٦الكونغو الدميقراطية متديداً ملدة     
 جلميع املناطق اليت ُيشتبه يف أهنا خطرة، هبدف حتديـد حجـم             حء مس جراالوقت الالزم إل  

   .التحدي املتبقي حتديداً أدق ووضع خطة عمل يف هذا اخلصوص
 أهنا جتري عمليات إزالة لأللغام وتدمري للذخائر غـري املنفجـرة يف             إريترياوأبلغت    -٧٥ 

لمجتمعات احمللية، حيث أسـفرت     وية ل مناطق خمتلفة من البلد وفقاً لالحتياجات ذات األول       
متراً  ٥٤,٧٣٥  منطقة مساحتها  ٧٩ عن تطهري    ٢٠١١-٢٠٠١هذه العمليات خالل الفترة     

 ٦٩ ٤٠١ لغماً مـضاداً للمركبـات و      ٩٩٨ لغماً مضاداً لألفراد و    ١٠ ٢٩٦مربعاً وتدمري   
    البـالغ  ملتـضررة وأشارت إريتريا إىل أن من مناطق اجملتمعات احملليـة ا        .ذخرية غري منفجرة  

 منطقة بانتظار إعادة املـسح      ٢٦٥ منطقة وال تزال     ١٤٦ منطقة، متت معاجلة     ٤١١عددها  
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وأشارت إريتريا يف طلب التمديد الذي قدمته يف           . باأللغام لكي يتسىن حتديد مستوى التلوث    
   . إىل أن إعادة املسح سُتجرى خالل مدة التمديد البالغة ثالث سنوات٢٠١١عام 

خضعت لدراسة  وخطرة  املشتبه يف أهنا     منطقة   ١ ٩١٦     أن من بني ال    إثيوبيات  وأبلغ  -٧٦ 
 ٣٧ منطقة فقط مـساحتها      ١٨٢استقصائية عن تأثري األلغام األرضية، تأكد وجود ألغام يف          

    ل كيلومتراً مربعـاً وال يـزا      ٢٦ منطقة منها مساحتها     ١٦٦وقد مت تطهري       .كيلومتراً مربعاً 
غام مساحتها أحد عشر كيلومتراً مربعاً سيجري تطهريها يف الـسنوات            حقالً لألل  ١٦هناك  
خطرة حباجة إىل مسح    يشتبه يف أهنا     منطقة   ٣٦٣  هناك باإلضافة إىل ذلك، ال تزال     و  .القادمة

   . كيلومترات مربعة إىل التطهري٦تقين، وُيتوقع أن حتتاج منطقة مساحتها 
 ملغومة معروفة، ومن مث فليس عليهـا التـزام       لديها مناطق   أهنا ليس  غامبياوأبلغت    -٧٧ 

ومع ذلك، أشارت غامبيا إىل أن طبيعة مناطقها احلدودية، ال سيما عنـد               .٥مبوجب املادة   
حدودها اجلنوبية مع منطقة كاسامانس السنغالية اليت نشب هبا نزاع مـسلح يف العقـدين               

ا يعرضهم لأللغام األرضية مثلما      تسمح لألفراد بالتنقل حبرية من جانب إىل آخر، مم         ،املاضيني
وأبلغت غامبيا     .حدث يف منطقة على حدود قرية جيالنفاري يف مقاطعة فوين بنتانغ الغامبية           

اطر األلغام للمجتمعـات املوجـودة يف       أيضاً أهنا تواصل التعاون من أجل تقدمي التوعية مبخ        
خمتصاً بإزالة األلغـام لألغـراض       وأن لديها فريقاً جيد التدريب والتجهيز        املتضررة،املناطق  

   .اإلنسانية وهو على استعداد دائم ملواجهة أية طوارئ
 إىل اللجنة الدائمـة     ٢٠٠٩مايو  /، يف سياق معلومات قُدِّمت يف أيار      العراقوأشار    -٧٨ 

ري معروفة، وأبلغ عـن     املعنية بإزالة األلغام، إىل أن املساحة الكلية للمناطق امللوثة ال تزال غ           
 ألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف أهنا مناطق         أهنا حتتوي على   منطقة ُيشتبه يف     ٣ ٦٧٣ وجود
       ويف سياق املعلومات املقدمة بشأن تنفيذ خطة عمل كارتاخينا، أبلغ العـراق أنـه                .خطرة

ظـراً إىل عـدم     ال ميلك معلومات دقيقة عن املواقع اليت ُزرعت هبا األلغام املضادة لألفراد، ن            
 ت وأشار العراق أيضاً إىل أن مصدر املعلومـا         . لتحديد مواقع هذه األلغام    ة شامل نفيذ عملية ت

من احملافظات   ١٣ يف   ٢٠٠٦-٢٠٠٤الوحيد املتاح له هو املسح الذي أُجري خالل الفترة          
   . حمافظة١٨ البالغ عددها

 ٨٤٢ لألفراد و   لغماً مضاداً  ٣ ٩٩٧ إىل أهنا جنحت حىت اآلن يف تدمري         صربياوأشارت    -٧٩ 
 ٦ ١٩٧ ٧٩١ ذخرية غري منفجرة يف مناطق تبلغ مساحتها الكليـة           ٣٠٠لغماً مضاداً للدبابات و   

 لغام على معلومات بأن األ    ٢٠٠٩وأشارت صربيا إىل أهنا حصلت قُبيل هناية عام           .متراً مربعاً 
ن حتديد ىل أن املسح أسفر عوأشارت إ   .زرعت بطول اخلط اإلداري مع كوسوفو وميتوهيجا

 متر مربع يف بلديـة بويانوفـاتش        ٣ ٨٠٠ ٠٠٠خطرة تبلغ مساحتها    يشتبه يف أهنا    مناطق  
   .وبلدية بريسيفو

 أن   إىل االجتماع احلادي عشر للدول األطـراف       معلومات قدمها  يف   السودانذكر    -٨٠
 اخلطر  مواقعجنح خالل السنوات الست املاضية يف تقليص         لإلجراءات املتعلقة باأللغام     برناجمه
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خالل السنوات  يتعني تطهريها    موقع خطر مسجل     ٣٠٠ وهناك يف املائة،    ٨٥ املعروفة بنسبة 
 وذكر السودان أن مشكلته يف جمال األلغام املضادة لألفراد قابلـة للقيـاس              .الثالث القادمة 

دة له وميكن أن ُتعاجل يف فترة زمنية قصرية، بيد أنه سيحتاج إىل تقدمي طلب لتمديد املهلة احملد        
 فريقـاً   ٢٠وأوضح السودان أنه سـيحتاج إىل       . إذا مل يتلق املساعدة الدولية بصورة عاجلة      

، على أقل تقدير، خالل فترة السنتني أو الـثالث          )آلية ويدوية  (لغاملة األ إزامتنوعاً من فرق    
  .سنوات القادمة

، عن ٧م مبوجب املادة ، يف تقريرها األويل املتعلق بتدابري الشفافية املقد    تركياوأبلغت    -٨١ 
لى ألغام مضادة لألفراد، وسبع منـاطق ُيـشتبه يف           ع أهنا حتتوي  منطقة معروف    ١٥وجود  

 وتضمن التقرير جدوالً يبني كل منطقة واحملافظة اليت تتبع           .احتوائها على ألغام مضادة لألفراد    
ويبلغ العـدد      .رفهلا وأنواع وعدد األلغام املوجودة بكل منطقة وتاريخ زراعة األلغام إن عُ           

وأشارت تركيـا، يف      . لغماً ٩٢١ ٠٨٠ يف املناطق املعروفة     لأللغام املزروعة عنه  الكلي املبلغ   
 عملية  ن، إىل خلو حدودها الغربية مع اليونان وبلغاريا وجورجيا من األلغام، وأ           ٢٠١٠عام  

لغام املزروعة موجـودة  إزالة األلغام على حدودها اجلنوبية تشكل أولوية نظراً إىل أن ثلثي األ    
وذكرت خالل االجتماع احلادي عشر للدول األطراف أهنا متكنـت            .عند حدودها اجلنوبية  
 ألغام،  ٩٧٧ ٤٠٧ لغماً مضاداً لألفراد، وال يزال يتعني تطهري         ٢٥ ٠٩٢حىت اآلن من تطهري     

   . لغماً مضاداً للدبابات١٦٣ ٨٢٥تشمل 
شر للدول األطراف، فيما يتعلق بإزالة األلغام       وأشارت تركيا يف االجتماع احلادي ع       -٨٢

 اجلودة وتقدمي   اتفاق ملراقبة "على   ٢٠١١فرباير  / يف شباط  التوقيعإىل  على احلدود مع سوريا،     
ووكالة الصيانة واإلمداد التابعة حللـف      بني وزارة الدفاع    " االستشارات والدعم والتصديق  

 وتلقي وزارة الـدفاع     ٢٠١١أبريل  /انمشال األطلسي، وأشارت إىل طرح املناقصة يف نيس       
، جـرى   ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . ٢٠١١يونيه  /طلبات الشركات املرشحة يف حزيران    

التقييم األويل للشركات ومت وضع قائمة خمتصرة بالتشاور مع وكالة الصيانة واإلمداد التابعة             
يف لقائمـة    ا  هذه  الشركات املدرجة يف   التدقيق يف مؤهالت  للحلف األطلسي وجيري حالياً     

وأوضحت أن الشركات   . ، وذلك بالتشاور مع الوكالة وحتت إشرافها      "التقييم الثانية "مرحلة  
         يف مطلـع   " ملناقـصة الـدعوة إىل دخـول ا     "القائمة املختصرة ستتلقى    املؤهلة املدرجة يف    

يت ، وستكون بداية عمل الشركة ال     ٢٠١٢يوليه  / وستبدأ عملية االختيار يف متوز     ٢٠١٢عام  
، ومن املتوقع استكمال تطهري األلغام على       ٢٠١٢أكتوبر  /سيتم التعاقد معها يف تشرين األول     

   .٢٠١٦احلدود مع سوريا بنهاية عام 
أن نتائج املـسح املتعلـق      ب االجتماع احلادي عشر للدول األطراف       أملانياوأبلغت    -٨٣

أسفر عن احتمال أن    " توكويتس" من منطقة التدريب العسكري السابقة       باالستفادة مستقبالً 
 ذخائر عنقودية وألغام مضادة لألفراد، ضمن أنـواع أخـرى مـن           على املنطقة   حتتوي هذه 

. تيةاالذخائر غري املنفجرة، ترجع إىل فترة استخدام املنطقة من قبل القوات املسلحة الـسوفي             
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 اهليئة العامة    إىل ٢٠١١أكتوبر  /وذكرت أملانيا أن ملكية هذه املنطقة انتقلت يف تشرين األول         
. باملمتلكات العقارية وأن السلطات احمللية أصدرت توجيها مينع دخول املدنيني إليهـا           املعنية  

كما أشارت . وباإلضافة إىل ذلك، بدأ يف املناطق اجملاورة تنفيذ برنامج للتوعية مبخاطر األلغام  
واصـلة  ساسية الالزمة مل  أملانيا إىل وضع مفهوم استراتيجي لإلجراءات بغية إنشاء اهلياكل األ         

   .عمليات املسح احملددة اهلدف
 أن عمليات إزالة   هنغاريا، ذكرت   ويف االجتماع احلادي عشر للدول األطراف أيضاً        -٨٤

األلغام األخرية واجلارية يف كرواتيا كشفت عن مناطق يف احلدود مع هنغاريا يشتبه يف أهنـا                
 دقيقة تبّين خلو املناطق     خرائطجود بيانات أو     لعدم و  كما ذكرت هنغاريا أنه نظراً    . ملغومة

القريبة من احلدود من األلغام أو املتفجرات من خملفات احلرب، فإن الـسلطات اهلنغاريـة               
والكرواتية قد اختذت خطوات للتأكد من أن هذه املناطق خالية من األلغام وآمنة ومفتوحـة               

لضرورية وسيكتمل تنفيذ املشروع     مليون يورو إلجناز األعمال ا     ٣,٥ومت ختصيص   . للجميع
واهلدف خالل السنة األوىل هو إجـراء       . ٢٠١١سبتمرب  / من أيلول  ، اعتباراً  شهراً ٢٤خالل  

املسح ووضع العالمات على املناطق اليت حيتمل أهنا ملغومة وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات             
 اليت مت حتديدها وإجراء إعادة      واهلدف خالل السنة الثانية هو تطهري املناطق      . املتعلقة باأللغام 

   .التأهيل البيئي للمنطقة املستهدفة
وذكّرت الدول األطراف، يف قمة كارتاخينا، بالقرارات املتخذة يف االجتماع السابع   -٨٥ 

 وتقدميها ٥للدول األطراف العتماد عملية إلعداد طلبات متديد اآلجال النهائية مبوجب املادة       
قترحة من وحدة دعم التنفيـذ ملـساعدة الـدول          ماً باخلالصة امل  والنظر فيها، وأحاطت عل   

 اليت قدمت طلبات على تنظيم حمتوى طلباهتا، ورأت أن عملية التمديدات مبوجب             طرافاأل
 قد أفضت إىل وضع جدول زمين منظم وميكن التنبؤ به لتقـدمي طلبـات التمديـد                 ٥املادة  

 قمة كارتاخينا علـى أن الـدول        بات، اتفق يف  وفيما يتعلق هبذه الطل     .وحتليلها والنظر فيها  
 عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا، ولكنها حتتاج إىل غتاألطراف اليت أبل

متديد مهلة السنوات العشر بسبب ظروف استثنائية، ستعلم الدول األطراف هبذه الظـروف             
 للتوصيات الصادرة عن االجتماع     االستثنائية يف الوقت املناسب، وتعد طلبات التمديد وفقاً       

ف بتحليـل    الفرصة إلجراء حوار غري رمسي مع الفريق املكلَّ        نمالسابع للدول األطراف، وتغت   
   .)١٤(طلبات التمديد

وأشارت الدول األطراف يف اجتماعها العاشر إىل ما لتقدمي طلبـات التمديـد يف                -٨٦ 
، وأوصى االجتماع   ٥لتمديد مبوجب املادة    داء الفعال لعملية ا   الوقت املناسب من أمهية يف األ     

يف هذا السياق بأن تقوم مجيع الدول األطراف اليت ترغب يف تقدمي طلبات أن تفعل ذلك يف                 
أي السنة السابقة للموعد النهائي     (مارس من سنة النظر يف الطلب       / آذار ٣١ يتجاوز   موعد ال 

__________ 

 .٢١ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )١٤(
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 تلقى الرئيس طلبـات مـن   طراف،جتماع العاشر للدول األوبعد اال   ).احملدد للدولة الطرف  
ومجهوريـة  ) ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ١٤يف  (وشيلي  ) ٢٠١١مارس  / آذار ٣١يف  (اجلزائر  

 وعمـالً    ).٢٠١١مـارس   / آذار ٣١يف  (وإريتريـا   ) ٢٠١١مارس  / آذار ٣١يف  (الكونغو  
يس الـدول األطـراف بتلقيـه هـذه     مبقررات االجتماع السابع للدول األطراف، أفاد الرئ  

وأصدر تعليمات لوحدة دعم التنفيذ بإتاحة هذه الطلبات جلميع اجلهات الفاعلـة            الطلبات،  
   .املهتمة على املوقع الشبكي لالتفاقية

وإضافة إىل االلتزامات اليت أُعلنت يف مؤمتر قمة كارتاخينا، أجرى ممثلـو الـدول                -٨٧ 
 غري رمسي كـي     بات والفريق املكلف بتحليل طلبات التمديد حواراً      األطراف اليت قدمت طل   

يتسىن لفريق التحليل استيعاب الطلبات على حنو أفضل وتقدمي املـشورة واالقتراحـات إىل              
وترتب على هذه العملية التعاونية تقدمي الدول األطـراف            . املقدمة للطلبات  افالدول األطر 

بـات   املتعلقة بطلباهتا، علماً بأن بعض البلدان قـدم طل         توضيحات بشأن العديد من املسائل    
 ١١، ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف      ٢٠١١أغسطس  / آب ١٧اجلزائر يف   (منقحة وحمسنة   

   ).٢٠١١أغسطس / آب١١ يف إريتريا، و٢٠١١سبتمرب /أيلول
 بالنسبة  ٥ملادة  والحظ االجتماع العاشر للدول األطراف أن املوعد النهائي مبوجب ا           -٨٨ 

 وأهنا مل تذكر بعد ما إذا       ٢٠١١نوفمرب  /ن الثاين  تشري ١إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية هو      
كانت ستتمكن من االمتثال هلذا املوعد النهائي أم ال، وأشار إىل أمهيـة تقـدمي مجهوريـة                 

 وبالرغم مـن أن مجهوريـة       . الدميقراطية توضيحاً هلذه املسألة يف أقرب وقت ممكن        الكونغو
أن الغرض منه هـو      بّينت   ٢٠١١فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٢٤ للتمديد يف    الكونغو قدمت طلباً  

، خمالفـة  ٢٠١١نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ١تعد، اعتباراً من    ، إال أهنا     هذه املسألة  توضيح
   . انعقاد املؤمتر العاشر لألطرافحىت موعد ألهنا مل تقدم طلبها ٥اللتزاماهتا مبوجب املادة 

 ٥ النهائي احملدد هلا مبوجب املادة       وأُشري إىل أن الدول األطراف التالية، اليت حيل األجل          -٨٩ 
  . بيساو -األردن وأوغندا والدامنرك وغينيا     : ، مل تقدم طلبات لتمديد هذا األجل      ٢٠١٢يف عام   

، ٢٠١٣ هلا يف عام     ددوأشري أيضاً إىل أن الدول األطراف التالية، اليت حيل األجل النهائي احمل            
وأُشـري     .فغانستان وأنغوال وزمبـابوي   أ:  طلبات لتمديد هذا األجل    ٢٠١٢سُتقدم يف عام    

كذلك إىل أن دولتني إضافيتني من الدول األطراف، مها غامبيا وقربص، حيل األجل النهائي               
   .٢٠١٣احملدد هلما يف عام 

ر للدول األطراف، أبلغت رئيسة املؤمتر االستعراضـي        وأثناء انعقاد االجتماع العاش     -٩٠
 تلقي عبئاً ثقيالً على ممثلـي تلـك الـدول           ٥ب املادة   الثاين أن عملية طلب التمديد مبوج     
ـ         .)١٥(األطراف املكلفة بتحليل الطلبات     روأوصت الرئيسة، يف تقريرها إىل االجتماع العاش

للدول األطراف، بأنه لزيادة مساعدة الدول األطراف على مواصلة املضي قدماً يف هذه العملية              
__________ 

)١٥( APLC/MSP.10/2010/WP.16. 
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مثل (وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، يف السبل والوسائل        بفعالية، ينبغي للرئيس أن ينظر، بدعم من        
 حليلالكفيلة بزيادة معارف وخربات فريق الت     ) احللقات الدراسية وحلقات العمل، وما إىل ذلك      

ويف سياق متابعة هـذه       .٥فيما يتعلق باملسائل التقنية الواردة يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة           
 من وحـدة دعـم التنفيـذ    اشر للدول األطراف، مبساعدة  التوصية، عقد رئيس االجتماع الع    

 هبدف زيادة معارف وقدرات     ٢٠٠١مارس  / آذار ٧وبدعم مايل من النرويج، حلقة عمل يف        
   . الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلباتليممث

 ٢٠١١مارس / آذار٧وبينما أُعرب عن تقدير واسع النطاق حللقة العمل املعقودة يف            -٩١ 
لدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات، لوحظ أن املشاركة واملـسامهة يف عمليـة             ملمثلي ا 

 قـع ستوى املتوالتحليل من جانب معظم الدول األطراف املكلفة بتنفيذ هذه املهمة أقل من امل  
نقـاش  واقُترح أن متعن الدول األطراف النظر يف ُسُبل إتاحة ما يلزم من حتليـل و                 .واملأمول

   .عالية النوعيةاملعيار هو تقدمي طلبات كون ات لضمان أن يمعّمقني للطلب
اطرهـا  وبادر الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعيـة مبخ            -٩٢ 

 وبغية اإلسهام يف حتقيق هذا       .٥والتكنولوجيات املتعلقة هبا إىل تشجيع التقدم يف تنفيذ املادة          
 مـن   ٥ املـادة  ومواتية متكن الدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ          التقدم وتوفري بيئة بناءة   

االستفادة من خربات الدول األخرى، عقد الرئيسان املشاركان حلقة عمل مدهتا يوم واحد             
وُعقـدت     . للمديرين الوطنيني لشؤون إزالة األلغام واملنسقني الـوطنيني ٥بشأن تنفيذ املادة    

 عقب االجتماع الـسنوي الـذي       ٢٠١١مارس  /آذار ١٨حلقة العمل هذه يف جنيف يوم       
وُدعي إىل حضور     .تعقده األمم املتحدة للمديرين الوطنيني لشؤون إزالة األلغام ومستشاريهم        

، إضافة إىل جمموعة أخـرى      ٥لقة العمل مجيع الدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املادة           ح
يق بني الرئيسني املشاركني، ووحدة دعم وُعقدت حلقة العمل بتعاون وث   .من اخلرباء اآلخرين

 دولة طرفاً مشاركة عززت املناقـشات       ٢٥ واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، و      نفيذ،الت
 وشهدت حلقة العمل تبادالً بناًء للخـربات واآلراء حـول موضـوعني              .مبعارفها وخرباهتا 

 تزال تواجهه كل دولة     الوضوح بشأن حجم ومكان وطبيعة التحدي الذي ال       : رئيسيني، مها 
   .؛ وتعزيز اإلمساك بزمام األمور على الصعيد الوطين٥ املادة بتنفيذطرف فيما يتعلق 

لرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعيـة خبطرهـا           وطلب ا   -٩٣ 
ل جديـدة    عن طريق استطالع ُسبُ    ٥وتكنولوجيات مكافحتها العمل على تعزيز تنفيذ املادة        

وعمـالً بـالقرار       .٢٠١١يونيه  /لالستفادة من برنامج العمل فيما بني الدورات يف حزيران        
 عن االجتماع العاشر للدول األطراف بشأن ختصيص وقت خالل أسبوع اجتماعات            درالصا

اللجنة الدائمة لزيادة التركيز على السياقات الوطنية أو للعمل بصورة أخرى على مـساندة              
رز يف تنفيذ خطة عمل كارتاخينا، استخدم الرئيسان املشاركان منوذج العمـل يف             التقدم احمل 

 منتدى تفاعلي إلجراء مناقشات تعاونية معمَّقة بشأن التقدم احملرز          حةشكل أفرقة صغرية إلتا   
تعكفان على الوفاء بالتزاماهتما    ) مها كمبوديا وموزامبيق  (واخلطوات القادمة لدولتني طرفني     

   .٥ طلبيهما للتمديد مبوجب املادة املدرجة يف
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ـ           -٩٤  ا وتكنولوجيـات   ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية خبطره
، أشار أيضاً الرئيسان املشاركان إىل أن الـدول         ٢٠١١يونيه  /مكافحتها، املعقود يف حزيران   

لصة من الوفاء بااللتزامـات     ترى أن الدروس املستخ   "األطراف املشاركة يف مؤمتر كارتاخينا      
 إمنا هي دروس ميكن تطبيقها عند التصدي للتحديات املرتبطة بـاملتفجرات            ٥ املادة   وجبمب

يف العديد من احلاالت، ُيـستفاد أيـضاً مـن اهلياكـل       "وأنه  " األخرى من خملفات احلرب   
   اجـة إىل تنفيـذ     التنظيمية، والقدرات اليت مت بناؤها، واملعايري اليت وضعت أساساً نتيجة للح          

ويف هذا السياق، بـدأ       .)١٦(" ملسألة التلوث باألسلحة    بصورة أوسع نطاقاً   دي، للتص ٥املادة  
حققت الدول األطراف االستفادة    كيف  : الرئيسان املشاركان مناقشات بشأن أسئلة من قبيل      

انتهاء التنفيذ؟   بعد   ٥املثلى من املواد واملوارد البشرية اليت وضعت حتت تصرفها لتنفيذ املادة            
 واستخدمت  ٥وكيف متكنت من تكييف هياكل التنسيق واإلدارة اليت وضعت لتنفيذ املادة            

املعارف املكتسبة من تنفيذ هذه املادة ملواجهة حتديات أخرى؟ وكيف ينبغي للدول األطراف             
  لتنفيذ؟ستكمال ااالستعداد ال

على ضـمان تطبيـق مجيـع       واتفقت الدول األطراف، يف مؤمتر قمة كارتاخينا،          -٩٥ 
، عن طريق   ، حيثما يكون ذلك مناسباً    )١(٥األساليب املتاحة للتنفيذ الكامل والسريع للمادة       

وضع وتنفيذ معايري وسياسات وإجراءات وطنية قابلة للتطبيق فيما يتعلـق بـاإلفراج عـن               
 األراضي باستخدام وسائل تقنية وغري تقنية ختـضع للمـساءلة بـشأهنا وتكـون مقبولـة        

ويف هـذا     .)١٧(ء والرجال يف عمليـة القبـول      للمجتمعات احمللية، بطرق منها إشراك النسا     
، ٢٠١١ أصدر مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، يف أوائل عام             السياق،

 وأطلق برناجماً للتوعية لتقدمي املـساعدة للـدول          التقنية طرق ال - اضيدليل اإلفراج عن األر   
 ومنذ   .اليت هي بصدد تطوير وحتسني اإلفراج عن األراضي عن طريق املسح التقين           األطراف  
متر العاشر للدول األطراف، قدم املركز املساعدة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة        انعقاد املؤ 

 وموريتانيا وموزامبيق من أجل وضع سياسة وطنية        لومبيا بيساو وكو  -وطاجيكستان وغينيا   
مال مكافحة األلغام، وتضمَّن الدليل الذي أصدره املركز فـصوالً عـن            ومعايري وطنية ألع  

     .اإلفراج عن األراضي بالطرق التقنية وغري التقنية

  مساعدة الضحايا   -رابعاً  
يف قمة كارتاخينا، أشارت الدول األطراف إىل التقدم الذي أحرز يف حتقيق هـدف       -٩٦ 

 سلّمت بأن أبرز املكاسب اليت أُجنزت هي تلك اليت          االتفاقية املتعلق مبساعدة الضحايا، لكنها    
ضع اخلطط والربامج يف حني أن ما هو منشود من االتفاقية فعالً هو إحداث تغـيري                تتصل بو 

__________ 

 . ٩٧، الفقرة ٢٠٠٩-٢٠٠٥استعراض حالة وتنفيذ االتفاقية،  )١٦(
 . ١٥جراء رقم خطة عمل كارتاخينا، اإل )١٧(
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 ورأت الدول    .)١٨(صابني وجمتمعاهتم احمللية   الواقع يف حياة الناجني وأُسر القتلى وامل       رضعلى أ 
ة حتّسن فهم مسألة مساعدة الضحايا إىل حتـّسن         األطراف استمرار التحدي املتمثل يف ترمج     

وهلـذا عقـدت الـدول         .س على أرض الواقع يف نوعية احلياة اليومية لضحايا األلغام         ملمو
 العزم على تقدمي مساعدة مالئمة لضحايا األلغام تكون مراعية للسن ونوع اجلنس،             ألطرافا

ية الطارئة املستمرة، وإعادة التأهيل     وذلك باتباع هنج كلي ومتكامل يشمل تقدمي الرعاية الطب        
البدين، والدعم النفساين، واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، وفقاً للقانون اإلنساين الـدويل           

 الدويل حلقوق اإلنسان الساريني، من أجل كفالة مشاركة الضحايا مشاركة تامـة             لقانونوا
  .)١٩(سياسية جملتمعاهتم احمللية  ادية وال وفعالة وإدماجهم يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقتص      

 رعايـة لذا، فقد اتفقت الدول األطراف، ال سيما تلك املسؤولة واخلاضعة للمساءلة عـن              و
 من ضحايا األلغام، على تعزيز جهودها وبذل قصارى جهدها لتسهيل حتقيـق             ةد كبري اعدأ

ينا يتعلق مبساعدة   رتاخ إجراًء حمدداً يف خطة عمل كا      ١١تقدم قابل للقياس عن طريق تطبيق       
وواصلت الدول األطراف، منذ اجتماعها العاشر، جهودها الرامية إىل الوفـاء              .)٢٠(الضحايا
      . اليت تعهدت هبا يف مؤمتر قمة كارتاخيناهتابالتزاما

شخاص ذوي اإلعاقة اليت     بأن جملسي الربملان أقرا اتفاقية حقوق األ       أفغانستانوأفادت    -٩٧ 
 وأفادت أفغانستان أيضاً بأن التشريعات الوطنية اجلديـدة املتعلقـة    . املصادقة عليها  تنتظر حالياً 

 مبـن   حلـرب، باإلعاقة قد اعُتمدت وبأهنا تتضمن آلية صغرية لدعم األشخاص املعوقني جراء ا           
  .فيهم املعوقون بسبب األلغام واملتفجرات األخرى من خملفات احلرب واهلجمـات اإلرهابيـة          

 ٢٠١١-٢٠٠٨انستان بأن خطة عملها الوطنية الشاملة املتعلقة باإلعاقة للفتـرة           وذكَّرت أفغ  
ستصل إىل هنايتها وبأن اجلهود جارية من أجل استحداث أدوات تضمن وضع آليـة مبـسطة              

ية فحسب بـل أيـضاً      ولن تطبق هذه األدوات على اخلطة الوطن         . للرصد وتقدمي التقارير   ثرأك
املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         لضمان الوفاء بااللتزامات    
 شاملة  ة وإىل جانب هذا، أفادت أفغانستان بأهنا بصدد إدراج أنشط          .واتفاقية الذخائر العنقودية  

رة الصحة العامـة علـى وضـع    وتعكف وزا   .ومبسطة يف العديد من سياساهتا واستراتيجياهتا     
وزارة التعليم   ووضعت   .خيص اإلعاقة وإعادة التأهيل والصحة العقلية      جديدة فيما    تاستراتيجيا

خارطة طريق من أجل إدماج منهجيات تعليمية تضمن تقدمي تعليم شامل ومناسـب جلميـع               
ثت وحدات جديـدة    كما اسُتحد    . مع التركيز على الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقات       طفالاأل

 وأفادت أفغانستان أيضاً بأن وزارة األشـغال العامـة           .خاصة بالتعليم الشامل والتعليم اخلاص    
اعتمدت استراتيجية لثالث سنوات تتعلق بالوصول إىل املناطق الريفية لضمان حتسني وصـول             

__________ 

 .١١٢، الفقر ٢٠٠٩-٢٠٠٥: استعراض تنفيذ وحالة االتفاقية )١٨(
 .١٢ الفقرةخطة عمل كارتاخينا،  )١٩(
 .٣٣ ورقم ٢٣ رقم اإلجراءانخطة عمل كارتاخينا،  )٢٠(
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ملـساواة بـني    وشددت أفغانستان أيضاً على أمهية ا        . ذوي اإلعاقات إىل اخلدمات    اصاألشخ
   .ألطفال، املكرسني يف نظامها القانويناجلنسني، وتكافؤ فرص التعليم بالنسبة جلميع ا

 حلقة عمل وطنية ملساعدة الضحايا      ٢٠١٠ عام بأهنا نظمت يف هناية      ألبانياوأفادت    -٩٨ 
كاء واملنظمات قيَّم خالهلا ممثلو احلكومة والسلطات الصحية احمللية واملاحنون وغريهم من الشر   

 تياجاتة الضحايا، كما ناقشوا خالهلا االح     التقدم احملرز يف تطبيق خطة ألبانيا الوطنية ملساعد       
وأفادت ألبانيا أيضاً بأنه، وفقاً خلطة عمل كارتاخينا، أُتيحت بيانات وإحصاءات              .املستقبلية

بالتعاون مع جلنة الـصليب  مفصلة بشأن احلوادث النامجة عن األلغام والذخائر غري املنفجرة،     
لتأهيل البدين املقدمة للناجني من األلغام وغريهم       وفيما خيص خدمات إعادة ا       .األمحر الدولية 

ممن قد حيتاج إىل هذه اخلدمات، أفادت ألبانيا أيضاً بأن حلقة العمل اخلاصـة بـاألطراف                
ع العاشـر للـدول     االصطناعية يف مستشفى كوكيس اإلقليمي قدمت، منذ انعقاد االجتما        

 ٦٠اصطناعية جديدة استفاد منها   األطراف، خدمات كبرية يف جمال صيانة األطراف وأطرافاً         
وإىل جانب هذا، يواصل مشروع إعادة التأهيل          .شخصاً على األقل من ضحايا بتر األعضاء      

 وإىل كلية التمريض    البدين والطيب يف ألبانيا تقدمي املساعدة التقنية إىل املوظفني يف اجملال الطيب           
  . والوطين لي التأهيل على املستويني احمل    يف ألبانيا هبدف حتسني وتطوير القدرات يف جمال إعادة        

وأخرياً، أفادت ألبانيا بأن اإلدماج االجتماعي للفتيان والفتيات الناجني كان حموراً من حماور             
من أسرهم أكملوا بنجاح دورات  شخصاً ناجياً أو أفراداً ٢٠أنشطة مساعدة الضحايا، وبأن 

   .ة لبدء مشاريع صغريةتدريبية مهنية وحصلوا على مساعدة مالية متواضع
 بأنه منذ االجتماع العاشر للدول األطراف، أنشئ جملس         البوسنة واهلرسك وأفادت    -٩٩ 

 لألشخاص ذوي اإلعاقات واعتمد قانون بشأن إعادة التأهيل املهين لألشـخاص املعـوقني            
وخيلق هذا القانون فرصاً جديدة مـن أجـل اإلدمـاج االقتـصادي        .وتدريبهم وتوظيفهم 

وأفادت البوسنة واهلرسك أيضاً بأن صندوقاً إلعادة          . املعوقني ألشخاصجتماعي جلميع ا  واال
 شخص معوق   ٢٠١التأهيل املهين لألشخاص املعوقني وتوظيفهم يف مجهورية صربسكا دعم          

   . شخصاً معوقا٢٢٠ً ترمي إىل توظيف ٢٠١١ن خطة  وأ٢٠١٠يف سنة 
 ٢٠١١ ملساعدة الضحايا عقدت يف بداية سنة         بأن حلقة عمل وطنية    بورونديوأفادت    -١٠٠ 

وُعقد بعد حلقة العمل هذه اجتماع عمل       . من أجل وضع خطة عمل وطنية      مسامهاتلتقدمي  
وقد اسـُتكملت      .من خطة العمل الوطنية   للخرباء التقنيني الوطنيني هبدف وضع أول نسخة        

ضـحايا األلغـام، يف      اليت تركز على األشخاص املعـوقني مبـن فـيهم            اخلطة،واعُتمدت  
أفادت بوروندي بأن خطة العمل تعتمد على هنج جامع وشامل للتنفيذ             .٢٠١١أبريل  /نيسان

كارتاخينا، تشمل خطة العمل     كما أفادت بوروندي بأنه، وفقاً خلطة عمل          .والرصد والتقييم 
ـ  التالوطنية أهدافاً يف جما      .اء الـوعي  مجع البيانات وبناء القدرات وتوفري التسهيالت وإذك

وتشمل أهداف مجع البيانات إجراء دراسـة استقـصائية نوعيـة لألشـخاص املعـوقني                
صـة  واحتياجاهتم، ووضع قاعدة بيانات ختص مقدمي اخلدمات وأماكنهم، وإدراج فئة خا          
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 .٢٠١٢ االستقصائية قبـل سـنة       لدراساتباألشخاص املعوقني يف اآلليات القائمة إلجراء ا      
قدرات والتدريب تدريب العاملني يف جمال اإلنقاذ يف القرى يف كـل            وتشمل أهداف بناء ال    

      ، وخطط تسهيل اإلخـالء يف حـاالت الطـوارئ          ٢٠١٢منطقة متأثرة باأللغام قبل سنة      
 حـاالت  ملوجودين يف مراكز متخصصة، وتعزيز قـدرات الرعايـة يف   فيما خيص الضحايا ا   

وتـشمل أهـداف       .طويل بالنسبة للناجني  الطوارئ، وختفيض تكاليف الرعاية على األمد ال      
حتسني إتاحة اخلدمات املناسبة وإمكانية الوصول إليها رفع النوعية وحتسني إمكانية الوصول            

الفعل إىل هذه اخلدمات، وحتسني إمكانية الوصـول        فيما ال يقل عن مخس مقاطعات تفتقر ب       
األرضية وغريهم من األشـخاص      اجلغرافية إىل اخلدمات بالنسبة لضحايا األلغام        الناحيةمن  

وتشمل خطة العمل الوطنية أيضاً تقدمي الدعم النفسي املناسب للناجني من األلغام               .املعوقني
   .اصة بالرعاية وإعادة التأهيلواألشخاص املعوقني يف املراكز احمللية اخل

 حلقة عمل بشأن نشر خطة      ٢٠١١أغسطس  /يف آب نظمت   ا بأهن كمبودياوأفادت    -١٠١ 
مل كارتاخينا من أجل إذكاء الوعي هبا والتشجيع على املضي قدماً يف تنفيذها بني اجلهات               ع

 واألشخاص املعوقني مبن فيهم     ذات الصلة العاملة يف مكافحة األلغام واجملتمعات احمللية املتأثرة        
، أفادت كمبوديا بأنه منذ االجتماع العاشـر للـدول          ذلكوفضالً عن      . والناجون االضحاي

طراف، اعتمدت مراسيم فرعية لتنفيذ القانون اخلاص حبماية وتعزيز حقوق األشـخاص            األ
م جملس شـؤون    املعوقني وسياسات خمتلفة متصلة باإلعاقة، تشمل مرسوماً فرعياً بشأن تنظي         

 املؤسسة املعنية باألشخاص املعوقني وسري أعماهلـا، ونظـام          وتنظيماملعوقني وسري أعماله،    
 األشخاص املعوقني، وإنشاء جلنة وطنية للتنسيق بـشأن اإلعاقـة،           حصص الوظائف لصاحل  

  .وسياسة دعم األشخاص الفقراء املعوقني يف اجملتمعات احمللية، وإنشاء إدارة حلقوق املعوقني            
 بأهنا بصدد املصادقة على اتفاقية حقوق األشـخاص         بودياوعلى الصعيد الدويل، أفادت كم     

 أفادت كمبوديا بأهنا تعكف على استعراض التقدم احملرز يف          ،ذلكوإىل جانب      .ذوي اإلعاقة 
 /تنفيذ خطة عملها الوطنية املتعلقة باألشخاص املعوقني مبن فـيهم النـاجون مـن األلغـام     

   .٢٠١١ مع هناية سنة دهتارات من خملفات احلرب واليت ستنتهي ماملتفج
ا قد ُوضعت لتغطـي   بأن خطة عمل وطنية من أجل مساعدة الضحاي تشادوأفادت    -١٠٢ 

فترة من مخس سنوات وبأن هذه اخلطة يف انتظار أن تقرها احلكومة اليت شكلت جلنة خرباء                
وأفادت تشاد أيضاً    .ووضع مقترحات من أجل اعتماد اخلطةلبحث اآلثار املالية املترتبة عليها 

القطاعـات  بني  فيما  /بني الوزارات فيما   آليات للتنسيق     احملرز فيما خيص استحداث    مبالتقد
   .داخل البلد

 باعتماد القانون املتعلق بالضحايا وإعادة األراضي، الذي ُوضع من          كولومبياوأفادت    -١٠٣ 
 كما ُوضع    . والفتيات واملراهقني من مجيع أشكال العنف وكفالة اجلرب        أجل تعزيز محاية الفتيان   

 ملتكاملـة  والرعايـة الـصحية ا     مبوجب هذا القانون برنامج تقدمي العناية النفسية واالجتماعية       
:  برنامج مكافحة األلغام يف كولومبيا على املسائل التالية        عكفولتنفيذ هذا القانون،       .للضحايا
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لعمالة والتعويض اإلداري؛ ونظم املعلومات؛ والوقاية؛ واحلمايـة وضـمانات عـدم            اجلرب؛ وا 
        : يـة  الوطن كومـة ك، قـدمت احل   وكنتيجة لـذل     .التكرار؛ واملساعدة والعناية وإعادة التأهيل    

وثيقة بشأن املبادئ التوجيهية للسياسة العامـة، سـتكون         ) ب (،مشروع مرسوم تنظيمي  ) أ(
، ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   .أساس اخلطة الوطنية لتعويض الضحايا ومساعدهتم على حنو شامل        
 ويعـزز    . املسلحة د القوات وافق الكونغرس يف كولومبيا على قانون إعادة التأهيل الشامل ألفرا         

وأفادت كولومبيـا أيـضاً        .هذا القانون قدرات وزارة الدفاع الوطين يف جمال إعادة التأهيل         
ز يف جمال مجع البيانات عن طريق إنشاء هيئة استشارية وطنية معنية باإلعاقـة يف              بالتقدم احملر 

 لغـام دة ضـحايا األ   ، ومن خالل إدماج املعلومات املتعلقـة مبـساع        ٢٠١١يونيه  /حزيران
وحسب البيانات اجملمعـة       .واملتفجرات األخرى من خملفات احلرب يف نظام اإلعاقة الوطين        

أللغام واملتفجرات األخرى مـن خملفـات   لضحايا اطناً كولومبياً   مو ٣٧٠مؤخراً، فقد وقع    
 فرداً مـن    ٢٥٠ مدنياً و  ١٢٠، منهم   ٢٠١١أغسطس  /يناير وآب /احلرب بني كانون الثاين   

 شخص تلقوا التدريب بشأن مواضيع مثل       ١٠٠وأفادت كولومبيا بأن       . العامة تراد القوا أف
" لنشمر عن سـواعدنا   " أيضاً بأن محلتها الوطنية      وأفادت كولومبيا    .حقوق الناجني وأسرهم  

وفضالً عـن      .حققت جناحاً كبرياً يف إذكاء الوعي حبقوق األشخاص املعوقني واحتياجاهتم         
   . وقعت اتفاقاً مع إكوادور لتبادل املمارسات اجليدة يف جمال اإلعاقةاأهن، أفادت بذلك

ساك بزمام األمور على الصعيد الوطين عن طريـق          بأهنا عززت اإلم   كرواتياوأفادت    -١٠٤ 
إنشاء هيئة تنسيق وطنية من أجل مساعدة ضحايا األلغام والذخائر غري املنفجرة تتـألف مـن                

 منهم  ٥ عضواً، ميثل    ١٩وتتكون هذه اهليئة من        .مي وغري احلكومي  ممثلني عن القطاعني احلكو   
 للهيئة هي وضع خطة عمل وطنية ملساعدة ضـحايا          واملهام األساسية   . غري احلكومية  نظماتامل

األلغام والذخائر غري املنفجرة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة بـشأن ضـحايا األلغـام               
اختاذ التدابري املناسبة لتقدمي املـساعدة يف الوقـت املناسـب           والذخائر غري املنفجرة، وضمان     

ذ االجتماع العاشر للدول األطراف، صيغ مشروع       ومن   . األلغام والذخائر غري املنفجرة    يالضحا
، اليت  ٢٠١٤-٢٠١٠خطة العمل الوطنية ملساعدة ضحايا األلغام والذخائر غري املنفجرة للفترة           

 األلغـام والـذخائر غـري        حياة األشخاص املصابني بسبب    ترمي باألساس إىل حتسني نوعية    
 هذه اخلطة الرعاية الطارئـة املـستمرة     وتشمل جماالت التركيز يف     . الضحايا وأسراملنفجرة،  

وتتوخى اخلطة أيضاً    .وإعادة التأهيل البدين والدعم النفسي واالجتماعي واإلدماج االقتصادي
  .تشريعات الكرواتية من أجل تعزيز االمتثال لالتفاقية      إدخال بعض التغيريات على أجزاء من ال      

 بيانات وطنية بـشأن ضـحايا األلغـام         وهناك عملية توحيد جارية من أجل وضع قاعدة        
رصد عملية  تيسري  والذخائر غري املنفجرة، وتتوقع كرواتيا أن تسمح قاعدة البيانات املوحدة ب          

   .غام والذخائر غري املنفجرةضحايا األلاالجتماعي لدماج اإلإعادة التأهيل و
 العاشر للدول األطراف،     بأنه منذ االجتماع   مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأفادت    -١٠٥ 

جرى حتديث منوذج مجع بيانات نظام إدارة املعلومات املتعلقة مبكافحـة األلغـام لتعزيـز               
د اسـُتخدم يف  املعلومات اليت يتعني مجعها بشأن كل ضحية على حدة، وبأن هذا النموذج ق           
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 وكاساي الشرقية ومشال كيفو وجنوب كيفو وكاتانغا خـالل الثالثـة            ينشاسامقاطعات ك 
وأفادت مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضاً بأن خطة وطنيـة            .٢٠١١أشهر األوىل من سنة     

 حتـت إشـراف وزارة      ٢٠١٠يونيه  /استراتيجية ملساعدة الضحايا قد اعُتمدت يف حزيران      
 والتضامن الوطين، وبأن عملية وضع هـذه اخلطـة          سانيةتماعية واألعمال اإلن  الشؤون االج 

 وأفادت   .كانت شاملة وشاركت فيها كافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة على الصعيد الوطين           
مجهورية الكونغو الدميقراطية بأهنا تعمل من أجل إنشاء جلنة تنسيق مشتركة بني الـوزارات              

وسريأس اللجنة املذكورة األمني العام لـوزارة          .شؤون اإلنسانية حتت إشراف األمني العام لل    
واألعمال اإلنسانية والتضامن الوطين والذي سيشرف على املناقـشات         الشؤون االجتماعية   

   . التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةةباستراتيجياملتعلقة 
 كارتاخينا على الصعيد الـوطين       بأهنا أذكت الوعي خبطة عمل     السلفادوروأفادت    -١٠٦ 

اجمللس الوطين املعين بتوفري الرعايـة      (لعامة لإلعاقة   عن طريق هيئتها الوطنية املعنية بالسياسة ا      
 وأفادت السلفادور أيضاً بإحراز مزيد مـن التقـدم يف            ).الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

منها فرص   ةكثريدمات  أجل تسجيل احلصول على خ    نظامها اخلاص باملعلومات الصحية من      
   .ة اإلجنابية والترفيه والسياحةالتعليم وخدمات الصحالعمل و

، ُنفذت محلة مشلت توجيه رسائل إعالميـة        ٢٠١١ بأنه يف مطلع سنة      إثيوبياوأفادت    -١٠٧ 
إىل اجلمهور من أجل تعزيز فهمهم العتماد الناجني على أنفسهم ولكي يؤدي هذا إىل تغـيري                

لعمل والشؤون االجتماعية أنشأت هيئـة      وأفادت إثيوبيا بأن وزارة ا      .مهوريف مواقف عامة اجل   
وحملياً   مكتباً إقليمياً  ١١وحتظى اهليئة، اليت تتكون من         . البلد لتنسيق القضايا املتعلقة باإلعاقة     يف

مكلفاً باملساعدة يف تقدم اخلدمات يف جمال اإلعاقة، بدعم املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة               
 الوطنية إلعـادة التأهيـل   ها عن اعتماد جملس الوزراء الستراتيجيت  وأبلغت إثيوبيا أيضاً     .حملليةوا

البدين، وإعالن حق األشخاص املعوقني يف العمالة، وخطة العمل الوطنية اخلاصة باألشـخاص             
، فقد أقر جملس نواب الشعب تشريعات جديدة بـشأن املعاشـات   ذلكوإىل جانب     .املعوقني

 إذا  تقاعديالعاش  امل صاحب   ورثةألحكام اخلاصة لتشمل    اعدية تتوخى توسيع نطاق بعض ا     التق
وأفادت إثيوبيا أيضاً بأن وزارة العمل والشؤون االجتماعية وجلنة الصليب األمحـر               .كان معاقاً 

 ٢٤سيدرب   تقومي األعضاء فنيني خمتصني يف جمال     الدولية بصدد التعاون بشأن برنامج لتدريب       
 من الربامج   ديد، أبلغت إثيوبيا عن استحداث الع     ذلكن   وفضالً ع   .اً شاباً من أقاليم خمتلفة    طالب

اجملتمعية إلعادة التأهيل وعن إنشاء مركز وطين إلعادة التأهيل من خالل مـشروع التـسريح               
أبريـل إىل   /وأفادت أثيوبيا أيـضاً بأنـه مـن نيـسان            .وإعادة اإلدماج يف حاالت الطوارئ    

مـن األطفـال    ٣٥٠ة احتياجات أكثر من ، ساعدت اليونيسيف يف تلبي   ٢٠١١ونيه  ي/حزيران
املتعلق  (٦٢٤/٢٠٠٩وأخرياً، أشارت إثيوبيا إىل أن قانون البناء رقم            .املعوقني األيتام والضعفاء 

   .انتظار أن توقع عليه خمتلف الوزاراتما زال ب) ة الوصول إىل املرافقبإتاح
هضة للتمييز وبأهنا توصلت إىل اتفاق       بأهنا سنت تشريعات منا    يساو ب -غينيا  وأفادت    -١٠٨ 

    وأفـادت    .إلعاقـة ل املخصصةيف وزارة التضامن الوطين واألسرة والفقر لتحديد بنود امليزانية          
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 الجتمـاعي، األدوية، والدعم النفسي وا/ بيساو أيضاً بأهنا تقدم املساعدة يف جمال الطب  -غينيا  
 بيساو بأهنا حتاول زيـادة      - وإىل جانب هذا، أفادت غينيا      .لضحايا الشباب والتدريب املهين ل  

كما أفادت بأهنا جددت مركزاً إلعـادة التأهيـل       .تعزيز التشريعات لصاحل األشخاص املعوقني    
   .البدين، بدعم مايل من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجلنة الصليب األمحر الدولية

 بأن وزارة الصحة بدأت تنفيذ مشروع وطين لتسجيل األشـخاص           قالعراوأفادت    -١٠٩ 
واهلدف من هذا املشروع جتميع معلومات عن كمية اإلعاقات وأنواعها وأسباهبا يف              .املعوقني

 وعـالوة    .العراق واستخدام هذه املعلومات كأساس من أجل التخطيط للخدمات وتطويرها         
اإلعاقة قد  /وطنية الثانية املتعلقة مبساعدة الضحايا     العراق بأن حلقة العمل ال     أفادت،  ذلكعلى  

 واستقطبت ممثلني من الوزارات ذات الصلة على مستويات         ٢٠١١سبتمرب  /ُنظمت يف أيلول  
خمتلفة قصد إجراء حتليل للحالة ووضع أهداف حمددة وقابلة للقياس واإلجنـاز وذات صـلة               

الرعاية الطبية الطارئـة املـستمرة،       تقدم   - ملساعدة الضحايا    جماالتوحمددة زمنياً يف ست     
وإعادة التأهيل البدين، وإعادة اإلدماج نفسياً، وإعـادة اإلدمـاج يف احليـاة االجتماعيـة               

 من أجل إدراجها يف اخلطـة       -واالقتصادية، ومجع البيانات، ووضع التشريعات والسياسات       
   . واإلعاقةياالوطنية األوىل بشأن مساعدة الضحا

 عن اجلهود املبذولة إلذكاء الوعي خبطة عمل كارتاخينا مـن خـالل             وبريوأبلغت    -١١٠ 
 استخدام البـث    ومت   .احلمالت اليت نفذهتا اهليئة االستشارية الوطنية إلدماج األشخاص املعوقني        

ـ             ١,٣ إىل لةالتلفزيوين واإلذاعي يف مجيع أحناء البلد وإرفاق معلومات بفواتري اخلـدمات املرس
 على القواعد واللوائح واحلقوق القائمة فيما خيـص         املواطنني بغية اطالع  مليون بيت يف ليما،   
لتعزيـز زيـادة    " احترم حيزي "، انطلقت محلة بعنوان     ذلكوإىل جانب      .األشخاص املعوقني 

 توذكَّرت بريو بانطالق خطة بشأن تكافؤ الفرص من أجل األشخاص ذوي اإلعاقا              .التوعية
نة جديدة لرصد مدى التقيد بتحقيق اهلدف املتمثل يف بلوغ        ، وبإنشاء جل  ٢٠١٨-٢٠٠٨للفترة  

 وأفادت بريو أيضاً بأن      . يف املائة  ٣نسبة العمال املعوقني على كشوف مرتبات الكيانات العامة         
ـ      .لوائح جديدة حددت خمالفات وعقوبات تتعلق بانتهاك القانون العام للمعوقني           توقـد مت

ون تعزيز التسهيالت اخلاصة بـاملعوقني، تتعلـق بوصـول          املوافقة على لوائح ذات صلة بقان     
وأفادت بريو أيضاً بـأن برناجمهـا          .األشخاص املعوقني إىل اإلنترنت وخدمات اهلواتف العامة      

الوطين ملكافحة األلغام نظم تظاهرة على هامش االجتماع العاشر للدول األطـراف عرضـت           
، اضطلع  ذلكوإىل جانب      .لغام املضادة لألفراد   أحرزته بريو يف مساعدة ضحايا األ      الذيالتقدم  

الربنامج الوطين ملكافحة األلغام، يف إطار تعاون دويل، بأعمال من أجل حتـديث املعلومـات               
 هذا  وقاعدة بيانات   .القائمة املتعلقة بالضحايا لتشمل مزيداً من املعلومات وتقييماً لالحتياجات        

 جنـدياً   ١١٨ مـدنياً و   ١٤١ ضحية، منهم    ٣٣٤الياً  الربنامج اخلاصة بضحايا األلغام تضم ح     
وشارك الربنامج الوطين ملكافحة األلغام أيضاً يف أعمال التقييم الطيب يف        . من أفراد الشرطة   ٧٥و

 مبا يف ذلك    طبية، شخصاً الرعاية ال   ٥٠ تلقى فيها أكثر من      - خونني وليما    -مقاطعتني يف بريو    
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، واصل الربنامج بذل اجلهود من أجـل تنفيـذ   ذلكجانب  وإىل   .تسليم األطراف االصطناعية  
   .القتلىبرامج إعادة اإلدماج اجتماعياً واقتصادياً ملساعدة الناجني من األلغام األرضية وأسر 

ينت كهيئة اختاذ القرارات     بأن وزارة العمل والسياسة االجتماعية عُ      صربياوأفادت    -١١١ 
اية ملواطين مجهورية صربيا الذين عانوا مـن األضـرار          فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل واحلم     

  .النامجة عن الرتاعات املسلحة وعن املواد املتبقية من احلرب على أراضي مجهوريـة صـربيا              
 األرضية إليها، أفـادت     وفيما خيص إتاحة اخلدمات املالئمة وإمكانية وصول ضحايا األلغام         

دجموا يف نظام الرعاية الصحية يف البلد على مجيع         صربيا بأن مجيع الناجني يف مجهورية صربيا أُ       
 أهيـل املستويات مبا فيها الرعاية الطبية الطارئة وتقدمي العالج والعالج الطبيعي وإعـادة الت            

   .وتقدمي معونات فيما خيص األطراف الصناعية وعمليات التقومي
، ترمجت خطـة     بأهنا، منذ االجتماع العاشر للدول األطراف      طاجيكستانوأفادت    -١١٢ 

اجتماعات فريق تنسيق مـساعدة     : ها يف مناسبات خمتلفة مبا فيها     تعمل كارتاخينا واستخدم  
الضحايا املشترك بني الوكاالت، واملخيمات الصيفية، واالجتماعات مع الناجني، واملوائـد           

  .ة باأللغام  األمم املتحدة الدويل للتوعية باأللغام واملساعدة يف األعمال املتعلق         مويواملستديرة،  
قد دخل  " القانون املتعلق باحلماية االجتماعية لألشخاص املعوقني     "وأفادت طاجيكستان بأن     

وقد أُعد هذا القانون من أجل املساعدة يف إنشاء جملـس              .٢٠١١حيز النفاذ يف مطلع سنة      
وأفادت    . معين بقضايا اإلعاقة، ويشمل أحكاماً تتعلق بالتسهيالت اخلاصة باملعوقني         يقتنسلل

، املؤمتر األول   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ و ١٤طاجيكستان أيضاً بأهنا حضرت، يف      
املشترك بني الدول الذي ُعقد يف كابول، أفغانـستان، بـشأن إعـادة التأهيـل النفـسي                 

مع املنظمة األفغانية للناجني " دعم األقران لبعضهم بعضاً" تدريب  ت يف واالجتماعي، وشارك 
وُنظم مـؤمتر ثـان        .وكانت هذه التبادالت الثنائية مفيدة للطرفني معاً        . األرضية من األلغام 

 تـشرين   ٢٠ و ١٩مشترك بني البلدان بشأن إعـادة التأهيـل النفـسي واالجتمـاعي يف              
، أفادت طاجيكستان بأهنا واصلت بذل اجلهـود        ذلك على   ةالو وع  .٢٠١١أكتوبر  /األول

درات إىل منظمات الناجني يف جمـايل اللغـة اإلنكليزيـة           الرامية إىل تقدمي خدمات بناء الق     
ووجهت طاجيكستان نداء للحصول على منح رأمسالية          .والتدريب على استخدام احلاسوب   

 مـن خملفـات احلـرب، اجتماعيـاً       جراتتفامل/ ناجياً من األلغام   ٢٥صغرية إلعادة إدماج    
 قد اختريت   "Imkonyat - اتإمكوني"عوقني  واقتصادياً، وأوضحت أن منظمة األشخاص امل     

 خميماً صـيفياً    ٢٠١١يوليه  /وأفادت طاجيكستان أيضاً بأهنا نظمت يف متوز        .لتنفيذ املشروع 
 بصدد التحضري إلجراء    أهنا، أفادت طاجيكستان ب   ذلكوإىل جانب      . ناجياً ٢٥إلعادة تأهيل   

ت احلـرب يف    تقييم الحتياجات ضحايا األلغام األرضية واملتفجرات األخرى مـن خملفـا          
 إنشاء نظام وظيفـي للمعلومـات        هو احملافظات املتأثرة باأللغام واهلدف الرئيسي من ذلك      

 ويصبح آلية   اماملتعلقة بالضحايا، يتقيد مبعايري نظام إدارة املعلومات لإلجراءات املتعلقة باأللغ         
   .منهجية وموثوق هبا على مستوى احملافظات والواليات



APLC/MSP.11/2011/8 

53 GE.12-60235 

 شخصاً وقعوا ضحايا األلغام أو متفجرات أخرى من خملفات          ١٩ن   بأ تايلندوأفادت    -١١٣ 
 مقارنة  ،٢٠١١سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠١٠أكتوبر  /احلرب خالل الفترة املمتدة من تشرين األول      

وأفادت تايلند بأهنا نفّذت عدة مشاريع جمتمعية إلعادة           .قة ضحية يف السنة الساب    ٢٣ بوقوع
 إعادة تأهيل الضحايا جسدياً وعقلياً واقتصادياً على حنـو           لكي تلعب دوراً مهماً يف     أهيلالت

وأُجنزت أنشطة إلذكاء الوعي يف معظم األحيان من خالل مشاريع جمتمعية إلعـادة               .فعال
م تايلند حتد يتعلق بضمان تسجيل األشخاص املعوقني لكـي           ما زال أما   ومع ذلك،    .التأهيل

لعاشر للدول األطراف، صيغت خطة مشتركة بـني  ومنذ االجتماع ا   .اإلعاناتحيصلوا على   
 .عدة وكاالت ملواجهة التحدي، كنتيجة لسن قوانني جديدة بشأن األشـخاص املعـوقني            

وأدى ذلـك إىل     .يف خطة العمل احلكومية  وأُدرجت بالتايل مساعدة ضحايا األلغام األرضية        
ن ضحايا األلغام األرضية     على اإلعانات ومك   قةحجم عمليات املواف  من   بشكل فعال    التقليل

وأفادت تايلنـد      .من االستفادة بسرعة من املساعدة الرامية إىل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج          
اريع املنجزة مع مجهوريـة     أيضاً بأهنا وسعت نطاق عالقات تعاوهنا مع الصني بعد جناح املش          

      تعلقـة مبـساعدة الـضحايا       تايلند خبطتها امل   ذكَّرتو   .الو الدميقراطية الشعبية وبوروندي   
، واليت قُدمت يف االجتماع العاشر للدول األطراف، وأشارت إىل أن           ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

   .هذه اخلطة تكمل اجلهود العامة الرامية إىل تنفيذ خطة عمل كارتاخينا تنفيذاً كامالً
    ينـا داخـل     عن اجلهود املبذولة إلذكاء الوعي خبطة عمل كارتاخ        أوغنداوأبلغت    -١١٤ 

 بـشأن مـساعدة     ٢٠٠٨البلد عن طريق نشرها جنباً إىل جنب مع خطتها الشاملة لعـام             
الضحايا من أجل التوعية بالصالت القائمة بني اخلطتني وإبراز أوجه التحسن اليت تتـضمنها              

وقد أدت هذه اجلهود إىل إدخال تعديل على اخلطة الوطنية جلعلها متسقة مـع            .طة الثانية اخل
 اخلطـة املنقحـة    يوتغط . ة عمل كارتاخينا ومع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        خط

وتنوي أوغندا بدء تقييم لإلجنازات والتحديات املاثلة أمـام تنفيـذ             .٢٠١٤-٢٠١٠الفترة  
، وستكون يف وضع يسمح هلا بتقدمي تقرير عن التقـدم           ٢٠١٤ سنةالوطنية يف مطلع    اخلطة  

وأفادت أوغندا أيضاً بأهنا بصدد تطوير أساليب لرصـد           .تعراضي الثالث احملرز يف املؤمتر االس   
وتقييم اخلطة بشكل دوري لضمان أن يكون لألنشطة أثر ملموس على نوعية حياة الناجني              

وقد ُسلط الضوء علـى الفقـر         . ذوي اإلعاقات  شخاصية وغريهم من األ   من األلغام األرض  
جني من األلغام األرضية وغريهم مـن األشـخاص   بوصفه التحدي الرئيسي الذي يواجه النا     

 برنامج   أوهلما ، أطلقت أوغندا برناجمني أساسيني    لذلكوللتصدي    .ذوي اإلعاقات يف أوغندا   
 صعيد البلد يرمي إىل مساعدة األشخاص املعوقني على اكتساب مهـارات            منح خاصة على  

برنامج متديد نطاق برنـامج     وثانيهما    ،قابلة لالستخدام ودعمهم لبدء أنشطة مولدة للدخل      
احلماية االجتماعية، ويقدم أحد مكوناته منح العجز لألشخاص املعوقني والفقراء فقراً مزمناً            

 أوغندا أيضاً مراعـاة املنظـور       وتناولت  . احمللي اجملتمعت ضعيفة أخرى يف     من بني جمموعا  
   .ملعوقنياجلنساين واإلدماج وعدم التمييز يف معاجلة موضوع تعليم األطفال ا
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 أيضاً الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعـادة   ىوقد سع   -١١٥ 
اجلهود الرامية إىل مساعدة الضحايا من خالل اختبـار  اً واقتصادياً إىل دفع     إدماجهم اجتماعي 

قـد  و  .٢٠١١يونيـه   /سبل جديدة لالستفادة من برنامج العمل فيما بني الدورات حلزيران         
أُجري هذا االختبار عمالً بالقرار الذي اختذه االجتماع العاشر للـدول األطـراف بـشأن               

 أسبوع اجتماعات اللجان الدائمة لزيادة التركيـز املكثـف علـى            ختصيص الوقت خالل  
واستخدم الرئيـسان    .السياقات الوطنية أو لدعم املضي قدماً يف تطبيق خطة عمل كارتاخينا         

لعمل يف شكل فريق صغري من أجل توفري منتـدى تفـاعلي إلجـراء              املتشاركان أسلوب ا  
): أفغانستان وأوغنـدا  (مناقشات تعاون معمقة بشأن التحديات اليت تواجهها دولتان طرفان          

ومها بصدد ) ب(أبلغتا عن مسؤوليتهما جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام األرضية؛ ) أ(
كما أهنما تطوعتا لتكونا حمور     ) ج(اإلعاقة؛  /لضحاياتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن مساعدة ا      

، تقاسـم ممثلـون مـن      الصغريوخالل اجللسة اليت نظمها هذا الفريق       . جلسة االختبار هذه  
أفغانستان وأوغندا جتارهبم يف جمال تنفيذ خططهم الوطنية وسلطوا الضوء على التحـديات             

ان عن امتناهنما ألفغانستان وأوغندا ألهنما      وأعرب الرئيسان املتشارك  . أمامهمااملاثلة  املستمرة  
أول من تطوعتا لتكونا موضوع تركيز مكثف بشكل أكرب، وأوضح الرئيسان املتشاركان أن             

كما ذُكـر أن    . جلسة الفريق الصغري أتاحت الفرصة لتبادل األفكار والتجارب بشكل جيد         
د كبري من الدفع قـدماً      املناقشات املركزة مثل هذه، حبضور خرباء ذوي صلة، متكن إىل ح          

وأُشري أيضاً إىل أن أي جلـسات مـستقبلية         . باجلهود وسبل التعاون على املستوى الوطين     
لالختبار ستستفيد من التركيز على عدد صغري من اجملاالت للتشجيع على التبادل مبزيد مـن               

   .التفصيل ولضمان اخلروج من املناقشات حبصيلة مفيدة
، أصدر الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة        ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -١١٦ 

مساعدة الناجني من األلغـام     "الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً املنشور املعنون        
 ".ق نزع السالح واإلعاقة والتنميـة األرضية واملتفجرات األخرى من خملفات احلرب يف سيا    

فت أستراليا وحدة دعم التنفيذ بإصداره، أكثر من عقد مـن           ويغطي هذا املنشور، الذي كل     
التجربة يف جمال اجلهود الرامية إىل مساعدة ضحايا األلغام واملتفجرات األخرى من خملفـات        

ر تعزيز االتساق والتعاون بشكل     وأكد الرئيسان املتشاركان أن من شأن هذا املنشو         .احلرب
ملبذولة لتنفيذ الصكوك ذات الصلة يف القانون اإلنساين         وحتقيق فعالية اجلهود اجلماعية ا     وثقأ

   .الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
ويف قمة كارتاخينا، عقدت الدول األطراف العزم على تقدمي مـساعدة مالئمـة               -١١٧ 

ويف هذا السياق، أُشري إىل أن بعـض          .)٢١(ون مراعية للسن ونوع اجلنس    كلضحايا األلغام ت  
راف قدمت تقارير بشأن هذه املسألة يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبـساعدة             الدول األط 

__________ 

 .١٢خطة عمل كارتاخينا، الفقرة  )٢١(
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وإىل جانب    .٢٠١١يونيه  / وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، املنعقد يف حزيران       حاياالض
طرق الرئيسان املتشاركان، عند افتتاح اجتماع اللجنة الدائمة، إىل مسألة املنظور           ، فقد ت  ذلك

 نساينمن خالل تذكري الدول األطراف األخرى بالتزاماهتا املتعلقة مبراعاة املنظور اجل          اجلنساين  
  .والواردة يف خطة عمل كارتاخينا

ة الصالت بني العمل يف إطار االتفاقية       وتواصل الدول األطراف اختاذ خطوات لتقوي       -١١٨ 
ة حقوق األشـخاص ذوي     وعمل املعنيني باإلعاقة بشكل أعم مبن فيهم املعنيون بتنفيذ اتفاقي         

ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـاً               .اإلعاقة
ي الدكتور توم شكسبري مـن منظمـة   ، ُدع٢٠١١يونيه / حزيران٢٣واقتصادياً الذي ُعقد يف     

قرير العـاملي عـن     الصحة العاملية إىل أن يعرض على اللجنة الدائمة التقرير املرجعي املعنون الت           
 مبتكـرة وأكد الدكتور شكسبري أن التقرير العاملي عن اإلعاقة يبني سياسات وبرامج              .اإلعاقة

   .بإمكاهنا حتسني حياة األشخاص املعوقني وتسهيل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ة بشكل أعم يف    وتتجلى الصالت بني العمل يف إطار االتفاقية وعمل املعنيني باإلعاق           -١١٩ 

يونيه بشأن التعاون واملساعدة يف جمـال       / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠ندوة تريانا املنعقدة من     
ماع العاشر للدول األطراف إىل ضمان أن تكـون         وقد سعى رئيس االجت     .مساعدة الضحايا 

،  مثل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والتحالف الدويل للمعـوقني           منظمات
وفيما يتعلق   .والتحالف الدويل املعين باإلعاقة والتنمية جهات مشاركة أساسية يف هذا احلدث

 ٤يذ خطاباً إىل جملس حقوق اإلنسان يف        أيضاً بالصالت املذكورة، وجهت وحدة دعم التنف      
 لتأكيـد أن الـدول األطـراف يف        ،، أثناء انعقاد دورته السادسة عشرة     ٢٠١١ مارس/آذار

والدول األعضاء يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تتقاسم جدول أعمـال            االتفاقية  
   .وميكنها العمل معاً بشكل وثيق

، نظـم الرئيـسان     ٢٠١١يونيه  /اللجان الدائمة يف حزيران   وعلى هامش اجتماعات      -١٢٠
ـ        املقدم من   دعم  الاملتشاركان، بفضل    تراليا، وحدة دعم التنفيذ واملساعدة املالية اليت قدمتها أس

برناجماً موازياً موجهاً خلرباء مساعدة الضحايا، حبث بشكل مستفيض مسألة التسهيالت اخلاصة          
ستعرض اخلرباء ما يشكل التسهيالت اخلاصة بـاملعوقني        ويف هذا الربنامج املوازي، ا      .باملعوقني

الت من حيث العمق واحلجم، واستفادوا من جتارب الدول والناجني فيما خيص هذه التـسهي             
   .وتبادلوا التجارب املتعلقة بتطبيق خطة عمل كارتاخينا فيما خيص التسهيالت اخلاصة باملعوقني

 دولة طرفاً يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد هي أطـراف            ١٢٦وأُشري إىل أن      -١٢١
  دولة من الدول األطراف اليت     ١٧أيضاً يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يشمل          

إثيوبيا واألردن وألبانيا   : أبلغت عن مسؤوليتها جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام، وهي          
وأوغندا وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند والـسلفادور والـسنغال والـسودان            

  .وصربيا وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا وموزامبيق ونيكاراغوا
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  ق أهداف االتفاقيةية لتحقيمسائل أخرى جوهر  -خامساً  

  التعاون واملساعدة  )أ(  
أقرت الدول األطراف، أثناء قمة كارتاخينا، بأن احلاجة إىل إقامة شراكات لتحقيق              -١٢٢ 

وأعربت الدول األطراف أيضاً، يف مؤمتر        .أهداف االتفاقية أصبحت أكثر أمهية من ذي قبل       
أمر أساسـي     على املستوى الوطين   اإلمساك بزمام األمور  قمة كارتاخينا، عن رأي مفاده أن       

وباإلضافة إىل ذلك،    .من ذلك غزى  امل التعاون، وباتت تدرك بوضوح      رلضمان إمكانية ازدها  
الحظت الدول األطراف، يف مؤمتر قمة كارتاخينا، أن أحد أهم التحديات اليت قد تواجهها              

كد مـن أن     والتأ  يتمثل يف تأمني موارد كافية     ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١٠خالل الفترة من عام     
 اليت تعرب عنها جيداً الدول األطراف اليت تظهر سيطرة قوية حتياجاتاملوارد املتاحة تفي باال

   .على ما تبذله من جهود لتنفيذ االتفاقية
وجاء يف تقرير جنيف املرحلي الصادر عن االجتماع العاشر للدول األطـراف أن               -١٢٣ 

أولوية عالية للتعاون واملساعدة، بوسائل منها عقـد         ة املؤمتر االستعراضي الثاين أعطت    رئيس
وتضمن تقريـر جنيـف       .٢٠١٠يونيه  /دورة استثنائية بشأن التعاون واملساعدة يف حزيران      

 األوجه املمكنة لفهم التعاون واملساعدة اليت متخضت عنـها هـذه الـدورة         تلفاملرحلي خم 
هذه الدورة االستثنائية عـن دعمهـا     فود يف   وباإلضافة إىل ذلك، أعربت عدة و       .االستثنائية

القتراح زامبيا بإنشاء جلنة دائمة جديدة ملواجهة التحديات املتـصلة بالتعـاون واملـساعدة              
   .التفاقيةالدوليني يف إطار ا

ويف معرض اإلعراب عن تقديره لزامبيا القتراحها إنشاء جلنة دائمة جديدة، وافـق               -١٢٤ 
ى إنشاء جلنة دائمة جديدة معنية بـاملوارد والتعـاون          لدول األطراف عل  االجتماع العاشر ل  

واملساعدة تكون، مثل غريها من اآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف، مدعومة من وحـدة              
 رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف، على       ٢٠١١ ويرأسها يف عام     االتفاقية،دعم تنفيذ   

 .ن االجتماع احلادي عشر للدول األطراف     أن ُينظم وضع رئاسة هذه اللجنة الدائمة ابتداء م        
وعند توليه دور رئيس اللجنة، أشار رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف إىل أن هدفه هو  

 يف اجللـسات    ٢٠١٠ واملساعدة الذي أُعلنت تفاصـيله يف عـام          التعاونالنهوض بربنامج   
 وخـالل االجتمـاع     ٢٠١٠ونيه  ي/االستثنائية املعنية بالتعاون واملساعدة املعقودة يف حزيران      

   .العاشر للدول األطراف على السواء
وللنهوض جبانب مساعدة الضحايا من برنامج التعاون واملساعدة يف إطار االتفاقية،             -١٢٥ 

ـ               رة عقد رئيس اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة ندوة دولية يف ألبانيا يف الفت
 العترافوكان غرض ندوة تريانا هو متابعة ا        .٢٠١١يونيه  /زيران ح ١مايو إىل   / أيار ٣٠من  

    إحدامها تتعلـق بتنفيـذ      -الوارد يف تقرير جنيف املرحلي باحلاجة إىل مناقشتني منفصلتني          
سع وأشري إىل أن املسألتني تدخالن ضمن دائرة أو      . واألخرى تتعلق مبساعدة الضحايا    ٥املادة  
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ـ          هي اإلجراءات املتعلقة باأل     ددتانلغام، غري أن عملييت إزالة األلغام ومساعدة الـضحايا حم
جبدولني زمنيني خمتلفني، وتشارك فيهما أطراف وطنية ودولية خمتلفـة، وترتبطـان بـأطر              

   .مؤسسية وتنظيمية وطنية وبنود ميزانيات خمتلفة
ا الـيت  راف واملنظمات املعنية حلضور ندوة تريان ُوجهت دعوة إىل مجيع الدول األط     و  -١٢٦

وتناولت ندوة    . مندوب من مجيع أحناء العامل يف هذا احلدث        ١٠٠شهدت مشاركة ما يناهز     
 ةتريانا الفرص اليت وفرهتا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز اجلهود املتصلة مبساعد    

ظة ألن لديها خرباء يعملون بشكل عام خـارج         ولوحظ أن الدول األطراف حمظو      .الضحايا
 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٣٢ساط املعنية باالتفاقية ويتقامسون فهمهم ملا تنص عليه املادة          األو

وميثل هؤالء اخلـرباء      .األشخاص ذوي اإلعاقة من تدابري متعلقة بالتعاون واملساعدة الدوليني        
 من قبيل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، والتحـالف الـدويل           ظماتمن

ولوحظ أهنم أسهموا، إىل جانـب احلملـة          .لف الدويل للمعوقني والتنمية   للمعوقني، والتحا 
الدولية حلظر األلغام األرضية، يف مساعدة الدول األطراف على زيادة فهمها للطريقة الـيت              

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن تساعد يف جهود التعـاون واملـساعدة             ةميكن هبا التفاقي  
   .ضحايا فيما يتعلق مبساعدة الاملبذولة

وأُشري إىل    . أيضاً دور التعاون اإلمنائي فيما يتعلق مبساعدة الضحايا        ندوة تريانا وتناولت    -١٢٧ 
أن من املرجح أن تكون الوكاالت اإلمنائية مسؤولة عن توفري معظم املوارد املطلوبـة بالفعـل                

ـ            للجهود  يف  ساعدة املتصلة مبساعدة الضحايا، رغم أن الدراسات االستقـصائية اخلاصـة بامل
وأوضحت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، من خالل ما أعدته من            .مكافحة األلغام ال تعكس ذلك    

 اإلمنائية التابعـة    حبوث، أن وفرة البيانات اليت سبق أن قدمتها الدول األعضاء يف جلنة املساعدة            
 أمهية اجلهود   ملفه التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد تكون نقطة انطالق جيدة            ملنظمة

ولوحظ أيـضاً أن      .املبذولة على نطاق أوسع فيما يتعلق بالرعاية الصحية وحقوق اإلنسان         
قبول الدول األطراف ملفهوم التنمية الشاملة يعين أن املساعدة اإلمنائية ككل ينبغي يف هنايـة               

انا من خـالل    وأوضحت هذه النقطة جبالء يف ندوة تري        .طاف أن تأخذ اإلعاقة يف االعتبار     امل
   .العروض اليت قدمها ممثال الوكالتني اإلمنائيتني النمساوية واألسترالية

ومسألة اإلمساك بزمام األمـور علـى        أيضاً القدرات الوطنية     ندوة تريانا وتناولت    -١٢٨ 
وكذلك اخلرباء التابعون للهيئة الدولية ملساعدة املعوقني       وأبرز اخلرباء األلبان،      .الصعيد الوطين 

واللجنة الدولية للصليب األمحر، أن دعم بناء القدرات الوطنية ضروري لالستدامة وقابليـة             
 نشاط طويل األجل ومتعدد األوجه، وأن من الضروري أن تكون           راتالوصول وأن بناء القد   

اإلمساك بزمام األمور على الصعيد     عُترف أيضاً بأن    وا  .هناك تعهدات مالية متعددة السنوات    
   . الستدامة األنشطة املتصلة مبساعدة الضحايا على املدى الطويلري ضروالوطين

وكان املوضوع اخلتامي الذي تناولته ندوة تريانا هو أمهية دعم األقـران وإعـادة                -١٢٩ 
ؤمتر قمة كارتاخينا   وأُشري إىل أن الدول األطراف الحظت يف م         .التأهيل النفسي واالجتماعي  
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الدعم النفسي، مبا يف ذلك دعم األقران، ضروري يف الفترة اليت تعقب وقوع اإلصـابة               "أن  
وسـاعد    .)٢٢("ن حياة الناجي من األلغام     وقد تستمر احلاجة إليه يف أوقات خمتلفة م        اشرة،مب

ئيسية لتقدمي ديات الرخرباء من ثالث قارات شاركوا يف الندوة على زيادة فهم العناصر والتح  
املساعدة النفسية واالجتماعية، وتقامسوا فوائد الربامج املنظمة بني األقران، وأبـرزوا مثـاالً             

   .للتعاون الثنائي بني دولتني متأثرتني يف جمال الدعم النفسي واالجتماعي
 ٢٤ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة الـذي ُعقـد يف       -١٣٠ 

اصـيل،  ، أعطى رئيس اللجنة فرصة للوفود لتستكشف، مبزيد من التف         ٢٠١١يونيه  /حزيران
الشراكات والتنسيق، وضمان كفاءة رفيعـة      :  مها ٢٠١٠موضوعني سبق حتديدمها يف عام      

وفيما يتعلق بالشراكات والتنسيق، أُشري إىل أنه اعُترف          .املستوى يف جمايل التعاون واملساعدة    
ن تنسيق املساعدة والتعاون جانب حموري من امللكية الوطنية وأنه ينبغـي            ، بأ ٢٠١٠يف عام   

وخالل اجتماع اللجنة الدائمـة،       .التشديد على مسؤوليات الشركاء وليس أولويات املاحنني      
، مها كمبوديـا وموزامبيـق، إىل       ٥ طرفني تعكفان على تنفيذ املادة       بدولتنيأهاب الرئيس   

   .اح الدروس الرئيسية املتعلقة بالشراكة والتنسيقجانب شركاء رئيسيني، إىل إيض
يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنيـة بـاملوارد والتعـاون واملـساعدة املعقـود يف               و  -١٣١ 

، قُدمت إيضاحات عن اعتراف أحد البلدان النامية املتـأثرة باأللغـام            ٢٠١١يونيه  /حزيران
 إلمساك بزمام األمور على الصعيد الوطين     وإىل ا وشركائه يف التنمية باحلاجة إىل تنسيق كاٍف        

وأبرزت احلالة الكمبودية     . كال هذين اجلانبني   لتعزيزوعن اخلطوات اليت اُتخذت يف كمبوديا       
أمهية التدابري املتخذة مثل إنشاء سلطة وطنية لقيادة قطاع األعمال املتعلقة باأللغام وتنـسيقه              

لقة باأللغام كشبكة استراتيجية واحدة لتنـسيق       وتنظيمه واعتماد معايري وطنية لألعمال املتع     
  ، "مبادئ الـشراكة  "لة الكمبودية أيضاً مثاالً العتماد      ووفرت احلا   .السياسة العامة واملساعدة  

مما يؤكد من جديد، وبشكل متسق مع إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، احترام الـشركاء               
ين، ويلزمهم بدعم تنمية القـدرات، ويقتـضي       يف التنمية للملكية والقيادة على الصعيد الوط      

 الوطنية الكمبودية لألعمال املتعلقة باأللغام ويتشاوروا مع        ريمنهم أن يكيفوا دعمهم مع املعاي     
   .الربامج/احلكومة بشأن وضع املشاريع

ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنيـة بـاملوارد والتعـاون واملـساعدة املعقـود يف                 -١٣٢ 
، أوضحت حالة التعاون بني موزامبيق والنرويج أيضاً كيـف جيـري            ٢٠١١ يونيه/حزيران

وقدمت موزامبيق    .٥ئ إعالن باريس من خالل اتفاق شراكة معين بتنفيذ املادة           تطبيق مباد 
اإلمساك بزمام   عن كيف ميكن للدول األطراف املتعاونة أن تضع إطاراً يعزز            االًوالنرويج مث 

وحيترم األولويات الوطنية، ويوفر ضماناً للدعم املتعدد السنوات،   ،  األمور على الصعيد الوطين   
   .٥وذلك بالتركيز دون تردد على تنفيذ املادة 

__________ 

 . ١٤٢، الفقرة ٢٠٠٩-٢٠٠٥: االتفاقيةاستعراض تنفيذ وحالة  )٢٢(
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وفيما يتعلق بضمان مستوى عالٍ من الكفاءة يف التعاون واملساعدة، قدمت دائـرة               -١٣٣ 
ملعنيـة بـاملوارد    األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، خالل اجتماع اللجنة الدائمـة ا          

خلطوات املتعددة  ، معلومات حمّدثة عن ا    ٢٠١١يونيه  /والتعاون واملساعدة املعقود يف حزيران    
 اختذهتا لتحسني تدفق التمويل بسرعة وكفاءة عن طريق صندوق التربعات االسـتئماين             اليت

ات، وأبرزت  لألعمال املتعلقة باأللغام التابع لألمم املتحدة، وقدمت مثاالً لنجاح تلك اخلطو          
املتغريات احملتملة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها اليت ميكن أن تؤثر يف تدفق الدعم يف               

وباإلضافة إىل ذلك، وجهت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية االنتباه إىل           . املناسب الوقت
احنني بالتأكد مـن  ، وأوصت امل٥جوانب عدم الكفاءة يف إنفاق األموال املتصلة بتنفيذ املادة          

ت املناسب، ودعت   أن جهودهم تتسق مع األولويات الوطنية وتضمن تدفق األموال يف الوق          
وأبرزت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية أيضاً   . املساءلة من جانب الشركاء يف التنفيذ إىل

 .فعليـة أن من الضروري أن يعكس حجم آليات التنسيق وهيكلها وموقعها االحتياجات ال           
 معديد من قضايا عـد    إضافة إىل ذلك، الحظت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية أن ال          و 

ويف هذا الصدد، أعربت عن تقديرها للحـوار  . الكفاءة اليت أثارهتا تتعلق بدور األمم املتحدة    
   .البناء الذي بدأ يف األشهر األخرية بني املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة

 /ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة املعقود يف حزيـران             -١٣٤ 
 أيضاً، أثار عدد من الوفود مواضيع تتصل بالتعاون واملساعدة ميكن أن تـسعى          ٢٠١١يونيه  

 من  اجاتحتديد االحتي : وتشمل هذه املواضيع ما يلي      .اللجنة الدائمة إىل حتقيقها يف املستقبل     
ارد الالزمة لألعمال املتعلقة باأللغام وتصنيفها حسب األولوية؛ وحتديد وتعزيـز مـوارد            املو

مثـل القطـاع    (األعمال املتعلقة باأللغام، مبا فيها املوارد القادمة من مصادر غري تقليديـة             
 نسقة؛ وحتديد وتعزيز اآلليات والنهج ومناذج أفضل املمارسات من أجل املساعدة امل           )اخلاص
اإلمساك بزمام األمور    املتعلقة باأللغام على الصعيدين العاملي والوطين؛ وتعزيز ودعم          لألعمال

ل املتعلقة باأللغام؛ وحتديد وتعزيز وتقاسم املعارف       اعم وتنسيق برامج اإل    الوطين على الصعيد 
واخلربات املتعلقة بالتعاون واملساعدة الفعالني؛ واستكشاف نواحي القصور احملتملـة لـدمج     

 يف ميزانيات التنمية؛ واستكشاف إمكانية إنشاء آليات متويل جديدة؛     باأللغاممال املتعلقة   األع
والبحث عن سبل لتحسني تبادل املعلومات بشأن توفر التجهيزات، واخلربات التقنية وأفضل            

   .املمارسات؛ والنظر مبزيد من اإلمعان يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
/ الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة املعقود يف حزيـران        جنة  ويف اجتماع الل    -١٣٥ 

 أيضاً، أشارت تايلند إىل االقتراحات اليت قدمتها أثناء مؤمتر قمـة كارتاخينـا              ٢٠١١يونيه  
 تلوضع ورقة مفاهيم بشأن دراسة فكرة إنشاء صندوق استئماين للتنفيذ وآلية قاعدة بيانـا             

وأشارت أيضاً إىل اإلمكانية املتمثلة يف التمـاس أن تـضطلع             .تاحةفيما يتعلق باملساعدة امل   
   .وأعربت عدة وفود عن دعمها القتراحات تايلند  .وحدة دعم تنفيذ االتفاقية هبذه املهام
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ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، أُبرز مرة أخرى الدور احملـوري لألمـم               -١٣٦ 
 اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة        ويف  .واملساعدةاملتحدة يف التعاون    
 جهوده  بأن، أفاد فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة األلغام         ٢٠١١يونيه  /املعقود يف حزيران  

 ودعا الدول الداعمـة إىل الوفـاء   ،الرامية إىل حشد املوارد متسقة مع خطة عمل كارتاخينا        
 فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة األلغام أيضاً أنـه مـا زال         وأعلن  .بالتزاماهتا جتاه االتفاقية  

 ٢٠١١ يف عام    كانتاخلاصة به، اليت    " حافظة مشاريع األعمال املتعلقة باأللغام    "ييسر تنمية   
   . بلدا٢٩ً وكالة موجهة للنداء يف ٧١ مبادرة لألعمال املتعلقة باأللغام من ٢٤٠تتضمن 

اشر للدول األطراف، أُشري إىل أنه اتُّفق يف مؤمتر قمة كارتاخينا           ومنذ االجتماع الع    -١٣٧ 
، مبا يف ذلـك     تقدمي املساعدة والتعاون الدوليني   على أن تضمن الدول األطراف القادرة على        

مراعيان للسن ونوع اجلنس ويشمالن األشخاص ذوي اإلعاقـة،         أن يكونا   التعاون اإلمنائي،   
ويف قمة كارتاخينا، اتُّفق      .)٢٣(محان هلم باالستفادة منهما   يس من األلغام، و   الناجونمبن فيهم   

أيضاً على أن حترص مجيع الدول األطراف على استناد املساعدة املقدمة يف جمـال األعمـال           
املتعلقة باأللغام إىل دراسات استقصائية مناسبة وحتليالت لالحتياجات واستراتيجيات مالئمة          

وأُشري أيضاً إىل أن قرار جملس        .)٢٤(فعالة من حيث التكلفة   هج   ومراعية لنوع اجلنس ونُ    لسنل
، الذي اعُتمد قبل ما يزيد عن عقد من الزمن، شدد علـى             ١٣٢٥األمن التابع لألمم املتحدة     

 جاتضرورة أن تكفل مجيع األطراف مراعاة برامج إزالة األلغام والتوعية خبطرها االحتيا           … "
لسياق، اقُترح أن على كل من الدول األطراف واألوسـاط          ويف هذا ا    ".اخلاصة للمرأة والفتاة  

املعنية بالتنفيذ بشكل عام أن تتأكد من حدوث ذلك فعالً، بوسائل منها جتاوز املناقشات العامة               
 املـوارد  إىللسبل ضمان متتع الفتيات والفتيان والنساء والرجال حبق الوصول على قدم املساواة   

   .ية، واالستفسار عن سبب شدة بطء التقدماملولدة عن طريق تنفيذ االتفاق
ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، دعمت أستراليا وسويسرا والنرويج برنامج            -١٣٨ 

ع العاشر الشؤون اجلنسانية واألعمال املتعلقة باأللغام، الذي أصبح رابطة مستقلة منذ االجتما       
 طةمال املتعلقة باأللغام يـدعم أنـش      وظل برنامج الشؤون اجلنسانية واألع      .للدول األطراف 

التدريب، وبناء القدرات، والدعوة مع الدول األطراف هبدف جعل األعمال املتعلقة باأللغام            
 .أكثر مشوالً، وغري متييزية، ودقيقة، وفعالة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع التدخالت            

 بـشأن   التقنيةباأللغام التدريب واملساعدة    وقدم برنامج الشؤون اجلنسانية واألعمال املتعلقة        
القضايا اجلنسانية واألعمال املتعلقة باأللغام إىل برامج األعمال املتعلقة باأللغام والـسلطات            
الوطنية، واملشغلني، واملنظمات غري احلكومية يف أوغندا، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،            

   .والسويد، وموزامبيق

__________ 

 . ٤٢ مرقخطة عمل كارتاخينا، اإلجراء  )٢٣(
 .٥٢خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٤(
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 تقدميارتاخينا، اتُّفق على أن تواصل مجيع الدول األطراف القادرة          ويف مؤمتر قمة ك     -١٣٩ 
مساعدة السكان يف املناطق اليت     ضاء، لألعمال املتعلقة باأللغام من أجل       دعمها، حسب االقت  

الوصـول للمنظمـات    بوسائل منها تيسري تنشط فيها جهات فاعلة مسلحة من غري الدول،       
ر للدول األطراف، أبلغت منظمة نـداء جنيـف بـأن           ومنذ االجتماع العاش    .)٢٥(اإلنسانية

 لغماً  ٣٨٢ ألغام مضادة لألفراد خمزنة و     ١ ٥٠٤املساعدة أسفرت يف إحدى احلاالت عن تدمري        
 لألفراد ومتفجرات أخرى مـن       لغم مضاد  ٢ ٠٠٠يف حالة أخرى، وأنه يف حالة ثالثة، ُجمع         

يف أيضاً عن الدعم املقدم يف إطـار        وأبلغت منظمة نداء جن     .خملفات احلرب بانتظار تدمريها   
، يف إحدى احلاالت، تنفيذ التثقيف يف جمال        ٤٣فقد ضمن اإلجراء رقم     . خطة عمل كارتاخينا  

   .هيل البدين يف حالة أخرىخماطر األلغام وفقاً للمعايري الوطنية وإطالق مشروع إلعادة التأ
لى اإلسهام يف زيادة تطـوير      ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، وافقت البلدان األطراف ع         -١٤٠ 

معايري األمم املتحدة الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام اليت سُتستعمل كإطار مرجعي لوضـع             
 لذخائرجوانب التلوث باأللغام وغريها من ا املعايري واإلجراءات التشغيلية الوطنية ملعاجلة مجيع       

 اجلهود لوضع الصيغة النهائيـة      ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، تواصلت       .املتفجرة
للمعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام بشأن إدارة املعلومات وُنفذت املعايري الوطنية إلدارة            

سيؤدي ذلك إىل إحصاءات أكثر وضوحاً واتساقاً بشأن التلوث         و  .املعلومات يف عدة بلدان   
ز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض      وباإلضافة إىل ذلك، ساعد مرك      .واألثر والتقدم احملرز  

 األردن وتايلند ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان          -إنسانية مخس دول أطراف     
   . القائمةاملعايرين اإلفراج عن األراضي ويف استعراض  يف وضع معايري وطنية بشأ-وكمبوديا 

يف حتقيق أهداف األمـم املتحـدة   واعترافاً بالدور احملوري لألعمال املتعلقة باأللغام       -١٤١ 
اإلمنائية لأللفية، وافقت الدول األطراف يف مؤمتر قمة كارتاخينا على مواصلة تعزيـز إدراج              

 املعونـة   فعاليةاأللغام يف الربامج اإلمنائية اجلارية، مع مراعاة برنامج         أنشطة األعمال املتعلقة ب   
كأولوية يف اإلجراءات اإلمنائية احمللية والوطنية      الدولية، وتعزيز حتديد األعمال املتعلقة باأللغام       

منـذ  و  .)٢٦(واملؤسسات املالية الدوليـة   والدولية، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية       
 إلزالة األلغام ألغراض إنسانية     االجتماع العاشر للدول األطراف، واصل مركز جنيف الدويل       

رضية وسبل املعيشة يف اجملتمعات املتضررة مـن        إجراء دراسات استقصائية بشأن األلغام األ     
األلغام يف أفغانستان لزيادة فهم النتائج اإلمنائية النامجة عن إزالة األلغام، ولتعزيز ما يقدمـه               

وقـدمت    . من أجل تنمية أفغانستان    مهةبرنامج العمل املتعلق باأللغام يف أفغانستان من مسا       
املتفجرات ومزايا األعمـال املتعلقـة باأللغـام،        هذه الدراسات نظرة عن تكاليف التلوث ب      

عين اتفاقات وت  .ووثقت نوع االستثمارات اإلمنائية اليت تثمنها هذه العينة من اجملتمعات الريفية   

__________ 

 .٤٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٥(
 .٥٠ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٢٦(
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 ومكتب اإلحصاءات املركـزي أن اخلـربات        ةالشراكة مع املؤسسة األفغانية للتنمية الريفي     
   .املستقبل وتنفيذها وتقدمي تقارير عنهاموجودة يف البلد إلعداد دراسات مماثلة يف 

ع اجلهات  ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، تعهدت الدول األطراف بضمان التعاون بني مجي            -١٤٢ 
الفاعلة املعنية لتحسني السياسات الوطنية والدولية واالستراتيجيات اإلمنائية، وتعزيز الفعالية يف           

ويف هـذا     .)٢٧(ني إىل االعتماد على املوظفني الدولي     األعمال املتعلقة باأللغام، واحلد من احلاجة     
سانية، منذ االجتماع العاشر للدول     السياق، أبرز مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إن        

األطراف، أن من شأن جتنب قضايا حقوق األرض أن يعيق عودة السكان املشردين وحيد مـن                
 اإلفرادية واملناقـشات    لدراساتوعلى أساس نتائج ا     .امالفعالية اإلمنائية لألعمال املتعلقة باأللغ    

، نشر مركز جنيف الـدويل      ٢٠١٠اليت دارت خالل حلقة عمل ُنظمت يف كمبوديا، يف عام           
 أخصائيي األعمال املتعلقة باأللغـام     إلزالة األلغام ألغراض إنسانية موجزاً للسياسة العامة يزود       

 قضايا األرض   عاجلونوي" ال يلحقون أي ضرر    "مبجموعة من اإلجراءات والنهج لضمان أهنم     
   .اليت يواجهوهنا بشكل عام

  الشفافية وتبادل املعلومات  )ب(  
االجتماع العاشر للدول األطراف، مل تكن إحدى الـدول األطـراف،           عند اختتام     -١٤٣ 

وهي غينيا االستوائية، قد امتثلت بعد اللتزام تقدمي تقرير يف أقرب وقت ممكن، وعلـى أي                
 يوماً بعد بدء نفاذ االتفاقية لتلك الدولة الطرف، عن املسائل           ١٨٠ال يف موعد ال يتجاوز      ح

 دولـة   ٩٢قدمت  وإضافة إىل ذلك،      .١-٧ معلومات عن الشفافية وفقاً للمادة       ضياليت تقت 
 على النحو املطلوب، تشمل السنة التقوميية املاضـية،         ،٢٠١٠طرفاً معلومات حمدثة يف عام      

   . دولة طرفاً تلك املعلومات٦٣دم بينما مل تق
قدم تقريرها األويل   ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، اتُّفق على أن الدول األطراف اليت مل ت             -١٤٤ 

 وحتديثها  ٧ ستفي فوراً بالتزامها بتقدم تقارير الشفافية األولية مبوجب املادة           ٧مبوجب املادة   
 اللتزاماهتـا   ممتثلةلت غينيا االستوائية غري     ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، ظ       .سنوياً

، مل تقـدم الـدول   ٢٠١١يف عـام  و وباإلضافة إىل ذلك،    .١-٧بتقدمي تقرير وفقاً للمادة     
 كما  ٢-٧ وفقاً للمادة    ٢٠١٠معلومات حمدثة تغطي السنة التقوميية        التالية ٧١    الاألطراف  

 وآيسلندا وبابوا غينيـا     داغواي وأوغن أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وأنغوال وأورو    : هو مطلوب 
اجلديدة وباراغواي وبربادوس وبروين دار السالم وبليز وبنغالديش وبنمـا وبـنن وبوتـان         

وتركمانـستان  )  املتعددة القوميات  -دولة  (وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي وبوليفيا      
وجـزر القمـر    ليشيت وجامايكا وجزر البهاما وجـزر سـليمان         -وتشاد وتوغو وتيمور    

ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيا املتحدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة وجيبـويت            

__________ 

 .٥١ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٢٧(



APLC/MSP.11/2011/8 

63 GE.12-60235 

ودومينيكا والرأس األخضر ورواندا وساموا وسان تومي وبرينسييب وسانت فنسنت وجـزر            
غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسوازيلند وسورينام وسرياليون وسيـشيل           

 وغيانا وغينيا وفانواتو والفلبني وفيجي والكامريون وكوت        ناداامبيا وغري وشيلي وغابون وغ  
ديفوار وكوستاريكا والكونغو والكويت وكرييباس وكينيا وليبرييا ومالطة ومايل ومـالوي           

   .وملديف وموريشيوس وناميبيا وناورو والنيجر ونيجرييا ونيوي وهاييت وهندوراس
فق على أن تدفع مجيع الدول األطراف مرونة عمليـة          ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، اتُّ      -١٤٥ 

 إىل أقصى حد وتستفيد منها استفادة كاملة كأداة للمساعدة          ٧وجب املادة   تقدمي التقارير مب  
 قد لتقدمي معلومات بشأن املسائل اليت" االستمارة ياء"يف التنفيذ، بوسائل منها منوذج اإلبالغ 

وارد، مثل املعلومات املتعلقـة بالتعـاون واملـساعدة         تساعد يف عملية التنفيذ ويف حشد امل      
الدوليني، واجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا واالحتياجات اخلاصة هبم، واملعلومات املتعلقـة           
بالتدابري املتخذة لضمان التوعية بالقضايا اجلنسانية يف مجيـع جوانـب األعمـال املتعلقـة               

ل األطراف، استخدمت الدول األطـراف التاليـة        ومنذ االجتماع العاشر للدو     .)٢٨(باأللغام
: وهـي لة باملوارد والتعاون واملـساعدة      لتقدمي معلومات عن املسائل املتص    " االستمارة ياء "

إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإكوادور وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والسويد          
ومنـذ    .نرويج ونيوزيلندا وهولنـدا واليابـان     وسويسرا وفرنسا وكندا والتفيا وليتوانيا وال     

لتقدمي " االستمارة ياء "للدول األطراف، استخدمت الدول األطراف التالية       االجتماع العاشر   
إسـبانيا  :  وهـي  الضحايا واالحتياجات اخلاصة هبم   معلومات عن اجلهود املبذولة ملساعدة      

ة واهلرسك وتايلند وتركيـا ومجهوريـة       وأستراليا وألبانيا وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا والبوسن     
 بيساو  -الكونغو الدميقراطية وزمبابوي والسنغال والسودان وطاجيكستان وغواتيماال وغينيا         

ومنـذ    .وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكولومبيا وموريتانيا    )  البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
لتقـدمي  " االستمارة يـاء   " العاشر للدول األطراف، مل تستخدم أي دول أطراف        اعاالجتم

معلومات عن التدابري املتخذة لضمان التوعية بالقضايا اجلنسانية يف مجيع جوانب األعمـال             
  .املتعلقة باأللغام

ويف مؤمتر قمة كارتاخينا، اتُّفق على أن تستعرض مجيع الدول األطراف بانتظام عدد               -١٤٦ 
 لضمان كوهنا تشكل    ٣أذون هبا مبوجب املادة     األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا لألغراض امل      

 .)٢٩(تلك اليت تتجاوز ذلك العـدد     عدد األدىن الضروري متاماً هلذه األغراض وتدمر مجيع         ال
واتُّفق على أن تقدم مجيع الدول األطراف، على أساس طوعي، تقارير سنوية عـن النوايـا                 

 احملتفظ هبا، وتوضـح أي زيـادة أو         واالستخدام الفعلي فيما يتعلق باأللغام املضادة لألفراد      
 للـدول   عاشـر ومنذ االجتمـاع ال     .)٣٠(ضادة لألفراد احملتفظ هبا   فاض يف عدد األلغام امل    اخن

__________ 

 .٥٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٨(
 .٥٦ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٢٩(
 .٥٧ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٣٠(
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 عن عدد من األلغام املضادة لألفراد يقل بستة وتسعني لغماً عما            األرجنتنياألطراف، أبلغت   
 ٤٠٤، اسُتخدمت   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ واعتباراً من    ٢٠١٠أبلغت عنه يف عام     

 ادةألغام مضادة لألفراد لتدريب املهندسني على تقنيات وإجراءات التدمري الفعال لأللغام املض           
واسُتخدمت األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا أيضاً لوضع دورات تدريبية أساسـية              .لألفراد

وأبلغـت    .األرجنـتني ومتقدمة يف إزالة األلغام ألغراض إنسانية تشمل معهد اهلندسـة يف            
 ٢٠٠٩ يقل بعشرين لغماً عما أبلغت عنه يف عام   M16 عن عدد من األلغام من نوع        سترالياأ

وبأن مستويات املخزون ُتستعرض وُتقّيم بانتظام مع وجـود املخزونـات يف مـستودعات              
 مجيع  مركزية حالياً ووجود أعداد قليلة من األلغام املضادة لألفراد يف مستودعات الذخرية يف            

وأبلغت   .أحناء أستراليا لدعم التدريب اإلقليمي الذي جيريه معهد اهلندسة العسكرية يف سيدين    
 ألغام مضادة لألفراد اسُتخدمت لتعليم أخصائيي إبطال الذخائر         ١٠٤ بأن ما جمموعه     بلجيكا

ت املتفجرة ومزيلي األلغام وتدريبهم بالذخائر احلية خالل دورات تدريبية نظمتـها القـوا            
   .املسلحة البلجيكية

 عن عدد من األلغام املضادة لألفراد يقل مبائتني وسبعني          البوسنة واهلرسك وأبلغت    -١٤٧ 
 عن عدد من األلغام احملتفظ هبا يقـل         الربازيلوأبلغت    .٢٠١٠لغماً عما أبلغت عنه يف عام       

م للـسماح   هنا حتتفظ بألغـا    وبأ ٢٠١٠بألف ومخسة وسبعني لغماً عما أبلغت عنه يف عام          
 بأهنا  كنداوأبلغت    . الربازيلي باملشاركة بشكل مالئم يف أنشطة إزالة األلغام الدولية         شللجي

حتتفظ بألغام مضادة لألفراد لدراسة أثر االنفجار على التجهيزات، وتدريب اجلنـود علـى              
دا قامت  ام األرضية وبأن كن   إجراءات إبطال مفعول األلغام املضادة لألفراد، وإيضاح أثر األلغ        

 لغمـاً  ١٦ بتـدمري    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠ إىل   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ الفترة من    لخال
 عن عدد من األلغـام      كرواتياوأبلغت    .مضاداً لألفراد ألغراض البحث والتطوير املأذون هبا      

ت إىل أن األلغام     وأشار ٢٠١٠املضادة لألفراد يقل مبائة وستة ألغام عما أبلغت عنه يف عام            
سُتستخدم مـن   ") جامادول(" التخزين اخلاص بالقوات املسلحة الكرواتية       موقعزنة يف   املخ

جانب املركز الكروايت ملكافحة األلغام ومركز االختبار والتطوير والتدريب الختبار اآلالت           
 لألفراد يقل  عن عدد من األلغام املضادةاجلمهورية التشيكية وأبلغت    .والكالب والكاشفات 

 عن عدد من األلغام     الدامنركوأبلغت    .٢٠١٠ عما أبلغت عنه يف عام       غماًين ل بأربعة وعشر 
 وبأهنا  ٢٠١٠املضادة لألفراد يقل بسبعة ومخسني لغماً مضاداً لألفراد عما أبلغت عنه يف عام              
من جانـب   حتتفظ بألغام مضادة لألفراد للبحث والتطوير والتدريب يف جمال كشف األلغام            

 . يف جمال الدفاع، وإدارة املشتريات واللوجستيات يف جمال الدفاع         لبحثلاملؤسسة الدامنركية   
 عن عدد من األلغام املضادة لألفراد يقل بتسعني لغماً عما أبلغت عنـه يف               إكوادوروأبلغت   

   ).١ ٠٠٠( ٢٠١٠عام 
 دود من األلغام املضادة لألفراد لألغراض      بأهنا ما زالت حتتفظ بعدد حم      أملانياوأبلغت    -١٤٨ 

، وبالتحديد لتطوير تقنيات كشف     "جمموعة األلغام املضادة لألفراد   "املأذون هبا يف ما ُيسمى      
 هنـاك   بـأن وأبلغت أملانيا، عالوة على ذلك،        .األلغام وإزالتها وتدمريها والتدريب عليها    
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استعراضاً سنوياً للكميات واألنواع الضرورية واالحتياجات املقدرة يف املستقبل، وبأن عدد           
بثمـان مائـة    ( اخنفض اخنفاضاً ملموساً     ١٩٩٩أللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا منذ عام        ا

 لغماً ُيستخدم سنوياً ألغـراض التـدريب واالختبـار          ٦٨، وأن ما متوسطه     )ومخسة ألغام 
األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبـا       عن أي تغري يف عدد       إندونيسياوبينما مل تبلغ      .البحثو
، فإهنا أشارت إىل أن هناك ألغاماً مضادة لألفراد ُيحـتفظ هبـا             ٢٠١٠منذ عام   ) ٢ ٤٥٤(

الستخدامها كمواد للتعليم والتدريس لزيادة تعزيز القدرة على حتديـد األلغـام األرضـية              
 لألفراد احملتفظ هبا، مما ميثل       من األلغام املضادة   ١ ٤٤١ عن   العراقوأبلغ    .وتدمريهاوكشفها  

 آيرلنـدا واحتفظت    .٢٠١٠ األلغام املضادة لألفراد املبلغ عنها يف عام          يف عدد  ٧٤١زيادة  
بعدد يقل بلغمني من األلغام املضادة لألفراد وأبلغت بأن قوات الدفاع اآليرلندية تـستخدم              

 . املضادة لألفراد احلية كجزء من اختبار وإقرار جتهيزات إزالة األلغام بطريقـة آليـة              أللغاما
 ألغام  ٤ عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل خبمسة ألغام وبأن              عن إيطالياوأبلغت   

 يـة مضادة لألفراد اسُتخدمت يف دورات للتدريب على إبطال مفعول القنابل ودورات تدريب           
دة لألفراد احملتفظ هبا يقل بثالمثائة وثالثـة         عن عدد من األلغام املضا     اليابانوأبلغت    .جتريبية

وأبلغت أيضاً بأهنا تعتزم استخدام األلغـام املـضادة           .٢٠١٠لغت عنه يف عام     ألغام عما أب  
 مـن األلغـام   دد عن عاألردنوأبلغ   .لألفراد للتعليم والتدريب على كشف األلغام وإزالتها    

   .٢٠١٠املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل خبمسني لغماً عما أبلغ عنه يف عام 
؛ وكانت  ٢٠١١ لغماً مضاداً لألفراد يف عام       ١ ٥٦٣    تفظ ب  بأهنا حت  ليتوانياوأبلغت    -١٤٩ 

 عن عدد من    لكسمربغوأبلغت    .قبل ذلك قد أبلغت بأهنا ال حتتفظ بأية ألغام مضادة لألفراد          
         ني وواحد من األلغـام عمـا أبلغـت عنـه يف           األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل مبائت      

ن عدد من األلغام احملتفظ هبا يقل بثمانية ألغام عما أبلغت            ع   موزامبيقوأبلغت   .٢٠١٠عام  
.  وأهنا حتتفظ بألغام لتدريب مزيلي األلغام على أساليب الكشف والتطهري          ٢٠١٠عنه يف عام    

 عن عدد من األلغام احملتفظ هبا يقل مبائة وثالثة وتسعني لغماً عما أبلغت عنه               هولنداوأبلغت  
عن عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبـا يقـل            انيكاراغووأبلغت  . ٢٠١٠يف عام   

، وبأن هذه األلغام ُدمرت مـن       ٢٠١٠خبمسمائة ومخسة عشر لغماً عما أبلغت عنه يف عام          
 لغماً مضاداً لألفراد ُعطّـل      ٢٦جانب الربنامج الوطين إلزالة األلغام ألغراض إنسانية، وأن         

 عن عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا         بريووأبلغت  . وخصص ملعايرة كاشفات األلغام   
 عن عـدد مـن األلغـام        الربتغالوأبلغت  . ٢٠١٠يقل بعشرين لغماً عما أبلغت عنه يف عام         

 وأفـادت بأهنـا     ٢٠١٠املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل بثالثة ألغام عما أبلغت عنه يف عـام              
وبينما مل  . شف األلغام وإزالتها وتدمريها   تستخدمها لتدريب القوات املسلحة الربتغالية على ك      

 ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ٣ ١٥٩(   عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        صربياتبلغ  
 هبـا   بأهنا حتتفظ هبا، فإهنا أبلغت بأهنا تعتزم استخدام األلغام املضادة لألفراد الـيت احتفظـت              

 عمليات األمم املتحـدة للـسالم، واختبـار         لتدريب األفراد من أجل املشاركة احملتملة يف      
 عن عدد من األلغام املضادة لألفراد       سلوفاكياوأبلغت  . جتهيزات احلماية، وكاشفات األلغام   
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، وبأهنا حتتفظ باأللغام املـضادة لألفـراد        ٢٠١٠يقل خبمسني لغماً عما أبلغت عنه يف عام         
، ٢٠١١ويف عـام  . لى كشف األلغاملتطوير تقنيات إزالة الذخائر غري املنفجرة والتدريب ع      

 عن عدد مـن     سلوفينياوأبلغت  .  لغماً مضاداً لألفراد   ٥٠تعتزم سلوفاكيا تدمري ما يصل إىل       
  . ٢٠١٠األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل بثالثة عشر لغماً عما أبلغت عنه يف عام 

د احملتفظ هبا يقـل بلغـم        عن عدد من األلغام املضادة لألفرا      جنوب أفريقيا وأبلغت    -١٥٠ 
 زالت حتـتفظ    ما" ديفنستيك" وأشارت إىل أن منظمة      ٢٠١٠واحد عما أبلغت عنه يف عام       

 ٧باأللغام املضادة لألفراد باسم وزارة الدفاع، حسبما نص عليه التـرخيص الـوزاري يف               
يقل بستة   عن عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا          إسبانياوأبلغت    .٢٠٠٦مارس  /آذار

ة لألفـراد    عن عدد من األلغام املضاد     السويدوأبلغت    .٢٠١٠ألغام عما أبلغت عنه يف عام       
 عن  تايلندوأبلغت    .٢٠١٠احملتفظ هبا يقل مبائتني وأربعة عشر لغماً عما أبلغت عنه يف عام             

          يفعدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل مبائة وستني لغمـاً عمـا أبلغـت عنـه                   
 مل ُيبلغ عنها  لغماً إضافياً من األلغام املضادة لألفراد اليت٤٠، وبأهنا حددت موقع ٢٠١٠عام 

 لغم مضاد لألفراد قُدم إىل اجليش امللكـي التايلنـدي ألغـراض             ٢٠٠من ذي قبل، وبأن     
 لغمـاً    عن عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل بسبعني          تونس أبلغتو  .التدريب

ا مل تبلغ   وبينم  .، وبأن هذه األلغام ُتستخدم ألغراض التدريب      ٢٠١٠عما أبلغت عنه يف عام      
اليت أعلنت عن أهنا حتتفظ هبا      ) ١٥ ١٠٠( عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          تركيا

 ، فإهنا أشارت إىل أهنا جتري حبوثاً تشمل مشروع تعديل لألحذية املـضادة            ٢٠٠٦منذ عام   
 األلغـام    عن عدد من   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     وأبلغت    .لأللغام

وأبلغـت    .٢٠١٠املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل مبائة وستني لغماً عما أعلنت عنه يف عام              
تة  عن عدد من األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا يقل بـس           ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  

غـام املـضادة     عن عدد من األل    اليمنوأبلغت    .٢٠١٠ومثانني لغماً عما أبلغت عنه يف عام        
   .٢٠١٠لألفراد احملتفظ هبا يزيد مبائتني وأربعني لغماً عما أبلغت عنه يف عام 

ويف قمة كارتاخينا، اُتفق على تشجيع الدول األطراف اليت حتتفظ، مبوجب أحكام              -١٥١ 
 ا اسـتعماهل  مل تبلغ عن  دة لألفراد على مدى سنوات      فسه من األلغام املضا   ، بالعدد ن  ٣املادة  

 السـتعمال لألغراض املسموح هبا أو عن خطط ملموسة الستعماهلا، على اإلبالغ عن هذا ا            
وعن تلك اخلطط، وعلى مراجعة مدى احلاجة إىل هذه األلغام وما إذا كان عددها ميثل احلد                

 .)٣١( اليت تزيد على ذلك العدد     على تدمري األلغام  و هبا،   األدىن الضروري لألغراض املسموح   
 لتحديث عدد   ة معلومات جديد  أفغانستانومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، مل تقدم         

 اجلزائرومل تبلغ   .٢٠٠٩اليت أبلغت أهنا حتتفظ هبا منذ عام ) ٢ ٦١٨(األلغام املضادة لألفراد   
 .٢٠١٠ أهنا حتتفظ هبا منذ عام       اليت أعلنت ) ٥ ٩٧٠( لألفراد   عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة      

__________ 

 .٥٨عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم خطة  )٣١(
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 اليت أبلغت) ٢ ٥١٢( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد أنغوالومل تقدم    
 معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام      بنغالديشومل تقدم     .٢٠٠٧أهنا حتتفظ هبا منذ عام      

 بيالروسومل تبلغ     . حتتفظ هبا   بأهنا ٢٠١٠غت منذ عام    اليت أبل ) ١٢ ٥٠٠(املضادة لألفراد   
 بأهنـا   ٢٠٠٥ منذ عـام     لغتاليت أب ) ٦ ٠٣٠(عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد         

الـيت  ) ١٦(املضادة لألفراد    معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام       بننومل تقدم     .حتتفظ هبا 
    . بأهنا حتتفظ هبا٢٠٠٧منذ عام أبلغت 
 ٤ ٤٩١( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفـراد          بوتانومل تقدم      -١٥٢
 معلومـات جديـدة     بورونـدي ومل تقدم     .، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٧اليت أفادت، منذ    ) لغماً

      . بأهنـا حتـتفظ هبـا      ٢٠٠٨اليت أبلغت منذ عام     ) ٤(لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد      
     الـيت أبلغـت منـذ    ) ٣ ٦٧٢( أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد  عنريابلغاومل تبلغ   

 معلومات جديدة لتحديث عـدد األلغـام    كامريونالومل تقدم     . بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠عام  
 كمبوديـا وأبلغت     . بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ١ ٨٥٥(املضادة لألفراد   

 ألغـام   ٤ ٣٠٩مبا جمموعه   ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(لست األخرية   بأهنا احتفظت خالل السنوات ا    
، وبأن األلغام املضادة لألفراد أُزيلت من       ٣مضادة لألفراد لألغراض املأذون هبا مبوجب املادة        

األرض واسُتخدمت ألغراض التدريب العام، وتدريب الكالب على كشف األلغام، وحقول           
 ٢ ١٩٠اسـتخدام   عتمدين مبا يف ذلك      املشغلني امل  التجارب، والبحث والتطوير من جانب    

 املركز الوطين   بواسطة ١ ٠٣٨ املركز الكمبودي لإلجراءات املتعلقة باأللغام، و      بواسطةلغماً  
 منظمة  بواسطة ٩٢٠الكمبودي لقوات حفظ السالم وإزالة املتفجرات من خملفات احلرب، و         

ن جمموع األلغام املضادة    وم. لفريق االستشاري املعين باأللغام    ا بواسطة ١٦١هالو تراست، و  
 الرأس األخضر ومل تقدم   .  لغماً مضاداً لألفراد خالل التدريب     ١ ٦٤٣لألفراد املستلمة، ُدّمر    

 ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ١٢٠(معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد        
الـيت  ) ٥٨٦(دة لألفراد    عن أي تغري يف عدد األلغام املضا       كولومبياومل تبلغ   . بأهنا حتتفظ هبا  

 معلومات جديدة لتحـديث عـدد       شيليومل تقدم   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٧أبلغت منذ عام    
ومل تقـدم   .  بأهنا حتتفظ هبـا    ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ٣ ٣٤٦(األلغام املضادة لألفراد    

     اليت أبلغـت منـذ    ) ٣٢٢( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         الكونغو
 يف املائة من ألغامها املضادة لألفراد       ٥٠ إىل أن    قربصوأشارت  .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩عام  

 وأن العدد املتبقي من األلغام املـضادة        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨احملتفظ هبا ُدمرت يف     
ادة  عن أي تغري يف عدد األلغـام املـض         إريترياومل تبلغ   .  لغم ٥٠٠لألفراد احملتفظ هبا يعادل     

   . بأهنا حتتفظ هبا٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام ) ١٧٢(لألفراد 
الـيت  )  ألغـام  ٣٠٣( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          إثيوبياومل تبلغ      -١٥٣

عن أي تغري يف عدد األلغـام املـضادة          فرنساومل تبلغ    .، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩أفادت، منذ   
 معلومـات   غامبياومل تقدم   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠عام  اليت أبلغت منذ    ) ٤ ٠١٧(لألفراد  

 بأهنا حتتفظ   ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ١٠٠(جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد       
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اليت أبلغت منـذ  ) ٦ ١٥٨( عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد    اليونانومل تبلغ   . هبا
 عن أي تغري يف عدد األلغـام املـضادة     بيساو -ينيا  غومل تبلغ   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠عام  

 معلومـات   هنـدوراس ومل تقدم   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ٩(لألفراد  
 بأهنا حتتفظ   ٢٠٠٧اليت أبلغت منذ عام     ) ٨٢٦(جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد       

اليت أبلغـت   ) ٢ ٤٥٤(م املضادة لألفراد     عن أي تغري يف عدد األلغا      إندونيسياومل تبلغ   . هبا
 معلومات جديدة لتحديث عـدد األلغـام        كينياومل تقدم   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠منذ عام   

 عن  موريتانياومل تبلغ   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠١اليت أبلغت منذ عام     ) ٣ ٠٠٠(املضادة لألفراد   
.  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٥ت منذ عام    اليت أبلغ ) ٧٢٨(أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        

الـيت  ) ١ ٩٤٣( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         موزامبيقومل تقدم   
 معلومات جديدة لتحـديث عـدد       ناميبياومل تقدم   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠أبلغت منذ عام    

    .ظ هبا بأهنا حتتف٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام ) ١ ٦٣٤(األلغام املضادة لألفراد 
 ١٤٦( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املـضادة لألفـراد           النيجرومل يقدم      -١٥٤
لتحديث عدد   معلومات جديدة    نيجريياومل تقدم     .نه حيتفظ هبا  ، أ ٢٠٠٥اليت أفاد، منذ    ) لغماً

 مانياروومل تبلغ     . بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ٣ ٣٦٤(األلغام املضادة لألفراد    
 بأهنا حتتفظ   ٢٠٠٥اليت أبلغت منذ عام     ) ٢ ٥٠٠(عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد         

اليت أبلغت  ) ٦٥( لألفراد    معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة      روانداومل تقدم     .هبا
ادة لألفراد   عن أي تغري يف عدد األلغام املض       السنغالومل تبلغ    . بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨منذ عام   

 عن أي تغري يف عدد األلغام       صربياومل تبلغ   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ٢٨(
 عـن  السودانومل يبلغ .  بأهنا حتتفظ هبا٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ٣ ١٥٩(املضادة لألفراد   

ومل . نه حيتفظ هبا  بأ ٢٠٠٩اليت أبلغ منذ عام     ) ١ ٩٣٨(أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        
 ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ١٥ ١٠٠( عن أي تغري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          تركياتبلغ  

 جديدة لتحديث عـدد األلغـام        معلومات مجهورية ترتانيا املتحدة  ومل تقدم   . بأهنا حتتفظ هبا  
 أوغنـدا تقـدم   ومل  .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ١ ٧٨٠(املضادة لألفراد   

 ٢٠١٠اليت أبلغت منذ عام     ) ١ ٧٦٤(معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد        
 ١٨٧ البالغ عددها    PMN بأهنا دمرت مجيع األلغام من نوع        أوكرانياوأبلغت  . بأهنا حتتفظ هبا  

ـ . لغماً واليت أبلغت يف وقت سابق بأهنا كانت حتتفظ هبا لألغراض املـأذون هبـا            دم ومل تق
اليت أبلغت منـذ    ) ٢٦٠( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         أوروغواي

 عن أي تغري يف عدد األلغام املـضادة لألفـراد           زامبياومل تبلغ   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨عام  
 عن أي تغـري يف      زمبابويومل تبلغ   .  بأهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام     ) ٢ ١٢٠(

   .  بأهنا حتتفظ هبا٢٠٠٩اليت أبلغت منذ عام ) ٥٥٠(م املضادة لألفراد عدد األلغا
ونظر االجتماع العاشر للدول األطراف يف ورقة قدمتها بلجيكا أبرزت أمهية إجراء              -١٥٥

مزيد من املناقشات بشأن عدد من املسائل املتعلقة بأحكام الشفافية الـواردة يف االتفاقيـة               
تماع العاشر للدول األطراف، واصلت بلجيكا هذه املناقشات من ومنذ االج. وعملية اإلبالغ
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خالل مشاورات مع الوفود ومن خالل جهودها املستمرة يف تنسيق فريق االتـصال غـري               
وركزت هذه املناقشات على السبل والوسائل احملتملة لزيادة كل من          . ٧الرمسي املعين باملادة    

   .هامعدل اإلبالغ ونوعية املعلومات املبلغ عن

   التدابري الرامية إىل ضمان االمتثال  )ج(  
 دولة طرفاً أهنا اعتمـدت      ٦١عند اختتام االجتماع العاشر للدول األطراف أبلغت          -١٥٦ 

 دولة طرفاً أهنا تعتـرب القـوانني   ٣٤، وأبلغت ٩ مبوجب املادة تشريعات يف إطار االلتزامات  
ـ       ومل  .)٣٢(مة كافية إلنفاذ االتفاقية   الوطنية القائ       البـالغ   ة، تبلّغ بعُد الدول األطـراف املتبقي

 ٩ دولة، عما إذا كانت قد اعتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات مبوجب املادة        ٦١عددها  
   .)٣٣(أو إن كانت تعترب القوانني القائمة كافية إلنفاذ االتفاقية

 غو الدميقراطية مجهورية الكون ومنذ اختتام االجتماع العاشر للدول األطراف، سّنت          -١٥٧ 
 دولة طرفاً أبلغت أهنا اعتمـدت       ٦٢وهناك    .٩ريعات يف إطار االلتزامات مبوجب املادة       تش

 دولة طرفاً أبلغت أهنا تعترب القـوانني        ٣٥، و ٩تشريعات يف سياق االلتزامات مبوجب املادة       
 كانـت قـد      دولة طرفاً مل تبلّغ بعد عمـا إذا        ٥٩ القائمة كافية إلنفاذ االتفاقية، و     الوطنية

 أو إن كانت تعترب القوانني القائمـة  ٩اعتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات مبوجب املادة      
   ).انظر املرفق السادس(كافية إلنفاذ االتفاقية 

 ، سعى الرؤساء املشاركون   ٢٠١١يونيه  /وخالل برنامج ما بني الدورات يف حزيران        -١٥٨ 
قية وتنفيذها، بدعم من جلنة الصليب األمحر الدولية،        تفاللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لال     

وعمالً بالقرار    . من االتفاقية  ٩إىل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة          
الصادر عن االجتماع العاشر لألطراف بشأن ختصيص وقت خـالل اجتماعـات اللجنـة              

تركيز على السياقات الوطنية أو للعمـل بـصورة         الدائمة، اليت تستمر ملدة أسبوع، لزيادة ال      
ـ          ة كارتاخينـا، اسـتخدم الرؤسـاء       أخرى على مساندة التقدم احملرز يف جمال تطبيق خط

 العمل يف شكل فريق صغري بغية إتاحة منرب تفاعلي ميكّن الوفود من العمل              يقةشاركون طر امل
وخالل اجللسة اليت نظمها هذا       .٩سوياً من أجل التغلب على التحديات املرتبطة بتنفيذ املادة          

 الفريق الصغري، مت تبادل التجارب الوطنية بني ممثلي كل من بلغاريا وآيرلندا وزامبيا فيما يتعلق              
والحظ الرؤساء املتشاركني     . تشريعات جديدة أو حتديد أن التشريعات القائمة كافية        وضعب

 ميكنها االستفادة ٩التزاماهتا مبوجب املادة لوفاء بأن الدول األطراف اليت ال يزال يتعني عليها ا  
 لتبادل صةولوحظ أيضاً أن اجللسة اليت ينظمها الفريق الصغري تتيح فر   .من مثل هذه التجارب   

__________ 

 ٣٤والرقم  .  الوارد يف تقرير جنيف املرحلي عن االجتماع العاشر لألطراف         ٥٩ للرقم هو تصويب    ٦١الرقم   )٣٢(
 . الوارد يف تقرير جنيف املرحلي عن االجتماع العاشر لألطراف٣٣هو تصويب للرقم 

 . عن االجتماع العاشر لألطراف الوارد يف تقرير جنيف املرحلي ٦٤ للرقم هو تصويب ٦١ الرقم )٣٣(
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 من ِقبل دولة واحدة على األقل من الدول ٩التجارب بصورة جيدة قد تؤدي إىل تنفيذ املادة         
   .اليت مل تنفذها بعد

طراف عن قلقها إزاء وجود العديد من االدعاءات بشأن استخدام         وأعربت الدول األ    -١٥٩ 
هذه األلغام خالل السنوات القليلة املاضية من جانب جهات مسلحة غري تابعـة للـدول يف      
بلدان أطراف يف االتفاقية، وحىت من جانب دول أطراف، ومت التشديد على أمهية قيام مجيع               

ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنيـة    .م االمتثال دعاءات عد ال بالتصدي بشدة  افالدول األطر 
، ذُكرت علـى وجـه التحديـد        ٢٠١١يونيه  /حبالة وتنفيذ االتفاقية الذي عقد يف حزيران      

من جانب جهات مسلحة غري      السودانيف  ادعاءات بشأن استخدام األلغام املضادة لألفراد       
در عن املفوضية الـسامية حلقـوق        احلالة، ورد يف تقرير ص     هوفيما يتعلق هبذ    .ةتابعة للدول 

القوات املسلحة السودانية واجليش الـشعيب لتحريـر        " أن   ٢٠١١أغسطس  /اإلنسان يف آب  
 أقدما على زرع ألغام مضادة لألفراد يف منـاطق اسـتراتيجية يف    قطاع الشمال، - السودان

لغام يف ضـاحية  مثة تقارير عن قيام القوات املسلحة السودانية بزراعة أ"وأن " مدينة كادوقلي 
 بزراعة ألغام يف     قطاع الشمال،  - تقارير عن قيام اجليش الشعيب لتحرير السودان      "و" كاليمو
   .)٣٤(" حميطة مبرتل نائب الوايلمناطق

/ انويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية حبالة االتفاقية وتنفيذها الذي ُعقد يف حزيـر              -١٦٠ 
 تقرير جنيف املرحلي الصادر عـن االجتمـاع         ركون أن شا، ذكر الرؤساء امل   ٢٠١١يونيه  

 تركياب  تتعلق مبزاعم ٢٠١٠العاشر للدول األطراف أفاد بأن الدول األطراف أُبلغت يف عام           
 . الوقوع يف احملظـورات مبوجـب االتفاقيـة        جتنبضرورة  لاالمتثال  تكون ذات صلة ب   قد  

ستبلغ الـدول   إىل أهنا    املسألة و   يف هذه  العملية القانونية اجلارية للتحقيق     وأشارت تركيا إىل     
   .اف بنتائج حتقيقاهتا يف وقت الحقاألطر

ومنذ االجتماع العاشر للدول األطراف، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نـزع              -١٦١ 
 السالح االضطالع مبسؤولية األمني العام لألمم املتحدة فيما يتعلق بإعداد وحتـديث قائمـة             

تتضمن أمساء اخلرباء املؤهلني املعّيـنني لبعثـات         ٨من املادة    ٨وفقاً للفقرة   وضعت   معتمدة
 الجتماع العاشر لألطراف، قدمت اثنان من     ومنذ ا   .ائق وجنسياهتم وبيانات عنهم   تقصي احلق 

   . معلومات جديدة أو حمدثة عن قائمة اخلرباءفااألطر دولال
يع الدول األطراف   ويف قمة كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على أن تعترف مج           -١٦٢ 

تعمل جهات فاعلة مسلحة غري تابعة للدول يف مناطق خاضعة لوالية أو سـيطرة              بأنه عندما   
دولة طرف، سُتعترب تلك اجلهات مسؤولة عن األفعال احملظورة على الدول األطراف مبوجب             

 لألطـراف،   ومنذ االجتماع العاشر    .٩ للتدابري الوطنية املتخذة مبوجب املادة       اًاالتفاقية، وفق 
__________ 

التقرير الدوري الثالث عشر ملفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    )٣٤(
  .٢٠١١أغسطس /آب. اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف السودان
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مرة أخرى الدول األطراف بوجود جهات فاعلة مسلحة غري تابعة للدولة           أخطرت كولومبيا   
   .تقوم بأعمال تنتهك االتفاقية يف إقليم كولومبيا

  دعم التنفيذ  )د(   
التوجيه الـصادر   "يف االجتماع العاشر للدول األطراف، اعتمدت الدول األطراف           -١٦٣ 

 لضمان جعل الوحدة مسؤولة مباشـرة أمـام         ،" دعم التنفيذ  عن الدول األطراف إىل وحدة    
الدول األطراف طيلة الفترة اليت يستضيفها فيها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام، مـع               

 مع مركز جنيف إلزالة األلغام، بالتشاور مع الدول األطراف، اتفاقاً           ُيربمتكليف الرئيس بأن    
ة الدائمة املعنية باحلالة العامـة لالتفاقيـة   جتماع اللجنويف ا  .معّدالً بشأن وحدة دعم التنفيذ    

، ذكر الرئيس أنه بعث مشروع االتفـاق        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠وتنفيذها الذي عقد يف     
 .٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٦ مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام يف         األويل املعدل إىل  

ـ          ـ  ٢٧ىت  واستمرت املشاورات بني الرئيس ومدير مركز جنيف ح  .٢٠١١أبريـل  /سان ني
 ١٠واستناداً إىل تلك املشاورات، أعد الرئيس مسودة منقحة بعث هبا إىل الدول األطراف يف      

   . ورقة للمناقشةزيع وقام بعد ذلك بتو٢٠١١مايو /أيار
، عقد الرئيس اجتماعاً غري رمسي ملناقشة املشروع املعدل         ٢٠١١مايو  / أيار ١٩ويف    -١٦٤ 

وعموماً، أعربـت الـدول       . دولة طرفاً  ٤٠ يف هذا االجتماع ممثلون عن       وشارك  .لالتفاق
األطراف عن دعمها ملشروع االتفاق املعدل املقترح الذي رأى كثريون أنه يتسق مع قرارات              

وطلبت اثنتان من الدول األطراف    . العاشر لألطراف ووالية الرئيس على حد سواء       جتماعاال
 لوحدة دعم التنفيذ قبل الشروع يف مناقشة االتفاق املعدل          تمويل اجلديد استكمال مشروع ال  

وأعربت إحدى الدول األطـراف عـن قلقهـا إزاء      .مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام    
 املعدل املقترح وطالبت بإدخال تعديالت جوهرية، غري أن غالبية املشاركني           اقمشروع االتف 

   .أبدت اعتراضها على ذلك
، طلب الـرئيس    ٢٠١١مايو  / أيار ١٩اع غري الرمسي الذي عقد يف       وعقب االجتم   -١٦٥ 

يونيـه  / حزيـران  ١٤احلصول على تعليقات خطية، وأجرى مشاورات ثنائية مع الوفود يف           
يونيه، قدم الـرئيس إىل     / حزيران ٢٤ويف    .يونيه/ حزيران ٢٠وطوال األسبوع الذي بدأ يف      

لالتفاقية وتنفيذها مشروع االتفاق املنقح الـذي        املعنية باحلالة العامة     مةئاجتماع اللجنة الدا  
رأى أنه سيكون مقبوالً بالنسبة إىل الدول األطراف ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام على              

عه وصدر االتفاق باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية والروسية والعربية ووقَّ          .حد سواء 
   .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٦األلغام يف  مركز جنيف الدويل إلزالة يردالرئيس وم

ويف االجتماع العاشر للدول األطراف أيضاً، أعربت الدول األطراف عن تقـديرها              -١٦٦ 
املتزايد للعمل الذي اضطلعت به وحدة دعم التنفيذ وملا تقدمه من دعم، لكنها أشـارت إىل                

 قمة كارتاخينا، هـو      أمام الدول األطراف، وفقاً ملا أبرزته      أن التحدي الذي يظل مطروحاً    
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 . التمويل لعمليات وحدة دعم التنفيذ، إما باألسلوب احلايل أو بطريقة أخرى           دامةضمان است 
كما أشار تقرير جنيف املرحلي إىل أن الدول األطراف أكدت يف قمة كارتاخينـا كـذلك      

مات  مل تتوفر وسائل متويل مستدامة، إىل خفض اخلد     على أن وحدة دعم التنفيذ ستضطر، إذا      
   . حاداً، وهو ما سيؤثر سلباً دون شك يف عملية التنفيذاًاليت تقدمها ختفيض

وكلف االجتماع العاشر لألطراف الرئيس بتشكيل فريق عامل مفتـوح العـضوية              -١٦٧ 
يات ومشاريع مقررات بشأن    للنظر يف مناذج جديدة لتمويل وحدة دعم التنفيذ وتقدمي توص         

قابلية للتطبيق بغية اعتماده من جانب االجتماع احلادي عشر         منوذج التمويل الشامل األكثر     
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٨ويف    .٢٠١٢ تنفيذه اعتباراً من السنة املالية       ميكنلألطراف، حبيث   

لعضوية، وأشار إىل   عقد رئيس االجتماع العاشر لألطراف االجتماع األول للفريق املفتوح ا         
قرير هنائي يقدم إىل فرقة العمل املعنية بتقييم وحـدة          أن نقطة انطالق جهود الفريق هي إعداد ت       

وحدة دعم التنفيذ، اللذين وافق     التابعة ل عمل  ال هنائي وتوصيات بشأن فرقة      ريردعم التنفيذ، وتق  
اف أعربـت عـن   وأشار الرئيس أيضاً إىل أن الدول األطر      .عليهما االجتماع العاشر لألطرف   

يذ وفعاليتها املهنية وقدرهتا على االستجابة وتفانيهـا يف         تقديرها ألداء وكفاءة وحدة دعم التنف     
العمل، وأن مثة اتفاق عام بني أعضاء فرقة العمل بشأن ضرورة إعادة النظر يف منـوذج متويـل       
   .وحدة دعم التنفيذ لضمان استدامته وإمكانية التنبؤ به وحتقيق املزيد من العدالة يف حتمل األعباء

ل للفريق املفتوح العضوية، أكدت غالبية الدول األطراف عـدم          ويف االجتماع األو    -١٦٨ 
مالئمة منوذج التمويل الراهن لوحدة دعم التنفيذ، وأعربت عـن اسـتعدادها السـتطالع              

ن تـوفري   خيارات أخرى بغرض حتديد منوذج متويل أمثل حيقق استمرارية األنشطة، ويـضم           
كن التنبؤ هبا، فضالً عن توزيع األعباء التمويل ألنشطة وحدة دعم التنفيذ بصورة مستدامة ومي  

وطلب بعض الدول األطراف املزيـد مـن الوقـت أو             .بصورة أفضل بني الدول األطراف    
راف وأعربت اثنتان من الدول األط      .املعلومات حىت تكون أكثر استعداداً ملواصلة هذا النقاش       

 تؤيد تغطية ميزانية وحدة    وقُدمت حجج   .عن ارتياحهما إزاء مشروع التمويل الطوعي القائم      
دعم التنفيذ باستخدام منوذج متويل خمتلط يقوم على التقييم السليم للمشاريع وتقدمي تربعات             

ومت توزيع ملخص للمناقشات على مجيع الدول األطراف وإتاحته علـى             .ومسامهات عينية 
   .املوقع الشبكي لالتفاقية

رئيس االجتماع العاشـر لألطـراف      ، عقد   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩ و ٢٨ويف يومي     -١٦٩ 
عدداً من املشاورات بشكل ثنائي ويف جمموعات صغرية مع الدول األطراف بشأن منوذج متويل              

اقف الدول األطراف   وكان االستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه هو أن مو          .وحدة دعم التنفيذ  
ونة من جانب عدد من الـدول   التنوع والتباين، غري أن هناك قدراً كبرياً من املر       نتتسم بقدر م  

 ،٢٠١١مـايو  / أيـار ١١ويف   .األطراف بشأن مشروع التمويل املستقبلي لوحدة دعم التنفيذ    
ساساً للمناقشات  وّزع رئيس املؤمتر العاشر لألطراف ورقة على مجيع الدول األطراف كانت أ           

 .٢٠١١ مـايو / أيـار  ١٩ الثاين للفريق العامل املفتوح العـضوية يف         الجتماعاليت جرت يف ا   
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ويف هذا االجتماع، قدم مدير وحـدة         . دولة طرفاً  ٤٠وشارك يف هذا االجتماع ممثلون عن        
 دعم التنفيذ معلومات إضافية عن هيكل تكاليف الوحدة وعن آليـات دعـم االتفاقيـات              

، واتفاقيـة حظـر     CCW -اتفاقية حظر أو تقييد استعمال األسـلحة التقليديـة          (األخرى  
، ووصفاً لتمويل خمتلف أنشطة     )BWC - وختزين األسلحة البكتريولوجية     استحداث وإنتاج 

الوحدة، يف إطار برنامج التمويل الراهن، وعرضاً عاماً ملهام الوحدة فيما يتصل باجتماعات             
   . العمل فيما بني الدوراتبرنامجالدول األطراف واملؤمترات االستعراضية و

ئيس االجتماع العاشر لألطراف تقريـراً إىل       ، قدم ر  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -١٧٠ 
اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها عن جهوده املتعلقة بنمـوذج             

وخلص إىل وجود تباين يف اآلراء بشأن منوذج متويلـها، غـري أن         .يذمتويل وحدة دعم التنف   
ة جيدة وضرورة ضمان استمرارها يف تقدمي       هناك اتفاقاً واسع النطاق على أمهية عملها بصور       

وأشار رئيس االجتماع العاشـر لألطـراف إىل          .خدماهتا العالية اجلودة إىل الدول األطراف     
أنشطة وحدة دعم التنفيذ عن طريق منوذج متويل ميكـن التنبـؤ بـه              األمهية الكبرية لتمويل    

اصلة املشاورات من أجل التوصل      ويتسم بتقاسم أعباء التمويل، وإىل أنه يعتزم مو        متهواستدا
 تـشرين   ٣ ويف .إىل اتفاق بشأن املبادئ والعناصر األساسية لنموذج التمويـل األنـسب          

وقدم رئـيس   . ، ُعقد االجتماع األخري للفريق العامل املفتوح العضوية       ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
   .شر لألطرافاالجتماع العاشر حتديثاً شفوياً عن هذا االجتماع خالل االجتماع احلادي ع

، وافق االجتماع العاشـر     "إىل وحدة دعم التنفيذ   توجيه الدول األطراف    "وباعتماد    -١٧١ 
بتقدمي تقارير خطية وشفهية بشأن أنشطة وحدة       "لألطراف على أن تقوم وحدة دعم التنفيذ        

دعم التنفيذ وطريقة عملها ومتويلها إىل كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف أو مؤمتر              
 االستعراض وإىل االجتماعات غري الرمسية اليت ُتعقد يف إطار االتفاقية، حـسب             راتمن مؤمت 
     ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الـذي عقـد               ".االقتضاء

 أن  وذكر  .، قدم مدير وحدة دعم التنفيذ تقريراً خطياً وشفهياً        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤يف  
 االجتماع العاشر لألطراف حّدثت والية وحدة دعم التنفيذ، وأشار إىل ما ورد يف              رراتمق

 من جمموعة أنشطة متسقة مع هذه الوالية، وسلط الـضوء           ٢٠١٠خطة عمل الوحدة لعام     
   .٢٠١١على األعمال اليت اضطلعت هبا الوحدة خالل النصف األول من عام 

، ٢٠١١ة، اضطلعت وحدة دعم التنفيـذ، يف عـام          وفيما خيص األعمال اجلوهري     -١٧٢ 
 اليت اعتمدهتا جلنة التنـسيق يف تـشرين         ٢٠١١بأنشطتها وفقاً خلطة عملها وميزانيتها لعام       

وقدمت الوحدة املشورة إىل الدول األطراف بشأن املـسائل املتـصلة      .٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
 وتطبيق ما اتفقت    ٥ا خيص تنفيذ املادة     مبا يف ذلك الدعم القطري هلا فيم       (االمتثالبالتنفيذ و 

، ومساعدهتا من أجل بلوغ أقصى درجـات        )عليه الدول األطراف بشأن مساعدة الضحايا     
املشاركة يف عمليات تنفيذ االتفاقية، وتقدمي توجيهات استراتيجية إىل املتشاركني يف الرئاسة            

لبات التمديد املقدمة مبوجب     ودعم الدول األطراف املكلفة بتحليل ط      عاية،ومنسق برنامج الر  
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، ودعم الدول األطراف يف إعداد التقارير يف إطار إجراءات الشفافية، وعقد حلقات             ٥املادة  
دراسية وتقدمي التدريب على فهم االتفاقية وعملياهتا، ودعم الرئيس وفرادى الدول األطراف            

دمي املـشورة بـشأن تطبيـق        إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، وتق      يف اجلهود الرامية إىل   
الدروس املستخلصة من تنفيذ االتفاقية، ودعم الرئيس املعيَّن لالجتمـاع العاشـر للـدول              
األطراف والرئيس املعني لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف والبلد املضيف، واستمرار           

   .لالتفاقية واحلفاظ على مركز التوثيق التابع التفاقيةالعمل كمصدر رمسي للمعلومات عن ا
كارتاخينا، اتفقت الدول األطراف على أن الدول األطراف القادرة علـى           ويف قمة     -١٧٣ 

تقدمي موارد مالية مدعوة ألن تقدم ما يلزم من هذه املوارد لكي تتمكن وحدة دعم التنفيـذ                 
 ع، بعث رئيس االجتمـا    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    .لقيام بعملها على حنو فعال    من ا 
عاشر لألطراف برسائل إىل مجيع الدول األطراف أبلغها فيها بأن قرارات االجتماع العاشر             ال

لألطراف مشلت تكليف الرئيس بإنشاء فريق عمل لدراسة مناذج جديدة لتمويل وحدة دعم             
التنفيذ، إال أن على الدول األطراف حتمل املسؤولية اجلماعية املتمثلة يف متويل اخلطة األساسية         

ودعـا الـرئيس مجيـع الـدول          . عن طريق منوذج التمويل الراهن     ٢٠١١ يف عام    وحدةلل
 ٨ ورسـالة املتابعـة املؤرخـة        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٧األطراف، يف رسالته املؤرخة     

، إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل وحدة دعم التنفيذ بغية تقاسـم أعبـاء               ٢٠١١يوليه  /متوز
اسُتلمت املسامهات املقدمة لدعم اخلطة األساسية للوحدة        و .ممكنالتمويل على أوسع نطاق     
األرجنتني، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، آيرلنـدا،        : من الدول األطراف التالية   

اجلزائر، الدامنرك، سلوفينيا، سويسرا، العراق، قربص، قطر، كمبوديا، ماليزيا،          تايلند، تركيا، 
وعالوة على ذلك، تعهدت كل من إيطاليا وبلجيكـا         . لنمسا، هولندا موزامبيق، النرويج، ا  

  .٢٠١١وكرواتيا وكندا بتقدمي مسامهات بنهاية عام 
وجاء يف تقرير جنيف املرحلي أن مدير وحدة دعم التنفيذ أعرب عن أملـه يف أن                  -١٧٤ 

ذي باتت  تتمكن الوحدة من استعادة مستواها من حيث مالك املوظفني واخلدمات املقدمة، ال           
أخـصائي  "تتوقعه منها األطراف يف السنوات األخرية، وخباصة عن طريق إعادة شغل وظيفة         

، متكنت وحدة دعم التنفيذ، باالستفادة إىل حد كبري من ٢٠١١ويف عام   ".امساعدة الضحاي
اخلدمات االستشارية، من تقدمي الدعم القطري املكثف إىل أربع من الدول املتأثرة يف جمـال               

لتمكينـها مـن تطبيـق    )  دولة تقريبا١٢ً-٩دون املستوى العادي وهو    (عدة الضحايا   مسا
ومع ذلك، مل تتوفر األموال       . األطراف بشأن مساعدة الضحايا    الدولالتفامهات اليت اعتمدهتا    

   .٢٠١١يف عام " أخصائي مساعدة الضحايا"الكافية إلعادة شغل وظيفة 
نفيذ خلطة عملها األساسية، فإهنا تنفذ أنشطة أخرى        وإىل جانب تنفيذ وحدة دعم الت       -١٧٥ 

   .بصورة تتماشى وواليتها عندما تتاح هلا موارد إضافية لتمويل هذه األعمال بشكل كامل
 الدعم املعزز املقدم من النرويج،      باالستفادة من متكنت وحدة دعم التنفيذ،       )أ(   

ل ذلك تقدمي الدعم إىل الـرئيس       إىل رئيس االجتماع العاشر لألطراف، ومش     من تقدمي الدعم    
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ومبعوثه اخلاص املعين بتحقيق عاملية االتفاقية، وتقدمي الدعم إىل الرئيس يف تنظيم ندوة عـن               
  ؛لدولينيالتعاون واملساعدة ا

ن متكنت وحدة دعم التنفيذ، عن طريق الدعم املعزز املقدم من أستراليا، م             )ب(   
توازي مع اجتماعات اللجنـة الدائمـة واجتمـاع         تنظيم برامج خلرباء مساعدة الضحايا بال     

ومتكنت الوحدة كذلك، بفضل   .٢٠١١يونيه /األطراف احلادي عشر اليت ُعقدت يف حزيران
مساعدة الناجني من حوادث األلغام األرضية واملتفجرات من  "شورهذا الدعم، من إصدار املن    

كما متكنت من تقدمي خدمات     ،  "خملفات احلروب يف سياق نزع األسلحة واإلعاقة والتنمية       
  ؛واحدة من الدول األطراف يف أفريقيايف استشارية معززة ملساعدة الضحايا 

 من  متكنت وحدة دعم التنفيذ، عن طريق الدعم املعزز املقدم من سويسرا،            )ج(   
 ة املعنية بإزالة األلغام بغية تنظيم حلقة عمل       شاركني للجنة الدائم  تقدمي الدعم إىل الرؤساء امل    

   ، وذلك على هامش االجتماع السنوي ملدير برنـامج األمـم املتحـدة             ٥بشأن تنفيذ املادة    
  ؛إلزالة األلغام

وإضافة إىل ذلك، مت تلقي متويل من أستراليا لتقدمي الدعم املعزز لتحقيـق               )د(   
   .يط اهلادئعاملية االتفاقية وتنفيذها يف منطقة احمل

    لألطراف ترحيباً حاراً باستعراض برنـامج العمـل        ومع ترحيب االجتماع العاشر       -١٧٦ 
فيما بني الدورات الذي قدمته رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين باسم جلنة التنسيق، فقد وافق              

راكز قيادية يف   على مجلة أمور منها دراسة إمكانية ترشيد أعداد الدول األطراف اليت تتوىل م            
 االجتماع العاشر أن يقدم الرئيس باسم جلنة التنـسيق    ويف هذا الصدد طلب     . الدائمة اللجان

خالل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقيـة وتنفيـذها املقـرر عقـده يف                
د يقتضيه ضمان شاركني الذي قاملقررين امل/ بشأن عدد الرؤساء، أفكارا٢٠١١ًيونيه /حزيران

 بشأن هذه املسألة يف قراراألطراف، وذلك بغية اختاذ  الفعال لآلليات اليت تنشئها الدول لسريا
   .االجتماع احلادي عشر للدول األطراف

 ٢٤ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الذي ُعقد يف               -١٧٧ 
، قدم رئيس االجتماع العاشر مقترحاً بشأن ترشـيد أعـداد الـدول             ٢٠١١يونيه  /حزيران
ـ        .اف اليت تتوىل مراكز قيادية يف اللجان الدائمة       األطر  دولوأشار املقترح إىل ختفيض عدد ال

األطراف اليت تتوىل رئاسة كل واحدة من اللجان الدائمة من أربع دول إىل دولتني، على أن                
وخلصت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية         .ُينفّذ هذا التخفيض يف غضون سنتني     

 لفيذها إىل وجود دعم عام هلذا املقترح الذي قُدم إىل االجتماع احلـادي عـشر للـدو      وتن
   .األطراف من أجل اختاذ قرار بشأنه

شاركون للجنة الدائمة املعنيـة باحلالـة       مارسة املتبعة، أجرى الرؤساء امل    وعمالً بامل   -١٧٨ 
ملرشـحني  ائمة بأمساء ا  العامة لالتفاقية وتنفيذها مشاورات مع الدول األطراف بغية وضع ق         
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 ٩ويف    . احلادي عشر للـدول األطـراف      شاركني بعد االجتماع  لشغل مناصب املقررين امل   
راف إلبالغها  شاركون برسائل إىل مجيع الدول األط     ، بعث الرؤساء امل   ٢٠١١يونيه  /يرانحز

شارك واحد لكل جلنة من اللجان الدائمة اخلمس، وأشـاروا إىل أهنـم             باحلاجة إىل مقرر م   
ف خالل سنتني إىل مرحلة يتم فيها تعيني رئيـسني          ايتوقعون احتمال أن تصل الدول األطر     

ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية       . متداخلتني مدة كل منهما سنتان     يتنيلكل جلنة دائمة بوال   
، ذكّـر الرؤسـاء     ٢٠١١يونيه  /ان حزير ٢٠باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الذي ُعقد يف        

استناداً إىل االهتمام الذي    و  .٢٠١١يونيه  / حزيران ٩كون الوفود بالنداء اخلطي املؤرخ      شارامل
وفود املهتمـة، اقتـرح الرؤسـاء        واملشاورات اليت جرت مع ال     ،شاركني امل ؤساءأُبدي للر 

جتماع احلـادي عـشر      يف اال  ا انتخاهب اف جديدة مت  ردول أط  املشاركون جمموعة من مخس   
   .للدول األطراف

 العمل فيما بني الدورات الذي قدمته رئيسة        ومع الترحيب احلار باستعراض برنامج      -١٧٩ 
املؤمتر االستعراضي الثاين باسم جلنة التنسيق، طلب االجتماع العاشر للدول األطراف إىل جلنة 

ة ختصص الوقـت     بطريق ٢٠١١التنسيق أن تنظم أسبوع اجتماعات اللجان الدائمة يف عام          
شاركني، وفرادى الدول األطراف، وغريها الختبار سبل جديدة لالستفادة         ملالالزم للرؤساء ا  

 بغية زيادة التركيز على السياقات الوطنيـة أو القيـام           ،من برنامج العمل فيما بني الدورات     
ووافق االجتماع العاشر لألطراف      .بتوفري دعم مبتكر للتقدم يف تنفيذ خطة عمل كارتاخينا        

 الدول األطراف، بناء على التجارب العملية الـيت جـرت            أن تتصرف  ضرورةكذلك على   
خالل خمتلف برامج العمل فيما بني الدورات، بذهنية منفتحة فيما يتعلق بتنظـيم أسـبوع               

   .اجتماعات اللجان الدائمة مبا يضمن استمرار فعالية برنامج العمل فيما بني الدورات
لـدورات  أن برنامج عمل ما بني ا     وفضالً عن مقررات اجتماع األطراف العاشر بش        -١٨٠ 

 ٢٣، وافقت جلنة التنسيق على تنظيم جلستني مدة كل منهما ساعة ونصف يف              ٢٠١١لعام  
شاركني املهتمني الراغبني يف تنظيم األنشطة حبيث تركـز          للرؤساء امل  ٢٠١١يونيه  /حزيران

طبيق خطة عمـل     الوطنية أو لتوفري دعم مبتكر للتقدم احملرز يف ت         لسياقاتبصورة أكرب على ا   
ووافقت جلنة التنسيق أيضاً على ضرورة أن تستند هذه اجللسات التجريبيـة إىل               .كارتاخينا

أن تكون املشاركة طوعية، ال سيما فيما خيص الدول األطراف          : مبادئ رئيسية حمددة تشمل   
 على الصعيد الوطين؛ وأن يكون اهلدف العام لكل جلسة هو           ركيزاليت تكون حالتها موضع ت    

السعي إىل احلصول على وسائل تعاونية لدعم التنفيذ؛ وأال يصدر تقرير تنسب فيه اآلراء إىل               
   .أي مشارك أو يكشف فيه عن اجلهة اليت ينتمي إليها املشاركون

ورات وعمالً بقرارات جلنة التنسيـق بشأن جتربـة برنامج العمـل فيما بني الـد             -١٨١ 
ائمة املعنية بإزالة األلغام جلـستني إلجـراء       لجنة الد شاركون ل نظم الرؤساء امل  : ٢٠١١لعام  

مناقشة مفصلة تتناول التحديات اليت تواجه اثنتني من الدول األطـراف يف تنفيـذ اخلطـط         
؛ ونظمـت اللجنـة     ٥ اليت التزمتا هبا يف طلبيهما للتمديد مبوجب املادة          بالتعهداتوالوفاء  
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ء مناقشة مفصلة بشأن جتارب اثنتني من الدول   الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا جلستني إلجرا     
األطراف يف تطبيق جوانب خطة عمل كارتاخينا فيما يتعلق مبساعدة الـضحايا؛ ونظمـت              

 باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها جلسة واحدة ملساعدة الدول األطراف          يةاللجنة الدائمة املعن  
    ة وإدارية وغري ذلك مـن التـدابري، وفقـاً          يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بوضع تدابري تشريعي      

   . من االتفاقية٩للمادة 
ويف إطار تقييم التجربة اليت حدثت خالل اجتماع اللجنة الدائمة الـذي ُعقـد يف                 -١٨٢ 

، أعربت جلنة التنسيق عن ارتياحها بشكل عام، وأشارت إىل أن الغالبية ٢٠١١يونيه /حزيران
سات التجريبية رأت أن تلك اجللسات متخضت عـن         جللالعظمى من الوفود اليت حضرت ا     

 عن كيفية قيام جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة مبساعدة بعـضها            عاونيةإجراء مناقشات ت  
ومثة اتفاق عام بشأن فائدة مواصلة اجللسات التجريبية          .بعضاً يف التغلب على حتديات التنفيذ     

وعالوة على ذلك، الحظت جلنـة التنـسيق     .٩٧وتنظيمها وفقاً للمبادئ الواردة يف الفقرة   
 التجريبية مستقبالً، مبا يف ذلك عن طريق السعي إىل زيادة التفاعـل     اجللساتإمكانية حتسني   

   .وتوسيع سبل مشاركة الدول األطراف املتأثرة باأللغام
ويف قمة كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على دعم اجلهود اليت يبذهلا الـرئيس               -١٨٣

ومنـذ  . )٣٥(جلنة التنسيق لضمان اإلعداد الجتماعات االتفاقية وتسيري أعماهلـا بفعاليـة          و
االجتماع العاشر للدول األطراف، اجتمعت جلنة التنسيق ست مرات لتنفيذ واليتها املتمثلة            
يف التنسيق بني املسائل املتعلقة بعمل اللجان الدائمة واملسائل املنبثقة عنه وأعمال االجتمـاع              

  .شر للدول األطرافالعا
ويف قمة كارتاخينا، وافقت الدول األطراف على أن تسهم الـدول األطـراف يف                -١٨٤

برنامج الرعاية، إن كانت قادرة على ذلك، إلتاحة التمثيل الواسع النطـاق يف اجتماعـات               
، ٢٠١١عـام   ويف    .طراف النامية املتضررة من األلغـام     االتفاقية، وال سيما متثيل الدول األ     

وعالوة . أستراليا والدامنرك والنرويج: نامج الرعايةمسامهات لرب الدول األطراف التالية   دمتق
اجتماعـات  ويف  . ٢٠١١ تعهدت إيطاليا وكندا بتقدمي مسامهات بنهاية عـام          على ذلك، 

 دولة  ٢٨ ممثالً عن    ٤٤، قُدمت الرعاية إىل     ٢٠١١يونيه  / الدائمة املعقودة يف حزيران    جانالل
 للدول األطـراف،    احلادي عشر ويف االجتماع     . دول غري أطراف   ٣ ممثلني عن    ٤ طرفاً وإىل 

ويف   . دول غري أطراف   ٥ ممثلني عن    ٧ طرفا وإىل    ةل دو ٢٩ ممثال عن    ٤٦قُدمت الرعاية إىل    
 برنامج الرعاية على متكني الدول األطراف من الوفاء بااللتزامات الـيت            اعد، س ٢٠١١عام  

 كارتاخينا لضمان املشاركة املستمرة واملسامهة الفعالة يف مجيـع          قطعتها على نفسها يف قمة    
األنشطة ذات الصلة باالتفاقية من قبل خرباء يف جماالت احلقوق املتعلقة بالـصحة وإعـادة               

   . والتعليم والتوظيف ونوع اجلنس واإلعاقةجتماعيةالتأهيل واخلدمات اال

__________ 

 .٦٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٥(
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لت الدول األطـراف، متـشياً مـع        ، واص االجتماع العاشر للدول األطراف   ومنذ    -١٨٥ 
، التنويه باملشاركة واملسامهة الكـاملتني يف تنفيـذ         االلتزامات اليت قطعتها يف قمة كارتاخينا     

تفاقية من قبل احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية واللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر               اال
لدويل هلذه اجلمعيـات واألمـم       واهلالل األمحر واالحتاد ا    رواجلمعيات الوطنية للصليب األمح   

املتحدة ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغـراض اإلنـسانية، واملنظمـات الدوليـة              
واإلقليمية، والناجني من حوادث األلغام ومنظماهتم وغريها من منظمات اجملتمع املدين، ويف            

   .)٣٦(سامهةزيادة تشجيع هذه اجلهات على املشاركة وامل

__________ 

 .٦٢ رقم اإلجراءخطة عمل كارتاخينا،  )٣٦(
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  التذييل األول

   خمزونات األلغام املضادة لألفراد     

  الدولة الطرف

عدد خمزونات األلغام املضادة    
لألفراد املبلغ عنها عند اختتام     

  املؤمتر العاشر لألطراف

عدد األلغام املضادة لألفـراد     
املبلغ عن تدمريها منذ اختتام     

  املؤمتر العاشر لألطراف
عدد خمزونات األلغام   
 املضادة لألفراد املتبقية

١١ ٥٢٠  )٣٧(٣ ٣٦٨ ١٥٦  بيالروس  ٣ ٣٥٦ ٦٣٦  

٩٥٣ ٢٨٥  صفر  )٣٨(٩٥٣ ٢٨٥  اليونان  
 صفر ٢٢ ٧١٦  )٣٩(٢٢ ٧١٦  تركيا

٥ ٩٥١ ٧٨٥  أوكرانيا  ٦ ٤٨٠  ٥ ٩٤٥ ٣٠٥  
١٨ ٠٠٠  )٤٠(١٠ ٢٩٥ ٩٤٢  اجملموع    ١٠ ٢٧٧ ٩٤٢  

  
أبلغت  اليت   عدد األلغام املضادة لألفراد   

مجيع الدول األطراف عن تدمريها عند      
  املؤمتر العاشر لألطرافام اختت

عدد األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت      
مجيع الدول األطراف عن تدمريها منذ      

  املؤمتر العاشر لألطرافاختتام 

عدد األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت      
  مجيع الدول األطراف عـن تـدمريها      

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣حىت 
٤٤ ٥١٢ ٤٠٥  ١٨ ٠٠٠  ٤٤ ٤٩٤ ٤٠٥  

__________ 

 الذي ورد يف تقرير جنيف املرحلي الـصادر عـن           ٣ ٣٧٠ ١٧٢ هو تصويب للرقم     ٣ ٣٦٨ ١٥٦ الرقم )٣٧(
 .املؤمتر العاشر لألطراف

 الذي ورد يف تقرير جنيف املرحلي الصادر عن املـؤمتر           ٩٥١ ١٤٦ هو تصويب للرقم     ٩٥٣ ٢٨٥الرقم   )٣٨(
 .العاشر لألطراف

جنيف املرحلي الصادر عن املؤمتر العاشر       الذي ورد يف تقرير      ٢٢ ٧٨٨ هو تصويب للرقم     ٢٢ ٧١٦الرقم   )٣٩(
 .لألطراف

 الذي ورد يف تقرير جنيف املرحلي الصادر عن         ١٠ ٢٩٥ ٨٩١ هو تصويب للرقم     ١٠ ٢٩٥ ٩٤٢الرقم   )٤٠(
 .املؤمتر العاشر لألطراف
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  التذييل الثاين

   من االتفاقية٣األلغام اليت أُبلغ عن االحتفاظ هبا ألغراض جتيزها املادة     
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الدولة الطرف

   ٢ ٦١٨ ٢ ٦١٨ ٢ ٦٨٠ ٢ ٦٩٢ ١ ٨٨٧ ١ ٠٧٦  )٤١(أفغانستان
   صفر صفر صفر صفر  صفر  ألبانيا
   ٥ ٩٧٠ ٦ ٠٠٠ ١٥ ٠٣٠ ١٥ ٠٣٠ ١٥ ٠٣٠ ١٥ ٠٣٠  اجلزائر
  صفر   صفر صفر صفر  أندورا
   ٢ ٥١٢   ٢ ٥١٢ ١ ٤٦٠ ١ ٣٩٠  أنغوال

         أنتيغوا وبربودا
  ١ ٠٤٦ ١ ١٤٢ ١ ٢٦٨ ١ ٣٨٠ ١ ٤٧١ ١ ٥٩٦ ١ ٦٨٠  )٤٢(األرجنتني
  ٦ ٩٢٧ ٦ ٩٤٧ ٦ ٧٨٥ ٦ ٩٩٨ ٧ ١٣٣ ٧ ٢٦٦ ٧ ٣٩٥  أستراليا
  صفر صفر صفر صفر صفر  صفر  النمسا

   صفر    صفر  اماجزر البه
   ١٢ ٥٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١٤ ٩٩٩ ١٥ ٠٠٠  بنغالديش
         بربادوس
 ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠  بيالروس
  ٣ ١٠٠ ٣ ٢٠٤ ٣ ٢٤٥ ٣ ٢٨٧ ٣ ٥٦٩ ٣ ٨٢٠ ٤ ١٧٦  بلجيكا
         بليز
    ١٦ ١٦ ٣٠   بنن

     ٤ ٤٩١    بوتان
تعددة  امل-دولة (بوليفيا 

  )القوميات
       صفر

  ١ ٩٨٥ ٢ ٢٥٥ ٢ ٣٩٠ ١ ٩٢٠ ١ ٧٠٨ ١٧ ٤٧١ ٢ ٧٥٥  )٤٣(البوسنة واهلرسك
         )٤٤(بوتسوانا

__________ 

تضع بعـد سياسـة       أن احلكومة مل   ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٥ يف تقريرها الذي قدمته عام       أفادت أفغانستان  )٤١(
وتوافق احلكومة على عدد ونوع األلغـام       . عدد األلغام احملتفظ هبا ألغراض التطوير والتدريب      رمسية بشأن   

املضادة لألفراد اليت حيتفظ هبا مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان نيابة عن برنـامج                 
 .العمل املتعلق باأللغام، وذلك على أساس كل حالة على حدة

 لغماً ستستخدم كـصمامات     ١ ١٦٠ ب تاحتفظا   أهن ٢٠٠٢ يف التقرير الذي قدمته عام       نتنيأفادت األرج  )٤٢(
 ١ستخدم يف أنـشطة التـدريب حـىت     ي لغم س  ١ ٠٠٠أن   املضادة للدبابات، و   FMK-5لأللغام من طراز    

 سـيفرغ   لغماً ١٢ ٠٢٥أن  " واو"األرجنتني يف االستمارة     أفادتوإضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 .تستخدم يف التدريباملفعول ألغاماً باطلة بذلك  حمتواه من املواد املتفجرة لتصبح من

هي ألغـام    لغماً   ٢ ٢٥٥أن   ٧مبوجب املادة    ٢٠١٠التقرير الذي قدمته عام     أفادت البوسنة واهلرسك يف      )٤٣(
 . تفجريصمامات بدون

 .من األلغام" ليلةكمية قب"تفظ ح ستا أهن٢٠٠١أفادت بوتسوانا يف التقرير الذي قدمته عام  )٤٤(
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  ٨ ٩٧٦ ١٠ ٠٥١ ١٠ ٩٨٦ ١٢ ٣٨١ ١٣ ٥٥٠ ١٥ ٠٣٨ ١٦ ١٢٥  )٤٥(الربازيل

   صفر    صفر    )٤٦(بروين دار السالم
  ٣ ٦٧٢ ٣ ٦٧٢ ٣ ٦٨٢ ٣ ٦٨٢ ٣ ٦٧٠ ٣ ٦٧٦ ٣ ٦٧٦  بلغاريا

         )٤٧(بوركينا فاسو
   ٤ ٤ ٤     بوروندي
  ٨٤٥ ٧٠١ ٥١٩ ٥٩٤ ١٢٥ ١٢٥ ٥٩٦  كمبوديا
   ١ ٨٨٥    ٣ ١٥٤  )٤٨(الكامريون

 ١ ٩٢١ ١ ٩٣٧ ١ ٩٣٩ ١ ٩٦٣ ١ ٩٦٣ ١ ٩٩٢ ١ ٩٠٧  )٤٩(كندا
   ١٢٠      الرأس األخضر

         مجهورية أفريقيا الوسطى
   صفر صفر  صفر صفر صفر  تشاد
   ٣ ٣٤٦ ٤ ٠٨٣ ٤ ١٥٣ ٤ ٤٨٤ ٤ ٥٧٤ ٥ ٨٩٥  شيلي

  ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦  كولومبيا
         جزر القمر
   ٣٢٢  ٣٧٢ ٣٧٢ ٣٧٢  الكونغو

     صفر    جزر كوك
   صفر     صفر  كوستاريكا

   صفر صفر  صفر صفر صفر  كوت ديفوار
  ٥ ٨٤٨ ٥ ٩٥٤ ٦ ٠٣٨ ٦ ١٠٣ ٦ ١٧٩ ٦ ٢٣٦ ٦ ٤٠٠  كرواتيا
  ٥٠٠ ٥٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠  قربص

  ٢ ٤٧٣ ٢ ٤٩٧ ٢ ٥٤٣ ٤ ٦٩٩ ٤ ٦٩٩ ٤ ٨٢٩ ٤ ٨٢٩  اجلمهورية التشيكية
و ـمجهورية الكونغ

  )٥٠(الدميقراطية
       

  ١ ٨٩٣ ١ ٩٥٠ ١ ٩٩٠ ٢ ٠٠٨ ٢ ٠٠٨ ٦٠ ١ ٩٨٩  الدامنرك
       ٢ ٩٩٦  جيبويت

__________ 

أهنا تعتزم اإلبقاء على األلغام املبلغ       ٢٠٠٩وعام   ٢٠٠٦ عام   ما يف  قدمته نذيلها ال ييف تقرير الربازيل   أفادت )٤٥(
 .٢٠١٩ حىت عام ٣عنها مبوجب املادة 

 ألغام حية مـضادة لألفـراد       ةحتتفظ بأي   أهنا ال  ٢٠٠٧ بروين دار السالم يف التقرير الذي قدمته عام          أفادت )٤٦(
،  دار الـسالم   وتستخدم القوات املسلحة امللكية يف بـروين      . ا االتفاقية ألغراض التطوير والتدريب    حتظره

 .حتظرها االتفاقية ألغراض التطوير والتدريب، األلغام املضادة لألفراد اليت ال
ن مشيء  ب"تفظ  حت  ال ا أهن ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥عوام  األ بوركينا فاسو يف التقارير اليت قدمتها يف         أفادت )٤٧(

 ".ذلك حىت اآلن
 لغمـاً،   ١ ٨٨٥ باالستمارة باء، أهنا حتـتفظ      يف  ،  ٢٠٠٩ الكامريون يف التقرير الذي قدمته يف عام         أفادت )٤٨(

 . ألغراض التدريب منهااالستمارة دال أهنا حتتفظ ببضعة آالفذكرت يف و
 .ماماتغري مزودة بص، ٢٠٠٧ عام ااملبلغ عنهمن األلغام  لغماً ١ ٩٤١ أصل من ، لغما٨٤ًمثة  )٤٩(
ـ  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية يف التقارير اليت قدمتـها يف األعـوام       أفادت )٥٠(  اأهن

 .حتفظ هبات يف عدد األلغام اليت سبت بعُدت مل
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       صفر  دومينيكا

   صفر      اجلمهورية الدومينيكية
  ٩١٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٢ ٠٠١ ٢ ٠٠١ ٢ ٠٠١  إكوادور
   صفر   ٧٢ ٩٦  السلفادور

         غينيا االستوائية
  ١٧٢ ١٧٢ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩  ٩  )٥١(إريتريا
   صفر صفر صفر صفر  صفر  إستونيا
    ٣٠٣ ٣٠٣ ١ ١١٤     إثيوبيا
         فيجي
  ٤ ٠١٧ ٤ ٠١٧ ٤ ١٤٤ ٤ ١٥٢ ٤ ١٧٠ ٤ ٢١٦ ٤ ٤٥٥  فرنسا

         ابونغ
  ١٠٠ صفر      غامبيا
  ٢ ٢٠١ ٢ ٢٦١ ٢ ٤٣٧ ٢ ٣٨٨ ٢ ٥٢٦ ٢ ٥٢٥ ٢ ٤٩٦  أملانيا
         غانا

 ٦ ١٥٨ ٦ ١٥٨ ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤  اليونان
         غرينادا

  صفر صفر صفر    صفر  غواتيماال
         غينيا
  ٩ ٩ ٩ ١٠٩  ١٠٩   )٥٢( بيساو-غينيا 
   صفر    صفر   غيانا
   صفر      هاييت

  صفر صفر صفر  صفر صفر صفر  الكرسي الرسويل
     ٨٢٦ ٨١٥   هندوراس
   صفر صفر  صفر  ١ ٥٠٠  هنغاريا
    صفر صفر صفر صفر  آيسلندا

  ٢ ٤٥٤ ٢ ٤٥٤ ٤ ٩٧٨ ٤ ٩٧٨     إندونيسيا
  ١ ٤٤١ ٦٩٨ TBC ٩     العراق
  ٦٤ ٦٦ ٦٧ ٧٠ ٧٥ ٧٧ ٨٥  آيرلندا

__________ 

 يف التقريـر    وأفادت.  املفعول  أن األلغام احملتفظ هبا باطلة     ٢٠٠٥ إريتريا يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت )٥١(
 يف  وأفـادت .  املفعـول   ألغام، باطلة  ١٠٩ من األلغام احملتفظ هبا، وعددها       ٩ أن   ٢٠٠٧م  الذي قدمته عا  

وأفـادت   . املفعول ألغام، باطلة١٠٩ من األلغام احملتفظ هبا، وعددها   ٨ أن   ٢٠٠٨التقرير الذي قدمته عام     
، لغمـاً  ١٧٢ها  ، وعدد  ألغراض التدريب   من األلغام احملتفظ هبا    ٧١ أن   ٢٠١٠يف التقرير الذي قدمته عام      

 . املفعولباطلة
 POMZ2 لغماً من طراز     ٥٠ أن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ بيساو يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي        -أفادت غينيا    )٥٢(

مـن    ألغام، خالية مـن املفجـر أو  ١٠٩، من بني األلغام احملتفظ هبا وعددها     PMD6 لغماً من طراز     ٥٠و
 نقلت بغـرض    POMZ2 لغماً من طراز     ٥٠ ل أن ا  ٢٠٠٩وأفادت يف التقرير الذي قدمته عام       . املتفجرات
 .استفيد من خشبهاودمرت  قد PMD6 لغماً من طراز ٥٠ لمعادن، وأن اما حتتويه من استخدام 
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  ٦٦٩ ٦٧٤ ٦٨٩ ٧٢١ ٧٥٠ ٨٠٦ ٨٠٦  إيطاليا

     صفر  صفر  جامايكا
  ٣ ٦٧٣ ٢ ٩٧٦ ٣ ٣٢٠ ٣ ٧١٢ ٤ ٢٧٧ ٥ ٣٥٠ ٦ ٩٤٦  اليابان
  ٨٥٠ ٩٠٠ ٩٥٠ ٩٥٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠  األردن
    ٣ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠   كينيا

         كرييباس
   صفر صفر صفر     الكويت
  صفر ١١٨ ٨٩٩ ٨٩٩ ٩٠٢ ١ ٣٠١   التفيا
         ليسوتو
         اليبريي

  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ليختنشتاين
  ١ ٥٦٣ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ليتوانيا

 ٥٩٩ ٨٠٠  ٨٥٥ ٩٠٠ ٩٥٦ ٩٥٦  لكسمربغ
         مدغشقر
   صفر صفر    ٢١  مالوي
  صفر صفر صفر    صفر  ماليزيا
      صفر   ملديف
       ٦٠٠  مايل
   صفر صفر  صفر صفر  مالطة

  ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨  اموريتاني
    صفر صفر صفر صفر  موريشيوس
  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املكسيك
  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  موناكو

  صفر صفر صفر صفر صفر    اجلبل األسود
   ١ ٩٤٣ ١ ٩٦٣  ١ ٢٦٥ ١ ٣١٩ ١ ٤٧٠  )٥٣(موزامبيق
   ١ ٦٣٤ ١ ٧٣٤   ٣ ٨٩٩ ٦ ١٥١  ناميبيا
         ناورو
  ٢ ٠٢١ ٢ ٢١٤ ٢ ٤١٣ ٢ ٥١٦ ٢ ٧٣٥ ٢ ٨٧٨ ٣ ١٧٦  هولندا

  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  )٥٤(نيوزيلندا
   ٩٦٣ ١ ٠٠٤ ١ ٠٠٤ ١ ٠٠٤ ١ ٠٢١ ١ ٠٤٠  نيكاراغوا

__________ 

 من معـسكر    تها لغماً من األلغام احملتفظ هبا ورث      ٥٢٠ أن   ٢٠٠٩ موزامبيق يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت ) ٥٣(
 ألنوال ُيستخدم هذا املعسكر حاليـاً       . ظمة النروجيية للمساعدة الشعبية   للتدريب على كشف األلغام تابع للمن     

 .٢٠٠٩يونيه /التدريب خيرج عن نطاق عمل املعهد الوطين إلزالة األلغام، ولذلك ستدمر األلغام يف حزيران
مـن   أهنا حتتفظ مبخزونات تشغيلية من ألغام كالميـور          ٢٠٠٧نيوزيلندا يف التقرير الذي قدمته عام       أفادت   )٥٤(

، M18A1وخبالف ألغام كالميور من طـراز       . عن طريق التفجري من بعد فقط     تستخدم   اليت   M18A1طراز  
اليت ينحصر اسـتخدامها يف     املفعول  حتتفظ قوات الدفاع النيوزيلندية بعدد حمدود للغاية من األلغام الباطلة           

 .تفاقية من اال٣تدريب أفرادها على عمليات إزالة األلغام، مبوجب أحكام املادة 
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   ١٤٦   ١٤٦ ١٤٦  النيجر
   ٣ ٣٦٤ ٣ ٣٦٤   صفر صفر  نيجرييا
          نيوي

  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  النرويج
 صفر  صفر صفر     وباال
   صفر      بنما

         )٥٥(بابوا غينيا اجلديدة
   صفر   صفر صفر   باراغواي

  ٢ ٠٤٠ ٢ ٠٦٠ ٤ ٠٤٧ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠١٢ ٤ ٠١٢ ٤ ٠٢٤  بريو
   صفر   صفر صفر صفر  الفلبني
  ٦٩٤ ٦٩٧ ٧٦٠  ١ ١١٥ ١ ١١٥ ١ ١١٥  الربتغال

         قطر
 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠  رومانيا

  صفر صفر صفر صفر صفر ٢٤٩ ٢٤٩  مجهورية مولدوفا
    ٦٥  ١٠١ ١٠١  رواندا

         سانت كيتس ونيفس
         سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  غرينادين

       

     صفر    ساموا
  صفر صفر صفر صفر صفر  صفر  سان مارينو

    صفر     سان تومي وبرينسييب
  ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٤ ٢٤  فرص  )٥٦(السنغال
  ٣ ١٥٩ ٣ ١٥٩ ٣ ٥٨٩ ٥ ٥٦٥  ٥ ٥٠٧ ٥ ٠٠٠  )٥٧(صربيا
       صفر  سيشيل
         سرياليون
   ١ ٤٢٢ ١ ٤٢٢ ١ ٤٢٢ ١ ٤٢٧ ١ ٤٢٧ ١ ٤٢٧  سلوفاكيا
 ٢ ٩٧٨  ٢ ٩٩١ ٢ ٩٩٢ ٢ ٩٩٣ ٢ ٩٩٣ ٢ ٩٩٤  سلوفينيا

__________ 

 أن لديها خمزوناً صغرياً من ألغام كالميور الـيت  ٢٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة يف التقرير الذي قدمته عام         أفادت )٥٥(
 . فقطهاقوات دفاعمن جانب تدريب الألغراض  الستخدامها من بعد،تفجَّر 

ظ هبـا مبوجـب    أن األلغام اليت حتـتف ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ السنغال يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي     أفادت )٥٦(
 لغماً، عثر عليها أثناء عمليات إزالة األلغام أو وجدت يف حمزونات املتمـردين قبـل         ٢٤، وعددها   ٣ املادة

وقد نزعت صمامات هذه األلغـام وتـستخدم حاليـاً          . ٢٠٠٦سبتمرب  /أغسطس وأيلول /تدمريها يف آب  
 من األلغام   ٤ أهنا نزعت صمامات     ، أفادت ٢٠١٠ ويف تقريرها املقدم عام      .لتدريب أخصائيي إزالة األلغام   
 .اليت حتتفظ هبا ألغراض التدريب

 PMA-1 مـن طـراز      ٥١٠  ال أن مجيع صمامات األلغام      ٢٠٠٩ صربيا يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت )٥٧(
 . قد ُنزعت وُدمرتPMA-3طراز  من ٥٦٠  الو
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  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الدولة الطرف
         جزر سليمان
  ٤ ٣٥٥ ٤ ٣٥٦ ٤ ٣٥٦ ٤ ٣٨٠ ٤ ٤٠٦ ٤ ٤٣٣ ٤ ٣٨٨  جنوب أفريقيا

  ١ ٧٢٩ ١ ٧٣٥ ١ ٧٩٧ ١ ٩٩٤ ٢ ٠٣٤ ٢ ٧١٢ ٢ ٧١٢  إسبانيا
 ١ ٩٣٨ ١ ٩٣٨ ١ ٩٣٨ ٤ ٩٩٧ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  السودان
    صفر ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠  سورينام
      صفر   سوازيلند
  ٧ ١٥٠ ٧ ٣٦٤ ٧ ٣٦٤ ٧ ٥٣١ ١٠ ٥٧٨ ١٤ ٤٠٢ ١٤ ٧٩٨  )٥٨(السويد
  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  سويسرا

  صفر صفر صفر صفر ١٠٥  ٢٥٥ ٢٥٥  طاجيكستان
  ٣ ٤٦٦ ٣ ٦٢٦ ٣ ٦٣٨ ٣ ٦٥٠ ٤ ٧١٣ ٤ ٧٦١ ٤ ٩٧٠  )٥٩(تايلند
ا ـورية مقدونيـمجه

  اليوغوسالفية السابقة
 صفر  صفر صفر صفر صفر ٤ ٠٠٠

          ليشيت-تيمور 
         توغو

  صفر صفر صفر   صفر   ترينيداد وتوباغو
  ٤ ٩١٠ ٤ ٩٨٠ ٤ ٩٨٠ ٤ ٩٩٥ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  تونس
 ١٥ ١٠٠ ١٥ ١٠٠ ١٥ ١٢٥ ١٥ ١٥٠ ١٥ ١٥٠ ١٥ ١٥٠ ١٦ ٠٠٠  تركيا

   صفر    صفر صفر  تركمانستان
  صفر ١٨٧ ٢١١ ٢٢٣ ١ ٩٥٠ ١ ٩٥٠   أوكرانيا
   ١ ٧٦٤ ١ ٧٦٤ ١ ٧٦٤   ١ ٧٦٤  أوغندا

ا ـاململكة املتحدة لربيطاني
  يرلندا الشماليةآالعظمى و

٦٧٣ ٨٣٣ ٩٠٣ ٦٠٩ ٦٥٠ ١ ٧٩٥ ١ ٩٣٧  

   ١ ٧٨٠ ٩٥٠ ١ ١٠٢ ١ ١٤٦ ١ ١٤٦  مجهورية ترتانيا املتحدة
    ٢٦٠     أوروغواي

    صفر  صفر   فانواتو
 -مجهورية (فرتويال 

  )البوليفارية
٤ ٨٧٤ ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠  

  ٤ ٠٠٠ ٣ ٧٦٠    ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠  اليمن
 ٢ ١٢٠ ٢ ١٢٠ ٢ ١٢٠ ٢ ٢٣٢ ٣ ٣٤٦ ٣ ٣٤٦ ٣ ٣٤٦  زامبيا

 ٥٥٠  ٥٥٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠  )٦٠(زمبابوي

__________ 

هـي  املبلغ عنها من األلغام  ٢ ٨٤٠ أن   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي       أفادت السويد  )٥٨(
 يف التقرير الذي قدمتـه      وأفادت.  صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفظ هبا لأللغام الومهية        بدونألغام  
 . لغماً هي ألغام بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفظ هبا لأللغام الومهية٢ ٧٨٠أن  ٢٠٠٩ عام

 مجيع ألغامها ُنقلت للتـدريب عليهـا         أن ٧قتضى املادة    مب ٢٠١٠ تايلند يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت )٥٩(
 .وتدمريها

 وأفادت لغم للتدريب،    ٧٠٠ ب، يف االستمارة دال أهنا حتتفظ       ٢٠٠٨ الذي قدمته عام     التقريرزمبابوي يف   أفادت   ) ٦٠(
 .٢٠٠٧مر أثناء التدريب يف عام  لغم ُد١٠٠يف االستمارة باء أن 
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  التذييل الثالث

   ٩التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة     

الدول األطراف اليت أبلغت عن اعتمادها تـشريعات يف إطـار االلتزامـات               )أ(  
  ٩  املادةمبوجب

  النمسا  أستراليا  ألبانيا
  بليز  بلجيكا  بيالروس

  بوركينا فاسو  لربازيلا  البوسنة واهلرسك
  كندا  كمبوديا  بوروندي

  جزر كوك  كولومبيا  تشاد
  قربص  كرواتيا  كوستاريكا

  جيبويت  مجهورية الكونغو الدميقراطية  اجلمهورية التشيكية
  أملانيا  فرنسا  السلفادور
  هنغاريا  هندوراس  غواتيماال
  إيطاليا  آيرلندا  آيسلندا
  كرييباس  األردن  اليابان
  لكسمربغ  ختنشتاينلي  التفيا
  مالطة  مايل  ماليزيا

  موناكو  موريشيوس  موريتانيا
  النيجر  نيكاراغوا  نيوزيلندا
  بريو  بنما  النرويج

  سيشيل  السنغال  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  السويد  إسبانيا  جنوب أفريقيا

  ترينيداد وتوباغو  تيمور ليشيت  سويسرا
  اليمن  الشمالية يرلنداآ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  تركيا
    زمبابوي  زامبيا
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الدول األطراف اليت أبلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار االلتزامات              )ب(  
  ٩ املادة مبوجب
  أندورا  اجلزائر

  بلغاريا  األرجنتني
  شيلي  مجهورية أفريقيا الوسطى

  إستونيا  الدامنرك
  اليونان  إثيوبيا
  لكرسي الرسويلا   بيساو-غينيا 

  الكويت  إندونيسيا
  ليتوانيا  ليسوتو

  اجلبل األسود  املكسيك
  ناميبيا  موزامبيق
  بابوا غينيا اجلديدة  هولندا
  مجهورية مولدوفا  الربتغال
  ساموا  رومانيا
  سلوفاكيا  صربيا

  طاجيكستان  سلوفينيا
  تونس  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  ترتانيا املتحدةمجهورية    أوكرانيا
    ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
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الدول األطراف اليت مل تبلغ بعد أهنا اعتمدت تشريعات يف إطار االلتزامـات               )ج(  
  أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية  أو١اليت تقضي هبا املادة 

  أنتيغوا وبربودا  أنغوال  أفغانستان
  بربادوس  بنغالديش  جزر البهاما

  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   وتانب  بنن
  الكامريون  بروين دار السالم  بوتسوانا

  الكونغو  جزر القمر  الرأس األخضر
  اجلمهورية الدومينيكية  دومينيكا  كوت ديفوار

  إريتريا  غينيا االستوائية  إكوادور
  غامبيا  غابون  فيجي
  غينيا  غرينادا  غانا
  العراق  هاييت  غيانا

  ليبرييا  نياكي  جامايكا
  ملديف  مالوي  مدغشقر
  نيوي  نيجرييا  ناورو
  الفلبني  باراغواي  باالو
  سانت كيتس ونيفس  رواندا  قطر

  سان تومي وبرينسييب  سان مارينو  سانت لوسيا
  السودان  جزر سليمان  سرياليون
  تايلند  سوازيلند  سورينام
  أوغندا  تركمانستان  توغو

    فانواتو  أوروغواي
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  لاملرفق األو

   جدول أعمال االجتماع احلادي عشر للدول األطراف    

  االفتتاح الرمسي لالجتماع  -١
  انتخاب الرئيس  -٢
 من، أو بالنيابة عن، السيدة جودي وليمز، الفائزة جبائزة نوبل            مقدمة رسائل موجزة   -٣

للسالم، ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورئيس جملس مؤسسة مركز جنيف           
  الة األلغام لألغراض اإلنسانية، واألمني العام لألمم املتحدةالدويل إلز

  إقرار جدول األعمال  -٤
  انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين  -٥
  إقرار تعيني األمني العام لالجتماع  -٦
  تنظيم العمل  -٧
  )٦١(تبادل عام لآلراء  -٨
  ولتحليل هذه الطلبات ٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار املادة   -٩

  النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١٠
  مساعدة الضحايا  )أ(  
  تطهري املناطق املزروعة باأللغام  )ب(  
  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  )ج(  
  إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية  )د(  
  التعاون واملساعدة  )ه(  
  دعم التنفيذ  )و(  

__________ 

يف االجتماع احلادي عشر، تشجَّع الدول األطراف واملراقبـون علـى   نظراً حلجم العمل الذي يتعني تناوله      )٦١(
االمتناع عن اإلدالء ببيانات عامة واالكتفاء بتقدمي معلومات حمدثة عن التنفيذ فيما يتعلق باملسائل املواضيعية           

 مـن   وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للوفود إذا شاءت أن توزع بيانات خطية بدالً           . ١١الواردة يف إطار البند     
 .اإلدالء ببيانات شفوية
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عدل مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنـسانية          االتفاق امل  '١'
  بشأن وحدة دعم التنفيذ

  توصيات بشأن منوذج متويل وحدة دعم التنفيذ '٢'
تقرير عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ وسري أعماهلا ومتويلها وعرض خطـة             '٣'

  ٢٠١٢العمل وامليزانية ألنشطة وحدة دعم التنفيذ يف 
  برنامج العمل فيما بني الدوراتاملوضوعات املتصلة بسري  '٤'
  مسائل أخرى متعلقة بدعم التنفيذ  '٥'
  الشفافية وتبادل املعلومات  )ز(  
  منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال  )ح(  

دراسة اجلهود املبذولة طوال عقدين إلهناء املعاناة ووقوع ضحايا         : جلسة غري رمسية    -١١
  بسبب األلغام املضادة لألفراد

  ٥النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة   -١٢
  ٧يف سياق التقارير اليت تقدم مبوجب املادة /النظر يف املسائل الناشئة عن  -١٣
  ٨النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة   -١٤
موعد االجتماع احلادي عشر ومدته ومكان انعقاده، واملسائل املتـصلة باألعمـال            -١٥

   احلادي عشر التحضريية لالجتماع
  أي مسائل أخرى  -١٦
  النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها  -١٧
  . للدول األطرافاحلادي عشراختتام االجتماع   -١٨
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  املرفق الثاين 

، عن  ٥مبوجب املادة   اآلجال احملددة   تقرير عن النظر يف طلبات متديد            
  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 يف ابع للـدول األطـراف املعقـود   أرست الدول األطراف، يف االجتمـاع الـس      -١
 وتقدمي  ٥ النهائية املنصوص عليها يف املادة       اآلجالعملية إعداد طلبات متديد     "،  ٢٠٠٦ سنة

للجـان  شاركون  واملقررون امل رؤساء  ال يشتركيف هذه العملية،    و". هذه الطلبات والنظر فيها   
وخـالل  . من الطلبـات  إعداد حتليل لكل طلب     يف  الدائمة رئاستها واملقررون املتشاركون     

فريـق  "يشار إليها فيما بعد بعبـارة  ( دولةً طرفاً ١٧  املكونة منتكلَُّف هذه اجملموعة ذلك،  
إىل جانب الدول األطراف طالبة التمديد، بالتعاون التام على توضـيح املـسائل              ،")التحليل

لب، عنـد   ينبغي لفريق التحليل، لدى إعداده كل حتليل، أن يط        كما  . وحتديد االحتياجات 
االقتضاء، وبالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد، مشورة خرباء إزالة األلغـام واخلـرباء              

ويف هناية املطـاف، فـإن      . القانونيني والدبلوماسيني، عن طريق وحدة دعم تنفيذ االتفاقية       
 بعـرض   للجان الدائمة، ُيكلَّفُ  شاركني  الرؤساء واملقررين امل  يتصرُف نيابةً عن     الرئيس، إذ 

التحليالت على الدول األطراف قبل فترٍة كافية من انعقاد اجتماع الدول األطراف أو املؤمتر              
   .االستعراضي السابق لتاريخ انقضاء املهلة النهائية للدولة املقدمة للطلب

تشجيع الدول "ويف االجتماع السابع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على           -٢ 
 على تقدمي طلباهتا إىل الـرئيس يف        ٥ احلصول على متديد مبوجب املادة       ىلإاألطراف الساعية   

د اجتماع الدول األطراف أو املؤمتر االستعراضي الذي        فترة ال تقل عن تسعة أشهر قبل انعقا       
ويف االجتماع العاشر للدول األطراف، ذكّرت        ". فيه اختاذ قرار بشأن هذه الطلبات      نيسيتع

مي طلبات التمديد يف الوقت املناسب من أمهية بالنسبة للسري الفعـال            الدول األطراف مبا لتقد   
، وأوصت يف هذا السياق بأن تقدم الدول األطـراف          ٥جململ عملية التمديد مبوجب املادة      

مارس من السنة اليت سـُينظر فيهـا يف         / آذار ٣١ طلباهتا يف موعد ال يتجاوز       لتمديدالطالبة ل 
   ).د النهائي للدولة الطرفأي السنة السابقة للموع(الطلب 

 مبساعدة وحـدة    وعمالً بتوصية من رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين، عقد الرئيس          -٣ 
 ملمثلـي   ٢٠١١مارس  / آذار ٧دعم تنفيذ االتفاقية وبدعم مايل من النرويج، حلقة عمل يف           

يتعلـق  الدول األطراف املكلفني بتحليل الطلبات من أجل زيادة معارفهم وخـرباهتم فيمـا     
ن لـدى   وكان اهلدف أيضاً من حلقة العمل التأكد من أ          .٥ الواردة يف املادة     ةباملسائل التقني 

   .ممثلي الدول األطراف املكلفني بتحليل الطلبات املعرفة التامة بأساليب عمل فريق التحليل
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ووفقاً ملقررات االجتماع الثامن للدول األطراف، ينبغي أن تكون الطلبـات الـيت               -٤ 
سينظر فيها االجتماع احلادي عشر للدول األطراف قد قّدمت بطبيعة احلـال قبـل هنايـة                

، تلقى الرئيس طلبات مقدمة من اجلزائـر        ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ويف    .٢٠١١مارس  /ارآذ
   ، طلباً مقـدماً    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤وتلقى، يف     . وإريتريا دميقراطيةومجهورية الكونغو ال  

   .من شيلي
جة للحوار الذي أجري مع فريق التحليل، نقّحت ثالث دول أطراف طلباهتـا             ونتي  -٥

ومجهورية الكونغو  ،  ٢٠١١ أغسطس/ آب ١٧ يف   اجلزائر: مت هذه التنقيحات كما يلي    وقّد
   .٢٠١١ أغسطس/ آب١١ يف وإريتريا، ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول١١ يف الدميقراطية

اف، مت إدراج كل طلب وكل طلـب        ووفقاً ملقررات االجتماع الثامن للدول األطر       -٦ 
   .منقح تلقته الرئيسة على موقع االتفاقية على اإلنترنت

، بـت   ٢٠٠٨ريق يف سنة    ووفقاً ألساليب عمل فريق التحليل، اليت اتفق عليها الف          -٧ 
، للجنـة شاركني األلغام، بدعمٍٍ من املقررين املشاركون للجنة الدائمة املعنية بإزالة   الرؤساء امل 
يل يف مدى اكتمال كل طلب وطرحوا أسئلة للحصول على معلومات إضافية من             بشكل أو 
وأرسل الرئيس هذه األسئلة إىل الـدول األطـراف املعنيـة      . طرف طالبة للتمديد  ةكل دول 

   .وقدمت كل دولة من هذه الدول إجابة مفصلة
ـ          ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ويف    -٨  شأن ، اجتمع فريق التحليل ليتقاسـم اآلراء األوليـة ب

ذا، وعمالً باملمارسات املتبعة،    وإىل جانب ه    .الطلبات األربعة اليت وردت حىت ذلك التاريخ      
 نُدعيت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية وجلنة الصليب األمحر الدولية إلبداء آراءمها بشأ            

     هلـا يف    ف ستنتهي املهلة النهائية احملـددة     اوالحظ فريق التحليل أن أربع دول أطر       .الطلبات
 أن كما الحظ. بيساو -  مل تقدم طلبات، وهي أوغندا واألردن والدامنرك وغينيا٢٠١١سنة 

ت ، وهي الكونغو، مل تقدَّم توضيحا     ٢٠١١دولة طرفاً واحدة ستنتهي مهلتها النهائية يف سنة         
النـهائي   حبلول املوعد    ٥عما إذا كانت يف وضع ميكِّنها من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            

، وال طلباً من أجل التمديد لكي ينظر فيه االجتماع          ٢٠١١ مربنوف/احملدد هلا يف تشرين الثاين    
   .العاشر للدول األطراف

، وذلك باألساس ٢٠١١ونيه ي/ حزيران٢٤ و ٢٢ و ٢١وقد اجتمع فريق التحليل يف        -٩ 
وقبل كل من     .مديدمن أجل إجراء مناقشات غري رمسية مع ممثلي الدول األطراف الطالبة للت           

اجلزائر وشيلي ومجهورية الكونغو الدميقراطية دعوة فريـق التحليـل للمـشاركة يف هـذه        
   .املناقشات

 للنظـر يف مـشاريع      ٢٠١١بتمرب  س/ أيلول ٥واجتمع فريق التحليل مرة أخرية يف         -١٠ 
سبتمرب /وإىل جانب هذا، ُعقدت مداوالت إضافية إلكترونياً طوال شهري أيلول           .التحليالت

 يوأُرسل حتليال الطلبني املقدمني من اجلزائر وشيلي إىل األمني التنفيذ           .أكتوبر/وتشرين األول 
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وأُرسل إليه حتليـل      .٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٧لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف يف       
 ٢١ وحتليل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف       ٢٠١١تشرين األول   / أكتوبر ٨طلب إريتريا يف    

   .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  املالحظات والتوصيات     
أبرزت عملية التحليل، للسنة الرابعة على التوايل، أن بعض الدول األطراف الطالبـة      -١١ 

ل، بعد عشر سنوات تقريباً من دخول االتفاقية حيز النفاذ، تفتقر إىل معلومات             للتمديد ال تزا  
 على  ، باأللغام اليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي        مواقع مجيع املناطق املزروعة   "واضحة عن   

، وهي مسألة يتعني على الدول      "ألغام مضادة لألفراد، وختضع لوالية هذه الدول أو سيطرهتا        
ولذا، توصـى     . من االتفاقية  ٧األطراف أن تقدم تقريراً بشأهنا وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة          

 قـد   ليت، ال سيما الدول ا    ٥ تعكف على تنفيذ املادة      مرة أخرى مجيـع الدول األطراف اليت     
تعتقد أهنا ستحتاج يف املستقبل إىل تقدمي طلب متديد، بأن تكثف وتسرع جهودها لتحديـد              
مواقع كل املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي،               

   .ه املناطقعلى ألغام مضادة لألفراد والتبليغ عن هذ
 أنه من املهم، مثلما أشارت إىل ذلـك الـدول     ٢٠١١وبّين حتليل الطلبات يف عام        -١٢ 

 تفتقر إىل معلومات واضحة فيما يتعلـق        األطراف من قبل، بأال تطلب الدول األطراف، اليت       
سوى منحها الفترة الزمنية الضرورية لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطة           "،  ٥بتنفيذ املادة   

   ". هادفة استناداً إىل هذه الوقائعفيةاستشرا
 أنه من املهم، مثلما أشارت إىل ذلـك الـدول     ٢٠١١وبّين حتليل الطلبات يف عام        -١٣ 

راف من قبل، أن توافق الدول األطراف على أن ُيطلب إىل تلك الدول الـيت ُمنحـت                 األط
حملددة بآجال زمنية قطعتها علـى  فترات التمديد أن تقدِّم تقارير دورية عن تنفيذ االلتزامات ا 

   .نفسها يف طلباهتا ويف إطار القرارات اليت اختذت بشأن طلباهتا
مبا لتقدمي طلبـات  "للدول األطراف، ذكَّرت الدول األطراف      ويف االجتماع العاشر      -١٤ 

 ،"٥التمديد يف الوقت املناسب من أمهية يف السري الفعال جململ عملية التمديد مبوجب املادة               
   بأن تقوم مجيع الدول األطراف اليت ترغب يف تقدمي طلبات بفعل ذلك يف موعـد               "وأوصت  

ويف هذا السياق، حتسن أداء الـدول         ".مارس من سنة النظر يف الطلب     / آذار ٣١ وزال يتجا 
   . فيما خيص تقدمي الطلبات يف الوقت املناسب٢٠١١األطراف الطالبة للتمديد يف سنة 

ريتريا واجلزائر ومجهورية الكونغو الدميقراطية وشيلي طلباهتا يف الوقت         ورغم تقدمي إ    -١٥ 
وعد النهائي احملدد لدولة طرف دون أن تقـدم   ألول مرة، فقد مر امل ٢٠١١املناسب يف سنة    

هذه الدولة توضيحات بشأن مواقع مجيع املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا الـيت              
 أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، ودون أن تقدم طلباً لتمديـد             حتتوي أو اليت يشتبه يف    
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، مل تقدم الدولة الطرف املعنية، وهـي        ٢٠١١مرب  نوف/ تشرين الثاين  ١وحىت    .مهلتها النهائية 
وُيوصى بأن يعرب االجتماع احلادي عشر للدول األطراف عن           .الكونغو، هذه التوضيحات  

ولتفـادي حـدوث      .٥وضيحات بشأن حالة تنفيذ املـادة        إزاء عدم تقدمي الكونغو لت     لقهق
تماع احلادي عشر للدول األطراف     حاالت مماثلة يف املستقبل، ُيوصى أيضاً بأن يشجع االج        

الدول األطراف على االتصال بالرئاسة يف الوقت املناسب إذا ظهرت مسألة قد جتعل دولـة               
   .٥ة  حالة ال تسمح باالمتثال للماديفف امن الدول األطر

ويف االجتماع العاشر للدول األطراف، قالت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثـاين إن              -١٦ 
 تلقي عبئاً ثقيالً على ممثلي تلك الـدول األطـراف           ٥عملية طلبات التمديد مبوجب املادة      

وأوصت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين بأن ينظر الرئيس، بدعم           .املكلفني بتحليل الطلبات  
وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، يف السبل والوسائل الكفيلة بزيادة معارف فريـق التحليـل              من

وقد عمـل     .٥وخرباته فيما يتعلق باملسائل التقنية الواردة يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة            
رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف وفقاً هلذه التوصية، مبساعدة من وحدة دعم تنفيـذ              

 لزيادة  ٢٠١١مارس  / آذار ٧ وبدعم مايل من النرويج، ودعا إىل عقد حلقة عمل يف            ةتفاقياال
   .معارف ممثلي تلك الدول األطراف املكلفني بتحليل الطلبات وبناء قدراهتم

 ٧ويف حني كان هناك تقدير على نطاق واسع حللقـة العمـل الـيت نظمـت يف                  -١٧ 
 ٢٠١١ بتحليل الطلبات، لوحظ يف سنة       األطراف املكلفني  ملمثلي الدول    ٢٠١١مارس  /آذار

ـ     أن عملية التحليل تتطلب جتد     وأُوصـيت الـدول      .شاركنييد التزام الرؤساء واملقررين امل
مقرر مشترك بأن تتذكر أن أحد اجلوانـب        / االضطالع مبهمة رئيس   األطراف اليت تفكر يف   

   .يف عملية التحليلفعالة الالرئيسية ملسؤولياهتا يتعلق باملسامهة 
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  املرفق الثالث

  ترشيد أعداد الدول األطراف يف املناصب القيادية يف اللجان الدائمة     

  معلومات أساسية    
 ٢٠٠٩كُلفت جلنة التنسيق يف مؤمتر االستعراض الثـاين الـذي عقـد يف عـام                  -١ 

باستعراض سري برنامج العمل فيما بني الدورات، على أن يعقـد رئـيس جلنـة التنـسيق             "
، إىل  عند االقتـضاء  توصيات  وقدم تقريراً،   ة النطاق بشأن هذه املسألة وأن يُ      مشاورات واسع 

   ).االجتماع العاشر" (ألطرافاالجتماع العاشر للدول ا
إىل تزايد الصعوبات   "وأشارت جلنة التنسيق يف تقريرها املقدم إىل االجتماع العاشر            -٢ 

بتـويل مهـام الرؤسـاء      اليت تواجه الدول األطراف يف االضطالع مبـسؤوليات تتـصل           
وتزايد الصعوبة  ) نظراً إىل ازدياد حجم العمل ودرجة تعقيده      (املقررين املشاركني   /اركنياملش

نظراً إىل تزايد املطالبة بأداء     ( متثل منطقة جغرافية للقيام جبميع أنواع األدوار         وعةيف حتديد جمم  
   )".الدول مهام تتصل باألسلحة التقليدية

النتقال إىل فريق قيادي مؤلف من دولتني من الـدول          ا"أيضاً إىل أن    وأشار التقرير     -٣ 
األطراف لكل جلنة دائمة عوضاً عن أربع من شأنه أن يكون وسيلة فعالة لترشـيد أعـداد                 

ميكن تصميم بنية حتافظ على التماسـك واالسـتمرارية يف          "، و "الدول يف املناصب القيادية   
   ".يالفريق القياد

وافق االجتماع العاشر على دراسة إمكانيـة ترشـيد         "التنسيق،  ر جلنة   واستجابة لتقري   -٤ 
أعداد الدول األطراف يف املناصب القيادية للجان الدائمة، ويف هذا الصدد طلـب أن يقـوم                

 للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامـة     ٢٠١١يونيه  /الرئيس باسم جلنة التنسيق يف اجتماع حزيران      
املقررين املشاركني الذي قـد     /مي أفكار تتعلق بعدد الرؤساء املشاركني      وتنفيذها بتقد  لالتفاقية

يكون مطلوباً لضمان السري الفعال لآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف، وذلك بغية اختاذ قرار              
   ).االجتماع احلادي عشر" (بشأن هذه املسألة يف االجتماع احلادي عشر للدول األطراف

  االعتبارات     
 يف  ٢٠١١جلنة التنسيق يف اجتماعاهتا املعقودة يف الفصل األول مـن عـام             رت  نظ  -٥ 

بترشيد أعداد الدول األطراف يف املناصب القياديـة يف اللجـان           "السبل والوسائل الكفيلة    
فريق قيادي مؤلـف مـن   "، وال سيما هبدف التوصل إىل وضع لن يكون فيه سوى      "الدائمة

أن "ورأت جلنة التنسيق أيضاً       ".ائمة عوضاً عن أربع    لكل جلنة د   رافدولتني من الدول األط   
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 من األساسي   أن يف جزء منه،     ،يعين" ضمان سري اآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف بفعالية       
   .كفالة االستمرارية والتمثيل اجلغرايفتواصل ألي تشكيلة جديدة أن 

نها فريـق قيـادي      م واحدة أربع جلان دائمة، لدى كل       وتوجد يف الوقت احلاضر     -٦ 
أي اللجنة الدائمـة    (مؤلف من أربع دول أطراف، وجلنة دائمة واحدة تترأسها دولة طرف            

    املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة اليت وافق االجتماع العاشر على أن يترأسـها الـرئيس يف      
   ).٢٠١١عام 

 دولتني من الدول    النهائي املبتغى هو وجود فريق قيادي مؤلف من       ولئن كان اهلدف      -٧ 
األطراف لكل جلنة دائمة، فإن من العملي النظر يف إمكانية حتقيق هذا اهلدف على مرحلتني،               
على األقل فيما خيص اللجان الدائمة األربع اليت لديها حالياً فريق قيادي مؤلف من أربع دول         

لتني مـن الـدول     هذه األفرقة القيادية اليت يضم كل فريق منها دو        وهو ما يعين أن       .رافأط
األطراف ستكون قد عملت حبلول موعد انعقاد االجتماع احلادي عشر للدول األطراف ملدة             

 .وهو ما ميثل استمرارية للجاهنـا الدائمـة       ) لالضطالع مبهام مقررين مشاركني   (عام واحد   
ع  املاضية ميكن انتخاب هؤالء املقررين املشاركني املنتخـبني يف االجتمـا           مارسةوعمالً بامل  

 حنوبيد أنه للمضي خطوة إىل األمام         .العاشر كرؤساء مشاركني يف االجتماع احلادي عشر      
تضم دولتني، لن ينتخب يف االجتماع احلادي عشر سوى دولة طرف إضـافية             اليت  قيادة  ال

 لكل جلنة من هذه اللجان الدائمة األربع لالضـطالع مبهـام            اديلكي تنضم إىل الفريق القي    
   .مقررين مشاركني

أي اللجنة الدائمة املعنية    (وفيما يتعلق باللجنة الدائمة اليت تقودها دولة طرف واحدة            -٨ 
، فإنه ميكن لضمان االستمرارية، أن تنتخب الدولة الطرف اليت          )باملوارد والتعاون واملساعدة  
ـ لجنة الدائمة لفترة والية ثانية مدهتا سنة واحـدة يف اال          ترأس حالياً مبفردها هذه ال      اعجتم

وهو ما يتسق مع املمارسة القائمة لرؤساء اللجنة الدائمة الذين يعملون ملـدة             (احلادي عشر   
وإضافة إىل ذلك، ميكن يف االجتماع احلادي عشر انتخاب رئيس مشارك إضـايف               ).سنتني

   .هلذه اللجنة الدائمة لوالية مدهتا سنتان
م اللجان الدائمة اخلمس كلها     طراف تنظي وميكن يف االجتماع الثاين عشر للدول األ        -٩ 

مقـررون  "ولـن ينتخـب       .حبيث يكون على رأس كل منها دولتان من الدول األطراف         
، وعوضاً عن ذلك ستتساوى الدولتان الطرفان يف تـويل املناصـب القياديـة              "مشاركون

ولـة منـهما   ولضمان االستمرارية ستعمل كـل د   ". املشاركني الرئيسني"لالضطالع مبهام   
   .متداخلةلفترات 
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  الوضع الراهن
القرار املقترح لالجتماع احلادي 

  عشر للدول األطراف
القرار املقترح لالجتماع الثاين    

  عشر للدول األطراف
  :الرئيسان املشاركان  احلالة العامة

  كندا وتايلند
  :املقرران املشاركان

  النرويج وبريو

  :الرئيسان املشاركان
  النرويج وبريو
  :املقرر املشارك

  Aالدولة 

   Aالدولة : الرئيس املشارك
  Fالدولة : الرئيس املشارك

  :الرئيسان املشاركان  تدمري املخزونات
  ليتوانيا والفلبني

  :املقرران املشاركان
  أملانيا ورومانيا

  :الرئيسان املشاركان
  أملانيا ورومانيا
  :املقرر املشارك

  Bالدولة 

  Bالدولة : الرئيس املشارك
  Gلدولة ا: الرئيس املشارك

  :الرئيسان املشاركان  إزالة األلغام
  كولومبيا وسويسرا
  :املقرران املشاركان
  إندونيسيا وزامبيا

  :الرئيسان املشاركان
  إندونيسيا وزامبيا
  :املقرر املشارك

  Cالدولة 

  Cالدولة : الرئيس املشارك
  Hالدولة : الرئيس املشارك

  :الرئيسان املشاركان  مساعدة الضحايا
  وأوغنداأستراليا 

  املقرران املشاركان
  اجلزائر وكرواتيا 

  :الرئيسان املشاركان
  اجلزائر وكرواتيا

  املقرران املشاركان
  D: الدولة

  Dالدولة : الرئيس املشارك
  Iالدولة : الرئيس املشارك

املوارد والتعاون 
  واملساعدة

  :الرئيس
  )ألبانيا(الرئاسة 

  :الرئيس املشارك
  ألبانيا

    Eلدولة ا: الرئيس املشارك

    Eالدولة : الرئيس املشارك
  Jالدولة : الرئيس املشارك



APLC/MSP.11/2011/8 

GE.12-60235 98 

  املرفق الرابع  

تقرير عن أنشطة وأداء ومتويل وحدة دعم التنفيذ، والتقريـر املـايل                
  ٢٠١١األويل لعام 

  معلومات أساسية    

التوجيه الصادر من الدول األطـراف      "وافق االجتماع العاشر للدول األطراف على         -١ 
ينص هذا التوجيه على أن تقدم وحـدة دعـم التنفيـذ            وواعتمده،  "  وحدة دعم التنفيذ   إىل
تقارير خطية وشفهية عن أنشطتها وطريقة عملها ومتويلها إىل مجيع اجتماعـات الـدول              "

 االستعراضية وإىل االجتماعات غري الرمسية اليت ُتعقـد يف إطـار            تاألطراف ومجيع املؤمترا  
تقـدم وحـدة دعم التنفيـذ     "أيضاً على أن    " التوجيه"وينص    ".اءاالتفاقية، حسب االقتض  

عن السنة احلالية إىل    " تقريراً مالياً أولياً سنوياً   "عن السنة السابقة و   " تقريراً مالياً سنوياً مراجعاً   
 مث إىل كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف أو إىل كـل مـؤمتر مـن                 قجلنة التنسي 

   .، من أجل املوافقة عليهاملؤمترات االستعراضية
 واعتمدهتما جلنـة    ٢٠١١وقد أعدت وحدة دعم التنفيذ خطة عملها وميزانيتها لعام            -٢ 

ط العمل وامليزانيات    اليت تنص على إقرار خط     ٢٠١٠التنسيق قبل صدور قرارات اجتماع عام       
ملـؤمترات  ا/السنوية الالحقة من جانب اللجنة واعتمادها من جانب اجتماعات الدول األطراف   

 تتسق متاماً مـع     ٢٠١١غري أن األهداف واألنشطة املدرجة يف خطة عمل سنة            .االستعراضية
   .الوالية اليت اُتفق عليها الحقاً يف االجتماع العاشر للدول األطراف

  قريرالت     
إعداد ودعم وإجناز أنشطة املتابعـة      "فيما يتعلق بوالية وحدة دعم التنفيذ املتمثلة يف           -٣ 

) …(خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت تعقد مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلـك              من  
واحـد،  فرباير معتكفاً للجنة التنسيق ملـدة يـوم         /، نظمت الوحدة يف شباط    "جلنة التنسيق 

    .)٦٢(٢٠١١للجنة التنسيق يف عام ودعمت مخسة اجتماعات الحقة 
      إعداد ودعم وإجناز أنـشطة املتابعـة مـن        "  وفيما يتعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف       -٤ 

      ، قدمت وحدة دعـم التنفيـذ      "٥ات التمديد مبوجب املادة     وفريق حتليل طلب  ) …(خالل  

__________ 

 .متت تغطية التكاليف املرتبطة مبعتكف جلنة التنسيق من خالل التمويل اإلضايف املقدم من النرويج )٦٢(
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ومشل   .٥ الدعم للدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد مبوجب املادة         ٢٠١١يف عام   
التحليل هبدف زيادة قـدرة األفـراد        دورة تدريبية مدهتا يوم واحد لفريق        ظيمهذا الدعم تن  

كما دعمت وحدة دعم التنفيذ اجلهود السابقة    .)٦٣(هامهماملشاركني يف التحليل على القيام مب     
للتحليل اليت بذهلا الرؤساء املشاركون للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام، وساعدت يف تنظيم             

ولة للطلبات، واكتسبت اخلـربة      فريق التحليل ككل، وحصلت على ترمجات مقب       جتماعاتا
على النحو املطلوب، وقامت بدور حلقة االتصال بني الدول املقدمة للطلبات وفريق التحليل،     
ونقلت الرسائل بني الدول األطراف والرئيس وفريق التحليل، وأتاحت الطلبات على املوقـع    

   .الشبكي لالتفاقية
    عداد ودعم وإجناز أنـشطة املتابعـة مـن         إ"تعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف      وفيما ي   -٥ 

 ٢٠١١، بذلت الوحدة جهوداً كبرية طوال عـام         "اجتماعات الدول األطراف  ) …(خالل  
 .لدعم كمبوديا يف التحضري الستضافة وترؤس االجتماع احلادي عشر للـدول األطـراف            

سـبتمرب  /مايو وأيلـول  /مارس وأيار / وفود كمبوديا يف آذار    نفيذواستضافت وحدة دعم الت    
ويف   .نوفمرب يف جنيف إلجراء مناقشات مفصلة بـشأن أعمـال التحـضري           /وتشرين الثاين 

أبريل، قامت وحدة دعم التنفيذ ببعثة إىل مدينة سيم ريب ملواصلة هـذه املناقـشات     /نيسان
 قامت وحدة دعم التنفيـذ ببعثـة        أغسطس،/ويف آب   .ولدعم عقد اجتماع حتضريي وطين    

وينبغي اإلشارة (  . األمم املتحدة لشؤون نزع السالحسؤولوم بنه مع مطيط مشتركة إىل بنخت
 مع الوالية   املتوافقةإىل أنه ال يوجد من بني أنشطة الدعم اليت تضطلع هبا وحدة دعم التنفيذ               

 من خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية هاإعداد أنشطة املتابعة ودعمها وإجناز "املتمثلة يف   
نشاط يكرر أي   )" …(جب االتفاقية، مبا يف ذلك اجتماعات الدول األطراف         اليت تعقد مبو  

   ؛)مسؤوليات ينفذها عادةً مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
سبتمرب، شاركت وحدة دعم التنفيذ يف حلقة دراسية إقليمية ُعقدت يف           /ويف أيلول   -٦ 

ملؤمتر احلادي عشر للدول األطراف، كما       بنه هبدف إثارة االهتمام باالتفاقية قبل انعقاد ا        بنوم
باإلضافة إىل ذلك، واصلت الوحـدة        .شاركت يف تنظيم حلقة دراسية ُصحفية يف بنوم بنه        

 املشورة بشأن اجلوانب ذات الصلة باالتصاالت املتعلقة باالجتماع احلادي عشر للدول            ميتقد
جتماع احلـادي عـشر     اخلاص باال " www.11msp.org"األطراف، وأنشأت املوقع الشبكي     

نوفمرب معلومات بشأن االجتمـاع احلـادي   / تشرين الثاين١٨للدول األطراف، وقدمت يف   
   . املوجود يف جنيفالصحافةعشر للدول األطراف إىل ركن 

عم الفين وغريه للرئيس وللـرئيس      تقدمي الد "وفيما يتعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف         -٧ 
شاركني أثناء قيامهم بأعمـاهلم ذات الـصلة جبميـع تلـك            املعّين وللرؤساء واملقررين امل   

__________ 

      من خالل التمويل اإلضـايف املقـدم        ٥ متت تغطية تكاليف الدورة التدريبية لفريق التحليل يف إطار املادة          )٦٣(
 . من النرويج
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، قدمت الوحدة املساعدة إىل الرؤساء املشاركني يف عشرات من اجتماعـات            "االجتماعات
 فيما بـني   ملساعدهتم يف وضع استراتيجيات السنة، ويف إعداد برنامج العمل           ةاألفرقة الصغري 

 ٢٤-٢٠ان الدائمة املعقودة يف الفترة      لدورات، ويف دعم أعمال التحضري الجتماعات اللج      ا
   .، ويف تقدمي الدعم الفين وغريه من الدعم أثناء هذه االجتماعات٢٠١١يونيه /حزيران

مـة  ومشل الدعم املقدم من وحدة دعم التنفيذ إىل الرؤساء املشاركني للجنـة الدائ              -٨ 
مارس ملمثلـي الـسلطات     /املعنية بإزالة األلغام تنظيم حلقة دراسية مدهتا يوم واحد يف آذار          

    .)٦٤(٥ تعكف على تنفيذ املادة الوطنية للدول األطراف اليت
م التنفيذ، نيابة عن الرؤساء املشاركني للجنة الدائمة املعنية         ونظمت أيضاً وحدة دع     -٩ 

مبساعدة الضحايا، برامج موازية خلرباء مساعدة الضحايا املشاركني يف اجتماعات اللجنـة            
   .)٦٥( احلادي عشر للدول األطراف ويف االجتماع٢٠١١يونيه /دة يف حزيرانالدائمة املعقو

وقدمت وحدة دعم التنفيذ الدعم، بشكل خاص، إىل الرئيس الذي يقوم أيضاً بدور               -١٠ 
رئيس اللجنة الدائمة املعنية باملوارد والتعاون واملساعدة، من أجل املساعدة يف تنظيم نـدوة              

عدة يف سياق مساعدة الضحايا، وُنظمت هذه الندوة يف تريانا يف           ن واملسا دولية بشأن التعاو  
    .)٦٦(يونيه/ حزيران١مايو إىل /ر أيا٣٠ من فترةال
يذ رئيس االجتماع العاشر    ويف سياق دعم هيئة الرئاسة، رافق مدير وحدة دعم التنف           -١١ 

نتـدى األمـن     مل ٦٥٠للدول األطراف إىل فيينا لكي يقدم الرئيس عرضاً إىل اجللسة العامة            
إضافة إىل ذلك، دعم مدير وحـدة دعـم           .والتعاون التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      

 الرئيس يف االجتماعات املعقودة مع املمثلني الدائمني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،           نفيذالت
   .وقام بزيارة رئيس وحدة نزع السالح يف وزارة اخلارجية النمساوية

" إعداد ودعم وإجناز أنشطة املتابعـة "رغم أن والية وحدة دعم التنفيذ تشمل بالطبع  و  -١٢ 
ن من املتوقع أن    من خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت تعقد يف إطار االتفاقية، مل يك            

ُيطلب من الوحدة هبذا الشكل املكثف أن تقدم معلومات لدعم العمليات املتعلقة بوضع اتفاق              
للوحدة ومناذج جديدة لتمويلها، وأن تتخذ الترتيبات الالزمة لالجتماعات، وأن تغطي           جديد  

تكاليف هذه االجتماعات، وأن توفر مكاناً ملشاورات الـرئيس وتـساعد يف تنظـيم هـذه                
 .املشاورات، وأن توزع الوثائق على الدول األطراف، وأن حتصل على ترمجات التفاق الوحدة            

__________ 

 .  من خالل التمويل اإلضايف املقدم من سويسرا٥  الدراسية املعقودة يف إطار املادةمتت تغطية تكاليف احللقة )٦٤(
متت تغطية تكاليف الترمجة الشفوية والربامج املوازية وأعمال التنظيم املرتبطة بالربنامج املوازي لالجتمـاع               )٦٥(

 .احلادي عشر للدول األطراف من خالل التمويل اإلضايف املقدم من أستراليا
طية تكاليف ندوة التعاون واملساعدة، مبا يف ذلك مشاركة وحدة دعم التنفيذ، من خالل التمويـل                متت تغ  )٦٦(

 . اإلضايف املقدم من النرويج
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 وشـكّل يف بعـض األحيـان        ٢٠١١ـزاف موارد الوحدة يف عام       ذلك يف استن   سببوقد ت  
   .حتديات فيما يتعلق بالقدرة على مواصلة التركيز على دعم األعمال الرئيسية لالتفاقية

إسداء املشورة وتقدمي الدعم الـتقين للـدول        " يتعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف    فيما  و  -١٣ 
 اتفاق االجتماع السابع للدول األطراف علـى        وبشأن)" …(األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية     

تشجيع الدول األطراف الطالبة للتمديد، عند اللزوم، على طلب املساعدة من وحـدة دعـم               "
، فقد جعلت الوحدة خدماهتا معروفة      )"٥مبوجب املادة   ( من أجل إعداد طلباهتا      التفاقيةتنفيذ ا 

، بغيـة   ٥هائي احملدد هلا مبوجب املادة      على نطاق واسع للدول األطراف اليت اقترب املوعد الن        
وكمـا لـوحظ يف       .٢٠١٢مارس  / آذار ٣١دعم الطلبات العالية اجلودة اجلاري تقدميها حىت        

 املتفق عليها من الدول األطراف، ابتكرت وحدة دعم التنفيذ منهجية ملـساعدة             اخلتاميةالوثائق  
وينطوي ذلك على اختاذ خطـوات       .٥الدول األطراف يف إعداد طلبات التمديد مبوجب املادة         

وقد يتـضمن ذلـك       .لضمان أن تبدأ عملية إعداد التقارير قبل حوايل عام من موعد تقدميها           
   . للسلطات يف العاصمة، حبسب احتياجات ورغبات فرادى الدول األطرافشورةإسداء امل

 ١٠ على أن تقوم الوحدة بنحـو   ٢٠١١وتنص خطة عمل وحدة دعم التنفيذ لعام          -١٤ 
زيارات استشارية استجابة لطلبات الدول األطراف الراغبة يف حتقيق مزيد من الوضـوح يف              

زيز عمليات إعداد طلبات التمديد، أو يف اسـتكمال  ، أو يف تع٥فهم التزاماهتا مبوجب املادة  
 قامت الوحدة ببعثـات إىل الـصني وأنغـوال    ٢٠١١ويف عام    . استكماهلا ناألعمال وإعال 

وإىل أفغانستان  ) مها إىل الواليات املتحدة لدعم حلقة عمل ملساعدة خبري أنغوال         مرتني، إحدا (
باإلضافة إىل    .٥لبات التمديد مبوجب املادة     لتقدمي املشورة للسلطات الوطنية بشأن إعداد ط      

 ٥ ببعثة إىل نيجرييا لتقدمي املشورة هلا بشأن فهم التزاماهتا مبوجب املادة             حدةذلك، قامت الو  
   .)٦٧( وفائها هبذه االلتزاماتنوإعال

إسداء املشورة وتقدمي الدعم الـتقين      " والية وحدة دعم التنفيذ املتمثلة يف        ومتشياً مع   -١٥ 
       ومع نشاط أساسي متارسـه الوحـدة منـذ         )" …(للدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية      

الستعراضي الثاين، واصـلت    ، على النحو املشار إليه يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر ا         ٢٠٠٥عام  
الوحدة إسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين للدول األطراف بشأن تطبيق التفامهات املتعلقـة             

 .مبساعدة الضحايا اليت توصلت إليها الدول األطراف يف املؤمترين االستعراضيني األول والثاين           
ألطراف، وعمدت، كمـا  ومن هذا املنطلق، واصلت الوحدة تلبية احتياجات فرادى الدول ا         

من خالل االجتماعات غري الرمسية     " إجناز أنشطة املتابعة  " الوالية املتفق عليها، إىل      ُيالحظ يف 
   .اليت ُتعقد مبوجب االتفاقية

ونظراً إىل أن وظيفة أخصائي مساعدة الضحايا ال تزال شاغرة، اضطرت وحـدة                -١٦ 
 علقة مبساعدة الضحايا، ولكنها واصلت تقدمي     دعم التنفيذ إىل تقليص األنشطة االستشارية املت      

__________ 

 . ساعدت نيجرييا يف تغطية التكاليف املتعلقة ببعثة وحدة دعم التنفيذ إىل نيجرييا )٦٧(
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 الفترة الزمنية املخصصة للدعم     ٢٠١١وازدادت يف عام      .الدعم يف هذا اجملال قدر املستطاع     
كمـا اسـتفادت الوحـدة مـن          . ملساعدة الضحايا من جانب موظف دعم التنفيذ       دماملق

   .االستشارات املقدمة
ملشتركة بـني   دعم اجلهود ا  بية لطلبها املتعلق ب   ببعثة إىل بوروندي تل   وقامت الوحدة     -١٧ 

وضع خطة عمل وطنية بشأن اإلعاقة، وهي خطة تشمل تلبية احتياجات            من أجل الوزارات  
وقامت الوحدة ببعثة إىل العراق لدعم حلقة   .)٦٨(ام األرضية بالشكل املناسبالناجني من األلغ

وقامت   .)٦٩( السالح واإلعاقة والتنمية   ع الوطنية املتعلقة مبساعدة الضحايا يف سياق نز       العمل
الوحدة ببعثتني إىل كمبوديا ملساعدة سلطاهتا يف تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة              

 احلصول على املـسامهات   ، ولدعم السلطات الكمبودّية يف      ٢٠١١-٢٠٠٩باإلعاقة للفترة   
ـ   باإلضافة إىل ذلك، قام     . لوضع خطة وطنية الحقة    الالزمة ة إىل أفغانـستان    ت الوحدة ببعث

لدعم السلطات األفغانية يف مسعاها إىل وضع أدوات لإلبالغ عن األنـشطة ذات الـصلة               
  .باإلعاقة يف البلد

إسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين للدول      "ومتشياً أيضاً مع والية الوحدة املتمثلة يف          -١٨ 
دة املشورة إىل دولـة طـرف بـشأن         ، قدمت الوح  )"…(األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية     

اخلطوات التالية اليت ميكن أن تتخذها بشأن اكتشافها وجود عدد صغري من خمزونات األلغام              
 الوحدة الدعم إىل العديد من      باإلضافة إىل ذلك، قدمت     .PFM-1 لألفراد من الطراز     ةاملضاد

مت املـساعدة للـدول     الدول األطراف يف سياق إعداد تقاريرها املتعلقة بالشفافية، وقـد         
األطراف ولدول أخرى من أجل بلوغ أقصى درجات املشاركة يف عمليات تنفيذ االتفاقية،             

 املتنوعة امللتمسة للمشورة واملعلومات والدعم بشأن جمموعة متنوعة         تولبت مئات من الطلبا   
   .من املسائل ذات الصلة باالتفاقية

سداء املشورة وتقدمي الدعم الـتقين للـدول        إ"وفيما خيص والية الوحدة املتمثلة يف         -١٩ 
، دعمت الوحدة األنشطة اليت يضطلع هبـا الـرئيس،          "األطراف بشأن حتقيق عاملية االتفاقية    

ملعين بتحقيق عاملية االتفاقيـة، وفـرادى الـدول        والرئيس املعني، واملبعوث اخلاص للرئيس ا     
كما قدمت الوحـدة معلومـات إىل      . يف جهودها الرامية إىل حتقيق عاملية االتفاقية       افاألطر

الدول غري األطراف لتوجيه عمليات انضمامها وملساعدهتا على املشاركة يف األعمـال ذات             
   .الصلة باالتفاقية

وقدمت الوحدة الدعم لرئيس االجتماع العاشر للدول األطراف يف تنظيم دورة يف              -٢٠ 
 .ا خيص االستراتيجية املتبعة يف هذا الصدد      تريانا للشركاء يف عملية حتقيق عاملية االتفاقية فيم       

 وريـة ورافق مدير الوحدة املبعوث اخلاص يف بعثات تتعلق بتحقيق عاملية االتفاقيـة إىل مجه              
__________ 

 . ويل اإلضايف املقدم من أستراليامتت تغطية تكاليف بعثة وحدة دعم التنفيذ إىل بوروندي من خالل التم )٦٨(
 .ساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تغطية التكاليف ذات الصلة ببعثة وحدة دعم التنفيذ إىل العراق )٦٩(
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وشارك أيضاً يف البعثة إىل توفالو رؤساء بعثات الدول غري األطراف             .كوريا وتوفالو وتونغا  
ورافق مدير الوحدة الرئيس املعني       .وفا، فيجي والشركاء يف عملية حتقيق عاملية االتفاقية يف س       

 ينلالجتماع احلادي عشر للدول األطراف يف بعثات رفيعة املـستوى انطلقـت يف تـشر              
وأجرت الوحدة عمليات     .أكتوبر إىل فييت نام وسنغافورة هبدف حتقيق عاملية االتفاقية        /األول

هبما املبعوث اخلاص إىل نيبال، والرئيس      التحضري لبعثيت حتقيق عاملية االتفاقية املقرر أن يقوم         
 عدم تقـدمي    بسببوقد أُلغيت البعثتان      .املعني لالجتماع العاشر للدول األطراف إىل املغرب      

   .تأكيدات بشأن برامج اللقاءات وغري ذلك من التفاصيل يف الوقت املناسب
الدعم التقين للـدول    إسداء املشورة وتقدمي    "وفيما يتعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف         -٢١ 

 ، قدمت الوحدة مرتني خطة اسـتراتيجية      "مبا يف ذلك برنامج الرعاية املالية     ) …(األطراف  
لدورات واالجتمـاع   ا فيما بني  قبل برنامج العمل     -مقترحة إىل فريق ماحني برنامج الرعاية       

 جنيف   ونفذت، بالتنسيق مع مدير املؤمتر الذي عقده مركز        - عشر للدول األطراف     ادياحل
الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، التوجيه االستراتيجي بشأن الرعاية الذي اعتمـده            

وأعدت الوحدة أيضاً وثائق املشروع ألعضاء فريق املاحنني واستوفت شـروط          .فريق املاحنني 
   . من أعضاء الفريقاملقدمةاإلبالغ 

ل األطراف وتعزيز التواصل وتبـادل      تيسري التواصل بني الدو   "وتشمل والية الوحدة      -٢٢ 
وتشمل والية الوحـدة    ".جلمهوراملعلومات بشأن االتفاقية مع الدول غري األطراف ومع عامة ا      

 وإبالغاالحتفاظ مبحاضر االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت ُتعقد مبوجب االتفاقية،           "أيضاً  
املناسب، مبا تتوصـل إليـه تلـك    الدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة، على النحو       

 إىل  ٢٠١١ عمل الوحدة لعام     وتشري خطة   ".االجتماعات من قرارات وما حتدده من أولويات      
 مـرة، بـإدارة     ٢٥ مرات إىل    ١٠أن موظفي الوحدة قد ُيطلب منهم يف أي سنة القيام، من            

   . وتقدمي التدريب بشأن فهم االتفاقية وعملياهتاةحلقات دراسي
 الوحدة يف حلقات دراسية للدبلوماسيني املقـيمني يف جنيـف، وهـي             وشاركت  -٢٣ 

ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام لألغـراض        ) مرة(ظمها منتدى جنيف    احللقات اليت ن  
باإلضافة إىل ذلك، قدمت الوحدة عروضاً يف الدورات التدريبيـة الـيت              ).مرتني(اإلنسانية  

وقامـت    ).مـرتني (لى أعمال مكافحة األلغام      بشأن التعاقد ع   لدويلعقدها مركز جنيف ا   
ات التدريبية لربنامج الشراكة من أجل السالم التابع حللف مشال          الوحدة بدور اخلبري يف الدور    

مـايو  /وقامت الوحدة يف أيـار   .نوفمرب/أبريل وتشرين الثاين/األطلسي اليت عقدها يف نيسان  
ليـة للمعـوقني يف     ا املنظمـة الدو    اإلقليميـة الـيت نظمتـه      العمـل بدور اخلبري يف حلقة     

يو أيضاً ُدعيت الوحدة إىل املشاركة يف حلقة عمـل إقليميـة            ما/ويف أيار   .)٧٠(طاجيكستان
استضافها املركز اإلقليمي للتحقق من حتديد األسلحة واملساعدة يف جمال التنفيذ، يف كرواتيا،             

__________ 

متت تغطية تكاليف مشاركة وحدة دعم التنفيذ يف حلقة العمل املعقودة يف طاجيكستان من خالل املنظمة                 )٧٠(
 . الدولية للمعوقني



APLC/MSP.11/2011/8 

GE.12-60235 104 

ضحايا والنظـر يف إمكانيـة       من االتفاقية بشأن مساعدة ال     ستفادةمن أجل تبادل الدروس امل    
أغسطس ُدعيت الوحدة مرة أخرى إىل عقـد        /ويف آب   .)٧١(تفاقية الذخائر العنقودية  تطبيق ا 

سبتمرب ُدعيت  /ويف أيلول   .حلقة دراسية يف إطار برنامج األمم املتحدة لزماالت نزع السالح         
يف إطـار   ) ٥ادة  عن مساعدة الضحايا وتنفيذ امل    ( حلقات دراسية    عقدالوحدة مرة ثانية إىل     

ـ           ة األلغـام وإعـادة     الدورة التدريبية لإلدارة العليا اليت نظمتها اهليئة الوطنية األردنية إلزال
أكتوبر، شاركت الوحدة يف اجتماع ُعقد يف الدامنرك لإلسهام /ويف تشرين األول  .)٧٢(التأهيل

   .لغام تقرير لتقييم املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باألروعيف إعداد مش
تيسري التواصل بني الـدول األطـراف       "وفيما يتعلق أيضاً بوالية الوحدة املتمثلة يف          -٢٤ 

 ومـع عامـة     وتعزيز التواصل وتبادل املعلومات بشأن االتفاقية مع الدول غـري األطـراف           
، أصدرت الوحدة نشرات صحفية نيابة عن رئيس االجتمـاع العاشـر للـدول              "اجلمهور

 لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف، وواصلت صيانة وحتديث         نيعاألطراف والرئيس امل  
املوقع الشبكي لالتفاقية، وعّرفت نفسها جملموعات الطالب ولغريهم من الراغبني يف تلقـي             

واستضافت الوحدة زيارات قامت هبـا مخـس          .معلومات عن االتفاقية وعمليات تنفيذها    
   .٢٠١١جمموعات من طلبة اجلامعات يف عام 

وقد حتسنت قدرة الوحدة على نشر املعلومات واملعارف بشأن مساعدة الـضحايا،              -٢٥ 
 خملفات احلـرب  مساعدة الناجني من األلغام األرضية وغريها من  وذلك بإعداد الكتيب املعنون     

 ريةكما استفادت األعمال االستشا     .)٧٣(من املتفجرات يف سياق نزع السالح واإلعاقة والتنمية       
فهم عملية إزالة األلغام يف سـياق        من الكتيب املعنون     ٥الوحدة بشأن تنفيذ املادة     اليت تقدمها   

ت الوحدة كتيبات أساسية الجتماعـات      كما أصدر   .)٧٤(اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد    
   .األطراف ولالجتماع احلادي عشر للدول ٢٠١١يونيه /اللجان الدائمة املعقودة يف حزيران

 إىل أهنا ستواصل رعاية مركز التوثيق التـابع       ٢٠١١عمل الوحدة لعام    وتشري خطة     -٢٦ 
 .٢٠١١ وثيقة جديدة، تتعلق بعملية التنفيذ، يف عـام          ١ ٠٠٠لالتفاقية وإتاحة ما يصل إىل      

الة جيدة ومت حتديثه ببيانات     وبفضل الدعم املقدم من متدربني ماهرين، بقي مركز التوثيق حب          
      وبنسخ ورقية من التقارير املتعلقـة بالـشفافية املقدمـة يف          ٢٠١١يونيه  / يف حزيران  دمتق

   .٢٠١١عام 
__________ 

ليف مشاركة وحدة دعم التنفيذ يف حلقة العمل اليت نظمها املركز اإلقليمي للتحقـق مـن                متت تغطية تكا   )٧١(
 .حتديد األسلحة واملساعدة يف جمال التنفيذ، من خالل املركز نفسه

متت تغطية تكاليف مشاركة الوحدة يف الدورة التدريبية لإلدارة العليا املعقودة يف األردن من خالل اهليئـة                  )٧٢(
 . ة إلزالة األلغام وإعادة التأهيلالوطنية األردني

مساعدة الناجني من األلغام األرضية وغريها من خملفات احلرب مـن            الكتيب املعنون    ٢٠١١نشر يف عام     )٧٣(
 .، بفضل التمويل اإلضايف املقدم من أستراليااملتفجرات يف سياق نزع السالح واإلعاقة والتنمية

 من خـالل    لغام يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد       فهم عملية إزالة األ   سبق نشر الكتيب املعنون      )٧٤(
 . التمويل اإلضايف املقدم من النرويج
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وواصلت الوحدة التواصل من خالل الوسائط االجتماعية، مبا يف ذلـك مواصـلة               -٢٧ 
   .ي فيس بوك وفليكر وتويتراحملافظة على وجود االتفاقية على مواقع التواصل االجتماع

 سعت الوحدة إىل االستجابة لتوصية فرقة العمل الـيت          وفيما يتعلق أيضاً بالتواصل،     -٢٨ 
من أجل ترسيخ هوية االتفاقية وإبرازها، ُتدرج نبذة منفصلة للتعريف بوحدة           "تنص على أنه    

فذت الوحدة هذه التوصية أساساً عن وقد ن   ".التنفيذ تؤكد دورها كهيئة دعم لتنفيذ االتفاقية      
 .لوحدة وإصدار بطاقات تعريف خاصة هلـم      طريق ختصيص بريد إلكتروين خاص ملوظفي ا      

وتأمل الوحدة يف أن تواصل اختاذ هنج شامل إزاء تصميمها، مع مراعاة منتجات االتصاالت               
 هذا الـصدد، تتواصـل      ويف  . منتجاً ٢٠اليت ميكن أن تنتجها الوحدة والبالغ عددها حوايل         

 اإلنسانية ومع جلنة التنـسيق   مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض       معاملناقشات  
   .بشأن اخلطوات املقبلة

االتصال والتنسيق كما ينبغي مـع املنظمـات        "وفيما يتعلق بوالية الوحدة املتمثلة يف         -٢٩ 
، سعت الوحدة إىل احملافظة على عالقة تعاون جيدة         "تفاقيةالدولية املعنية اليت تشارك يف عمل اال      

ـ      مع احلملة الدولية حلظر األلغام        منظومـة   راألرضية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، وعناص
األمم املتحدة اليت تشارك عادة يف عمل االتفاقية، فضالً عن تعميق العالقات مـع منظمـات                

الوحدة إىل ضمان أن تكون املنظمات غري احلكوميـة         ، مثالً، سعت    ٢٠١١ويف عام     .أخرى
 منظمات و -وقني، واالحتاد الدويل لإلعاقة والتنمية       مثل التحالف الدويل للمع    -املعنية باإلعاقة   

دولية مثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، ومكتـب األمـم              
املتحدة املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، على دراية بأن والياهتـا ومهامهـا،              

وقـد    .شأن مساعدة الضحايا، ذات طبيعة متوافقة     والتفامهات اليت اعتمدهتا الدول األطراف ب     
 قد آتت مثارها يف     ٢٠١١ُسّرت الوحدة ألن اجلهود الرامية إىل االتصال هبذه املنظمات يف عام            

   . االتفاقيةشكل مسامهات قدمتها هذه املنظمات إىل

  الشؤون املالية     
ـ   ٢٠١١ُيتوقع أن تصل تكاليف خطة عمل الوحدة لعام           -٣٠       اليف العـودة  ، بدون تك

فـإذا عـادت الوحـدة إىل         . فرنك سويسري  ١ ٠٥٠ ٠٠٠إىل شغل مجيع الوظائف، إىل      
لزم مبلغ إضايف   ، فسي )أي شغل وظيفة أخصائي مساعدة الضحايا     (مستوياهتا الوظيفية السابقة    

 مليـون فرنـك     ١،٢ مما يرفع التكـاليف الكليـة إىل         ري، فرنك سويس  ١٥٠ ٠٠٠قدره  
 ١٤١ ٩٤٤ قـدره    ٢٠١٠ مببلغ مرّحل من عام      ٢٠١١ت الوحدة عام    وقد بدأ   .سويسري

   .فرنكاً سويسرياً
طـراف  ، كتب رئيس االجتماع العاشر للدول األ      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    -٣١ 

 بأن متوِّل خطة    ٢٠١١عليها مسؤولية مجاعية يف عام      "إىل مجيع الدول األطراف يذكرها بأن       
، ووّجه نداًء جلميع الدول األطـراف  "إطار منوذج التمويل القائم العمل األساسية للوحدة يف     
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 ، كتب رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف٢٠١١يوليه / متوز٨ويف    . للوحدة عبأن تترب 
يهيب بكل دولة طرف أن تنظر يف تقدمي تربع طوعي للوحـدة            "إىل مجيع الدول األطراف     

 ".حتمل أعباء متويل هذه اآللية التنفيذية املهمة      حبيث يتشارك أكرب عدد ممكن من اجلهات يف         
وباإلضافة إىل اجلهود اليت بذهلا رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف لتذكري هذه الدول              

ليتها عن متويل الوحدة، أدت مداوالت فريق العمل املفتوح العضوية بشأن املوارد املالية     مبسؤو
 مبستوى الوعي بالوضـع املـايل للوحـدة         ٢٠١١للوحدة إىل ارتفاع غري مسبوق يف عام        

   .وبنموذج التمويل القائم
 .اً سويسرياً  فرنك ١٤١ ٩٤٤ قدره   ٢٠١٠وبدأت الوحدة السنة مببلغ مرّحل من عام          -٣٢ 
نوفمرب، قدمت الدول األطراف التالية مسامهات خلطة العمل األساسية         / تشرين الثاين  ٢٥حىت  و 

تني، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، إندونيـسيا، تايلنـد،         األرجن: لوحدة دعم التنفيذ، وهي   
     تركيا، اجلزائر، الدامنرك، سلوفينيا، سويسرا، العراق، قـربص، قطـر، ماليزيـا، موزامبيـق،             

فرنكـاً   ٥٢٧ ٦٦٣قد تربعت هذه الدول األطراف جمتمعة مببلغ        و .النرويج، النمسا، هولندا  
 مثة اتفاقات أو تعهدات بدفع تربعات للوحدة يصل جمموعهـا  باإلضافة إىل ذلك،    .سويسرياً

 من جانب آيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيـا وكمبوديـا        رياً فرنكاً سويس  ٢٥٨ ٢٥٠إىل  
وأشارت بعض الدول األطراف األخرى إىل أهنا قد تكون يف وضع يسمح هلا بالتربع             .وكندا

نوفمرب، / تشرين الثاين  ٢١ويف    . راسخاً بالتربع  ، ولكنها مل تبد التزاماً    ٢٠١١للوحدة يف عام    
ُيعزى معظمها إىل مبالغ    ( فرنكاً سويسرياً    ٢٤ ٩٢٠ املصدر   تنوعةأيضاً، بلغت اإليرادات امل   

   ).التأمني املسددة
، ذكَّر مدير وحدة جلنة التنسيق بأن النفقات املتوقعـة          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦ويف    -٣٣ 

 مليون فرنك سويسري وأن إعـادة شـغل         ١،٠٥ تبلغ   ٢٠١١خلطة عمل الوحدة يف عام      
وأشار   . مليون فرنك سويسري١،٢٠ضحايا سريفع هذا املبلغ إىل وظيفة أخصائي مساعدة ال

 ٤٩٠ ٠٠٠ الكامل خلطة العمل وإعادة شغل الوظائف سيتطلبان حنـو           مويلاملدير إىل أن الت   
وأشار املـدير إىل      .اية السنة  إىل هن  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦فرنك سويسري خالل الفترة من      
كون من احلكمة اختاذ بعض اخلطوات األولية اليت من شأهنا أن أنه، نتيجة لألسباب التالية، سي

 مليون فرنـك سويـسري   ١،٢٠ إىل أقل من   ٢٠١١ الكلية لعام    تالنفقا/ تقلص التكاليف 
   : مليون فرنك سويسري١،٠٥فحسب، بل إىل أقل من 

    أعلى إمكانات دعمـاً للوحـدة       اليت لديها دول األطراف   مل تقدم بعض ال     )أ(   
 جبميع األمور املتعلقـة بتمويـل       ٢٠١١ رغم توعيتها يف عام      ٢٠١١رب  سبتم/ أيلول ٦منذ  

   الوحدة وما أبدته من تفضيل لنموذج التمويل الطوعي؛
بعض الدول األطراف، اليت كانت تتربع للوحدة يف املاضي القريب، مل تعد       )ب(   

 مهمة للوحدة يف    وعادة ما تعترب التربعات املقدمة من بعض هذه الدول األطراف           . ذلك تفعل
   متويل خطط عملها السنوية؛
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غـري أن    .إن غالبية مصروفات وحدة دعم التنفيذ هي بالفرنك السويسري          )ج(  
       يف  كانت، عند حتويلـها إىل الفرنـك سويـسري         ٢٠١١التربعات املقدمة يف عام     بعض  
أقل كثرياً من مستواها يف األعوام األخرية، رغم أن املبالغ املقدمة كانت ثابتـة              ،  ٢٠١١ عام

   .نسبياً بعملة الدولة املقدِّمة للتربعات
سبتمرب أنه يتوقع حتقيق وفـورات يف       / أيلول ٦وبيَّن مدير الوحدة للجنة التنسيق يف         -٣٤ 

   :اجملاالت التالية
أخصائي مـساعدة   "واضح أن إعادة شغل وظيفة      أشار املدير إىل أنه من ال       )أ(   

          فرنك سويـسري، لـن تكـون ممكنـة يف          ١٥٠ ٠٠٠، اليت تتكلف سنوياً حنو      "الضحايا
   ؛٢٠١١عام 

أبلغ املدير أن أخصائية دعم التنفيذ، اليت كانت يف إجازة أمومة ملدة أربعة               )ب(  
وأشار املدير إىل أن أحد اآلثار      .هتا، مل حيل غريها حملها طوال فترة إجاز       ٢٠١١أشهر يف عام    

 ٥الرئيسية املترتبة على ذلك يتمثل يف التأخر الشديد يف صدور مشاريع حتلـيالت املـادة                
 بنوم بنه احمللي، وأشار إىل تأثري آخر هو االفتقـار يف بعـض األوقـات إىل        تقريرومشروع  

   موظف من الفئة الفنية لغته األصلية الفرنسية؛
ملدير أنه لدى عودة أخصائية دعم التنفيـذ إىل العمـل يف تـشرين      وأبلغ ا   )ج(  
 يف املائـة مـن      ٦٠ نسبة    يف املائة إىل   ٨٠ ستتحول الوظيفة من نسبة      ٢٠١١أكتوبر  /األول

والحظ املدير أن من نتائج ذلك أنه سيتعني البحث عن طرق أخرى للقيـام                .الدوام الكامل 
    التنفيذ؛ أخصائية دعمهباببعض املهام اليت تضطلع 

وأبلغ املدير أن نفقات سفر املوظفني بغرض تقدمي الـدعم واملـشورة إىل               )د(  
   . يف املائة من التكاليف املتوقعة٤٠ سيصل إىل ٥فيذ املادة فرادى الدول األطراف بشأن تن

 فرنكـاً   ٨٥٢ ٦٧٣، بلغت املصروفات املقيـدة      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف    -٣٥ 
 ٩٧٥ ٠٠٠ و ٩٥٠ ٠٠٠ إىل ما بني     ٢٠١١توقع أن تصل املصروفات الكلية لعام       وُي  .سويسرياً

   .فرنك سويسري
، قدمت الوحدة إىل جلنة التنسيق البيان املايل املراَجـع          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦ويف    -٣٦ 

   .٢٠١٠بشأن األمور املالية للوحدة يف عام 
لى املمارسة املتبعة، ميكـن      إىل أنه، جرياً ع    ٢٠١١وتشري خطة عمل الوحدة لعام        -٣٧ 

 واليتها إذا توافرت موارد إضافية لتمويـل        للوحدة أن تنفذ أنشطة أخرى بطريقة تتسق مع       
       ).مبا يف ذلك متويل أي تكاليف إضـافية للمـوارد البـشرية           (هذه اجلهود على حنو كامل      

دول األطـراف    من جانب ال   ٢٠١١ التقرير، مت تقدمي متويل إضايف يف عام         ذاوكما يشري ه   
   :املبينة أدناهالتالية من أجل األغراض 
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مـارس  /ويل إضايف من سويسرا، حلقة عمل يف آذار       نظمت الوحدة، بتم    )أ(   
   ؛٥ملمثلي السلطات الوطنية يف الدول األطراف اليت تعكف على تنفيذ املادة 

دعمت الوحدة، بتمويل إضايف من النرويج، اجلهـود اإلضـافية لـرئيس              )ب(   
تنـسيق يف   جتماع العاشر للدول األطراف، ومشلت هذه اجلهود املعتكف الذي نظمته جلنة ال           اال

، وندوة التعاون   ٥مارس لفريق حتليل املادة     /فرباير، والدورة التدريبية اليت ُعقدت يف آذار      /شباط
، ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إىل    / أيار ٣٠ يف تريانا يف الفترة من       ظِّمتواملساعدة اليت نُ  

 حتقيـق  اجلهود اليت بذهلا رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف ومبعوثه اخلاص من أجـل          و
   عاملية االتفاقية؛

وبفضل التمويل اإلضايف املقدم من أستراليا، قامت الوحدة ببعثة استشارية            )ج(   
إىل بوروندي ملساعدة الضحايا، وأعدت وأصدرت كتيباً بعنوان مساعدة الناجني من األلغام            

قة والتنمية،  األرضية وغريها من خملفات احلرب من املتفجرات يف سياق نزع السالح واإلعا           
يونيه ويف االجتمـاع    /ونظمت برامج موازية يف اجتماعات جلان التنسيق املعقودة يف حزيران         

احلادي عشر للدول األطراف، كما نظمت يف االجتماع احلادي عشر للدول األطراف حدثاً             
ل اإلضايف  باإلضافة إىل ذلك، واصلت أستراليا تقدمي التموي        .لى التنمية الشاملة  جانبياً يركز ع  

   . االتفاقية وتنفيذها يف منطقة احمليط اهلادئةلدعم جهود حتقيق عاملي
وقامت الوحدة ببعثتني إىل بروكسل إلشراك االحتاد األورويب يف تنفيذ قرار مقترح              -٣٨ 

ام وأعربت جلنة التنسيق عن تقديرها العام اللتـز         .تفاقيةمن جملس االحتاد األورويب بدعم اال     
 هـذا   نفيـذ االحتاد األورويب باملضي يف تنفيذ قرار اجمللس وبتقدمي التمويل الالزم للوحدة لت           

إضافة إىل ذلك، أشري إىل أن الوحدة تدرك أن ذلك يتيح هلا فرصة القيـام بنـشاط                   .القرار
 أولوياهتا، وأن االحتاد األورويب جيب أن ميـّول أي  إضايف، لكنه جيب أال يكون على حساب    

   .موارد بشرية إضافية قد ُيحتاج إليها
وكلّف االجتماع العاشر للدول األطراف الرئيس بإبرام اتفاق معدل بشأن وحـدة              -٣٩ 

دعم التنفيذ مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وذلك بالتشاور مـع              
ز جنيف الدويل دعم عملية تنظيم برنامج       باإلضافة إىل ذلك، سيواصل مرك      .افالدول األطر 

ويشمل الدعم املقدم من مركـز جنيـف          .لدورات وإدارة برنامج الرعاية   ا فيما بني  ملالع
لدورات وإىل برنامج الرعاية كالً     فيما بني ا  الدويل إىل وحدة دعم التنفيذ وإىل برنامج العمل         

املعلومات الداخليـة، وتـوفري املكاتـب       بشرية، واإلدارة املالية، وإدارة     من إدارة املوارد ال   
 العامة، وخدمات املعلومات واالتصال، وخدمات السفر، وإدارة املـؤمترات،          جستياتواللو

ل خدمات الدعم هذه مـن      ومتّو  .وتنظيم الرعاية، ودعم املنشورات، وإدارة املوقع الشبكي      
   .مركز جنيف الدويلاملسامهة األساسية لسويسرا يف 
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  )٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥حىت   (٢٠١١متويل خطة عمل وحدة دعم التنفيذ لعام        
  )بالفرنكات السويسرية(

    ٢٠١١التربعات الواردة يف عام 
  ١ ٧٣٦  ألبانيا
  ٣ ٨٧٦  اجلزائر

  ٥ ٠١٣  األرجنتني
  ١٤٥ ٧٣٠  أستراليا
  ١٨ ٢٤٥  النمسا
  ٣ ٢٠٠  قربص

  ٥٠ ٣٧٤  الدامنرك
  ١ ٢٦٣  إستونيا
  ١٦ ٩٤٦  أملانيا

  ١ ٧٠٠  إندونيسيا
  ٣ ٩٠٤  العراق
  ٨٣٣  ماليزيا

  ٤ ٩٢٠  موزامبيق
  ١٢ ٩٠١  هولندا
  ١٦٦ ٥٨٣  النرويج
  ٣ ٢١٣  قطر

  ١١ ٧١٦  سلوفينيا
  ٧٠ ٠٠٠  سويسرا
  ٢ ٠٠٠  تايلند
  ٣ ٥١٠  تركيا

 ٥٢٧ ٦٦٣  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥    اجملموع الفرعي للتربعات الواردة حىت 
    )استناداً إىل أسعار الصرف املقدرة (٢٠١١التربعات املتوقعة يف عام 

  ٦٤ ٧٠٠  بلجيكا
  ٢ ٧٥٠  كمبوديا
  ٩٥ ٠٠٠  كندا

  ١١ ٦٠٠  كرواتيا
  ٢٤ ٧٠٠    آيرلندا
  ٥٩ ٥٠٠  إيطاليا

 ٢٥٨ ٢٥٠  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥    اجملموع الفرعي للتربعات الواردة حىت 
    ات متنوعةإيراد

  ٢٤ ٩٢٠   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١    اجملموع الفرعي لإليرادات املتنوعة حىت 
    املبالغ املرحلة

 ١٤١ ٩٤٤  ٢٠١٠    اجملموع الفرعي للمبالغ املرحلة من عام 
 ٩٢٧ ٨٥٧  نوفمرب / تشرين الثاين٢٥    جمموع اإليرادات حىت 

    املصروفات
  ٦٨٢ ١٨٣  جتماعيةاملرتبات والتكاليف اال

  ٨٣ ٤٣٨  سفر املوظفني
  ٤٨ ٩٩٨  رسوم وسفر االستشاريني

  ١٦ ٠٢٠  الترمجة
  ١٠ ٥٠٨  املنشورات

  ٧ ٨٦٨  قاعات االجتماعات والوجبات
  ٣ ٦٥٨  مصروفات متنوعة

 ٨٥٢ ٦٧٣  نوفمرب/ تشرين الثاين٢١قيدة حىت     جمموعات املصروفات امل
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  املرفق اخلامس

  ٢٠١٢وحدة دعم التنفيذ لعام ميزانية وخطة عمل     

  معلومات أساسية    
، على أن   ٢٠١٠اتفقت الدول األطراف، يف االجتماع العاشر للدول األطراف لعام            -١ 

اقتراح وعرض خطة عمل وميزانية على جلنة التنسيق ختصان         "وحدة دعم التنفيذ ستعمد إىل      
علـى كـل    عرضهما  ، مث   اأنشطة وحدة دعم التنفيذ للسنة التالية، وذلك من أجل إقرارمه         

  ". من مؤمترات االستعراض من أجل املوافقة عليهماؤمتراجتماع للدول األطراف أو م
التوجيه الصادر عن الدول األطراف     "واعتمدت الدول األطراف يف االجتماع نفسه         -٢ 

 حدةوجاء يف هذه الوالية أن الو       .وحدة الدعم " والية"الذي يتضمن   " إىل وحدة دعم التنفيذ   
   :تدعم الدول األطراف عن طريق ما يلي

إعداد أنشطة املتابعة ودعمها وإجنازها من خالل االجتماعات الرمسية وغري            )أ(   
الرمسية اليت تعقد مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك اجتماعات الـدول األطـراف، ومـؤمترات               

واللجان الدائمـة،     الدورات، يف فترة ما بني   االستعراض، ومؤمترات التعديل، واالجتماعات     
   ؛٥ طلبات التمديد يف إطار املادة ليلوجلنة التنسيق، وجمموعة حت

تقدمي الدعم الفين وغريه للرئيس والرئيس املعـني، والرؤسـاء واملقـررين            )ب(   
   املشاركني أثناء قيامهم بأعماهلم ذات الصلة جبميع تلك االجتماعات؛

إىل الدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية      تقين  إسداء املشورة وتقدمي الدعم ال      )ج(   
   وتعميمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك برنامج الرعاية املالية؛

تيسري التواصل بني الدول األطراف وتعزيز التواصل وتبادل املعلومات بشأن            )د(   
   االتفاقية مع الدول غري األطراف ومع عامة اجلمهور؛

ماعات الرمسية وغري الرمسية اليت ُتعقـد مبوجـب         االحتفاظ مبحاضر االجت    )ه(   
االتفاقية، وإبالغ الدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، مبا تتوصل      

   إليه تلك االجتماعات من قرارات وما حتدده من أولويات؛
لـيت  االتصال والتنسيق، حسب االقتضاء، مع املنظمات الدولية املعنيـة ا           )و(   

 عمل االتفاقية، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل املعين باأللغام األرضية، واللجنة الدوليـة              تشارك يف 
   .للصليب األمحر، واألمم املتحدة، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
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  السياق املايل     
خطـة  عدت وحدة دعم التنفيذ     عمالً مبقررات االجتماع العاشر للدول األطراف، أ        -٣ 

. عمل كي تصدق عليها جلنة التنسيق ويقرها االجتماع احلادي عـشر للـدول األطـراف              
ولدى وضع وحدة الدعم ميزانية اخلطـة         .وتشمل اخلطة كل مرحلة من الوالية املتفق عليها       

 اعتبار لضرورة احلد من التكاليف ولرغبة الدول األطراف يف أن تضع نهذه، أولت ما يلزم م
   .ب واليتها يف مرتبة أعلى نسبياً يف سلّم أولوياهتاالوحدة بعض جوان

، اللذان اعتمـدمها    "التقرير النهائي وتوصيات فرقة عمل وحدة دعم التنفيذ       "وأشار    -٤ 
قابـل لالسـتمرار    ) وحدةلتمويل ال (وضع منوذج   "االجتماع العاشر للدول األطراف، إىل      

 وضع ذلك النموذج احلد الذي ميكـن         بشأن ٢٠١١ومل تبلغ املناقشات يف عام        ".وللتنبؤ به 
 على أي أساس سوى طريقة التمويل الطـوعي املتبعـة           ٢٠١٢معه للوحدة أن ختطط لعام      

 يقوم إىل حد بعيد على اخلربة املكتسبة مؤخراً مـن  ٢٠١٢وعليه، فإن التخطيط لعام      .حالياً
   .تطبيق النموذج املذكور

 بإبراز بعض العوامل الرئيسة اليت تشري       واتسم تطبيق منوذج التمويل الطوعي مؤخراً       -٥
أوالً، إذا كان عدد املتربعني الصغار قـد زاد         . ٢٠١٢إىل ضرورة خفض التكاليف يف عام       

، فإن عدد الدول األطراف اليت لديها إمكانات أكرب نسبياً والـيت  ٢٠١١زيادة حادة يف عام    
اف اليت كانت تتربع للوحـدة      ثانياً، بعض الدول األطر   . تربعت لوحدة دعم التنفيذ مل يزد     

ثالثاً، استتبع قوة الفرنك السويسري . ٢٠١١أكتوبر /بانتظام مل تتربع حىت هناية تشرين األول
النسبية اخنفاض يف املبالغ، بقيمتها احلقيقية، اليت قدمها كبار املاحنني الذين تربعوا لوحدة دعم              

 بأن قيمة تلك املبـالغ ظلـت ثابتـة           مقارنة باألعوام املاضية، علماً    ٢٠١١التنفيذ يف عام    
  . بالعمالت احمللية

 ٢٠١٢وبالنظر إىل ضرورة احلد من التكاليف، أعدت وحدة دعم التنفيذ ميزانية لعام               -٦ 
 ١,٠٥أي   (٢٠١١ يف املائة عن مستوى النفقات املدرجة يف ميزانيـة عـام             ١٢تقل بنحو   

 ).٢٠١٢عام   سويسري يف فرنك   ٩٢٥ ٠٠٠ مقابل   ٢٠١١ون فرنك سويسري يف عام      ملي
   .ولتلك الوفورات تأثريات يف بعض احلاالت  . التاليةاالتوسيتحقق التوفري يف اجمل 

 مـوظفني  ٤,٣سيخفض مالك املوظفني الدائمني التكميلي من عدد يعادل         )أ(   
وسيتم ذلـك     .٢٠١٢ موظفني متفرغني يف عام      ٤,١ إىل ما يعادل     ٢٠١١متفرغني يف عام    

 يف املائة من الدوام الكامل ٦٠ يف املائة إىل  ٨٠من  " أخصائي دعم التنفيذ  "مل  بتقليص مدة ع  
   : يلي آثار ذلكوفيما  ).بناء على التراضي(

       ألغي تعّهد مركز التوثيق التابع لالتفاقية وتطويره من الوصـف الـوظيفي             '١'
وستحاول وحدة دعم التنفيذ التعويض عن ذلك         ".دعم التنفيذ أخصائي    "  ل
ىل حد ما بإسناد مهام خمتلفة إىل املتدربني داخلياً، رغم أن ذلك سيفضي             إ

  ال حمالة إىل تدين اجلودة والسرعة؛
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إذا كانـت   " أنـه    ٢٠١٠جاء يف تقرير تقييم وحدة دعم التنفيذ يف عـام            '٢'
إىل تفـويض   ) مدير وحدة دعم التنفيذ   (جة  االتصاالت العصرية تعين أن حا    

) …(طار العمل أو بسبب اإلجازة ال تكاد ُتذكر، مسؤولياته أثناء غيابه يف إ   
 إعمال  ارفإن البعض يرى أن عدم إعداد من ينوب عنه يشكل خماطرة باستمر           

ورداً على ذلك، ما انفك أخصائي دعم التنفيذ ُيـدعى            ".االتفاقية بسالسة 
  وقد تقلصت إمكانية فعل ذلك اآلن؛  .املديرللعمل مكان 

جود موظفني مهنيني ميكنهم تقدمي اخلدمات إىل       تعتز وحدة دعم التنفيذ بو     '٣'
ويعد أخـصائي دعـم       .ليزية والفرنسية كناإلالدول األطراف باإلسبانية و   

 يف الوحدة للدول األطراف الناطقة بالفرنسية،       يالتنفيذ الـُمحاور الرئيس  
 إىل العدد الكبري    اً للغاية يف السنوات األخرية نظر     وقد كان هذا الدور مهماً    

 .٥ول األطراف الناطقة بالفرنسية اليت تعكف على تنفيـذ املـادة            من الد 
   وستتقلص اآلن القدرة على تقدمي اخلدمات بالفرنسية إىل الدول األطراف؛ 

كل اجتماع للدول األطراف يعقد خارج جنيف يكلف وحدة دعم التنفيذ             )ب(   
ين عشر للدول األطـراف     وملا كان االجتماع الثا     . جنيف عادة أكثر من اجتماع هلا يعقد يف      

، فستوفَّر املبالغ اليت أُنفقت على تكاليف دعـم اجتمـاع           ٢٠١٢سيعقد يف جنيف يف عام      
 اإلشارة إىل أنه ال يوجد من بني أنشطة الدعم اليت تضطلع  ينبغيو(  .٢٠١١األطراف يف عام    

عة ودعمها وإجنازهـا  إعداد أنشطة املتاب  "هبا وحدة دعم التنفيذ املتوافقة مع الوالية املتمثلة يف          
من خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت تعقد مبوجـب االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك                 

نشاط يكرر أي مسؤوليات ينفذها عادةً مكتب األمـم         )" …(اجتماعات الدول األطراف    
   ؛)املتحدة لشؤون نزع السالح

املوظفني املـؤقتني،  م التنفيذ إىل خدمات املتدربني داخلياً وجلأت وحدة دع    )ج(   
وإذا كانت التكاليف املقترنة بذلك قليلة نسبياً مقارنـة بالقيمـة             .خاصة يف فترات الذروة   

 حجم األموال املستثمرة يف املوظفني املـؤقتني        ٢٠١٢املضافة، فإن الوحدة ستقلص يف عام       
   خلياً؛واملتدربني دا

ة إىل التواصـل بـشأن   عت وحدة دعم التنفيذ يف السنوات العديدة األخري   س  )د(   
، ٢٠١٢وما مل ُيتح متويل إضايف يف عام          .االتفاقية مبهنية، بوسائل منها منشورات فائقة اجلودة      

 برنامج العمل يف    ت أساسية لدعم  ستحجم الوحدة عن إصدار منشورات مهنية تتضمن معلوما       
    الدورات واالجتماع الثاين عشر للدول األطراف؛بني مافترة 

 يف املائـة النفقـات املخصـصة        ٢٠ وحدة دعم التنفيذ بنحو      ستخفض  )ه(   
لالستعانة خبرباء من خارجها يف املساعدة على الرد على طلبات املشورة والدعم التقين لتنفيذ              

تبع ذلك تقلص أكثر يف قدرة وحدة وُيتوقع أن يست  .أحكام االتفاقية املتعلقة مبساعدة الضحايا
   .الطلباتدعم التنفيذ على الرد على تلك 
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  حتديد األولويات    
تدرك وحدة دعم التنفيذ أن بعض الدول األطراف ترى أنه ينبغي للوحدة، يف فترة                -٧ 

صـب يف   تتسم بضائقة مالية، أن تضع املهام املتعلقة بدعم آلية تنفيذ االتفاقية وأصحاب املنا            
 ظفيملائة من قيمة وقت مو     يف ا  ٧٥وعليه، فإن أكثر من       .مرتبة أعلى نسبياً يف قائمة أولوياهتا     

 ستخصص جلوانب من واليتها غري تلك املتعلقة بتقدمي املشورة وتوفري   ٢٠١٢الوحدة يف عام    
   . الدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقيةلفرادىالدعم التقين 

ت تلك النسبة ستخصص ملا تقدم ذكره، فإن الوحدة تتوقع استمرار تلقيها            وإذا كان   -٨ 
عدة من الدول األطراف، ال سيما فيما يتعلق بأحكام االتفاقية اليت تـنص             طلبات دعم تقين    

وعالوة على ذلك، ما فتئت الوحدة تتلقـى بانتظـام            .على إزالة األلغام ومساعدة الضحايا    
 كبرياً ُيرصد للخدمات االستشارية املتصلة مبساعدة الضحايا، رمبا اعترافاً بـاخلربة    الياًدعماً م 

تسبتها الوحدة بتقدمي املشورة إىل الدول األطراف كي تطبق، يف سـياقاهتا          املتخصصة اليت اك  
وتدرك الوحدة أيضاً أن اجتمـاع        .الوطنية، التفامهات املتفق عليها بشأن مساعدة الضحايا      

تشجيع الدول األطراف الطالبة للتمديد     " كان وافق على     ٢٠٠٦ األطراف السابع لعام     لدولا
وم، على طلب املساعدة من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية من أجـل            ، عند اللز  ٥مبوجب املادة   
   ".إعداد طلباهتا

وعلى الرغم من استمرار وحدة دعم التنفيذ يف دعم الرئاسة ومنسق فريق االتصال               -٩ 
ية االتفاقية بشأن املسائل اليت تتعلق بالعاملية، فإن الوحدة ستضع دعم التنفيـذ يف              املعين بعامل 

 مـوال عم العاملية يف سلّم أولوياهتا، ال سيما عندما يتعلق األمر باستعمال األ           مرتبة أعلى من د   
   .املخصصة لسفر املوظفني

  األنشطة     
إعداد أنـشطة املتابعـة ودعمهـا       "ىل   إ ٢٠١٢ستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١٠ 

، مبا يف ذلك    وإجنازها من خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت تعقد مبوجب االتفاقية          
اجتماعات الدول األطراف، ومؤمترات االستعراض، ومؤمترات التعديل، واالجتماعات الـيت          

 واللجان الدائمة، وجلنة التنسيق، وجمموعة حتليل طلبات التمديد يف          ات، الدور تعقد فيما بني  
ائـة   يف امل  ٣٢ يف املائة من قيمة مواردها من املوظفني و        ٣٦، وستخصص حنو    "٥إطار املادة   

   .من ميزانيتها لألنشطة يف هذا اجملال
ستعمد وحدة دعم التنفيذ إىل إعداد أنشطة املتابعة املرتبطـة بنحـو سـتة                )أ(   

وإذا كانت معتكفات جلنة التنسيق، اليت تنظمهـا          .اجتماعات للجنة التنسيق ودعمها وإجنازها    
ر لدى كثريين، فإن ما يسمح      وحدة دعم التنفيذ يف الربع األول من كل سنة، حتظى عادة بتقدي           

وال ميكن تنظيم معتكف ما مل يقـدم هـذا            .بتنظيمها إمنا هو التمويل الذي تتلقاه الوحدة      
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لجنة التنسيق، ستسدي الوحدة املشورة يف جدولة       وعالوة على ما يتعلق ب      .التمويل اإلضايف 
   االجتماعات على حنو يقلل من التكاليف؛

ذ إىل إعداد ودعم وإجناز أنشطة املتابعة املرتبطـة         ستعمد وحدة دعم التنفي     )ب(   
بنحو ستة اجتماعات إىل عشرة جملموعة الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديـد يف              

 ُمفترضةً قلة أو عدم وجود حاجة إىل        ٢٠١٢وقد أعدت الوحدة ميزانية عام        .٥إطار املادة   
مبلغ يف امليزانية لتغطية أية تكاليف تقتـرن        أضف إىل ذلك أنه مل ُيرصد أي          .لطلباتاترمجة  

" مشورة خرباء إزالة األلغام واخلرباء القانونيني والدبلوماسيني      "بطلبات حمتملة للحصول على     
   س والرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني وبناء على طلبهم؛لصاحل الرئي
اد ودعـم وإجنـاز   ستقدم وحدة دعم التنفيذ الدعم املتوقع منها عادة إلعد    )ج(   

، واالجتماع الثـاين    ٢٠١٢مايو  /أنشطة املتابعة املرتبطة باجتماعات اللجان الدائمة يف أيار       
   ؛)٧٥(٢٠١٢ ديسمرب/عشر للدول األطراف يف كانون األول

ستكون وحدة دعم التنفيذ رهن إشارة الرؤساء املشاركني للجنة الدائمـة             )د(   
برامج موازية ملساعدة   "، لتنظيم   ٢٠٠٦ تفعل منذ عام     املعنية مبساعدة الضحايا، مثلما كانت    

ي تكاليف  ولن يتأتى ذلك ما مل ُيتح متويل إضايف لتغطية أي تكاليف مباشرة، وه              ".الضحايا
   .الترمجة الفورية أساساً

تقدمي الدعم الفين وأنواع الـدعم      " إىل   ٢٠١٢وستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١١ 
رئيس املعني، والرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني أثناء قيـامهم         األخرى إىل الرئيس وال   

 يف املائة من قيمة مواردهـا       ١٩ ، وستخصص حنو  "بأعماهلم املتصلة جبميع تلك االجتماعات    
   . يف املائة من ميزانيتها لألنشطة يف هذا اجملال١٧ وظفنيمن املو

كون الدعم الفين وأنواع الدعم     انسجاماً مع املمارسة املتبعة يف السابق، سي        )أ(   
األخرى املقدمة إىل الرئيس والرئيس املعني، والرؤساء املشاركني، اجلانب من عمل الوحـدة             

وستدعم الوحدة الرؤساء املشاركني يف رسم خطط         .لذي يظل يستنفد جلّ موارد املوظفني     ا
 إعداد اجتماعـات    ، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة يف       ٢٠١٢ يف عام    ياهتماستراتيجية لوال 

   ؛٢٠١٢مايو /اللجان الدائمة يف أيار
ول األطراف  ستدعم وحدة دعم التنفيذ رئيس االجتماع احلادي عشر للد          )ب(   

يف جهوده لالضطالع بأي مسؤوليات تنبثق عن االجتماع احلادي عشر للدول األطراف ويف         
 لالجتماع الثاين عشر للدول     أضف إىل ذلك أن الوحدة ستدعم الرئيس املعّين         .اتباع أولوياته 

 .طلـب بناء على ال " أنواع الدعم األخرى  "األطراف يف االستعدادات الفنية لالجتماع لتقدمي       
املضيفني احملتملني لالجتماع الثالـث عـشر       /وستضع الوحدة نفسها رهن تصرف الرؤساء      

__________ 

 . املوعدان مرهونان بتأكيد االجتماع الثاين عشر للدول األطراف )٧٥(
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احملتملة والفـرص   للدول األطراف كي تكون الدول األطراف املعنية مدركةً متاماً ملسؤولياهتا           
   املمكنة املتاحة هلا؛

     ، كان االسترتاف الشديد لوقت مـوظفي وحـدة دعـم          ٢٠١١يف عام     )ج(   
متعلقاً بدعم الوحدة جهود الرئيس بشأن اتفـاق        ) إضافة إىل تكاليف مباشرة أحياناً    (تنفيذ  ال

متويل الوحدة يف   فإن كان ينبغي االستمرار يف مناقشة منوذج          .الوحدة ومنوذج متويل الوحدة   
   .تكاليف، فإن ذلك يرتبط ب٢٠١٢عام 

إسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين     "   إىل ٢٠١٢وستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١٢ 
إىل الدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية وتعميمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك برنـامج             

 من يف املائة ٢٩ة من قيمة مواردها من املوظفني و يف املائ٢٣، وستخصص حنو   "الرعاية املالية 
   .ميزانيتها لألنشطة يف هذا اجملال

اماً مع مقررات االجتماع السابع للدول األطراف، ستواصل وحـدة          انسج  )أ(  
دعم التنفيذ مساعدة الدول األطراف على إعداد طلبات التمديد اخلاصة بإزالـة األلغـام يف               

، ستحتاج ثالث دول أطـراف إىل تقـدمي         ٢٠١٢األول من عام    ويف الربع     .٥إطار املادة   
وإضافة إىل ذلك، قد حتتاج أربع دول         . طلب أيضاً  طلبات، وقد حتتاج دولة رابعة إىل تقدمي      

 إىل بدء معاجلة طلبات التمديد كي تكون جاهزة للتقدمي يف مطلـع             ٢٠١٢أطراف يف عام    
 االستفادة من مشورة الوحدة يف      ٢٠١٢ورمبا تود مخس دول أطراف يف عام          .٢٠١٣عام  

   ؛٥ يف املادة يهااإلبالغ عن استكمال االلتزامات املنصوص عل
لو قُّدر أن يكون الطلب على دعم وحدة دعم التنفيذ يف جمـال املـشورة                 )ب(  

، كبرياً، فإن احلاجة إىل خفض التكاليف ورغبة بعض الـدول           ٥والدعم التقين، لتنفيذ املادة     
تيب مسائل أخرى حسب أولويتها تعنيان أن مـوارد أقـل قـد رصـدت               األطراف يف تر  

   ؛٥ ملادةية يف إطار الالضطالع ببعثات استشار
انسجاماً مع الرسالة الواضحة والصرحية من الـدول األطـراف يف قمـة               )ج(  

تعزيـز حقـوق اإلنـسان    "املتمثل يف " اهلدف األساسي"كارتاخينا اليت أعادت فيها تأكيد   
األلغام ومحايتها، وتلبية احتياجات ضحايا األلغام، مبن فـيهم النـاجون منـها             للناجني من   

، يف أخـذ    ٢٠١٢، ستستمر وحدة دعم التنفيذ، يف عـام         "اهم وجمتمعاهتم املتأثرة هب   وأسر
تشديد الدول األطراف على مساعدة الضحايا على حممل اجلد، رغم أهنا ختطط لفعل ذلـك               

 .عودة إىل مستويات الدعم العادية مىت أتيحت موارد إضافية        مبوارد أقل يف وقت تستعد فيه لل      
 قصد مساعدة الدول األطراف على حتقيق       بقة متابعة االستثمارات السا   وستهدف الوحدة إىل   

   نتائج ملموسة؛
تتوقع وحدة دعم التنفيذ تلقي مئات االستفسارات من الدول األطراف عن             )د(  

وسـتبذل    . احلال فيما مـضى     االتفاقية، كما كان عليه    تعلقة بتنفيذ عدد كثري من املسائل امل    
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اإلسـبانية واإلنكليزيـة    : جواب عنها بسرعة وباللغات التاليـة     الوحدة قصارى جهدها لل   
   بيد أن سرعة االستجابة قد تتأثر بعض الشيء باخنفاض املوارد من املوظفني؛  .والفرنسية
الدعم إىل الرئاسة ومنـسق     ستستمر وحدة دعم التنفيذ يف تقدمي املشورة و         )ه(  

غري أن األولوية ستوىل أكثر نـسبياً للتنفيـذ مقارنـة             .فريق االتصال املعين بعاملية االتفاقية    
أضف إىل ذلك أن أي بعثة تقوم هبا وحدة دعم التنفيذ إلضـفاء               .بالعاملية، كما جاء أعاله   

ادة التمويل وتعزيز فـرص     الطابع العاملي على االتفاقية، دعماً للدول األطراف، ستتطلب زي        
   احلصول عليه؛

استراتيجية ملنسق برنامج الرعايـة مـرتني، مـرة متهيـداً           اقُترحت خطة     )و(   
ويضاف   .الجتماعات اللجان الدائمة ومرة متهيداً لعقد االجتماع الثاين عشر للدول األطراف  

   .إىل ذلك استمرار تقدمي الدعم إىل املنسق وإىل جمموعة املاحنني ككل
تيسري التواصل بني الدول األطراف     "ىل   إ ٢٠١٢وستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١٣ 

، "وتعزيز التواصل وتبادل املعلومات بشأن االتفاقية مع الدول غري األطراف ومع عامة الناس            
 يف املائة من ميزانيتها لألنشطة      ٨ يف املائة من قيمة مواردها من املوظفني و        ٩وستخصص حنو   

   .اجملاليف هذا 
نظراً إىل احلاجة إىل خفض التكاليف، ستشدد وحدة دعم التنفيذ، لـدى              )أ(   

، على استعمال وسـائل     "بشأن االتفاقية … تيسري التواصل   "االضطالع بواليتها املتمثلة يف     
تنطوي على تكاليف مباشرة قليلة أو ال تنطوي على أي تكاليف مباشرة وحد أدىن من وقت          

الذي يتلقى دعمـاً    ( القصوى من املوقع الشبكي لالتفاقية       ستفادةذلك اال ويشمل    .املوظفني
   ووسائل اإلعالم االجتماعية؛) عينياً من مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

ستستمر وحدة دعم التنفيذ يف تقدمي دعم مهين يف جمال االتـصاالت إىل               )ب(   
لدول األطراف وإىل هذا االجتماع ككل، رغم عـدم         عشر ل الرئيس املعّين لالجتماع الثاين     

اعتزام إصدار منشورات تتضمن معلومات أساسية ورغم اخنفاض املبالغ املخصصة للموظفني           
   املؤقتني يف امليزانية؛

ستستمر وحدة دعم التنفيذ يف عقد حلقات دراسية وتقدمي التدريب علـى      )ج(   
وستسعى الوحدة، عند االقتضاء، مثلما فعلت يف         .بلطلفهم االتفاقية وعملياهتا، بناء على ا     

   .، إىل استرداد التكاليف من املنظمات اليت تقدم طلبات لتلقي خدماهتا٢٠١١عام 
االحتفاظ مبحاضر االجتماعـات    " إىل   ٢٠١٢وستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١٤ 

دول األطراف وغريها من أصحاب     وإبالغ ال الرمسية وغري الرمسية اليت ُتعقد مبوجب االتفاقية،        
املصلحة، عند االقتضاء، مبا تتوصل إليه تلك االجتماعات من قرارات ومـا حتـدده مـن                

 يف املائـة مـن      ٥ يف املائة من قيمة مواردها من املـوظفني و         ٦ حنو   ص، وستخص "أولويات
   .ميزانيتها لألنشطة يف هذا اجملال
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التوثيق التابع لالتفاقية وتطـويره،     تعّهد مركز   ستواصل وحدة دعم التنفيذ       )أ(   
   رغم االعتماد أكثر على املتدربني داخلياً لتقدمي الدعم الالزم؛

ستواصل وحدة دعم التنفيذ، عند االقتضاء، اإلبالغ بالقرارات واألولويات           )ب(   
     لتكلفـة الناجتة عن اجتماعات االتفاقية، مستعملةً يف ذلك، حيثما أمكن، وسـائل قليلـة ا             

   نها فعالة؛لك
مل ختصص وحدة دعم التنفيذ ميزانية الختاذ املزيد من اإلجـراءات بـشأن            )ج(   

من أجل ترسيخ هويـة  "التوصية اليت اعتمدها االجتماع العاشر للدول األطراف ومفادها أنه    
ئة دعم االتفاقية وإبرازها، ُتدرج نبذة منفصلة للتعريف بوحدة الدعم تؤكِّد دورها بوصفها هي

فإن أتيح متويل إضايف، التمست الوحدة توجيهات من جلنة التنسيق بـشأن            ".يذ االتفاقية لتنف
   .أساليب العمل

االتصال والتنسيق كما ينبغي مـع      " إىل   ٢٠١٢وستعمد وحدة دعم التنفيذ يف عام         -١٥ 
ين باأللغام  ذلك املؤمتر الدويل املع   املنظمات الدولية املعنية اليت تشارك يف عمل االتفاقية، مبا يف           

 لـة األرضية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واألمم املتحدة، ومركز جنيف الـدويل إلزا           
 ٨ يف املائة من قيمة مواردها من املـوظفني و ٨، وستخصص حنو "األلغام لألغراض اإلنسانية 

   .يف املائة من ميزانيتها لألنشطة يف هذا اجملال
هنا الوثيق مع املنظمات اليت أدت، تارخيياً،       اصل وحدة دعم التنفيذ تعاو    ستو  )أ(   

دوراً رائداً يف دعم الدول األطراف، وهي إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا ودوائرها املعنيـة              
باملوضوع، واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية واملنظمات األعضاء فيها، واللجنة الدوليـة            

    األلغام لألغراض اإلنسانية؛للصليب األمحر، ومركز جنيف الدويل إلزالة
ستسعى وحدة دعم التنفيذ إىل توثيق تعاوهنا مع اجلهات الفاعلة اليت تؤدي              )ب(   

ومن مث ينبغي أن تؤدي ذات الدور بالنسبة إىل عمل الـدول            (دوراً أساسياً يف قضايا اإلعاقة      
 العمل الدوليـة،    نظمة الصحة العاملية، ومنظمة   ، مبا فيها م   )األطراف بشأن مساعدة الضحايا   

       السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمـات غـري احلكوميـة املختـصة           املتحدةومفوضية األمم   
   .حبقوق املعاقني

   األنشطة املعزَّزة باإلضافة إىل خطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ    
يقة تتـسق   ر وحدة الدعم تنفيذ أنشطة أخرى بطر      جرياً على املمارسة املتبعة، مبقدو      -١٦ 

مبا يف ذلك تغطية أي     (مع واليتها إن توافرت موارد إضافية لتمويل هذه اجلهود متويالً كامالً            
   ).تكاليف إضافية تتصل باملوارد البشرية

ووحدة الدعم يف طريقها إىل استكمال اتفاق مع االحتاد األورويب يتعلـق بتنفيـذ                -١٧ 
وأشار االحتاد األورويب إىل أن       .ل كارتاخينا دعماً لتطبيق خطة عم   " قراراً للمجلس "الوحدة  
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 شتركلتلك املبادرة على غرار برنامج االحتاد األورويب امل       " املنفّذ التقين "وحدة الدعم ستكون    
نـسيق يف   وتعتزم الوحدة التماس التوجيه من جلنة الت        . دعماً لالتفاقية  ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  

   .هذا اجملال والتعاون الوثيق معها

    مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية لوحدة دعم التنفيذدعم     
ال تدخل يف هذه امليزانية التكاليف املتعلقة باهلياكل األساسية واخلدمات األساسـية              -١٨ 

املعلومات، واالتصاالت السلكية والالسلكية،    احليز املكتيب، وتكنولوجيا    (اليت تدعم الوحدة    
املنشورات، ودعم تكاليف السفر، وإدارة املـوارد البـشرية، واحملاسـبة،           والربيد، وتنسيق   

وتغطي امليزانية العامة ملركز جنيف       ). وغري ذلك من بنود الدعم اإلداري      ومراجعة احلسابات 
يت توفرها سويسرا، وقد بلغت هذه التكـاليف        الدويل هذه التكاليف، على أساس األموال ال      

   .٢٠١١يف عام  فرنك سويسري ٣٨٠ ٠٠٠قرابة 
وإذا كانت ميزانية وحدة دعم التنفيذ تغطي التكاليف املرتبطة بتقدمي الدعم الفين إىل               -١٩ 

كـز الرئاسة والرؤساء املشاركني يف إطار إعداد برنامج العمل بني الدورات، فإن ميزانية مر            
تعلـق   فرنك سويسري واليت ت    ١٥٠ ٠٠٠جنيف الدويل تغطي التكاليف اليت يبلغ جمموعها        

 والترمجة الفورية، واألمور التنظيمية املرتبطة بربنامج العمل بني الدورات، وذلـك            رافق،بامل
   .أيضاً على أساس األموال اليت تقدمها سويسرا

وإذا كانت ميزانية وحدة دعم التنفيذ تغطي التكاليف املرتبطة بتقـدمي توجيهـات               -٢٠
مركز جنيف الدويل تغطي التكـاليف املرتبطـة        استراتيجية إىل برنامج الرعاية، فإن ميزانية       

وُيتوقع أن تبلغ   . بإدارة برنامج الرعاية، وذلك أيضاً على أساس األموال اليت تقدمها سويسرا          
    .٢٠١١ فرنك سويسري يف عام ٤٠ ٠٠٠هذه التكاليف حنو 

 أن يقدم أمواالً لعمليات وحدة الدعم يف الفترات الـيت         جنيف الدويل   ملركز  وميكن    -٢١ 
   .وميكن أن تكون أيضاً املالذ األخري عند حدوث عجز  .يشّح فيها النقد

الـدعم   من وقت موظفي وحـدة       اً أن جزء  ٢٠١٠ تقرير التقييم لعام     وقد جاء يف    -٢٢ 
وهي قيمة ال ختصم من تقدير املركز الـدويل         (ُيستنفد يف توفري قيمة مضافة للمركز الدويل        

   ). دعم التنفيذللتكاليف املقترنة باستضافة وحدة

   حاالت الطوارئ     
تفترض امليزانية أن الدول األطراف ستفي بالتزامها بتوفري املوارد الالزمـة لتمويـل               -٢٣ 

ومن املتوقع أن ترصد جلنة التنسيق وضع وحدة الـدعم املـايل         .دة دعم التنفيذ  عمليات وح 
 مدير الوحدة بـشأن  ، وذلك بتلقي مقترحات من   ٢٠١٢على األقل كل ثالثة أشهر يف عام        

ه نظـراً   ومعلوم أن .  غري كافية  ٢٠١٢ طارئة إن كانت املبالغ املتاحة يف عام         جراءاتاختاذ إ 
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 حات املتعلقة باإلجراءات الطارئة املقترخلطورة القرارات اليت قد تتخذها وحدة التنسيق، فإن     
   .انعقاد االجتماع الذي سُتبحث فيهوقت كبري ممن  قبل ستلمسُت
، ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٣٠تبني أن التربعات أو االلتزامات غري كافية، حبلول         إن    -٢٤

، اقترح مـدير    ٢٠١٢لتغطية معظم تكاليف خطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ لعام           
الوحدة خيارات على جلنة التنسيق، يترتب على مجيعها نقص حاد يف اخلدمات املقدمة مـن               

 إجراء من هذا القبيل، الذي قد يكون ضرورياً، سـيتعارض           وجيدر باإلشارة إىل أن   . الوحدة
 ١مع االستنتاجات الرئيسة الواردة يف تقرير تقييم وحدة دعم التنفيـذ الـذي صـدر يف                 

وأن " ال أحد اقترح بالفعل أي تقليص للوحـدة       "، والذي جاء فيه أنه      ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
لغام مؤداها أنه ينبغي توسيع نطـاق       رغبة شديدة كانت جلية بني األطراف املتضررة من األ        "

  ".وحدة دعم التنفيذ

فإن أضيفت مبالغ كافية إىل تلك املطلوبة لتغطية تكاليف خطة العمـل األساسـية                -٢٥
   ، لزم الوحدة أن تزيد اخلدمات القطرية املقدمـة يف إطـار            ٢٠١٢لوحدة دعم التنفيذ لعام     

وتتمثل األولوية الثانيـة لوحـدة      . دة الضحايا  واخلدمات االستشارية املتعلقة مبساع    ٥املادة  
الدعم، إن ُوفرت مبالغ إضافية، يف التحول إىل التواصل بشأن االتفاقية بطريقة مهنية بواسطة              

وأخرياً، إن أتيحت مبالغ إضافية كبرية، لزم وحـدة         . املنشورات اليت اعتادت على إصدارها    
 الضحايا، والعودة علـى األقـل إىل        الدعم السعي إىل إعادة شغل وظيفة أخصائي مساعدة       

 الدول عليهـا  مستوى اخلدمات االستشارية املقدمة إىل دول أطراف بعينها اليت تعودت تلك        
  .يف السنوات األخرية

  مسائل أخرى    
 عن الوقت والتكاليف املقترنة حبشد املوارد       ٢٠١٢ال تتحدث خطة العمل وميزانية عام         -٢٦

 ،٢٠١٣وللمساعدة على ختطـيط العمـل لعـام         . بعض املتربعني وتلبية االحتياجات اإلدارية ل   
  .  إىل تعقب املدة الزمنية املقترنة هبذه املهام٢٠١٢ستسعى وحدة دعم التنفيذ يف عام 

 مقارنـة   ٢٠١٣وجيدر باإلشارة إىل أن توفري مستوى ثابت من اخلدمات يف عـام               -٢٧
         ستكون أعلـى ممـا ُيتوقـع       ٢٠١٣ سيعين أن تكاليف عام      ٢٠١٢باملستوى املتوقع لعام    

، وذلك أساساً بسبب احتمال عقد االجتماع الثالث عشر للـدول األطـراف             ٢٠١٢لعام  
  . خارج جنيف
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  )بالفرنك السويسري(تها ميزانيوخطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ 
+ الرواتب   

التكاليف 
 سفر املوظفني  االجتماعية

تكاليف اخلرباء 
االستشاريني 

  سفرهمو
+ طبع املنشورات 

  الترمجة  التصميم
تكاليف 
  اجملاميع  أخرى

إعداد أنشطة املتابعة ودعمها وإجنازها من      
خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسيـة      
اليت تعقد مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلـك        
اجتماعات الدول األطراف، ومـؤمترات     
ــديل،   ــؤمترات التع ــتعراض، وم االس

خلـل الـدورات،    واالجتماعات اليت تت  
واللجان الدائمة، وجلنة التنسيق، وجمموعة     

  .٥حتليل طلبات التمديد يف إطار املادة 

٢٩٦ ٩٧٦  ١ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠      ٢ ٥٠٠  ٢٩١ ٤٧٦  

تقدمي الدعم الفين وأنواع الدعم األخـرى       
إىل الرئيس والرئيس املعـني، والرؤسـاء       
املشاركني واملقررين املشاركني أثناء قيامهم     

  .تصلة جبميع تلك االجتماعاتبأعماهلم امل

١٦١ ١٥٢  ٢ ٠٠٠        ٢ ٥٠٠  ١٥٦ ٦٥٢  

إسداء املشورة وتقدمي الدعم الـتقين إىل       
الدول األطراف بشأن تنفيـذ االتفاقيـة       
وتعميمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك     

  .برنامج الرعاية املالية

٠٠٠  ١٨٤ ٢٨٨ 
٣٠  

٢٧٣ ٥٣٨  ٢ ٠٠٠      ٥٧ ٢٥٠  

دول األطراف وتعزيز تيسري التواصل بني ال
التواصل وتبادل املعلومات بشأن االتفاقية     
  .مع الدول غري األطراف ومع عامة الناس

٧٧ ٣٧٨      ٥ ٠٠٠    ٢ ٥٠٠  ٦٩ ٨٧٨  

االحتفاظ مبحاضر االجتماعات الرمسيـة     
وغري الرمسية اليت ُتعقد مبوجب االتفاقية،      
وإبالغ الدول األطراف وغريهـا مـن       

تـضاء، مبـا    أصحاب املصلحة، عند االق   
تتوصل إليه تلك االجتماعات من قرارات      

  .وما حتدده من أولويات

٤٧ ٢٩٥  ١ ٠٠٠          ٤٦ ٢٩٥  

االتصال والتنسيق كما ينبغي مع املنظمات      
الدولية املعنية اليت تشارك يف عمل االتفاقية،       
مبا يف ذلك املؤمتر الدويل املعـين باأللغـام         

ر، األرضية، واللجنة الدولية للصليب األمح    
واألمم املتحدة، ومركز جنيـف الـدويل       

  .إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

٦٩ ٤٩٨  ١ ٠٠٠        ٢ ٥٠٠  ٦٥ ٩٩٨  

  ٩٢٥ ٨٣٧  ٧ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥٧ ٢٥٠  ٤٠ ٠٠٠  ٨١٤ ٥٨٧  
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  املرفق السادس

  قائمة وثائق االجتماع احلادي عشر للدول األطراف    
 الرمز   العنوان

ن الرئيس املعني لالجتمـاع     مقدم م . جدول األعمال املؤقت  
 احلادي عشر للدول األطراف

 APLC/MSP.11/2011/1 

مقدم من الرئيس املعـني لالجتمـاع       .  املؤقت برنامج العمل 
 احلادي عشر للدول األطراف

 APLC/MSP.11/2011/2 

ترشيد أعداد الدول األطراف يف املناصب القياديـة للجـان          
شر للدول األطـراف    مقدم من رئيس االجتماع العا    . الدائمة

 باسم جلنة التنسيق

 APLC/MSP.11/2011/3 

قدمهما . ٢٠١٢خطة عمل وحدة دعم التنفيذ وميزانيتها لعام        
 ٣، قمدير وحدة دعم التنفيذ وصدقت عليهما جلنـة التنـسي     

 ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

 APLC/MSP.11/2011/4 

، ٥املـادة   النظر يف طلبات متديد املهل النهائية مبوجب        . تقرير
مقدم من رئيس االجتماع العاشر     . ٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   

 للدول األطراف

 APLC/MSP.11/2011/5 

التكاليف املقـدرة لعقد االجتماع الثاين عشر للدول األطراف        
يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة         

 مانةمذكرة مقدمة من األ. لألفراد وتدمري تلك األلغام

 APLC/MSP.11/2011/6 

تقرير عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ وسري أعماهلـا ومتويلـها          
 مقدم من مـدير وحـدة     . ٢٠١١والتقرير املايل األويل لعام     

 دعم التنفيذ

 APLC/MSP.11/2011/7 

 APLC/MSP.11/2011/8  التقرير اخلتامي

 إلكمال  حتليل الطلب الذي قدمته اجلزائر لتمديد األجل احملدد       
مقدم .  من االتفاقية  ٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة       

من رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف باسـم الـدول          
 األطراف املسند إليها حتليل طلبات التمديد

 APLC/MSP.11/2011/WP.1 

طلب متديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد         
 مقدم من شيلي. موجز.  من االتفاقية٥دة وفقاً للما

 APLC/MSP.11/2011/WP.2 
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 الرمز   العنوان
حتليل الطلب الذي قدمته شيلي لتمديد األجل احملدد إلكمال         

مقدم .  من االتفاقية  ٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة       
من رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف باسـم الـدول          

 ات التمديداألطراف املكلفة بتحليل طلب

 APLC/MSP.11/2011/WP.3 

طلب متديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد         
مقـدم مـن مجهوريـة      . وجزم.  من االتفاقية  ٥وفقاً للمادة   

 الكونغو الدميقراطية

 APLC/MSP.11/2011/WP.4 

طلب متديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد         
 طلب مقدم من إريتريا. موجز.  من االتفاقية٥للمادة وفقاً 

 APLC/MSP.11/2011/WP.5 

تقرير بنوم بنه املرحلـي     : حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا    
مقدم من الرئيس املعّين لالجتمـاع      . ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

مقدمة، إضفاء   -١القسم رقم   . احلادي عشر للدول األطراف   
 ة، تدمري املخزوناتالطابع العاملي على االتفاقي

 APLC/MSP.11/2011/WP.6 

حتليل الطلب الذي قدمته إريتريا لتمديـد األجــل احملـدد           
 مـن  ٥إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقـاً للمـادة       

مقدم من رئيس االجتماع العاشر للدول األطـراف        . االتفاقية
 باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

 APLC/MSP.11/2011/WP.7 

مقدم من الرئيس املعني    . ٢٠١١-٢٠١٠تقرير بنوم بنه املرحلي     
. ٥القـسم رقـم     . لالجتماع احلادي عشر للدول األطـراف     

. مسائل أخرى جوهرية لتحقيق أهـداف االتفاقيـة        -خامساً  
 دعم التنفيذ )د(. تدابري ضمان االمتثال) ج(

 APLC/MSP.11/2011/WP.8 

جل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد       طلب متديد األ  
 مقدم من اجلزائر. موجز.  من االتفاقية٥وفقاًً للمادة 

 APLC/MSP.11/2011/WP.9 

تقرير بنوم بنه املرحلـي : حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا    
مقدم من الرئيس املعني لالجتماع احلـادي       . ٢٠١١-٢٠١٠

  مساعدة الضحايا. ٣قم الفرع ر. عشر للدول األطراف

 APLC/MSP.11/2011/WP.10 

حتليل الطلب الذي قدمته مجهورية الكونغو الدميقراطية لتمديـد         
 األجـل احملدد إلكمال تدمري األلغام املـضادة لألفـراد وفقـاً          

مقدم من رئيس االجتماع العاشر للـدول      .  من االتفاقية  ٥للمادة  
 د إليها حتليل طلبات التمديداألطراف باسم الدول األطراف املسن

 APLC/MSP.11/2011/WP.11 
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 الرمز   العنوان
تقرير بنوم بنه املرحلـي      :حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا    

مقدم من الرئيس املعني لالجتماع احلـادي       . ٢٠١١-٢٠١٠
مسائل أخرى جوهرية   . ٤القسم رقم   . عشر للدول األطراف  

ــة ــق أهــداف االتفاقي ــساعدة، ا)أ(. لتحقي ــاون وامل  لتع
 الشفافية وتبادل املعلومات )ب(

 APLC/MSP.11/2011/WP.12 

 تقرير بنوم بنه املرحلـي    : حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا    
مقدم من الرئيس املعني لالجتماع احلـادي       . ٢٠١١-٢٠١٠

 املرفقات. ٦القسم رقم . عشر للدول األطراف

 APLC/MSP.11/2011/WP.13 

and Add.1 

تقرير بنوم بنه املرحلـي     : عمل كارتاخينا حتقيق أهداف خطة    
تقرير مقدم مـن الـرئيس املعـيَّن        . ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

. ٢القـسم رقـم     . لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف    
 إزالة األلغام

 APLC/MSP.11/2011/WP.14 

طلب متديد األجل احملدد الستكمال تدمري األلغـام املـضادة          
 مقدم من الكونغو. موجز. من االتفاقية ٥لألفراد عمالً باملادة 

 APLC/MSP.11/2011/WP.15 

 من  ٥مالحظات على الطلب املقدم من الكونغو مبوجب املادة         
 مقدم من رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف. االتفاقية

 APLC/MSP.11/2011/WP.16 

Corr.1و 

[English only] 

 APLC/MSP.11/2011/MISC.1  املشاركنيمؤقتة بأمساء قائمة 

[English/French/Spanish only] 

 من االتفاقية بشأن    ٥ من املادة    ١إعالن استكمال تنفيذ الفقرة     
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري        

 مقدم من نيجرييا. تلك األلغام

 APLC/MSP.11/2011/MISC.2 

[English only] 

 APLC/MSP.11/2011/INF.1  قائمة املشاركني

[English/French/Spanish only] 

الفريق العامل املفتوح العـضوية     . التقرير اخلتامي والتوصيات  
مقدم مـن رئـيس     . املعين بنموذج متويل وحدة دعم التنفيذ     

االجتماع العاشر لألطراف إىل االجتماع احلادي عشر للدول        
 األطراف يف بنوم بنه، كمبوديا

 APLC/MSP.11/2011/INF.2 

[English only] 

 APLC/MSP.11/2011/L.1  التقرير اخلتامي

        



 

(A)   GE.12-60721    160412    190412 

اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع احلادي عشر
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨بنوم بنه، 

  التقرير اخلتامي    

  تصويب    

  ١٢اجلزء األول، الفصل جيم، الفقرة   -١    
  : عن النص املوجود مبا يليُيستعاض  

 من  ١ من املادة    ٤ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤قاً ألحكام الفقرة    وف  -١٢
املنظمـة  : النظام الداخلي، حضرت املنظمات األخرى التالية االجتماع بصفة مراقب        

، والرابطة الدولية جلنود السالم، ومركز التثبيـت        )APOPO(الدولية للقوارض املدربة    
األرض من األلغام، والصندوق االستئماين ملنظمة      واالنتعاش الدوليني، ومنظمة تطهري     

، والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغـام       )HALO(دعم احلياة يف املناطق اخلطرة      
  .وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام، واملؤسسة السويسرية لألعمال املتعلقة باأللغام

  التذيل األول، اجلدول األول  -٢    
   ٤٠ ٧١٦ إىل ٣ود  اجملموع يف العمُيعدل  
   ١٠ ٢٥٥ ٢٢٦ إىل ٤ اجملموع يف العمود ُيعدل  

  التذييل األول، اجلدول الثاين  -٣    
عدد خمزونات األلغام اليت أبلغت مجيع الـدول        :  العنوان يف العمود الثالث إىل     ُيعدل  

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢األطراف عن تدمريها حىت 
  ٤٠ ٧١٦ الرقم يف العمود الثاين إىل ُيعدل  
   ٤٤ ٥٣٥ ١٢١ الرقم يف العمود الثالث إىل ُيعدل  
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  ٣٩ و٣٢املرفق الرابع، الفقرتان   -٤    
  :  عن النص املوجود مبا يليُيستعاض  

 فرنكاً  ١٤١ ٩٤٤ قدره   ٢٠١٠وبدأت الوحدة السنة مببلغ مرّحل من عام          -٣٢
ة مسامهات   قدمت الدول األطراف التالي    نوفمرب،/ تشرين الثاين  ٢٩وحىت   . سويسرياً

األرجنتني، أسـتراليا، إسـتونيا،     : خلطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ، وهي      
ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، آيرلندا، تايلند، تركيا، اجلزائـر، الـدامنرك، سـلوفينيا،            
سويسرا، العراق، قربص، كمبوديا، قطر، ماليزيا، موزامبيق، النـرويج، النمـسا،           

.  فرنكاً سويسرياً  ٥٥٤ ٨٥٥هذه الدول األطراف جمتمعة مببلغ      وقد تربعت   . هولندا
تعهدات بدفع تربعات للوحدة يصل جمموعهـا        باإلضافة إىل ذلك، مثة اتفاقات أو      

.  فرنكاً سويسرياً من جانب إيطاليا وبلجيكـا وكرواتيـا وكنـدا     ٢٣٠ ٨٠٠ إىل
ح هلـا   ىل أهنا قد تكون يف وضع يـسم       وأشارت بعض الدول األطراف األخرى إ      

 ٢١ ويف . ، ولكنها مل تبد التزاماً راسـخاً بـالتربع        ٢٠١١بالتربع للوحدة يف عام     
 فرنكـاً   ٢٤ ٩٢٠نوفمرب، أيضاً، بلغت اإليرادات املتنوعة املـصدر        /تشرين الثاين 

  ). ُيعزى معظمها إىل مبالغ التأمني املسددة(سويسرياً 
رام اتفاق معدل بشأن    وكلّف االجتماع العاشر للدول األطراف الرئيس بإب        -٣٩

وحدة دعم التنفيذ مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وذلك            
، وقّع رئيس االجتمـاع  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ويف . بالتشاور مع الدول األطراف 

ومدير مركز جنيف اتفاقا جديدا الغرض منه زيادة الشفافية يف تنفيذ الدعم وكفالة             
ووفقاً هلذا االتفاق، سيواصل     . عم للمساءلة أمام الدول األطراف    خضوع وحدة الد  

مركز جنيف الدويل توفري دعم اهلياكل األساسية والدعم اإلداري وغريه لعمليـات            
وعالوة على ذلك، سيقدم مركز جنيف الدعم لعملية تنظـيم          . وحدة دعم التنفيذ  

ويشمل الدعم املقدم مـن      . رات وإدارة برنامج الرعاية   برنامج العمل فيما بني الدو    
مركز جنيف الدويل إىل وحدة دعم التنفيذ وإىل برنامج العمل فيما بني الـدورات              
وإىل برنامج الرعاية كالً من إدارة املوارد البشرية، واإلدارة املالية، وإدارة املعلومات            

دمات املعلومـات واالتـصال،    الداخلية، وتوفري املكاتب واللوجستيات العامة، وخ     
دمات السفر، وإدارة املؤمترات، وتنظيم الرعاية، ودعـم املنـشورات، وإدارة           وخ

ومتّول خدمات الدعم هذه من املسامهة األساسـية لسويـسرا يف            . املوقع الشبكي 
  .مركز جنيف الدويل

  املرفق الرابع، اجلدول  -٥    
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩حىت :  التاريخ الوارد يف العنوان إىلُيعدل  
  :  عن اجلدول باجلدول التايلوُيستعاض  
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    ٢٠١١التربعات الواردة يف عام 

  ١  ٧٣٦  ألبانيا
  ٨  ٨٧٦  اجلزائر

  ٥  ٠١٣  األرجنتني
  ١٤٥  ٧٣٠  أستراليا
  ١٨  ٢٤٥  النمسا

  ٢  ٧٢٢  كمبوديا
  ٣  ٢٠٠  قربص

  ٥٠  ٣٧٤  الدامنرك
  ١  ٢٦٣  إستونيا
  ١٦  ٩٤٦  أملانيا

  ١  ٧٠٠  إندونيسيا
  ٣  ٩٠٤  العراق

  ٢٤  ٤٧٠  يرلنداآ
  ٨٣٣  ماليزيا

  ٤  ٩٢٠  موزامبيق
  ١٢  ٩٠١  هولندا
  ١٦٦  ٥٨٣  النرويج
  ٣  ٢١٣  قطر

  ١١  ٧١٦  سلوفينيا
  ٧٠  ٠٠٠  سويسرا
  ٢  ٠٠٠  تايلند
  ٣  ٥١٠  تركيا
 ٥٥٤ ٨٥٥  نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اجملموع الفرعي للتربعات الواردة حىت   

    )استناداً إىل أسعار الصرف املقدرة (٢٠١١التربعات املتوقعة يف عام 
  ٦٤  ٧٠٠  بلجيكا
  ٩٥  ٠٠٠  كندا

  ١١  ٦٠٠  كرواتيا
  ٥٩  ٥٠٠  إيطاليا

 ٢٣٠ ٨٠٠  نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اجملموع الفرعي للتربعات املتوقعة حىت   
    إيرادات متنوعة

  ٢٤ ٩٢٠  نوفمرب / تشرين الثاين٢١اجملموع الفرعي لإليرادات املتنوعة حىت   
    املبالغ املرحلة

 ١٤١ ٩٤٤  ٢٠١٠اجملموع الفرعي للمبالغ املرحلة من عام   
 ٩٢٧ ٥٩٩  نوفمرب / تشرين الثاين٢٩جمموع اإليرادات حىت   

    املصروفات
  ٦٨٢  ١٨٣  املرتبات والتكاليف االجتماعية

  ٨٣  ٤٣٨  سفر املوظفني
  ٤٨  ٩٩٨  رسوم وسفر االستشاريني

  ١٦  ٠٢٠  الترمجة
  ١٠  ٥٠٨  املنشورات

  ٧  ٨٦٨  قاعات االجتماعات والوجبات
  ٣  ٦٥٨  مصروفات متنوعة

 ٨٥٢ ٦٧٣  نوفمرب/ تشرين الثاين٢١جمموعات املصروفات املقيدة حىت   
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  ٢٠ و١٩ و١٨ و١٧املرفق اخلامس، الفقرات   -٦    
  :  عن الفقرات املوجودة مبا يليُيستعاض  

مويل اإلضايف، ميكن تعزيز وتوسيع اخلطة األساسية لوحدة        ورهناً بتوافر الت    -١٧
مساعدة الدول األطراف يف تنفيـذ      ) أ: (دعم التنفيذ وميزانيتها يف اجملاالت التالية،     

األحكام الواردة يف خطة عمل كارتاخينا بشأن مساعدة الضحايا، وتقيـيم هـذه             
وطنية جلهود الدول   دعم التقييمات ال   )ب(املساعد واستخالص الدروس املستفادة؛     

األطراف يف جمال إزالة األلغام مبوجب خطة عمل كارتاخينا واستخالص الـدروس            
دعم األنشطة املتعلقة بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، مبـا          ) ج(املستفادة منها؛   

يشمل تكوين فرقة عمل رفيعة املستوى معنية بعاملية اتفاقية حظر األلغـام املـضادة          
دعم استخدام وسائل االتصال اإللكترونية والبـصرية وغريهـا مـن           ) د(لألفراد؛  

الوسائل احلديثة لتعميم التعهدات اليت قطعتها الدول األطراف ومـؤمتر كارتاخينـا            
وستعمل وحدة دعم التنفيذ على كفالة أن يغطي أي         . وإتاحتها لألشخاص املعوقني  

وسـتقدم  .  اإلضـافية املطلوبـة   متويل إضايف مجيع النفقات املتصلة باملوارد البشرية      
 ومعلومات حمدثة إىل جلنة التنسيق واجتماع اللجنة الدائمـة املعنيـة            الوحدة تقريراً 

باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بشأن التعديالت اليت قد يستوجب التمويل اإلضايف   
  .  أعاله١٥ إىل ١٠إدخاهلا على اخلطة األساسية الواردة يف الفقرات من 

  عم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية لوحدة دعم التنفيذ د    
ال تدخل يف هذه امليزانية التكاليف املتعلقة باهلياكل األساسية واخلـدمات             -١٨

احليز املكتيب، وتكنولوجيا املعلومـات، واالتـصاالت   (األساسية اليت تدعم الوحدة   
 املنشورات، ودعم تكاليف الـسفر، وإدارة       السلكية والالسلكية، والربيد، وتنسيق   

). املوارد البشرية، واحملاسبة، ومراجعة احلسابات وغري ذلك من بنود الدعم اإلداري          
ة ملركز جنيف الدويل هذه التكاليف، على أساس األموال الـيت     وتغطي امليزانية العام   

 يف   فرنك سويـسري   ٢٢٥ ٠٠٠ توفرها سويسرا، وقد بلغت هذه التكاليف قرابة      
 متسقاً مع   ٢٠١٢وُيتوقع أن يكون مستوى الدعم العام املقدم يف عام          . ٢٠١٢ عام

ويرجع الفرق يف القيمة املقدرة هلذا الدعم خالل السنوات األخرية          . املستوى السابق 
إىل رصد مركز جنيف الدويل ملستويات الدعم الفعلي بصورة أكثر دقة، وخفـض             

  .  مركز جنيف بشأن إدارة املنشورات الدعم إىلةالطلبات املقدمة من وحد
وإذا كانت ميزانية وحدة دعم التنفيذ تغطي التكاليف املرتبطة بتقدمي الدعم             -١٩

الرئاسة والرؤساء املشاركني يف إعداد برنامج العمل بني الدورات، فـإن            الفين إىل 
 فرنك  ١٦٥ ٠٠٠ميزانية مركـز جنيف الدويل تغطي التكاليف اليت يبلغ جمموعها          

سويسري واليت تتعلق باملرافق، والترمجة الفورية، واألمور التنظيمية املرتبطة بربنامج          
  . العمل بني الدورات، وذلك أيضاً على أساس األموال اليت تقدمها سويسرا
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وإذا كانت ميزانية وحدة دعم التنفيذ تغطي التكـاليف املرتبطـة بتقـدمي       -٢٠
، فإن ميزانية مركز جنيف الدويل تغطـي        توجيهات استراتيجية إىل برنامج الرعاية    

التكاليف املرتبطة بإدارة برنامج الرعاية، وذلك أيضاً على أسـاس األمـوال الـيت              
 فرنك سويسري يف    ٤٠ ٠٠٠وُيتوقع أن تبلغ هذه التكاليف حنو       . سويسرا تقدمها
  .٢٠١٢ عام

        


