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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 ٩البند 
  ٥طلبات التمديد وعملية تقدمي طلبات التمديد مبوجب املادة 

 تفاقية من اال٥ملادة ا أفكار بشأن عملية التمديد مبوجب    

مقدمة من رئيس االجتماع احلادي عشر للدول األطـراف، باسـم الـدول                 
   من االتفاقية٥األطراف املكلفة بتحليل الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

  عملية إعداد طلبات التمديد، وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها    
ء عملية إلعـداد    إنشا" على   ٢٠٠٦وافق االجتماع السابع للدول األطراف يف عام          -١

 واُتفق على   ." من االتفاقية وتقدمي تلك الطلبات والنظر فيها       ٥طلبات التمديد مبوجب املادة     
  : أن تشمل العملية العناصر التالية

تقـدمي  " على ٥ع الدول األطراف اليت تطلب متديداً يف إطار املادة    جِّشتأن    )أ(  
  األطـراف   موعد انعقاد اجتماع الدول    طلبها إىل الرئيس قبل ما ال يقل عن تسعة أشهر عن          

  ؛" فيه البّت يف الطلبيتعنيمؤمتر االستعراض الذي  أو
ُيخبِر الرئيس الدول األطراف، لدى تلقي طلب التمديد، بتقدمي الطلب          "أن    )ب(  

  ؛" يف الشفافيةنصوص عليهاويتيحه للجميع، مع مراعاة ممارسة االتفاقية امل
واملقـررون  ئمـة واملـشتركون يف رئاسـتها        ؤساء اللجان الدا   ر ُيكلف  )ج(  

إيضاحات للوقائع املطلوبـة    : بيِّن، يف مجلة أمور، ما يلي     ي للطلب   حتليلبإعداد  "املتشاركون  
 من الدولة طالبة التمديد؛ وخطط إزالة األلغام لفتـرة التمديـد؛ واالحتياجـات              واردةوال

  ؛"والثغرات يف جمايل املوارد واملساعدة
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واملقـررون  ساء اللجان الدائمة واملـشتركون يف رئاسـتها         رؤيقوم  "أن    )د(  
، بالتعاون تعاوناً كامالً على     التحليل طالبة التمديد، لدى إعداد      األطرافاملتشاركون والدول   

  ؛"توضيح املسائل وحتديد االحتياجات
واملقـررون  رؤساء اللجان الدائمة واملـشتركون يف رئاسـتها         يعتمد  "أن    )ه(  

وعند االقتضاء،  ،  التحليل، لدى إعداد    تشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد     ، بال املتشاركون
يف جمال إزالة األلغام، واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة         املكتسبة  على اخلربة   

  ؛ "دعم تنفيذ االتفاقية لتقدمي الدعم
ـ     يقدِّم الرئيس، نيابةً  "أن    )و(   ررين املتـشاركني،    عن الرؤساء املتشاركني واملق
 إىل الدول األطراف قبل فترة طويلة من انعقاد اجتماع الدول األطـراف أو مـؤمتر                التحليل

  ".  للدولة طاِلبة التمديدة احملددللمهلةاالستعراض السابق 

  أساليب العمل املستخدمة يف حتليل الطلبات    
 للمـرة األوىل يف     العملية اليت حددها املؤمتر السابع للدول األطـراف اسـُتخدمت           -٢
وكانت أول مهمة اضطلعت هبا الدول . وباتت تستخدم بشكل سنوي بعد ذلك ٢٠٠٨ عام
 هي االتفاق على أساليب     ٢٠٠٨يف عام   ) "فريق التحليل ("طراف املكلفة بتحليل الطلبات     األ

  : العمل، ومت االتفاق على اجلوانب الرئيسية التالية
تحليـل، خلُـَص الفريـق إىل أن الرؤسـاء     فيما يتعلق باجلهود السابقة لل   )أ(  

يف رئاسة اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام بإمكاهنم، بـدعمٍٍ مـن املقـررين              املتشاركني  
للجنة، زيادة كفاءة العملية بالبّت أولياً يف مدى اكتمال الطلبات والسعي فـوراً             املتشاركني  

  أجل إجراِء حتليلٍ كامل؛ إىل احلصول على ما قد يلزم من معلومات إضافية من
 يف مقـررات    تبإمكان فريق التحليل أن يستفيد من اخلربة الفنية اليت ورد           )ب(  

االجتماع السابع للدول األطراف، ومت التفاهم على أن اخلربة الفنية ميكن أن ُتـسَتمد مـن                
  ادر ومبجموعة متنوعة من األشكال؛جمموعة متنوعٍة من املص

املصاحل، خلَُص فريق التحليل إىل أن الرئيس سـيطلب         فيما يتعلق بتضارب      )ج(  
إىل أعضاء فريق التحليل أن يعتذر عن حتليل طلباهتم هم أو حتليل طلبٍ يوجد لديهم تضارب                

   مع الدولة الطرف املقدمة للطلب؛مصاحل معه، من قبيل نزاعٍ على أراضٍ أو على سيادة
تحليل إىل أن بإمكانه تنظيم عمله      فيما يتعلق بإعداد التحليل، َخلَُص فريق ال        )د(  

بقدرٍ أكرب من الفعالية باستحداثه أشكاالً أو قوائم مرجعية تكون مبثابة أدوات قد تساعده يف               
تعليقه على مدى اكتمالِ املعلومات املقدمة وجودهتا والتأكد من أن فريق التحليـل يـويل               

وقت الحقٍ قائمةً مرجعية ُتراعـى      ووضَع فريق التحليل يف     . الطلبات املقدمة معاملةً متساوية   
  ؛ من االتفاقية ومقررات االجتماع السابع للدول األطراف٥ من املادة ٤فيها أحكام الفقرة 
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فيما يتعلق بعملية اختاذ القرارات، ُخِلص إىل أنه ينبغي لفريق التحليـل أن               )ه(  
ومت التفاهم على أنه،    . يسعى إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء يف مجيع جوانب عملية التحليل           

يف حال وجود اختالفات يف اآلراء بشأن التحليالت، توجد جمموعة متنوعة من األساليب من      
  .أو إدراج وجهات نظر خمتلفة عن التحليل/أجل البت يف التحليالت و

  سري تطبيق العملية حىت الوقت الراهن    
االجتماع التاسع للدول   مؤمتر رمسي منذ    /جيري النظر يف الطلبات خالل كل اجتماع        -٣

يوثّق اً  مؤمتر، يقدم رئيس فريق التحليل تقرير     /وخالل كل اجتماع  . ٢٠٠٨األطراف يف عام    
وعالوة على ذلك، قدم التقرير اخلتامي للمـؤمتر        . تطبيق العملية وأساليب العمل خالل العام     

لنقـاط  وا. ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨االستعراضي الثاين معلومات عن استخدام العملية خالل عامي         
  : الرئيسية اليت أُشري إليها هي

 مبخطط مقترح    الطالبة للتمديد  زودت وحدة دعم التنفيذ الدول األطراف       )أ(  
، وأُرفق هذا املخطط بـالتقرير      ٥يف طلبات التمديد مبوجب املادة      املعلومات الواردة   لتنظيم  

يت قدمت طلبـات     معظم الدول األطراف ال    تاستخدمو. اخلتامي للمؤمتر االستعراضي الثاين   
ميع الدول األطـراف    عالوة على ذلك، أتيحت معلومات جل      و .هذا املخطط املقترح  التمديد  

املـساعدة  إلطالعها على   اليت قدمت طلباً أو قد حتتاج إىل تقدمي طلب يف املستقبل القريب             
  ؛فرة من وحدة دعم التنفيذااملتو

ين منظم وميكن التنبؤ    تمديد إىل وضع جدول زم    الأدت عملية إعداد طلبات       )ب(  
ويعين ذلك أنه ينبغـي ألي       . وحتليلها والنظر فيها   ٥ التمديد مبوجب املادة     به لتقدمي طلبات  

 النهائي أن تقـدم  هاحبلول موعدالتزاماهتا  تنفيذدولة طرف ترى أهنا ستكون غري قادرة على   
ل النهائي احملدد   األج يسبق يمؤمتر استعراض آخر  طلبها قبل آخر اجتماع للدول األطراف أو        

 وبالنظر إىل توقيت اجتماعات الدول األطراف واملؤمترات االستعراضية، ينبغي عادة تقدمي .هلا
ومع ذلك، مت يف الكثري من املناسبات إرسـال         . مارس من كل عام   / آذار ٣١الطلبات حبلول   

دل وقد أعاق ذلك جهود فريق التحليل بسبب تقليل فـرص تبـا           . الطلبات يف تاريخ متأخر   
التـأخر أكثـر    اً  ونتج عن ذلك أيـض    . اآلراء بني الفريق والدول األطراف املقدمة للطلبات      

ـ                مما اذ ينبغي يف إكمال بعض التحليالت، مما يؤثر يف قدرة مجيع الدول األطراف علـى اخت
  قرارات عن علم بشأن الطلبات؛

نة الدائمـة   لجل الذي أجراه الرئيسان املتشاركان   " التحليل األويل "تبّين أن     )ج(  
كـون  ضروري للغاية من أجل احلصول على معلومات إضـافية قـد ت           املعنية بإزالة األلغام    

  ضرورية إلجراء حتليل مكتمل؛
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 كانت األساس الذي استخدمه  ٢٠٠٨القائمة املرجعية اليت وضعت يف عام         )د(  
بات معاملـةً   أعضاء فريق التحليل لتنظيم ُمدخالهتم هيكلياً ولضمان إيالء كل طلبٍ من الطل           

  ؛نية ما أعّدوه من حتليالت يف هناية املطافوحَّدة، كما استخدموها أساساً لبم
الدوليـة  لجنـة   والخبربات احلملة الدولية حلظر األلغام األرضـية،        اسُتعني    )ه(  
 . واسـعة اتبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نظراً ملا هلذه املنظمات من خربواألمحر، للصليب  
اخلرباء بشأن تقنيات إزالة األلغام وغريهـا مـن التقنيـات           ول على توجيهات    احلصوطُلب  

وقدَّمها مركز جنيف الـدويل إلزالـة       املشتبه يف أهنا خطرة      املناطق   لإلفراج عن املستخدمة  
األمحـر بـشأن املـسائل      الدولية للصليب   لجنة  ال والُتمست آراء    .األلغام ألغراض إنسانية  

 إزالـة   مسامهات من اجلهات الرائدة يف جمال     ذلك، طُلبت وقُّدمت    وباإلضافة إىل    .القانونية
  ؛الطالبة للتمديد  األطرافيف الدولالعاملة األلغام لألغراض اإلنسانية 

سعى فريق التحليل إىل ضمان أن يكون النهج الذي يتَّبعـه فيمـا يتعلـق          )و(  
وشارك الرؤسـاء   . ة لالتفاقية بالدول األطراف الطالبة هنجاً متوافقاً مع روح التعاون احلقيقي        

الذين ترأسوا جمموعة الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات يف حوار مع الدول األطـراف     
إيضاحات إضافية ملختلف املسائل، وقدموا املشورة بـشأن        فالتمسوا كتابةً   ،  الطالبة للتمديد 

مناقشة إجراء   إىل   مديدالطالبة للت طرائق حتسني الطلبات، ودعوا ممثلي مجيع الدول األطراف         
حيـث  واستجابت غالبية الدول الطالبة للتمديد بصورة جيدة،        . التحليل غري رمسية مع فريق   

  ؛قدمت إيضاحات إضافية بشأن طلباهتا، كما قدم العديد منها طلبات منقحة وحمسنة
طُلب من الدول األطراف الطالبة للتمديد تضمني الصَيغ النهائية لطلبـات             )ز(  
 موجزاً تنفيذياً يقع بني صفحتني ومخس صـفحات ويتـضمن استعراضـاً عامـاً               التمديد

وأُشَري كـذلك إىل  . للمعلومات الضرورية من أجل البت يف الطلب بناًء على معلومات وافية 
أنه، بغية املوازنة بني ضرورة االطالع على املعلومات وضرورة النظر يف التكاليف اليت قـد               

 من الطلبات، طُلب أال تترجم سـوى امللخـصات التنفيذيـة            تترتب على ترمجة عدد كبري    
املؤمتر، على أن تتـاح الطلبـات املفـصلة         /للطلبات بوصفها من الوثائق الرمسية لالجتماع     

  . لالطالع عليها بلغاهتا األصلية يف موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت

  مزايا عملية إعداد طلبات التمديد وتقدميها والنظر فيها    
على اإلطالق بشأن   مشوالً  املعلومات  عن تقدمي أكثر    عملية طلب التمديد    " أسفرت  -٤

وباإلضافة إىل ذلك، اغتنمت بعض      .طالبة للتمديد حالة التنفيذ من جانب عدة دول أطراف        
تمديـد إلعـادة تنـشيط    ال الفرصة املتاحة من خالل طلب       الطالبة للتمديد الدول األطراف   
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 وللتدليل على إمساكها بزمام األمور علـى الـصعيد        إلزالة األلغام،    الوطنية   ةاالهتمام باخلط 
  .)١("فترة زمنية قصرية نسبياًغضون  التنفيذ يف على إمكانيةالوطين و

أن بعض الدول األطراف اليت قدمت طلبات،       "اً  باستمرار أيض أبرزت عملية التحليل      -٥
تزال تفتقر إىل معلومات     فاذ، ال كانت، بعد عشر سنوات تقريباً من دخول االتفاقية حيز الن         

مواقع مجيع املناطق املزروعة باأللغام اليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على             "واضحة عن   
، وهي مسألة يتعني على الدول      "ألغام مضادة لألفراد، وختضع لوالية هذه الدول أو سيطرهتا        

ومتـت  . )٢(االتفاقيـة  مـن  ٧املادة  األطراف أن تقدم تقريراً بشأهنا وفقاً اللتزاماهتا مبوجب         
، وال سـيما    ٥ مجيع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة         على"التوصية أكثر من مرة بأن      

الدول اليت قد تعتقد أهنا حتتاج يف املستقبل إىل تقدمي طلب متديد، بـأن تكثـف وتـسّرع                  
اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا    جهودها الرامية إىل حتديد مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام و         

واليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد، وتقدمي تقرير عـن هـذه                 
  . )٣("املناطق

سـوى  الدول األطراف   أال تطلب    أمهية" باإلضافة إىل ذلك، أشارت العملية إىل     و  -٦
ام األرضية واملعلومات األخـرى     بيانات عن التلوث باأللغ   تقييم  مع و الفترة الزمنية الالزمة جل   

، مث تقدمي طلـب ثـان       "املعلوماتوضع خطة تطلعية جمدية باالستناد إىل هذه        لذات الصلة   
ومن مث وضع خطط حتدد بدقة املهلة       إىل فهم أوضح لنطاق التحديات      اً  يتضمن اخلطط استناد  

  .)٤(٥ الزمنية الالزمة إلمتام تنفيذ املادة
 .مؤمترات رمسية الختاذ قرارات بشأن الطلبـات      /تماعاتوتتوجت العملية بعقد اج     -٧

اختذت الدول األطراف قرارات تتصل بكل      "الطلبات،  ب اختاذ القرارات املتعلقة  وباإلضافة إىل   
وأصـبحت هـذه     .طلب، وسجلت يف العديد من احلاالت أوجه تفاهم وشواغل مشتركة         

ا الدول األطراف يف طلباهتا، مبا يف       القرارات اإلضافية، إىل جانب االلتزامات اليت أعلنت عنه       
خالل فترات التمديد، وسائل مهمة تـستخدمها الـدول         سنوياً  لتقدم املتوقع إحرازه    اذلك  

   .)٥("٥األطراف لقياس التقدم احملرز يف تنفيذها للمادة 

__________ 

عمال وتكديس وإنتاج ونقل    التقرير النهائي للمؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف اتفاقية حظر است           )١(
 . ٧٧، اجلزء الثاين، الفقرة األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

 . ٨التقرير اخلتامي لالجتماع العاشر للدول األطراف، املرفق الثاين، الفقرة  )٢(
 .)أ(٢٣التقرير اخلتامي لالجتماع العاشر للدول األطراف، اجلزء األول، الفقرة  )٣(
 للمؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل             التقرير النهائي  )٤(

  .٧٤، اجلزء الثاين، الفقرة األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
التقرير النهائي للمؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل               )٥(

 .٧٣، اجلزء الثاين، الفقرة م املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغاماأللغا



APLC/MSP.12/2012/4 

GE.12-62802 6 

  التحديات اليت تواجه عملية إعداد طلبات التمديد وتقدميها والنظر فيها    
وخـالل  . ل األطراف من هذه العملية بالرغم من التحـديات        لقد استفادت الدو    -٨

أن االلتزام املطلوب مـن جانـب        "٢٠٠٨االجتماع التاسع للدول األطراف، ذُكر يف عام        
فدراسة العشرات مـن صـفحات   . أعضاء فريق التحليل كان أكرب مما ينبغي بالنسبة للبعض    
 أن الوفـود مـستعدة للمـشاركة        الطلبات كان عبئاً ثقيالً، شأنه يف ذلك شأن التأكد من         

بيد أنه كان عبئاً تقبلته الدول األطراف على        . مشاركة نشطة طيلة ساعات من االجتماعات     
علم منها به، عندما قررت أن تتوىل، أو يف بعض احلاالت، عندما تنافست منافسة شـديدة                

الـدول  "صـى  وعليه، تو. "على أن تتوىل، مناصب الرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني  
األطراف الساعية إىل َتَولّي مسؤولية عضوية فريق التحليل واملتقبلة هلذه املسؤولية بأن حتـيط             

وسعت وحدة  . "علماً بأن َتَولّي هذه املسؤولية يقتضي قدراً ال يستهان به من الوقت واجلهد            
ـ               رض دعم التنفيذ إىل تبسيط هذه العملية ألعضاء فريق التحليل عن طريق اسـتخالص وع

  . اجلوانب الرئيسية للطلبات
عملية إعـداد طلبـات     "ويف االجتماع العاشر للدول األطراف، ذُكر مرة ثانية أن            -٩

 تشكل عبئاً ثقيالً على ممثلي الدول األطـراف املكلفـة بتحليـل             ٥التمديد مبوجب املادة    
زيـادة  ول. ومن املهم أن تبقى عملية التحليل موجهة من قبل الـدول األطـراف            . الطلبات

مساعدة الدول األطراف يف االستمرار يف قيادة هذه العملية بفعالية، ينبغي على الـرئيس أن               
مثل احللقات الدراسيــة    (نظر، بدعم من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، يف السبل والوسائل           ي

الكفيلة بزيادة معارف فريـق التحليل وخرباته فيما يتعلـق         ) وحلقات العمل، وما إىل ذلك    
وعالوة على ذلـك، نظمـت       ".٥سائل التقنية الواردة يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة         بامل

   .وحدة دعم التنفيذ حلقات دراسية ألعضاء فريق التحليل املهتمني
يف أنـه   "بنوم بنه املرحلي لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف         وجاء يف تقرير      -١٠

 ٢٠١١مـارس   / آذار ٧ العمل املعقـودة يف      حني أُعرب على نطاق واسع عن التقدير حللقة       
ملمثلي الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات، لوحظ أن املشاركة واملـسامهة يف عمليـة              

 قـع ستوى املتوالتحليل من جانب معظم الدول األطراف املكلفة بتنفيذ هذه املهمة أقل من امل  
ل إتاحة ما يلزم من حتليل ونقـاش        واقُترح أن متعن الدول األطراف النظر يف ُسبُ          ."واملأمول

  .معّمقني للطلبات لضمان أن يكون املعيار هو تقدمي طلبات عالية النوعية
طلبـات  أن عملية    الحظ"وعليه، فإن االجتماع احلادي عشر للدول األطراف قد           -١١

 تلقي عبئاً ثقيالً على ممثلي تلك الدول األطراف املكلفـة بتحليـل             ٥التمديد يف إطار املادة     
أوصى يف هذا السياق بأن تعكف الدول األطراف املكلفـة هبـذه العمليـة يف                و ،الطلبات

 على النظر يف العملية حىت الوقت الراهن بغية حتديد أساليب فعالة تكفل إعـداد           ٢٠١٢ عام
تقدمي توصيات بشأن هذه املسألة للنظـر فيهـا يف          طلبات وحتليالت عالية اجلودة، من أجل       

  ". االجتماع الثاين عشر للدول األطراف
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  كفالة استمرار تقدمي طلبات عالية اجلودة    
طلبات التمديد عالية اجلودة ينبغي أن توفر التفاصيل والوضوح على حـد سـواء                -١٢
ه منذ دخول االتفاقيـة     ازإجنيتعلق بتحديات التنفيذ األساسية لكل دولة طرف، وما مت           فيما

ه خالل فترة التمديد إجنازه واخلطة املتعلقة بكيفية معاجلة ما يتعني     إجنازحيز النفاذ، وما ينبغي     
ومثلما أُشري إليه، أسفرت عملية تقدمي طلبات التمديد عن أمشل مـا أُعـد مـن                . املطلوبة

 وكانت بعض الطلبـات     .معلومات عن حالة التنفيذ لدى العديد من الدول األطراف الطالبة         
ومن املهم تقدمي التفاصيل وحتري الوضوح مـن        . أو الوضوح /املقدمة تفتقر إىل التفاصيل و    

طـراف مـن اختـاذ      أجل متكني فريق التحليل من أداء عمله بفعالية ومتكني مجيع الدول األ           
  .القرارات عن علم

ة الطرف الطالبـة    وتكتسي التفاصيل والوضوح أمهية ألن بإمكاهنما مساعدة الدول         -١٣
وحسبما ورد يف التقريـر النـهائي       . للتمديد يف االستفادة من طلبها كوسيلة حلشد املوارد       

يف جمال إزالة األلغـام     تويل زمام األمور على الصعيد الوطين       "للمؤمتر االستعراضي الثاين فإن     
تـشمل  صر  ، على عنا  "املضادة لألفراد وغريها من أخطار املتفجرات ينطوي، يف مجلة أمور         

 من حيث احلجم واملوقع والنوعية، أو التزام        ٥واضح للتحدي املتمثل يف تنفيذ املادة       الفهم ال "
 ٥تنفيذ املادة إلمتام طموحة لكنها اقعية وخطة وضع " و"باكتساب هذا الفهم على حنو سريع   

 تلبيةًوجود هذه العناصر لن يضمن تدفق املوارد        "كما يشري التقرير إىل أن      ". أقرب وقت يف  
إىل حـد    من املرجح     لكنه يبّين أن تويل زمام األمور على الصعيد الوطين جيعل          لالحتياجات،

  ". أن يزداد التعاون بني احملتاجني والقادرين على تقدمي املساعدةكبري 
املخطط املقترح لتنظيم احملتوى الوارد يف طلبات التمديد مبوجـب   : ١التوصية رقم     

ية جيدة وينبغي للدول األطراف الطالبة للتمديد استخدامه بطريقـة           يشكل نقطة بدا   ٥املادة  
  . تتسم باملرونة، مع تكييفه، إذا اقتضى األمر، حبسب الظروف الوطنية

لنطاق التحديات املاضـية    اً   ينبغي تضمني طلبات التمديد توضيح     :٢التوصية رقم     
عرف أهنا مزروعة بألغام مـضادة      املناطق اليت يُ  "مثل  (والراهنة بصورة تتسق مع لغة االتفاقية       

  .، وما إىل ذلك"م مضادة لألفراداملناطق اليت ُيشتبه يف أهنا مزروعة بألغا"، "لألفراد
 مع اإلشارة إىل أن الدول األطراف وافقت يف االجتماع التاسـع            :٣التوصية رقم     

االستفادة  "للدول األطراف، حبسب االقتضاء، على تنفيذ التوصيات الواردة يف ورقة تتناول          
من مجيع الطرق العملية الناشئة بغية اإلفراج، بسرعة أكرب وبدرجة عالية من الثقـة، عـن                

، وينبغي للدول األطـراف الطالبـة       "املناطق املشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد        
للتمديد أن تضّمن خططها التوقعات املتصلة باإلفراج عن هذه املناطق وتفـصيلها حبـسب              
استخدام عمليات املسح غري التقين أو التقين أو التطهري، مع توضيح حجم املناطق بوضـوح               

  ). بالكيلومترات أو األمتار املربعة(واتساق 
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  .تعترب التفاصيل مهمة، وكذلك إمكانية الوصول إليها  -١٤
ء ينبغي للدول األطراف الطالبة للتمديد إيالء االعتبار الواجب للندا: ٤التوصية رقم   

 لكفالة تضمني الصَيغ النهائية لطلبات التمديد موجزاً        ٢٠٠٨الذي أُطلق للمرة األوىل يف عام       
تنفيذياً يقع بني صفحتني ومخس صفحات من أجل البت يف الطلب بناًء علـى معلومـات                

ومرة أخرى، ينبغي أن يشمل ذلك وضوح حتديات التنفيذ األصلية املطروحـة أمـام              . وافية
ه واخلطة املتعلقة إجنازه منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، وما ينبغي إجنازما مت الدولة الطرف، و 

وكل وصف للعمل الذي أُجنـز      . ه خالل فترة التمديد املطلوبة    إجنازبكيفية معاجلة ما يتعني     
مثل، عدد املناطق (للمعلومات على أساس سنوي   املخطط إلجنازه ينبغي أن يشمل تفصيالً      أو

  ).  ذلكوحجمها، وما إىل
يتعلق  ومما ال شك فيه أن اخلطة املفصلة إلزالة األلغام تعد من املعلومات املهمة فيما               -١٥

مبقـررات    بالتمديد املقترح، وهي ما ُيطلب من الدول األطراف الطالبة للتمديد تقدميه عمالً           
ة علـى   ومن املتوقع أن تكون الدول األطراف الطالبة للتمديد قادر        . مؤمتر األطراف السابع  

تقدمي خطط أكثر تفصيالً لفترة متتد من سنتني إىل مخس سنوات، والتسليم بصعوبة تقـدمي               
 فترة طلب التمديد، فالظروف ستتبدل بعد ثـالث إىل          لخطط تذهب ألبعد من ذلك خال     

قد تكون نتائج جهود حشد املوارد خمتلفة بشكل كبري عن التوقعات، وقـد             (مخس سنوات   
د ُتكتشف حقول ألغام جديدة أو أساليب جديدة تكون قد أدت           حتدث كوارث طبيعية، وق   

   ).إىل زيادة كبرية يف وترية العمل، وما إىل ذلك
الدول األطراف الطالبة للتمديد ينبغي أن تغتنم الفرصـة إلبـراز            :٥التوصية رقم     

جدية التزامها بالشروع يف أقرب وقت ممكن يف العمل على التنفيذ، وذلك عن طريق تضمني               
 توضح نوعية ومقدار ما سُينجز خالل فترة تصل إىل مخس سنوات            )أ( مفصلة   طلباهتا خططاً 

مثل املـوارد البـشرية،     (واجلهة اليت ستتوىل العمل وتوضيح املكان والوقت واملوارد املتاحة          
 أن تذكر، عنـد     )ب( ؛، وحتديد مقدار املوارد املطلوبة ومصدرها     )واملعدات، وما إىل ذلك   

  . توقعات األولية للتقدم الذي سيحرز يف السنوات الالحقةالضرورة، ال
ينبغي للدول األطراف النظر يف اختاذ قرارات بشأن طلبات التمديد : ٦التوصية رقم    

اليت تستدعي إجراء تقييم منتصف املدة للجهود اليت تبذهلا الدول األطراف الطالبة للتمديـد              
طط اليت ستقدم بعد ثالث إىل أربع سـنوات مـن            من االتفاقية، ومراجعة اخل    ٥لتنفيذ املادة   

وينبغي للدول األطراف أن تضّمن طلبات التمديد التزامها باسـتعراض           .املوافقة على الطلب  
  .التنفيذ بعد ثالث إىل مخس سنوات من املوافقة على الطلبات
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  كفالة استمرار تقدمي حتليالت عالية اجلودة    
 وضع عملية حتليل توجهها الدول األطـراف،        يف حني عملت الدول األطراف على       -١٦
ما مت االعتراف بأن هذه العملية تشكل عبئاً ثقيالً على املمـثلني املكلفـني بإعـداد                اً  فكثري

ومع ذلك، فإن العملية املتفق عليها تسمح لفريق التحليل باالستفادة من مشورة            . التحليالت
ة والدبلوماسية، كما تدعو وحدة دعم التنفيـذ        اخلرباء يف جمال إزالة األلغام واملسائل القانوني      

  . إىل اكتساب هذه اخلربة
، طلب فريق التحليل ألول مرة معرفة آراء إحدى عشرة منظمـة            ٢٠١٢ويف عام     -١٧

ووقع االختيار على هذه املنظمات     . ٢٠١٢متخصصة بشأن طلبات التمديد املقدمة يف عام        
ية غري الرحبية اليت لديها خربة يف جمال إزالـة األلغـام   إىل أهنا من أكرب املنظمات العاملاً  استناد

وكانـت  . وخربة عاملية واسعة النطاق وهي نشطة يف هذا امليدان ومطلعة على عمل االتفاقية 
  .قدمة موضع تقدير من جانب الفريقاآلراء امل

 ينبغي لفريق التحليل مواصلة التماس مسامهات واسعة النطاق من          :٧التوصية رقم     
اخلرباء بغية استخالص املسائل التقنية والقانونية والسياساتية األساسـية يف طلبـات            جانب  

   .التمديد، ولتمكني الفريق بشكل عام من فهم وتقييم الطلبات بصورة أفضل
ينبغي لفريق التحليل التماس مسامهات اخلرباء يف أقرب وقت ممكن  :٨التوصية رقم   

ر ثانيةً يف احلصول على آراء املنظمات املتخصـصة إذا        بعد تلقي الطلبات، كما ينبغي أن ينظ      
  .قدمت الدول الطالبة للتمديد معلومات إضافية أو طلبات منقحة

وجيـب تقـدمي الطلـب      . ومن املهم تسريع عملية التحليل من أجل زيادة فعاليتها          -١٨
إىل اً  اسـتناد (سبتمرب  /وينبغي االنتهاء من عملية التحليل بنهاية أيلول      . مارس/ آذار ٣١ حبلول

نـوفمرب  /املؤمترات الرمسية تقع يف األسبوع األخري من تشرين الثاين        /افتراض أن االجتماعات  
من أجل االمتثال ملتطلبات األمـم املتحـدة        ) ديسمرب/األسبوع األول من كانون األول     أو

 ذلـك   ويف حني تبدو فترة الستة أشهر كافية الستكمال العملية، إال أن          . يتعلق بالوثائق  فيما
يتحقق بالنسبة لغالبية الطلبات، ويعود السبب بشكل جزئي إىل قلة الفرص الساحنة جلدولة         مل

وعالوة على ذلك، فإن ربع أو نصف       . أغسطس/يوليه وآب /االجتماعات خالل شهري متوز   
أغسطس بسبب عمليات التناوب املعتادة اليت /آب - يوليه/عضوية فريق التحليل تتغري يف متوز

  . لبعثات الدائمةتشهدها ا
 ينبغي أن يعمل فريق التحليل على استكمال أكرب قدر من عملـه             :٩التوصية رقم     
يوليه، ويساعده يف ذلك بشكل جزئي، االستعداد قدر اإلمكان للشروع يف عملـه           /قبل متوز 

ولتسريع العملية، قد يرغب فريق التحليل يف تلقي إحاطة من وحدة دعم            . فور تلقي الطلبات  
   .مارس كل عام بشأن العملية وأساليب العمل/ آذار٣١ذ قبل التنفي
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ويف حني حيتاج أعضاء فريق التحليل إىل استثمار الوقت يف التأهـب لالضـطالع                -١٩
مبسؤولياهتم، فإن جعل العملية فعالة قدر اإلمكان يعين كفالة االستفادة املثلى مـن الوقـت               

 وخباصـة طلبـات     -ن تكون الوثـائق     وينبغي أ . عندما يطلب من الفريق عقد اجتماعات     
  .  مكتملة قدر اإلمكان- التمديد

 ينبغي لفريق التحليل أن يطلب من وحدة دعم التنفيذ االضطالع :١٠التوصية رقم    
مبهمة املتابعة مع الدول األطراف الطالبة للتمديد فور تلقي طلباهتا، من أجل معاجلة أي تباين               

وعالوة على ذلك،   . ت املتعلقة مبسألة وضوح املعلومات    يف املعلومات وللتغلب على التحديا    
اليت يبذهلا الرؤساء املتشاركون للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام         " التحليل األويل "فإن جهود   

ينبغي أن تتواصل بغية احلصول على أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة إلجراء حتليـل                
البة للتمديد النظر يف تضمني الطلبـات معلومـات         ويتعني على الدول األطراف الط    . كامل

إضافية، كأن تقوم على سبيل املثال بتنقيح طلباهتا من أجل إدراج املعلومات اإلضـافية ذات               
  . الصلة اليت تقدم خالل سري عملية التحليل

 ميثل بشكل متزايد جزءاً هامـاً مـن         ٢٠٠٨والدعم املقدم لفريق التحليل منذ عام         -٢٠
وعالوة على ذلك، فإن السبل والوسائل املذكورة أعـاله لزيـادة           . عم التنفيذ عمل وحدة د  

ومثة حاجـة   . فعالية العملية تشري إىل املتطلبات اإلضافية امللقاة على عاتق وحدة دعم التنفيذ           
وعندما اُتفق على العمليـة يف      . إىل مصادر من أجل توفري الدعم الذي تطلبه الدول األطراف         

اليت  مجيع الدول األطراف     عجِِّيشأن  " ملؤمتر السابع للدول األطراف على      ، وافق ا  ٢٠٠٦عام  
االستئماين لوحدة   على تقدمي األموال اإلضافية املخصصة للصندوق     يسمح هلا وضعها بذلك     

ومع ". ٥ تنفيذ االتفاقية لتغطية التكاليف ذات الصلة بدعم عملية التمديد يف إطار املادة           دعم  
 الدول األطراف اليت ال تزال تتحمل عبء تكـاليف وحـدة دعـم              ذلك، هناك القليل من   

التنفيذ، وهناك دول أطراف ذات إمكانيات كبرية لكنها ال تقدم أي مساعدات مالية علـى               
   .اإلطالق لوحدة دعم التنفيذ

 ينبغي للدول األطراف إيالء االعتبار الواجب اللتزاماهتا املتكررة         :١١التوصية رقم     
بالدعم الذي تطلبـه الـدول      الالزم لوحدة دعم التنفيذ لتمكينها من الوفاء        بتقدمي التمويل   

  .األطرف

 بعد ٥كفالة استمرار العمل التعاوين مع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة       
  املوافقة على طلباهتا 

بع عملية إعداد الطلبات وتقدميها والنظر فيها، اليت وافق عليها مؤمتر األطراف الـسا     -٢١
 مـن   ٥ من املادة    ١فالغاية هي التنفيذ الكامل للفقرة      . هي وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا      

جانب الدول األطراف اليت أبلغت عن وجود مناطق ملغومة حتـت سـلطتها أو خاضـعة                
وعن طريق العمل التعاوين    . لسيطرهتا حتتوي أو يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد          
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ة التمديد، تتمكن العديد من الدول األطراف من حتسني أو تنـشيط براجمهـا       يف سياق عملي  
الوطنية املتعلقة بإزالة األلغام، وتضع مساراً جديداً وأكثر اتساقاً من أجل اسـتكمال هـذه               

  . وقد يستمر هذا العمل التعاوين القّيم بعد املوافقة على طلب التمديد. العملية
املؤمترات الرمسية  /ات اللجنة الدائمة واالجتماعات    خالل اجتماع  :١٢التوصية رقم     

على السواء، ينبغي للدول األطراف اليت متت املوافقة على طلباهتا تقدمي آخر املعلومات عـن               
وجيب أن توثق هذه التقـارير بوضـوح        . اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ اخلطط الواردة يف طلباهتا       

  . مت بإجنازهالتقدم احملرز والتحديات مقارنة مبا التز
 ملساعدة الدول األطراف اليت حصلت على التمديد يف حتـديث           :١٣التوصية رقم     

املعلومات بشأن اجلهود اليت تبذهلا، فإن حتليالت الطلبات والقرارات املتخذة بشأهنا ينبغي أن             
ادر تتضمن معايري مرجعية سنوية بشأن أنشطة املسح والتطهري املتوقعة، واملبالغ املالية واملـص            

سياسـات  /األخرى املتوقع تقدميها، عالوة على اإلجراءات األخرى من قبيل وضع معـايري           
  . جديدة، وما إىل ذلك

 التقـارير املرحليـة أو الوثـائق األخـرى الـيت أُعـدت              :١٤التوصية رقـم      
املؤمترات الرمسية ينبغي أن توثّق اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف لتنفيذ اخلطط        /لالجتماعات

الواردة يف طلبات التمديد اليت قدمتها، وأن تربز، حبسب االقتضاء، احلاجة إىل املزيـد مـن                
احلوار التعاوين املكثف عندما تعجز الدول األطراف عن الوفاء مبعايري التقدم الذي التزمـت              

  .بتحقيقه
        


