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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع الثاين عشر
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧- ٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت‘٢‘)ب(١٠البند 
    النظر يف وضع االتفاقية وسري عملها بوجه عام

  باأللغام اليت ُتطبَّق على املناطق املزروعة " إجراءات عقالنية"إعداد 
  ٥بعد انتهاء اآلجال األصلية أو املمددة لتنفيذ املادة  ُتكتشف

 مناطق ملغومة اليت تكتشف    للدول األطراف مقترحة   إجراءات عقالنية     
   انقضاء اآلجالبعد مل تكن معروفة يف السابق 

مقدم من الرئيسني املـشاركني للجنـة الدائمـة املعنيـة بإزالـة األلغـام                   
   *)وزامبيا اإندونيسي(

  معلومات أساسية    
الحظ االجتماع احلادي عشر للدول األطراف أن االتفاقية مل تتناول كيفية التعامـل               -١

يف احلاالت اليت تكتشف فيها دول أطراف مناطق ملغومة مل تكن معروفة يف السابق بعد املوعد                
شدة يف هذه احلـاالت،     ضرورة االستجابة بصورة را   "كما الحظ االجتماع    . األخري احملدد هلا  

وفقاً ملا هو راسخ يف موضوع االتفاقية وأهدافها، وعدم تقويض االلتزامات القانونية املتـصلة              
أن جيـري   "وطلب االجتمـاع    . "بسرعة تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة        

إلعداد إلجراء مناقشات   الرئيس، بدعم من جلنة التنسيق، مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية وا          
 بغية تقدمي توصيات للنظـر  ٢٠١٢مايو /بناءة هبذا الشأن خالل اجتماع اللجان الدائمة يف أيار     
  ."فيها من جانب االجتماع الثاين عشر للدول األطراف

__________ 
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وبطلب من الرئيس، اضطلع الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة بدور رئيسي يف هذه              -٢
اللجنة الدائمة وغريها من اجلهات الفاعلة، وإتاحة الفرصة إلجـراء          املسألة عن طريق إشراك     

وعقب االجتمـاع،   . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢مناقشات بناءة خالل اجتماع اللجنة الدائمة يف        
وأوضحت كل اجلهـات  . واصل الرئيسان املشاركان مشاوراهتما مع اجلهات الفاعلة املهتمة      

شدة، على أال تكون هذه االستجابة مبثابـة تعـديل          املعنية احلاجة إىل االستجابة بصورة را     
وعليه، يرغب الرئيسان املشاركان اقتراح التعهدات التالية على        . لالتفاقية أو أن تعترب كذلك    

مناطق ملغومة مل تكـن    الدول األطراف لاللتزام هبا يف احلاالت االستثنائية اليت ُتكتشف فيها           
  . دد هلامعروفة يف السابق بعد املوعد األخري احمل

  االستجابة العقالنية املقترحة     
  :تتعهد الدول األطراف مبا يلي ...  -٣

إذا اكتشفت إحدى الدول األطراف، على حنو استثنائي، بعد انتهاء األجـل              )أ(  
 من ٥-٢وفقاً للتعريف الوارد يف املادة      (، وجود منطقة ملغومة     ٥األصلي أو املمدد لتنفيذ املادة      

، مبا يف ذلك منطقة ُزرعت باأللغام حديثاً، مشمولة بواليتها أو خاضـعة لـسيطرهتا               )االتفاقية
وُيعرف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف أهنا كذلك، ينبغي هلذه الدولة أن تبلغ                 

العمل على ضمان    الدول األطراف يف احلال، وأن تتعهد بالقيام يف أقرب وقت ممكن بتدمري أو            
  ؛ مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املنطقة امللغومةتدمري

إذا رأت الدولة الطرف أهنا لن تتمكن من تدمري أو العمل علـى ضـمان                 )ب(  
تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املنطقة امللغومة قبل اجتماع الدول األطراف أو املـؤمتر           

هلا أن تقدم طلب متديد، على أن تكـون         ، فينبغي   )أيهما يكون أوالً  (االستعراضي القادمني   
فترة التمديد قصرية ما أمكن وال تتجاوز عشر سنوات، ويقدم الطلب إما إىل ذلك االجتماع        
لألطراف أو إىل املؤمتر االستعراضي إذا مسح بذلك توقيت اكتشاف املنطقة، أو إىل اجتماع              

وقت اكتشاف املنطقة، وذلـك     األطراف أو املؤمتر االستعراضي التاليني إذا مل يسمح بذلك          
 ووفقاً لعملية تقدمي طلبات التمديد اليت اُتفق عليهـا يف           ٥عمالً بااللتزامات الواردة يف املادة      
 للعملية املتفق عليهـا يف      كما ينبغي حتليل الطلبات وفقاً    . االجتماع السابع للدول األطراف   

تخذ القـرار بـشأن طلبـات       ، ويُ ٢٠٠٨االجتماع السابع للدول األطراف املتبعة منذ عام        
  ؛٥ للمادة التمديد وفقاً

ستواصل الدول األطراف املعنية بالقرار أعاله الوفاء بالتزاماهتـا املتعلقـة             )ج(  
 من االتفاقية، مبا يف ذلك االلتزام بالتبليغ عن مواقع مجيـع املنـاطق              ٧بالتبليغ مبوجب املادة    

لى ألغام مضادة لألفـراد مـشمولة بواليتـها         امللغومة اليت حتتوي أو يشتبه يف أهنا حتتوي ع        
وينبغي لكل واحدة مـن  . خاضعة لسيطرهتا، والتبليغ عن حالة برامج تدمري تلك األلغام    أو

الدول األطراف أن تواصل تقدمي معلومات حمدثة عن هذه املناطق وعن التزاماهتا األخرى إىل              
  .ؤمترات االستعراضيةاجتماعات اللجان الدائمة، واجتماعات الدول األطراف وامل

        


