
 

(A)   GE.09-64513    191109    191109 

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

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ - نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠كرتاخينا دي إندياس، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

   وحتليل هذه الطلبات٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة 

احملـدد إلكمـال     ته كمبوديا لتمديد األجل   حتليل الطلـب الذي قدم       
  * من االتفاقية٥للمادة  تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً

الـدول األطـراف      للدول األطراف باسم   التاسعمقدم من رئيس االجتماع         
   )١(املسند إليها حتليل طلبات التمديد

 االتفاقية حيـز    ودخلت. ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢٨صدقت كمبوديا على االتفاقية يف        -١
ويف تقرير الشفافية األويل الذي قدمتـه       . ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١النفاذ بالنسبة إليها يف     

، أبلغت كمبوديا عن املناطق الواقعة حتـت واليتـها          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٦كمبوديا يف   
ـ         . ا عليهـا القضائية أو سيطرهتا، احملتوية على ألغام مضادة لألفـراد أو املـشتبه يف احتوائه

وكمبوديا ملزمة بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد أو العمل على تدمري هذه األلغام الواقعة              
وإذ تعتقد كمبوديـا    . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا حبلول       

بـاً إىل    طل ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١١أهنا لن تستطيع ذلك حبلول املوعد احملدد، فإهنا قدمت يف           
مايو / أيار ٢٥ويف  . رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف من أجل متديد األجل احملدد هلا          

، كتب رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل كمبوديا طالباً إليها توضـيحات    ٢٠٠٩
وقد أرسلت كمبوديا رداً إىل رئيس االجتمـاع التاسـع للـدول            . بشأن عدد من النقاط   

طلب متديد منقحاً يتـضمن    ،٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤حالت إليه الحقاً، يف     األطراف، مث أ  

__________ 

  .قُدم هذا املوجز بعد املوعد احملدد وحال وروده إىل األمانة  *  
رداً على دعوة من رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل التعليق على مشروع حتليل، قدمت كمبوديـا    )١(

الع عليها على صـفحة     سلسلة من املالحظات واملعلومات اإلضافية اليت ميكن للدول األطراف املهتمة االط          
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 كـانون  ١حـىت   (وتطلب كمبوديا متديداً لعشر سنوات      . معلومات إضافية رداً على أسئلته    
  ).٢٠٢٠يناير /الثاين
 إىل  ٢٠٠٠ويشري الطلب إىل أن مسحاً أولياً قد أجري خالل الفترة من أواخر عام                -٢

منطقة ُيشتبه يف خطورهتا وتبلـغ مـساحتها         ٣ ٠٦٦سجل وجود   ، و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
ويشري الطلب كذلك   .  قرية ٦ ٤١٦ ويشمل نطاق تأثريها      مربعاً  كيلومتراً ٤ ٥٤٤اإلمجالية  

إىل أن هذا املسح األويل، على الرغم من استيفائه معايري األمم املتحدة على حنو مشهود بـه،     
دود املناطق امللغومة ومساهتا على حنو يتيح معلومات        ومل يعّين ح  " مل يعط صورة كاملة   "فإنه  

إضافة إىل ذلك، يشري الطلب إىل أن هذا املسح، يف حـني            . كافية لنشر موارد إزالة األلغام    
سجل املناطق امللغومة على هيئة مضلعات، فإن نوعية املعلومات اليت استند إليها يف رسم هذه          

ة النطاق بشأن دقة هذه الرسـوم، ال سـيما أن   املضلعات تتفاوت بشدة وتثري شواغل واسع 
  .بعضها واسع على حنو غري معقول

ويشري الطلب إىل أنه منذ إجناز املسح األويل، أجرت ثالث منظمات إنسانية عاملة               -٣
يف ميدان إزالة األلغام أنشطة مسح متعددة أسفرت عن ختفيض مساحة العديد من املنـاطق               

وقد الحظـت الـدول     . حني سجلت مناطق ملغومة جديدة    اليت حددها املسح األويل، يف      
املشار إليهـا  ( من االتفاقية  ٥األطراف املسند إليها حتليل طلبات التمديد املقدمة وفقاً للمادة          

أن املصطلحات اليت استخدمتها إحدى املنظمات املـذكورة        ") فريق التحليل "فيما يلي باسم    
يكتنفها الغموض فيما يتعلق مبـا إذا       ) مثالً" ةاألراضي املتبقي "كمصطلح  (لتصنيف األراضي   

كانت األراضي املعنية ال تزال خطرة بسبب احتوائها على ألغام مضادة لألفراد أو االشـتباه               
نظام وطين جديد لتصنيف  سيحل حملُهويشري الطلب إىل أن هذا التصنيف     . يف احتوائها عليها  

ألطراف توضيح أنواع املنـاطق الـيت       وقد طلب رئيس االجتماع التاسع للدول ا      . األراضي
وردت كمبوديا مؤكدةً أن النظام املذكور سـيتناول مجيـع        . يشملها نظام التصنيف اجلديد   

أراضي املرحلة  "، وأن   "مناطق هتديد متبقية  "و" حقول ألغام مؤكدة  "املناطق املصنفة بوصفها    
   من أشكال املـسح    تضي من مث أي شكل    ال تنطوي على أية خماطر واضحة ولن تق       " النهائية

  .أو التطهري
يف " سياسـة ختفـيض األراضـي     "كما يشري الطلب إىل أن كمبوديا قد اعتمدت           -٤
، وهي سياسة هتدف إىل إعادة تصنيف األراضي املشتبه يف خطورهتا الـيت             ٢٠٠٦مايو  /أيار

ويـشري  ". أراضي مستعادة "اسُتغلت ألغراض إنتاجية دون حوادث ملدة ثالثة أعوام بوصفها          
لطلب كذلك إىل أن اجلهود اليت بذلتها منظمتان عاملتان يف ميدان إزالة األلغام لتطبيق هذه               ا

 من األراضي اليت كانت مشتبها مربعاً  كيلومترا٨٦٥ًالسياسة قد متخضت عن إعادة تصنيف 
والحظ فريق التحليل أن كمبوديا تعترب أن األراضي الـيت أعيـد            . يف خطورهتا فيما مضى   

  ٥اً لسياسة ختفيض األراضي مل تعد خاضعة ألي التزامـات مبوجـب املـادة               تصنيفها وفق 
  .من االتفاقية
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، اضـطلع املركـز     ٢٠٠٩ وعـام    ٢٠٠١ويشري الطلب إىل أنه يف الفترة بني عام           -٥
، والفريق االستـشاري املعـين      "هالو ترست "الكمبودي لألعمال املتعلقة باأللغام، ومنظمة      

 مترا مربعا   ٣٧٨ ٤٧٧ ٤١٧امللكية الكمبودية بتطهري ما مساحته      باأللغام، والقوات املسلحة    
 لغما مضادا للـدبابات،     ٩ ٦٨٦ لغماً مضادا لألفراد و    ٥٧٣ ١٧٦حيث ُدمر   من األراضي   

كما يتضمن الطلب بيانات عن أنشطة تطهري أجريت        .  ذخرية غري منفجرة   ١ ٢١١ ٧١٨و
التحليل أن اإلحصاءات الواردة    والحظ فريق   . ٢٠٠٠ إىل عام    ١٩٩٢خالل الفترة من عام     

يف الطلب تشري إىل االضطالع بأنشطة متواصلة ومثرية لإلعجاب يف جمال إزالة األلغام منـذ               
والحظ الفريق كذلك أن القوات املسلحة امللكيـة الكمبوديـة          . دخول االتفاقية حيز النفاذ   

اع التاسـع للـدول     وكان رئيس االجتم  . ليست جهة معتمدة حالياً يف ميدان إزالة األلغام       
األطراف قد استفسر من كمبوديا عن اخلطوات املتخذة لضمان اتساق أنشطة التطهري الـيت              

وردت كمبوديا يف طلبـها     . تضطلع هبا القوات مع املعايري اليت تضمن سالمة املناطق املطهرة         
م كي جيري   املنقح بأن القوات تعمل بشكل وثيق مع اهليئة الكمبودية لألعمال املتعلقة باأللغا           

 ولتوضيح سجالت أعمال التطهري اليت اضطلعت هبا القوات ٢٠٠٩اعتمادها حبلول هناية عام   
  .حىت اليوم

كما يشري الطلب إىل أن إتاحة معلومات واضحة ودقيقة عن حجم حتديات التنفيذ               -٦
 تقـديرات   املتبقية وموقعها وطبيعتها يظل حتدياً بالنسبة لكمبوديا وبالتايل فال ميكن إال تقدمي           

وفيما يتعلق بالتقديرات األصلية اليت قدمتها كمبوديا واليت أخذت يف االعتبـار            . هبذا الصدد 
خربات وافتراضات منظمة واحدة فقط من املنظمات األربع الرئيسية العاملة يف ميدان إزالـة              
ـ              ا األلغام، كان رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف قد استفسر عما إذا كانت كمبودي

قادرة على مراعاة الطيف الواسع من خربات اجلهات العاملة يف هذا امليدان يف كمبوديا لدى               
وردت كمبوديا يف طلبها املنقح بأهنـا قـد         . وضع تقديراهتا للمناطق املتبقية الالزم تطهريها     

التمست فيما بعد مسامهات من جهات عاملة أخرى وأدجمت تلك املـسامهات يف عملـها               
ويشري الطلب إىل أن كمبوديـا تقـّدر،        .  معقدة إلعداد تقديرات منقحة    ووضعت منهجية 

 كيلومترا مربعا من األراضـي ال تـزال تتطلـب           ٦٤٨,٨استناداً إىل تلك املنهجية، أن مثة       
يف " مسح مرجعي أساسـي   "ويشري الطلب كذلك إىل أن كمبوديا ملتزمة بإجراء         . تطهريها

  .لتحديات املتبقية بصورة أدقغضون األعوام الثالثة القادمة لتوصيف ا
ويشري الطلب إىل أن هذا املسح املرجعي يضّم جهات عاملة يف ميدان إزالة األلغام،                -٧

تترأسها اهليئة الكمبودية لألعمال املتعلقة بإزالة األلغام، ويستخدم معـايري وبروتوكـوالت            
 ١٢٢والبالغ عددها   وإجراءات موحدة، وجيري مسحاً جلميع املقاطعات املعنية يف كمبوديا          

، املقاطعات اإلحدى   ٢٠١٠وستغطي املرحلة األوىل، املقرر إجنازها حبلول هناية عام         . مقاطعة
 ٢٠٠٣ ي يف املائة من الضحايا يف الفترة بـني عـام          ٩٣,١وعشرين اليت وقعت فيها نسبة      

قاطعـة   م ٤٠، فستغطي   ٢٠١١أما املرحلة الثانية، املقرر إجنازها حبلول هناية عام         . ٢٠٠٨و
، املقاطعـات   ٢٠١٢وأخرياً، ستغطي املرحلة الثالثة، املقرر إجنازها حبلول هناية عام          . إضافية
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والحظ فريق التحليل أنه لئن كان من املؤسف أال يتسىن إعطاء تعريف دقيـق       . املعنية املتبقية 
من على للتحدي الذي تواجهه كمبوديا يف ميدان إزالة األلغام بعد مرور أكثر من عقد من الز    

بذل مساعٍ إنسانية مكثفة يف هذا اجملال، فإن سعي كمبوديا اآلن لتوضيح احلالـة بواسـطة                
والحظ فريق التحليل كذلك أمهيـة تـويل اهليئـة الوطنيـة            . املسح املرجعي هو أمٌر إجيايب    

الكمبودية قيادة هذه املسعى، وأمهية تطبيق هنج موحد تعتمده مجيع اجلهات املشاركة، وأمهية            
  ٥ يتمخض املسح املرجعي عن توضيح نطـاق التحـديات املتبقيـة يف إطـار املـادة                  أن

  .من االتفاقية
 كـانون  ١حـىت  (وكما ورد سابقاً، فإن كمبوديا تطلب التمديد لعشر سـنوات        -٨

على أساس أنه لئن كانت املنطقة املتبقية اليت يتعني تطهريهـا مل جيـر              ) ٢٠٢٠يناير  /الثاين
  كمبوديـا " بعد، فإن مثة فهماً كافياً للتهديدات املتبقيـة مفـاده أن             حتديدها بصورة دقيقة  

والحظ فريق التحليل أنه ".  سنوات على األقل من أجل التصدي للتحديات املتبقية      ١٠حتتاج  
 مليون دوالر من    ٣٣استناداً إىل تقديرات املوارد اليت حتتاجها كمبوديا مبتوسط سنوي قدره           

 ٧٢ألغراض إزالة األلغام وما يتصل بذلك من أنشطة، فإن حوايل دوالرات الواليات املتحدة 
يف املائة من املناطق اليت ُيقّدر أن من الالزم تطهريها ستكون قد عوجلت بالفعل حبلول هنايـة        

  . فترة التمديد املطلوبة
النطاق الواسع للمشكلة   ) أ: (ويشري الطلب إىل العوامل التالية بوصفها ظروفاً معرقلة         -٩
عدم ) ج(االفتقار إىل التكنولوجيات واألساليب املبتكرة للتعامل مع املشكلة؛         ) ب( ذاته؛   حبد

الطابع ) ه(تنازع املطالب على امليزانية الوطنية؛      ) د(كفاية املوارد املقدمة من اجلهات املاحنة؛       
  .غري املستقر لتمويل األنشطة املتعلقة باأللغام

التقديرات السنوية للمسح املرجعي، األنشطة الـيت       ويتضمن التقرير، باإلضافة إىل       -١٠
كما يتضمن الطلب جمموعة االلتزامات اليت      . تشكل خطة عمل مبدئية لفترة التمديد املطلوبة      

 ٣٨، ومنها حتديداً االلتزام بتطهري ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩  منستفي هبا كمبوديا يف هناية كل عام
 ٤٠، و ٢٠١٠ن متر مربع تقريبا يف عـام         مليو ٣٩، و ٢٠٠٩مليون متر مربع تقريبا يف عام       
وإضافة . ٢٠١٢ مليون متر مربع تقريبا يف عام        ٤١ و ٢٠١١مليون متر مربع تقريبا يف عام       

ة جهة معتمدة   ، ستصبح القوات املسلحة امللكية الكمبودي     ٢٠٠٩إىل ذلك، حبلول هناية عام      
إلزالة األلغام، وسيكتمل وضع املعايري الوطنية املتعلقة باإلفراج عن األراضي، وسُينفذ إدخال            
التحسينات على آليات التخطيط وحتديد األولويـات، وسـُتنجز االسـتراتيجية الوطنيـة             

حبلول كما ستقدم كمبوديا معلومات حمدثة إىل الدول األطراف         . لإلجراءات املتعلقة باأللغام  
 بشأن التقدم احملرز نتيجة إجناز املـرحلتني األولـيني للمـسح            ٢٠١١ و ٢٠١٠هناية عامي   

 سُتنقح خطة العمل الواردة يف طلب التمديد اسـتناداً إىل نتـائج             ٢٠١٢املرجعي، ويف عام    
  .املسح املرجعي املكتمل
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نقحـة  وقد الحظ فريق التحليل التزام كمبوديا بتقدمي معلومات حمدثة وخطـط م             -١١
والحظ الفريق كذلك أن املراحل املقرر إجنازها يف الفتـرة          . استناداً إىل نتائج املسح املرجعي    

 ستشكل أساساً متيناً لرصد التقدم احملرز أثناء فترة التمديـد         ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩من عام   
وديـا  كما الحظ الفريق أنه، مبا أن خطة إزالة األلغام مل ُترفق بالطلب، فـإن كمب              . املطلوبة

والدول األطراف ككل ستستفيد من وضع خطة وطنية موحدة إلزالـة األلغـام تأخـذ يف       
إضـافة إىل   . االعتبار مهارات خمتلف اجلهات العاملة يف ميدان إزالة األلغام وجوانب قوهتـا           

ذلك، الحظ الفريق أن املسألة ستصبح أكثر وضوحاً لو حددت كمبوديـا الكيفيـة الـيت                
 ٢٠١٢ و ٢٠٠٩للمناطق امللغومة الالزم تطهريها يف الفترة بني عـامي          وضعت هبا تقديراهتا    

  .واملناطق اليت سيجري تطهريها فعالً
ويشدد الطلب على أمهية املسح املرجعي لتوضيح التحديات املتبقية ودعم حتديـد               -١٢

 وكان رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف قد      . األولويات وختصيص املوارد إلزالة األلغام    
استفسر عما إذا كانت مجيع املناطق املعنية ستؤخذ يف االعتبار لدى توضيح التحديات املتبقية           

كمبوديا عازمة متاماً "وردت كمبوديا، يف طلب التمديد املنقح، بأن  . وحتديد أولويات التنفيذ  
نـاطق  امل"وأن ذلك يشمل    )" بألغام مضادة لألفراد  (على تطهري مجيع املناطق املعروفة امللوثة       

املناطق احلدودية  "و" النائية اليت ُتعّرف على حنو واسع بوصفها حمميات واملناطق غري املأهولة          
  ". لحدوداملشتركة لري التعامل معها بقيادة اللجنة املتنازع عليها اليت جي

ويشري الطلب إىل أن الوضوح املنشود فيما يتعلق باملناطق الـيت يـتعني تطهريهـا                 -١٣
كما يـشري إىل أن املنظمـات       . تخدام وسائل املسح التقنية وغري التقنية     سيتحقق بفضل اس  

عـدة متكاملـة إلزالـة    "العاملة يف ميدان إزالة األلغام يف كمبوديا قد دأبت على استخدام      
تشمل دليل إزالة األلغام، والكالب املدربة لكشف األلغام، وأدوات آلية فضالً عـن         " األلغام

ويشري الطلب كـذلك    . املعارك والتخلص من الذخائر املتفجرة    أدوات خاصة لتطهري مناطق     
إىل أن كمبوديا ما فتئت تتصدر قطاع اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف جماالت البحث وتطوير              
املعدات والتقنيات اجلديدة إلزالة األلغام واختبارها، وأن هذا اجلهد قد أسفر عن حتسن مطرد 

إضافة إىل ذلك، يلخص الطلـب األسـاليب واملعـايري          . ايف نتائج أعمال التطهري وكفاءهت    
املستخدمة لضبط النوعية وضماهنا، ويشري إىل أن املعايري الكمبوديـة لإلجـراءات املتعلقـة       
باأللغام، اليت تسترشد باملعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، الـيت وضـعتها األمـم              

  .نشطة املتعلقة باأللغام يف كمبوديااملتحدة، ُتستخدم كإطار تنظيمي جلميع األ
 مليـون دوالر   ٣٣٠ ويشري الطلب إىل أن كمبوديا تتوقع أن تبلغ متطلباهتا املالية قرابة             -١٤

 كيلومترا مربعا من األراضي امللغومة خالل       ٤٧٠من دوالرات الواليات املتحدة لتطهري حنو       
والرا للمسح املرجعي ومبلـغ      د ٣ ٣٩٠ ٥٦١فترة التمديد املطلوبة، على أن ُيخصص مبلغ        

ويشري الطلب كذلك إىل أنه، يف حني سـيؤدي         .  دوالرا ألعمال التطهري   ٣٢٣ ٠٠٦ ٢٢٩
 مليـون دوالر    ١٢٥املسح التقين إىل ختفيض مساحة بعض املناطق، فإن مبلغاً إضافياً قدره            
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 التقـديرات   سيكون ضرورياً إلكمال التنفيذ خالل فترة التمديد املطلوبة، وذلك استناداً إىل          
والحظ فريق  .  كيلومترا مربعا  ٦٤٨,٨احلالية ملساحة املناطق اليت يلزم تطهريها والبالغة حنو         

  مليون دوالر يف السنة خالل فترة التمديد املطلوبـة       ٣٣التحليل أن املبلغ املطلوب ومتوسطه      
ـ (يتسق عموماً مع حجم التمويل املقدم يف اآلونة األخرية من اجملتمع الدويل              غ متوسـط   بل

 ٣,٥(ومن احلكومة الكمبودية    ) ٢٠٠٦ مليون دوالر سنويا منذ عام       ٢٩,٤التمويل املقدم   
والحظ الفريق كذلك أنه يف حني سجلت تربعات احلكومة         ). ٢٠٠٩ماليني دوالر يف عام     

امللكية الكمبودية ارتفاعاً يف السنوات األخرية، فإن الطلب ال يشري إىل التكاليف اليت تعتـزم               
  . ديا استيعاهبا بنفسها يف املستقبل خالل فترة التمديد املطلوبةكمبو
كما يشري الطلب إىل أن أعمال إزالة األلغام اليت أجريت يف كمبوديا خالل الـستة                 -١٥

عشر عاماً األخرية قد أسفرت عن فوائد اجتماعية واقتـصادية واسـعة حيـث أتاحـت                
 اخلدمات واألسواق، ووفرت أراضٍ إلعـادة       للمجتمعات احمللية الفقرية والريفية الوصول إىل     

التوطني والزراعة، وهياكل أساسية للري والطرق، ويسرت الوصول إىل اخلـدمات لـذوي         
ويشري الطلـب كـذلك إىل أن       . اإلعاقة من الرجال والنساء، مبن فيهم ضحايا األلغام الربية        

تمعية واملراكز الصحية والوصول أنشطة إزالة األلغام قد أتاحت أيضاً بناء املدارس واملراكز اجمل        
 تشري إىل أن الفوائد ٢٠٠٥كما يشري الطلب إىل أن دراسة أجريت يف عام       . إىل املوارد املائية  

إضافة إىل ذلـك، يـشري      .  يف املائة  ٣٨االقتصادية لربنامج إزالة األلغام تفوق تكاليفه بنسبة        
  تنفيذ االتفاقية، وهو أثـر كـثرياً      مة ل االقتصادية اهلا  - الطلب إىل أن أحد اآلثار االجتماعية     
مواطن يف قطاع األعمال املتعلقة باأللغام خالل        ٤ ٠٠٠ما ُيغفل عنه، هو توظيف أكثر من        

وعالوة على ذلك يشري الطلب إىل أنـه يف         . العقد املاضي، ومعظمهم من املقاطعات الفقرية     
غام وغريها من املتفجرات    حني ال تزال كمبوديا تشهد وقوع عدد غري مقبول من ضحايا األل           

  .من خملفات احلرب، فإن الوضع قد شهد حتسناً كبرياً خالل السنوات األخرية
االقتصادية اإلجيابيـة    - ويشري الطلب إىل أنه، على الرغم من املكاسب االجتماعية          -١٦

حىت اليوم، فإن استمرار وجود األلغام يشكل عامالً أساسياً يسهم يف فقر سكان األريـاف،            
وهو ما يسهم بدوره يف السلوك املتهور لألفراد الذين يعيشون يف املناطق املتـأثرة باأللغـام                

ويشدد الطلب كذلك على األثر املتفاوت لأللغام       . وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب     
 يف املائة مـن  ٨٥على كلٍ من املرأة والرجل، فيالحظ مثالً أنه يف حني يشكل الرجال نسبة              

والحظ . ا، فإن النساء واألطفال يعانون أيضا عندما يكون ضحية اللغم زوجا أو أبا            الضحاي
   خالل فتـرة التمديـد املطلوبـة مـن    ٥فريق التحليل أن بذل جهود متواصلة لتنفيذ املادة     

  شأنه أن يقدم مسامهة إضافية هامة يف تعزيـز سـالمة األشـخاص وحتـسني الظـروف                
  .يااالقتصادية يف كمبود - االجتماعية

ويتضمن الطلب معلومات أخرى ذات صلة ميكن أن تفيد الدول األطراف يف تقييم               -١٧
الطلب ودراسته، مبا يف ذلك وصف مفصل للمنهج املستخدم يف تقدير مـساحة األراضـي               
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املتبقية الالزم تطهريها، وتقارير سنوية عن التقدم احملرز يف إزالة األلغـام، وعـرض لنظـام                
  .ح يف كمبودياتصنيف األراضي املنق

والحظ فريق التحليل أنه لئن كان من املؤسف أن تكون دولة طرف ما عاجزة عن                 -١٨
توضيح األعمال اليت ال يزال يتعني القيام هبا يف ميدان إزالة األلغام بعد مرور أكثر من عشرة                 

لـة  أعوام تقريبا على دخول االتفاقية حيز النفاذ، فإن سعي هذه الدولة الطرف، كما يف حا              
كمبوديا، إىل التماس مسامهات األطراف املعنية كافة من أجل وضع منهجية للتوصـل إىل               

مسح "والحظ الفريق كذلك أمهية التزام كمبوديا بإجراء   . تقديرات هبذا الشأن هو أمر إجيايب     
، للتوصل إىل صورة أوضح عـن       ٢٠١٢جلميع املقاطعات املتأثرة، حبلول هناية عام       " مرجعي

كمـا الحـظ    . فيذ املتبقية ووضع خطة عمل منقحة وإتاحتها للدول األطراف        حتديات التن 
الفريق أن كمبوديا والدول األطراف ككل ستستفيد من استخدام معلومات أوضح تدرجيياً            
لوضع خطة عمل وطنية موحدة لتطهري املناطق امللغومة تأخذ يف االعتبار مهـارات خمتلـف               

  .غام وجوانب قوهتا، وتنقيح هذه اخلطة فيما بعداجلهات العاملة يف ميدان إزالة األل
  ت اإلمجالية املقـّدرة مـن املـوارد       والحظ فريق التحليل أنه يف حني تعّد املتطلبا         -١٩

معقولةً استناداً إىل جتـارب املاضـي       )  مليون دوالر على مدى عشر سنوات      ٣٣٠حوايل  (
ون دوالر من أجل التنفيـذ       ملي ١٢٥القريب، فإن كمبوديا تتوقع احتياج مبلغ إضايف قدره         

والحظ الفريق كذلك   .  خالل فترة التمديد املطلوبة    ٥الفعلي الكامل اللتزاماهتا مبوجب املادة      
م اخلارجي، فإن بوسع كمبوديا أن      عأنه، بالنظر إىل أمهية احلفاظ على مستوى مرتفع من الد         

 تتـضمن هـذه   تستفيد من وضع استراتيجية لتعبئة املوارد يف أسرع وقت ممكـن، حبيـث          
  .االستراتيجية صورة واضحة عن التزاماهتا الوطنية على هذا الصعيد خالل فترة التمديد

   إىل ٢٠٠٩والحظ فريق التحليل أن وضع مراحل تنفيذ سنوية للفترة مـن عـام                -٢٠
  املنقحة اليت سُتعّد حبلول هنايـة     ، ومراحل إضافية قد تشتمل عليها خطة العمل         ٢٠١٢عام  
اعد كثرياً كمبوديا والدول األطراف يف تقييم التقدم احملرز علـى صـعيد    ، سيس ٢٠١٢عام  

ويف هذا الصدد، الحظ الفريق أيضاً أن كال الطرفني قد يستفيد           . التنفيذ خالل فترة التمديد   
إذا قدمت كمبوديا معلومات حمدثة عن هذه املراحل يف اجتماعات اللجـان الدائمـة ويف               

  .ملؤمترات االستعراضيةاجتماعات الدول األطراف ويف ا
       


