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 اجلزء األول

 الثاينتنظيم وأعمال االجتماع 

 مقدمة -ألف 

 من اتفاقية حظر استعمال وختزين وانتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ١١ من املادة ٢ و١تنص الفقرتان  -١
 :وتدمري تلك األلغام على ما يلي

 :جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها، مبا يف ذلك"  

 تها؛سري هذه االتفاقية وحال )أ(  

 املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛ )ب(  

 ؛٦التعاون واملساعدة الدوليان وفقاً للمادة  )ج(  

 استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد؛ )د(  

 ؛٨طلبات الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة  )ه (  

 ".٥لبات الدول األطراف وفقاً ملا تنص عليه املادة القرارات املتصلة بط )و(  

سنوياً إىل أن يعقد أول "لالجتماع األول يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتماعات الالحقة و  
 ."مؤمتر لالستعراض

ــرارها       -٢ ــام، يف ق ــة إىل األمــني الع ــة العام ــبت اجلمعي ــرابعة واخلمســي،ن طل ــدورة ال ــا٥٤/٥٤ويف ال أن "ء  ب
من االتفاقية، باألعمال التحضريية الالزمة لعقد االجتماع الثاين للدول األطراف يف ) ٢ (١١يضطلع، وفقاً للمادة 

 وأن يقوم، نيابة عن الدول األطراف ووفقاً ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٥ إلـى   ١١االتفاقيـة، يف جـنيف يف الفترة من         
 األطراف يف هذه االتفاقية، فضالً عن األمم املتحدة وغريها من مـن االتفاقيـة، بدعـوة الـدول غري      ) ٤ (١١لـلمادة   

املنظمات أو املؤسسات الدولية األخرى، واملنظمات االقليمية ذات الصلة وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات 
 ".غري احلكومية ذات الصلة، إىل حضور االجتماع بصفة مراقبني

جلـنة اخلـرباء الدائمـة املعـنية باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتـنفيذها، اليت         عقـدت  الـثاين،    لالجـتماع    تحضـري للو -٣
اجتماعني جرى تشجيع مجيع الدول املهتمة من الدول األطراف وغري           ،لدول األطـراف  أنشـأها االجـتماع األول لـ      

واملنظمات ، ذات الصلة املنظمات أو املؤسسات الدولية     سائر  األمـم املـتحدة، و    األطـراف يف االتفاقيـة، فضـالً عـن          
 .، على حضورمها، واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة الدوليةلصليب األمحر، وجلنة ااالقليمية
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وخــالل االجــتماع نظــر . ٢٠٠٠يــناير / كــانون الــثاين١١ و١٠وعقــد االجــتماع األول للجــنة يف يومــي  -٤
لــك مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت، املشــاركون يف عــدد مــن القضــايا املتعــلقة بتنظــيم االجــتماع الــثاين، مبــا يف ذ 

ومل يعرب عن   . ومشـروع بـرنامج عمـل، ومشـروع نظام داخلي، وتقديرات مؤقتة لتكاليف عقد االجتماع الثاين               
أي اعتراضـات عـلى املقـترحات املطـروحة بشـأن مشـروع الـنظام الداخـلي، والـتقديرات املؤقـتة للتكاليف ومكان            

 ٧إجنازها، هي وسائر وثائق املؤمتر باستثناء التقارير املقدمة مبوجب املادة انعقاد االجتماع الثاين، ومت االتفاق على 
ومت االتفاق أيضاً على إبالغ سجل . مـن االتفاقيـة، جبميـع لغـات االتفاقية الست كي تعرض على االجتماع الثاين          

ومعد من كل عمـل جلـان اخلـرباء الدائمـة اخلمـس إىل االجـتماع الـثاين يف شـكل تقريـر مؤلف من مخس صفحات           
 .جلنة

وخالل االجتماع، مل يعرب عن أي     . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣٠ و ٢٩وعقـد االجـتماع الثاين للجنة يف يومي          -٥
اعتراضــات عــلى مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت ومشــروع بــرنامج العمــل، ومت االتفــاق عــلى عرضــهما عــلى      

ى تقارير اللجنة املؤلفة من مخس صفحات    وباالضـافة إىل ذلك، مل يعرب عن أي اعتراضات عل         . االجـتماع الـثاين   
 ١٥واليت ستكون مبثابة أساس للمناقشة خالل املشاورات غري الرمسية اليت ستعقد يف االجتماع الثاين يف إطار البند 

باسـتثناء تقريـر اللجـنة املعـنية باحلالـة العامـة لالتفاقية وتنفيذها، الذي سيكون مبثابة أساس                  (مـن جـدول األعمـال       
 ). من جدول األعمال١١ة يف إطار البند للمناقش

ويف فـترة مـا بـني االجـتماعني األول والـثاين لـلدول األطـراف، تلقت جلان اخلرباء الدائمة دعماً كبرياً من          -٦
وأعـربت الــدول األطــراف عـن تقديــرها هلــذه املســاعدة   . مركـز جــنيف الــدويل إلزالـة األلغــام لألغــراض اإلنســانية  

وباالضافة إىل ذلك، اعترفت الدول األطراف بأن . اح تنفيذ برنامج العمل فيما بني الدوراتوملسامهة املركز يف جن
عمـل جلـان اخلـرباء الدائمـة اسـتفادت اسـتفادة كـربى مـن مشـاركة املـنظمات غري احلكومية، واملنظمات االقليمية                   

نظمات ملشاركتها املوضوعية يف    وأعربت الدول األطراف عن امتناا هلذه امل      . والدوليـة ذات الصلة مشاركة فعالة     
 .برنامج العمل فيما بني الدورات

فالدميري بيتروفسكي، املدير العام ملكتب     : وسـبق افتـتاح االجـتماع الـثاين احـتفال أدىل فيـه بـبيان كل من                 -٧
األمـم املـتحدة يف جـنيف؛ وأدولـف أوغـي، رئيـس سويسـرا؛ ومـارتني برونشويغ غراف، عضو يف جملس مجهورية                       

تون جنيف؛ وآالن فيساد، رئيس بلدية جنيف؛ وصاحبة اجلاللة األمرية استريد من بلجيكا؛ واليزابيت روس  وكانـ 
وباالضافة إىل ذلك، . ديكـري، رئيسة احلملة السويسرية ملناهضة األلغام الربية؛ والسري بول ماكارتين وهيذر ميلز         

 . بلدا١٤ً من املصابني باأللغام الربية من ١٨جرى عرض قام به 



APLC/MSP.2/2000/1 
Page 4 

 

 تنظيم االجتماع الثاين -باء 

 رئيس االجتماع األول للدول األطراف، وزير     ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١١قـام بافتـتاح االجتماع الثاين يف         -٨
وانتخب االجتماع الثاين بالتزكية . اخلارجيـة والـتعاون يف مجهوريـة موزامـبيق، الدكـتور ليوناردو سانتوس سيماو       

 . من مشروع نظامه الداخلي٧ رئيساً له وفقاً للمادة سفري النرويج ستيفن كونغستاد

ويف اجللسـة االفتـتاحية تـال املديـر العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف رسالة موجهة إىل االجتماع الثاين               -٩
مـن األمـني العـام لألمم املتحدة، كما أدىل ببيان كل من جاكوب كيلينبريغر، رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية،     

 .جودي وليامس، السفرية من أجل احلملة الدولية حلظر األلغام الربيةو

، اعتمد االجتماع الثاين جدول أعماله      ٢٠٠٠سبتمرب  / أيـلول  ١١ويف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف           -١٠
داخلي كما ويف املناسبة ذاا، اعتمد االجتماع الثاين نظامه ال. APLC/MSP.2/2000/L.1كما هو وارد يف الوثيقة 

، والتكاليف املقدرة لعقد االجتماع الثاين كما هي واردة يف الوثيقة APLC/MSP.2/2000/L.3هو وارد يف الوثيقة 
APLC/MSP.2/2000/L.4 وبرنامج عمله كما هو وارد يف الوثيقة ،APLC/MSP.2/2000/L.2. 

سرا وفرنسا وكمبوديا وكندا ومايل   ويف اجللسـة العامـة األوىل أيضـا، انـتخب ممثـلو جـنوب أفـريقيا وسوي                 -١١
 .واملكسيك واململكة املتحدة وموزامبيق وهنغاريا بالتزكية نوابا لرئيس االجتماع الثاين

 .وأكد االجتماع باإلمجاع تسمية السفري كريستيان فيسلر من سويسرا أميناً عاماً لالجتماع -١٢

  املشاركة ووثائق التفويض يف االجتماع -جيم 

األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، : اثـنان وسـتون دولـة طـرف يف االجـتماع هـي         شـاركت    -١٣
ألبانيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة واهلرسك، 

 جـنوب أفـريقيا، الدامنرك، زمبابوي، السلفادور،        بوليفيـا، بـريو، تايلـند، تونـس، جامايكـا، اجلمهوريـة التشـيكية،             
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، السـويد، سويسـرا، غواتـيماال، غيـنيا، فرنسـا، الفلـبني، فرتويـال، قطـر، الكرسي،                       
الرســويل، كــرواتيا، كمــبوديا، كــندا، كوســتاريكا، ليختنشــتاين، لكســمربغ، ليــبرييا، مــايل، ماليــزيا، مدغشــقر،     

لكة املتحدةلـربيطانيا العظمـى وآيرلـندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا،    املكسـيك، املمـ   
 .نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن

وشـاركت سبع من الدول اليت صدقت على االتفاقية، ولكن مل تبدأ االتفاقية بعد يف النفاذ بالنسبة إليها،          -١٤
 من النظام ١ من املادة ١ مـن االتفاقيـة، واجلمـلة الـثانية مـن الفقرة      ١١ مـن املـادة   ٤ب، وفقـا لـلفقرة     بصـفة مـراق   

 .بنغالديش واجلمهورية الدومينيكية وغابون وغانا وكوت ديفوار وكولومبيا وموريتانيا: الداخلي لالجتماع هي
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 من املادة ٤مراقب، وفقا للفقرة وشـاركت احـدى وأربعـون دولـة أخـرى غري أطراف يف االتفاقية بصفة               -١٥
أذربيجان، إستونيا، :  من النظام الداخلي لالجتماع هي١ من املادة ١ من االتفاقية، واجلملة الثانية من الفقرة ١١

إسرائيل، أفغانستان، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، بروين دار السالم، بوتان، 
 بولندا، بيالروس، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، جورجيا، الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، بوروندي،

سري النكا، سنغافورة، السودان، شيلي، الصومال، الصني، العراق، عمان، فنلندا، فييت نام، قربص، الكامريون، 
 .السعودية، نيبال، اليمنكوبا، كينيا، ليتوانيا، مالطة، املغرب، اململكة العربية 

 أعاله وثائق تفويض صادرة ١٥ إىل ١٣وقد وردت من مجيع الدول املائة وعشرة  املذكورة يف الفقرات             -١٦
عـن رئيـس الدولـة أو احلكومـة أو عـن وزيـر اخلارجيـة أو عـن شـخص مـأذون لــه مـن أي من هؤالء، حسبما هو                

ع، أو وثائق تفويض يف شكل صور بآالت تصوير املستندات  من النظام الداخلي لالجتما٤مبوجب املادة مطلوب 
أو بالفـاكس ملـثل هذه الوثيقة، أو وثائق تفويض يف شكل معلومات تتعلق بتعيني ممثلني لدى االجتماع وردت يف                 
شكل رسائل أو مذكرات شفوية أو صور هلا بالفاكس من السفارات أو البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة أو من 

 .ت حكومية دولية أخرى أو مكاتب أو سلطات حكومية أخرىمنظما

 . أعاله١٥ إىل ١٣وقبل االجتماع وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول املذكورة يف الفقرات  -١٧

 مـن الـنظام الداخـلي، حضر    ١ مـن املـادة   ٣ و٢ مـن االتفاقيـة والفقـرتني       ١١ مـن املـادة      ٤ووفقـاً لـلفقرة      -١٨
ي من املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية والكيانات واملنظمات غري االجـتماع بصـفة مـراقب ما يل       

 االحتاد األورويب، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احلملة الدولية حلظر األلغام الربية، جلنة الصليب األمحر :احلكومية
إدارة عمليات  (أمانة األمم املتحدة    : تحدةالدولية، منظمة الدول األمريكية، نظام مالطة السيادي، منظمة األمم امل         

، منظمة األمم املتحدة )دائـرة األمـم املـتحدة ألعمـال إزالة األلغام ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    /حفـظ السـالم   
لـلطفولة، بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي، مفوضـية األمـم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مكتب األمم املتحدة                   

ووفقاً للفقرة . ملشاريع، معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل          خلدمـات ا  
مؤسسة جنيف، : ، حضرت املنظمات التالية االجتماع بصفة مراقب بناء على دعوة من االجتماع       ١ مـن املـادة      ٤

خلضراء، املركز الدويل للبحوث اإلمنائية، مركـز جـنيف الـدويل إلزالـة األلغام لألغراض اإلنسانية، منظمة األرض ا             
جامعـة الـدول العـربية، املـنظمة الدوليـة للـناطقني بالـلغة الفرنسية، منظمة املؤمتر اإلسالمي، املعهد الدويل لبحوث                  

 .السالم بأوسلو، رابطة التضامن من أجل تنمية البلدان الشرقية

 .الثاينميع الوفود لدى االجتماع قائمة جب APLC/MSP.1/2000/INF.3وترد يف الوثيقة  -١٩

 لثاينأعمال االجتماع ا -دال 

 .٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ١٥ إىل ١١جلسات عامة يف الفترة من لثاين مثاين عقد االجتماع ا -٢٠
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 ١٠األوىل إلجراء تبادل عام لآلراء يف إطار البند لثالث والنصف جلسة عامة وكُرست اجللسات العامة ا -٢١
 . ببيانات يف هذا التبادل العام لآلراءلدى االجتماعت الوفود  وألق.من جدول األعمال

ــرابعةويف اجللســة العامــة ا -٢٢ ــلول١٣، املعقــودة يف ل ــة العامــة  االجــتماع اســتعرض  ،٢٠٠٠ســبتمرب / أي احلال
] ٢٢[من الدول قد قبلت رمسيا التزامات االتفاقية، وألن        ] ١٠٧[لالتفاقيـة وتـنفيذها، وأعـرب عن االرتياح ألن          

دولة طرف هي بصدد تدمري تلك ] ٢٣[دولة طرف فرغت من تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد، بينما هناك 
املخزونات، وألن املبدأ الدويل اجلديد الذي وضعته االتفاقية أخذ يتوطد كما يتجلى يف سلوك كثري من الدول غري 

 مـليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٢٥٠وايل األطـراف يف االتفاقيـة، وألن اجلهـات املاحنـة خصصـت حـ             
وأعرب االجتماع أيضا عن االرتياح ألن اجلهود الرامية        . خـالل السـنة املاضية ملعاجلة مشكلة األلغام الربية العاملية         

 املاضي، فقد أُزيلت األلغام الربية من مساحات كبرية خالل العام: إىل تنفيذ االتفاقية أخذت حتدث فرقاً يف الوضع
واخنفضت معدالت اإلصابات يف عدد من الدول األشد تأثراً باأللغام، كما جيري بذل جهود أكثر وأفضل ملساعدة 

 .ضحايا األلغام الربية

وكجـزء مـن االستعراض اآلنف الذكر، استعرض االجتماع عمل جلنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة              -٢٣
اء يف تقريـرها الوارد يف املرفق الرابع، وركز اهتمامه على اإلجراءات اليت أوصت ا      لالتفاقيـة وتـنفيذها، كمـا جـ       

 .اللجنة

نظــر االجــتماع يف تقــدمي طلــبات  ، ٢٠٠٠ســبتمرب / أيــلول١٣العامــة اخلامســة، املعقــودة يف  ويف اجللســة  -٢٤
يف من هذا القبيل تقدمي طلب تود  أي دولةيبلغ باالجتماع أنه مل إىل الرئيس  ى  وأ.  من االتفاقية  ٥مبوجب املادة   
 .بذلك وأحاط االجتماع علماً .لثايناالجتماع ا

إىل الرئيس ى وأ.  من االتفاقية٨نظر االجتماع يف تقدمي طلبات مبوجب املادة     العامـة ذاا،    ويف اجللسـة     -٢٥
 .بذلكاً  وأحاط االجتماع علم.من هذا القبيلتقدمي طلب تود أي دولة يبلغ باالجتماع أنه مل 

مشاورات غري رمسية يف إطار اجللسات العامة من اخلامسة إىل السابعة االجتماع عقد ، ذلكوباإلضافة إىل  -٢٦
 ومساعدة الضحايا وإعادة ؛إزالة األلغام: التاليةواضيع  امل بشأن   ٦وفقاً للمادة   حـول الـتعاون واملسـاعدة الدوليـني         

اســـتحداث  و؛ وتدمـــري خمـــزونات األلغـــام املضـــادة لألفـــراد ؛لغـــامألبا والـــتوعية ا،اقتصـــاديو ا اجـــتماعيهمدمـــاجإ
 واشـتملت هـذه املشـاورات عـلى اسـتعراض ألعمال جلان اخلرباء          .األلغـام الختـاذ إجـراءات يف جمـال        تكـنولوجيات   

 الدائمـة ذات الصـلة، كمـا جـاء يف تقاريـرها الـواردة يف املرفق الرابع، مع التركيز على اإلجراءات اليت أوصت ا                
 .اللجان
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 املقررات والتوصيات -هاء

، يف املسائل الناشئة عن     ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٣نظـر االجـتماع، يف جلسـته العامة اخلامسة املعقودة يف             -٢٧
 ويف سياق هذه التقارير، مبا يف ذلك النظر يف إدخال تعديل على شكل ٧التقارير اليت يتعني تقدميها مبوجب املادة   

وباإلضافة إىل ذلك، . د اعـتمد تعديـل شـكل الـتقارير وهـو يـرد يف املـرفق الـثالث ـذا التقرير              وقـ . تقـدمي الـتقارير   
استعرض االجتماع السبل والوسائل التقنية لتعميم التقارير كما اعتمدت يف االجتماع األول دون إدخال تغيريات 

 والقيام، عند تقدمي تقارير سنوية عـليها باسـتثناء تشـجيع الـدول األطـراف على تقدمي تقاريرها يف شكل الكتروين               
 .مستوفاة، بتسليط الضوء على التغيريات بالنسبة للتقارير السابقة

وباإلضـافة إىل التوصـيات الصـادرة عـن جلـنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، سلم               -٢٨
 ١٣ات واتفق، يف جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف االجـتماع باألمهيـة املسـتمرة لـربنامج العمـل فـيما بـني الـدور          

، على أن يتم تعديل برنامج العمل الثاين فيما بني الدورات وفقاً ملا ورد يف الورقة املقدمة من ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
 وقــد أدت املشــاورات الالحقــة إىل تســمية الــدول األطــراف الــتالية كرؤســاء . الــرئيس والــيت تــرد يف املــرفق الــثاين 

 :مشاركني ومقررين حىت اية االجتماع الثالث للدول األطراف

؛ وأملانيــا والــيمن )كرئيســني مشــاركني(هولــندا وبــريو : إزالــة األلغــام والتكــنولوجيات املتصــلة ــا  -
 ؛)كمقررين(

اليابان ونيكاراغوا :  االقتصـادي والـتوعية خبطـر األلغام   -مسـاعدة الضـحايا واالدمـاج االجـتماعي        -
 ؛)كمقررين(؛ وكندا وهندوراس )ني مشاركنيكرئيس(

 ؛)كمقررين(؛ واستراليا وكرواتيا )كرئيسني مشاركني(ماليزيا وسلوفاكيا : تدمري املخزونات - 

ــنفيذها   - ــة وت ــة العامــة لالتفاقي ــلجيكا وزمــبابوي  : احلال ــند  )كرئيســني مشــاركني (ب ــنرويج وتايل ؛ وال
 ).كمقررين(

 الـلجان الدائمـة يتطـلب توفـر درجـة عالية من التنسيق بني الرؤساء          وسـلمت الـدول األطـراف بـأن عمـل          -٢٩
ويف هذا السياق، قامت الدول األطراف . املشـاركني ممـا يضمن أن يفضي عملهم إىل تيسري تنفيذ االتفاقية بنجاح         

الدول بإنشـاء جلنة تنسيق تابعة للرؤساء املشاركني جتتمع على أساس خمصص حتت رئاسة الرئيس احلايل الجتماع     
وتـتوىل هـذه اللجنة مهمة تنسيق املسائل املتصلة بعمل اللجان الدائمة واملنبثقة عن هذا العمل مع عمل         . األطـراف 

وميكــن للجـنة، حسـب مقتضـى احلــال، أن تدعـو أي طـرف ذي صـلة ملســاعدا يف       . اجـتماعات الـدول األطـراف   
ف، والرؤساء املشاركون السابقون، وممثلو الدول عملها، مبا يف ذلك الرؤساء السابقون الجتماعات الدول األطرا

 . األطراف واملنظمات األخرى
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كما نوه االجتماع بالعمل املضطلع به من قبل الدول األطراف املهتمة باألمر من أجل وضع برنامج رعاية  -٣٠
 . يكفل التمثيل على نطاق أوسع يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية

اف عن تأييدها وارتياحها لعمل جلان اخلرباء الدائمة، ورحبت ترحيباً حاراً بتقارير       وأعربت الدول األطر   -٣١
وقد وافق االجتماع بصورة عامة على التوصيات املقدمة من جلان . جلـان اخلـرباء الدائمـة كما ترد يف املرفق الرابع    

 إجراءات عاجلة، حسب مقتضى اخلـرباء الدائمة وحث الدول األطراف ومجيع األطراف األخرى املعنية على اختاذ        
 .احلال، فيما يتعلق ذه التوصيات

، على عقد االجتماع ٢٠٠٠سـبتمرب  / أيـلول ١٥واتفـق االجـتماع، يف اجللسـة العامـة الثامـنة املعقـودة يف             -٣٢
 . يف ماناغوا بنيكاراغوا٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٨الثالث للدول األطراف يف الفترة من 

ماع، يف اجللسـة العامـة نفسها، إعالن االجتماع الثاين للدول األطراف الذي يرد يف اجلزء            واعـتمد االجـت    -٣٣
وباإلضـافة إىل ذلـك، رحـب االجـتماع ترحيـباً حـاراً بربنامج العمل الذي وضعه الرئيس                . الـثاين مـن هـذا الـتقرير       

 للتوصيات املقدمة من جلان اخلرباء والـذي يـرد يف املـرفق اخلـامس بوصفه وسيلة عملية لتيسري تنفيذ االتفاقية وفقاً              
 . الدائمة

 الوثائق -واو

 . ترد يف املرفق األول ذا التقرير قائمة بوثائق االجتماع الثاين -٣٤

 اعتماد التقرير النهائي واختتام االجتماع الثاين -زاي

، مشروع تقريره ٢٠٠٠ سبتمرب/ أيلول١٥اعتمد االجتماع، يف جلسته العامة الثامنة واألخرية املعقودة يف  -٣٥
 .APLC/MSP.2/2000/L.8النهائي الذي يرد يف الوثيقة 
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 اجلزء الثاين

 إعالن االجتماع الثاين للدول األطراف

حنـن الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك                     -١
ية ومنظمات غري حكومية أخرى، جنتمع يف جنيف بسويسرا لنعيد األلغـام، ومعـنا دول ومنظمات ومؤسسات دول     

تـأكيد التزامـنا الراسـخ بالقضاء التام على األلغام املضادة لألفراد وبالتصدي ملا يترتب على هذه األسلحة من آثار        
 . شنيعة وال إنسانية

ا لــلحالة العامــة لالتفاقيــة وإنــنا نعــرب عــن ســرورنا إزاء الــنمو املســتمر يف تــأييد االتفاقيــة وعــن ارتياحــن   -٢
 دولة قد أعلنت رمسياً قبوهلا لاللتزامات املترتبة على االتفاقية؛ وهناك ما يزيد           ١٠٠فهناك ما يزيد عن     : وتـنفيذها 

 ٢٣ دولة من الدول األطراف قد أجنزت عملية تدمري خمزوناا من األلغام املضادة لألفراد، كما أن هناك                ٢٠عـن   
ف األخـرى تعمـل عـلى تدمـري خمـزوناا؛ وقـد بدأت القواعد الدولية اجلديدة اليت أرستها       دولـة مـن الـدول األطـرا      

االتفاقيـة تترسـخ حسبما يتجلى من سلوك العديد من الدول غري األطراف يف االتفاقية؛ وقد خصص املاحنون على              
دي هلذه املشكلة العاملية  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من أجل التص٢٥٠مـدى السـنة املاضـية حنو       
 . املتمثلة يف األلغام الربية

إال أننا مرتاحون ألن جهودنا قد أخذت       . وحنـن نسـلم بأنـه ال يـزال يـتعني االضـطالع بالكـثري من العمل                 -٣
فقد متت على مدى السنة املاضية إزالة األلغام من مساحات واسعة من األراضي املزروعة باأللغام،               : حتـدث تـأثرياً   

 خفض معدالت االصابات يف العديد من دول العامل األشد تأثراً باأللغام؛ وجيري بذل املزيد من اجلهود احملسنة ومت
 . من أجل مساعدة ضحايا األلغام الربية

وحنـن إذ حنتفل بنجاح االتفاقية، فإننا ال نزال نشعر ببالغ القلق ألن األلغام املضادة لألفراد ال تزال تؤدي          -٤
شـويه وديـد حيـاة أعـداد ال حتصـى مـن األبـرياء كـل يـوم، وألن رعـب األلغام مينع األفراد من حتسني           إىل قـتل وت   

أوضـاع حيـام، وألن األثـر املسـتدمي هلـذه األسـلحة حيـرم اتمعات من فرصة إعادة البناء لفترة طويلة بعد انتهاء          
 . املنازعات

فهذه األعمال تتعارض مع أهداف االتفاقية وتزيد . ألفرادوإننا نأسف الستمرار استخدام األلغام املضادة ل -٥
وإننا ندعو مجيع أولئك الذين يواصلون استخدام   . مـن حـدة املشـاكل اإلنسانية اليت سببها استخدام هذه األسلحة           

األلغـام املضـادة لألفـراد، فضـالً عـن أولئك الذين يقومون باستحداث وإنتاج وحيازة وختزين واستبقاء ونقل هذه                     
 . ألسلحة، أن يكفوا اآلن عن ذلك وأن ينضموا إلينا يف أداء مهمة القضاء على هذه األسلحةا
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وإنـنا نتوسل إىل تلك الدول اليت أعلنت التزامها بأهداف االتفاقية وغاياا واليت تواصل استخدام األلغام                  -٦
وإننا ندعو مجيع الدول املعنية إىل     . املضـادة لألفـراد أن تعـترف بـأن ذلـك يشـكل إخـالالً واضحاً بالتزامها الرمسي                 

 .احترام التزاماا

ولكننا نسلم بأن إجناز الوعد الذي تنطوي عليه  . وإننا نرحب بعقد هذا االجتماع الثاين للدول األطراف        -٧
هـذه األداة اإلنسانية الفريدة واهلامة يتوقف على استمرارنا دون كلل ببذل جهودنا من أجل وضع حد الستخدام     

 املضـادة لألفـراد، وإزالـة املخـزونات، والكـف عـن اسـتحداث وإنتاج ونقل هذه األسلحة، وتطهري املناطق            لغـام األ
املـزروعة باأللغـام مـن أجـل حتريـر األرض مـن هـذا القيـد املميـت، ومسـاعدة الضحايا على حتسني أوضاع حيام                

 . واحليلولة دون وقوع ضحايا جدد

 مهـام مشـتركة مـلقاة عـلى عاتق البشرية ومن مث فهي تتطلب من مجيع            وحنـن نسـلّم بـأن هـذه املهـام هـي            -٨
وإنـنا نطـلب إىل أولـئك القادرين على تقدمي    . احلكومـات والشـعوب يف كـل مكـان االنضـمام إليـنا يف هـذا اجلهـد           

 ذلك وأن املسـاعدة التقـنية واملاليـة للتصـدي للـتحديات اهلائـلة الـيت ينطوي عليها العمل يف جمال األلغام أن يفعلوا             
وحنن ندعو . يعملوا، حيثما يكون ذلك مناسباً، على إدماج هذه اجلهود يف صلب عملية التخطيط والربجمة اإلمنائية

تـلك الـدول الـيت مل تعـلن رمسيـاً قبوهلا لاللتزامات املترتبة على االتفاقية إىل التصديق عليها أو االنضمام إليها على             
دول اليت هي بصدد إعالن قبوهلا الرمسي لاللتزامات املترتبة على االتفاقية أن  كما نطلب إىل مجيع ال    . وجه السرعة 

كما ندعو بعضنا البعض، بوصفنا دوالً أطرافاً يف االتفاقية، إىل تنفيذ االتفاقية . تطبق أحكام االتفاقية بصورة مؤقتة
 .تنفيذاً فعاالً واالمتثال ألحكامها امتثاالً تاماً

نفسـه لوضـع حـد الستخدام األلغام املضادة لألفراد نؤكد من جديد أن مساعدتنا    وإنـنا كمجـتمع كـرس      -٩
وتعاونـنا سيوجهان يف املقام األول حنو أولئك الذين تعهدوا باالمتناع إىل األبد عن استخدام هذه األسلحة وذلك            

 . من خالل امتثاهلم ألحكام االتفاقية وتنفيذها

 فإننا نرحب ترحيباً حاراً بالتقدم الكبري الذي أحرز يف برنامج العمل وإذا كنا نسلّم بأن مهمتنا جسيمة، -١٠
 . فيما بني الدورات وباالجنازات اليت حققتها جلان اخلرباء الدائمة يف تنفيذ هذا الربنامج

ونذكّر بأن برنامج العمل فيما بني الدورات قد وضع يف االجتماع األول للدول األطراف من أجل تركيز  -١١
. ز اجلهـود الـيت يـبذهلا اتمع الدويل على صعيد العمل يف جمال األلغام، وتقييم التقدم احملرز يف بلوغ أهدافه               وتعزيـ 

وحنـن نعـرب عـن ارتياحـنا ألن برنامج العمل فيما بني الدورات قد أوىف ذا الوعد وأسهم يف رسم صورة شاملة                
واردة يف االتفاقية، وألن هذا الربنامج ينفذ بطريقة متوافقة مع لألولويات مبا يتوافق مع االلتزامات واألطر الزمنية ال

 . ما تتسم به االتفاقية من مشولية وشراكة وحوار وانفتاح وتعاون عملي
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وإننا نسلّم بأن التقدم الذي أحرز على صعيد برنامج العمل فيما بني الدورات قد تعزز إىل حد كبري من                -١٢
 الدوليـة حلظـر األلغـام الـربية وغريها من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة،               خـالل املشـاركة املوضـوعية للحمـلة       

وإننا نعرب عن   . وكذلـك مـن خـالل مشـاركة املـنظمات اإلقلـيمية والدولية، مبا فيها جلنة الصليب األمحر الدولية                  
لغام لألغراض اإلنسانية امتناننا هلذه املنظمات ملا قدمته من مسامهات هامة، ونشكر مركز جنيف الدويل إلزالة األ

ملـا قدمـه مـن دعم لربنامج العمل األول فيما بني الدورات واللتزامه مبواصلة تقدمي الدعم لألعمال املقبلة فيما بني                   
 . الدورات

وبناًء على االجنازات اليت حتققت على صعيد برنامج العمل فيما بني الدورات، مبا يف ذلك تزايد املشاركة  -١٣
عـلق باالتفاقيـة مـن قبل الدول املنكوبة باأللغام، ندعو مجيع األطراف املهتمة إىل مواصلة املشاركة يف    يف العمـل املت   

 ٢١ إىل ١٨عمـــل الـــلجان الدائمـــة مـــن اآلن وحـــىت انعقـــاد االجـــتماع الـــتايل لـــلدول األطـــراف يف الفـــترة مـــن   
 . يف ماناغوا بنيكاراغوا٢٠٠١سبتمرب /أيلول

اه من تقدم وما حققناه من اجنازات، وإذ نستعرض العمل الذي ينتظرنا، نؤكد        وإنـنا إذ نـتأمل مـا أحـرزن         -١٤
مـن جديـد اقتناعـنا بـأن صـفحة األلغـام املضـادة لألفـراد جيب أن تطوى إىل األبد، والتزامنا مبساعدة أولئك الذين                      

أرواحهم نتيجة وقعـوا ضـحايا هلـذا الـرعب، ومسـؤوليتنا املشـتركة بأن نكون أوفياء لذكرى أولئك الذين زهقت            
السـتخدام هـذه األسـلحة، مبـن فيهـم أولـئك الذيـن لقوا حتفهم نتيجة لتفانيهم يف مساعدة غريهم عن طريق إزالة           

 .األلغام من املناطق املزروعة باأللغام أو تقدمي املساعدة اإلنسانية
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 العنوان     الرمز  

APLC/MSP.2/2000/L.1        شروع جدول األعمال املؤقتم 

APLC/MSP.2/2000/L.2        مشروع برنامج العمل 

APLC/MSP.2/2000/L.3        مشروع النظام الداخلي 

APLC/MSP.2/2000/L.4      لعقد االجتماع الثاين للدول األطراف يف قدرةالتكاليف امل 
اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة  

 فراد وتدمري تلك األلغاملأل

APLC/MSP.2/2000/L.5       ورقــة الــرئيس بشــأن التنقــيحات لــربنامج العمــل فــيما بــني
 الدورات

APLC/MSP.2/2000/L.6        ورقــة مقدمــة مــن الــرئيس بشــأن تعديــل اســتمارة اإلبــالغ
  ٧مبوجب املادة 

APLC/MSP.2/2000/L.7         برنامج عمل الرئيس 

APLC/MSP.2/2000/L.8              مشـروع الـتقرير الـنهائي لالجتماع الثاين للدول األطراف
ــام     ــتاج ونقــل األلغ ــة حظــر اســتعمال وختــزين وإن يف اتفاقي

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

APLC/MSP.2/2000/SCE1/1   تقرير جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بإزالة األلغام 

APLC/MSP.2/2000/SCE2/1    نة اخلرباء الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة   تقريـر جلـ
 إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا والتوعية حبظر األلغام
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APLC/MSP.2/2000/SCE3/1 تقرير جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بتدمري املخزونات 

APLC/MSP.2/2000/SCE.4/1        تقريــر جلــنة اخلــرباء الدائمــة املعــنية بتكــنولوجيات إزالــة
 اماأللغ

APLC/MSP.2/2000/SCE5/1                تقريـر جلـنة اخلـرباء الدائمـة املعـنية باحلالـة العامـة لالتفاقية
 وتنفيذها

       APLC/MSP.2/2000/1    التقرير النهائي لالجتماع الثاين للدول األطراف يف اتفاقية
حظر استعمال وختزين وانتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد 

 وتدمري تلك األلغام

APLC/MSP.2/2000/INF.1     ٧ التقارير املقدمة مبوجب املادة لخصم  

APLC/MSP.2/2000/INF.2     ــن ــتم-دا ــنيوزيلــ ــثانـ االجــ ــة أو ـاع الــ ــراف يف اتفاقيــ  ي لألطــ
 ب ألغراض التدرياالحتفاظ باأللغام املضادة لألفراد -تاوا أو       

  APLC/MSP.2/2000/INF.3     اعاملشتركني يف االجتمقائمة 

APLC/MSP.2/2000/MISC.1   تة للمشتركني يف االجتماعالقائمة املؤق 
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 املرفق الثاين

 ورقة الرئيس بشأن التنقيحات لربنامج العمل فيما بني الدورات

 :معلومات أساسية

املرفق الرابع (يف االجـتماع األول للدول األطراف، تقرر أن ورقة الرئيس بشأن العمل فيما بني الدورات     
. ســتوجه العمــل فــيما بــني الــدورات ) ١٩٩٩مــايو / أيــار٢٠بــتاريخ ) APLC/MSP.1/1999/1(قرير الــنهائي للــت

 :ومبوجب أحكام هذا القرار، مت إنشاء جلان خرباء دائمة غري رمسية ومفتوحة العضوية للتركيز على املواضيع التالية

 إزالة األلغام؛ - 

  واالقتصادي والتوعية خبطر األلغام؛مساعدة ضحايا األلغام وإدماجهم االجتماعي - 

 تدمري املخزونات؛ - 

 تكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام؛ - 

 .احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها - 

 .وتقرر أيضاً أنه ميكن للجان اخلرباء الدائمة أن جتتمع مرة يف السنة على األقل

 يف مخــس فــترات لالجــتماعات يف ٢٠٠٠ و١٩٩٩ومت تنظــيم بــرامج عمــل جلــان اخلــرباء الدائمــة لعــامي  
ويعين برنامج . ٢٠٠٠مايو /مارس وأيار/يناير وآذار/، وكانون الثاين١٩٩٩ديسمرب /سبتمرب وكانون األول/أيلول

العمل هذا، إىل جانب االجتماع السنوي للدول األطراف، أنه مت عقد ست فترات من االجتماعات لتعزيز وتيسري 
 .أللغام يف سياق االلتزامات الواردة يف االتفاقيةاألعمال املتعلقة با

وبالرغم من أن برنامج عمل جلان اخلرباء الدائمة جنح يف تيسري ودعم تطبيق االتفاقية بفعالية، فإن برنامج  
 .العمل املوسع، قيد إىل حد ما املشاركة يف أعمال جلان اخلرباء الدائمة، والتنظيم الفعال هلا

 ١١ إىل ١٠خلـرباء الدائمة بشأن احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها املعقود يف الفترة من        ويف اجـتماع جلـنة ا      
ومت حتديد احلاجة إىل تبسيط . ، نوقشت جتربة االجتماعات األوىل للجان اخلرباء الدائمة ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين 

ويف هذا االجتماع، . مال هذه اللجانأعمـال جلـان اخلـرباء الدائمـة فضـالً عـن أمهيـة توسـيع نطاق املشاركة يف أع                
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قُدمـت توصـية بـأن يقـوم الرئيسـان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة هذه بإجراء مشاورات دف وضع اقتراحات       
 .عملية بشأن الكيفية اليت ميكن ا تعديل برنامج العمل فيما بني الدورات

ورة مشاورات غري رمسية مفتوحة العضوية      ويف هـذا الصـدد، وباإلضـافة إىل خمتـلف املشاورات، عقدت د             
، دعيت إليها الدول ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٠يف مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية، يف جنيف يف 

 .األطراف، ودول أخرى، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية، وجلنة الصليب األمحر الدولية

ان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة هذه أن هناك توافقاً قوياً يف اآلراء ونتيجة هلذه املشاورات رأى الرئيس 
وحتقيقاً هلذا . لصـاحل تبسـيط بـرنامج العمـل فـيما بـني الـدورات يف فـترة مـا بعـد االجـتماع الثاين للدول األطراف                     

 ٣٠ إىل ٢٩الفترة من الغرض، وضعت سلسلة من التوصيات ومت قبوهلا يف اجتماع جلنة اخلرباء الدائمة املعقود يف 
 :وهذه التوصيات كما يلي. ٢٠٠٠مايو /أيار

 مدة االجتماعات -١ 

بـدالً مـن الفترات الست احلالية لالجتماعات، البالغ جمموعها ستة أسابيع، أوصي بأن تعقد ثالث فترات     
ة خرباء دائمة وهذا معناه أن جتتمع كل جلن . مـن االجـتماعات فقـط كـل سـنة، مبـا فيهـا اجـتماع الـدول األطراف                  

مــرتني بــني اجــتماعي الــدول األطــراف، مــرة  أثــناء دورة اجــتماعات تســتغرق أســبوعاً بصــفة مــبدئية يف تشــرين     
 .٢٠٠١مايو /، ومرة أثناء دورة اجتماعات تستغرق أسبوعاً يف أيار٢٠٠٠ديسمرب /نوفمرب أو كانون األول/الثاين

 عدد جلان اخلرباء الدائمة -٢ 

. اءة، ينبغي دمج املواضيع ذات الصلة املباشرة يف جلنة واحدة من جلان اخلرباء الدائمةمن أجل تعزيز الكف 
. ومـن مث، أوصـي بأن تدمج جلنتا إزالة األلغام وتكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام يف جلنة خرباء دائمة واحدة          

 :وبالتايل، ستكون هناك أربع جلان خرباء دائمة على النحو التايل

اجـتماع ملـدة يـوم ونصـف يـوم أثـناء كـل من دوريت        (ة األلغـام والتكـنولوجيات املتصـلة ـا          إزالـ  -
 ؛)االجتماعات اللتني تستغرقان أسبوعني

اجتماع ملدة (مسـاعدة ضـحايا األلغـام واإلدمـاج االجـتماعي واالقتصادي والتوعية خبطر األلغام            -
 ؛)تغرقان أسبوعنييوم ونصف يوم أثناء كل من دوريت االجتماعات اللتني تس

ــتني تســتغرقان      (تدمــري املخــزونات   - ــناء كــل مــن دوريت االجــتماعات الل ــوم واحــد أث اجــتماع لي
 ؛)أسبوعني
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اجتماع ملدة يوم واحد أثناء كل من دوريت االجتماعات اللتني          (احلالـة العامة لالتفاقية وتنفيذها       -
 ).تستغرقان أسبوعني

 لغة املداوالت -٣ 

ز املشاركة الفعالة يف أعمال جلان اخلرباء الدائمة، أوصي بأن تنظر الدول اليت تكون مـن أجـل زيـادة تعزي     
 .يف موقف يسمح هلا بذلك يف تقدمي تربعات لكي تتاح لغات إضافية يف االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات

 تواريخ االجتماعات -٤ 

عات اللتني تستغرقان أسبوعني يف الفترة من أوصي بأن تعقد دورة االجتماعات األوىل من دوريت االجتما 
كذلك أوصي بأن تعقد دورة االجتماعات الثانية من دوريت االجتماعات . ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ إىل ٤

 .٢٠٠١مايو / أيار١١ إىل ٧اللتني تستغرقان أسبوعني يف الفترة من 

 :مثالً 

 كـــــــــــــــــــــــــانون ٨
 ديسمبــر/األول

 كـــــــــــــــــــــــــانون ٧
 ديسمبــر/األول

انون  كــــــــــــــــــــــــــ٦
 ديسمبـــر/األول

 كــــــــــــــــــــــــــانون ٥
 ديسمبـــر/األول

 كـــــــــــــــــــــــــانون ٤
 ديسمــرب/األول

احلالــــــــــة العامــــــــــة 
 لالتفاقية وتنفيذها

إزالــــــــــة األلغــــــــــام   تدمري املخزونات
ــنولوجيات  والتكــــــــــ

 املتصلة ا

ــحايـا   ــاعدة الضــ مســ
إزالــــــــة )/صـــــــباحاً (

ــام  األلغــــــــــــــــــــــــــــــ
ــنولوجيات  والتكــــــــــ

بعــــد (املتصــــلــة ــــا 
 )الظهر

 مساعدة الضحايا
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 دور الرئيسان املشاركان -٥ 

أوصــي بــأن يلــتمس الرئيســان املشــاركان، حســب االقتضــاء، الدعــم واملشــورة املســتمرين مــن الرئيســني     
 .املشاركني السابقني

 تغيري االسم -٦ 

 .اللجان الدائمة يشار إليها اآلن باسم جلان اخلرباء الدائمةأوصي بأن ما عرف حىت اآلن باسم  

 كون واملقررونالرؤساء املشار -٧ 

نتيجة للمشاورات، أوصي بأن تعمل الدول األطراف التالية كرؤساء مشاركني ومقررين يف الفترة ما بني  
 :االجتماع الثاين للدول األطراف واية االجتماع الثالث للدول األطراف

 اللجنة الرؤساء املشاركون املقررون
 أملانيا
 اليمن

 هولندا
 بريو

 نولوجيات املتصلة اإزالة األلغام والتك

 كندا
 هندوراس

 اليابان
 نيكاراغوا

مساعـدة ضحايا األلغام واإلدماج االجتماعي    
 واالقتصادي والتوعية خبطر األلغام

 أستراليا
 كرواتيا

 ماليزيا
 اجلمهورية السلوفاكية

 تدمري املخزونات

 النرويج
 تايلند

 بلجيكا
 زمبابوي

 احللة العامة لالتفاقية وتنفيذها
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 املرفق الثالث

 ٧ورقة مقدمة من الرئيس بشأن تعديل استمارة االبالغ مبوجب املادة 

 :معلومات أساسية

يناير الذي عقدته جلنة اخلرباء  / يف اجـتماع كـانون الـثاين     ٧نوقشـت عمـلية تقـدمي الـتقارير مبوجـب املـادة              
وس مستفادة من الصعوبات اليت صادفتها وبينما كانت هناك در  . الدائمـة بشـأن احلالـة العامـة لالتفاقيـة وتـنفيذها           

الـدول األطـراف يف تـنفيذ هذا احلكم من االتفاقية، رأى الرئيسان املشاركان أنه كان هناك ارتياح عام الستمارة                 
 .االبالغ اليت متت املوافقة عليها يف االجتماع األول للدول األطراف يف مابوتو

تاحة أمام الدول األطراف الستكمال التقارير عن طريق كذلك طرحت أفكار فيما يتعلق باالحتماالت امل 
غري أنه . وينبغي االعتراف بفضل األمم املتحدة يف العمل الذي اضطلعت به لتطوير هذه األفكار     . شـبكة االنترنت  

أبديـت شـواغل ألن عـدة دول أطـراف مل تقـدم الـتقارير يف موعدها، وأن من بني األطراف اليت قدمت تقاريرها،                    
ولذلك رأى الرئيسان املشاركان أنه بينما سوف ميثل العمل من أجل . دد قليل منها ذلك بصورة إلكترونيةفعل ع

حتقيـق مـزيد مـن الكفـاءة يف االبـالغ بواسـطة االنترنت أحد األهداف ادية يف املدى املتوسط، فإنه ينبغي تركيز                   
 على زيادة معدل االمتثال، وضمان قيام الدول اليت يف ٧اجلهـود احلالية فيما يتعلق بالتقارير املقدمة مبوجب املادة     
 .وضع يسمح هلا بتقدمي تقاريرها إلكترونيا بأن تفعل ذلك

وفضــال عــن هــذا، وكجــزء مــن بــرنامج عمــل جلــنة اخلــرباء الدائمــة بشــأن مســاعدة الضــحايا واالدمــاج       
ة االبالغ عن مساعدة الضحايا مشروع      االجـتماعي واالقتصــادي والـتوعيـة حبظــر األلغـام، أعـدت جمموعـة شبكـ           

 ٢٩استمارة إبالغ وأوصت بقبوهلا يف اجتمـاع جلنة اخلرباء الدائمـة بشأن مساعـدة الضحايا املعقود يف الفترة من        
ومل تقبل التوصية نظرا ألن الدول األطراف أعربت عن شواغل كان من بينها القلق          . ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣١إىل  

، حيث أن مساعدة الضحايا "وكـلل مـن اإلبالغ  "لية ازدواجـا جلهـود االبـالغ احلاليـة، و    مـن أن تشـكل هـذه العمـ      
، وال ميثل االبالغ عنها التزاما للدول األطراف، فضال عن ٦ليست سوى واحدا من عدة التزامات تضمنتها املادة 

 .قترحةالصعوبات اليت سوف تواجهها الدول املتضررة من االلغام عند الرد على االستمارة امل
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واعترف الرئيسان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة بشأن احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بالدور اهلام الذي  
اليت يف "قـامت بـه جلـنة اخلـرباء الدائمة بشأن مساعدة الضحايا يف إبراز احلاجة إىل صكوك تبني مدى وفاء الدول              

بـتقدمي املسـاعدة من أجل رعاية تأهيل      "، وال سـيما االلـتزام       ٦ادة  بالـتزاماا مبوجـب املـ     " وضـع يسـمح هلـا بذلـك       
 ".ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي

وكوسـيلة حمتمـلة لتلـبية احلاجـة الـيت أبرزا جلنة اخلرباء الدائمة بشأن مساعدة الضحايا بطريقة تستجيب           
مارس، اقترح الرئيسان /جتماع الذي عقدته هذه اللجنة يف آذار   للشـواغل اليت أعربت عنها الدول األطراف يف اال        

 ٧املشـاركان جلـنة اخلـرباء الدائمـة بشـأن احلالـة العامـة لالتفاقيـة وتـنفيذها تعديـل اسـتمارة االبـالغ مبوجب املادة               
املشاركان والغرض من االقتراح الذي تقدم به الرئيسان . لتشمل استمارة إضافية لالبالغ الطوعي عن هذه املسائل

 ٣هـو إعطـاء فرصـة للدول األعضاء لتقدمي تقارير عن املسائل اليت تعترب مهمة لالمتثال لاللتزامات مبوجب الفقرة            
غـري أن هـذا االقـتراح وضـع أيضـا العطـاء الـدول األطراف أقصى قدر من املرونة عند تقدمي تقارير        . ٦مـن املـادة    

ا، املسـائل االضـافية الـيت تتصل بتنفيذ االتفاقية واليت مل            ، ولكـي تتـناول كـل دولـة طـرف، حسـب تقديـره              طوعيـة 
ويف اجتماع جلنة اخلرباء الدائمة بشأن احلالة العامة لالتفاقية    . ٧تشـملها متطلـبات االبـالغ الـرمسية مبوجـب املادة            

يتني ، مت قـبول هـذا االقـتراح على شكل التوص      ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣٠ إىل   ٢٩وتـنفيذها، واملعقـود يف الفـترة مـن          
 :التاليتني

العطاء الدول األطراف فرصة االبالغ الطوعي عن املسائل اليت تتعلق باالمتثال والتنفيذ، واليت مل  - 
، يوصـي بتعديل استمارة االبالغ مبوجب  ٧تشـملها متطلـبات االبـالغ الـرمسي الـواردة يف املـادة               
 .)املرفقة" أخرى ذات صلةمسائل : االستمارة ياء"انظر ( لتشمل استمارة إضافية ٧املادة  

ويوصـي كذلـك بـأن تـنظر الـدول األطـراف يف اسـتخدام هـذه االسـتمارة لالبالغ عن أنشطة مت                     - 
 وال سيما لالبالغ عن املساعدة املقدمة من أجل رعاية تأهيل           ٦االضطالع ا فيما يتعلق باملادة        
 .ضحايا األلغام واعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي  
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 مسائل أخرى ذات صلة :تمارة ياءاالس

جيـوز لـلدول األطـراف اسـتخدام هـذه االسـتمارة لالبـالغ بصـورة طوعيـة عن مسائل             : مـلحوظة   
أخـرى ذات صـلة، مبـا يف ذلـك املسـائل الـيت تتعـلق باالمتـثال والتنفيذ واليت مل تشملها متطلبات                        
ل األطــراف هــذه االســتمرارة وحــبذا لــو اســتخدمت الــدو . ٧االبــالغ الــرمسي الــواردة يف املــادة   
، وال سيما لالبالغ عن املساعدة ٦لالبـالغ عن األنشطة اليت مت االضطالع ا فيما يتعلق باملادة      
 .املقدمة لرعاية تأهيل ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي 

  ___________إىل_________ املبلغة عن الفترة من _______________ ]: الطرف[الدولة 

 ]االشارة إىل تقارير أخرى/السرد[
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 املرفق الرابع

 مشاورات غري رمسية بشأن التعاون واملساعدة
 ٦الدوليني طبقاً للمادة 

 التقرير املقدم إىل االجتماع الثاين للدول األطراف يف االتفاقية
 من جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بإزالة األلغام

 مقدمة -أوالً 

نة اخلـرباء الدائمـة املعـنية بإزالـة األلغام، املنشأة وفقاً للمقررات والتوصيات الصادرة عن االجتماع                إن جلـ   -١
 ١٣، قد اجتمعت يف جنيف يف الفترة من ١٩٩٩مايو / أيار ٧ إىل   ٣األول لـلدول األطـراف املعقود يف الفترة من          

 .٢٠٠٠مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧ ومن ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٥إىل 

 من التقرير اخلتامي لالجتماع األول ٢٥د مت االتفاق يف االجتماع األول للدول األطراف، وفقاً للفقرة وق -٢
ومـرفقه، عـلى أن تـتوىل موزامبيق واململكة املتحدة الرئاسة املشتركة للجنة اخلرباء الدائمة املعنية بإزالة األلغام مع                   

 .إسناد منصب املقرر إىل هولندا وبريو

 هيئات تابعة لألمم ٨ دولة، و٦٩ني املشاركني املسجلني يف أحد االجتماعني أو كليهما ممثلو وكان من ب -٣
ومـنظمة الـدول األمـريكية، ومـنظمة حـلف مشال األطلسي، وجلنة الصليب األمحر      . املـتحدة، واملفوضـية األوروبيـة     

 .ى ذات الصلةالدولية، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية، والعديد من املنظمات األخر

 .وقدم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية دعماً إدارياً جللسات جلنة اخلرباء الدائمة -٤

 املسائل اليت استعرضتها جلنة اخلرباء الدائمة -ثانياً 

لغام لألغراض  نظـرت جلـنة اخلـرباء الدائمـة يف الـتقدم احملـرز يف مـراجعة وتـنقيح املعـايري الدوليـة إلزالـة األ                         -٥
وحبـثت أمهيـة إشـراك كافة اجلهات ذات املصلحة يف جمال إزالة األلغام، وضرورة نشر املعايري وتطبيقها       . اإلنسـانية 

كمـا نظـرت جلـنة اخلـرباء الدائمـة يف الشـروط الالزمـة لتهيـئة بيـئة تشـغيلية مواتيـة إلزالـة األلغام                . عـلى حنـو فعـال     
 .ة يف هذا الشأنواستصواب االتفاق على مبادئ توجيهي

ــلقة باســتخدام التحــليل االجــتماعي          -٦ ــن الدراســة املتع ــلية ع ــر مرح ــة تقاري ــلقت جلــنة اخلــرباء الدائم  -وت
االقتصادي يف التخطيط للعمل يف جمال إزالة األلغام وتقييمه، وهي الدراسة اليت يتوىل إعدادها مركز جنيف الدويل 



APLC/MSP.2/2000/1 
Page 22 

 

ة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بشأن أنشطة مسح حقول األلغام على إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، بالنياب
 الـيت يضـطلع ـا مركـز عمـليات املسـح، وبشـأن تـأثري عمـليات إزالـة األلغـام عـلى أنشـطة بناء السلم                     ١املسـتوى   
 .والتعمري

ات من خالل إتاحة   وحبـثت جلـنة اخلـرباء الدائمـة الكيفيـة الـيت ميكـن ـا حتسـني الـتخطيط وحتديد األولوي                      -٧
معـلومات أفضـل نوعيـة، سواء يف شكل عروض كتابية تشمل املشاريع احملتملة للعمل يف جمال إزالة األلغام، أو يف        

ومت عرض قاعدة بيانات دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة ". الويب"شكل معلومات إلكترونية تتاح على شبكة 
 .(Mine Action Investments)" األعمال املتعلقة باأللغاماالستثمارات يف "باأللغام املعنونة 

كما نوقشت اخليارات املتاحة لتحسني   . وحبـثت السـبل الكفيـلة بتحسـني التنسيق فيما بني اجلهات املعنية             -٨
 .التنسيق الداخلي ضمن البلدان املوبوءة باأللغام، واقترحت وسائل لتحسني نشر املعلومات على املستوى الدويل

وإذ سـلَّمت جلـنة اخلـرباء الدائمـة باألمهيـة الـيت يتسـم ـا يف معظم احلاالت العمل على تنمية قدرة وطنية                    -٩
مسـتدامة والـدور الذي ميكن للمؤسسة العسكرية الوطنية أن تؤديه يف ظروف معينة، فقد نظرت يف القضايا ذات             

اء مبسـتوى اإلدارة ضـمن املراكـز الوطنية    الصـلة باسـتخدام املؤسسـة العسـكرية وحتسـني الـتدريب ألغـراض االرتقـ           
 .للعمل املتعلق باأللغام

ــثاً  ــر      -ثال  اإلجــراءات املــتخذة أو الــيت جيــري العمــل عــلى اختاذهــا بشــأن تطوي
 وسائل وأدوات حمددة من أجل املساعدة يف تنفيذ االتفاقية         

تأييد قوي من جلنة اخلرباء الدائمة وبالنيابة يقـوم مركـز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، ب      -١٠
عـن دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعلقة باأللغام، بتنقيح املعايري الدولية إلزالة األلغام اليت ستعرف باسم املعايري                  

لوحظ أن  وقد  . الدوليـة لألعمـال املتعلقة بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وتتضمن فهرساً بالتعابري واملصطلحات            
أعضـاء احلمـلة الدولية حلظر األلغام الربية يقومون مبراجعة وتوسيع املبادئ واخلطوط التوجيهية القائمة فيما يتعلق                 

 .باملمارسة اجليدة يف جمال إزالة األلغام

واسـتجابة ملسـألة اقـترحت يف االجـتماع األول للجـنة اخلـرباء الدائمـة، أجنـزت كـندا مهمـة تطويـر قاعدة               -١١
" االستثمارات يف األعمال املتعلقة باأللغام"ات دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعـلقة باأللغـام املعـروفة باسـم                  بيانـ 

وذلك بطريقة متكن املاحنني من إرسال املعلومات بشأن التمويل والسياسات اليت يستند إليها تقدمي الدعم لألعمال 
 .ه مرحلة التشغيل ومن املستحسن أن يتم توفري املزيد من البياناتوقد دخلت قاعدة البيانات هذ. املتعلقة باأللغام
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 الـيت أصدرا دائرة األمم  مبجموعـة مشـاريع األعمـال املتعـلقة باأللغـام     وقـد أشـادت جلـنة اخلـرباء الدائمـة          -١٢
الفريق /معوقني الصادرة عن املنظمة الدولية للبوثيقـة اخلالصـة الوافية  املـتحدة لألعمـال املتعـلقة باأللغـام، وكذلـك          

املـنظمة الـنروجيية للمسـاعدة الشـعبية، باعتـبارها ترسـي أسسـاً مفيـدة ألغـراض حتديد                   /االستشـاري املعـين باأللغـام     
 .املشاريع اليت تستحق الدعم يف جمال إزالة األلغام

اص باألعمال وقدمـت دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعلقة باأللغام تقريراً عن نظام إدارة املعلومات اخل          -١٣
املتعلقة باأللغام، وهو أداة ختطيط للعمل يف البلدان املوبوءة باأللغام كان موضع اهتمام ودعم واسعي النطاق ضمن 

 .جلنة اخلرباء الدائمة

وبتشـجيع مـن جلـنة اخلـرباء الدائمـة، وضـعت األمـم املتحدة مبادئ توجيهية الستخدام القوات العسكرية                   -١٤
 .عمال املتعلقة باأللغام واليت حتظى بدعم من األمم املتحدةاحمللية يف برامج األ

" الويب"وقـد الحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة وجـود موقـع للحمـلة الدولية حلظر األلغام الربية على شبكة                   -١٥
)org.icbl.www(       واالقـتراح الـذي يدعـو مجيـع اجلهـات املعـنية إىل املسامهة فيه مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف  
 ".أفرقة اخلرباء"

سيصدر تقريره الثاين يف  (Landmine Monitor) مرصـد األلغـام الربية  والحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة أن      -١٦
الوقـت املناسـب لعرضـه عـلى االجتماع الثاين للدول األطراف، وأنه قد طُلب توفري املزيد من التمويل الستكمال                     

 .التقرير

على مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية لقيامه بتوفري موقع  وأثـنت جلنة اخلرباء الدائمة       -١٧
إلتاحة املعلومات املتصلة بعمل جلنة اخلرباء الدائمة، وتعهدت بتوفري املعلومات ذات الصلة،   " الويـب "عـلى شـبكة     

مركز جنيف الدويل على وحـثت مجيـع اجلهـات املعـنية عـلى استخدام اجلزء اخلاص بلجنة اخلرباء الدائمة يف موقع                
 ".الويب"شبكة 

 اإلجراءات املتخذة أو اليت جيري العمل على اختاذها من أجل تنفيذ االتفاقية -رابعاً 

واستناداً إىل بيان أدلت به كندا بشأن مدى التوافق بني املعايري الدولية إلزالة األلغام وااللتزامات املعقودة  -١٨
اتفقـت جلـنة اخلـرباء الدوليـة على أن االلتزامات مبقتضى االتفاقية واملعايري الدولية        مـن االتفاقيـة،      ٥مبقتضـى املـادة     

 .إلزالة األلغام ليست متباينة
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ويقـوم مركـز جـنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، بتشـجيع قـوي مـن جلـنة اخلـرباء الدولية                   -١٩
 االقتصادي يف   -دراسة بشأن استخدام التحليل االجتماعي      وبالـنيابة عـن بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي، بإجراء              

 .التخطيط للعمل املتعلق باأللغام وتقييمه

وقد شرع مركز األعمال املتعلقة مبسح حقول األلغام يف تنفيذ برنامج ألعمال املسح على املستوى األول    -٢٠
 .يف سبعة بلدان، كما أنه قد وضع خططاً لتنفيذ املزيد من هذه الربامج

وافقت األمم املتحدة على النظر يف االستفادة على حنو أكمل          . وبـناء عـلى اقتراح من جلنة اخلرباء الدائمة         -٢١
 .من عمل اللجنة التوجيهية املعنية باألعمال املتعلقة باأللغام

ة إىل جملة ودعـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة إىل حتسـني توفـري املعـلومات عن األعمال املتعلقة باأللغام، باإلضاف                    -٢٢
وسيكون التقرير الثاين   ". الويب" وموقـع دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعـلقة باأللغام على شبكة                 األلغـام الـربية   

 الربية متاحاً لالجتماع الثاين للدول األطراف وسيجري النظر يف إتاحة الوثائق الواردة من اجلهات         ملرصـد األلغـام   
 ".الويب"على مواقع على شبكة ) ايري احملددة من قبل املاحننيمثل اخلطط الوطنية واملع(املعنية 

وبتشـجيع قـوي مـن جلـنة اخلـرباء الدائمـة وبـناء على طلب من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يقوم مركز            -٢٣
ية من أجل كرانفيـلد لألعمـال املتعـلقة باأللغـام، بدعم من اململكة املتحدة، بتطوير املناهج الدراسية واملواد التدريب      

/  أيلول-يوليه /حتسـني مهـارات مدراء األعمال املتعلقة باأللغام، وتعقد الدورة األوىل لكبار املدراء يف الفترة متوز    
وقـد الحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة أن دورات الحقـة سـتعقد عـلى املسـتوى اإلقليمي أو الوطين                       . ٢٠٠٠سـبتمرب   

 .ة يف املشاركةوستتطلب دعماً من املاحنني من أجل املساعد

ونظـرت جلـنة اخلـرباء الدائمـة يف املـبادرة الـيت اختذـا نيكـاراغوا يف جتميـع املعـلومات عـن آليات التنسيق                           -٢٤
واملمارسة الفضلى املتصلة بذلك، وشجعت على مواصلة هذه املبادرة واقترحت أن تساهم            ) غـري الرمسية  (الوطـنية   

 .مجيع اجلهات املعنية مسامهة نشطة فيها

وقـد طُـلب إىل دائـرة األمـم املـتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام أن تنظر يف إمكانية إشراك املاحنني على حنو             -٢٥
 .أوثق يف االجتماع الدويل السنوي ملدراء ومستشاري برامج األعمال املتعلقة باأللغام

 توصيات جلنة اخلرباء الدائمة -خامساً 

سهم مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف عملية دائرة األمم املتحدة أوصـت جلـنة اخلرباء الدائمة بأن ت        -٢٦
مركـز جـنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغراض اإلنسانية، وهي العملية املتمثلة يف تنقيح                 /لألعمـال املتعـلقة باأللغـام     

كما . دان املوبوءة باأللغاماملعـايري الدوليـة لألعمـال املتعـلقة باأللغام، وشجعت على املشاركة الواسعة من قبل البل      
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أوصت بأن تقوم دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، بإبالغ البلدان رمسياً، عن طريق بعثاا يف نيويورك، 
بالفرصـة املـتاحة هلـا إلبـداء تعـليقاا حبيـث تقـدم دائرة األمم املتحدة هذه املعايري املنقحة إىل اجلمعية العامة لألمم                    

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت جلنة اخلرباء الدائمة السلطات الوطنية يف البلدان . حدة يف دورا اخلامسة واخلمسنياملت
 .املوبوءة باأللغام، واجلهات املاحنة، ووكاالت العمل يف جمال األلغام، بأن تكفل تطبيق املعايري اجلديدة

 الفعال للمعايري الدولية املنقحة لألعمال املتعلقة باأللغام وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة بإيالء االعتبار للنشر -٢٧
ولعمل فريق دعم األعمال املتعلقة باأللغام الذي يؤدي دوراً نشطاً يف نشر هذه        ) مبـا يف ذلـك تـرمجة هـذه املعايري         (

 .توجيهية الBad Honnefاملعايري، باإلضافة إىل سائر املبادئ التوجيهية بشأن املمارسة اجليدة، مثل مبادئ 

وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة مبواصلة مناقشات اللجنة بشأن عملية مراجعة وتنقيح املعايري الدولية لألعمال  -٢٨
 .املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلك اآلثار املترتبة على تطبيق املعايري على متطلبات إزالة األلغام يف حاالت الطوارئ

ز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بأن يأخذ يف اعتباره،      وأوصـت جلنة اخلرباء الدائمة مرك      -٢٩
لدى إعداد املبادئ التوجيهية الالزمة لتهيئة بيئة تشغيلية مواتية إلزالة األلغام، تعليقات وآراء املشاركني يف اللجنة، 

 .الدولية حلظر األلغام الربيةمبا يف ذلك الفريق العامل املعين باألعمال املتعلقة باأللغام والتابع للحملة 

 التوجيهية، فقد أوصت بأن تقوم املنظمة Bad Honnefوإذ أشـادت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بأمهيــة مـبـادئ        -٣٠
الدوليـة لـلمعوقني، والفـريق االستشـاري املعـين باأللغـام، واملـنظمة الـنروجيية للمسـاعدة الشـعبية، مبراجعة وتوسيع                      

 .مة فيما يتصل باملمارسة اجليدة يف العمل اإلنساين يف جمال األلغاماإلرشادات واملبادئ القائ

مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام /وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن يقـوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            -٣١
صادي يف التخطيط  االقت-لألغراض اإلنسانية بتقدمي النتائج األولية لدراستهما بشأن استخدام التحليل االجتماعي 

لـلعمل املتعـلق باأللغـام وتقيـيمه إىل دائـرة األمـم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، وأن يواصل حبث إمكانية إقامة        
الـروابط بـني إطار رصد وتقييم األعمال املتعلقة باأللغام، على النحو املبني من قبل املركز الدويل لبحوث التنمية،                    

 .مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية/ن قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائيوالدراسة املضطلع ا م

وإذ أيدت جلنة اخلرباء الدائمة العمل املضطلع به من قبل مركز العمل املتعلق مبسح حقول األلغام يف تنفيذ  -٣٢
وم دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة      بـرناجمه املتواصـل لعمـليات املسح على املستوى األول، فقد أوصت بأن تق             

مركز العمل املتعلق مبسح حقول األلغام بنشر نتائج عمليات املسح، وأبرزت احلاجة إىل التمويل من أجل /باأللغام
 .إتاحة إجراء املزيد من عمليات املسح
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خلاصة بالتمويل من أجل وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن يـبني املـاحنون بوضـوح معايريهم ومتطلبام ا          -٣٣
مساعدة احلكومات ومنظمات العمل يف جمال األلغام اليت تلتمس التمويل لتقدمي مقترحات تصاغ على حنو أنسب                 

 .الستيفاء معايري التمويل احملددة من قبل املاحنني

املنظمة الدولية وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن تقـوم دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعـلقة باأللغـام و               -٣٤
املـنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية بالتشاور فيما بينها عند حتديث      /الفـريق االستشـاري املعـين باأللغـام       /لـلمعوقني 

وبأن يقوم كل منها بتحديد . مشاريع كل منها من أجل إقامة أية روابط مناسبة وجتنب ازدواجية اجلهد دون داع
 .حكومية أخرى يف املسامهة يف إعداد هذه الوثائقنقاط اتصال، وبأن تنظر منظمات غري 

وإذ أقـرت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن قـاعدة بيانـات دائـرة األمـم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام املعنونة                     -٣٥
 لن تكون فعالة إال إذا كانت دقيقة ووافية إىل حد كبري، فقد أوصت    " االسـتثمارات يف األعمـال املتعلقة باأللغام      "

املـاحنني بـأن يسـهموا يف تقـدمي معـلومات كامـلة ومعلومات مستوفاة بصورة منتظمة وباإلضافة إىل ذلك، أوصت                     
جلـنة اخلـرباء الدائمـة البـلدان املوبـوءة باأللغـام بـأن تفحص قاعدة البيانات وبأن ختطر دائرة األمم املتحدة يف حالة          

 املتحدة يف إمكانية أن تدمج يف قاعدة البيانات معلومات  وجـود أية اختالفات أو فجوات، وبأن تنظر دائرة األمم         
 .عن موارد القطاع اخلاص

وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام أن تستكشف إمكانية الربط بني  -٣٦
اج املعلومات عن الربامج  وأن تـنظر إن أمكن يف إدم      " الويـب "مواقـع البـلدان واملـنظمات ذات الصـلة عـلى شـبكة              

وباإلضافة إىل ذلك، أوصي بأن تقوم هذه البلدان  . الوطـنية إلزالـة األلغـام اليت تضطلع ا البلدان املوبوءة باأللغام           
من " الويب"بـتقدمي النصـوص إلدراجهـا يف قاعدة بيانات األمم املتحدة أو تفاصيل املواقع ذات الصلة على شبكة                  

 . األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغامأجل ربطها مبوقع دائرة

وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن تستفيد دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام استفادة أكرب من          -٣٧
وهـي تتألف من منظمات األمم  (عمـل اللجـنة الـتوجيهية املشـتركة بـني الوكـاالت املعـنية بـالعمل املتعـلق باأللغـام             

، )املعــنية بــالعمل يف جمــال األلغــام، وجلــنة الصــليب األمحــر الدوليــة، واحلمــلة الدوليــة حلظــر األلغــام الــربية  املــتحدة 
 .والحظت االقتراح الذي يدعو اللجنة التوجيهية إىل النظر يف إمكانية مشاركة الوكاالت اإلقليمية

٣٨- تمع اإلمنائي للجنوب األفريقي بتقاسم وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة بأن تقوم منظمة الدول األمريكية وا
 .جتارما اإلقليمية يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام بغية تعزيز التنسيق والتفاهم
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وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن تقـوم دائـرة األمـم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام بتحديد املزيد من                         -٣٩
عـلقة باأللغام باإلضافة إىل النشر املنتظم لة األلغام الربية وتوفري معلومات            السـبل لنشـر األخـبار عـن األعمـال املت          

 ".الويب"مستوفاة بصورة منتظمة على موقعها على شبكة 

وأوصــت جلــنة اخلــرباء الدائمــة مبواصــلة الــنظر يف إمكانيــة جتميــع املــبادئ الــتوجيهية اســتناداً إىل الــدروس    -٤٠
وباإلضافة إىل ذلك،   . الـة األلغـام يف حاالت الطوارئ عند حدوث كوارث طبيعية          املسـتفادة يف العمـل يف جمـال إز        

أوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن تقـوم دائـرة األمـم املـتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، عند حدوث أزمة أو حالة                       
اة بصورة منتظمة عن حالة   طارئـة يف جمـال العمـل املتعـلق باأللغام، بتزويد اجلهات املهتمة باألمر مبعلومات مستوف               

 .األلغام يف البلدان املتأثرة

وأوصـت جلنة اخلرباء الدائمة بأن ينظر املركز الدويل لبحوث التنمية بأن يوسع نطاق قاعدة البيانات اليت              -٤١
 .أدرجت على شبكة اإلنترنت فيما يتصل مبوزامبيق لتشمل بلداناً أخرى

ة اخلرباء الدائمة حول املبادئ التوجيهية لدائرة األمم املتحدة لألعمال    وعـلى ضوء املناقشة اليت أجرا جلن       -٤٢
أن يقوم ) أ: (املتعلقة باأللغام فيما يتصل باستخدام القوات العسكرية يف جمال إزالة األلغام، أوصت اللجنة مبا يلي   

قة باأللغام باستعراض طريقة تطبيق فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت التابع لألمم املتحدة واملعين باألعمال املتعل
أن تنظر الدول األطراف واجلهات املاحنة يف إمكانية ) ب(هذه املبادئ التوجيهية على أساس كل حالة على حدة؛ و

أن تطـبق اجلهـات املعنية ذات املصلحة يف العمل   ) ج(تدريـب املدربـني العسـكريني يف البـلدان املوبـوءة باأللغـام؛ و         
وغري التابعة لألمم املتحدة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة يف مجيع الظروف اليت ميثل فيها استخدام املتعلق باأللغام 

 .القوات العسكرية يف هذا اال خياراً من اخليارات املتاحة

وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة بأن تنظر اجلهات املاحنة والوكاالت املنفذة يف اتباع ج متعدد التخصصات             -٤٣
إزاء العمـل يف جمـال األلغـام مبـا يف ذلـك، عـند االقتضـاء، عناصر أخرى للعمل يف جمال األلغام، باإلضافة إىل إزالة             

 .األلغام، مثل مساعدة الضحايا والتوعية مبخاطر األلغام

 املقدمة وأوصت جلنة اخلرباء الدائمة بأن تبدأ يف الوقت املناسب عملية اإلاء التدرجيي للمساعدة املباشرة -٤٤
مثل استخدام املساعدين التقنيني   (لبـناء القدرات الوطنية وذلك من أجل احلد من االعتماد على املساعدة األجنبية              

 .عند تطوير ما يكفي من القدرات احمللية) املغتربني

ئ وأوصــت جلــنة اخلــرباء الدائمــة بــأن حتــافظ مجيــع الفعاليــات ذات الصــلة عــلى ــج مــرن يف اتــباع املــباد  -٤٥
 .التوجيهية للعمل املتعلق باأللغام فضالً عن توصيات اللجنة
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 املراجع من الوثائق الداعمة -سادساً 

ــبكة         -٤٦ ــلى شـ ــانية عـ ــراض اإلنسـ ــام لألغـ ــة األلغـ ــدويل إلزالـ ــنيف الـ ــز جـ ــع مركـ ــلى موقـ ــرد عـ ــب"تـ " الويـ
)ch.gichd.www(    ــرباء الد ــنة اخلـ ــتماعي جلـ ــلة باجـ ــائق ذات الصـ ــن الوثـ ــا مـ ــتقارير وغريهـ ــن يف   الـ ــة املعقوديـ ائمـ

 .٢٠٠٠مارس / وآذار١٩٩٩سبتمرب /أيلول

االستثمارت يف  "وميكـن االطالع على قاعدة بيانات دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام املعنونة               -٤٧
ــلقـة باأللغــــــام   ــال املتعـ ــبكة    (Mine Action Investments)" األعمــ ــرة عـــلـى شـ " الويـــب" يف موقــــع الدائــ

(www.un.org/Depts/dpko/landmines/). 
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 التقريـر املقـدم إىل االجتماع الثاين للدول األطراف من جلنة اخلرباء
 الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا

 والتوعية خبطر األلغام

 مقدمة -أوال 

طر األلغام، دة تأهيلهم اجتماعياً واقتصادياً والتوعية خبإن جلنة اخلرباء الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعا -١
 ٧ إىل   ٣املنشـأة وفقـا لـلمقررات والتوصـيات الصادرة عن االجتماع األول للدول األطراف املعقود يف الفترة من                   

 ٣١ إىل ٢٩ ومــن ١٩٩٩ســبتمرب / أيــلول١٧ إىل ١٥، قــد اجــتمعت يف جــنيف يف الفــترة مــن  ١٩٩٩مــايو /أيــار
 .٢٠٠٠مارس /آذار

 من التقرير النهائي لالجتماع األول ٢٥وقد مت االتفاق يف االجتماع األول للدول األطراف، وفقا للفقرة  -٢
ومـرفقه الـرابع، عـلى أن تتوىل املكسيك وسويسرا الرئاسة املشتركة للجنة اخلرباء الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا               

طـر األلغـام، عـلى أن تـتوىل اليابـان ونيكـاراغوا منصـيب املقررين            وإعـادة تأهيـلهم اجـتماعيا واقتصـاديا والـتوعية خب          
 .املشاركني

 دول ٩ دولـة طرفا، و ٤٣وكـان مـن بـني املشـاركني املسـجلني يف اجـتماعات جلـنة اخلـرباء الدائمـة ممثـلو                -٣
علقة باأللغام،  دول أخرى، ودائرة األمم املتحدة لألعمال املت٩وقعت على االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها بعد، و

، ومفوضية األمم املتحدة السامية )اليونيسـيف (وبـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي، ومـنظمة األمـم املـتحدة لـلطفولة                
لشؤون الالجئني، وإدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ومنظمة 

ة، وجلـنة الصـليب األمحـر الدوليـة، واحلمـلة الدولية حلظر األلغام الربية،      الصـحة العامليـة، ومـنظمة الـدول األمـريكي         
 .ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، والعديد من املنظمات األخرى ذات الصلة

ئمة وقـدم مركـز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية دعما إداريا الجتماعات جلنة اخلرباء الدا            -٤
 .املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا والتوعية خبطر األلغام

 التقرير النهائي لالجتماع    .www.gichd.chويـرد عـلى موقـع مركـز جـنيف الـدويل على شبكة اإلنترنت                 -٥
 .الثاين للجنة اخلرباء الدائمة الذي يوصى بقراءته
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 جلنة اخلرباء الدائمةاملسائل اليت استعرضتها  -ثانيا 

مـن أجـل تيسـري العمل يف    " جمموعـات شـبكية  "اء الدائمـة إنشـاء سـت    مت يف االجـتماع األول للجـنة اخلـرب         -٦
مجع وتوزيع املبادئ التوجيهية؛ ومجع املعلومات والبيانات؛ وتقدمي التقارير عن املساعدة           : جمـاالت املواضيع التالية   

الذخائـر غري املتفجرة؛ وجمموعة برامج تقدمي املساعدة إىل الضحايا؛  /ر األلغـام املقدمـة إىل الضـحايا؛ والـتوعية خبطـ      
وقـد نـاقش االجـتماع الـثاين للجـنة اخلـرباء الدائمـة مداوالت ونتائج عمل هذه اموعات         . والتنسـيق بـني املـاحنني     

 .الشبكية

واملسـؤولية بـني اتمع املدين      وقـد ناقشـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة، بـروح مـن املشـاركة وااللـتزام املشـترك                      -٧
ضحية "كما ناقشت تعريفا ملفهوم     . واحلكومـات، جـا شـامال ومـتكامال إزاء مسألة تقدمي املساعدة إىل الضحايا             

وباإلضافة . يشتمل على األفراد املتأثرين بصورة مباشرة، وأفراد أسرهم، واتمعات املتأثرة باأللغام" األلغام الربية 
بوصفه مفهوما متعدد األوجه يتطلب االضطالع " مساعدة الضحايا"جلـنة اخلـرباء الدائمة مفهوم   إىل ذلـك، حبـثت     

وتوفري الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ، وإعادة التأهيل . مبجموعـة واسـعة مـن األنشـطة، مبا فيها أنشطة الوقاية       
ألة مساعدة الضحايا باعتبارها جزءا ال   كما مت النظر يف مس    .  االقتصادي -البدين والنفسي، واالدماج االجتماعي     

 .يتجزأ من عملية تقدمي املساعدة إىل مجيع ضحايا العنف والصدمات النفسية واألشخاص املعوقني

ومن أجل ضمان إجياد حل مستدام على املدى الطويل، ناقشت جلنة اخلرباء الدائمة مسألة إدماج املساعدة  -٨
مار والتنمية بعد انتهاء املنازعات، دون أن يغيب عن البال األفراد املتأثرون     يف السياق األوسع الستراتيجيات اإلع    

وبصفة خاصة، . بصـورة مباشـرة وأفـراد أسـرهم وجمـتمعام باعتـبارهم املسـتهدفني باالتفاقيـة عـلى وجـه التحديد                   
يف جماالت الصحة نظـرت جلـنة اخلـرباء الدائمـة يف ضـرورة ادماج مساعدة الضحايا يف سياق األنشطة املضطلع ا           

وباإلضافة إىل ذلك، نظرت جلنة اخلرباء الدائمة . العامـة، وتـنمية اـتمعات احمللية، ومنع املنازعات وأعمال العنف    
 .يف ضرورة ادماج التدابري ذات الصلة بتلبية احتياجات الضحايا يف إطار مبادئ التعاون اإلنساين واإلمنائي

اموعة رباء الدائمـة، وافقـت نيكـاراغوا واملكسيك على تيسري عمل            وخـالل االجـتماع األول للجـنة اخلـ         -٩
ويتمــثل اهلــدف الرئيســي هلــذه اموعــة يف حماولــة إتاحــة املــبادئ . الشــبكية املعــنية جبمــع ونشــر املــبادئ الــتوجيهية

دماج االجتماعي  الـتوجيهية القائمـة يف جمـال مسـاعدة الضـحايا، مبـا يف ذلـك املـبادئ الـتوجيهية املتعلقة بإعادة اال                      
ومـن أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف، قـامت       . واالقتصـادي والـتوعية خبطـر األلغـام، جلميـع اجلهـات الفاعـلة ذات الصـلة        

توجيـه دعـوة إىل مجيـع اجلهـات الفاعـلة املهـتمة باألمـر لكـي تسـاهم يف مجـع املبادئ التوجيهية                 : اموعـة مبـا يـلي     
قائمة يف جمال مساعدة الضحايا؛ ومناقشة كيفية نشر ما ورد من القائمـة؛ ومجـع كـل ما ورد من مبادئ توجيهية     

مبادئ توجيهية قائمة؛ ومناقشة مسألة احلاجة إىل نشر قائمة تضم املبادئ التوجيهية امعة واملعلومات ذات الصلة 
 .وتوزيعها على األطراف املهتمة
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اموعة الشبكية املعنية   على تيسري عمل    وخـالل االجـتماع األول للجنة اخلرباء الدائمة، وافقت سويسرا            -١٠
. وقد ناقشت هذه اموعة مسألة مجع ونشر البيانات بصورة أكثر منهجية وموثوقية           . جبمـع املعـلومات والبيانات    

وتركـزت اجلهـود عـلى بيانـات خـط األسـاس وحتديـد مـدى تـأثري هـذه الـبيانات عـلى نظـم الصـحة العامة وإعادة                
.  االقتصادية واحلياة اليومية للناس واتمعات احمللية    -لى التـنمية البشرية واالجتماعية      االدمـاج حتديـدا كميـا، وعـ       

وشددت اموعة على أن احلصول على بيانات عن الضحايا ال ينبغي أن يكون هدفا حبد ذاته بل ينبغي أن يدمج          
، وتيسري ختصيص املوارد على حنو يف إطـار اجلهـود األوسـع الـرامية إىل الوقايـة مـن االصـابات، ومساعدة الضحايا           

وأثـارت اموعة قضايا من قبيل امللكية الوطنية، وبناء القدرات، والتطوير املؤسسي، وتكييف املنهجيات     . أفضـل 
وحبثت اموعة مسألة تزويد البلدان املتأثرة باأللغام بدعم منهجي ال حبلول، على . مع واقع البلدان املتأثرة باأللغام

لـدى جتميـع الـبيانات مـا تتسـم به من حساسية، وعلى أن يؤخذ يف االعتبار ما جلمع البيانات من تأثري           أن يـراعى    
 .على الضحايا

وخـالل االجتماع األول للجنة اخلرباء الدائمة، وافقت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية واملنظمة الدولية     -١١
 الذي يتمثل الغرض منه يف ية بتقدمي التقارير عن مساعدة الضحايااموعة الشبكية املعنللمعوقني على تيسري عمل 
وأثـارت هـذه اموعـة مسـألة مفادهـا أنـه لئن كانت االتفاقية ال تتضمن أي اشتراط                 . اقـتراح آليـة إبـالغ طوعيـة       

، فإا صـريح يقتضـي قيـام البـلدان بـتقدمي تقاريـر عـن مسـامهاا يف جمـال مسـاعدة الضحايا والتوعية خبطر األلغام                     
تقوم كل دولة طرف تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها " منها، أن ٦ من املادة ٣تقتضي، يف الفقرة 

مـن أجـل رعايـة تـأهيل ضـحايا األلغـام واعادة ادماجهم االجتماعي واالقتصادي ومن أجل برامج التوعية مبخاطر                    
 ".األلغام

ء الدائمة، وافقت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية وجلنة الصليب          وخـالل االجـتماع األول للجـنة اخلـربا         -١٢
وأكدت هذه . الذخائر غري املتفجرة  /اموعة الشبكية املعنية بالتوعية خبطر األلغام     األمحـر الدولية على تيسري عمل       

نقاذ األرواح، وأن املشاكل الذخائر غري املتفجرة ميكن أن تؤدي إىل إ/اموعـة أن الـتوعية املناسـبة مبخاطر األلغام       
 .املواجهة ختتلف حبسب احلالة ولكنه قد تكون هناك بعض العناصر املشتركة فيما بينها

وخالل االجتماع األول للجنة اخلرباء الدائمة، وافق الفريق املعين مبساعدة الضحايا التابع للحملة الدولية               -١٣
والحظت هذه . بكية املعنية مبجموعة برامج مساعدة الضحايااموعـة الشـ  حلظـر األلغـام الـربية عـلى تيسـري عمـل             

اموعة أن االشارة الواردة يف االتفاقية إىل مساعدة الضحايا قد أفضت إىل تزايد االهتمام ذه الربامج على نطاق 
 .العامل وأنه ليس هناك حىت اآلن أية عملية جتميع عاملي للمعلومات بشأن وضع هذه الربامج
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اموعة الشبكية املعنية   ل االجـتماع األول للجـنة اخلـرباء الدائمة، وافقت السويد على تيسري عمل               وخـال  -١٤
مثل االعتراف بأن ملختلف (وتناولت هذه اموعة بالبحث العديد من القضايا ذات األمهية          . بالتنسيق بني املاحنني  

زاء مساعدة الضحايا وأال يغيب عن البال أن   الـدول احـتياجات خمتـلفة، وتفهـم ضـرورة اتـباع ـج إمنائي شامل إ                
الضحايا ال ينبغي أن ينتظروا ريثما يتم اجياد حلول للمشاكل القائمة على املستوى الكلي قبل أن يبدأوا يف التمتع 

 .وحددت اموعة عدة أفكار ملواصلة النظر فيها) بنوعية حياة أفضل

  على اختاذها بشأن تطوير وسائلاالجراءات املتخذة أو اليت جيري العمل -ثالثا  
 وأدوات حمددة من أجل املساعدة يف تنفيذ االتفاقية 

اعتـربت جلــنة اخلــرباء الدائمـة أنــه يــلزم اتـباع ــج اســتراتيجي وشـامل ومــتكامل إزاء مســاعدة الضــحايا،      -١٥
عالة لرصد االلتزامات مبقتضى يف اجتاه اعتماد وسائل ناجعة وف )أ: (وأحرزت اللجنة تقدما حمددا يف ااالت التالية

يف تشــجيع تــبادل املعــلومات   )ج(يف تطويــر وتــنقيح وتــنفيذ خمتــلف أدوات الــربجمة والتنســيق؛ و   )ب(؛ و٦املــادة 
يف تعزيز خمتلف جمموعات املبادئ التوجيهية ) د(ومناقشة خمتلف أدوات جتميع البيانات والتوعية مبخاطر األلغام؛ و

يف حتسـني فهـم املسـائل املتصـلة بـتجميع الـبيانات عن          ) ه  ( والـتوعية مبخاطـر األلغـام؛ و       املتعـلقة مبسـاعدة الضـحايا     
 .مساعدة الضحايا

وقـد وضـعت جلـنة اخلـرباء الدائمـة جمموعـة من برامج تقدمي املساعدة إىل الضحايا اليت تتمثل أغراضها يف                -١٦
مبجموعـة األنشـطة الـيت تسهم يف مساعدة    إشـاعة الوعـي لـدى احلكومـات واملـاحنني ومـنفذي الـربامج فـيما يتعـلق             

الضــحايا؛ وتعزيــز الشــفافية فــيما بــني مجيــع اجلهــات الفاعــلة يف جمــال مســاعدة الضــحايا؛ وتســليط الضــوء عــلى      
االحـتياجات الـيت مل تـتم تلبيـتها بسـبب االفـتقار إىل املوارد؛ وتيسري االتصال وتقاسم املعلومات فيما بني اجلهات                  

 .عدة الضحاياالفاعلة يف جمال مسا

 االجراءات املتخذة أو اليت جيري العمل على اختاذها من أجل -رابعاً 
 املساعدة يف تنفيذ االتفاقية

استنادا إىل عمل اموعة الشبكية املعنية بتقدمي التقارير عن مساعدة الضحايا، سلمت جلنة اخلرباء الدائمة  -١٧
طراف بشأن الدعم املقدم ألغراض مساعدة الضحايا، واتفقت على بأمهيـة تقـدمي الـتقارير مـن ِقبل مجيع الدول األ          

مواصـلة العمـل بشـأن الوسـائل الفعالـة والـناجعة الـيت ميكـن لـلدول األطـراف مـن خالهلا أن تقدم تقارير عن هذه                 
 .املسألة
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 توصيات جلنة اخلرباء الدائمة -خامساً 

كز تنسيق ميكن من خالهلما توجيه املعلومات عن أوصت اللجنة بأن تنشئ احلكومات آلية أو أن تعني مر -١٨
املـبادئ الـتوجيهية بشـأن مسـاعدة الضـحايا إىل اجلهـات الفاعـلة املناسـبة العامـلة يف امليـدان أو تـلك املعـنية بوضع                     

 .هم اجتماعيا واقتصاديا والتوعية مبخاطر األلغامجادماسياسات أو برامج ملساعدة الضحايا وإعادة 

 احلكومــات واملــنظمات الدوليــة واإلقلــيمية واملــنظمات غــري احلكوميــة املهــتمة أو املعــنية   وأوصــت اللجــنة -١٩
مبسـاعدة الضـحايا وإعـادة ادمـاجهم اجـتماعيا واقتصـاديا والـتوعية مبخاطـر األلغـام بـأن تأخذ يف اعتبارها املبادئ                       

 تعزيز ثقافة مشتركة تقوم على  الـتوجيهية القائمـة عـند وضـع بـرامج تقدمي املساعدة إىل الضحايا، وأن تعمل على                
كما . الشـراكة بـني احلكومـات واملـنظمات الدوليـة واـتمع املـدين بشـأن أدوارهـا املفيـدة يف صـياغة هذه الربامج                     
 .أوصي بضرورة إجياد السبل والوسائل الكفيلة بترمجة هذه املبادئ التوجيهية إىل لغات البلدان املتأثرة باأللغام

اء الدائمة منظمة الصحة العاملية بأن تويل االهتمام الواجب لتحسني وتقييم نوعية وأداء وأوصت جلنة اخلرب -٢٠
 .نظم االشراف اخلاصة مبساعدة الضحايا يف البلدان املتأثرة باأللغام

كما أوصت جلنة اخلرباء احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بتقاسم املعلومات املتاحة  -٢١
مثل اللجان املشتركة بني القطاعات، ومراكز العمل يف جمال األلغام،  (ى املستوى القطري مع اهليئات احمللية       هلـا عل  

وينبغي تشجيع حكومات البلدان املتأثرة . وإتاحة هذه املعلومات للجمهور عموما) والسلطات الصحية، وما إليها
 .عدة الضحاياباأللغام على إنشاء مواقع على شبكة االنترنت يف جمال مسا

كمـا أوصـي بـإدراج احلـوادث اجلديـدة يف إطـار نظـام مكيـف لـتوفري املعـلومات املتعـلقة بالصحة يتضمن                  -٢٢
معـلومات مبسطة وميكن احلصول عليها بسرعة وكذلك يف إطار نظام إدارة املعلومات عن العمل املتعلق باأللغام،         

 .ذي يتضمنه هذا النظامعلى أن يتم النظر يف زيادة تطوير منوذج احلوادث ال

وأوصي بتطوير نظام املراقبة املتكاملة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الضحايا والصدمات النفسية وتنفيذ هذا  -٢٣
 .النظام بطريقة مفصلة حبسب اجلنس

إنشاء مركز تنسيق لتبادل املعلومات ونشرها من أجل تعزيز الشفافية، وخباصة /كما أوصي بوضع برنامج -٢٤
جتميـع ونشـر املعـايري واملـنهجيات واالسـتبيانات؛ وإنشـاء مراكز تنسيق وطنية وربطها مبراكز       :  خـالل مـا يـلي    مـن 

وأوصي . التنسـيق الدوليـة؛ وتـبادل الـبحوث؛ وإقامـة روابـط بـني مصـادر املعـلومات القائمة فيما يتعلق بالضحايا                     
نسانية االضطالع ذه املهمة ووضع منوذج اختبار كذلك بأن يتوىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإل
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وباإلضافة إىل ذلك، أوصي بأن تستكشف . تـتاح إمكانيـة الوصـول إليـه عـلى موقـع املركـز عـلى شـبكة اإلنترنت            
 .منظمة الصحة العاملية إمكانية املشاركة يف هذا اال

ــبار خمتــلف األدوات امل    -٢٥ ــبيانات املتعــلقة  وأوصــت جلــنة اخلــرباء الدائمــة بتشــجيع اخت ســتخدمة يف جتميــع ال
 .مبساعدة الضحايا والتوعية مبخاطر األلغام

كمـا أوصـي بأن تواصل مجيع اجلهات املهتمة باألمر العمل يف اجتاه إجياد الوسائل الناجعة والفعالة لرصد              -٢٦
 من ِقبل اموعة الشبكية املعنية  من االتفاقية، آخذة يف اعتبارها العمل اهلام املضطلع به٦ من املادة ٣تنفيذ الفقرة 

 .بتقدمي التقارير عن مساعدة الضحايا

وأوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بضـرورة توفـري الـتمويل يف الوقـت املناسـب، وخباصـة فيما يتعلق بالسكان             -٢٧
حملددة، املشـردين والعـائدين، كمـا أوصـت بـأن يكـون التمويل مستجيبا ومالئما لالحتياجات والظروف القطرية ا              

وأن يكـون مـرناً حبيـث يـراعي الواقـع املـتغري عـلى املسـتوى امليداين وأن يكون كذلك مناسبا من الناحية اجلغرافية              
 .ومنسقاً على مستوى املاحنني

كما أوصي بأن تؤخذ يف االعتبار يف بداية عملية الربجمة املبادئ التوجيهية الدولية ملنظمة اليونيسيف فيما  -٢٨
وأوصي كذلك بأن تقوم اجلهات املعنية، باالشتراك مع هيئة تنسيق العمل املتعلق            . عية مبخاطـر األلغام   يتعـلق بالـتو   

 .باأللغام يف البلد املتأثر باأللغام، بتحديد معايري ومنهجيات وطنية للعمل يف جمال األلغام

الذخائر غري  /ر األلغام وأوصـي بوضـع مـبادئ توجيهيـة لرصـد وتقييم عمليات الربجمة بشأن التوعية مبخاط                -٢٩
وأوصي كذلك بإدماج التدريب يف جمال التوعية . املتفجرة باإلضافة إىل وضع برامج تدريبية للتوعية مبخاطر األلغام

 .الذخائر غري املتفجرة ضمن األطر الوطنية للعمل يف هذا اال/مبخاطر األلغام

ة وشفافة تكفل املشاركة الواسعة للجهات   وأوصـي بـأن تواصـل مـنظمة اليونيسـيف إتاحـة عمـلية مفتوح               -٣٠
 .الذخائر غري املتفجرة/الفاعلة املعنية بالتوعية مبخاطر األلغام

وأوصي بأن تكفل دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام إدماج خمتلف املبادئ التوجيهية للعمل يف   -٣١
 . هذا االجمال األلغام ضمن إطار تطوير املعايري الدولية للعمل يف

الذخائر غري املتفجرة جيب أن تنسق   /كمـا أوصـت جلـنة اخلـرباء الدائمة بأن أنشطة التوعية مبخاطر األلغام              -٣٢
خمتلف الوكاالت املنفذة املعنية ) أ(كـلما أمكـن يف إطـار مظـلة حكوميـة عـلى خمتـلف املسـتويات، مبا يف ذلك بني                 

اتمع األوسع املعين بالعمل يف جمال األلغام، مبا يف    ) ب( املتفجرة؛ و  الذخائـر غـري   /بـربامج الـتوعية مبخاطـر األلغـام       
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القطاع اإلنساين واإلمنائي املعين مبجاالت غري جمال األلغام والذي       )ج(ذلـك املـنظمات املعنية مبساعدة الضحايا؛ و       
 .ميكن أن يقدم حلوال بديلة ملشاكل األلغام اليت تواجه اتمعات احمللية

بـأن يـتم تـنفيذ بـرامج الـتوعية مبخاطـر األلغـام عـلى أسـاس الشـراكة مـع املؤسسـات والفعاليات                 وأوصـي    -٣٣
الوطـنية العامـلة يف جمـال الـتوعية مبخاطـر األلغام على مستوى اتمعات احمللية واملستويات اإلقليمية والوطنية بدءا        

ي كذلك بأن يتم تشجيع دائرة األمم املتحدة وأوص. بتحديد الربامج ودراستها وانتهاًء بتنفيذها ورصدها وتقييمها
الذخائر غري املتفجرة ضمن نظام إدارة      /لألعمـال املتعـلقة باأللغـام عـلى اسـتحداث وظيفـة للـتوعية مبخاطـر األلغام                

املعلومات يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام من أجل ضمان وضع خطة متكاملة وفعالة للعمل يف جمال األلغام فضال 
الذخائر غري املتفجرة مستجيبة لالحتياجات الطارئة     /ن أن تكون عملية برجمة التوعية بشأن خماطر األلغام        عـن ضما  

 .واالحتياجات الطويلة األجل على حد سواء

املنظمات غري احلكومية وكافة اجلهات األخرى املعنية أن تكون أنشطة        /وأوصي بأن تكفل اجلهات املاحنة     -٣٤
 يـتجزأ مـن مجيـع عمليات الربجمة وذلك من أجل تأمني النجاح يف تنفيذ برامج العمل يف              الرصـد والتقيـيم جـزءا ال      

 .جمال األلغام

وأوصـي كذلـك بأن تكفل اجلهات الرئيسية املعنية بأن تتوفر لدى الوكاالت اليت تضطلع بأنشطة التوعية        -٣٥
ية الدولية القائمة ملنظمة اليونيسيف وأن تتوفر  الذخائر غري املتفجرة معرفة والتزام باملبادئ التوجيه      /مبخاطر األلغام 

كمـا أوصـي بـأن تكفـل الوكـاالت القائمـة املعنية       . لديهـا قـدرة مثبـتة وسـجل أداء جيـد يف جمـال الـربجمة الـناجحة         
الذخائـر غــري املــتفجرة أن تكــون الوثـائق الرئيســية مــتاحة عـلى نطــاق واســع وأن يكــون    /بالـتوعية مبخاطــر األلغــام 

 . ميسراً بوصفها أدوات تعلم تستخدمها سائر الوكاالتالوصول إليها

وأوصـي بضـرورة أن يتـلقى املوظفـون احلكوميـون املعـنيون مبسـاعدة الضـحايا نسـخة من جمموعة الربامج               -٣٦
 .كأداة لتيسري االتصال بغريهم من اجلهات الفاعلة يف جمال مساعدة الضحايا

الزمة إلنشاء هيئة تنسيق وطنية يندرج يف نطاق اختصاصها وأوصـي بـأن توفـر الـدول األطراف املوارد ال        -٣٧
 .تطوير جمموعة وطنية من برامج مساعدة الضحايا

وأوصـي بـأن تواصـل األطـراف املهتمة باألمر العمل معاً على وضع مقترحات وتوصيات بشأن األساليب         -٣٨
 األجل الطويل دف التلبية الفعالة لالحتياجات املتصلة بالتنسيق بني املاحنني على حنو أكثر فعالية وتعبئة املوارد يف

 .وينبغي أن يتمثل حمور تركيز هذه العملية يف حتديد الفجوات واملوارد املتاحة. الفورية واملستمرة لضحايا األلغام
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تركيز التنسيق، مع ال) أ(وأوصي بأن تويل جلنة اخلرباء الدائمة، يف أعماهلا املقبلة، االهتمام الواجب لقضايا  -٣٩
حتديد الفجوات ) ب(عـلى الترشـيد الواضح والدقيق ألدوار اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال مساعدة الضحايا؛ و   

تقييم التقدم احملرز يف اجتاه ) ج(فـيما يتصـل بـاملوارد املالية والتقنية وغريها من املوارد الالزمة ملساعدة الضحايا؛ و     
 .ة على استعراض آليات االبالغ يف جمال مساعدة الضحاياتنفيذ االتفاقية، مع التركيز بصفة خاص

وضع نتائج  ) أ: (وأوصـي بـأن يـتم تقسـيم العمـل املقـبل للجـنة اخلرباء الدائمة إىل نوعني من األنشطة مها                     -٤٠
مـثل مـتابعة أبـرز التوصـيات الصـادرة عـن اموعـات الشبكية؛ وحتديد        (العمـل الـذي بـدأ بـالفعل موضـع التـنفيذ         

مثل وضع (حتليل املواضيع اجلديدة ) ب(؛ و)قيقة؛ وجتميع ونشر الوثائق الصادرة عن جلنة اخلرباء الدائمة     أهداف د 
قائمـة جرد تشمل السياسات القائمة والدراسات واالستقصاءات والدروس املستفادة؛ والنظر يف إقامة روابط بني               

 الطويلة األجل لتحقيق التنمية املستدامة؛ وزيادة أنشطة مساعدة الضحايا والتوعية مبخاطر األلغام واالستراتيجيات
 ).أو األشخاص املعوقني يف البلدان املتأثرة باأللغام/مشاركة اتمع  املدين، وخباصة رابطات ضحايا األلغام و

 املراجع من الوثائق الداعمة -سادساً 

 اخلرباء الدائمة، مت إعداد ست ورقات   عة للجنة با الت يةموعات الشبك انتـيجة للعمل املضطلع به من ِقبل         -٤١
. ٢٠٠٠مارس /تتضـمن آراء هـذه اموعـات ومقـترحاا املقدمـة إىل اجتماع جلنة اخلرباء الدائمة املعقود يف آذار                  

 .www.gichd.chوهذه الورقات متاحة يف موقع على شبكة اإلنترنت 
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 تقرير جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بتدمري املخزونات
 الجتماع الثاين للدول األطراف يف االتفاقيةإىل ا

 مقدمة -أوال

عقـدت جلـنة اخلـرباء الدائمـة املعـنية بـتدمري املخـزونات، الـيت أُنشـئت وفقـاً ملقررات وتوصيات االجتماع                      -١
 كانون ١٠-٩، اجـتماعني يف جنيف يف الفترة    ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٧-٣األول لـلدول األطـراف املعقـود يف الفـترة           

 .٢٠٠٠مايو / أيار٢٣-٢٢ ويف الفترة ١٩٩٩سمرب دي/األول

 من التقرير النهائي لالجتماع ومرفقه ٢٥وقـد اتفـق يف االجـتماع األول لـلدول األطـراف، وفقـاً لـلفقرة                 -٢
الـرابع، عـلى تعيـني هـنغاريا ومـايل رئيسـني مشـاركني للجـنة اخلـرباء الدائمـة، وتعيـني ماليـزيا وسـلوفاكيا مقررين                     

 .مشاركني

٣- دولةً وهيئةً من هيئات األمم املتحدة وجلنة ٤٧جل للمشاركة يف أحد االجتماعني أو يف كليهما ممثلو وس 
 .الصليب األمحر الدولية واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية وكثري من املنظمات املختصة األخرى

 .يل إلزالة األلغام ألغراض إنسانيةوتلقى اجتماعا جلنة اخلرباء الدائمة دعماً إدارياً من مركز جنيف الدو -٤

 املسائل اليت استعرضتها جلنة اخلرباء الدائمة -ثانيا

تدمري املخزونات بوصفه جزءاً ال : التمسـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة آراء الوفـود يف جمـاالت املواضـيع التالية             -٥
عوقات؛ ودراسات احلاالت؛ وتدمري  التكنولوجيات وامل-يـتجزأ مـن األعمـال املتعـلقة باأللغـام؛ وختصـيص املوارد             

املخــزونات باعتــباره بوصــفه عمــالً وقائيــاً مــن األعمــال املتعــلقة باأللغــام؛ واهليــاكل الــتعاونية لــتدمري املخــزونات؛  
وأعــربت اللجــنة عــن تقديــرها لــلعمل الــذي اضــطلع بــه كــل مــن منســقي اجللســات الــتالية   . واألنشــطة املســتقبلية

ريـاي، وزارة اخلارجيـة والـتجارة الدولية، كندا؛ وباتريك بالغدن، مركز            . د غـوردن م   اجلـنرال املـتقاع   : أمسـاؤهم 
جـنيف الـدويل إلزالـة األلغـام ألغـراض إنسـانية؛ والكولونيـل بـول باور، قوات الدفاع األسترالية؛ وستيف غوس،            

ام، برنامج األمم املتحدة مرصد حقوق اإلنسان؛ وأدريان ويلكنسون، اخلبري االستشاري يف األعمال املتعلقة باأللغ     
 .اإلمنائي

ونظـرت جلنة اخلرباء الدائمة يف عدد من املسائل العملية بغية إبراز أمهية اهلدف األساسي الذي تصبو إليه               -٦
اللجـنة، وهـو تيسري اخلفض السريع والكبري يف عدد األلغام املضادة لألفراد املخزونة على نطاق العامل، مبا يف ذلك            

 :ما يلي
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 مان األولوية السياسية لتدمري املخزونات؛ض � 

  من االتفاقية؛٤التزامات البلدان وحقوقها مبوجب املادة  � 

 مزايا وعيوب خمتلف طرائق وتكنولوجيات التدمري اليت جربتها فرادى البلدان؛ � 

 دور املؤسسة العسكرية والقطاع اخلاص يف تدمري املخزونات؛ � 

 تقنية واملالية؛االعتبارات اللوجستية وال � 

 البدائل املمكنة للطرائق املتبعة حالياً يف تدمري املخزونات؛ � 

 ختطيط وتنفيذ العملية املفضية إىل التدمري الفعلي للمخزونات؛ � 

 مزايا وعيوب خمتلف طرائق التدمري اليت جربتها فرادى البلدان؛ � 

 ددة األطراف واإلقليمية إزاء تدمري املخزونات؛ النهج الثنائية واملتع-املساعدة املالية والتقنية  � 

 البحثية؛/جتميع قاعدة بيانات عن القدرات واإلمكانات الصناعية � 

 ؛٧اآلليات املمكنة لرصد وتقييم التقارير املقدمة مبوجب املادة  � 

ــتقرير املرحــلي عــن املخــزونات العا      � ــتقدم اإلمجــايل احملــرز يف تدمــري املخــزونات؛ وال ــيم ال ــة تقي ملي
 وتدمريها؛

 تدفق املعلومات عن التكنولوجيات املتاحة والتكاليف واآلثار البيئية؛ � 

 طرائق نقل املخزونات األجنبية وختزينها؛ � 

 تاليف التنافس بني خمتلف الفروع واجلهات املشاركة يف األعمال املتعلقة باأللغام؛ � 

 ي للمخزونات؛ختطيط وتنفيذ العملية املفضية إىل التدمري الفعل � 

 إشراك وسائط اإلعالم واجلمهور عموماً يف عملية تدمري املخزونات؛ � 

 احلاجة إىل إجراءات احملاسبة وإصدار الشهادات؛ � 
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جتميــع قواعــد بيانــات عــن املــاحنني واملســتفيدين واالحــتياجات والطــرائق واخليــارات والشــركات  �
 واخلرباء؛

 . األطراف يف خفض خمزوناااآلليات املمكنة إلشراك الدول غري � 

 .وكان متوقعاً أن تستمر مناقشة مجيع املسائل املذكورة أعاله يف برنامج العمل فيما بني الدورات -٧

ونتيجةً ملداوالت جلنة اخلرباء الدائمة، أُقر أن تدمري املخزونات يشكل جزءاً ال يتجزأ من األعمال املتعلقة  -٨
من أركان هذه األعمال، وبالتايل فإن االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف " اخلامسالركن "باأللغام، وأنه مبثابة 

ولكـن جـرى التشديد أيضاً على أن هذا ال يعين فتح الباب أمام        .  ينـبغي أن يتـلقى أولويـةً سياسـيةً عاليـةً           ٤املـادة   
 .منافسة ال مربر هلا بني خمتلف فروع األعمال املتعلقة باأللغام

شاركون يف االجتماع للدول األطراف يف االتفاقية احلاجة إىل اإلسراع يف إضفاء طابع عاملي على وأكد امل -٩
ــتزامات      االتفاقيــة واالنضــمام إليهــا واالمتــثال هلــا، وأكــدوا يف الوقــت نفســه أمهيــة االمتــثال الســريع والدقيــق لالل

ثال اللتزاماا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب وبناًء على ذلك، حثت الدول على االمت. ٤املنصوص عليها يف املادة 
 كوسـيلة إىل تيسـري الـتعاون املقـبل بـني الـدول املاحنـة احملتمـلة والـدول الـيت تطلب املساعدة يف تنفيذ هذه                         ٧املـادة   

لتام والتمسـت جلـنة اخلرباء الدائمة، يف سياق عملها فيما بني الدورات، السبل إىل ضمان التوافق ا    . العمـلية اهلامـة   
وباإلضــافة إىل ذلــك، . بــني إمكانــات وقــدرات الــدول املاحنــة احملتمــلة واحــتياجات الــدول الــيت تطــلب املســاعدة    

استعرضـت اللجـنة طائفةً واسعةً من اخليارات التقنية لتدمري املخزونات، وهي خيارات أُدرجت يف إطار الدورات     
 .للنظر فيها

ــتخذة أو اجلــــــاري اختاذ   -ثالثاً ــراءات املــــ ــأن وضــــــع  اإلجــــ ــا بشــــ  هــــ
 أدوات ووسائل حمددة للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية

 ٢٠٠٠سبتمرب /مـن املـرتقب أن تنشـئ دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعلقة باأللغام وكندا حبلول أيلول           -١٠
على وستتاح . موقعاً على الشبكة العاملية بشأن تدمري املخزونات، وقد شجعت الدول على اإلسهام يف هذا اجلهد  

 .الشبكة العاملية أيضاً مبادئ توجيهية مقترحة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن تدمري املخزونات

ومـن املـرتقب أيضـاً يف املسـتقبل القـريب إعـداد قائمة بالشركات والتكنولوجيات واخلرباء ممن هلم عالقة             -١١
كـنولوجيات واخلرباء باعتبارها صلةً ضروريةً بني       وميكـن توفـري قائمـة جامعـة بالشـركات والت          . بـتدمري املخـزونات   

 .عند تصميم هياكل التعاون املقبلة" املستفيدة"والبلدان " املاحنة"البلدان 
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وسلم . وفيما يتعلق مبتطلبات الرصد والتحقق، أُعد فعالً عدد من العروض اليت ميكن سوقها كأمثلة جيدة -١٢
لـلحفاظ عـلى احلمـاس السياسـي وبأنـه ميكـن حتديد شكل موحد       بـأن عـروض دراسـات احلـاالت هـي أداة مفيـدة             

 .لعروض دراسات احلاالت قياساً على العروض اليت قُدمت حىت اآلن

عــن تدمــري ) ســنوية(ومل يــتم التوصــل حــىت اآلن إىل توافــق يف اآلراء بشــأن تقــدمي تقاريــر مرحــلية وطــنية    -١٣
؛ ٧صلة غري املدرجة يف طريقة تقدمي التقارير مبوجب املادة    ولوحظ أن هناك عدداً من املسائل ذات ال       . املخزونات

 .ولذلك، طُرحت فكرة وضع استبيان منفصل عن تدمري املخزونات

 يف (Landmine Monitor)شبكة رصد األلغام الربية وأُعـرب عـن بـالغ الـتقدير لـلدور اهلـام الـذي تؤديـه          -١٤
 .ام يف زيادة الشفافية يف هذه القضيةاإلبالغ عن عملية تدمري املخزونات العاملية واإلسه

 اإلجراءات املتخذة أو اجلاري اختاذها للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية -رابعاً

وحتقيقاً هلذه الغاية، نظرت . جرى التشديد على احلاجة إىل ضمان موارد إضافية ملشاريع تدمري املخزونات -١٥
طـراف واإلقلـيمية بوصـفها عناصـر ممكـنة إلقامة اهلياكل التعاونية          اجللسـات يف خمتـلف الـنهج الثـنائية واملـتعددة األ           

واستشهد يف هذا السياق باملبادرة اليت أطلقتها كندا وأوكرانيا بوصفها مثاالً مفيداً على . ملشاريع تدمري املخزونات
املخزونات يف إطار   الـتعاون الثـنائي، بيـنما سـيق إنشاء صندوق استئماين لربنامج الشراكة من أجل السالم لتدمري                  

إقليمياً / األطلسي التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي باعتباره مشروعاً متعدد األطراف         -جمـلس الشراكة األورويب     
 . امتثاالً واسع النطاق٤واعداً دف تيسري االمتثال لاللتزامات الواردة يف املادة 

املخزونات وطرح املمثلون آراءهم يف مزايا  وقدمـت عشـرة بـلدان ونيـف معـلومات عن جتربتها يف تدمري                -١٦
وجرت أيضاً مناقشة مطولة لالعتبارات املالية والتقنية . وعيـوب خمتـلف طـرائق الـتدمري اليت جربتها فرادى البلدان      

ــلي         ــتدمري الفع ــلية املفضــية إىل ال ــنفيذ العم ــناية يف ختطيــط وت ــذل الع ــرزت احلاجــة إىل ب ــئية، وأُب واالجــتماعية والبي
 .وأكدت وفود شىت أيضاً أمهية إشراك وسائط اإلعالم واجلمهور عموماً يف عملية تدمري املخزونات. اتللمخزون

ــبعها القطاعــان العســكري واملــدين يف       -١٧ ــباعدة الــيت يت ــنهج املــتقاربة أو املت وقــارنت جلــنة اخلــرباء الدائمــة ال
 وأفيد يف معظم احلاالت أن تدمري املخزونات يف       .اإلجـراءات الالزمـة إلزالـة املخـزون مـن األلغـام املضـادة لألفراد              

املــرافق العســكرية يــؤدي إىل خفــض الــنفقات املتكــبدة خفضــاً كــبرياً ويســتتبع اســتخدام املــوارد املــتاحة مبــزيد مــن 
وينبغي . وتتسـم الشـفافية يف هـذه العمـلية بأمهيـة حامسـة أيضـاً، وهو ما ينبغي توعية القوات املسلحة به                   . الكفـاءة 
دور هـام إىل اجلهـات الفاعـلة خـارج املؤسسـة العسـكرية لضـمان أقصـى قـدر من الشفافية يف عملية تدمري            إسـناد   

 ).الوكاالت احلكومية، وسائط اإلعالم، السلك الدبلوماسي، اخل(املخزونات 
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م املتحدة ونوقـش أيضـاً الدور احملتمل لكل من دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام وبرنامج األم                -١٨
 مركزاً ١٣٧وباستطاعة الربنامج اإلمنائي، مبراكزه اإلقليمية البالغ عددها        . اإلمنـائي يف مشـاريـع تدميـر املخزونات      

يف خمتـلف أرجــاء العـامل، أن يسهـل ترتيبـات شىت ثنائية أو متعددة األطراف بغية تعزيز تبادل املعلومات والتعاون          
ولـئن كـانـت وكــاالت األمـم املـتحدة تشارك عادةً يف أنشطة إزالة األلغام ألغراض      . املـايل يف هـذه امليـدان      /الـتقين 

ونوقشـت أيضاً الطرائق  . إنسـانية فإنـه ال ينـبغي اسـتبعاد توسـيع نطـاق أنشـطتها لتشـمل تيسـري تدمـري املخـزونات                 
 .ملساعدة املاليةاملمكنة ملشاركة األمم املتحدة يف ذلك، مثل الشفافية والدروس املستفادة واملتقامسة وا

وجـرت أيضـاً مناقشـة مطولـة الستبقاء خمزون األلغام املضادة لألفراد ألغراض التدريب والتطوير مبوجب                   -١٩
، وإن خـلص الرئيسـان املشـاركان إىل أنه ينبغي إحالة املسألة إىل جلنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة                 ٣املـادة   

 .النظر فيهالالتفاقية وإعماهلا لكي تواصل 

واتفـق عمومـاً عـلى أن حبـث مجيـع اخليـارات والعوامـل ينـبغي أن يفضـي إىل تدمـري املخزونات العاملية يف                     -٢٠
وجرى التشديد أيضاً على أن اآلثار الضارة . أسـرع وأكفـأ طـريقة مـن حيـث التكـلفة وبـأقل اآلثـار ضـرراً بالبيئة                

 ينبغي اختاذها ذريعةً للتواين يف الوفـاء بااللتزامات الواردة يف املادة بالبيئة اليت ميكن أن تترتب على عملية التدمري ال
٤. 

واتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي يف االجــتماع الــثاين لــلدول األطــراف تــأكيد الطــابع املــلح واهلــام لــتدمري  -٢١
 .املخزونات

 التوصيات املقدمة من جلنة اخلرباء الدائمة -خامساً

ان الـيت أجنـزت تدمـري خمـزوناا بتوفري خربا للبلدان اليت هي يف حاجة إليها، ألن        أوصـي بـأن تقـوم البـلد        -٢٢
البـلدان تفـتقر يف كـثري من األحيان إىل اخلربة التقنية أو القدرات الصناعية أو الدراية العملية للنهوض بااللتزامات                

 . من االتفاقية٤املنصوص عليها يف املادة 

املشـاركة يف االسـتبيان املقدم من كندا لدعم دائرة األمم املتحدة لألعمال           وأوصـي بتشـجيع الـدول عـلى          -٢٣
 .املتعلقة باأللغام يف إنشاء موقع على الشبكة العاملية عن تدمري املخزونات



APLC/MSP.2/2000/1 
Page 42 

 

، أوصي بأن يعمل الرئيسان ٧وفـيما يتعـلق بإنشـاء قـاعدة بيانـات تكميلية للتقارير املقدمة مبوجب املادة               -٢٤
نة اخلـرباء الدائمـة، بالـتعاون مـع األطـراف املهـتمة، عـلى إعداد استبيان يسهل مجع املعلومات عن                  املشـاركان للجـ   

 .االحتياجات وعروض املساعدة اليت تبديها الدول غري األطراف

وأوصـي بأن يضع الرئيسان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة نصاً حمدداً للتوصيات املتعلقة ياكل التعاون      -٢٥
 .اإلقليمي لتدمري املخزونات/ي واملتعدد األطرافالثنائ

وأوصـي بـبحث مجيـع اخليارات والعوامل وصوالً إىل تدمري املخزونات العاملية يف أسرع وأكفأ طريقة من             -٢٦
 .حيث التكلفة وبأقل اآلثار ضرراً بالبيئة
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 تقرير جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بتكنولوجيات إزالة األلغام، املقدم
  االجتماع الثاين للدول األطرافإىل

 مقدمة -أوالً 

، اليت أُنشئت وفقاً )جلـنة اخلـرباء الدائمـة   (قـامت جلـنة اخلـرباء الدائمـة املعـنية بتكـنولوجيات إزالـة األلغـام                -١
 يف مدينة ١٩٩٩مايو  / أيار ٧ إىل   ٣ملقررات وتوصيات االجتماع األول للدول األطراف الذي عقد يف الفترة من            

 ٢٥ و٢٤ ويومـــي ١٩٩٩ديســـمرب / كـــانون األول١٤ و١٣و مبوزامـــبيق، باالجـــتمــاع يف جـــنيف يومــــي مـــابوتـ
 .٢٠٠٠مايو /أيار

 مـن الـتقرير الـنهائي لالجـتماع األول لـلدول األطـراف، اتفـق على أن تعمل كمبوديا                ٢٥ووفقـاً لـلفقرة      -٢
 .يا واليمن كمقررين مشاركنيوفرنسا رئيسني مشاركني للجنة اخلرباء الدائمة، على أن تعمل أملان

 دول ٧ دولة صدقت على االتفاقية، و٣٤وقد سجل كمشتركني يف اجتماعات جلنة اخلرباء الدائمة ممثلو    -٣
 دول أخرى، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واحلملة الدولية حلظر ٩وقعت على االتفاقية ولكن مل تصدق عليها، و

ة، مبا يف ذلك األمم املتحدة، وعدة منظمات أخرى ذات صلة باملوضوع، من   مـنظمات إقليمية ودولي    ٨األلغـام، و  
 .بينها مراكز وطنية ألعمال إزالة األلغام، وجامعات، ومراكز حبوث، وشركات

وقـد حظيت اجتماعات جلنة اخلرباء الدائمة بدعم إداري من مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض      -٤
 .اإلنسانية

 سائل اليت قامت جلنة اخلرباء الدائمة باستعراضهاامل -ثانياً 

اسـتفادت جلنة اخلرباء الدولية املعنية بتكنولوجيات إزالة األلغام، من وجود والية واقعية واضحة وكذلك        -٥
 . من املشاركة احلية واملتفانية من جانب اخلرباء الذين انعكس تنوعهم وتكاملهم انعكاساً كامالً يف املناقشات

د عهـد إىل جلـنة اخلـرباء الدائمـة بوالية مؤداها إجراء دراسة استقصائية مقارنة الحتياجات املستعملني        وقـ  -٦
وأوفت اللجنة بواليتها بأن وضعت يف احلسبان املعوقات . النهائيني وللتكنولوجيات املتاحة هلم أو اجلاري تطويرها
يات املالئمة، وكذلك املعايري اجلديدة اليت يتطلبها التقدم اليت تقف يف طريق تزويد املستعملني النهائيني بالتكنولوج

وقــد أتــاح هــذا اإلطــار ملمارســي العمــل يف امليــدان، وملديـــري الــربامــج،   . التكــنولوجي يف عمــليات إزالــة األلغــام
وألخصـائيني مـن األوسـاط األكادمييـة ومن منشآت البحوث، وكذلك لصانعي القرارات العسكريني والصناعيني،             

كما أتاح ذلك فهماً أفضل ملدى كفاية التكنولوجيات املتاحة . صة وافية للتفاعل ولتبادل املعلومات فيما بينهم    فر
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حاليـاً أو الـيت سـتتاح عمـا قـريب فـيما يتعـلق بإزالـة األلغام، واملعايري الدولية اجلديدة اليت ينبغي تنفيذها، وللتقدم          
 .الواعد للغاية يف جمال حبوث التكنولوجيا

وقـد تدعمـت أعمـال اللجـنة بفعـل اإلسـهامات املفيـدة املقدمـة مـن األفـراد املسـؤولني عـن العمل امليداين                          -٧
مثالً املركز الكمبودي لعمليات إزالة األلغام  (اخلـاص بإزالـة األلغـام، مبـن فيهـم أفـراد مراكـز أعمـال إزالـة األلغام                    

، واملركز التشادي )IND-Mozambique(ركز املوزامبيقي ، واملركز الكروايت لعمليات إزالة األلغام، وامل)كمبوديا(
)NCHD-Chad( ووكالة الرصد والتقييم والتدريب، وبرنامج إزالة األلغام يف أفغانستان ،)MAP-Afghanistan( ،

مثالً دائرة األمم املتحدة ألعمال إزالة (، ومنظمات دولية ))CND-Nicaragua(ومركز إزالة األلغام يف نيكاراغوا  
مـثالً احلمـلة الدوليـة حلظـر األلغام، واملنظمة     (أللغـام، وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي، ومـنظمات غـري حكوميـة                 ا

الدولية للمعوقني، والفريق االستشاري املعين باأللغام، ومنظمة املعونة اليت يقدمها الشعب النروجيي، ومركز جنيف 
تركت يف االجتماع أيضاً املؤسسات العسكرية التابعة للبلدان املاحنة واش). الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

فقــد ) Mechem-South Africa:  جـنوب أفريقيا -مـثالً مؤسسـة ميكـيم    (أمـا القطـاع العـلمي    . والــدول املـتأثرة  
النهائيون وقام املستعملون  . أتـاحت نظـرة إمجاليـة على الطرق املستخدمة يف حماولة تكييف التكنولوجيات القائمة             

مــثالً جامعــة اســتراليا الغــربية، وجامعــة غرانفيــلد، (والفعاليــات العامــلة يف جمــال الــبحث والــتطوير، واألكــادمييون 
مبناقشة اجلهود اليت يبذلوا لترشيد     ) وجامعـة جـيمس ماديسون، ومركز البحوث املشتركة التابع للجنة األوروبية          

 .وع العقبات اليت يتعني عليهم أن يذللوهااألعمال املتعلقة بإزالة األلغام إزاء تن

ــر أدوات ووســائل     -ثالثاً  ــتخذة أو اجلــاري اختاذهــا بشــأن تطوي اإلجــراءات امل
 حمددة من أجل املساعدة يف تنفيذ االتفاقية

أكـدت جلـنة اخلـرباء الدائمـة أن أيـاً مـن عمـليات إزالـة األلغـام سواء بالطرق اليدوية أو كالب اكتشاف                       -٨
بل يكمن هذا احلل فيما يسمى بنهج .  املعـدات امليكانيكيـة ال يـتيح مبفـرده حل مشكلة األلغام األرضية     األلغـام أو  

، الذي تتسم فيه هذه التقنيات والتكنولوجيات بالتكامل بعضها مع بعض، وبأنه يتعني استخدامها "صندوق العدد"
 .لغام أو كل برنامج إزالة األلغامبتوليفات خمتلفة بعد إجراء استعراض دقيق ألوضاع وبيئة كل حقل أ

الـذي تستخدمه املراكز املختلفة    " صـندوق العـدد   "وأكـدت جلـنة اخلـرباء الدائمـة عـلى العناصـر املختـلفة ل                 -٩
فالعناصر املتباينة . ألعمـال إزالـة األلغـام، مـن كمـبوديا إىل أفغانستان، وموزامبيق، وتشاد، ونيكاراغوا، وكرواتيا           

عات خمتلفة من املعوقات، متتد من األوضاع البشرية واجلغرافية واملناخية إىل القيود املالية أو املعروضة تعكس جممو
وتتمـتع مراكز أعمال إزالة األلغام بوضع جيد يسمح هلا بالنظر على حنو مناسب يف أمور      . التنظـيمية أو السياسـية    

يف الطلـبات الـيت تنصـب على حركية ومنطية    مـنها عـلى سـبيل املـثال تـنوع األلغـام املوجـودة يف نفـس املـنطقة، أو                    
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األفرقة واملعدات، ويف األوضاع املختلفة القائمة يف امليدان، من أنواع التربة املشبعة باملياه إىل أنواع التربة القاحلة، 
 .ومن األراضي الرملية إىل األراضي الصخرية اخل

ق العدد بقبول واسع النطاق، فإن اال يتسع والحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة أنـه بيـنما يتمتع ج صندو               -١٠
ففيما يتعلق بكالب . ملـراعاة جمموعـة متـنوعة مـن اآلراء بشـأن جوانب أخرى من العمل املتعلق باأللغام يف امليدان          

اكتشـاف األلغـام، عـلى سـبيل املـثال، فـإن جتـربة مزيلي األلغام يف أفغانستان تبني أن هذه الكالب سريعة وفعالة،               
 أن يعهد إليها مبهام مالئمة يف جمال احلد من مناطق األلغام أو إزالة هذه األلغام يف املناطق املنخفضة الكثافة شريطة

بيـد أن مزيـلي األلغـام يف كوسـوفو قـد أشـاروا إىل أنـه ال غـىن عن إقرار إجراءات لالعتماد من أجل          . مـن األلغـام   
واقترحت جامعة غريب أستراليا إجراء . ت إزالة األلغام وأثناءهاضـمان نوعيــة الكـالب املقدمـة وذلك قبـل عمليـا       

وقد أُبدي اهتمام عاملي باألداة املتمثلة يف كالب اكتشاف األلغام،          . اختـبارات جمهولـة اهلويـة لـلكالب واملشـرفني         
لغام هي ومركز والشـكوك املتـبقية بشـأن اسـتعماهلا عـلى حنـو سـليم، إىل قيام دائرة األمم املتحدة ألعمال إزالة األ        

جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإللزامية بإجراء ما ال يقل عن مثاين دراسات لتغطية كل جانب من جوانب          
 .تقنية استخدام كالب اكتشاف األلغام خالل السنوات القليلة القادمة

بشأن استخدام املعدات والحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة وجـود نهـج خمتـلفة، ولكـن ميكـن الـتوفيق بيـنها،              -١١
وشـدد موردو املعدات الثقيلة على فعاليتها إذا أُسندت إليها مهام مالئمة، من تطهري الطرق إىل قطع            . امليكانيكيـة 

وأكـد ممارسـو العمل يف امليدان على احلاجة على اتباع منطلقات          . النـباتات إىل أعمـال حتضـريية أخـرى يف امليـدان           
يات التعويل على املعدات املشتراة أو املستأجرة، وإىل حتسني إجراءات االختبار يف مـتعددة األغـراض وزيادة إمكان   

واتفـق اجلميـع عـلى ضـرورة إدماج عملية اختيار املعدات امليكانيكية املالئمة يف املراحل املبكرة للتخطيط         . امليـدان 
 .لعمليات إزالة األلغام

 إزاء تكاثـر قواعـد الـبيانات وتكـنولوجيات املعلومات          والحظـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة القـلق املعـرب عـنه              -١٢
املـتاحة، واحلاجـة إىل العمـل عـلى حتقيـق الـتوافق وإمكانيـة الربط بينها، وأصر العاملون يف امليدان على احلاجة إىل         

ارة وقوبل بالترحيب التقدم الذي حققه نظام إد. احلفاظ على نهج يسهل استخدامه من جانب املستعملني النهائيني
 وهو  -املعـلومات بشـأن أعمـال إزالـة األلغـام الـذي وضعه مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية                     

 .نظام جرى فيما بني اجتماعي جلنة اخلرباء الدائمة تطويره واختباره يف عدد متزايد من البلدان املتأثرة باأللغام

وسيجري . راض الشامل الراهن لقواعد ومعايري األمم املتحدة وسـلمت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بأمهية االستع          -١٣
كذلك فإن املعايري اجلديدة اخلاصة باألمم املتحدة ستكون        . بصـورة منـتظمة ربط املستعملني النهائيني ذه العملية        

إىل حتديد بيد أنه قد جرى اإلعراب عن القلق بشأن احلاجة        . مـتوافقة مـع معـايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي         
 .هوية من سيتوىل املسؤولية عن تنفيذ هذه املعايري والتحقق من تنفيذها على الوجه الصحيح
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والحظت جلنة اخلرباء الدائمة أن أصحاب املصلحة يف جمال عمليات إزالة األلغام يدركون اآلن أن اُألطر                -١٤
ومن . ملتعلقة بإزالة األلغام ليست واحدة بالضرورة     الزمنية لالبتكار والتقدم العلميني واألطر الزمنية لالحتياجات ا       

املفهـوم أن أكـثر الـدول نشـاطاً يف جمـال الـبحث والـتطوير فيما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة إلزالة األلغام تفعل             
ذلـك يف املقـام األول ألسـباب عسـكرية، فـتويل اهـتماماً أقـل لالحـتياجات احملـددة اخلاصة بإزالة األلغام لألغراض                 

مركز (وإقليمية ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فثمة مؤسسات دولية    : بيـد أن هـذا الـتحيز ليس عاملياً        . اإلنسـانية 
ووطنية لديها برامج أو مشاريع حمددة دف إىل إزالة األلغام لألغراض ) الـبحوث املشـترك الـتابع للجنة األوروبية      

لتشديد على أمهية اتباع ج تعاوين فيما بني الباحثني والقائمني  وقد اتفق مجيع أصحاب املصلحة على ا      . اإلنسانية
 .بالتطوير ومزيلي األلغام

 اإلجراءات املتخذة أو اجلاري اختاذها للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية -رابعاً 

ج يف تيسـرياً لتـنفيذ االتفاقيـة، خلصـت جلـنة اخلـرباء الدائمـة إىل أن مثـة حاجـة شاملة إىل رعاية ج مزدو                      -١٥
تطويـر تكـنولوجيات بسـيطة يسـهل اسـتخدامها مـن جـانب املستعملني        : ميـدان تكـنولوجيا إزالـة األلغـام أال وهـو         

الـنهائيني ترتكـز عـلى حتسـني املـواد القائمـة، باعتـبارها أمـراً ال بـد مـنه لتخفيف العبء الواقع على مزيلي األلغام                       
ية التكنولوجيا، باعتبارها أمراً حاسم األمهية إلنقاذ األرواح والتعجيل بالربامج اجلارية؛ والبحث عن ابتكارات عال

 .وتوفري الوقت والنقود يف األجل األطول

 التوصيات اليت وضعتها جلنة اخلرباء الدائمة -خامساً 

بغية تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة يف جمال إزالة األلغام بطرق متعددة وعلى مستويات متعددة، فإن  -١٦
 :رباء الدائمة قد أوصت مبا يليجلنة اخل

 تبادل املعلومات ذات الصلة بني املستعملني النهائيني وخاصة بني مراكز أعمال إزالة األلغام؛ �

ــدة مــن أجــل     � ــبار امليــداين املــنهجي للتكــنولوجيات اجلدي ــزويد الباحــثني بفهــم أفضــل  )أ(االخت  ت
 )ب(ـات اليت حيتاج إليها مزيلو األلغام، و للتحسينات الالزمة وإمكانية أفضل للوصول إىل البيانـ      

 زيادة إدراك مزيلي األلغام للتكنولوجيات اجلديدة وتقبلهم هلا؛

 ؛"أنظمة سهلة بشأن إزالة األلغام"تيسري نقل املعدات عن طريق اعتماد وتنفيذ  �

 وتشجيع  اسـتحداث قواعـد بيانات متكاملة مثل نظام إدارة املعلومات بشأن أعمال إزالة األلغام              �
 حتقيق التوافق وإمكانية الربط بني قواعد البيانات القائمة؛
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تيســـري إمكانيـــة الوصـــول إىل املـــوارد الوطـــنية يف صـــورة اخلـــرائط التقـــليدية واخلـــرائط الـــرقمية   �
اإللكـترونية، وعمـليات املسـح، والوثـائق األخـرى ذات الصـلة فيما يتعلق باملناطق امللغمة، رهناً                 

  الوطنية واعتبارات األمن القومي؛باتباع األنظمة

اسـتحداث بـرجميات حواسـيب، باسـتخدام املعـلومات املتاحة يف قواعد البيانات، بقصد مساعدة           �
 املسؤولني عن أعمال إزالة األلغام يف اختيارهم للتكنولوجيات املكيفة؛

 إقامة شبكة ملنشآت السبر وملراكز االختبار الدولية؛ �

 املشتركة املتعلقة باالختبارات امليدانية؛حتديد املعايري  �

حتديـد آليـات وإجـراءات لتخصـيص التكـنولوجيات اجلديـدة ألفـرقة العمـل يف جمال إزالة األلغام                     �
فــإن جلــنة اخلــرباء الدائمــة قــد أوصــت، خبصــوص مناقشــتها لسياســة دائــرة األمــم املــتحدة : مــثالً(

 أن  )أ(: كريني يف أعمال إزالة األلغام، مبا يلي      ألعمـال إزالـة األلغـام فـيما يتعـلق باسـتخدام العس            
يقــوم فــريق األمــم املــتحدة للتنســيق فــيما بــني الوكــاالت بشــأن أعمــال إزالــة األلغــام باســتعراض  

أن تنظر ) ب(الطـريقة الـيت تطـبق ـا هـذه املـبادئ التوجيهية على أساس كل حالة على حدة، و                 
تدريب مدربني عسكريني للبلدان املتأثرة باأللغام، الـدول األطـراف واجلهـات املاحنـة يف إمكانيـة       

أن جيري حث أصحاب املصلحة يف جمال أعمال إزالة األلغام من غري التابعني لألمم املتحدة ) ج(و
ــتخدام           ــا اس ــيت يكــون فيه ــع الظــروف ال ــتحدة يف مجي ــم امل ــتوجيهية لألم ــبادئ ال ــبيق امل ــلى تط ع

 .العسكريني خياراً مطروحاً
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 الة العامة لالتفاقية وتنفيذهااستعراض احل

 تقرير جلنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية
 وتنفيذها إىل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف

 مقدمة -أوالً 

اجـتمعت جلـنة اخلـرباء الدائمـة املعـنية باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذها، املنشأة وفقاً ملقررات وتوصيات                      -١
 يف مــابوتو، موزامــبيق، يف جــنيف مبركــز ١٩٩٩مــايو / أيــار٧ إىل ٣اع الــدول األطــراف األول املعقــود مــن اجــتم

، ومركــز جــنيف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض  ٢٠٠٠يــناير / كــانون الــثاين١١ و١٠املؤمتــرات الــدويل يومــي 
 .٢٠٠٠مايو / أيار٣٠ و٢٩اإلنسانية يومي 

النهائي الجتماع الدول األطراف األول ومرفقه الرابع، اتفق على أن تشترك  من التقرير ٢٥ووفقاً للفقرة  -٢
 .كندا وجنوب أفريقيا يف رئاسة جلنة اخلرباء الدائمة وتقوم بلجيكا وزمبابوي بدور املقرر

 دول وقعت عليها ولكنها مل  ٩ دولـة مصـدقة عـلى االتفاقية و        ٤٣وسـجل للمشـاركة يف اجللسـات ممثـلو           -٣
 منظمات ٧ دول أخـرى وجلـنة الصـليب األمحـر الدوليـة واحلمـلة الدوليـة حلظر األلغام الربية و        ١٠وتصـدق عـليها     

 . منظمة غري حكومية١٣إقليمية ودولية مبا يف ذلك األمم املتحدة، و

 .وتلقى االجتماع دعماً إدارياً من مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية -٤

  استعرضتها جلنة اخلرباء الدائمةاملسائل اليت -ثانياً 

االتفاقية والحظت التزايد املستمر لعدد الدول اليت  لتعميمناقشت اللجنة ضرورة مواصلة اجلهود الداعمة  -٥
وأحيـط عـلماً بـالعمل اجلـاري يف عـدد مـن الدول لتشجيع هذا التعميم وكذلك              . قبـلت الـتزامات االتفاقيـة رمسيـاً       
 .لية واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية وجلنة الصليب األمحر الدوليةجهود خمتلف املنظمات الدو

وال خيتـلف معـدل االمتثال   .  مـن االتفاقيـة واالمتـثال هلـا    ٧املـادة  وناقشـت اللجـنة الـتقدم احملـرز يف تـنفيذ         -٦
ا خيص االتفاقيات األخرى،  منها اختالفاً كبرياً عن معدله فيم٧ألحكام الشفافية اليت تنص عليها االتفاقية يف املادة 

ومت التشديد على أمهية تقدمي تقارير متسقة  . إال أنـه أُعـرب عـن القلق ألن عدة دول مل تقدم بعد التقارير املطلوبة               
 .ومفصلة يف الوقت املناسب وقدمت توصيات بشأن عملية اإلبالغ



APLC/MSP.2/2000/1 
Page 49 

 سيما ضرورة زيادة تعزيز تفهم خمتلف  من االتفاقية، وال٩ املادة وناقشـت اللجـنة الـتدابري املتخذة لتنفيذ     -٧
وباإلضافة إىل ذلك، استمعت اللجنة إىل الشواغل اليت تثريها قلة          . الـنهج املتـبعة فـيما يتعلق بتدابري التنفيذ الوطنية         

التدابري املالئمة القانونية واإلدارية وغريها مبا يف ذلك فرض     "عدد الدول األطراف اليت وضعت تشريعات يف إطار         
 . من االتفاقية٩، طبقاً ملا تنص عليه املادة "ءات العقابيةاجلزا

 خاصـة مـا يتعـلق مـنها بأجهزة منع مناولة األلغام وحساسية        ،٢باملـادة   وناقشـت اللجـنة املسـائل املتصـلة          -٨
وعرضت بعض األفكار مثل حبث هذه املسائل يف إطار عمل اخلرباء غري    . أجهـزة تفجري األلغام املضادة للمركبات     

ومل يتفق على تطبيق أي فكرة من . بشأن هذه املسألة" تفاهم"لرمسي والعمل على أن تتوصل الدول األطراف إىل ا
هـاتني الفكـرتني يف الوقـت احلاضـر وإن لقيـت مـبادرة جلـنة الصـليب األمحـر الدوليـة املتعـلقة مبناقشـة هذه املسائل                   

 األلغام املزودة بأجهزة منع املناولة اليت تنفجر عندما ال     )أ(وأكدت عدة دول أعضاء رأيها املتمثل يف أن         . ترحيـباً 
حيـاول أحـد العـبث ا أو حتريكها قصداً هي يف الواقع ألغام مضادة لألفراد طبقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية وأن              

ام مضادة أجهـزة الـتفجري الـيت جتعـل األلغـام املضـادة للمركـبات تعمـل كألغـام مضـادة لألفـراد هي أيضاً ألغ                      ) ب(
 .لألفراد وفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية

وتـلقت اللجـنة آراء احلملة الدولية ملكافحة األلغام الربية بشأن قيام الدول األطراف بالعمل على التوصل         -٩
.  من االتفاقية١املادة من ) ج(إىل فهـم مشـترك لألفعـال املسـموح ـا واألفعـال غـري املسـموح ـا مبوجب الفقرة               

ال سيما فيما خيص استخدام الدول غري " مسـاعدة "دعـت احلمـلة عـلى وجـه اخلصـوص إىل تفسـري موحـد لـلفظة           و
األطراف لأللغام املضادة لألفراد يف عمليات مشتركة مع الدول األطراف وختزين األلغام املضادة لألفراد اليت ميلكها 

 .أجانب ونقلها العابر

هـم املسـائل املتصـلة باأللغـام املضـادة لألفراد احملتفظ ا ألغراض              وشـددت اللجـنة عـلى ضـرورة زيـادة تف           -١٠
وهلذا الغرض، تلقت اللجنة تقارير عديدة من الدول األطراف توضح أسباب   . ٣املادة  الـتدريب والتطوير مبوجب     

  من االتفاقية يف٣االحـتفاظ باأللغـام وكيـف اسـتخدمت حـىت اآلن وكيـف ستسـتخدم بطـريقة تتمشـى مـع املادة                  
 عند  ٣وعـرض عـلى اللجـنة رأي مفـاده أن مـن الضروري اإلبقاء على األلغام احملتفظ ا مبوجب املادة                     . املسـتقبل 

 .احلد األدىن

وتـلقت اللجـنة آراء احلمـلة الدولية حلظر األلغام الربية بشأن وفاء الدول األطراف مبا عليها من التزامات                   -١١
. ى وجـه اخلصـوص احلاجـة إىل تقـدمي الدعـم لـربامج مساعدة الضحايا       مـن االتفاقيـة، وحبـثت عـل        ٦املـادة   مبوجـب   

كذلك استعرضت اللجنة تطور واستخدام قاعدة بيانات دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام بشأن نشاط 
 ".االستثمارات يف األعمال املتعلقة باأللغام"اجلهات املاحنة، 
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 من االتفاقية، وخلصت إىل عدم     ٥واملادة  ري األمم املتحدة إلزالة األلغام      وناقشـت اللجنة العالقة بني معاي      -١٢
 .وجود أي تناقض بينهما

من أجل وضع مجيع اهلياكل واملنهجيات  ٨املادة وحبثت اللجنة احلاجة إىل النظر يف املسائل املتصلة بإنفاذ  -١٣
رض وافقت اللجنة على إجراء جاٍر ملناقشة هذه  ولتحقيق هذا الغ  . الالزمـة لتيسـري التنفيذ كلما اقتضى األمر ذلك        

 .املسائل مبزيد من التفصيل

 وشـددت عـلى احلاجة إىل إدخال حتسينات عليه،   بـرنامج العمـل األول ملـا بـني الـدورات         وقيمـت اللجـنة      -١٤
 .ةوهلذا الغرض قدمت اللجنة توصيات عديد. وباألخص لترشيد العملية ومعاجلة املسائل املتصلة باملشاركة

وناقشـت اللجــنة عــدداً مـن املســائل املتصــلة بأنشـطة التحضــري الجــتماع مؤمتـر األطــراف الــثاين وأوصــت      -١٥
مبشروع جدول أعمال ومشروع برنامج عمل ومشروع تعديالت للنظام الداخلي الجتماع مؤمتر األطراف األول               

قرارات اإلدارية منها االتفاق على مكان واختذت اللجنة أيضاً عدداً من ال. ومشـروع الـتقديرات املؤقـتة للتكاليف     
 . عقد االجتماع وخطة بشأن الوثائق

األدوات والوســـــائل الـــــيت اســـــتحدثــت أو جيـــــري اســـــتحداثهـا  -ثالثاً 
 للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية

لسالح ، استعراضاً عاماً لقاعدة بيانات إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع ا٧املادة تلقت اللجنة، فيما خيص  -١٦
وقُدمت أفكار بشأن حتسني عملية اإلبالغ، مثل       . املتعـلقة بالـتقارير املقدمـة مبوجب هذه املادة على شبكة إنترنت           

االنتقال إىل اإلبالغ عرب شبكة إنترنت مباشرة، ولكن اللجنة أقرت بضرورة تركيز اجلهود احلالية فيما خيص املادة 
وتشمل هذه التدابري البسيطة قيام  . دابري بسيطة لتيسري هذه العملية     عـلى تشـجيع زيـادة معـدل االمتثال واختاذ ت           ٧

الدول األطراف، عند اإلمكان، بتقدمي تقاريرها إلكترونياً والعمل عند تقدمي النسخ املستكملة السنوية، على إبراز 
 .التغيريات بالنسبة للتقارير السابقة

راف إىل التعاون مع احلملة الدولية حلظر األلغام الربية يف    أيضاً، دعيت الدول األط    ٧باملادة  وفـيما يتعـلق      -١٧
ودعيت احلملة الدولية .  وحتسني نوعيتها ٧وضـع دليل لإلبالغ كوسيلة لزيادة عدد التقارير املقدمة مبوجب املادة            

 .حلظر األلغام الربية إىل تقدمي تقرير مرحلي إىل االجتماع املقبل للجنة اخلرباء الدائمة

 رحــبت اللجــنة بقــاعدة بيانــات دائــرة األمــم املــتحدة لألعمــال املتعــلقة باأللغــام،    ،٦املــادة خيــص وفــيما  -١٨
اليت وضعت مبساعدة كندا، بوصفها وسيلة عملية تتبادل ا اجلهات          " االسـتثمارات يف األعمـال املتعـلقة باأللغام       "

ت اجلهات املناحة على إدخال بيانات يف     وشجع. املاحنـة املعلومات عن أنشطتها من أجل زيادة التنسيق والشفافية         
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قـاعدة الـبيانات قـبل اجتماع مؤمتر األطراف الثاين دف زيادة فائدة هذه األداة والتمكني من القيام بتحليل أدق                  
 .واعترب رصد املشاركة يف قاعدة البيانات مهمة مفيدة من مهام اللجنة اجلارية. لنشاط اجلهات املاحنة

 دعيـت الدول األطراف إىل التعاون مع احلملة الدولية حلظر األلغام الربية وغريها     ،٩ملـادة   باوفـيما يتعـلق      -١٩
مـن األطـراف املعـنية يف تطويـر عيـنة مـن تشـريعات التـنفيذ املوجـودة ملسـاعدة الـدول األطـراف األخرى يف وضع                            

 .نة اخلرباء الدائمةوينبغي إعداد تقرير مرحلي بشأن هذه املسألة يف االجتماع املقبل للج. تشريعات

 اإلجراءات اليت اتخذت أو جيري اختاذها للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية -رابعاً 

 واستناداً إىل بيان أدلت به كندا فيما يتعلق بالتوافق بني املعايري الدولية إلزالة األلغام          ،٥املادة  فيما خيص    -٢٠
 اخلـرباء الدوليـة بأن االلتزامات مبوجب االتفاقية واملعايري    مـن االتفاقيـة، أقـرت جلـنة       ٥وااللـتزامات مبوجـب املـادة       

 .الدولية إلزالة األلغام غري متعارضة

 وافـق رئيسـا اللجـنة عـلى االسـتمرار يف تنسـيق األنشـطة املشـتركة لتشجيع االمتثال               ،٧املـادة   وخبصـوص    -٢١
 .٧للمادة 

ألمحر الدولية استضافة املناقشات التقنية بشأن  رحبت اللجنة بعرض جلنة الصليب ا،٢باملادة وفيما يتعلق  -٢٢
كيفيـة التقـليل إىل أقصـى حـد من احتمال انفجار أجهزة منع املناولة بسبب اللمس خطأً أو عن غري قصد وبشأن                  

وأشارت جلنة . األجهـزة احلساسـة لـتفجري األلغـام املضادة للمركبات، باعتبار هذا العرض خطوة مفيدة إىل األمام           
 وشجعت الدول األطراف على   ٢٠٠١ر الدوليـة إىل إمكانيـة عقـد هـذه املناقشـات يف مستهل عام                الصـليب األمحـ   

وســتقدم تفاصــيل احلــلقة الدراســية املقــترح عقدهــا يف . إعــداد دراســات تقــنية بشــأن هــذه املســائل لتــناقش عــندئذ
 .االجتماع املقبل للجنة

ندا ونوقشت يف اجللسة الثانية للجنة، أقرت هذه األخرية  واستناداً إىل ورقة أعدا ك،٨املادة وفيما خيص  -٢٣
بضـرورة بـدء عمـل اخلرباء عند التمهيد الجتماع اللجنة األول الالحق الجتماع الدول األطراف الثاين فيما خيص               

، ووضع قائمة باخلرباء وبعثات     "طلب إيضاح "الـيت ميكـن اسـتخدامها كأسـاس لـتقدمي           " معـايري األدلـة   "التوسـع يف    
 .ي احلقائق والقضايا املاليةتقص

 توصيات جلنة اخلرباء الدائمة -خامساً 

 بعد اجتماع الدول األطراف الثاين برنامج العمل ملا بني الدوراتقدمـت اللجـنة التوصـيات الـتالية بشأن        -٢٤
 :لتنظر فيه هذه الدول يف اجتماع الدول األطراف الثاين
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. ماعات فقط يف السنة، منها اجتماع الدول األطراف      أوصـي بعقد ثالثة اجت    : مـدة االجـتماعات    )أ( 
ويعـين ذلـك أن كـل جلـنة مـن جلـان اخلـرباء الدائمـة سـتجتمع مـرتني خـالل الفـترة الفاصـلة بني اجتماعات الدول                            

ديسمرب /نوفمرب أو كانون األول/األطـراف، مـرة أوىل يف سلسـلة مـن االجـتماعات تـدوم أسـبوعاً يف تشـرين الثاين                
 .٢٠٠١مايو /سلسلة من االجتماعات تدوم أسبوعاً يف أيار ومرة يف ٢٠٠٠

أوصي، حرصاً على الفعالية، بدمج اللجان املكلفة مبواضيع مرتبطة مباشرة ببعضها : عدد اللجان )ب( 
الـبعض يف جلـنة واحـدة، وعـلى اخلصـوص دمـج اللجـنة املعـنية بإزالـة األلغام وتكنولوجياا واللجنة املعنية بالعمل                       

باأللغـام يف جلـنة واحـدة مـن غـري اسـتبعاد مناقشـة مسـألة التكـنولوجيا، عـند االقتضـاء، من جانب اللجان                     املتعـلق   
. املسؤولة عن مساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج اجتماعياً واقتصادياً والتوعية خبطر األلغام وتدمري خمزونات األلغام

 :وبذلك ستكون هناك أربع جلان هي

اجتماع يدوم يوماً ونصف يوم خالل ( األلغـام والتكنولوجيات ذات الصلة     اللجـنة املعـنية بإزالـة      �
 )كل واحدة من سلسليت االجتماعات اليت ستدوم أسبوعاً

ــتوعية خبطــر األلغــام      � اللجــنة املعــنية مبســاعدة الضــحايا وإعــادة اإلدمــاج اجــتماعياً واقتصــادياً وال
 ) االجتماعات اليت ستدوم أسبوعاًاجتماع يدوم يوماً ونصف يوم يف كل واحدة من سلسليت(

اجتماع يدوم يوماً خالل كل واحدة من سلسليت االجتماعات      (اللجـنة املعنية بتدمري املخزونات       �
 )اليت ستدوم أسبوعاً

اجتماع يدوم يوماً واحداً خالل كل واحدة من  (اللجـنة املعـنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها          �
 ). ستدوم أسبوعاًسلسليت االجتماعات اليت

 :منوذج 

 اليوم األول اليوم الثاين اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم اخلامس

احلالة العامة والتنفيذ  ــحايا  )بعد الظهر(إزالة األلغام  تدمري املخزونات ــاعـدة الضــــــ مســــــ
ــام  )/الصــباح( ــة األلغ إزال
 )بعد الظهر(

 مساعدة الضحايا

اركة النشطة يف أعمال اللجان، توصى الدول القادرة على تقدمي لكـي تعزز املش : لغـة املـداوالت    )ج( 
 .تربعات خلدمة اجتماع ما بني الدورات بلغات إضافية بالنظر يف القيام بذلك
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أوصـي بـأن تعقـد السلسـلة األوىل مـن االجتماعات اليت ستدوم أسبوعاً يف              : موعـد االجـتماعات    )د( 
وأوصــي أيضــاً بــأن تعقــد السلســلة الــثانية مــن هــذه        . ٢٠٠٠ ديســمرب/ كــانون األول-نوفمــرب /تشــرين الــثاين 

 .٢٠٠١مايو /االجتماعات يف أيار

أوصــي بالــنظر يف إنشــاء آليــة لــتقدمي املســاعدة دعمــاً للمشــاركة يف اجــتماعات : دعــم املشــاركة )ه ( 
 .االتفاقية

ــن الرئيســني ا     : دور الرئيســني )و(  ــتماس الدعــم واملشــورة م ــند  أوصــي رئيســا اللجــنة بال لســابقني ع
 .االقتضاء

 .جلان اخلرباء الدائمة بدالً من اللجان الدائمةأوصي باستخدام اسم : تغيري االسم )ز( 

أوصي بتعيني الدول التالية لتقوم بدور : املقـررون يف فـترة ما بعد اجتماع الدول األطراف الثاين           )ح( 
 :املقرر يف اللجان بعد اجتماع الدول األطراف الثاين

 أملانيا واليمن:  األلغام والتكنولوجيات ذات الصلةإزالة �

كندا ودولة أخرى : مساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج اجتماعياً واقتصادياً والتوعية خبطر األلغام  �
 حتدد الحقاً

 أستراليا وكرواتيا: تدمري املخزونات �

 .النرويج وتايلند: احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها �

 التوصيات التالية لتنظر فيها الدول األطراف يف    ٧عملية اإلبالغ مبوجب املادة     نة فـيما خيص     قدمـت اللجـ    -٢٥
 :اجتماع الدول األطراف الثاين

لكــي تــتاح لــلدول األطــراف فرصــة اإلبــالغ طوعــاً عــن املســائل املتصــلة باالمتــثال والتــنفيذ غــري   )أ( 
 بتضمينها ٧ أوصيت بتعديل استمارات اإلبالغ اخلاصة باملادة ،٧املشمولة بقواعد اإلبالغ الرمسية الواردة يف املادة 

 ".املسائل األخرى ذات الصلة: االستمارة ياء: "استمارة إضافية هي

أوصـيت الـدول األطراف أيضاً بالنظر يف استخدام هذه االستمارة لإلبالغ عن األنشطة املضطلع     )ب( 
املساعدة املقدمة لرعاية ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم وإدماجهم  وباألخص يف اإلبالغ عن ٦ا فيما يتعلق باملادة 
 .اجتماعياً واقتصادياً
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 املراجع من الوثائق الداعمة -سادساً 

ميكن االطالع على قاعدة بيانات إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح بشأن التقارير املقدمة مبوجب                 -٢٦
 .http://domino.un.org/Ottawa.nsf:  على العنوان التايل٧املادة 

ميكـن االطـالع عـلى قـاعدة بيانـات إدارة األمـم املتحدة لشؤون نزع السالح بشأن نشاط اجلهات املاحنة                   -٢٧
 ./http://www.un.org/Depts/dpko/mine:  على العنوان التايلاالستثمارات يف األعمال املتعلقة باأللغاماملعنونة 

يف تذييل تقرير )  أعاله٢٠انظر الفقرة  (٥لذي أدلت به كندا فيما خيص املادة ميكن االطالع على البيان ا -٢٨
 .www.gichd.ch: االجتماع األول للجنة على العنوان التايل

يف تذييل تقرير   )  أعـاله  ٢٣الفقـرة    (٨ميكـن االطـالع عـلى الورقـة الـيت عممـتها كـندا فـيما خيـص املـادة                      -٢٩
 .www.gichd.ch: ن التايلاالجتماع الثاين للجنة على العنوا

يف تذييل تقرير )  أعاله٢٥الفقرة  (٧ميكن االطالع على مشروع تعديل استمارات اإلبالغ اخلاصة باملادة  -٣٠
 .www.gichd.ch: االجتماع الثاين للجنة على العنوان التايل



APLC/MSP.2/2000/1 
Page 55 

 املرفق اخلامس
 برنامج عمل الرئيس

 معلومات أساسية

لدورات يف االجتماع األول للدول األطراف من أجل التركيز على اجلهود وضـع برنامج العمل فيما بني ا      
الـيت يـبذهلا اـتمع الـدويل يف األعمـال املتعـلقة باأللغـام وإحـراز تقـدم فيهـا ومن أجل قياس التقدم احملرز يف حتقيق             

مة، ليكون دليال عمليا ولقد أعد هذا الربنامج، الذي يشمل األعمال اليت قامت ا مخس جلان خرباء دائ. األهداف
 .للمساعدة على تنفيذ االتفاقية

ويسـعى بـرنامج عمـل الـرئيس إىل املساعدة يف عملية التنفيذ عن طريق حتديد اخلطوات العملية اليت ميكن                      
 الـيت أسفرت عنها   للمـبادرات واألنشـطة امللموسـة   ويقـدم الـربنامج موجـزا       . اختاذهـا وفقـا لتوصـيات جلـان اخلـرباء         

 الـيت أعلنت بعد اختتام أعمال اللجان أو أثناء       املـبادرات احملـددة األخـرى     ان اخلـرباء الدائمـة فضـال عـن          أعمـال جلـ   
ونتيجة لذلك، يقدم برنامج عمل الرئيس آلية تعتمد على األعمال السابقة . انعقاد االجتماع الثاين للدول األطراف

كذلك، وللمساعدة يف تنسيق اجلهود .  اللجانولكـن تتطـلع يف نفـس الوقـت إىل املسـتقبل من أجل حتقيق أهداف       
املبذولة، يتضمن برنامج عمل الرئيس جدوال زمنيا مستداما لألنشطة املقبلة لألعمال املتعلقة باأللغام اليت تتفق مع    

 .هذا اهلدف

ونشجع الرؤساء املشاركني للجان اخلرباء الدائمة املختلفة على القيام، عند وضع خطط عمل هذه اللجان  
وحنــث الــدول األطــراف . ، بتيســري تــنفيذ األجــزاء الــيت ختصــهم مــن بــرنامج عمــل الــرئيس ٢٠٠١-٢٠٠٠للفــترة 

وكذلـك األطـراف األخـرى عـلى الـنظر يف املشـاركة يف تـنفيذ األعمـال املبيـنة يف هـذه الوثيقـة وعـلى القيام، عند                              
 ).انظر املرفق الرابع(لدائمة االقتضاء، بتنفيذ التوصيات األخرى الواردة يف تقارير جلان اخلرباء ا

 )١(إزالة األلغام والتكنولوجيات ذات الصلة 

 توصي جلنة اخلرباء الدائمة بتشجيع مجيع الشركاء يف    :اسـتعراض املعـايري التقـنية لألعمـال املتعلقة باأللغام          -١
 املتعلقة باأللغام اليت يقوم ا األعمـال املتعـلقة باأللغـام عـلى املسـامهة يف عمـلية اسـتعراض املعايري الدولية لألعمال               

 ــــــــــــ

بيـنما وضـع بـرنامج عمـل الـرئيس بـناء على العمل الذي قامت به جلان اخلرباء الدائمة يف الفترة                    )١( 
ولذلـك، يـرد برنامج عمل الرئيس يف فروع تتفق مع         . ، فـإن هـذه الوثيقـة تتسـم بـنظرة مسـتقبلية            ٢٠٠٠-١٩٩٩

 .٢٠٠١-٢٠٠٠تركيب اللجان يف الفترة 
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حاليـا مركـز جـنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية بالـنيابة عـن دائـرة األمـم املـتحدة لألعمال املتعلقة                       
وستعرض دائرة األمم املتحدة لألعمال     . باأللغـام وعـلى االضـطالع باألعمـال الالزمة لدعم نشرها وتنفيذها فعليا            

 مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، مشروعا ائيا         املتعـلقة باأللغـام عمـا قـريب، باالشتراك مع         
 .، وستخطر األطراف املعنية بتفاصيل املوقع والتعليقات املطلوبة"الويب"للمعايري املتاحة على موقعها بشبكة 

 املبادئ التوجيهية تسلم جلنة اخلرباء الدائمة بأمهية: اسـتعراض املـبادئ الـتوجيهية لألعمال املتعلقة باأللغام       -٢
وملتابعة هذه التوصية، سيستعرض الفريق العامل . لألعمـال املتعلقة باأللغام ومبادئ املمارسة اجليدة لتلك األعمال        

املعين باألعمال املتعلقة باأللغام التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية األعمال األولية للمنظمة الدولية للمعوقني، 
 . تشاري املعين باأللغام، واملنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية، وجمموعة باد هونيف، وسيقوم بنشرهاوالفريق االس

شـددت جلـنة اخلرباء الدائمة على األمهية احليوية لتنمية          : تـنمية القـدرات احملـلية لألعمـال املتعـلقة باأللغـام            -٣
ولتحقيق هذا اهلدف، يقدم برنامج األمم املتحدة . ت الوطنيةالقدرات احمللية لألعمال املتعلقة باأللغام وتعزيز القيادا

وتشــمل هــذه املســاعدة إنشــاء مراكــز لألعمــال املتعــلقة باأللغــام، .  بــلدا مــتأثرا باأللغــام١٥اإلمنـائي املســاعدة إىل  
ة لكبار كذلـك، يـنظم بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي حاليـا دورة تدريـبية عـن اإلدار             . والـتدريب، وتعبـئة املـوارد     

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم منظمات . املسـؤولني عـن األعمـال املتعلقة باأللغام، ومن املقرر أن ينظم دورات أخرى         
 .غري حكومية عديدة بتنمية القدرات لألعمال املتعلقة باأللغام يف البلدان املتأثرة باأللغام

 جلنة اخلرباء الدائمة بأن قاعدة بيانات دائرة األمم تسلم: تعزيز الشفافية يف متويل األعمال املتعلقة باأللغام -٤
لن " االسـتثمارات يف األعمـال املتعلقة باأللغام  "املـتحدة لألعمـال املتعـلقة باأللغـام املعـنية بأنشـطة املـاحنني املعـنونة                

تواصل دائرة و. تكـون فعالـة إال إذا كـانت وافية جوهريا وأحرز تقدم فيها لتكون املصدر النهائي ألنشطة املاحنني      
األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام العمل من أجل تشجيع املاحنني على تقدمي بيانات عن أنشطتهم ومعلومات              

 .عن سياسام يف جمال متويل األعمال املتعلقة باأللغام

ديد أفضل املمارسات توصي جلنة اخلرباء الدائمة باختاذ إجراءات لتح: حتسني البيئة التشغيلية إلزالة األلغام -٥
ولتحقيق ذلك، سيعد الفريق العامل املعين باألعمال املتعلقة باأللغام        . املؤديـة إىل بيـئة تشغيلية مواتية إلزالة األلغام        

 .التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية توصيات لعرضها على جلنة اخلرباء الدائمة املعنية بإزالة األلغام

 توصي جلنة اخلرباء    :جتماعي واالقتصادي يف التخطيط لألعمال املتعلقة باأللغام وتقييمها       دعم التحليل اال   -٦
الدائمـة بنشـر األعمـال اليت قام ا مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بالنيابة عن برنامج األمم     

ماج إزالة األلغام، عند االقتضاء، يف السياق     ومن املسلم به أيضا  أنه ينبغي إد       . املـتحدة اإلمنـائي عـلى نطاق واسع       
وملتابعة هذه التوصية، سينشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدراسة . األوسـع نطاقـا للـتعمري والتـنمية وبـناء السلم      
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وقـد تنظم أيضا  . الـيت أعدهـا يف هـذا الشـأن وسيضـع دليـال اجـتماعيا واقتصـاديا ملـدراء األعمـال املتعـلقة باأللغـام              
وعــالوة عــلى ذلــك، ســيقدم الفــريق العــامل املعــين  . ورات تدريــبية أو حــلقات عمــل يف البــلدان املــتأثرة باأللغــامد

بعمـليات مسـح حقـول األلغـام، واملعهـد الـدويل لـبحوث السـالم يف أوسـلو، واملنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية            
 اليت أجريت من أجل املساعدة يف حتديد املؤشرات  املعـايري والربوتوكوالت اليت وضعت ونتائج الدراسات املستقلة       

 .االجتماعية واالقتصادية

قدمت جلنة اخلرباء الدائمة عدة توصيات بشأن : حتسـني تـبادل املعـلومات بشـأن األعمـال املتعلقة باأللغام         -٧
ليت ختص هذه نشـر املعـلومات الـيت ختـص األعمـال املتعـلقة باأللغـام عـلى نطـاق واسـع وتعزيـز أدوات املعـلومات ا                     

ولـتحقيق ذلـك، تسـعى حاليـا دائـرة األمـم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام إىل ربط جمموعة مشاريعها               . األعمـال 
مبجموعات املنظمات غري احلكومية وتنظر أيضا يف تزويد موقعها على هذه الشبكة            " الويـب "القائمـة عـلى شـبكة       

 واملـزيد مـن املعـلومات عـن املواقع املتأثرة باأللغام ومراكز األعمال      باإلمكانيـات الالزمـة لـتوفري الـبيانات القطـرية         
وتتخذ دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة      ). ./http://www.un.org/Depts/dpko/mine:انظر. (املتعـلقة باأللغام  

رمسي، واملسامهة انظر العمل مع مكتب املتحدث ال(باأللغـام أيضـا خطـوات أخـرى يف إطار منظومة األمم املتحدة          
وسيستويف . من أجل حتسني نشر املعلومات) يف مضمون مصادر املعلومات اليت ختص األعمال املتعلقة باأللغام، اخل

الفـريق العامل املعين باألعمال املتعلقة باأللغام التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية جمموعات البيانات املتعلقة                
وستفتح خطوط متبادلة فيما بني عدد كبري من املنظمات ذات . ة وسيتيحها على اإلنترنت   باملنظمات غري احلكومي  

 . الصلة

أيدت جلنة اخلرباء الدائمة العمل الذي : حتسني نوعية املعلومات اليت ختص األعمال املتعلقة باأللغام بامليدان -٨
ائج عمليات املسح وبإجراء املزيد من هذه       وأوصت بنشر نت  . يقـوم بـه مركـز األعمال املتعلقة مبسح حقول األلغام          

ــنان      . العمــليات ــا، أو مــن املقــرر أن جتــرى، عمــليات مســح يف كمــبوديا وتشــاد ولب ــتحقيق ذلــك، جتــرى حالي ول
 .وموزامبيق وتايلند

توصـي جلـنة اخلـرباء الدائمـة باختـاذ تدابري من أجل تعزيز             : حتسـني اختـبار معـدات إزالـة األلغـام وتقيـيمها            -٩
معـدات إزالـة األلغـام وتقيـيمها، مـع الـتركيز عـلى التكنولوجيات املتيسرة ماليا، اليت ميكن الوصول إليها،                اختـبار   

 كل من اللجنة األوروبية  ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٧ووضـع بـناء عـلى مذكرة التفاهم اليت وقعت عليها يف             . واملناسـبة 
الســويد بــرنامج دويل الختــبار وتقيــيم معــدات  وكــندا والواليــات املــتحدة وبــلجيكا واملمــلكة املــتحدة وهولــندا و  

وخيتص هذا الربنامج طبقا لواليته بتحديد أساليب االختبار والتقييم وباستخدام          . وعمليات وأساليب إزالة األلغام   
 .هذه األساليب يف تقييم معدات إزالة األلغام قبل وزعها بامليدان
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  والتوعية خبطورة األلغاممساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا

تقترح جلنة اخلرباء الدائمة أعماال متعددة إلعداد جمموعة من : نشر معلومات عن برامج مساعدة الضحايا -١
الربامج املتعلقة مبساعدة الضحايا وتوزيعها من أجل تسليط الضوء على األنشطة املختلفة ملساعدة الضحايا، وتعزيز 

ووضع الفريق العامل   . اء الـنظر إىل الفجـوات الـيت تعـترض اجلهـود املبذولة لتنفيذها             الشـفافية يف برجمـتها، واسـترع      
املعـين مبسـاعدة الضـحايا الـتابع للحمـلة الدوليـة حلظـر األلغـام الـربية جمموعة من الربامج املتعلقة مبساعدة الضحايا                

عامل املعين مبساعدة الضحايا هذه وسيوفر الفريق ال. ووزعــت هــذه اموعـة يف االجـتماع الثاين للدول األطراف       
اموعة للكافة عن طريق اإلنترنت وغريه من أساليب التوزيع وستستوىف هذه اموعة سنويا إذا تبني وجود فائدة 

 .هلا

توصـي جلـنة اخلرباء الدائمة ببذل املزيد من   : تعزيـز الشـفافية يف إعـداد الـربامج املتعـلقة مبسـاعدة الضـحايا         -٢
 من االتفاقية املتعلقة بتقدمي املساعدة لضحايا األلغام الربية واالمتثال ٣-٦ز الشـفافية يف تـنفيذ املادة      اجلهـود لـتعزي   

ولتحقيق ذلك، سيواصل الفريق العامل املعين مبساعدة الضحايا التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية تقدمي . هلا
 من االتفاقية بصورة ٣-٦داد التقاريـر املتعلقـة بتنفيـذ املادة      اإلرشـادات الالزمـة لـلدول األطـراف بشأن كيفية إع          
٧املعدلة لتقدمي التقارير املتعلقة بتنفيذ املادة " االستمارة ياء"فعالة، مبا يف ذلك املقترحات املتعلقة بكيفية استخدام 

. 

نة اخلرباء الدائمة بأن توصي جل: نشـر املعـلومات املتعـلقة مبساعدة الضحايا عن طريق مراكز تنسيق وطنية         -٣
تنشـئ احلكومـات مراكز تنسيق وطنية ليمكن من خالهلا توجيه املعلومات عن اموعة العاملية واملبادئ التوجيهية         

وستتصل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف     . واملـنهجيات املتعـلقة مبسـاعدة الضـحايا إىل اجلهـات الفاعـلة املناسبة             
 لتسمية مراكز ٢٠٠٠ديسمرب /غام الربية جبميع الدول املعنية يف موعد غايته كانون األولواحلملة الدولية حلظر األل

 .التنسيق اخلاصة ا

توصـي جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـأن تضـع األطـراف املعـنية أسـاليب تتسـم مبزيد من                      : تنسـيق أنشـطة املـاحنني      -٤
وستقدم السويد التسهيالت الالزمة . والعـاملي معـا  الفعاليـة للتنسـيق بـني أنشـطة املـاحنني، عـلى املسـتويني القطـري          

لألطـراف املعـنية إلقامـة اآلليـات الـيت ميكن عن طريقها التفاعل  مباشرة مع هيئات تنسيق مساعدة الضحايا ذات                    
أقـامت موزامـبيق، والبوسنة واهلرسك، وأفغانستان، وبلدان أخرى   : مالحظـة . (الصـلة يف البـلدان املـتأثرة باأللغـام       

 .)ليات فعالهذه اآل

 حتــث جلــنة اخلــرباء الدائمــة مجيــع  :نشــر املــبادئ الــتوجيهية املتعــلقة مبســاعدة الضــحايا وتشــجيع تــنفيذها   -٥
األطراف املعنية على مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة مبساعدة الضحايا القائمة عند وضع برامج مساعدة الضحايا 
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األمحـر الدوليـة، ومـنظمة الصـحة العاملية، واليونيسيف، واحلملة           ولـتحقيق ذلـك، قـامت جلـنة الصـليب           . وتقيـيمها 
الدولية حلظر األلغام الربية، ودائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام بتوزيع املبادئ التوجيهية الرئيسية املتعلقة 

كومات، والعديد من املنظمة مبسـاعدة الضـحايا عـلى مراكـز األعمـال املتعـلقة باأللغـام، ومعهد إزالة األلغام، واحل            
وباإلضافة إىل ذلك، . وسـتوزع هذه املنظمات املزيد من املبادئ التوجيهية حسب االقتضاء     . األخـرى ذات الصـلة    

سيساهم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يف مجع وتوزيع املبادئ التوجيهية عن طريق موقعه            
 . ومات التابع لهومركز املعل" الويب"على شبكة 

حتث جلنة اخلرباء الدائمة األطراف ذات : نشـر وتـنفيذ املـبادئ الـتوجيهية املتعـلقة بالـتوعية مبخاطر األلغام           -٦
الصـلة عـلي نشر املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اليونيسيف للتوعية مبخاطر األلغام على نطاق واسع باعتبارها من        

وسيواصل اليونيسيف . ت املعنية بوضع الربامج وتوصي بإدراجها يف برامج التنميةاألدوات التعليمية املفيدة للوكاال
 ١٢ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأ اليونيســيف يف  . توزيــع املــبادئ الــتوجيهية املتعــلقة بالــتوعية مبخاطــر األلغــام بنشــاط 

ية مبخاطر األلغام يف  مـبادرته الـيت تسـتهدف مـدراء الـربامج التدريـبية واملسـؤولني عن التوع            ٢٠٠٠سـبتمرب   /أيـلول 
 .اتمع

توصـي جلـنة اخلـرباء الدائمة بتشجيع نظام    : حتسـني إدارة الـبيانات واملعـلومات املتعـلقة مبسـاعدة الضـحايا             -٧
إدارة املعـلومات الـيت ختـص العمـل املتعـلق باأللغـام على مراعاة البيانات املتعلقة بالتوعية مبخاطر األلغام وحوادث                     

ك، تقـوم دائـرة األمـم املـتحدة لألعمـال املتعلقة باأللغام ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام                ولـتحقيق ذلـ   . األلغـام 
لألغـراض اإلنسـانية حاليـا بـزيادة تطويـر وحتسـني منـوذج احلـوادث الـتابع لنظام إدارة املعلومات عن العمل املتعلق            

يادة تطويـر نظـام املراقبة املتكاملة بشأن        كذلـك، توصـي جلـنة اخلـرباء الدائمـة مـنظمة الصـحة العامليـة بـز                 . باأللغـام 
وستتابع منظمة الصحة العاملية هذه . الضحايا والصدمات النفسية وتنفيذ هذا النظام بطريقة مفصلة حسب اجلنس    

 . التوصية

تقترح جلنة اخلرباء الدائمة إجراءات عديدة  : حتسـني مجـع املعـلومات والـبيانات املتعـلقة مبسـاعدة الضحايا             -٨
كذلك، ستقوم  .  عـلى مزيد من البيانات املوثوقة عن مساعدة الضحايا وزيادة فعالية نشر هذه البيانات              للحصـول 

شبكة ضحايا األلغام الربية الباقني على قيد احلياة بتوسيع نطاق اخلدمات اليت تقدمها شبكة رحاب بدعم من دائرة 
 .األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام
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 دمري املخزوناتت

توصي جلنة اخلرباء الدائمة بأن توفر األطراف اليت أجنزت عملية تدمري       : تقـدمي املساعدة لتدمري املخزونات     -١
ولتحقيق ذلك، ستعد سويسرا برناجما تدريبيا إلدارة تدمري        . خمـزوناا خـربا لألطـراف الـيت تكون يف حاجة إليها           

اهلـدف يف البـلدان األمريكية، ستستضيف األرجنتني     وعـالوة عـلى ذلـك، وللمسـاعدة يف حتقيـق هـذا              . املخـزونات 
وكـندا، بالـتعاون مـع منظمة الدول األمريكية وإدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، حلقة دراسية يف بيونس              

 .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٧و٦آيرس يف يومي 

الدائمة على ضرورة بذل جهود جلمع اتفقت جلنة اخلرباء : حتسني تبادل املعلومات بشأن تدمري املخزونات -٢
وتبادل املزيد من املعلومات بشأن احتياجات الدول األطراف والدول األخرى لتدمري املخزونات، وبشأن املساعدة 

وتنفيذا لذلك، تساعد كندا دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف إنشاء . املتاحة لتلبية هذه االحتياجات
لتيسري تبادل املعلومات بشأن اخلربات وأفضل املمارسات يف جمال تدمري املخزونات ولتمكني " الويب"موقع بشبكة 

وباإلضـافة إىل ذلـك، مجع برنامج األمم   . الـدول الـيت قـد حتـتاج إىل املسـاعدة التقـنية مـن اإلعـالن عـن احـتياجاا               
 .ملخزونات وسيقوم بتوزيعهااملتحدة اإلمنائي عددا من الدراسات اإلفرادية املتعلقة بتدمري ا

جـرت مناقشـات يف جلـنة اخلـرباء الدائمة بشأن         : تدمـري األلغـام بطـريقة فعالـة وسـليمة مـن الـناحية البيـئية                -٣
أسـاليب ووسـائل تدمـري املخـزونات العامليـة يف أسـرع وقـت ممكـن، بطـريقة فعالـة من حيث التكلفة، وبأقل ضرر                 

نية بشأن هذه املسائل، ستستضيف هنغاريا وكندا حلقة دراسية يف أوائل عام          ولتيسري تبادل املعلومات التق   . للبيـئة 
 بشأن التحديات الفريدة املتصلة بتدمري األلغام امليدانية املضادة لألفراد اليت قد تتآكل وتسبب أضرارا كبرية ٢٠٠١

 .لألفراد والبيئة يف حالة عدم تناوهلا بأسلوب مناسب

 اهلااحلالة العامة لالتفاقية وإعم

. شــددت جلــنة اخلــرباء الدائمــة عــلى أمهيــة مواصــلة اجلهــود الــرامية إىل تعمــيم االتفاقيــة  : تعمــيم االتفاقيــة -١
ووافقـت دول أطـراف عديـدة، مـن بيـنها األرجنتني وأستراليا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وسويسرا وكندا واململكة          

لصليب األمحر الدولية واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية، املتحدة والنرويج وهنغاريا وهولندا، باإلضافة إىل جلنة ا
على مواصلة األنشطة اليت يقوم ا فريق اتصال غري رمسي مفتوح العضوية معين بالتعميم لتيسري العمل املتناسق بغية 

ا وكندا، وعالوة على ذلك، تنظم فرنس. تشـجيع املـزيد مـن الـدول عـلى التصـديق عـلى االتفاقية واالنضمام إليها            
باالشتراك مع منظمة الوحدة األفريقية مؤمترا بشأن تعميم وتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا، وستستضيف مايل هذا املؤمتر 

 .  ٢٠٠١فرباير / شباط١٦ و١٥يف باماكو يف يومي 
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توصـي جلـنة اخلـرباء الدائمـة بـبذل جهود مشتركة من أجل تشجيع االمتثال                : ٧تشـجيع االمتـثال لـلمادة        -٢
ولتحقيق هذا الغرض، وافقت بلجيكا على مواصلة تنسيق هذه اجلهود باالشتراك مع مجيع .  من االتفاقية٧للمادة 

وباإلضافة إىل ذلك، ستعد بلجيكا مع الدول املعنية، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية، وإدارة . األطراف املعنيـة
٧إعداد التقارير كوسيلة لزيادة عدد التقارير املقدمة مبوجب املادة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح دليال لكيفية 

. 

رحبت جلنة اخلرباء الدائمة بالعرض املقدم من جلنة الصليب األمحر الدولية         : ٢مواصلة احلوار بشأن املادة      -٣
خزونات اليت قد   الستضـافة املناقشـات التقـنية املعـنية باملخـزونات القائمـة لأللغـام املضـادة للمركبات وكذلك للم                  

وأكدت جلنة . توجد يف املستقبل لضمان تصميمها بطريقة تقلل إىل أقصى حد من املخاطر اليت قد تلحق باملدنيني          
 وأا ٢٠٠١أبريل /مارس أو نيسان/الصليب األمحر الدولية أا ستستضيف املناقشات املتعلقة ذه املسائل يف آذار

ب االجتماع وأعماله التحضريية يف الوقت املناسب لعرضها على اجتماع   سـتقدم املـزيد مـن التفاصـيل بشأن تركي         
 .٢٠٠٠ديسمرب /جلنة اخلرباء الدائمة الذي سيعقد يف كانون األول

وافقـت جلنة اخلرباء الدائمة على ضرورة بدء عمل اخلرباء بشأن املسائل املتعلقة بإعمال            : ٨إعمـال املـادة      -٤
 إلعداد توصيات ٢٠٠٠نوفمرب /كندا حلقة عمل يف أوتاوا يف تشرين الثاين ولـتحقيق ذلك، ستستضيف     . ٨املـادة   

مفصـلة يف الوقـت املناسب لعرضها على اجتماع جلنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الذي                  
 .٢٠٠٠ديسمرب /سيعقد يف كانون األول

شددت جلنة اخلرباء الدائمة على : ٣وص عليها يف املادة  توضـيح املسـائل املتصـلة باأللغـام لألغـراض املنص           -٥
ضرورة زيادة تفهم املسائل املتصلة باأللغام املضادة لألفراد احملتفظ ا ألغراض التدريب والتطوير املنصوص عليها               

ولزيادة توضيح أسباب .  مـن االتفاقيـة وتـلقت توضـيحات عديـدة مـن الـدول األطـراف يف هذا الشأن           ٣يف املـادة    
االحـتفاظ باأللغـام واستخدامها، سيواصل الرئيسان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية               

 . وتنفيذها ، بلجيكا وزمبابوي، احلوار بشأن هذا املوضوع يف االجتماع املقبل للجنة الدائمة

مة الدول األطراف إىل العمل مع املنظمات دعت جلنة اخلرباء الدائ: تشجيع وضع تشريعات وطنية للتنفيذ -٦
املعـنية مـن أجـل وضع عينة من تشريعات التنفيذ املوجودة ملساعدة الدول األطراف األخرى على وضع تشريعات                   

واسـتجابة هلذا االقتراح، ستعمل جلنة الصليب األمحر الدولية مع احلملة الدولية حلظر األلغام الربية والرئيسني         . هلـا 
للجنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بلجيكا وزمبابوي، وأطراف أخرى معنية           املشاركني  

 .علي إعداد مثل هذه العينة من التشريعات وتوزيعها
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تعهـدت جلـنة اخلـرباء الدائمـة بالتحضـري لالجـتماع الثاين للدول       : التحضـري الجـتماعات الـدول األطـراف        -٧
م هـذه املمارسـة، سـيبدأ الرئيسـان املشاركان للجنة اخلرباء الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية                 ولـدوا . األطـراف 

ومتهيـدا هلـذا العمـل، سيستعرض       . وتـنفيذها، بـلجيكا وزمـبابوي، يف اإلعـداد لالجـتماع الـثالث لـلدول األطـراف                
 . الرئيسان املشاركان النظام الداخلي بالتشاور مع جلنة التنسيق
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 لتذييلا
 

 MINE ACTION CALENDAR OF EVENTS 

 

September  
 
16:  Handicap International Landmines Day.  Events in Belgium, France, Germany and 
Luxembourg.  Shoe pyramids in 16 cities throughout France.  Contact:  Handicap International, 
sylviebrigotHI@compuserve.com or www.handicap-international.org 
 
19-20:  Varese, Italy.  Use of Satellites and Integrated Technologies for Humanitarian Purposes 
co-organized by EURISY and the European Commission/Joint Research Centre.  Contact:  Tel 
+39 0332 789370; Fax: +39 0332 782435; email: dorit.schlittenhardt@jrc.org 
 
21:  Brussels, Belgium.  Landmines Awareness Day in the European Parliament. Contact: 
sylviebrigotHI@compuserve.com 
 
22:  Queensland, Australia.  Exhibition opening at the Queensland Museum on refugees and 
landmines.  Exhibitions throughout Queensland 22 September–19 November organized by 
Austcare.  Contact:  qldoffice@austcare.org.au 
 
25:  Bogota, Colombia:  Launching of the book, Sembrando minas, cosechando muerte. Contact:  
cccminas2@cccminas.org 
 
28:  Tokyo, Japan:  Symposium on Landmines. Contact:  shimizu@jca.ax.apc.org 
 
28-29:  Luanda, Angola.  SADC Landmine Victim Assistance Workshop to develop a "SADC 
Plan of Action for Landmine Victims" organized by SADC's Regional Mine Action Coordination 
Office in Gaborone, Botswana.  Contact:  JML Ndlovu at JMNdlovu@sadc.int 
 
October 
 
7-15:  Australia. Refugee Week.  Clearing a Safe Path. Events in all states. Contact: 
qldoffice@austcare.org.au 
 
8:  Spain and France.  Cambodian Landmine Dancers with 13 year old survivor Srey Mom tours 
Spain and France from 8 Oct–4 December.  Contact:  camban@camnet.com.kh 
 
11:  Colombia.  Conference at the University of Los Andes - “Colombia and Anti-Personnel 
Mines:  What you can do.”  Contact:  cccminas2@cccminas.org 
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17:  Azerbaijan.  On the occasion of Azerbaijan Republic Day, "Azerbaijan without Mines" 
meeting with participation of governmental institutes, national NGOs, political parties and 
journalists.  Contact:  root@ipd.baku.az  
 
18:  Sydney, Australia.  Media event and presentation to Cambodian Para-Olympics Team of 
mine survivors.  Contact:  fmorgan@ncca.org.au or AUSAID 
 
25-27:  Djibouti, Republic of Djibouti.  Horn of Africa/Gulf of Aden Conference on Landmines 
hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Djibouti in collaboration with the Institute for 
Practical Research and Training.  Contact:  Tel/Fax: +252 2 52 3152 or ahesa@rocketmail.com 
 
28:  Djibouti:  Landmine Monitor Meeting for Horn of Africa Researchers.  Contact: 
ahesa@rocketmail.com or lm@icbl.org  
 
November 
 
4-5:  Buenos Aires, Argentina.  Americas Landmine Monitor researchers and ICBL campaigners 
meeting.  Contact: macinfo@web.ca 
 
6-7:  Buenos Aires, Argentina. Regional Seminar on Stockpile Destruction of Antipersonnel 
Mines co-hosted by the Governments of Argentina and Canada in collaboration with the OAS 
Mine Action Program and the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and 
Development in Latin America and the Caribbean (UN-Lirec).  Contact: Mélanie Régimbal, 
Mine Action Team, Department of Foreign Affairs and International Trade (Canada); fax: 1 613 
944 2501; email: melanie.regimbal@dfait-maeci.gc.ca; or:   Santiago Villalba, Division of 
Internal Security, Nuclear and Space Affairs, Ministry of Foreign Affairs.  Fax: 5411 4819 7828; 
email svi@mrecic.gov.ar 
 
12-13:  Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam:  APEC Summit. 
 
13:  Melbourne, Australia.  World Vision Australia International Landmines Seminar. Objectives:  
a forum for exchange between NGOs, interested members of the public and landmine sectoral 
specialists, on current issues for advocacy and programming.  Contact: Heather Elliott, World 
Vision Australia:  Fax:  +61 3 9287 2315, email: elliotth@wva.org.au 
 
X:  Ottawa, Canada.  Workshop on the operationalization of Article 8.  Contact: 
kerry.brinkert@dfait-maeci.gc.ca 
 
X:  Kiribati. South Pacific Forum.  Contact: http://www.forumsec.org.fj/ 
 
X:  International Landmines Conference hosted by World Vision Australia.  Contact: 
Rob Lutton, World Vision Australia, luttonr@wva.org.au 
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December 
 
3:  International.  Third Anniversary of the Opening for Signature of the 1997 Landmines 
Convention and International Day for Disabled Persons.   
 
4-8 Geneva, Switzerland.  Meetings of the Standing Committees established by the SMSP to the 
Convention.  Contact:  GICHD.   Tel: 41 22 906 1662/63; Fax: 41 22 906 1690; email: 
gichd@gichd.ch; web site: http://www.gichd.ch 
 
4-8:  St. Petersburg, Russia.  First Hockey-on-Prostheses Championship.  Contact: International 
Institute for Prosthetic Rehabilitation of Landmine Survivors,  
Tel: 781-297-1204; email: mpitkin@lifespan.org  
 
11-15:  Geneva, Switzerland.  Meeting of States Parties to the Amended Protocol II of the 
Convention on Certain Conventional Weapons. 
 
X:  Paris:  European Union Summit. 
 
2001 
 
February 
 
15-16:  Bamako, Mali.  Seminar on Universalization and Implementation of the Ottawa 
Convention in Africa organized by France, Canada and the OAU.  Contact:  Sébastien Carrière, 
Mine Action Team, Department of Foreign Affairs and International Trade (Canada); fax: 1 613 
944 2501; email: sebastien.carriere@dfait-maeci.gc.ca 
 
May 
 
7-11 Geneva, Switzerland.  Meetings of the Standing Committees established by the SMSP to 
the Convention.  Contact:  GICHD.  Tel: 41 22 906 1662/63; Fax: 41 22 906 1690; email: 
gichd@gichd.ch; web site: http://www.gichd.ch 
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