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االجتماع الثالث 
   ماناغوا، ١٨-٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 

االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف اتفاقيــة حظــر اســتعمال وختزيــن 
  وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام  

 التقرير النهائي 
يتألف التقرير النـهائي لالجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر اسـتعمال 
وختزين وانتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمـري تلـك األلغـام مـن جزأيـن وأربعـة مرفقـات 

على النحو التايل: 
تنظيم وأعمال االجتماع الثالث  اجلزء األول

إعالن االجتماع الثالث للدول األطراف  اجلزء الثاين
 

 املرفقات: 
قائمة الوثائق  املرفق األول:

ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ  املرفق الثاين:
التقارير النهائية للجان الدائمة  املرفق الثالث:

برنامج عمل الرئيس  املرفق الرابع:
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اجلزء األول 
 تنظيم وأعمال االجتماع الثالث 

مقدمة  ألف -
تنص الفقرتان ١ و ٢ من املادة ١١ من اتفاقية حظر اسـتعمال وختزيـن وإنتـاج ونقـل  - ١

األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام على ما يلي: 
�جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظـر يف أي مسـألة تتعلـق بتطبيـق هـذه االتفاقيـة أو 

تنفيذها، مبا يف ذلك: 
سري هذه االتفاقية وحالتها؛  (أ)

املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛  (ب)
التعاون واملساعدة الدوليان وفقاً للمادة ٦؛  (ج)

استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد؛  (د)
طلبات الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة ٨؛  (ه)

القرارات املتعلقة بعرائض الدول األطراف وفقاً ملا تنص عليه املادة �٥.  (و)
�ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتماعات الالحقة� لالجتمـاع األول 

للدول األطراف �سنوياً إىل أن يعقد أول مؤمتر لالستعراض�. 
ويف الدورة اخلامسة واخلمسني، طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل األمني العـام،  - ٢
يف قرارهـا ٣٣/٥٥ تـاء �أن يضطلـع، وفقـاً للفقـرة ٢ مـن املـادة ١١ مـن االتفاقيـة، باألعمــال 
التحضريية الالزمة لعقد االجتماع الثالث للدول األطراف يف االتفاقيـة، يف مانـاغوا، يف الفـترة 
من ١٨ إلـى ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ وأن يقوم، نيابة عن الدول األطراف ووفقـاً للفقـرة ٤ 
من املادة ١١ من االتفاقية، بدعـوة الـدول غـري األطـراف يف هـذه االتفاقيـة، فضـالً عـن األمـم 
املتحدة وغريها من املنظمات أو املؤسسات الدولية األخرى، واملنظمات اإلقليمية ذات الصلـة 
وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصلـة، إىل حضـور االجتمــاع 

بصفة مراقبني�. 
ويف إطـار التحضـري لالجتمـاع الثـالث، عقـدت اللجنـة الدائمـة املعنيـــة باحلالــة العامــة  - ٣
لالتفاقية وتنفيذها، الـيت أنشـأها االجتمـاع األول للـدول األطـراف، اجتمـاعني شـجعت علـى 
حضورمها مجيع الـدول املهتمـة مـن الـدول األطـراف وغـري األطـراف يف االتفاقيـة، فضـالً عـن 
األمـم املتحـدة، وسـائر املنظمـات أو املؤسسـات الدوليـــة ذات الصلــة، واملنظمــات اإلقليميــة، 
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وجلنة الصليب األمحر الدولية واحلملة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة 
ذات الصلة. 

وعقــد االجتمــاع األول للجنــة الدائمــة يف يــوم ٨ كــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٠.  - ٤
وخالل االجتماع نظر املشاركون يف عدد مــن القضايـا املتعلقـة بتنظيـم االجتمـاع الثـالث، مبـا 
يف ذلـك مشـروع جـدول أعمـال مؤقـت، ومشـروع برنـامج عمـل، ومشـروع نظـام داخلـــي، 
وتقديـرات مؤقتـــة لتكــاليف عقــد االجتمــاع الثــالث. ومل يعــرب عــن أي اعتراضــات علــى 
املقترحـات املطروحـة بشـأن مشـروع النظـام الداخلـي، ومشـــروع جــدول األعمــال املؤقــت، 
ومشـروع برنـامج العمـل ومكـان انعقـاد االجتمـاع الثـالث، ومت االتفـاق علـى وضـــع الصيغــة 
النهائية هلا ولسائر وثائق املؤمتر، باستثناء التقارير املقدمة مبوجب املادة ٧ من االتفاقيــة، جبميـع 
لغات االتفاقية الست كي تعرض على االجتماع الثالث. ومت االتفاق أيضاً علـى تقـدمي حمضـر 
أعمال اللجان الدائمة األربع إىل االجتماع الثالث يف شكل تقرير مؤلف مــن مخـس صفحـات 

تعده اللجان كل على حدة. 
وعقد االجتماع الثاين للجنة الدائمة يوم ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠١. وخـالل االجتمـاع،  - ٥
مل يعرب عن أي اعتراضات على التقديرات املؤقتة للتكاليف، ومت االتفاق علـى عرضـها علـى 

االجتماع الثالث. 
ــــدول  وتلقــت اللجــان الدائمــة أثنــاء الفــترة مــا بــني االجتمــاعني الثــاين والثــالث لل - ٦
األطراف، دعماً كبريًا من مركز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية. وأعربـت 
الدول األطراف عن تقديرها هلذه املساعدة وملسامهة املركز يف جناح تنفيذ برنامج العمـل فيمـا 
بني الدورات. وباإلضافة إىل ذلك، اعترفت الدول األطراف باألثر اجلليـل للمشـاركة النشـطة 
للمنظمات غري احلكومية واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة يف أعمال اللجـان الدائمـة. 
وأعربت عن امتناا هلذه املنظمات ملشاركتها اجلوهرية يف برنامج العمل فيما بني الدورات.  
وسبق افتتاح االجتماع الثالث احتفـال أدىل فيـه ببيـان كـل مـن: فرانسيسـكو خافيـري  - ٧
أغريي ساكاسا، وزير خارجية مجهورية نيكاراغوا؛ والعقيد ويليـام مـاك دونـاو حـامال رسـالة 
من األمني العام ملنظمة الدول األمريكيـة؛ وخيسـوس مارتيـرت، وهـو أحـد النـاجني مـن األلغـام 
الربية من السلفادور، حامال رسالة من جاللـة امللكـة نـور، األردن؛ وإيـنريكي الرينـاس، والـد 
أحد الناجني من األلغام الربية يف شيلي، وخوان كارلوس فاريال، أحـد عمـال إزالـة األلغـام يف 
جيش نيكاراغوا وأحد الناجني من األلغام الربيـة؛ وبـابلو أوبيـا، رئيـس املكتـب الوطـين للـربيد 
يف نيكـاراغوا؛ وغيمـا ماريـا بينيـا نافـارييت، الفـائزة مبسـابقة الرسـم الزيـيت؛ وأرلونـدو أليمـــان، 
رئيـس مجهوريـة نيكـاراغوا. وباإلضافـة إىل ذلـــك، قــام جونــاس بــاتني، وهــو أحــد الســكان 
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األصليني بنيكاراغوا وأحد الناجني من األلغام الربية بعرض الشريط الوثائقي املعنون �ضحايـا 
األلغـام يف نيكـاراغوا� بلغـة ميسـكيتو وهـي لغتـه األصليـة. وشـكل االحتفـــال فرصــة لتذكــري 
ـــاجني مــن األلغــام الربيــة  الـدول األطـراف باألمهيـة األساسـية الـيت يكتسـيها تقـدمي الرعايـة للن

وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا. 
 

تنظيم االجتماع الثالث   باء -
ــاين  قـام بافتتـاح االجتمـاع الثـالث يف ١٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ رئيـس االجتمـاع الث - ٨
للدول األطراف، السفري ستيفان كونغستاد من النرويج. وانتخب االجتمـاع الثـالث بالتزكيـة 
فرانسيسكو خافيري أغريي ساكاسا، وزير خارجية مجهورية نيكاراغوا رئيسـاً لـه وفقـاً للمـادة 

٧ من مشروع نظامه الداخلي.  
ويف اجللسة االفتتاحية تال وكيل األمني العام لشؤون نـزع السـالح، جايانثـا دانابـاال،  - ٩
رسالة موجهة إىل االجتماع الثالث من األمني العام لألمم املتحـدة، كمـا أدلـت ببيـان جـودي 

وليامس، سفرية احلملة الدولية حلظر األلغام الربية. 
ويف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف ١٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، اعتمـد االجتمــاع  - ١٠
A. ويف املناسـبة ذاـا،  PLC/MSP.3/2001/L.1 الثالث جدول أعماله كما هـو وارد يف الوثيقـة
 ،AP LC/MSP.3/2001/L.3 اعتمد االجتماع الثالث نظامــه الداخلـي كمـا هـو وارد يف الوثيقـة
ــــــــد االجتمـــــــاع الثـــــــالث كمـــــــا هـــــــي واردة يف الوثيقـــــــة  والتكــــــاليف املقــــــدرة لعق
 .AP LC/MSP.3/2001/L.2 وبرنامج عمله كما هو وارد يف الوثيقة ،APLC/MSP.3/2001/L.4

ويف اجللسـة العامـة األوىل أيضـا، انتخـب ممثلـو بلجيكـا وبـريو وزمبـابوي وســـلوفاكيا  - ١١
وماليزيا والنرويج وهولندا واليابان بالتزكية نوابا لرئيس االجتماع الثالث. 

ـــة  وأكـد االجتمـاع باإلمجـاع تسـمية السـيدة بريثـا مارينـا أرغيـو، نـائب وزيـر خارجي - ١٢
ـــا أحــاط االجتمــاع علمــا بتعيــني مجهوريــة  مجهوريـة نيكـاراغوا، أمينـا عامـا لالجتمـاع. كم

نيكاراغوا للسيد كريي برينكريت نائبا لألمني العام. 
 

املشاركة يف االجتماع   جيم -
شـاركت سـبع وسـتون دولـة طرفـا يف االجتمـاع هـي: األرجنتـــني، األردن، إســبانيا،  - ١٣
ـــا، الــربازيل، الربتغــال،  أسـتراليا، إكـوادور، ألبانيـا، أملانيـا، أورغـواي، أوغنـدا، أيرلنـدا، إيطالي
بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، بنـن، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، بـريو، تـايلند، تشـاد، توغــو، 
اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مجهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، الدامنــرك، 
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روانـدا، رومانيـا، زامبيـــا، زمبــابوي، الســلفادور، ســلوفاكيا، الســنغال، الســويد، سويســرا، 
غواتيماال، غانا، فرنسا، الفلبني، فرتويال، قطر، الكرسي الرسويل، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، 
كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، ليسـوتو، مـايل، ماليزيـا، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيــا 
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، موريتانيـا، موزامبيـق، الـــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، 

هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن. 
وشاركت ست من الدول اليت صدقت على االتفاقية، ولكن مل تبدأ االتفاقيـة بعـد يف  - ١٤
النفاذ بالنسبة إليها، بصفة مراقب، وفقا للفقرة ٤ من املادة ١١ من االتفاقيـة، والفقـرة ١ مـن 
املـادة ١ مـن النظـام الداخلـي لالجتمـاع هـي: سـانت فنســـنت وجــزر غريينــادين وســرياليون 

وشيلي وغينيا - بيساو والكونغو ومالطة. 
ـــة يف االجتمــاع  وشـاركت إحـدى عشـرة دولـة موقعـة ومل تصـدق بعـد علـى االتفاقي - ١٥
بصفة مراقب، وفقا للفقرة ٤ من املادة ١١ من االتفاقية، و الفقرة ١ مـن املـادة ١ مـن النظـام 
الداخلي لالجتماع هـي: إثيوبيـا وإندونيسـيا وأنغـوال وبورونـدي وبولنـدا واجلزائـر والسـودان 

وقربص والكامريون وليتوانيا واليونان. 
وشـاركت إحـدى عشـرة دولـة أخـرى غـري أطـراف يف االتفاقيـة يف االجتمـاع بصفـــة  - ١٦
مراقـب، وفقـا للفقـرة ٤ مـن املـــادة ١١ مــن االتفاقيــة، والفقــرة ١ مــن املــادة ١ مــن النظــام 
ـــا واجلمهوريــة العربيــة الســورية  الداخلـي لالجتمـاع هـي: االحتـاد الروسـي وبيـالروس وتركي

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وعمان وفنلندا وكوبا والكويت واملغرب ويوغسالفيا. 
وقد وردت من الدول االثنتني وتسعني املذكورة يف الفقـرات مـن ١٣ إىل ١٦ أعـاله  - ١٧

املعلومات املتعلقة بالتفويض واملقدمة مبوجب املادة ٤ من النظام الداخلي لالجتماع. 
وقبل االجتماع املعلومات املتعلقة بتفويــض ممثلـي مجيـع الـدول املذكـورة يف الفقـرات  - ١٨

من ١٣ إىل ١٦ أعاله.  
ووفقاً للفقرة ٤ من املادة ١١ من االتفاقيـة والفقرتـني ٢ و٣ مـن املـادة ١ مـن النظـام  - ١٩
الداخلي، حضر االجتماع بصفة مراقب ما يلي من املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمـات 
اإلقليمية والكيانات واملنظمات غري احلكومية: اللجنة األوروبية، مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة 
ـــة حلظــر األلغــام األرضيــة، جلنــة الصليــب األمحــر  األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، احلملـة الدولي
الدولية، االحتاد الـدويل لرابطـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر، منظمـة الـدول األمريكيـة، 
منظمة الصحة للبلدان األمريكية، منظمـة األمـم املتحـدة، األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة (إدارة 
عمليات حفظ السالم/دائرة األعمال املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة)، منظمة األمـم املتحـدة 
للطفولة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، معـهد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح، برنـامج 
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األغذية العاملي، البنك الدويل، منظمة الصحة العاملية. ووفقاً للفقرة ٤ مـن املـادة ١، حضـرت 
املنظمات التالية االجتماع بصفة مراقب بناء على دعوة من االجتماع: رابطة تقـدمي املسـاعدة 
التقنية يف جمال التعليم واإلعاقة (الرابطة/اليونيسيف)؛ رابطة األطفال احملميني من األلغــام الربيـة 
يف اليابـان؛ منظمـة الدعـم يف حـاالت الطـوارئ واحلفـاظ علـى حيـاة ضحايـا احلـروب املدنيــة؛ 
معهد اإليكولوجيا السياسية؛ معهد أورغواي للتنمية؛ املعهد الدويل لبحـوث السـالم بأوسـلو؛ 
االحتاد األمريكي من أجل الدفـاع؛ منظمـة الزمـاالت السـويدية مـن أجـل املصاحلـة. منظمـات 
اتمــع املــدين يف نيكــاراغوا: املنظمــة املســيحية للمســــاعدة الطبيـــة، ســـينابرورتو، ومركـــز 
نيكاراغوا للدراسات االستراتيجية، ومركز الدراسات الدولية، ومركـز املعلومـات واخلدمـات 
االستشــارية يف ميــدان الصحــة، واملركــز األســقفي للدراســات التكنولوجيــة واالجتماعيــــة، 
ومركـز نيكـاراغوا حلقـوق اإلنسـان، االئتـالف مـن أجـل إزالـــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية، 
واللجنـة الدوليـة للتضـامن مـع الشـعوب، واملنسـق املـدين حلـاالت الطـوارئ واإلعمـار، واحتــاد 
التنسيق بني املنظمات املعنيـة بالتـأهيل واإلدمـاج، ومؤسسـة م. مورالـس، ومؤسسـة املشـاركة 

والتنمية، ومعهد مارشال للتراث ومصحة �وولكني يونيدوس� لألطراف االصطناعية. 
وتـرد يف الوثيقـــة APLC/MSP.3/2001/INF.7 قائمــة جبميــع الوفــود لــدى االجتمــاع  -٢٠

الثالث. 
 

أعمال االجتماع الثالث   دال -
عقد االجتماع الثالث سبع جلسـات عامـة يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢١ أيلـول/سـبتمرب  - ٢١

 .٢٠٠١
وكُرست اجللسات العامة الثانيــة والثالثـة والرابعـة إلجـراء تبـادل عـام لـآلراء يف إطـار  - ٢٢
البند ١٠ من جدول األعمال. وألقت وفود ٣٩ دولة طرفا و ١٢ دولة مراقبـة و ٩ منظمـات 

مراقبة ببيانات يف هذا التبادل العام لآلراء، مبا يف ذلك البيانات املدىل ا ممارسة حلق الرد. 
ويف اجللســة العامــة اخلامســة، املعقــــودة يف ٢٠ أيلـــول/ســـبتمرب ٢٠٠١، اســـتعرض  - ٢٣
االجتمـاع احلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا، وأعـرب عـــن االرتيــاح ألن [١٢٠] مــن الــدول 
قبلـت رمسيـا التزامـات االتفاقيـة، وألن [٣٠] دولـة طرفـا فرغـت مـن تدمـري خمزونـات األلغـــام 
املضـادة لألفـراد، بينمـا توجـد [١٧] دولـة طرفـا بصـدد تدمـري تلـك املخزونـات.كمـا أعـــرب 
االجتمـاع عـن االرتيـاح ألن املبـدأ الـدويل اجلديـد الـذي وضعتـه االتفاقيـة أخـــذ يتوطــد كمــا 
يتجلى ذلك يف سلوك كثـري مـن الـدول غـري األطـراف يف االتفاقيـة. وأعـرب االجتمـاع أيضـا 
عن االرتياح ألن اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية أخذت حتدث فرقاً يف الوضع: فقـد ُأزيلـت 
األلغام الربية من مساحات كبرية خالل العام املاضي، واخنفضت معدالت اإلصابـات يف عـدد 
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من الدول األشد تضررا من األلغـام، كمـا جيـري بـذل جـهود أكـثر وأفضـل ملسـاعدة ضحايـا 
األلغام الربية. 

ويف اجللسة العامة اخلامسـة، املعقـودة يف ٢٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، نظـر االجتمـاع  - ٢٤
يف مسـألة تقـدمي الطلبـات مبوجـب املـادة ٥ مـن االتفاقيـة. وأـى الرئيـس إىل االجتمـاع أنــه مل 
يبلغ بأي دولة تود تقدمي طلب من ذلك القبيل يف االجتماع الثالث. وأحـاط االجتمـاع علمـاً 

بذلك. 
ويف اجللسة العامة ذاا، نظر االجتماع يف مسألة تقدمي الطلبات مبوجب املـادة ٨ مـن  - ٢٥
االتفاقية. وأى الرئيس إىل االجتماع أنه مل يبلغ بأي دولة تـود تقـدمي طلـب مـن ذلـك القبيـل 

يف االجتماع الثالث. وأحاط االجتماع علماً بذلك. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، عقـد االجتمـاع يف إطـار اجللسـتني العـامتني السادسـة والســابعة  - ٢٦
مشاورات غري رمسية حول التعاون واملساعدة الدوليني وفقاً للمـادة ٦ بشـأن املواضيـع التاليـة: 
إزالـة األلغـام والتكنولوجيـات املتصلـة بذلـك؛ ومسـاعدة الضحايـا وإعـادة إدماجـهم اجتماعيـا 
واقتصاديا؛ والتوعية خبطر األلغام؛ وتدمـري خمزونـات األلغـام املضـادة لألفـراد. واشـتملت هـذه 
املشاورات على استعراض ألعمال اللجان الدائمة ذات الصلة، كما جـاء يف تقاريرهـا الـواردة 

يف املرفق الثالث، مع التركيز على اإلجراءات اليت أوصت ا اللجان. 
 

القرارات والتوصيات   هاء -
نظر االجتماع، يف جلسته العامة اخلامسة املعقـودة يف ٢٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، يف  - ٢٧
املسائل الناشئة عن التقارير اليت يتعني تقدميها مبوجب املادة ٧ ويف سياق هذه التقـارير، مبـا يف 
ذلك املسائل املتعلقة بعملية إعداد التقـارير. وأعربـت الـدول األطـراف عـن ارتياحـها املسـتمر 
للطـرق والوسـائل التقنيـة لتعميـم التقـارير علـى النحـو املعتمـد يف االجتمـــاع األول وبصيغتــها 
املعدلة يف االجتماع الثاين. وشجعت الدول األطراف على تقـدمي التقـارير يف شـكل الكـتروين 
والقيـام، عنـــد تقــدمي تقــارير ســنوية مســتوفاة، بــإبراز التغيــريات بالنســبة للتقــارير الســابقة. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، اعـترفت الـدول األطـراف باجلـهود الـــيت بذلتــها بلجيكــا واملنظمــة غــري 
احلكومية فرتيك (مركز البحث والتدريب واإلعالم يف جمال التحقق) من أجل إعـداد وتوزيـع 
دليل اإلبالغ مبوجب املادة ٧ من االتفاقية وأعربت عن تقديرها لتلك اجلهود. كمـا شـجعت 
الدول األطراف على استعمال االستمارة االختيارية ياء، وال ســيما بالنسـبة لعـدد مـن املسـائل 

من بينها برامج مساعدة الضحايا ومتويل األعمال املتعلقة باأللغام. 
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وباإلضافة إىل التوصيــات الصـادرة عـن اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة  - ٢٨
وتنفيذها، سلم االجتماع باألمهية املستمرة لربنامج العمل فيما بـني الـدورات. وقبلـت الـدول 
األطراف التغيري الطفيف الذي أدخـل علـى هيكـل برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات، حيـث 
حتولت اللجنة الدائمة املعنيـة بإزالـة األلغـام والتكنولوجيـات املتصلـة بذلـك إىل اللجنـة الدائمـة 
املعنيـة بإزالـة األلغـام والتوعيـة خبطرهـا وتكنولوجيـات األعمـال املتعلقـة ـا، وحتولـــت اللجنــة 
الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي - االقتصادي والتوعية خبطر األلغـام إىل 
اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا. وباإلضافـة 
إىل ذلك، أدت املشاورات الالحقة إىل تسمية الدول األطراف التالية رؤساء ومقرريـن للجـان 

الدائمة حىت اية االجتماع الرابع للدول األطراف: 
إزالـة األلغـام والتوعيـة خبطرهـا وتكنولوجيــات األعمــال املتعلقــة ــا: أملانيــا واليمــن  -

(بصفتهما رئيسني)؛ وبلجيكا وكينيا (بصفتهما مقررين)؛ 
ــــادة إدماجـــهم اجتماعيـــا واقتصاديـــا: كنـــدا  تقــدمي املســاعدة لضحايــا األلغــام وإع -

وهوندوراس (بصفتهما رئيسني)؛ وفرنسا وكولومبيا (بصفتهما مقررين)؛ 
تدمـري املخزونــات: أســتراليا وكرواتيــا (بصفتــهما رئيســني)؛ ورومانيــا وسويســرا  -

(بصفتهما مقررين)؛ 
احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها: تايلند والنرويج (بصفتهما رئيسـني)؛ وبـريو والنمسـا  -

(بصفتهما مقررين). 
وسـلمت الـدول األطـراف بقيمـة جلنـة التنســـيق وأمهيتــها يف األداء والتنفيــذ الفعــالني  - ٢٩
لالتفاقيـة وطلبـت أن تنظـر تلـك اللجنـة يف إدخـال مزيـد مـن التحسـينات علـى شـكل اللجـان 
الدائمـة ومواعيدهـا وعملـها ـدف كفالـة حتديـد النتـائج امللموسـة والعمليـة. واتفقـت الــدول 
ـــرا عــن  األطـراف علـى أن يقـدم رئيـس االجتمـاع الثـالث، بوصفـه رئيـس جلنـة التنسـيق، تقري
أدائها لعملها إىل االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات وكذلـك إىل االجتماعـات السـنوية 

للدول األطراف. 
كما الحظ االجتماع أن العمـل الـذي اضطلعـت بـه دول أطـراف مهتمـة بـاألمر مـن  - ٣٠
خالل وضعها لربنامج رعايـة يسـاعد علـى كفالـة التمثيـل علـى نطـاق أوسـع يف االجتماعـات 

املتعلقة باالتفاقية. 
وأعربـت الـدول األطـراف عـن تأييدهـا وارتياحـها لعمـل اللجـــان الدائمــة، ورحبــت  - ٣١
ترحيباً حارًا بتقارير اللجان الدائمة كما تـرد يف املرفـق الثـالث. وقـد وافـق االجتمـاع بصـورة 
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ـــراف  عامـة علـى التوصيـات املقدمـة مـن اللجـان الدائمـة وحـث الـدول األطـراف ومجيـع األط
األخرى املعنية على اختاذ إجراءات عاجلة، حسب االقتضاء، فيما يتعلق ذه التوصيات. 

واتفق االجتماع، يف جلسته العامة األخـرية، املعقـودة يف ٢١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١،  - ٣٢
على عقد االجتماع الرابع للدول األطــراف يف الفـترة مـن ١٦ إىل ٢٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ 
يف جنيف، سويسرا، ورشح السفري جـان لينـت مـن بلجيكـا رئيسـا لالجتمـاع الرابـع للـدول 

األطراف. 
وأيدت الدول األطراف ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة لدعــم تنفيـذ االتفاقيـة، كمـا  - ٣٣
يـرد ذلـك يف املرفـق الثـاين مـن هـذا التقريـر. ورحبـت الـدول األطـراف ترحيبـا حـــارا بإنشــاء 
وحـدة لدعـم تنفيـذ االتفاقيـة ضمـن مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـــراض اإلنســانية 
لزيـادة تعزيـز أداء االتفاقيـة وتنفيذهـا. وأعربـت الـدول األعضـاء عـن تقديرهـــا ملركــز جنيــف 
الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية علـى مـا أبـداه مـن تعـاون يف إنشـاء هـذه الوحـــدة، 
وشـجعت الـدول القـادرة علـــى ذلــك علــى تقــدمي تربعــات لدعــم الوحــدة وكلفــت رئيــس 
االجتماع الثالث بأن يضطلع، بالتشاور مع جلنة التنسـيق، بوضـع الصيغـة النهائيـة التفـاق مـع 

مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بشأن أداء الوحدة ألعماهلا. 
واعتمــد االجتمــاع، يف اجللســة العامــة نفســها، إعــالن االجتمــــاع الثـــالث للـــدول  - ٣٤
األطراف الذي يرد يف اجلـزء الثـاين مـن هـذا التقريـر. وباإلضافـة إىل ذلـك، رحـب االجتمـاع 
ترحيباً حارًا بربنامج العمل الـذي وضعـه الرئيـس والـذي يـرد يف املرفـق الرابـع بوصفـه وسـيلة 

عملية لتيسري تنفيذ االتفاقية وفقاً للتوصيات املقدمة من اللجان الدائمة. 
وأحاط االجتماع علما بالبيان الذي أدىل به فرانسيسكو خ. أغريي ساكاسـا، رئيـس  - ٣٥
االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف اتفاقيـة أوتـاوا فيمـا يتعلـــق باهلجمــات اإلرهابيــة علــى 

الواليات املتحدة األمريكية. 
 

الوثائق   واو -
ترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بوثائق االجتماع الثالث.  -٣٦

اعتماد التقرير النهائي واختتام االجتماع الثالث   زاي -
اعتمد االجتماع، يف جلسته العامــة السـابعة واألخـرية املعقـودة يف ٢١ أيلـول/سـبتمرب  - ٣٧
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 اجلزء الثاين 
 إعالن االجتماع الثالث للدول األطراف 

حنن، الدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة  - ١
لألفراد وتدمري تلك األلغـام، ومعنـا سـائر الـدول واملنظمـات واملؤسسـات الدوليـة واملنظمـات 
ـــذي ال يــتزعزع  غـري احلكوميـة، وقـد اجتمعنـا يف مانـاغوا، نيكـاراغوا، نعيـد تـأكيد التزامنـا ال
بالقضاء التام على األلغام املضادة لألفراد وبالتصدي لآلثار اخلبيثة والوحشية لتلك األسلحة. 

وإذ جنتمع يف نيكاراغوا، اليت هي من أشد البلدان تــأثرا باأللغـام يف األمريكتـني، فإننـا  - ٢
ـــى األفــراد وجمتمعــام. كمــا نشــهد علــى  نشـهد علـى مـا هلـذا السـالح مـن آثـار مدمـرة عل
مـا ألعمالنـا مـن أمهيـة للتصـدي للمشـاكل الـيت يواجهـها شـعب نيكـاراغوا، وشـعوب أخــرى 
ال حتصى يف بلدان تقع يف مجيع أحناء العامل، األمر الذي يذَكِّرنا بالرحلة الطويلة الـيت جيـب أن 
نقطعها حنو عـامل خـال مـن األلغـام، فضـال عـن اخلطـوات الكبـرية الـيت حتققـت بـالفعل لبلـوغ 

هدفنا. 
إننـا حنتفـي بالتـأييد املـتزايد لالتفاقيـة، حيـث صدقـت عليـــها أو انضمــت إليــها ١١٨  - ٣
دولـة. وإىل جـوار ٢٢ بلـدا إضافيـا وقـع علـى االتفاقيـة وإن مل ينضـم بعـد إليـها، فـإن جممــوع 
عدد الدول األطراف فيها أو املوقعة عليها بلغ اآلن ١٤٠ دولة، منها مــا يربـو علـى ٤٠ دولـة 
موبوءة باأللغام. وحنن ندعـو الـدول الـيت مل تصـدق علـى االتفاقيـة أو تنضـم بعـد إليـها إىل أن 
تفعل ذلك. كمـا ندعـو مجيـع الـدول الـيت هـي يف سـبيلها إىل إعـالن قبوهلـا رمسيـا لاللتزامـات 

املنصوص عليها يف االتفاقية إىل أن تطبق بنود االتفاقية بصورة مؤقتة. 
وحنن نعترف بـأن املعايـري الدوليـة اجلديـدة الـيت أرسـتها االتفاقيـة تتجلـى مـن السـجل  - ٤
املشرف لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك تصرف كثـري مـن الـدول غـري األطـراف يف االتفاقيـة الـيت 
حتترم أحكامها. ويشمل ذلك التدمري التام لأللغام املضـادة لألفـراد املخزونـة يف ٢٨ بلـدا، مـع 
وجـود ١٩ دولـة طرفـا يف سـبيلها إىل تدمـــري خمزوناــا. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد خصــص 
املاحنون على مدى العام املاضي قرابـة ٢٢٠ مليونـا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة مـن أجـل 
التصدي للمشكلة العاملية لأللغــام األرضيـة، إىل جـانب املـوارد الـيت ختصصـها البلـدان املوبـوءة 

باأللغام هلذا الغرض. 
ويسـرنا أن مسـاحات هائلـــة مــن األرض طُــهرت خــالل العــام املــاضي مــن األلغــام  - ٥
املضادة لألفراد، وأن معدالت اإلصابة يف عـدد مـن أشـد دول العـامل تعرضـا لوبـاء األلغـام قـد 
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اخنفضـت، وأن تقـدمي املسـاعدة لضحايـا األلغـام األرضيـة قـــد حتســن، وأن جــهودنا التعاونيــة 
تساهم باستمرار يف إحراز هذا التقدم. 

ـــزال علــى قلقنــا العميــق مــن أن أعــدادا  وإذا كنـا حنتفـي بنجـاح االتفاقيـة، فإننـا ال ن - ٦
ال حتصى من األبرياء تعاين يوميا من القتل والتشويه واملعيشـة املـهددة، وأن هـول األلغـام مينـع 
األفراد من استئناف التمتع حبيام، وأن األثر الدائم هلذه األلغـام حيـرم اتمعـات لفـترة طويلـة 

بعد انتهاء الصراع من فرصة إعادة البناء. 
إننــا نشــجب اســتخدام األلغــام املضــادة لألفــراد ألي غــرض مــن األغــراض. فـــهذا  - ٧
االستخدام يتناىف مع هدف االتفاقية والغايـة منـها ويعمـل علـى تفـاقم املشـاكل اإلنسـانية الـيت 
ـــزال يقــوم باســتخدام  جنمـت بـالفعل عـن اسـتخدام هـذه األسـلحة. وحنـن حنـث كـل مـن ال ي
األلغـام األرضيـة املضـادة لألفـــراد واســتحداثها وإنتاجــها واقتنائــها أو حيازــا أو ختزينــها أو 
االحتفاظ ا أو نقلها بأية طريقة أخرى، على الكف فورا عن ذلـك وعلـى االنضمـام إلينـا يف 

إجناز مهمة القضاء على هذه األسلحة. 
ـــها ــدف االتفاقيــة ومقصدهــا وال تــزال  وحنـن نتوقـع مـن الـدول الـيت أعلنـت التزام - ٨
تستخدم األلغام املضادة لألفراد أن تعترف بأن ذلك يشـكل خرقـا واضحـا اللتزامـها الرمسـي. 

كما نطالب مجيع الدول املعنية بأن حتترم التزاماا. 
ـــها يف  وإذ نعـترف باحلاجـة إىل حتقيـق االمتثـال التـام جلميـع االلتزامـات املنصـوص علي - ٩
االتفاقية، فإننا نعيد تأكيد التزامنا بالتنفيذ الفعال لالتفاقية وباالمتثال التـام ألحكامـها، حتدونـا 
يف ذلك روح التعاون والتآزر اليت متيزت ا هذه العمليـة. ويف هـذا السـياق، نذَكِّـر بـأن فـترة 
ــترب  السـنوات األربـع الـيت تقـررت كحـد أقصـى لتدمـري خمزونـات األلغـام املضـادة لألفـراد تق
بسرعة من االنتهاء بالنسبة لدول أطـراف عديـدة. ونذكِّـر أيضـا بتعـهد كـل دولـة بالقيـام، يف 
ــة  أقـرب وقـت، دون أن يتجـاوز ذلـك عشـر سـنوات مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة، بتدمـري أو كفال
تدمـري مجيـع األلغـام املضـادة لألفـراد باملنـاطق امللغمـة اخلاضعـة لواليتـها أو سـيطرا. ونشـــجع 

القيام مببادرات وطنية وإقليمية ودولية ترمي إىل الوفاء ذه االلتزامات. 
وحنـن نطلـب مـن مجيـع احلكومـــات والشــعوب يف كــل مكــان أن تنضــم إىل املهمــة  - ١٠
املشتركة الرامية إىل التصدي للتحديـات اهلائلـة الـيت تنطـوي عليـها األعمـال املتعلقـة باأللغـام، 
مبا يف ذلك تقدمي املسـاعدة للضحايـا، وتوفـري مـا يلـزم مـن مسـاعدات تقنيـة وماليـة، والقيـام، 
ـــربامج للتنميــة. ونعيــد  حسـب االقتضـاء، بإدمـاج هـذه اجلـهود يف عمليـات وضـع اخلطـط وال
التـأكيد، بصفتنـا دوال أطرافـا تلـتزم بالقضـاء علـى األلغـام املضـادة لألفـراد، علـى أن املســاعدة 
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والتعـاون يف جمـال التدابـري العمليـة إلزالـة األلغـام سـيقدمان يف املقـــام األول إىل أولئــك الذيــن 
نبذوا إىل األبد استعمال هذه األسلحة من خالل التقيد باالتفاقية وتنفيذها واالمتثال هلا. 

إننا نسلم بأن حتقيـق وعـود هـذا الصـك اإلنسـاين الفريـد واهلـام يقتضـي منـا مواصلـة  - ١١
العمل دون هوادة يف مجيع أحناء العامل من أجل إاء استخدام األلغام املضادة لألفـراد، وتدمـري 
خمزوناـا، والكـف عـن اسـتحداث هـذه األسـلحة وإنتاجـها ونقلـها، وتطـــهري منــاطق األلغــام 
لتحرير األرض من ربقتها القاتلة، ومساعدة الضحايا على استئناف التمتـع حبيـام يف كرامـة، 

ومنع وقوع ضحايا جدد. 
١١ مكررا – ونسلم أيضا بأن التقدم احملـرز صـوب إخـالء العـامل مـن األلغـام املضـادة لألفـراد 
سيلقى التشجيع بالتزام األطـراف الفاعلـة غـري احلكوميـة بـالتوقف عـن اسـتخدام هـذه األلغـام 

ونبذها مبا يتمشى مع القواعد الدولية اليت أنشأا هذه االتفاقية. 
وإننا نعرب عن ترحيبنا احلار بالتقدم الضخم الذي حتقق مـن خـالل برنامـــــج العمـل  - ١٢
ملـا بـني الـدورات، الـذي ال يـزال يشـكل حمـورا ملـا يبذلـه اتمـع الـدويل مـن جـــهود يف جمــال 
األعمال املتعلقة باأللغام ويدفـع هـذه اجلـهود إىل األمـام. وهـو يسـاعدنا مسـاعدة كبـرية علـى 
حتقيق هدفنا اجلماعي املتمثل يف تنفيذ االتفاقية، ويوفر حمفال ميكن فيه للدول املوبـوءة باأللغـام 
وللدول األخرى تقاسم اخلربات واكتساب املعرفة، وتعزيز اجلـهود الراميـة إىل تنفيـذ االتفاقيـة 
على الصعيد الوطين. وحنن نعرب عن ارتياحنا لتنفيـذ برنـامج العمـل ملـا بـني الـدورات بوحـي 
مـن تقـاليد التشـارك واحلـوار واالنفتـاح والتعـاون العملـي. ونرحـب بــتزايد مشــاركة البلــدان 
املوبوءة باأللغام، فيما يضطلع به من عمل يف الفترات الواقعة بني الـدورات وباملسـامهة القيمـة 

اليت يقدمها برنامج الرعاية. 
ـــل يف حتقيــق اهلــدف الــذي حددتــه األمريكتــان  ١٢ مكـررا – وإذ نقـر بأمهيـة التحـدي املتمث
بتحويل �نصف الكرة الغريب إىل منطقة خاليـة مـن األلغـام املضـادة لألفـراد� يف أقـرب وقـت 
ممكن، وهو عامل حاسم يف اجلهود املبذولة لعاملية االتفاقية ونفاذها نفاذا تاما، نرى أن حتقيـق 

هذا اهلدف سيكون مثال أمام العامل على فعالية االتفاقية وإهلاما ملناطق موبوءة أخرى. 
وعمال على زيادة تعزيز عملية ما بني الدورات، ال بد لنا من االستفادة من إجنازاـا،  - ١٣
وتقوية ما تتمخض عنه من نتائج، والتركيز على تزويد الدول وسائر اجلهات الدوليـة الفاعلـة 
مبا يلزم من أدوات لتحقيق وعود االتفاقية. وال زلنا نشجع علـى املشـاركة بنشـاط يف برنـامج 
عمل ما بني الدورات من جانب الدول املوبوءة باأللغــام وسـائر الـدول املهتمـة بـاألمر، فضـال 

عن اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة. 
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وحنن نعترف باألعمال اإلجيابية الـيت قـامت ـا جلنـة التنسـيق املكلفـة بتنسـيق برنـامج  - ١٤
عمل ما بني الدورات، وبدورها يف تقوية عملية ما بني الدورات. 

١٤ مكررا – ويب بالدول األطراف املعنية مواصلـة املشـاركة يف عمـل اللجـان الدائمـة الـيت 
أنشأا اجتماعات الدول األطراف يف االتفاقية. 

كمـا نعـرب عـن امتناننـا للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام األرضيـة وسـائر املنظمـات غـــري  - ١٥
احلكومية ذات الصلة، وللمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، ومنـها جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، 
ملا تقدمه من مسامهة هامة وموضوعية يف عملية ما بني الدورات ويف تنفيذ االتفاقيـة وتقويتـها 
عموما. ونقدم شكرنا أيضا لكل الوكاالت الـيت تشـارك يف إزالـة األلغـام والتوعيـة بأخطارهـا 

ومساعدة ضحاياها وتدمري خمزوناا ويف سائر اجلهود املبذولة هلذا الغرض. 
ونعرب ملركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية عن شكرنا ملا يقدمه مـن  - ١٦
دعم جوهري لعملية ما بني الدورات والتزامه بتعزيز دعمه هلا عن طريق إنشاء وحدة للتنفيذ. 

وإذ نتأمل يف ما حققناه مـن تقـدم وإجنـازات، وإذ نتدبـر األعمـال الـيت تنتظرنـا، فإننـا  - ١٧
ـــراد إىل األشــياء الــيت عفــا عليــها الزمــن،  نعيـد تـأكيد تعـهدنا بـأن نضـم األلغـام املضـادة لألف
والتزامنا مبساعدة من وقعوا ضحايا هلذا اهلـول، ومسـؤوليتنا املشـتركة عـن تذكـر مـن فـاضت 
أرواحـهم مـن جـراء اسـتخدام هـذه األسـلحة، مبـن فيـهم مـن لقـوا حتفـهم نتيجـة لتفانيـــهم يف 

مساعدة اآلخرين بتطهري مناطق األلغام أو تقدمي املساعدة اإلنسانية. 
ونعـرب عـن امتناننـا للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة وغريهـا مـن املنظمـات غـــري  - ١٨
ــة،  احلكوميـة ذات الصلـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، مبـا فيـها جلنـة الصليـب األمحـر الدولي
علـى مسـامهتها القيمـة واجلليلـة يف العمـل فيمـا بـني الـدورات ويف تنفيــذ االتفاقيــة وتوطيدهــا 
عموما. كما نشكر مجيـع الوكـاالت الـيت تشـارك يف عمليـات إزالـة األلغـام والتوعيـة خبطرهـا 

ومساعدة ضحاياها وتدمري خمزوا وغري ذلك من اجلهود املبذولة حتقيقا هلذه الغاية. 
ونشكر مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسـانية علـى الدعـم األساسـي  - ١٩
الذي يقدمه للعمل فيما بني الـدورات والتزامـه بتعزيـزه ذلـك الدعـم مـن خـالل إنشـاء وحـدة 

التنفيذ. 
وإننا إذ نتدبر التقدم الذي أحرزناه واإلجنـازات الـيت حققناهـا، وإذ نستشـرف العمـل  - ٢٠
الـذي مـا زال ينتظرنـا جنـدد تـأكيد اقتناعنـا بضـرورة طـي صفحـة األلغـام املضـادة لألفـــراد إىل 
األبد، والتزامنا مبساعدة أولئك الذين وقعوا ضحيـة رعبـها، ومسـؤوليتنا املشـتركة بـأن نكـون 
أوفياء لذكرى من زهقت أرواحــهم نتيجـة اسـتخدام تلـك األسـلحة، مبـن فيـهم أولئـك الذيـن 
لقوا حتفهم تفانيا يف مساعدة غريهم عن طريق إزالة األلغام من املناطق املزروعــة ـا أو تقـدمي 

املساعدة اإلنسانية. 
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 املرفق األول 
 قائمة الوثائق 

العنوان الرمز 
APLC/MSP.3/2001/L.1 مشروع جدول األعمال املؤقت
APLC/MSP.3/2001/L.2 مشروع برنامج العمل
APLC/MSP.3/2001/L.3 مشروع النظام الداخلي
APLC/MSP.3/2001/L.4 التكاليف املقدرة لعقد االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر

استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام 
APLC/MSP.3/2001/L.5/Rev.1 مشروع إعالن ماناغوا
APLC/MSP.3/2001/L.6 ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ
APLC/MSP.3/2001/L.7 مشروع التقرير النهائي لالجتماع الثالث للدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر

استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام 
APLC/MSP.3/2001/SC1/1 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام
APLC/MSP.3/2001/SC2/1 تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة مبسـاعدة الضحايـا وإعـادة إدماجـهم اجتماعيـــا

واقتصاديا والتوعية حبظر األلغام 
 APLC/MSP.3/2001/SC3/1 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات
 APLC/MSP.3/2001/SC4/1 تقرير اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
 APLC/MSP.3/2001/INF/1 دليل اإلبالغ املعد مبوجب املادة ٧ (مركـز البحـث والتدريـب واإلعـالم يف

جمال التحقق) 
 APLC/MSP.3/2001/INF/2 ملخص التقارير املقدمة مبوجب املادة ٧
 APLC/MSP.3/2001/INF/3 تقرير جلنة الصليب األمحر الدولية عن األلغام املضادة للمركبات
 APLC/MSP.3/2001/INF/4 INF/3 مقاطع رئيسية من التقرير

APLC/MSP.3/2001/INF/4/Corr.1 INF/3 مقاطع رئيسية من التقرير
 APLC/MSP.3/2001/INF/5 جمموعـة املـواد اإلعالميـة املتعلقـة باســـتحداث التشــريعات الوطنيــة الالزمــة

لتنفيذ االتفاقية 
 APLC/MSP.3/2001/MISC/1 القائمة املؤقتة للمشاركني
 APLC/MSP.3/2001/INF/6 بيـان الرئيـس بشـأن اهلجمـــات اإلرهابيــة املرتكبــة ضــد الواليــات املتحــدة

األمريكية يوم ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 
APLC/MSP.3/2001/INF/7 قائمة املشاركني

 



02-2078615

APLC/MSP.3/2001/1

 املرفق الثاين 
 ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ 

الغرض من هذه الورقة ونطاقها 
تعـرض هـذه الورقـة املعلومـات األساسـية بشـــأن إنشــاء وحــدة لدعــم التنفيــذ، كمــا 
تتضمن اقتراحا بإنشاء هذه الوحدة، كجزء من مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض 
اإلنسانية. وهذا االقتراح، مقترنا بالوالية اليت يسندها إىل مركز جنيف الـدويل إلنشـاء وحـدة 

دعم التنفيذ، معروض على الدول األطراف للحصول على موافقتها عليه. 
 

معلومات أساسية 
أنشأ االجتماع األول للدول األطراف يف االتفاقيـة (مـابوتو، ١٩٩٩) برنـامج العمـل 
فيما بني الدورات. ومنذ ذلك احلني، تطور برنامج العمل ليصبح عنصرا بالغ الفائدة واألمهيـة 

يف دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد. 
وكان جناح عمل برنامج العمل فيما بـني الـدورات يسـتند إىل جـهود عـدد كبـري مـن 
الـدول األطـراف، فضـــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة، الــيت كرســت 
مواردهـا املاليـة والبشـرية لدعـم تنفيـذ االتفاقيـة؛ وحتمـــل العــبء بصفــة خاصــة ممثلــو الــدول 

األطراف يف جنيف ممن عملوا كرؤساء مشاركني ومقررين مشاركني للجان.  
ويف هـذا الصـــدد، كــانت مســامهة مركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض 
اإلنسانية حامسة يف جناح برنامج العمل فيما بني الدورات. ويف نفس الوقت الذي اتفقـت فيـه 
الدول األطراف على وضع برنامج العمل فيما بني الدورات، قبلت أيضـا العـرض الـذي تقـدم 
ـــوارد املتعلقــة بــالنقل واإلمــداد ملســاعدة  بـه مركـز جنيـف الـدويل لتوفـري املـوارد اإلداريـة وامل
الربنــامج. وعقــب إنشــاء جلنــة التنســيق أثنــاء االجتمــاع الثــاين للــدول األطــراف (جنيــف، 
٢٠٠٠)، قدم مركز جنيف الدويل املسـاعدة الجتماعـات جلنـة التنسـيق أيضـا. وكـانت هـذه 
املساعدة عنصرا أساسيا يف ضمان فعالية االجتماعـات املعقـودة فيمـا بـني الـدورات، وكذلـك 

فعالية عمل جلنة التنسيق. 
وحنن اآلن على وشك أن نكمل سنتنا الثانية الكاملة من عمليات برنامج العمـل فيمـا 
بني الدورات، وقد اكتسبنا بعض الدروس املستقاة من اخلـربة الـيت حتققـت حـىت اآلن. واألمـر 
الذي يتسم بأقصى قدر من األمهية بالنسبة للغرض مـن هـذه املناقشـة  هـو أنـه أصبـح واضحـا 
أن مـدى جناحنـا مسـتقبال ومـدى اسـتمرارية هـذه العمليـة سـيتوقفان علـى ضمـــان أن تســتمر 
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الـدول األطـراف يف تقـدمي الدعـم املخلـص والكـايف، وإن كـان حمـدودا، فيمـا يتصـــل بربنــامج 
العمل فيما بني الدورات وبتنفيذ االتفاقية. 

 
املناقشات اليت دارت حىت اآلن 

خالل أسبوع العمل فيما بـني الـدورات يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، عممـت ورقـة بعنـوان 
�دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفـراد�. وأحـاطت تلـك الورقـة بالنقـاط املعروضـة 
أعاله، واقترحت إنشاء وحدة صغـرية، وفقـا للواليـة الصـادرة عـن الـدول األطـراف، ملواصلـة 

تعزيز عملية التنفيذ وتيسري مشاركة مجيع الدول األطراف فيها. 
وتعرض الرئيس البريويف املشارك للجنة الدائمة املعنية بتطهري األلغام وما يتصل بذلـك 
من تكنولوجيا هلذه املسألة أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باملركز العام لالتفاقيـة وعملـها، 
وحث الدول األطـراف علـى بـذل جـهود لتعزيـز العمليـات الـيت تدعـم االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك 

برنامج العمل فيما بني الدورات. 
وأشـار إىل األمهيـة البالغـة هلـذا الدعـم يف كفالـــة متكــني مجيــع الــدول األطــراف مــن 
مواصلـة االضطـالع مبسـؤولية مباشـرة يف إدارة وتوجيـه عمليـــة التنفيــذ. وأشــار إىل أن ممثلــي 
الدول األطراف يتحملـون حاليـا أعبـاء شـخصية ثقيلـة عنـد توليـهم ملـهام الرؤسـاء املشـاركني 
واملقررين املشاركني، وأنه ال بد من توفري املساعدة هلم لكـي يتمكنـوا مـن الوفـاء بااللتزامـات 

اليت ترتبها عليهم هذه املناصب. 
ومـن خـالل توفـري قـاعدة أكـثر تركـيزا للدعـم، ومـن خـالل إتاحـة الفرصـة ملشـــاركة 
أوسع وأكثر فعالية من جانب الدول األطراف، ومن خالل إعفاء الـدول األطـراف مـن املـهام 
اإلداريـة والروتينيـة، ميكـن لوحـدة دعـم صغـرية مكرسـة هلـذا الغـرض أن تكفـل توزيعـــا أكــثر 

فاعلية للموارد مع اإلسهام يف نفس الوقت يف فعالية تنفيذ االتفاقية. 
وتضمن االقتراح أن مركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية ميكـن أن 
ــة  يكـون الكيـان املناسـب لتوفـري هـذا الدعـم املعـزز، حيـث سيسـتفيد ذلـك مـن اجلـهود القائم
بالفعل، ولن يتطلب سوى زيادة طفيفة يف املوظفـني واملـوارد. وميكـن متويـل املـوارد اإلضافيـة 
ـــف  املطلوبـة مـن تربعـات الـدول األطـراف املسـتعدة لذلـك، مـع بعـض الدعـم مـن مركـز جني

الدويل. 
وقوبلت هذه املبادرة بترحيب حار، ولقيت تأييدا واسـعا مـن املشـاركني يف اجتمـاع 
اللجنة الدائمة. وجرى التأكيد على أن وحدة الدعم هذه جيب أن تكون مسؤولة أمام الـدول 

األطراف، من خالل جلنة التنسيق، وعلى ضرورة استخدام املوارد بالصورة املثلى. 
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ومنذ ذلك احلني، اجتمعت جلنة التنسيق عدة مـرات، وطـورت بدرجـة أكـرب تعاوـا 
مع مركز جنيف الـدويل. ويـرد أدنـاه تفصيـل ملفـهوم وحـدة الدعـم، مـن حيـث واليـة وحـدة 

الدعم املقترحة وواجباا، والنهج اإلداري الذي ستتبعه، واملسائل العامة املتعلقة بالتمويل: 
 

إسناد والية إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية   ألف –
تكلف الدول األطراف مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنســانية بإنشـاء 
وحـدة دعـم التنفيـذ لتـويل أمـر املسـائل املتصلـة باتفاقيـة حظـــر األلغــام املضــادة لألفــراد وفقــا 

للواجبات اليت حتددها الدول األطراف. 
ـــــام  واخلدمـــات الـــيت يوفرهـــا مركـــز جنيـــف الـــدويل لدعـــم معـــاهدة حظـــر األلغ

تشمل ما يلي: 
التحضري الجتماعــات اللجـان الدائمـة وجلنـة التنسـيق وتوفـري الدعـم هلـا، مبـا يف ذلـك  -

كتابة املوجزات وتيسري أنشطة املتابعة؛ 
توفري املشورة الفنية املستقلة واملساعدة للجنة التنسيق؛  -

ـــائق واملــوارد (عــن عمليــة أوتــاوا، ومؤمتــر أوســلو  إنشـاء مرفـق لقـاعدة بيانـات للوث -
الدبلوماسي، واجتماعات الدول األطراف، وجلان اخلرباء الدائمـة، واللجـان الدائمـة، 

وجلنة التنسيق). 
 

واجبات وحدة دعم التنفيذ   باء –
فيما يلي واجبات وحدة دعم التنفيذ، اليت ستكون جزءا من مركز جنيف الدويل: 

 
اجتماعات جلنة التنسيق: 

توفـري الدعـــم خبدمــات الســكرتارية  األساســية، وإرســال إخطــارات االجتماعــات،  -
وحتضري غرف االجتماعات، وتدوين املذكرات، وما إىل ذلك. 

املتابعة اإلدارية وغريها من أشكال املتابعـة للمقـررات الـيت تتخـذ يف اجتماعـات جلنـة  -
التنسيق، وإسداء املشورة عند طلبها إىل رئيـس وأعضـاء جلنـة التنسـيق بشـأن املسـائل 
التقنيـة واملؤسســـية (التفــاعل والتنســيق والتــآزر مــع املنظمــات األخــرى، واســتعادة 

البيانات املتعلقة باملمارسات، وما إىل ذلك). 
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الرئيس احلايل والرئيس التايل الجتماع الدول األطراف: 
توفري الدعم يف كافة جوانب واجبات الرئيس. وميكن أن يشمل ذلك إسداء املشـورة  -
بشأن املسائل التقنية وغريها، والتحضـري الجتماعـات جلنـة التنسـيق، وتوفـري املسـاندة 
والدعـم جلميـع أشـكال االتصـال/التفـاعل مـع الـدول األطـراف، ومـع املؤمتـــر الــدويل 
املعـين باأللغـام األرضيـة وجلنـة الصليـب األمحـــر الدوليــة واألمــم املتحــدة واملنظمــات 

والوكاالت الدولية األخرى، فضال عن توفري الدعم لوسائط اإلعالم واالتصال. 
 

اللجان الدائمة 
توفــري الدعــم خبدمــات الســكرتارية األساســية، وإرســال إخطــارات االجتماعــــات،  -

وحتضري غرف االجتماعات، وتدوين املذكرات، وما إىل ذلك. 
إســداء املشــورة وتقــدمي الدعــم واملســاعدة عنــــد طلبـــهما إىل الرؤســـاء املشـــاركني  -

واملقررين املشاركني(١). 
املتابعة اإلدارية وغريها من أشكال املتابعة للمقررات اليت تتخذ يف اجتماعـات اللجنـة  -
الدائمة، وإسداء املشـورة عنـد طلبـها إىل رئيـس اللجنـة الدائمـة والرؤسـاء املشـاركني 

واملقررين املشاركني بشأن املسائل التقنية واملؤسسية. 
 

مهام االتصال 
توفري الدعم لكفالة إمتام االتصال جبميع األطـراف يف الوقـت السـليم وبصـورة متسـقة  -
فيما يتعلق بعملية التنفيذ. ويشمل ذلك إعـداد البيانـات اإلعالميـة، وتنظيـم جلسـات 
اإلحاطة اإلعالمية، وحتضري مذكـرات اإلحاطـات ومـا إىل ذلـك، وإجـراء أي اتصـال 

قد يكون ضروريا للرئيس احلايل أو املقبل. 
توفـري املسـاندة والدعـم جلميـع أنشـطة االتصـال/التفـاعل مـع الـدول األطـــراف، ومــع  -
املؤمتر الدويل املعـين باأللغـام األرضيـة وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة واألمـم املتحـدة 

واملنظمات والوكاالت الدولية األخرى. 
جتميع قوائم االتصال وما إىل ذلك فيما يتعلق باألطراف املشـاركة يف تنفيـذ االتفاقيـة  -
أو التفـاعل مـع عمليـة تنفيذهـا، واإلبقـــاء علــى نشــاط قنــوات االتصــال. وميكــن أن 

 __________
يتسم ذلك باألمهية بصفة خاصة يف دعم البلدان املتضررة من األلغــام/البلـدان الناميـة، وكذلـك الوفـود الصغـرية  (١)
األخرى، فيما تقوم به من أدوار، حيث أن بعض البلدان ليس لديها متثيل يف جنيف أو قـد ال يكـون مبقدورهـا 

ختصيص ما ميكن أن تتطلبه املسألة من موظفني ووقت. 



02-2078619

APLC/MSP.3/2001/1

يشمل ذلك تقدمي الدعم إىل األطراف املشاركة يف أسبوع العمل فيما بني الـدورات، 
أي تغطية اجلوانب املتعلقة بالعالقات العامة، مثـل الـترحيب بـاملتكلمني، واالضطـالع 

بدور تنسيقي/إعالمي من موقع واحد يف مكان االجتماع.  
التـأكد مـن أن موقـع مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـــراض اإلنســانية علــى  -

شبكة �اإلنترنت� العاملية يضم آخر املعلومات عن عملية التنفيذ. 
 

برنامج الرعاية 
توفري املساعدة يف إدارة برنامج الرعاية(٢).  -

 
امليزنة والتخطيط 

إعـداد امليزانيـة اإلضافيـة الـيت حيتاجـها مركـز جنيـف الـــدويل مــن أجــل وحــدة دعــم  -
التنفيذ، فضال عن التخطيط للسنوات القادمة استنادا إىل اسقاطات وحتليـالت العمـل 

فيما بني الدورات واجلوانب األخرى املتصلة بالتنفيذ. 
 

الوثائق 
جتميع وترتيب وختزين واستعادة الوثائق املتعلقة باالتفاقية وتنفيذها(٣).  -

 
إدارة الوحدة   جيم –

يكـون مديـر مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية مســـؤوال أمــام 
الدول األطراف عن عمل وحدة دعم التنفيذ، ويقدم تقريرا سنويا عن عملها. 

ــــف الـــدويل وفقـــا  وســتعمل وحــدة دعــم التنفيــذ حتــت إشــراف مديــر مركــز جني
ـــراف. وســيتم وضــع  للصالحيـات الـيت سـيتفق عليـها وفقـا للواليـة الصـادرة عـن الـدول األط
الصالحيات واالتفاق عليها بني الرئيس، بالتشاور مع جلنـة التنسـيق، ومركـز جنيـف الـدويل. 
وستكون وحدة دعم التنفيذ بالتايل جزءا من مركـز جنيـف الـدويل، حيـث تتلقـى منـه الدعـم 

 __________
سيكون ذلك استمرارا لربنـامج الرعايـة القـائم، املمـول مـن املـاحنني، والـذي يضطلـع بإدارتـه حـىت اآلن مركـز  (٢)

جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. 
ال توجد حاليا جمموعة شاملة من الوثائق عــن عمليـة أوتـاوا، ومؤمتـر أوسـلو الدبلوماسـي، واجتماعـات الـدول  (٣)
األطراف، وجلان اخلرباء الدائمة، واللجان الدائمة وما إىل ذلك. ويعقِّد ذلك أي حبث ميكن أن يكون ضروريـا 
يف عملية التنفيذ، وكذلك يف التحضري الجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف. ومعظـم هـذه 
املعلومـات يتـم جتميعـها حاليـا يف جيـوب موجـودة يف بلـدان خمتلفـة، وتنصـرف النيـة إىل توفـــري مكــان يســهل 

الوصول إليه يضم هذه املواد. 
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اإلداري والتقـين والدعـم املتعلـــق بــالنقل واإلمــداد، وتعمــل حتــت اإلشــراف املــايل واإلداري 
للمدير. 

وفيمـا بـني اجتماعـات الـدول األطـراف، سـتتلقى وحـدة دعـــم التنفيــذ، عنــد أدائــها 
ملهامها املوضوعية بشأن املسائل املتعلقة بالتنفيذ، توجيها من جلنة التنسـيق وتدعـم عمـل تلـك 
اللجنة، مبا يكفـل اسـتمرار إسـهام الـدول األطـراف يف عمـل وحـدة دعـم التنفيـذ. وسيشـارك 
مدير مركز جنيف الدويل، أو ممثل له، كمراقب يف اجتماعات جلنــة التنسـيق لكفالـة االتصـال 

والتنسيق بصورة فعالة ووثيقة. 
 

ترتيبات التمويل  دال –
سينشأ صندوق للتربعات لتمويل األنشطة. وستوضع امليزانية السنوية باالتفـاق املتبـادل 

بني الرئيس/جلنة التنسيق ومدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. 
وستسعى الدول األطـراف إىل ضمـان توفـر املـوارد املاليـة الالزمـة. وسيسـاعد مركـز 

جنيف الدويل يف هذا اجلهد. 
ـــة  وسـيقدم تقريـر مـايل سـنوي إىل الرئيـس/جلنـة التنسـيق، وإىل مجيـع املـاحنني. ولكفال
ــــب، ألي مـــن الـــدول األطـــراف و/أو  الشــفافية، ســيكون التقريــر املــايل متاحــا، عنــد الطل

املؤسسات املهتمة و/أو األشخاص. 
وسـتقوم شـركة مســـتقلة ملراجعــة احلســابات مبراجعــة حســابات الصنــدوق بصــورة 

سنوية. وسيحال تقرير مراجعة احلسابات إىل الرئيس وجلنة التنسيق واملاحنني. 
ويف البداية، سيسعى للحصول على أموال لتمويل تعيني موظف واحد وموظف دعـم 
واحـد بـالوحدة. وميكـن أن يعـني موظـف إضـــايف يف وقــت الحــق مــع تطــور حجــم العمــل 
وحسب ما تسمح به األموال املتاحة. وسيكون تعيني املوظفني مسؤولية مركز جنيف الـدويل 
بالتشاور الوثيق مع جلنة التنسيق. وللحفاظ على استقالل وحدة دعـم التنفيـذ، لـن يعـني فيـها 

موظفون منتدبون. 
 

اخلطوات التالية 
إذا وافقـت الـدول األطـراف يخـول مركـز جنيـف الـــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض 
ـــذا االقــتراح،  اإلنسـانية مبوجـب هـذه الورقـة أن يشـرع يف إنشـاء وحـدة دعـم التنفيـذ وفقـا هل
ويفوض الرئيس، بالتشـاور مـع جلنـة التنسـيق، بوضـع اتفـاق مـع مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة 
األلغام لألغراض اإلنسـانية يف صيغتـه النهائيـة وفقـا للواليـة واالقـتراح اللذيـن وافقـت عليـهما 

الدول األطراف يف هذه الورقة. 
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 املرفق الثالث 
 مشاورات غري رمسية بشأن التعاون واملساعدة الدوليني وفقا للمادة ٦ 

التقريـر املقـدم إىل االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف االتفاقيـــة مــن اللجنــة 
الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتكنولوجيات املتصلة بذلك   

مقدمة   أوال -
اجتمعــت يف جنيــف يومــي ٥ و ٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ ويومــــي ٨ و ٩  - ١
أيار/مايو ٢٠٠١ اللجنة الدائمة املعنيـة بإزالـة األلغـام والتكنولوجيـات املتصلـة بذلـك، املنشـأة 
ــــدول األطـــراف واالجتمـــاع الثـــاين للـــدول  وفقــا ملقــررات وتوصيــات االجتمــاع األول لل

األطراف. 
وقد ووفق يف االجتماع الثاين للدول األطراف، وفقا للفقرة ٢٨ من التقرير اخلتـامي،  - ٢
على أن تتوىل بريو وهولندا الرئاسة املشتركة للجنة الدائمة، مع إسـناد منصـيب مقـرري اللجنـة 

الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتكنولوجيات املتصلة بذلك، بعد إدماجها، إىل أملانيا واليمن. 
وقـد سـجل كمشـاركني يف أحـــد هذيــن االجتمــاعني أو يف كليــهما ممثلــون حلــوايل  - ٣
٨٠ دولـة واملفوضيـة األوروبيـة واألمـم املتحـدة، ومنظمـة الـدول األمريكيـة، واللجنـة الدوليـــة 
للصليـب األمحـر، واحلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة وعديـد مـن الوكـــاالت األخــرى ذات 

الصلة. 
وتلقت اجتماعات اللجنة الدائمة دعما إداريا من مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام  - ٤

لألغراض اإلنسانية. 
وقدمت الترمجة الفورية باللغتني األسـبانية والفرنسـية جللسـة عقدهـا االجتمـاع الثـاين  - ٥

استغرقت نصف يوم. 
املسائل اليت استعرضتها اللجنة الدائمة   ثانيا -

نظـرت اللجنـة الدائمـة يف التقـدم احملـرز يف عمليـة اسـتعراض وتنقيـــح املعايــري الدوليــة  - ٦
إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية الـيت اضطلعـت ـا دائـرة األمـم املتحـــدة لألعمــال املتعلقــة 
باأللغام مبساعدة من مركز جنيف الدويل إلزالة األلغــام لألغـراض اإلنسـانية. ومت االنتـهاء مـن 
إعداد املشروع األول للمعايري الدولية إلزالة األلغام لألغـراض اإلنسـانية وعمـم علـى اجلـهات 
املعنية صاحبة املصلحة. كمـا أنـه متـاح يف قـرص مدمـج (سـي دي) ويف موقـع مركـز جنيـف 
الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية على الشبكة العامليـة. ودارت مناقشـة فيمـا بـني مجيـع 
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املشاركني حول أمهية ونفع املعايري املنقحـة. وأحـاطت اللجنـة الدائمـة علمـا بتعليقـات الفريـق 
العامل املعين باألعمال املتعلقة باأللغام التابع للحملة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة بشـأن اآلثـار 
اليت ميكن أن تترتب على املعايري الدولية إلزالة األلغام لألغـراض اإلنسـانية، ومنـها مـا تنطـوي 
عليه من تكـاليف إضافيـة ميكـن أن تفـرض حتديـات إداريـة علـى مراكـز األمـم املتحـدة املعنيـة 

باألعمال املتعلقة باأللغام وغري ذلك من برامج األعمال املتعلقة باأللغام. 
وأصـــدر برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي الدراســـة املتعلقـــة باســـتخدام التحليـــــل  - ٧
االجتمـاعي - االقتصـادي يف التخطيـط لألعمـال املتعلقـة باأللغـام الربيـة وتقييمـها، الـيت كـــان 
التقدم احملرز فيها موضع متابعة منذ السنة األوىل من السنوات اليت تتخلل الدورات. وقد أعـد 

تلك الدراسة للربنامج اإلمنائي مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. 
وتلقـت اللجنـة الدائمـة تقـارير مرحليـة عـن عمليـــات املســح الــيت أجراهــا يف اآلونــة  - ٨
األخرية مركز األعمال املتعلقة مبسح حقول األلغام يف اليمن وتشاد لآلثار املترتبة على األلغـام 
األرضيـة (وهـي عمليـات كـانت تعـرف يف السـابق باسـم عمليـات املسـح علـى املســتوى ١)، 
وعن التخطيط لعمليات مسـح جديـدة. وقـد لقيـت هـذه العمليـات تـأييدا هـائال، حيـث نظـر 

إليها على أا أداة إجيابية لألعمال املتعلقة باأللغام. 
وتلقـت اللجنـة الدائمـــة أيضــا تقــارير بواســطة العــرض املقــدم مــن املنظمــة الدوليــة  - ٩
للمعوقني/احلملة الدولية حلظر األلغام الربية - الفريـق العـامل املعـين باألعمـال املتعلقـة باأللغـام 
حـول البيئـة التشـغيلية املواتيـة إلزالـة األلغـام، ومـن املبـادرة األملانيـة حلظـر األلغـام الربيـة حــول 
اخلطوط األساسية واملبادئ اخلاصـة باألعمـال املتعلقـة باأللغـام. وقـدم املركـز الـدويل لبحـوث 
السالم يف أوسلو عرضا حول املشروع املسمى �تقـدمي املسـاعدة للمجتمعـات احملليـة املوبـوءة 
باأللغام�. وتبني من اخلربات اليت عرضتـها املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة باألعمـال املتعلقـة 
بإزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية أن إشـراك اتمعـات احملليـة املوبـوءة باأللغـــام يف العمليــات 

املتعلقة باأللغام له أمهية حامسة لنجاح هذه العمليات. 
وعرضت منظمة الدول األمريكية كيفيـة االضطـالع باألعمـال املتعلقـة باأللغـام علـى  - ١٠
الصعيد اإلقليمي يف األمريكتني. وكان من رأي اللجنة الدائمـة أن النـهج اإلقليمـي ـج ميكـن 

أن يكون له أثر إجيايب بالغ يف األنشطة املتعلقة باأللغام. 
وعرضـت دائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام آخـر املعلومـات عـن قــاعدة  - ١١
بياناا اخلاصة باألعمال املتعلقة باأللغـام، وعـن برنـامج األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة الـذي 
يضـم جمموعـة املشـاريع اخلاصـــة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام، وعمليــات النــداءات املوحــدة، 



02-2078623

APLC/MSP.3/2001/1

والنداءات اليت تنصب علـى قطـر/برنـامج بعينـه، واجتماعـات املـائدة املسـتديرة، واالتصـاالت 
اجلارية، والتربعات املالية، ومنها الصندوق االستئماين للتربعات. 

١٢ - وعرضـت احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة وثيقتـها التجميعيـــة الــيت تضــم مشــاريع 
املنظمات غري احلكومية. 

وأحاطت اللجنة الدائمة علما مبعلومات قيمة عن عمليـة التنسـيق وترتيـب األولويـات  - ١٣
اليت ميكن القيام ا باستعمال األدوات اليت وضعتها املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة باألعمـال 
املتعلقة بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية واألمم املتحـدة - مـن قبيـل األدوات املشـار إليـها يف 

الفقرات السابقة. 
ـــة الدائمــة تقــارير عــن التقــدم احملــرز يف تطويــر النظــام الــدويل إلدارة  وتلقـت اللجن - ١٤
األعمال املتعلقة باأللغام الـذي يقـوم مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية 

بإعداده، مبا يف ذلك برنامج التدريب الذي جيرى تنفيذه بالفعل يف بلدان خمتلفة. 
وتلقت اللجنة الدائمة آخر املعلومات عن اجلهود املضطلع ـا يف جمـال بنـاء القـدرات  - ١٥

الوطنية، مثل برنامج جامعة كرانفيلد للتدريب اإلداري. 
وأحيطـت اللجنـة الدائمـة علمـا بـالعروض املقدمـة مـن بعـض الـدول األطـراف حـــول  - ١٦
مشـكلة األلغـام يف بلداـا واألنشـطة املضطلـع ـا أو الـيت هـــي يف طــور التخطيــط مــن أجــل 

التصدي للمشكلة (اليمن، تشاد، بريو). 
وفيمـا يتعلـق بالتكنولوجيـات، قدمـت قطاعـات خمتلفـة عـددا مـن العـــروض - مبــا يف  - ١٧
ذلك البحث والتطوير - وجرت مناقشة مستفيضة علـى شـكل نـدوة يف اللجنـة الدائمـة أثنـاء 
ــــني التكنولوجيـــات  اجتماعــها الثــاين (أيــار/مــايو ٢٠٠١). وشــكلت احلاجــة إىل التوفيــق ب
واالحتياجات امليدانية مسـألة ثابتـة يف املناقشـة. وشـددت اجلـهات العاملـة يف ميـدان األعمـال 
ـــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية علــى احلاجــة إىل تكنولوجيــات تتســم باملالءمــة  املتعلقـة بإزال
والتكاليف الزهيدة وإمكانية التعويل عليها واالستدامة والتوافر يف املستقبل القريـب ال البعيـد، 
بـالنظر إىل اإلطـار الزمـين احملـدد بعشـر سـنوات لتطـهري منـاطق األلغـام حسـب مـــا تقضــي بــه 
ـــام لألغــراض  االتفاقيـة. وال اعـتراض للجـهات العاملـة يف ميـدان األعمـال املتعلقـة بإزالـة األلغ
اإلنسـانية علـى القيـام بعمليـات البحـث والتطويـر، إال أـا شـددت مـــرة أخــرى علــى إحلــاح 
احلاجــة إىل تطــهري منــاطق األلغــام وإىل دعــم وحتســني أســاليب التطــهري احلاليــة الــيت ثبتــت 

صالحيتها. 
 



2402-20786

APLC/MSP.3/2001/1

اإلجراءات املتخذة فيما يتصل بتطوير وسـائل وأدوات حمـددة مـن أجـل  ثالثا -
 املساعدة يف تنفيذ االتفاقية 

مبساعدة من مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، توشـك دائـرة  - ١٨
األمم املتحدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام علـى االنتـهاء مـن وضـع النسـخة النهائيـة مـن املعايـري 
الدولية اجلديدة إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية حبلول صيف ٢٠٠١. وجيـري عقـد حلقـات 
عمل إقليمية لتعريف البلدان باملعايري الدولية إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. وقد تلقـى كـل 
من مركــز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية و دائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال 

املتعلقة باأللغام مقترحات من بعض البلدان (بريو وكندا). 
وجيـري باسـتمرار اسـتكمال قـاعديت البيانـــات لــدى دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال  - ١٩
املتعلقة باأللغام واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية إذ جيري التعبري دومـا عـن مـا ينطـوي عليـه 

ذلك من فائدة. 
وستتم ترمجة املعايري الدولية إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية إىل لغات األمم املتحـدة  - ٢٠

خالل عام ٢٠٠٢ بعد إقرار اجلمعية العامة هلا يف عام ٢٠٠١. 
ـــال املتعلقــة باأللغــام يف مزيــد مــن  وجيـري بنجـاح تنفيـذ النظـام الـدويل إلدارة األعم - ٢١
البلدان. ويتوخى مشـروع هـذا النظـام تطويـر العنـاصر امليدانيـة والعامليـة وترمجتـها إىل خمتلـف 
اللغات (اللغات األوىل املستهدفة: الفرنسية واألسبانية والربتغاليـة والروسـية والعربيـة) - بـدءا 

من صيف عام ٢٠٠١، إىل جوار نشر املشروع والتدريب عليه. 
وأحاطت اللجنة الدائمة علما بـأن مرصـد األلغـام األرضيـة سينشـر تقريـره الثـالث يف  - ٢٢
موعد مناسب لعرضه على االجتماع الثالث للدول األطراف، وبأنه مت طلـب متويـل مـن أجـل 

إكمال التقرير. 
وقد افتتح مركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية نسـخة جديـدة مـن  - ٢٣
ــامج  موقعـه علـى الشـبكة العامليـة تتضمـن معلومـات إضافيـة عـن األعمـال الـيت يضطلـع ـا برن

العمل فيما بني الدورات وجلنته الدائمة. 
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ـــذ  اإلجـراءات املتخـذة أو الـيت جيـري العمـل علـى اختاذهـا مـن أجـل تنفي رابعا -
 االتفاقية 

يضطلع مركز األعمال املتصلة مبسح حقـول األلغـام بعـدد مـن عمليـات مسـح اآلثـار  - ٢٤
املترتبـة علـى األلغـام األرضيـة، ويزمـع االضطـالع بعـدد آخـر منـها بالتنسـيق مـع دائـرة األمـــم 

املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام. 
إكمـال كتـاب دليـــل عــن املبــادئ التوجيهيــة االجتماعيــة - االقتصاديــة اســتنادا إىل  - ٢٥
ــــام حـــول التحليـــل  الدراســة الــيت قــامت ــا دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغ

االجتماعي - االقتصادي. 
عقـدت جامعـة كرانفيلـد دورـا الدراسـية األوىل لكبـار املديريـن الذيـن يتولــون إدارة  - ٢٦
األعمال املتعلقة باأللغام وذلك يف الفترة متوز/يوليه - أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. وعقد بعد ذلـك 

عدد من الدورات الدراسية األخرى. 
ستعد األمم املتحدة خطة استراتيجية مخسية لألعمال املتعلقة باأللغام، تشـمل خمتلـف  - ٢٧
األعمدة اليت تقوم عليها األعمال املتعلقة باأللغام (الدعـوة، ونشـر الوعـي باأللغـام، ومسـاعدة 

الضحايا، وإزالة األلغام، وتدمري املخزونات). 
ميكن أن يبدأ الربنامج املتكامل لالختبار والتقييم املنشأ حديثا تقدمي مسـاعدة مسـتقلة  - ٢٨

وعلمية وغري متحيزة يف جمال اختبار وتقييم التكنولوجيات. 
 

توصيات اللجنة الدائمة   خامسا -
حيتاج األمر إىل إجـراء مشـاورات أخـرى وأوسـع نطاقـا بشـأن املعايـري الدوليـة إلزالـة  - ٢٩

األلغام لألغراض اإلنسانية لكفالة صالحيتها للتطبيق. 
وستراعى يف هذه املعايـري املقترحـات الـيت تنبثـق مـن حلقـات العمـل اإلقليميـة - الـيت  - ٣٠

عقدت بالفعل أو املزمع عقدها - حول هذا املوضوع. 
ـــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية يف برامــج  جيـب إدخـال املعايـري الدوليـة اجلديـدة إلزال - ٣١

التدريب. 
ــام  علـى مجيـع اجلـهات صاحبـة املصلحـة أن تقـوم بدراسـة املعايـري الدوليـة إلزالـة األلغ - ٣٢

لألغراض اإلنسانية وتقييمها وباقتراح حتسينات هلا. 
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توخيا النتشار العمل باملعايري الدولية إلزالة األلغام لألغـراض اإلنسـانية، أوصـي بقـوة  - ٣٣
بترمجتها إىل خمتلف اللغات. 

أوصت اللجنة الدائمة بأن يتم نشر الدراسة املتعلقة باستخدام التحليـل االجتمـاعي -  - ٣٤
االقتصادي يف التخطيط لألعمـال املتعلقـة باأللغـام األرضيـة، وال سـيما كتـاب الدليـل اخلـاص 

ا، وترمجتها إىل خمتلف اللغات. 
حتســني إشــراك اتمعــات احملليــة املوبــوءة باأللغــام يف التخطيــط للعمليــات املتعلقـــة  - ٣٥

باأللغام وتنفيذها. 
جيـب أن تسـاهم اجلـهات صاحبـة املصلحـة يف بنـاء القـدرات الوطنيـة - مبـــا يف ذلــك  - ٣٦
التدريب واملســتوى اإلداري - ألن ذلـك يشـكل شـرطا أساسـيا لنجـاح أي برنـامج لألعمـال 

املتعلقة باأللغام. 
ينبغي أن يستمر إجراء عمليات املسح اإلقليمية لآلثار املترتبة على األلغام الربيـة (الـيت  - ٣٧
كانت تعرف يف السابق باسم عمليات املسح على املستوى ١) من أجل احلصــول علـى تقييـم 

جيد للمشكلة ولالحتياجات يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام. 
ينبغـي أن يسـتمر مشـروع النظـام الـدويل إلدارة األعمـال املتعلقـة باأللغـــام يف تطويــر  - ٣٨

عناصره وأنشطته، وال سيما العناصر املتعلقة بالتدريب. 
ـــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام  ينبغـي مواصلـة اسـتكمال األدوات اإلعالميـة (مرك - ٣٩
لألغـراض اإلنسـانية، ودائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام، واحلملـة الدوليـة حلظــر 

األلغام الربية، وما إىل ذلك) وإتاحتها على اإلنترنت وبسائر الوسائل. 
ــــة املصلحـــة يف إعـــداد اخلطـــة  ينبغــي أن تنســق األمــم املتحــدة مــع اجلــهات صاحب - ٤٠

االستراتيجية اخلمسية املقبلة لألعمال املتعلقة باأللغام. 
ينبغي أن تعرض الدول األطراف خـالل السـنة املتخللـة للـدورات رؤيتـها العامـة ألثـر  - ٤١
مشـكلة األلغـام علـــى بلداــا واالســتراتيجيات والــربامج واملشــاريع اخلاصــة بــالتصدي هلــذه 

املشكلة. 
وضع ج جديد لتكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام، األمر الـذي يتطلـب تكـامال  - ٤٢
أوثـق بـني عمليـــات إزالــة األلغــام وعمليــات البحــث والتطويــر، واألفضــل أن يكــون حمــرك 

العمليات األخري هو املطالب امليدانية (ج االنطالق من القاع إىل القمة). 
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٤٣ - تلبيـة الطلـــب علــى املعــدات البســيطة و/أو اســتنباط تكنولوجيــات بســيطة صاحلــة 
لالستعمال. وجيب أن تراعي يف التكنولوجيـات أربعـة عنـاصر: السـالمة، واإلنتاجيـة، وفعاليـة 

التكاليف، واالستدامة. 
ــــدم ـــا  النظــر خــالل الســنة القادمــة املتخللــة للــدورات يف مقترحــات وأفكــار يتق - ٤٤
املشاركون خالل هذه السنة بشأن كيفيـة حتقيـق تنسـيق واف بـالغرض لتطويـر تكنولوجيـات 

لألعمال املتعلقة باأللغام، من قبيل تعيني جهة وطنية لتنسيق مسائل التكنولوجيا. 
مطالبـة أمانـة الربنـامج املتكـامل لالختبـار والتقييـم ببـدء اختبـار وتقييـم تكنولوجيـــات  - ٤٥

األعمال املتعلقة باأللغام وبتقاسم خرباا. 
النظر يف وضع آليات لكفالة الفعالية يف تنفيذ املادة ٦ من االتفاقية (نقـل التكنولوجيـا  - ٤٦

وتقدمي املساعدة). 
إعداد جدول أعمال أكثر اتساقا وموضوعيـة للسـنة القادمـة املتخللـة لـدورات اللجنـة  - ٤٧

الدائمة. 
 

مراجع الوثائق الداعمة   سادسا -
املشـروع املنقـح للمعايـري الدوليـة إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية. ميكـن اإلطـــالع  - ٤٨
على املعلومات اخلاصـة بـه يف موقـع مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية 
على الشبكة العامليـة (www.gichd.ch). وميكـن االطـالع علـى نـص املعايـري الدوليـة يف املوقـع 

 .www.mineclearancestandards.org :التايل
دراسة الربنامج اإلمنـائي املتعلقـة بالنـهج االجتماعيـة - االقتصاديـة املتبعـة يف األعمـال  - ٤٩
املتعلقة باأللغام (متاحة يف موقـع دائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام علـى الشـبكة 

العاملية). 
ميكن االطالع علـى التقـارير السـنوية لــ �مرصـد األلغـام األرضيـة� يف موقـع مرصـد  - ٥٠
ـــــة الدوليــــة حلظــــر األلغــــام الربيــــة علــــى الشــــبكة العامليــــة:  األلغـــام الربيـــة التـــابع للحمل

 .www.icbl.org/lm/

ـــــر األلغــــام الربيــــة علــــى الشــــبكة العامليــــة  تتوفـــر يف موقـــع احلملـــة الدوليـــة حلظ - ٥١
(www.icbl.org) كمية كبرية من املعلومـات عـن أعمـال اللجنـة الدائمـة يف السـنوات املتخللـة 
ـــة  للـدورات ووثائقـها، مبـا يف ذلـك صحـائف معلومـات وأخـر املعلومـات يف السـنوات املتخلل
للدورات. كما تتوفر معلومـات بشـأن الفريـق العـامل املعـين باألعمـال املتعلقـة باأللغـام التـابع 
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للحملة الدولية حلظر األلغام الربية، ومبادئ باد هونيف التوجيهية، وجمموعة املشـاريع املتصلـة 
باأللغام، والدراسة املتعلقة بإجياد بيئة تشغيلية مواتية إلزالة األلغام. 

ـــــى جمموعــــة مشــــاريع األمــــم املتحــــدة املتصلــــة باأللغــــام يف  ميكـــن االطـــالع عل - ٥٢
ــــــرة األمـــــم املتحـــــدة لألعمـــــال املتعلقـــــة باأللغـــــام علـــــى الشـــــبكة العامليـــــة  موقــــع دائ

 .(www.un.org/Depts/dpko/mine/index.html)
ميكن االطالع علـى اسـتثمارات األمـم املتحـدة يف جمـال األعمـال املتعلقـة باأللغـام يف  - ٥٣
املوقع التايل على الشـبكة العامليـة: www.webapps.dfaitmaeci.gc.ca/mai/frameset.asp، كمـا 

أا متاحة عن طريق موقع دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام على الشبكة العاملية. 
ميكن االطالع يف موقع مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية علـى  - ٥٤
الشـبكة العامليـة علـى التقـارير والوثـائق األخـرى املتصلـة باجتمـاعي اللجنـة الدائمـة يف كــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠ وأيار/مايو ٢٠٠١. 
ميكن االطالع يف موقع مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية علـى  - ٥٥

الشبكة العاملية على معلومات عن النظام الدويل إلدارة األعمال املتعلقة باأللغام. 
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التقريـر املقـدم إىل االجتمـاع الثـالث للـدول األطـــراف يف االتفاقيــة مــن 
اللجنـة الدائمـــة املعنيــة مبســاعدة الضحايــا وإعــادة إدماجــهم اجتماعيــا 

  واقتصاديا والتوعية خبطر األلغام 
مقدمة  أوال -

اجتمعت يف جنيف يومي ٤ و ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ويومي ٧ و ٨ أيـار/  - ١
ـــا  مـايو ٢٠٠١ اللجنـة الدائمـة املعنيـة مبسـاعدة الضحايـا وإعـادة إدماجـهم اجتماعيـا واقتصادي
والتوعيـة خبطـر األلغـام، املنشـأة وفقـا ملقـررات وتوصيـات االجتمـاع األول للـــدول األطــراف 
الذي انعقد يف الفترة من ٣ إىل ٧ أيار/مايو ١٩٩٩ واالجتماع الثاين للـدول األطـراف الـذي 

انعقد يف الفترة من ١١ إىل ١٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. 
وقد ووفق يف االجتماع الثاين للدول األطراف، وفقا للفقرة ٢٨ مـن التقريـر اخلتـامي  - ٢
لالجتماع الثاين للدول األطراف، على أن تتـوىل نيكـاراغوا واليابـان الرئاسـة املشـتركة للجنـة 

الدائمة، على أن تتوىل كندا وهندوراس منصيب املقررين املشاركني. 
ومتشـيا مـع روح التعـاون العملـي وضـم اجلميـع وتكريسـا لـروح الزمالـة الـيت ينطــوي  - ٣
عليها برنامج فترة ما بـني الـدورات، فتـح بـاب االشـتراك يف اجتمـاعي اللجنـة الدائمـة جلميـع 
الدول املهتمة باألمر واملنظمـات ذات الصلـة. وقـد سـجل كمشـاركني يف هذيـن االجتمـاعني 
ما يربو على ٧٠ دولة منها عدد من الـدول الـيت ليسـت أطرافـا يف االتفاقيـة، إىل جـوار عديـد 
مـن املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، ومنـها احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـــام الربيــة 

واللجنة الدولية للصليب األمحر. 
وقدم مركز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية دعمـا إداريـا وتنظيميـا  - ٤
بـالغ القيمـة للجنــة الدائمــة، األمــر الــذي لقــي تقديــرا مجــا مــن الرئيســني املشــاركني ومــن 

املشتركني يف االجتماع. 
 

املسائل اليت استعرضتها اللجنة الدائمة  ثانيا -
نظم عمل اللجنة الدائمـــة على حنو من شأنه أن ينهــض باألعمال الـيت اضطلعـت ـا  - ٥
اللجنة الدائمة يف الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ وذلك عن طريق تقييم تنفيذ أنشـطة تقـدمي املسـاعدة 
للضحايـا والتثقيـف اهلـادف إىل التوعيـة خبطـر األلغـام، وحتديـد اإلجـــراءات امللموســة املتصلــة 
ـــع الســتة التاليــة: (أ) إعــالء  بذلـك. ويف هـذا السـياق تنـاولت اللجنـة الدائمـة جمـاالت املواضي
أصـوات النـاجني مـن األلغـام الربيـة؛ و (ب) الربـط بـني املـوارد واالحتياجـات؛ و (ج) تطبيــق 
الـدروس املسـتفادة فيمـا يتصـل بتنسـيق تقـدمي املســـاعدة للضحايــا؛ و (د) املبــادئ التوجيهيــة 
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ونشر املعلومات وإدارة املعلومات؛ و (هــ) اإلدمـاج االجتمـاعي واالقتصـادي؛ و (و) التوعيـة 
خبطر األلغام.  

إعـالء أصـــوات النــاجني مــن األلغــام الربيــة: أحيطــت اللجنــة الدائمــة علمــا بــأن  - ٦
االستماع إىل حديث الناجني من األلغام الربية عن ما لقيوه من مشـاق شـخصية مـن شـأنه أن 
خيدم قضية النـاجني بتذكـري اخلـرباء والدبلوماسـيني بـأن املسـائل املعقـدة املطروحـة متـس بشـرًا 
أحياء. غري أنه أشري إىل أنه وقد متت جمموعة من األعمال يف فترة ما بـني الـدورات فقـد حـان 
األوان لتعميق ممارسة ضم اجلميع من حيث كفالـة إشـراك النـاجني مـن األلغـام الربيـة إشـراكا 

فعاال يف التعبري عن احتياجام ويف تقرير الوسائل اليت تفي ذه االحتياجات. 
وناقشت اللجنة الدائمة الوسائل الكفيلة بإعالء أصوات ضحايـا األلغـام الربيـة، مبـا يف  - ٧
ذلـك إقامـة شـبكات مـن األشـخاص املعوقـني للمسـاعدة علـــى محايــة حقوقــهم ومصاحلــهم، 
ووضع تشريعات حلماية املعوقني والنهوض مبعيشتهم، وفكرة وضع برنامج للتدريـب القيـادي 
لتعزيـز مشـاركة النـاجني مـن األلغـام الربيـة يف أعمـال اللجنـــة الدائمــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ُذكِّرت اللجنة الدائمـة ببعـض التحديـات الـيت ينطـوي عليـها تعميـق ضـم النـاجني مـن األلغـام 
الربيـة، مبـا يف ذلـك واقـع أن النـاجني مـن األلغـام الربيـة ال حيتلـون يف العـادة مواقـع الســلطة أو 
صنع القرار، وواقع أن هناك حتديات خاصـة تواجـه األشـخاص املصـابني بعاهـات متنعـهم مـن 

ممارسة االتصال. 
الربط بني املوارد واالحتياجات: ناقشت اللجنة الدائمة ما هو معروف عن املستوى  - ٨
احلايل لالحتياجات فيما يتعلق بتقدمي املساعدة لضحايا األلغــام الربيـة. وسـلط الضـوء علـى أن 
اجلـهات الـيت تتـوىل األعمـال املتعلقـة باأللغـام ال تـزال تتعـامل مـع أرقـام تقريبيـة ضخمـة فيمـــا 
يتعلق بأعداد ضحايا األلغام الربية. وإذا كانت توجد يف بعـض احلـاالت بيانـات شـاملة نسـبيا 
بشأن عدد اإلصابات اجلديـدة، فـإن العيـوب الـيت تعتـور هـذه البيانـات تتمثـل يف أـا ال تـدل 
على العدد احلايل لضحايا األلغـام الربيـة أو غـريهم مـن املعوقـني. واقـترح عـدد مـن املؤشـرات 
ميكـن أن تسـتعمل كوســـيلة لعمــل تقييــم أكــثر فعاليــة لالحتياجــات العامليــة يف جمــال تقــدمي 

املساعدة للضحايا. 
والحظـت اللجنـــة الدائمــة أن املــوارد املتاحــة لتقــدمي املســاعدة للضحايــا ال تشــكل  - ٩
إال نسـبة مئويـة ضئيلـة مـن جممـوع التمويـل املقـدم لألعمـال املتعلقـة باأللغــام. وأشــري إىل أنــه 
بالنظر إىل تعدد مصادر األموال فقد يصعب بالنسـبة لبعـض املـاحنني جتنيـب مـوارد علـى وجـه 
الدقة لتقدمي املساعدة للضحايا. وباإلضافة إىل ذلك، سلط الضوء على أن تعدد املصـادر لـدى 

احلكومات املاحنة جيعل من الصعب الوقوف على املداخل الرئيسية للوصول إىل األموال. 
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تطبيـق الـدروس املسـتفادة فيمـا يتصـل بتنسـيق تقـدمي املسـاعدة للضحايـا: ناقشــت  - ١٠
اللجنة الدائمة املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليـها التنسـيق السـليم، والـدروس املسـتفادة ميدانيـا 
اليت ميكن أن تطبق يف أمـاكن أخـرى، والنمـاذج املمكنـة الـيت ميكـن أن تتبـع يف تنظيـم جـهود 
الدولة املوبوءة باأللغام يف جمال تقـدمي املسـاعدة للضحايـا. ويف هـذا الشـأن، اسـتفادت اللجنـة 
الدائمة من العروض املستفيضة اليت قدمـها أشـخاص مـن بلـدان موبـوءة باأللغـام. ولوحـظ أن 
التنسـيق الوطـين الفعـال مطلـوب لتحقيـق مـا يلـي: وضـع خطـط عمـل وطنيـة؛ وتنسـيق تقــدمي 
ـــة دون نشــوئها؛  اخلدمـات؛ وتسـهيل وضـع السياسـات؛ وسـد الثغـرات يف اخلدمـات واحليلول
وضمان عدالة توزيع اخلدمات؛ وتسهيل تقاسم املعلومات؛ وبناء القدرات الوطنيـة؛ وتشـجيع 
اإلحساس باالنتماء إىل األنشطة واملشاركة فيـها؛ وتنسـيق البحـوث؛ والعمـل كمركـز تنسـيق 

بني الشركاء الداخليني واخلارجيني أصحاب الشأن. 
وناقشت اللجنة الدائمة مسألة أن التنسيق الوطين ينبغي أن خيضع لطائفة من املبـادئ،  - ١١
منـها أن العمـل يف هـذا القطـاع يتطلـب التزامـا طويـل األجـل؛ وأنـه ينبغـي تلبيـة االحتياجــات 
األساسية؛ وأن احلاجة تدعو إىل القيام يف وقت واحـد باالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ وبوضـع 
األسـس للتنميـة طويلـة األجـل؛ وأن بنـاء القـدرات الوطنيـة علـى كـل املســـتويات هــو أســاس 
االستدامة على األجل الطويل؛ وأنه ينبغي إشراك املعوقني يف عملية صنـع القـرارات علـى كـل 
املسـتويات؛ وأن التنسـيق ليـس معنـاه التحكـم؛ وأن األمـر حيتـاج إىل إتبـاع طائفـة مـــن النــهج 
لتشجيع االبتكار والتنوع؛ وأن احلكومات يف األحوال اليت تسـود بعـد انتـهاء الصـراع تكـون 
يف الغالب قليلة املوارد؛ وأن هناك حاجة إىل تشجيع روح التعاون يف األوضاع اليت تقوم بعـد 

انتهاء الصراع. 
املبادئ التوجيهية ونشر املعلومات وإدارة املعلومات: ناقشت اللجنة الدائمة مسـألة  - ١٢
ــدمي  أنـه يوجـد رصيـد واف مـن األدوات الـيت ميكـن أن تسـاهم يف تتبـع املعلومـات املتعلقـة بتق

املساعدة للضحايا. وتلقت اللجنة الدائمة آخر املعلومات عن بعض تلك األدوات. 
وأشري إىل أن قواعد األمـم املتحـدة املوحـدة املتعلقـة بتسـاوي الفـرص للمعوقـني توفـر  - ١٣
للدول األطراف وغريها من اجلهات قدرا كبريا من اإلرشاد من حيث أا: (أ) تـربز الشـروط 
األساسـية ملشـاركة املعوقـني علـى قـدم املسـاواة مـع غـريهم؛ و (ب) تسـتهدف جمـــاالت مثــل 
التعليم والعمالة لتطبيق املشـاركة علـى قـدم املسـاواة؛ و (ج) حتـدد تدابـري التنفيـذ. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، أشـري إىل أن كــل الســلطات الوطنيــة/احلكوميــة واألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري 
ـــا تقــع عليــها  تمعـات احملليـة ينبغـي أن تقـوم بـدور كمـا أاحلكوميـة ومنظمـات املعوقـني وا

مسؤوليات يف جمال تنفيذ هذه القواعد. 
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وناقشت اللجنة الدائمة مسألة صعوبة تنفيذ قواعد األمم املوحـدة يف البلـدان املوبـوءة  - ١٤
ـــة ونقــص  باأللغـام، ال سـيما يف البلـدان الـيت تعوقـها مشـكلة االفتقـار إىل املـوارد التقنيـة واملالي
املعـدات. وسـلمت اللجنـة الدائمـة بـأن جنـاح وفعاليـــة تنفيــذ قواعــد األمــم املتحــدة املوحــدة 
يتطلبان قيام مشاركة منسقة تضم احلكومات واتمعات احملليـة واملؤسسـات واملنظمـات غـري 
احلكوميـة. ويف سـياق مناقشـة قواعـد األمـم املتحـدة املوحـدة، ُأعـرب عـــن احلاجــة إىل زيــادة 

مشاركة املعوقني يف وضع وتنفيذ السياسات واخلطط احلكومية. 
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي: أجرت اللجنة الدائمة حوارا شاسع النطاق حـول  - ١٥
االلتزام املقرر يف االتفاقية بتوفـري األمـوال إلدمـاج ضحايـا األلغـام الربيـة اجتماعيـا واقتصاديـا. 

وأولت اللجنة الدائمة اهتماما خاصا ملسألة إعادة التأهيل املهين والنفساين - االجتماعي. 
وفيما يتعلق بإعادة اإلدماج مهنيا، أشري إىل أن ضحايا األلغام الربيـة يف األحـوال الـيت  - ١٦
تسود بعد انتهاء الصراع ينال منهم عدد من العوامل، منـها جسـامة تـأثرهم أكـثر مـن غـريهم 
بالصراع، وقلة متكنهم من احلصول على السلع واخلدمـات، ونبذهـم اجتماعيـا، وقلـة متكنـهم 
من احلصول على خدمات التشـغيل وعلـى االئتمـان. وذكـر أن التغلـب علـى هـذه التحديـات 
يتطلب العمل بسياسات وبرامج إلعادة التأهيل املهين مع السري على ج واحـد وحتديـد سـلم 
األولويات يف تلبية االحتياجات وعمل تقييمات لسوق العمل لكفالة وجود صلة واضحة بـني 

التدريب والفرص احملتمل أن تكون متاحة بعد انتهاء الصراع. 
وفيمـا يتعلـق بإعـادة التـأهيل النفسـاين - االجتمـاعي، وجـه انتبـاه اللجنـة الدائمـــة إىل  - ١٧
أمهية تبادل املشورة فيما بني الناجني، وذهب القول إىل أن املشاكل الـيت يتعـرض هلـا النـاجون 
ليسـت مشـاكل بدنيـة بقـدر مـا هـي مشـاكل نفسـانية. وباإلضافـة إىل ذلـك، ُذكِّـــرت اللجنــة 
الدائمـة بأمهيـة الوقـوف علـى االحتياجـات بأسـلوب يقـوم علـى املشـــاركة، مــع العمــل علــى 
متكينــهم ودعمــهم اقتصاديــا بصــورة جمديــة مــن شــأا أن تــؤدي إىل متتعـــهم باالســـتقالل، 

وبضرورة إتباع ج مشويل. 
التوعيـة خبطـر األلغـام: قدمـت أمـام اللجنـة الدائمـة عـــروض عــن املبــادرات املتصلــة  - ١٨
بتحقيق تقدم يف برامج التوعيـة خبطـر األلغـام، كمـا تلقـت آخـر املعلومـات مـن منظمـة األمـم 
املتحدة للطفولة (اليونيسـيف) ومنظمـة الـدول األمريكيـة عـن تطـور اجلـهود املبذولـة يف جمـال 

التثقيف الوقائي يف البلدان املوبوءة باأللغام. 
وناقشت اللجنة الدائمة مسألة أن التقييم ميثل نشـاطا ضروريـا يف تنفيـذ برامـج جيـدة  - ١٩
للتوعية باألعمال املتعلقة باأللغـام. ومت التشـديد علـى أن األخطـاء الـيت تقـع يف برامـج التوعيـة 
خبطر األلغام ميكن أن تكون هلـا تكـاليف بشـرية وأن تـؤدي إىل تبديـد الوقـت واملـوارد. ومـن 
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الـدروس املسـتفادة مـن عمليـات التقييـم الـيت أجريـت أن اتمعـات احملليـة تنجـح يف الصمـــود 
بطريقـة أو أخـرى، وأن األفـراد يتوفـر لديـهم االسـتعداد للتصـدي للمخـــاطر عــن إدراك، وأن 
الربامج سيئة التنفيذ ميكن أن تتسبب يف ضـرر يفـوق الضـرر النـاجم عـن عـدم وجـود برامـج، 

وأن قياس أثر الربامج صعب ولكنه ليس مستحيال. 
 

اإلجراءات املتصلة بتطوير وسـائل وأدوات حمـددة مـن أجـل املسـاعدة يف تنفيـذ  ثالثا -
 االتفاقية 

رحبـت اللجنـة الدائمـــة باجلــهود املبذولــة مــن جــانب الفريــق العــامل املعــين بتقــدمي  - ٢٠
ـــال اســتكمال �جمموعــة  املسـاعدة للضحايـا التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة يف جم
برامـج تقـدمي املسـاعدة لضحايـا األلغـام الربيـة� يف وقـت مناسـب لعرضـها علـى االجتمـــاع 

الثالث للدول األطراف. 
ورحبت اللجنة الدائمة مبا قدمه الفريق العامل املعـين بتقـدمي املسـاعدة للضحايـا التـابع  - ٢١
للحملة الدولية حلظر األلغام الربيـة مـن إرشـاد للـدول األطـراف بشـأن الطريقـة الـيت ميكـن أن 
تتبعـها الـدول األطـراف يف اسـتعمال �النمـوذج يـاء� املنصــوص عليــه يف املــادة ٧ كوســيلة 

لإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة لتقدمي املساعدة للضحايا. 
وأحاطت اللجنة الدائمة علمـا مبـا تقـوم بـه الوكالـة السويسـرية للتنميـة والتعـاون مـن  - ٢٢
تطوير مستمر لـ �اإلطار االستراتيجي لتقدمي املساعدة للضحايا� بوصفه وسـيلة للمسـاعدة 
على إدماج عملية تقدمي املساعدة للضحايا يف إطار أعـرض يتكـون مـن اسـتراتيجيات للتعمـري 

والتنمية يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. 
وأحاطت اللجنة الدائمة علما بالتدابري املتخذة لتعزيز و/أو نشر األدوات التاليـة لتتبـع  - ٢٣
املعلومات املتعلقة بتقدمي املساعدة للضحايـا: (أ) قـاعدة بيانـات خدمـات إعـادة التأهيـل الـيت 
جيري استخدامها يف أربعة بلدان مع وجود خطط لتوسيع اسـتخدامها يف سـتة بلـدان أخـرى؛ 
و (ب) نظام إدارة املعلومات اخلاص باألعمال املتعلقة باأللغام، الذي سيصدر عنه تقريـر يف 
عـام ٢٠٠١ عـن الوقـائع/احلـوادث؛ و (ج) مشـروع جتميـع البيانـات التـابع ملنظمـة الصحـــة 
العاملية اجلاري تنفيذه يف أفريقيا؛ و (د) الدليل املعنون قياس الوقـائع واإلصابـات الناجتـة عـن 

األلغام الربية وقدرات توفري الرعاية. 
واختـذ الرئيسـان املشـاركان إجـراءات للوقـوف علـى مراكـز تنســـيق تقــدمي املســاعدة  - ٢٤
للضحايا، وأعلنا االلتزام بتوزيع قائمة مبراكز التنسيق لتسهيل نشر املعلومات على حنـو أكـثر 

فعالية. 
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ووزع الرئيسـان املشـاركان نسـخة باللغـة اإلنكليزيـة مـن جتميـع للمبـادئ التوجيهيــة  - ٢٥
وأفضل املمارسات واملنهجيات املتعلقة بتقدمي املساعدة للضحايا وأعلنا عن االلتزام بـإصدار 

طبعتني باللغتني األسبانية واإلنكليزية. 
وأحــاطت اللجنــة الدائمــة علمــا بالتدابــري املتخــذة لتوزيــع مبــادئ األمــم املتحــــدة  - ٢٦
التوجيهية للتثقيف مـن أجـل التوعيـة خبطـر األلغـام والذخـائر غـري املنفجـرة، وبترمجـة هـذه 

املبادئ التوجيهية إىل مثاين لغات. 
 

اإلجراءات املتخذة أو اليت جيـري العمـل علـى اختاذهـا مـن أجـل املسـاعدة علـى  رابعا -
 تنفيذ االتفاقية 

أعربت اللجنة الدائمة عن ترحيبها احلار، باسم الفريق العـامل املعـين بتقـدمي املسـاعدة  - ٢٧
للضحايا التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية، باملبادرة اليت قـامت ـا شـبكة النـاجني مـن 
األلغـام الربيـة للعمـل علـى توسـيع نطـاق إشـراك النـاجني مـــن األلغــام الربيــة يف املســائل الــيت 
متسهم، مبا يف ذلك ضرورة تعميق املشاركة يف وضع وتنفيذ برامج األعمـال املتعلقـة باأللغـام. 
وبوجه خاص، أعربت اللجنة الدائمـة عـن تشـجيعها القـوي لألعمـال الـيت تضطلـع ـا شـبكة 
الناجني من األلغام الربية يف جمال تنسيق مبادرة �إعالء أصـوات النـاجني مـن األلغـام الربيـة�، 
ــاة�  الـيت تنطـوي علـى برنـامج تدريـب يرمـي إىل تكويـن جمموعـة أساسـية مـن �النـاجني الدع
الذيـن ميكـن هلـم املشـــاركة بنشــاط يف اجتماعــات اللجنــة الدائمــة والقيــام بــدور قيــادي يف 

جمتمعام احمللية. 
وأحـاطت اللجنـة الدائمـــة علمــا باجلــهود الــيت تقــوم ــا املنظمــة الدوليــة للمعوقــني  - ٢٨
وجـهات غريهـا مـن أجـل التخطيـط حللقـة عمـل إقليميـة بشـأن تقـــدمي املســاعدة للضحايــا يف 
جنوب شرق آسـيا، سـتنعقد يف تـايلند يف الفـترة مـن ٦ إىل ٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١. 
واألهداف الرئيسية هلذه احللقة هي توفري فرصة للجهات الناشطة يف املنطقــة لدراسـة ومناقشـة 
ـــد احمللــي وتبــادل اآلراء حــول  احلالـة واملسـائل املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة للضحايـا علـى الصعي

األساليب املستخدمة ملواجهة التحديات اليت حتددت يف خطط العمل القطرية. 
وأحاطت اللجنة الدائمة علما بـاإلجراءات املتخـذة مـن جـانب مركـز جنيـف الـدويل  - ٢٩
إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية ودائـرة األعمـال املتعلقـة باأللغـام التابعـة لألمـم املتحـــدة يف 
إطـار جـهودمها إلعـداد دراسـة بشـأن العالقـة بـني برامـج األعمـــال املتعلقــة باأللغــام، وتقــدمي 

املساعدة للضحايا. 
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وأحاطت اللجنة الدائمة علما جبـهود الفريـق العـامل املعـين بتقـدمي املسـاعدة للضحايـا  - ٣٠
التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية فيما يتعلق جبمع املعلومات عن األنشطة ذات الصلـة، 
ـــأهيل النفســاين - واالجتمــاعي، مبــا يف ذلــك  واملسـائل والشـواغل القائمـة يف جمـال إعـادة الت
ـــنطن  تركيـب حاسـوب خلدمـات الـربيد اإللكـتروين واجتمـاع لألطـراف املعنيـة انعقـد يف واش

العاصمة يوم ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠١. 
وأحاطت اللجنة الدائمـة علمـا بـاإلجراءات الـيت اختذهـا مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة  - ٣١
األلغـام لألغـراض اإلنسـانية لالضطـالع بدراسـة لتحســـني األدوات واالســتراتيجيات املتعلقــة 
بوسـائط اإلعـالم/االتصـال يف جمـال التثقيـــف للتوعيــة خبطــر األلغــام، عــن طريــق الدراســات 

االستقصائية امليدانية وأنشطة االتصال والتحليل. 
وأحـاطت اللجنـة الدائمـة علمـا بـاإلجراءات الـيت اختذـا منظمـــة رادا بــارنني لتنظيــم  - ٣٢

حلقة دراسية للتوعية خبطر األلغام يف عدن يف أوائل عام ٢٠٠١.  
 

توصيات اللجنة الدائمة   خامسا -
أوصي ببذل جهود لتعميـق ضـم النـاجني مـن األلغـام الربيـة عـن طريـق كفالـة إشـراك  - ٣٣
ــــيت توضـــع لتلبيـــة هـــذه  النــاجني إشــراكا فعــاال يف التعبــري عــن احتياجــام ويف الوســائل ال
االحتياجـات. ويف هـذا الســـياق، أوصــي بــأن يقــوم الفريــق العــامل املعــين بتقــدمي املســاعدة 
للضحايـا التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة مبواصلـة تنفيـذ مبادرتـه املســـماة �إعــالء 

أصوات الناجني من األلغام الربية� وبتوسيعها، مع التركيز على مناطق خمتلفة. 
وأوصـي بأنـه ملـا كـانت ثـروة مـن أدوات تتبـــع املعلومــات املتعلقــة بتقــدمي املســاعدة  - ٣٤
للضحايا تتوفر حاليا فإنه ينبغي بذل اجلهود لالسـتفادة مـن هـذه األدوات وتعزيزهـا بـدال مـن 

إجياد أية أدوات جديدة. 
وفيما يتعلق ببذل جهود لتقدمي املساعدة االجتماعية واالقتصادية للنــاجني مـن األلغـام  - ٣٥
الربية، فقد أوصي بـأن تقـوم اجلـهات املشـاركة يف مبـادرات ذات صلـة بـاألمر بـالنظر يف أمـر 

كيفية التغلب على احلواجز اليت تعترض حصول املعوقني على هذه املساعدة. 
وأوصـي بـأن تقـوم الـــدول واملنظمــات ذات الصلــة يف إطــار تقــدمي خدمــات إعــادة  - ٣٦
التأهيل املهين للناجني من األلغام الربية بالعمل على احلد من نواحي الضعف اليت يعـانون منـها 
وتشـجيعهم علـى االعتمـاد علــى الــذات. وباإلضافــة إىل ذلــك، أوصــي بــأن تقــوم اجلــهات 
الفاعلة، يف إطار تصميمها للمبادرات وتنفيذها، بـالنظر يف أمـر توفـري فـرص كافيـة لالسـتفادة 
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من آليات احلماية االجتماعيـة واألمـن االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك إعـادة التدريـب املـهين ويئـة 
الفرص للحوار االجتماعي واحلصول على عمل. 

وأوصـي بـأن تتقاسـم الـدول األطـراف واملنظمـات ذات الصلـة املعلومــات واخلــربات  - ٣٧
ـــن األقــران، ومــا تصادفــه  وبـأن يقـوم بينـها حـوار مفتـوح ومسـتمر حـول مبـادرات الدعـم م
الربامج من جناح وقصور، والوثائق املتعلقة بالربامج ذات الصلة. ويف هذا السياق، أوصي بـأن 
تقـدم األطـراف املهتمـة بـاألمر معلومـات إىل الفريـق العـامل املعـين بتقـدمي املســـاعدة للضحايــا 
التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية يف إطار الدور الذي يقـوم بـه تطوعـا كمركـز تنسـيق 

بشأن هذه املسألة. 
وأوصـي بـأن تســـتفيد األطــراف ذات الصلــة مــن مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة  - ٣٨
للتثقيف من أجل التوعية خبطر األلغام والذخائر غري املنفجـرة يف ختطيـط برامـج التوعيـة خبطـر 

األلغام وتنفيذها. 
ــــط الـــربامج  وأوصــي بــأن تــويل األطــراف صاحبــة الشــأن االعتبــار، يف إطــار ختطي - ٣٩

وتنفيذها، ألمهية تقييم برامج التوعية خبطر األلغام. 
وأوصي بأن يأخذ نظام إدارة املعلومات اخلاص باألعمال املتعلقة باأللغام يف احلسـبان  - ٤٠
موقع اتمعات احمللية املعرضة للخطر وخصائصها، وأن حيلل هـذه املعلومـات يف ضـوء احلالـة 

البيئية والثقافية واالجتماعية - االقتصادية لتلك اتمعات. 
وأوصي بأن يوىل االعتبار لتكريس مزيد مـن الوقـت أثنـاء اجتماعـات اللجنـة الدائمـة  - ٤١
ملناقشة مسألة التوعية خبطر األلغام. وباإلضافـة إىل ذلـك، أوصـي بـأن يسـند موضـوع التوعيـة 

خبطر األلغام إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتكنولوجيات املتصلة بذلك. 
وتعزيـزا للـرأي القـائل بـأن مهمـة اللجـان الدائمـة كلـها هـي حتديـد الوســائل العمليــة  - ٤٢
للمساعدة على تنفيذ االتفاقية، أوصـي بـأن يـويل مجيـع املشـاركني يف اللجنـة الدائمـة االعتبـار 
لتحويـل الكـم اهلـائل مـن املعلومـات واملشـــورة واالقتراحــات املقدمــة إىل اللجنــة الدائمــة إىل 

إجراءات ملموسة. 
 

الرجوع إىل الوثائق الداعمة   سادسا -
ميكن اإلطالع على جمموعة برامج تقـدمي املسـاعدة لضحايـا األلغـام الربيـة كمـا ميكـن  - ٤٣

ترتيلها يف املوقع: 
 .http://www.landminevap.org.
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ميكن اإلطالع على قاعدة بيانات خدمات إعادة التأهيل يف املوقع:  - ٤٤
 .http://www.lsndatabase.org/.

ميكـن اإلطـالع علـى دليـل قيـاس وقـائع وإصابـات األلغـام الربيـة والقـدرة علـى توفــري  - ٤٥
الرعاية كما ميكن ترتيله يف املوقع: 

 .http://www.phrusa.org/publications/measure_ landmine.htm.

ميكـن اإلطـالع علـى مبـادئ األمـم املتحـــدة التوجيهيــة للتوعيــة خبطــر األلغــام الربيــة  - ٤٦
والذخائر غري املنفجرة كما ميكن ترتيله يف املوقع: 

 .http://www.unicef.org/landguide/ guidelines.htm

ميكـن اإلطـالع علـى دراسـة مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية  - ٤٧
بشأن وسائط ورسائل التثقيف للتوعية خبطر األلغام الربية يف املوقع: 

 .http://gichd.ch/docs/studies/mine_awareness_media.htm.
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ـــات إىل االجتمــاع الثــالث للــدول  تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتدمـري املخزون
األطراف يف االتفاقية   

مقدمة  أوال -
ــــار/مـــايو  اجتمعــت يف جنيــف يــوم ٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ ويــوم ١٠ أي - ١
٢٠٠١ اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتدمـري املخزونـات، الـيت أنشـئت يف األصـل باسـم جلنـة اخلـــرباء 
الدائمة املعنية بتدمري املخزونات وفقـا ملقـررات وتوصيـات االجتمـاع األول للـدول األطـراف 

الذي انعقد يف الفترة من ٣ إىل ٧ أيار/مايو ١٩٩٩. 
وقد ووفق يف االجتماع الثاين للدول األطراف، وفقا للفقرة ٢٨ مـن التقريـر اخلتـامي  - ٢
لالجتماع الثاين للدول األطراف، علـى أن تتـوىل سـلوفاكيا وماليزيـا الرئاسـة املشـتركة للجنـة 

الدائمة، على أن تتوىل استراليا وكرواتيا منصيب املقررين املشاركني. 
وقـد سـجل كمشـاركني يف أحـــد هذيــن االجتمــاعني أو يف كليــهما ممثلــو مــا يربــو  - ٣
على ٨٠ دولة مـن الـدول األطـراف واللجنـة الدوليـة للصليـب األمحـر.واحلملـة الدوليـة حلظـر 

األلغام الربية وعديد من املنظمات األخرى ذات الصلة. 
ـــدويل إلزالــة  وتلقـت اللجنـة الدائمـة يف اجتماعيـها دعمـا إداريـا مـن مركـز جنيـف ال - ٤

األلغام لألغراض اإلنسانية. 
 

املسائل اليت استعرضتها اللجنة الدائمة  ثانيا -
اضطلعـت اللجنـة الدائمـــة بأعماهلــا يف جمــاالت املواضيــع التاليــة: تدمــري املخزونــات  - ٥
بوصفـه جـزء ال يتجـزأ مـن األعمـال املتعلقـة باأللغـام؛ واحلاجـة إىل ختصيـــص املــوارد بصــورة 
كافيـة ومنصفـة وإىل توجيـه تربعـات املـاحنني حسـب االحتياجـات؛ والـــدروس املســتفادة مــن 
دراسات احلاالت اإلفرادية الوطنية واإلقليمية؛ وضرورة مواصلة اللجنـة الدائمـة التركـيز علـى 

األعمال املقبلة وعلى مساعدة البلدان على االلتزام باملوعد احملدد بأربع سنوات. 
وأعـادت اللجنـة الدائمـة تـأكيد أن تدمـري املخزونـات، بوصفـــه �العــامود اخلــامس�  - ٦
لألعمال املتعلقة باأللغام، يشكل جزء ال يتجزأ مـن تنفيـذ االتفاقيـة، وأن االمتثـال لاللتزامـات 

املنصوص عليها يف املادة ٤ ينبغي أن حيظى بأولوية سياسية عالية. 
ونظرت اللجنة الدائمة يف عدد من املسائل العملية بغيـة إبـراز أمهيـة اهلـدف األساسـي  - ٧
الذي تصبو إليه اللجنة الدائمة، وهـو تيسـري اخلفـض السـريع والكبـري يف عـدد األلغـام املضـادة 

لألفراد املخزونة على نطاق العامل، وذلك بواسطة أمور منها ما يلي: 
ضمان األولوية السياسية لتدمري املخزونات؛  •
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استكمال وتقييم التقدم الشامل احملرز يف تدمري املخزونات؛ (مبا يف ذلك تقـدمي تقريـر  •
مرحلي عن املخزونات العاملية وتدمريها)؛ 

تأكيد التزامات البلدان وحقوقها مبوجب املادة ٤ من االتفاقية؛  •
مناقشـة مزايـا وعيـوب خمتلـــف طرائــق وتكنولوجيــات التدمــري الــيت جربتــها فــرادى  •

البلدان؛ 
تــأكيد دور املؤسســة العســكرية والقطــاع اخلــاص يف تدمــري املخزونــــات، حســـب  •

ما تتطلبه احتياجات كل بلد على حدة؛ 
ـــة واملاليــة والبيئيــة يف التخطيــط لــربامج تدمــري  مراعـاة االعتبـارات اللوجسـتية والتقني •

املخزونات؛ 
دراسة كل البدائل املمكنة للطرائق املتبعة حاليا يف تدمري املخزونات؛  •

التشديد على الدور الرئيسي للتخطيط والتنفيذ السـليمني للعمليـة املفضيـة إىل التدمـري  •
الفعلي للمخزونات؛ 

االعـتراف باحلاجـة إىل املسـاعدة املاليـة والتقنيـة – النـهج الثنائيـــة واملتعــددة األطــراف  •
واإلقليمية إزاء تدمري املخزونات؛ 

تضمني التقارير املقدمة مبوجب املادة ٧ معلومات عن تدمري املخزونات؛  •
التركيز على مسألة املخزونات األجنبية؛  •

إشراك وسائط اإلعالم وعامة اجلمهور يف عملية تدمري املخزونات؛  •
النظر يف آليات إلشراك الدول غري األطراف يف خفض خمزوناا.  •

 
اإلجراءات املتصلة بتطوير وسـائل وأدوات حمـددة مـن أجـل املسـاعدة يف تنفيـذ  ثالثا -

االتفاقية 
قامت دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقـة باأللغـام وكنـدا يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠  - ٨
بإنشـاء موقـع علـى الشـبكة العامليـة بشـــأن تدمــري املخزونــات وشــجعت الــدول علــى تقــدمي 
مسـامهات فيـه. وتشـمل املعلومـات الـيت يتضمنـها هـذا املوقـع املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة مــن 
برنامج األمم املتحدة بشأن تدمري املخزونات، كما يتضمن قائمة مبا يتصل بتدمري املخزونـات 
من شركات وخرباء وتكنولوجيات. ومن املعتقد أن وجود قائمة جامعـة مـن هـذا القبيـل مـن 
شأنه أن يوفر حلقة الوصل الـالزم قيامـها بـني البلـدان �املاحنـة� والبلـدان �املسـتفيدة� لـدى 

إنشاء هياكل تعاونية مستقبال. 
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وقد أثبت عقد حلقات دراسية للخرباء بشأن تدمري املخزونات جدواه كأداة لتقاسـم  - ٩
ـــوي عليــها تدمــري  الدرايـة الفنيـة واخلـربات يف جمـال التصـدي للمشـاكل والتحديـات الـيت ينط

املخزونات. 
وسـامهت املبـادرات الوطنيـة يف جـهود تدمـــري املخزونــات. ومثــال ذلــك أن املبــادرة  - ١٠
املسماة �حتدي ماناغوا� سامهت بصورة كبرية يف السرعة اليت حتققـت يف تدمـري املخزونـات 
ـــن أن  يف األمريكتـني. وهـذا املثـال امللمـوس علـى اتبـاع ـج إقليمـي يف تدمـري املخزونـات ميك

يطبق أيضا يف مناطق أخرى مثل أفريقيا وآسيا. 
 La ndmine) وأعرب عن بالغ التقدير للدور اهلـام الـذي يؤديـه مرصـد األلغـام الربيـة - ١١
Monitor) التابع للحملة الدولية حلظر األلغـام الربيـة يف اإلبـالغ عـن عمليـة تدمـري املخزونـات 

على الصعيد العاملي واملسامهة يف زيادة الشفافية حول هذه املسألة. 
 

اإلجراءات املتخذة أو اليت جيـري العمـل علـى اختاذهـا مـن أجـل املسـاعدة علـى  رابعا -
تنفيذ االتفاقية 

بقيـت مسـألة اسـتطالع سـبل إلجيـاد مـوارد إضافيـة ملشـــاريع تدمــري املخزونــات مــن  - ١٢
ااالت املثرية للقلق اليت مت تناوهلا يف اجتماعـات مـا بـني الـدورات. وجـرى النظـر يف خمتلـف 
النهج الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليميـة بوصفـها وسـائل ممكنـة اللتمـاس التمويـل ملشـاريع 
تدمري املخزونات. واستشهد باملبادرة الـيت قـام ـا جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية التـابع 
ملنظمة حلف مشال األطلسي يف ألبانيا كمثال من أفعل األنشطة على املسـاعدة يف جمـال تدمـري 

املخزونات. 
وعرضت وفود كثرية تقاسم جتارا يف جمال تدمـري املخزونـات، ال سـيما فيمـا يتعلـق  - ١٣
ــــة  مبزايــا وعيــوب خمتلــف طرائــق التدمــري. كمــا نوقشــت خمتلــف االعتبــارات املاليــة والتقني
واالجتماعيـة والبيئيـة، ومت التشـديد علـى بـذل العنايـة يف ختطيـط وتنفيـــذ العمليــة املفضيــة إىل 
التدمري الفعلي للمخزونات. كمـا مت التشـديد علـى ضـرورة النظـر يف إشـراك وسـائط اإلعـالم 

وعامة اجلمهور يف عملية تدمري املخزونات. 
ونوقش أيضا دور دائرة األمم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام ودور برنـامج األمـم  - ١٤
املتحدة اإلمنائي يف تسهيل مشاريع تدمري املخزونات. وُذكر أن الربنامج اإلمنائي لـه وجـود يف 
١٣٧ بلدا يف مجيع أحناء العامل، ولذلك يقوم الربنامج اإلمنائي يف البلدان اليت ليـس فـها وجـود 
لدائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام بـدور حلقـة الوصـل األوىل إن مل تكـن الوحيـدة 
يف معظم األحيان مع املاحنني اخلارجيني. ولئن كانت وكاالت األمم املتحدة تشـارك عـادة يف 
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تسـهيل أنشـطة إزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، فـال ينبغـي اسـتبعاد إمكانيـــة توســيع نطــاق 
أنشطتها لتشمل تيسري تدمري املخزونات. 

وقامت الدول األطراف اليت قـررت التخلـص متامـا مـن خمزوناـا مـن األلغـام املضـادة  - ١٥
لألفراد بشرح األساس املنطقي الذي استندت إليه يف ذلك. أما البلـدان العديـدة األخـرى الـيت 
ـــا ألحكــام املــادة ٣ مــن  احتفظـت يف األصـل مبخـزون كبـري مـن األلغـام املضـادة لألفـراد وفق
االتفاقية فقد اختذت خطوات مشجعة وإجيابية لتخفيـض العـدد الشـامل مـن خمزونـات األلغـام 

املضادة لألفراد. 
وعقدت يف بوينس آيرس، األرجنتني، يف يومي ٦ و ٧ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠  - ١٦
حلقة العمل اإلقليمية بشأن تدمـري املخزونـات، الـيت أطلقـت فيـها مبـادرة �حتـدي مانـاغوا�. 
والغرض من هذه املبادرة هو مساعدة الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكيـة علـى وضـع 
وتنفيذ خطط عمل وطنية لتدمري املخزونات، وحتديد املوارد التقنيـة والتمويـل ممـا يلـزم لتدمـري 
املخزونـات، وتسـهيل إصـدار الشـهادات الدوليـة، واملســـاعدة يف تلبيــة أيــة متطلبــات أخــرى 
تدخل يف نطاق قدرات ووالية منظمة الدول األمريكية. ومن الناحية الفعلية، حـددت مبـادرة 
حتدي ماناغوا ثالثة أهداف تتمثل يف ما يلي: (أ) أا حثـت الـدول املوقعـة علـى اتفاقيـة أوتـوا 
يف األمريكتــني علــى االنضمــام إىل الــدول األطــراف البــالغ عددهــا ٢٧ دولــة مــن املنطقــــة 
بـالتصديق علـى االتفاقيـة، وبذلـك تتـم احملافظـة علـى قـوة الدفـــع السياســية يف املنطقــة لتنفيــذ 
االتفاقية؛ و (ب) أا شجعت الدول األطراف علـى إكمـال تقاريرهـا مبوجـب املـادة ٧، بغيـة 
تشـجيع مزيـد مـن الشـفافية؛ و (ج) أـا اسـتهدفت إكمـال تدمـري مجيـع املخزونـات يف مجيـــع 
الـدول األمريكيـــة حبلــول موعــد انعقــاد االجتمــاع الثــالث للــدول األطــراف يف مانــاغوا يف 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
ــــة  وعقــدت يف بودابســت، هنغاريــا، يف يومــي ١ و ٢ شــباط/فــرباير ٢٠٠١، احللق - ١٧
الدراسية بشأن تدمري األلغـام انحـة (PFM1 و PFM1S). وكـان الغـرض الرئيسـي مـن هـذه 
احللقة الدراسية هو احلفز على إجراء حوار تقين بشأن مشكلة األلغام انحة فيما بـني البلـدان 
ـــها احللقــة الدراســية  املوبـوءة ـا واخلـرباء الفنيـني واملـاحنني. وأبـرزت النتـائج الـيت خلصـت إلي
احلاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن املكونات الكيمائية للغم انح ومن مث احلاجة إىل إجـراء 
دراسة عن هـذا اللغـم مـن أجـل احلصـول علـى بيانـات تقنيـة موثوقـة لالسـتناد إليـها يف وضـع 
أفضل احللول التقنية املمكنة. كما نوقشت مسألة التمويل الالزم هلـذا املشـروع، ومت التشـديد 

على أن األمر سيحتاج إىل إجياد آلية مناسبة لتوجيه الدعم املقدم من املاحنني. 
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وعقدت يف باماكو، مايل، يف يومي ١٥ و ١٦ شباط/فرباير ٢٠٠١ احللقـة الدراسـية  - ١٨
بشأن تعميم العمل باتفاقيـة أوتـوا وتنفيذهـا يف أفريقيـا. ورغـم أن اهلـدف مـن هـذا االجتمـاع 
ـــام يف  كـان هـو املسـاعدة علـى تسـهيل تعميـم العمـل باالتفاقيـة والتصديـق عليـها وتنفيذهـا الت
أفريقيا، فقد عقدت يف إطـار االجتمـاع حلقـة عمـل بشـأن تدمـري املخزونـات. وفيمـا أكـدت 
ـــة عــن نطــاق املشــكلة يف بلــدان  حلقـة العمـل بشـأن تدمـري املخزونـات أن املعلومـات املعروف
أفريقيـة كثـرية معلومـات ضئيلـة، فقـد خلصـت أيضـا إىل أن احلاجـــة تدعــو إىل وضــع قــاعدة 
بيانات عن نطاق مشكلة األلغام املضادة لألفراد يف مجيع البلدان األفريقيـة. وينبغـي أن تشـمل 
هـذه القـاعدة عـدد األلغـام املخزونـة الـيت مـــن هــذا النــوع. وأشــري أيضــا إىل أن االفتقــار إىل 
ـــري املخزونــات.  معونـات ماليـة هـو السـبب األول يف التأخـري الـذي يواجهـه تنفيـذ برامـج تدم
ولذلك اقترح إنشاء صندوق للحاالت اجلديرة باالهتمام. وقـد تعـهدت كنـدا فعـال باملسـامهة 
يف مثل هذا الصندوق، وباإلضافة إىل ذلك تعهدت كندا ومركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام 
لألغـراض اإلنسـانية باملســـاعدة يف وضــع برامــج لتدمــري املخزونــات بتقــدمي املشــورة التقنيــة 
ومشورة اخلرباء. واقترح أيضا أن يقـوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بدراسـة إمكانيـة إدارة 
التربعات اليت تقدم يف هذا الشأن، وأن تتابع البلدان املهتمة العرض الذي قدمتـه فرنسـا بإيفـاد 

أفراد عسكريني للمساعدة يف برامج تدمري املخزونات. 
وعقـدت يف فريبـورغ، سويسـرا، يف الفـــترة مــن ١١ إىل ١٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١  - ١٩
الـدورة التدريبيـة إلدارة عمليـات تدمـري خمزونـات األلغـام املضـادة لألفـراد. وقـد قدمـت هـــذه 
الدورة التدريب للخرباء املشاركني يف برامج بلدام لتدمري املخزونات. وكان املستهدف هـو 
أن يصبـح املشـاركون بانتـهاء الـدورة التدريبيـة أكـثر قـدرة علـى تقييـــم األحــوال الســائدة يف 
ـــات األلغــام املضــادة لألفــراد؛ وعمــل تقييمــات تقنيــة  بلداـم ومـن مث خيـارات تدمـري خمزون
للمخزونـات القائمـة؛ ووضـع إجـراءات قياسـية؛ واسـتخدام املـوارد الوطنيـة القائمـة؛ وحتديـــد 

جماالت التعاون الدويل؛ واالستفادة من اخلربات الدولية املتاحة.  
وعقــد يف كواالملبــور يف يومــي ٨ و ٩ آب/أغســطس ٢٠٠١ االجتمــاع اإلقليمــــي  - ٢٠
آلسيا واحمليط اهلادئ املعين بتدمري املخزونات. وحضر هذا االجتمـاع ممثلـون للـدول األعضـاء 
يف احملفـل اإلقليمـي لرابطـــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا. ووفــر االجتمــاع حمفــال للمســؤولني 
احلكوميني واخلرباء فضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة إلجـراء مناقشـات تقنيـة حـول طرائـق 
تدمري األلغام املضادة لألفراد وغريها من الذخائر، كما مشــل مناقشـات حـول الطرائـق املأمونـة 
وذات الكفاءة والسليمة بيئيا لعمليات التخزين والنقل والتخطيـط والتدمـري باسـتخدام املعايـري 

الدولية. 
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ووافقت اللجنة علـى أنـه ينبغـي القيـام يف االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف بإعـادة  - ٢١
تأكيد إحلاح وأمهية تدمري املخزونات. 

 
توصيات اللجنة الدائمة  خامسا -

أوصـي بزيـادة تســـهيل احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باأللغــام املضــادة لألفــراد  - ٢٢
املخزونة يف مجيع أحنـاء العـامل وأمـاكن وجودهـا وأعدادهـا وأنواعـها. ورئـي أن هـذا األمـر لـه 

أمهية خاصة يف مناطق العامل اليت تعاين من االفتقار الشديد إىل املعلومات عن هذه املسألة. 
وأوصـي بضـرورة حتديـد مـوارد كافيـة ملسـاعدة الـــدول الــيت تقــوم بعمليــات لتدمــري  - ٢٣
املخزونات، إىل جانب اآلليات املناسبة لتقدمي هذه املساعدة على حنو فعال. وال بد من القيـام 

بالتنسيق فيما بني املاحنني لتحديد أولويات متويل تدمري املخزونات. 
وأوصي بأن تتـم عمليـة تدمـري املخزونـات بطريقـة سـليمة بيئيـا، ال سـيما فيمـا يتعلـق  - ٢٤
بأنواع معينة من األلغام املضادة لألفراد اليت ميكن أن تـترتب علـى تدمريهـا آثـار جانبيـة مسيـة، 
مثل النوع PFM1 من األلغام املضادة لألفراد. وينبغي أن يـوىل اهتمـام خـاص يف تنفيـذ برامـج 

تدمري املخزونات للسياسات البيئية فضال عن عمليات تقييم اخلطر. 
ـــى اســتخدام قــاعدة البيانــات املتعلقــة بتدمــري  وأوصـي بتشـجيع الـدول األطـراف عل - ٢٥
خمزونات األلغام املضادة لألفراد، املوجودة يف موقع الشبكة العامليـة الـذي أنشـأته دائـرة األمـم 
املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام  وكنــدا (http://www.stockpiles.org)، وتوخيــا لزيــــادة 
الشفافية أوصي بتشـجيع كـل األطـراف املهتمـة بـاألمر علـى تقـدمي مسـامهات إىل هـذا املوقـع 
بأشـكال مـن بينـها توفـري املعلومـات بشـأن مسـائل مـن قبيـل التكنولوجيـــات اجلديــدة لتدمــري 
املخزونــات، واملعلومــات الصناعيــة، والسياســات الوطنيــة، فضــال عــن دراســــات احلـــاالت 

اإلفرادية. 
وأوصي بزيادة استطالع فكـرة املبـادرات اإلقليميـة للمسـاعدة علـى اإلسـراع بعمليـة  - ٢٦

تدمري املخزونات يف مجيع أحناء العامل. 
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تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا املقــدم إىل 
االجتماع الثالث للدول األطراف    

مقدمة   أوال -
اجتمعت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، املنشأة وفقـا ملقـررات  - ١
وتوصيـات اجتمـاع الـدول األطـراف األول املعقـود يف الفـترة مـن ٣ إىل ٧ أيـار/مــايو ١٩٩٩ 
واجتماع الدول األطراف الثاين املعقود يف الفـترة مـن ١١ إىل ١٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، يف 

جنيف يف ٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ و ١١ أيار/مايو ٢٠٠١. 
ووفقا للفقرة ٢٨ من التقرير النهائي الجتماع الدول األطـراف الثـاين، اتفـق علـى أن  - ٢

تشترك بلجيكا وزمبابوي يف رئاسة اللجنة الدائمة وأن تقوم تايلند والنرويج بدور املقرر. 
واتسـاقا مـع مـا درج عليـه العمـل بشـأن االتفاقيـة، سـار العمـل يف اجتماعـات اللجنـة  - ٣
الدائمة بروح الشراكة وعدم االستبعاد والشفافية والتعاون العملـي. وكـان مسـتوى املشـاركة 
عاليا، وال سيما من البلدان املتأثرة باأللغام، حيث حضر حنو ٣٥٠ شخصا من أكـثر مـن ٨٠ 
بلدا يف االجتماعات املعقودة فيما بـني الـدورات، باإلضافـة إىل العديـد مـن املنظمـات الدوليـة 
واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك احلملة الدولية حلظر األلغام الربية وجلنة الصليب األمحـر 

الدولية. 
ــــام لألغـــراض اإلنســـانية الدعـــم اإلداري  وقــدم مركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغ - ٤
والتنظيمـي القيـم والـالزم إىل اللجـــان الدائمــة، ممــا كــان موضــع تقديــر بــالغ مــن الرئيســني 

املشاركني ومن املشتركني يف االجتماع. 
 

املسائل اليت استعرضتها اللجنة الدائمة  ثانيا -
الحظـت اللجنـة الدائمـة املعنيـــة باحلالــة العامــة لالتفاقيــة وتنفيذهــا مــع االرتيــاح أن  - ٥
برنامج العمل فيما بني الدورات، خالل سنيت تشغيله األوليني، أصبح، كمـا هـو القصـد منـه، 
مكان التقاء البلدان املتأثرة باأللغام والبلدان املاحنة، واملنظمات الدولية واإلقليميـة، واملنظمـات 
غري احلكومية، لرصد التقـدم احملـرز يف التنفيـذ الكـامل لالتفاقيـة وقيـاس ذلـك التقـدم وحفـزه. 
والحظت اللجنة الدائمة أيضا أن برنامج العمل فيما بني الدورات ميثل إسهاما قيمـا يف إجنـاح 

تنفيذ االتفاقية. 
وقد أنشأ اجتماع الـدول األطـراف األول برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات بغـرض  - ٦
�توحيد وتركيز اجلهود العاملية لألعمال املتعلقة باأللغام… وإبراز دور االتفاقية كإطار شـامل 
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لألعمال املتعلقة باأللغام�. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة الدائمـة أيضـا مـع االرتيـاح أن 
هيكل اجتماعات اللجــان الدائمـة الـيت تعقـد فيمـا بـني الـدورات أسـهم، منـذ اجتمـاع الـدول 

األطراف الثاين، يف حتسني أداء اجتماعات اللجان الدائمة اليت تعقد فيما بني الدورات. 
والحظـت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـــة وتنفيذهــا مــع االرتيــاح أن  - ٧
برنامج الرعاية، الذي أنشئ قبل اجتماع الدول األطراف الثاين، يسـر توسـيع نطـاق مشـاركة 

البلدان املتأثرة باأللغام يف مجيع اجتماعات اللجان الدائمة اليت تعقد فيما بني الدورات. 
والحظت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقيـة وتنفيذهـا أن إسـهامات احلملـة  - ٨
الدولية حلظر األلغام الربية وجلنة الصليب األمحر الدولية كانت هلـا قيمـة فنيـة يف مجيـع اللجـان 

الدائمة األربع. 
وسلمت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهـا أنـه بـالرغم مـن إحـراز  - ٩
بعض التقدم، ينبغي إيالء مزيد مـن االعتبـار إىل إمكانيـة مواصلـة التحسـينات، وبـالذات فيمـا 
ـــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالنتــائج  يتعلـق بالشـكل والوقـت املخصـص ملختلـف اللجـان الدائم

وخطط العمل احملددة املستصوبة. 
وتنـاولت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا مســـألة احلاجــة إىل  - ١٠
تعزيز وظيفة دعم االتفاقية، على حنو ما أعرب عنه العديـد مـن الـدول األطـراف، بغيـة كفالـة 
تدعيمها واستمرار زمخها، فضال عـن اسـتدامة برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات، الـيت تعتـرب 
مسألة حيوية لضمان فعالية تنفيذ االتفاقية. واعترفت اللجنة الدائمة بأن مركز جنيـف الـدويل 
إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية سـيكون هـو الكيـان املالئـم الـذي جيـري مـن خاللـه توفــري 
الدعم املعزز حيث أن ذلك الدعم ميكن أن يستند إىل اجلهود اليت جيري بذهلـا حاليـا واجلـهود 

اليت قام ا املركز حىت اآلن.  
وكرست اللجنة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا اهتمامـها للتحضـري  - ١١
الجتماع الدول األطراف الثالث، مبا يف ذلك اعتماد مشروع امليزانية لذلـك االجتمـاع. كمـا 
كررت اللجنة يف هذا الصدد طلبها إىل إدارة األمم املتحدة لشـؤون نـزع السـالح لكـي تقـدم 
التقارير املالية من االجتماعات السنوية للدول األطراف يف الوقـت املناسـب. ووافقـت اللجنـة 
على تبسيط إجـراءات مشـاركة الوفـود يف اجتمـاع الـدول األطـراف الـواردة يف املـادة ٤ مـن 
مشروع النظام الداخلي. واتفق كذلك على أن يكون مكان انعقاد اجتمـاع الـدول األطـراف 
الرابـع هـو جنيـف. وســـيعمل الرؤســاء املشــاركون للجــان الدائمــة بوصفــهم نوابــا لرؤســاء 
االجتماعات السنوية للدول األطراف. وسيعرض اقتراح بشأن املقررين الثمانيــة اجلـدد للجـان 

الدائمة على اجتماع الدول األطراف الثالث للبت فيه. 
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ورحبـت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا بـالدور القيـم الــذي  - ١٢
تقوم به جلنة التنسيق، اليت يرأسها رئيس اجتماع الدول األطراف، واليت جتتمع بصفـة منتظمـة 
منذ اجتماع الدول األطراف الثاين. وكانت اجتماعـات جلنـة التنسـيق تقتصـر يف البدايـة علـى 
الرؤساء املشاركني للجان الدائمة، وأصبحت اآلن تضم أيضــا املقرريـن املشـاركني. ووجـهت 
الدعوة إىل احلملة الدولية حلظر األلغام الربية وجلنة الصليب األمحر الدولية حلضور اجتماعـات 
جلنـة التنسـيق اعتبـارا مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، ملعاجلــة مســألة التحضــري الجتمــاع الــدول 
األطراف الثالث. وجلنة التنسيق هي هيئة متثيلية متوازنة جغرافيا منتخبة من قبـل االجتماعـات 
السنويــــة للــــدول األطــــراف. وتعتـرب اللجنـة عنصـرا أساسـيا يف التنفيـذ الفعــــال لالتفاقيــــة، 
وما برحت تعد آلية مفيدة لتحسني أداء برنامج العمل فيمـا بـني الـدورات واتسـاقه وتنسـيقه، 

ولتخطيط االجتماعات السنوية للدول األطراف، ولتبادل اآلراء. 
 

التعميم 
رحبت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بالعمل الذي يضطلـع بـه  - ١٣
ــذا  فريـق االتصـال املعـين بتعميـم االنضمـام إىل االتفاقيـة الـذي أنشـأته وترأسـه كنـدا. وعقـد ه
الفريق غري الرمسي عدة اجتماعات على هامش االجتماعات املعقودة فيمـا بـني الـدورات الـيت 
يستغرق كل منها أسبوعا واجتماع الدول األطراف الثاين يف جنيف. والفريق املعـين بـالتعميم 
ـــر  هـو فريـق مفتـوح العضويـة يضـم ١٥ مـن الـدول األطـراف، إضافـة إىل احلملـة الدوليـة حلظ
األلغام الربية، وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، واجلـهات األخـرى املشـتركة يف االجتماعـات. 
ويرحب الفريق بانضمام الدول األطراف املهتمة واملنظمـات ذات الصلـة الراغبـة يف املشـاركة 
النشـطة ويف تعزيـز تعميـم االنضمـام إىل االتفاقيـة. وأعربـت اللجنـة عـن تقديرهـــا لإلجــراءات 
العديدة اليت اختذا احلملة الدولية حلظر األلغـام الربيـة وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة للـترويج 

لالتفاقية. 
وأحاطت اللجنة علما مع التقدير مبختلف املبادرات اإلقليميـة الـيت اتخـذت للوصـول  - ١٤
إىل دول أطراف جديدة حمتملة، مثل احللقة الدراسية األفريقية الـيت عقـدت يف بامـاكو، مـايل، 
يف شباط/فرباير ٢٠٠١ بشأن تعميم االنضمام إىل االتفاقية وتنفيذها. كما اتخـذت مبـادرات 

هامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، فضال عن منطقة األمريكيتني. 
والحظـت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا الزخـم اإلجيــايب يف  - ١٥
التقـدم احملـرز بشـأن التصديقـات. فقـد صـدق علـى االتفاقيـة أو انضـم إليـها ١١٨ بلـدا وهــذا 
ـــة، رغــم عــدم  العـدد آخـذ يف الـتزايد بصفـة مسـتمرة. وبتوقيـع ٢٢ بلـدا أخـرى علـى االتفاقي
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تصديقـها عليـها بعـد، وصـل اآلن جممـــوع عــدد الــدول األطــراف واملوقعــة إىل ١٤٠ دولــة. 
وينبغي تشجيع اجلهود العاملية اليت ترمي إىل تعزيز فهم االتفاقية والتقيد ا وتدعيمها. 

 
املادة ١ 

كرست اللجنة الدائمة املعنيــــة باحلالة العامـــــــة لالتفاقيـة وتنفيـــــــذها اهتمامـا كبـريا  - ١٦
إىل ما جيوز السماح به مبوجب الـمـــــادة ١ (ج) فيما يتصل بتفسري �املساعدة�، فيما يتعلـق 
بــ (أ) مـدى قانونيـة القيـام بعمليـات مشـتركة مـع دول غـري أطـراف تسـتعمل األلغـام املضــادة 

لألفراد؛ (ب) ختزين األلغام املضادة لألفراد اليت متلكها جهات أجنبية ونقلها العابر.  
وقد أتاحت بعض الـدول األطـراف معلومـات بشـأن املمارسـات الـيت تتبعـها يف هـذه  - ١٧
املسائل وأيدت استمرار احلوار وتعزيزه. كما طلبت احلملة الدولية حلظـر األلغـام الربيـة زيـادة 

تبادل املعلومات بشأن املسائل املتصلة باملادة ١ (ج). 
 

املادة ٢ 
عاجلت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا مسـألة األلغـام املضـادة  - ١٨
للمركبات اــهزة بصمامـات حساسـة أو بأجـهزة حساسـة مضـادة للمناولـة بغيـة اختـاذ مجيـع 
اخلطوات املمكنة للتقليل إىل أدين حـد ممكـن مـن خمـاطر تعـرض املدنيـني أللغـام معينـة مضـادة 
للمركبات. والحظت اللجنة الدائمة �التقرير املتعلق باجتماع اخلــرباء الفنيـني للجنـة الصليـب 
األمحر الدولية بشأن األلغام املضادة للمركبات اـهزة بصمامـات حساسـة أو بأجـهزة مناولـة 
حساسـة�، املعقـود يف ١٣ و١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١ يف جنيـف، وخباصـة قيـام املشـــتركني يف 
اجتماع اخلرباء بتحديد أفضل املمارسات املمكنة فيما يتعلق بتصميم واسـتخدام آليـات معينـة 
لتجهيز األلغام املضادة للمركبات بالصمامات. وأعربت عدة وفود عن تأييدها أثنـاء اجتمـاع 
اللجنة الدائمة يف أيار/مايو لتحديد �أفضل املمارسات� هـذه. وكـان مـن املفـهوم أنـه ينبغـي 
إيالء اهتمام خاص لأللغــام املضـادة للمركبـات الـيت ميكـن أن تنفجـر بواسـطة شـخص، مبـا يف 
ذلــك األلغــام اــهزة بصمامــات الضغــط املنخفــض، وأســالك التعــــثر، وأســـالك التفجـــري، 
والصمامات اليت تعمل بامليالن، وأنه يلزم إجراء املزيد من البحوث فيمـا يتعلـق باملـادة ٢-٣. 
وذكَّرت احلملة الدولية حلظر األلغام الربيـة اللجنـة الدائمـة بـأن الـدول األطـراف سـلمت بـأن 
ـــور�) ال جيــوز اســتعماهلا إال يف نســق التفجــري  األلغـام الشـظوية االجتاهيـة (مـن نـوع �كالمي
بـاألمر وليـس بواسـطة أسـالك التعـثر؛ وأوصـت بـأن تبلـغ الـدول األطـراف عـــن خمزوــا مــن 
األلغام من نوع �كالميور� وأن تتخذ خطـوات لضمـان أال تسـتخدم إال عـن طريـق التفجـري 

باألمر. 
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املادة ٣ 
لوحظ أن ٣٤ من الدول األطراف قد أبلغت يف تقاريرها بشـأن املـادة ٧ أـا حتتفـظ  - ١٩
بألغـام مضـادة لألفـراد ألغـراض التدريـب والتطويـر. وأعيـد التـأكيد علـــى أن فــهم مفــاوضي 
أوسلو هو أنه ينبغي أن يكون عدد األلغام املضادة لألفراد املسـتبقاة هـو �العـدد األدىن الـالزم 
للغاية وينبغي أن حيصى باملئات أو اآلالف، وليس بعشرات اآلالف�. وأحاطت اللجنة علمـا 
بـاقتراح احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة بـأن تضمـــن الــدول األطــراف تقاريرهــا الوطنيــة 
املقدمة مبوجب املادة ٧ معلومات بشأن الغـرض املنتـوى واالسـتعمال الفعلـي لأللغـام املضـادة 

لألفراد املستبقاة ألغراض التدريب أو التطوير.  
 

املادة ٧ 
الحظت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن هناك زيادة يف عـدد  - ٢٠
الـدول األطـراف الـيت قدمـت تقاريرهـا إىل األمـني العـام لألمـــم املتحــدة يف الوقــت املناســب. 
واستخدم بعض الدول األطراف النموذج ياء االختيـاري الـذي ميكـن اسـتخدامه علـى أسـاس 

طوعي لإلبالغ عن مساعدة الضحايا واملسائل األخرى. 
ـــة لالتفاقيــة وتنفيذهــا بالصعوبــات الــيت  وسـلمت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العام - ٢١
تواجهها بعض الدول األطراف يف اإلبالغ وأحاطت علما باجلـهود املبذولـة ملسـاعدا، مبـا يف 
ذلك عن طريق فريق االتصال املعين باملادة ٧ الذي أنشأته بلجيكا. وميكن أن يكون مشـروع 
ــار/مـايو، والـذي أعـده  دليل اإلبالغ بشأن املادة ٧ الذي وزع يف اجتماع اللجنة الدائمة يف أي
مركز البحث والتدريب واإلعالم يف جمال التحقق بالتعاون مع بلجيكا واحلملـة الدوليـة حلظـر 

األلغام الربية، أداة مفيدة للدول األطراف يف إعداد تقاريرها. 
وأحاطت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا علمـا بدواعـي القلـق  - ٢٢
ـــني  الـيت أعربـت عنـها احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة وحثـها الـدول األطـراف علـى تضم
تقاريرها بشأن املادة ٧ معلومات عن ألغام �كالميور�، واأللغام احملظورة املضادة للمركبـات 
واهزة بصمامات حساسة أو أجهزة حساسة مضادة للمناولة، والغـرض املنتـوى مـن األلغـام 
املستبقاة مبوجب املادة ٣ واسـتعماهلا الفعلـي، فضـال عـن املخزونـات األجنبيـة الـيت تقـع حتـت 

واليتها أو سيطرا. 
 

املادة ٨ 
أحاطت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بشواغل احلملــة الدوليـة  - ٢٣
ـــدويل الــذي تنشــئه االتفاقيــة،  حلظـر األلغـام الربيـة بشـأن مسـائل االمتثـال، واحـترام املعيـار ال
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ومسألة التعامل مع استعمال الدول غري األطـراف لأللغـام. والحظـت اللجنـة الدائمـة إمكانيـة 
اختـاذ تدابـري أخـرى غـري االحتجـاج باملـادة ٨، مثـل إجـراء مشـاورات أو التمـــاس إيضاحــات 

بشأن مسائل االمتثال، إذا كان هناك احتمال وجود حاالت عدم امتثال. 
واعترفت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بـالعمل الـذي تضطلـع  - ٢٤
بـه كنـدا بشـأن تفعيـل املـادة ٨. وشـجعت كنـدا علـــى مواصلــة دورهــا الفعــال ومشــاركتها 
النشطة. واتفقت اللجنة الدائمة مع النتيجة الواردة يف ورقة العمل اليت أعدا كندا بـأن هنـاك 

ضرورة ملواصلة احلوار واملناقشات يف هذا الصدد. 
 

املادة ٩ 
ـــادة عــدد الــدول  رحبـت اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا بزي - ٢٥
األطـراف الـيت اعتمـدت تدابـري للتنفيـذ علـى الصعيـد الوطـين، طبقـا للمـــادة ٩. كمــا رحبــت 
اللجنة الدائمة بإصدار �اموعة اإلعالمية املتعلقـة بـإعداد تشـريع وطـين لتنفيـذ اتفاقيـة حظـر 
األلغام املضادة لألفراد� اليت تسـتهدف مسـاعدة الـدول األطـراف املهتمـة، والـيت أعدـا جلنـة 

الصليب األمحر الدولية، بالتعاون مع بلجيكا واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية.  
 

اإلجراءات املتخذة املتصلة باستحداث أدوات ووسائل معينة للمساعدة  ثالثا -
 يف تنفيذ االتفاقية 

اعترفت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها مبا يلـي بوصفـها أدوات  - ٢٦
مفيدة: 

�التقريـر املتعلـق باجتمـاع خـرباء جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة الفنيـني بشـأن األلغــام  �
املضادة للمركبات واهزة بصمامات حساسة أو بأجهزة حساسة للمناولة�؛ 

دليل اإلبالغ بشأن املادة ٧، الذي أعده مركـز البحـث والتدريـب واإلعـالم يف جمـال  �
التحقق بالتعاون مع بلجيكا واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية؛ 

�اموعة اإلعالمية املتعلقة بإعداد تشريع وطين لتنفيـذ اتفاقيـة حظـر األلغـام املضـادة  �
لألفـراد� الـذي أعدتـه جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة بالتعـــاون مــع بلجيكــا واحلملــة 

الدولية حلظر األلغام الربية. 
وعالوة على ذلك، فإن منشور �رصد األلغام الربية �٢٠٠٠ - الذي تنشره احلملـة  - ٢٧
– يوفـر صحـائف وقائعيـة بشـأن األلغـام الربيـة، مسـتكملة بصفــة  الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة 
منتظمة، عن تدمري املخزون، واإلبالغ بشأن املادة ٧، وغريهـا مـن املسـائل ذات الصلـة، مثـل 
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العمليات املشتركة، وهـي متاحـة علـى موقـع احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام الربيـة علـى شـبكة 
اإلنترنت (انظر أيضا املرجع ٥٤). 

 
اإلجراءات اليت اختذت أو جيري اختاذها للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية  رابعا -

يقـوم برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات واجتماعـات جلانـه الدائمـة بـدور حيــوي يف  - ٢٨
إجناح تنفيذ االتفاقية. 

ويواصل فريق االتصال املعين بتعميم االنضمام إىل االتفاقية، الذي ترأسه كندا، القيـام  - ٢٩
ـــين باملــادة ٧،  بـدور فعـال يف تعزيـز تعميـم االنضمـام إىل االتفاقيـة. ويعتـرب فريـق االتصـال املع

الذي ترأسه بلجيكا، وسيلة مفيدة لتشجيع الدول األطراف على اإلبالغ بشأن املادة ٧. 
ـــام الربيــة وجلنــة  ومـا زالـت اجلـهود اجلاريـة الـيت تقـوم ـا احلملـة الدوليـة حلظـر األلغ - ٣٠

الصليب األمحر الدولية مهمة يف إجناح تنفيذ االتفاقية. 
 

توصيات اللجنة الدائمة   خامسا -
التوصيات (العامة) 

يوصى بأن يسلم اجتماع الدول األطراف الثـالث بقيمـة وأمهيـة جلنـة التنسـيق يف أداء  - ٣١
وتنفيذ االتفاقية بصورة فعالة. ويوصى بأن تكلف جلنة التنسيق مبهمة النظر يف مواصلـة إجـراء 
حتسينات على شكل اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة فيما بني الدورات وتوقيتها ونتائجـها 

احملددة. 
ويوصى بأن يوافق اجتماع الدول األطراف الثالث على تكليف مركز جنيف الـدويل  - ٣٢
إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية علـى زيـادة دعمـه لالتفاقيـة. وهلـذا الغـرض، ينبغـــي إنشــاء 
وحـدة لدعـم التنفيـذ يف إطـار ذلـك املركـز. وينبغـي تشـجيع الـدول األطـراف الـيت تكـــون يف 

وضع يسمح هلا بتقدمي موارد مالية كافية إىل وحدة دعم التنفيذ أن تفعل ذلك.  
ويوصـى بـأن يعـرب اجتمـاع الـدول األطـراف الثـــالث عــن تقديــره إلنشــاء برنــامج  - ٣٣
الرعايـة. وتشـجع البلـدان املاحنـة علـى مواصلـة تقـدمي مسـامهاا املاليـة إىل الربنـامج، ويرحـــب 

بانضمام بلدان ماحنة أخرى. 
ويوصى بأن يعرب اجتماع الدول األطراف الثالث عـن تقديـره وترحيبـه فيمـا يتعلـق  - ٣٤
باملشــاركة الفنيــة للحملــة الدوليــة حلظــر األلغــام الربيــة وجلنــة الصليــب األمحــر الدوليــــة يف 

االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات.  
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ـــن االجتمــاعني املعقوديــن بــني الــدورات يف  ويوصـى بـأن يكـون االجتمـاع األول م - ٣٥
الفترة من ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير إىل ١ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ وأن يعقـد االجتمـاع الثـاين يف 

الفترة من ٢٧ إىل ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ويوصـى بـأن يقـرر اجتمـاع الـدول األطـراف الثـالث عقـد اجتمـاع الـدول األطــراف  - ٣٦

الرابع يف جنيف يف الفترة من ١٦ إىل ٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
ويوصـى بترشـيح الـدول التاليـة لتعمـل بوصفـها مقـررا مشـاركا بعـد اجتمـاع الـــدول  - ٣٧

األطراف الثالث:  
ـــا واقتصاديــا (والتوعيــة خبطــر األلغــام):  مسـاعدة الضحايـا وإعـادة اإلدمـاج اجتماعي �

فرنسا وكولومبيا. 
إزالة األلغام والتكنولوجيات ذات الصلة (والتوعية خبطر األلغام): بلجيكا وكينيا.  �

تدمري املخزونات: رومانيا وسويسرا.  �
احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها: بريو والنمسا.  �

توصيات (التعميم) 
يوصـى بتشـجيع فريـق االتصـال املعـين بتعميـم االنضمـــام إىل االتفاقيــة علــى مواصلــة  - ٣٨
ـــد مــن الــدول األطــراف علــى اإلســهام يف اجلــهود الراميــة إىل تعميــم  أعمالـه وتشـجيع املزي

االنضمام إىل االتفاقية. 
ويوصـــى بـــأن حتيط الدول األطراف علمـا بضـرورة تكثيـف اجلـهود يف املنـاطق الـيت  - ٣٩

مل ينضم فيها عدد من البلدان بعد إىل االتفاقية. 
توصية (املادة ١) 

يوصى بإجـــراء مزيد من املشـــــاورات بغيــــــة التوصل إىل فهم موحــد لتفسـري املـادة  - ٤٠
١ (ج)، قبل انعقاد مؤمتر استعراض االتفاقية األول يف عام ٢٠٠٤. وتشجع الدول األطـراف 

على إبالغ اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بآرائها وممارساا. 
توصية (املادة ٢) 

يوصى بأن يشجع اجتماع الـدول األطـراف الثالثـة الـدول األطـراف علـى اسـتعراض  - ٤١
ـــن  األلغـام املضـادة للمركبـات الـيت يف حوزـا لضمـان تقليـل املخـاطر الـيت تشـكلها لألفـراد م
ـــد، حســب  املدنيـني إىل أدىن حـد ممكـن. وتشـجع الـدول األطـراف علـى أن تـدرس وأن تعتم
االقتضاء، أفضل املمارسات ذات الصلة من النوع الذي حدد يف تقرير اجتمـاع اخلـرباء الـذي 
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استضافته جلنة الصليب األمحـر الدوليـة بشـأن األلغـام املضـادة للمركبـات واـهزة بصمامـات 
حساسة أو بأجهزة حساسة مضادة للمناولة (١٣-١٤ آذار/مارس ٢٠٠١). 

توصيات (املادة ٣) 
يوصى بأن تؤكد الدول األطراف من جديد أنه ينبغي أن يكون عدد األلغـام املضـادة  - ٤٢
لألفراد املستبقاة ألغراض التدريب والتطوير وفقا للمادة ٣ هو العدد األدىن الالزم للغايـة وأن 

حيصى باملئات أو اآلالف وليس بعشرات اآلالف. 
اتساقــــا مع االلتزام القـانوين بـاإلبالغ عـن األلغـام املضـادة لألفـراد املسـتبقاة مبوجـب  - ٤٣
املادة ٣، يوصى بتشجيع الدول األطراف علـى تضمـني تقاريرهـا مبوجـب املـادة ٧ معلومـات 
بشأن الغرض املنتـوى واالسـتعمال الفعلـي هلـذه األلغـام وإبـالغ اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة 

العامة لالتفاقية وتنفيذها بذلك. 
توصيات (املادة ٧) 

يوصى بأن حيث اجتماع الدول األطراف الثـالث مجيـع الـدول األطـراف علـى الوفـاء  - ٤٤
بالتزاماا املتعلقة باإلبالغ وفقا ألحكام املادة ٧. 

يوصى بأن حييط اجتماع الدول األطــراف الثـالث علمـا مـع التقديـر مبختلـف اجلـهود  - ٤٥
املبذولة، مثل تلك املضطلع ا من قبـل مركـز البحـث والتدريـب واإلعـالم يف جمـال التحقـق، 
واحلكومة البلجيكية، واحلملة الدولية حلظـر األلغـام الربيـة، مـن بـني جـهات أخـرى، ملسـاعدة 
الدول األطراف يف التغلب على الصعوبات املتعلقة باإلبالغ. كما يوصـى بـأن حييـط اجتمـاع 
الـدول األطـراف الثـــالث علمــا بدليــل اإلبــالغ بشــأن املــادة ٧ الــذي أعــده مركــز البحــث 
والتدريب واإلعالم يف جمال التحقق، بالتعاون مـع احلكومـة البلجيكيـة واحلملـة الدوليـة حلظـر 
األلغام الربية، بوصفه دليال مفيدا يف إعداد التقــارير الوطنيـة وفقـا ملتطلبـات املـادة ٧. ويوصـى 

بتشجيع فريق االتصال املعين باملادة ٧ على مواصلة أعماله. 
والـدول األطـراف مدعـوة السـتخدام النمـوذج يـاء االختيـاري، علـى أسـاس طوعــي،  - ٤٦

لإلبالغ بصورة مستفيضة عن مساعدة الضحايا واملسائل األخرى ذات الصلة. 
توصية (املادة ٨) 

يوصـى بـأن حييـط اجتمـاع الـدول األطـراف الثـالث علمـا مـع التقديــر باجلــهود الــيت  - ٤٧
تضطلع ا كندا وأن يشجع كندا على مواصلة احلوار بشأن مسألة تفعيل املادة ٨. 

 



02-2078653

APLC/MSP.3/2001/1

توصية (املادة ٩) 
ـــذي  يوصـى بـأن حييـط اجتمـاع الـدول األطـراف الثـالث علمـا مـع التقديـر بـالعمل ال - ٤٨
تضطلع به جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة بالتعـاون مـع بلجيكـا واحلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام 
الربيـة بشـأن �اموعـــة اإلعالميــة املتعلقــة بتطويــر التشــريعات الوطنيــة�. وتشــجع الــدول 
ـــا ملتطلبــات املــادة ٩، مــع  األطـراف علـى سـن تشـريعات وطنيـة واعتمـاد تدابـري تنفيذيـة وفق
االستفادة على أساس طوعي باموعة اإلعالمية. وحتث الدول األطراف اليت مل تعتمد تدابـري 
تشريعية لتنفيذ االتفاقية على إبـالغ اجتماعـات اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة 
وتنفيذها حبالة اجلهود املبذولة لسن تلــك التدابـري وإبـالغ اللجنـة الدائمـة املعنيـة باحلالـة العامـة 

لالتفاقية وتنفيذها مبا يتخذ من تدابري أخرى ذات صلة باملوضوع. 
 

مراجع الوثائق الداعمة  سادسا –
K erry.brinkert@dfait- :ـــــم االنضمــــام إىل االتفاقيــــة فريـــق االتصـــال املعـــين بتعمي - ٤٩

 .maeci.gc.ca

 .Daniell.Haven@diplobel.fed.be :فريق االتصال املعين باملادة ٧ - ٥٠
�التقريـر املتعلـق باجتمـاع خـرباء جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة الفنيـني بشـأن األلغــام  - ٥١
املضــــادة للمركبــــات واــــهزة بصمامــــات حساســــة أو بأجــــهزة حساســــة للمناولـــــة�: 

 .weapons.gva@icrc.org

 .www.vertic.org and angela@vertic.org :دليل اإلبالغ بشأن املادة ٧ - ٥٢
�اموعـة اإلعالميـة املتعلقـة بتطويـر التشـريعات الوطنيـة لتنفيـذ اتفاقيـة حظـر األلغــام  - ٥٣

 .weapons.gva@icrc.org و .http://www.icrc.org :املضادة لألفراد�
h. [رصـد  ttp://www.icbl.org :موقع احلملة الدولية حلظر األلغام الربيـة علـى الشـبكة - ٥٤
األلغام الربية على شبكة اإلنترنت، والصحائف الوقائعية املتعلقـة برصـد األلغـام الربيـة، ودليـل 

بشأن املوارد من األلغام الربية، ومعلومات مستكملة مستفيضة عن األلغام الربية]. 
وثائق مرجعية للجنة الدائمة املعنيـة باحلالـة العامـة لالتفاقيـة وتنفيذهـا (كـانون األول/  - ٥٥

ديسمرب ٢٠٠٠ وأيار/مايو ٢٠٠١): الرئيس املشارك: بلجيكا 
 .Danielle.Haven@diplobel.fed.be :عنوان االتصال
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 املرفق الرابع 
 برنامج عمل الرئيس 

يهدف برنامج عمل الرئيس إىل حتديد اخلطوات العملية الـيت يلـزم اختاذهـا للمسـاعدة 
يف تنفيذ االتفاقية. وهو يقـدم رمسـا للمبـادرات واألنشـطة احملـددة الـيت يتوخـى االضطـالع ـا 
أثناء فترة ما بـني الـدورات، فضــــال عـن املواضيـــــع واملياديــــن الـيت تسـتدعي اهتمامـا خاصـا 

فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ االتفاقية. 
ويشجع رؤساء ومقرري اللجـان الدائمـة علـى القيـام، عنـد وضـع خطـط عمـل هـذه 
ـــن برنــامج عمــل  اللجـان للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، علـى متابعـة تنفيـذ األجـزاء الـيت ختصـهم م
الرئيس. وحنث الدول األطراف وكذلك األطـراف األخـرى علـى النظـر يف إمكانيـة املشـاركة 
يف تنفيـذ األعمـال املبينـة يف هـذه الوثيقـة. كذلــك، وللمســاعدة يف تنســيق اجلــهود اجلماعيــة 
املبذولة، يتضمن برنامج عمل الرئيس جدوال زمنيـا تطوريـا لألنشـطة املقبلـة لألعمـال املتعلقـة 

باأللغام اليت تتفق مع هذا اهلدف (انظر املرفق). 
وبناء على توصيات اللجان الدائمة، حدد الرئيس األولويـات التاليـة الختـاذ إجـراءات 

بشأا يف السنة املقبلة: 
 

مساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا  - ١ 
تعزيز مشاركة الناجني من األلغام الربية: 

ـــام الربيــة بتوســيع برنــامج �إعــالء صــوت ضحايــا  سـتقوم شـبكة النـاجني مـن األلغ
األلغـام�، سـعيا إىل تعميـق مشـاركة النـاجني مـن األلغـام الربيـة يف املسـائل الـيت مـــهم وــم 
غريهم من املعوقني. وسيواصل هـذا الربنـامج تقـدمي التدريـب لضحايـا األلغـام، ومتكينـهم مـن 
املشـاركة يف اجتماعـات اللجـان الدائمـة وتعزيـــز قدرــم علــى االضطــالع مبشــاريع الدعــوة 

وتوفري الزعامة داخل جمتمعام احمللية. 
 

حتسني عملية تقييم احتياجات الضحايا: 
سيواصل الفريق العامل املعـين مبسـاعدة الضحايـا التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام 
ـــن أجــل التوصــل إىل رؤيــة أكــثر مشوليــة الحتياجــات  الربيـة اسـتحداث مؤشـرات خمتلفـة، م
الضحايـا علـى الصعيـد العـاملي. وباإلضافـة إىل ذلـــك، ســيعمل رئيســا اللجنــة الدائمــة املعنيــة 
مبساعدة الضحايا وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا مع اجلهات املعنيـة األخـرى مـن أجـل كفالـة 
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الدفـع باملبـادرات اإلعالميـة املتعلقـة مبسـاعدة الضحايـا إىل احلـد الـذي يتيـح تبـادل املعلومـــات 
ذات الصلة مع اللجنة الدائمة واستخدام اللجنة لتلك املعلومات. 

 
ربط املوارد باالحتياجات: 

سيواصل الفريق العامل املعـين مبسـاعدة الضحايـا التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام 
الربية إنتاج جمموعة برامج مسـاعدة الضحايـا وتوزيعـها ـدف تشـجيع متويـل الـربامج احملـددة 

وتزويد الدول األعضاء بأداة لربط موارد اجلهات املاحنة باحتياجات الضحايا من املساعدة. 
 

االستفادة من الدروس املستخلصة يف جمال تنسيق مساعدة الضحايا: 
سـتقدم املنظمـة الدوليـة للمعوقـني تقريـرا إىل اللجنـة الدائمـة عـــن نتــائج حلقــة عمــل 
جنوب شرق آسيا حول مساعدة الضحايا اليت ستعقد يف تـايلند فــــــي الفتـــــرة مـن ٦ إلــــــى 
ـــم املتحــدة  ٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١. وسـتقوم دائـرة األعمـال املتعلقـة باأللغـام يف األم
ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بتزويد االجتماع املقبل للجنـة الدائمـة 
بـآخر املعلومـات املتعلقـة بالعالقـة بـني برامـج األعمـال املتعلقـة باأللغـــام ومســاعدة الضحايــا، 

دف حتويل النتائج املتوقعة إىل أعمال ملموسة. 
 

نشر املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات: 
سـيواصل رئيسـا اللجنـة تشـجيع الـدول علـى تعيـني مراكـز االتصـال املعنيـة مبســـاعدة 
الضحايـا وتوزيـع قوائـم مسـتوفاة لتلـك املراكـز يف اجتماعـات اللجنـة الدائمـة. وباإلضافــة إىل 
ذلك، سيوزع الرئيسان علـى مراكـز االتصـال مصنـف املبـادئ التوجيهيـة ملسـاعدة الضحايـا، 

وأفضل املمارسات، واملنهجيات الذي وضعه الرئيسان السابقان. 
 

تشجيع استخالص الدروس من ممارسات اإلدماج االجتماعي واالقتصادي: 
سيواصل الفريق العامل املعـين مبسـاعدة الضحايـا التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام 
الربية البحث يف الوسائل الكفيلة بتعزيز مبادرات الدعم املتبادل بني ضحايا األلغـام الربيـة عـن 
طريـق تبـادل املعلومـات والتجـارب وتعيـني أوجـه التقـــدم ومواطــن القصــور، ومجــع الوثــائق 

املتعلقة ذا املوضوع. 
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إزالة األلغام والتوعية خبطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة ا  - ٢ 
حتديد األولويات ملساعدة البلدان املتضررة من األلغام على االمتثال لاللتزامــات املتعلقــة 

بإزالة األلغام: 
يكتسي حتديد األولويات لربامج األعمال املتعلقة بإزالـة األلغـام، فضـال عـن ختصيـص 
املـوارد لتنفيـذ تلـك الـربامج، صبغـة مهمـة نظـرا لنـدرة املـوارد املاليـــة ولضــرورة دعــم الــدول 
األطراف املتضررة من األلغام احملتاجة للمساعدة الدولية ألجـل متكينـها مـن الوفـاء بالتزاماـا. 
وينبغي أن يتمثل هدف عملية حتديد األولويات هـذه يف مسـاعدة مجيـع البلـدان املتضـررة مـن 
األلغـام يف جـهودها مـن أجـل االمتثـال اللتزامـات إزالـــة األلغــام الــيت تنــص عليــها االتفاقيــة. 
وسيواصل رئيسا اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية خبطرهـا وتكنولوجيـات األعمـال 
املتعلقة ا والفريق العامل املعين باألعمال املتعلقة باأللغام التابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام 

الربية الترويج هلذا املوضوع خالل االجتماعات املقبلة للجنة الدائمة. 
 

إشراك اتمعات احمللية يف عملية إزالة األلغام: 
يعترب اإلشراك الوثيق للمجتمعات احمللية املتضررة من األلغام يف ختطيـط عمليـات إزالـة األلغـام 
وتنفيذها، وكذا يف مبادرات التوعية خبطــر األلغـام وتقـدمي املسـاعدة للضحايـا، عـامال أساسـيا 
يف جنـاح تلـك األنشـطة. ولذلـك، سيسـعى رئيسـا اللجنـــة الدائمــة إىل البحــث عــن الوســائل 
ـــام أو املضطلعــة ــا علــى  القمينـة بتشـجيع األطـراف املشـاركة يف رعايـة عمليـات إزالـة األلغ
توسيع فهمها هلذا النهج الذي يرد جممله يف وثيقة املبادئ التوجيهيـة لبـاد هونيـف وغـري ذلـك 

من الوثائق. 
 

تعزيز قدرات الدول املتضررة يف ميدان األعمال املتعلقة باأللغام: 
لقد أصبح من الواضح على نطاق واسـع، بفضـل اجلـهود السـابقة الـيت بذلتـها اللجنـة 
الدائمـة، أن اسـتحداث قـدرات إزالـة األلغـام وتعزيزهـا علـــى مجيــع األصعــدة داخــل البلــدان 
املتضررة من األلغام ميثل عنصرا مهما يف تأمني قدرة الدول األطـراف علـى الوفـاء مبسـؤوليتها 
يف جمـال تطـهري املنـاطق املزروعـة باأللغـام وفقـا للمـادة ٥. وسـيواصل رئيسـا اللجنـة حوارمهـــا 
بشأن املسائل ذات الصلة، مثل العمل الذي يضطلع بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه 
ـــة باأللغــام مــن أجــل  مـن املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال األنشـطة اإلنسـانية املتعلق
ـــة  تدريـب موظفـي إزالـة األلغـام، فضـال عـن الذيـن يشـاركون يف إدارة برامـج األعمـال املتعلق
باأللغام، وذلك دف حتديد الوسـائل العمليـة الكفيلـة بتعزيـز تلـك القـدرات وبالتـايل ضمـان 

استدامتها. 
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تطبيق معايري األعمال املتعلقة باأللغام ونشرها: 
ستقوم األمم املتحدة بترمجة املعايري الدولية إلزالة األلغـام الـيت وضعتـها ونشـرها علـى 
نطـاق واسـع، مبجـرد إعـداد صيغتـــها النهائيــة، ســعيا إىل تــأمني اســتعماهلا الواســع وتطبيقــها 
الفعال. وعالوة على ذلك، سيشجع رئيسا اللجنـة الدائمـة األمـم املتحـدة علـى ترمجـة املعايـري 

وحتديثها يف ضوء املدخالت املستمدة من التجربة اليت تقدمها اجلهات العاملة يف امليدان. 
 

ـــف حتليـــل اجلوانـــب االجتماعيـــة واالقتصاديـــة يف ختطيـــط األعمـــال املتعلقـــة  زيــادة توظي
باأللغام وتقييمها: 

ـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام  لقـد أكمـل برن
لألغـراض اإلنسـانية مؤخـرا دراسـة حـول النــهج االجتماعيــة واالقتصاديــة يف جمــال األعمــال 
املتعلقة باأللغام، وذلك بقصد تشجيع فكرة اعتبار أعمال إزالة األلغــام جـزءا مـن عمليـة أمشـل 
لإلعمار والتنمية وبناء السالم. كمـا سـيواصل الربنـامج اإلمنـائي واملركـز إعـداد كتيـب يتوقـع 
االنتهاء منه بشكله النهائي قبل اية سنة ٢٠٠١. وسيشــجع رئيسـا اللجنـة الدائمـة األطـراف 
علـى توفـري املـوارد الضروريـة لترمجتـه ونشـره علـى نطـاق واسـع. وستسـعى األوســـاط املعنيــة 
بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية إىل دمج املبادرات التكميلية األخـرية املتعلقـة بتوظيـف حتليـل 
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية يف ختطيط األعمال املتعلقـة باأللغـام وتقييمـها، مثـل الدراسـة 
االستقصائية املتعلقة بأثر األلغام الربية، وتقييم أثر العمل، وآليات االتصال باتمعات احمللية. 

 
تعزيز نشر املعلومات عن األعمال املتعلقة باأللغام: 

ستواصل دائرة األعمـال املتعلقـة باأللغـام يف األمـم املتحـدة، مبسـاعدة األطـراف ذات 
E) الــــيت بـــدأت يف  -MINE) الصلــة، وضــع شــبكة املعلومــات اإللكترونيــة املتعلقــة باأللغــام
االجتماع الثالث للدول األطراف، دعمـا لتخطيـط وتنسـيق اجلـهود العامليـة يف جمـال األعمـال 
املتعلقـة باأللغـام عـــن طــرق نشــر املعلومــات املوثوقــة يف الوقــت املناســب. ونشــجع الــدول 

األطراف على توفري املعلومات ذات الصلة هلذا املوقع على شبكة اإلنترنت. 
 

زيادة دعم الدراسات االستقصائية ألثر األلغام الربية: 
نظرا لتحسن جودة املعلومات عن األثر االجتماعي واالقتصـادي لـزرع األلغـام الربيـة 
اليت تتيحها الدراسات االستقصائية ألثر األلغـام الربيـة، والفـائدة املسـتخلصة الحقـا مـن تلـك 
الدراسات يف ختطيط ووضع أولويـات إزالـة األلغـام، سـيواصل مركـز األعمـال املتعلقـة مبسـح 
حقـول األلغـام إجـراء دراسـات اسـتقصائية جديـدة. وباإلضافـة إىل ذلـــك، ســيقدم املركــز يف 

اجتماع اللجنة الدائمة املقبل آخر املعلومات املتعلقة بأنشطته. 
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حتسني أدوات اإلدارة: 
ميثل نظام إدارة معلومات األعمال املتعلقة باأللغام الذي وضعه مركـز جنيـف الـدويل 
ـــام لألغــراض اإلنســانية بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة، أداة مهمــة إلدارة مراكــز  إلزالـة األلغ
األعمال املتعلقة باأللغـام. وسـيواصل مركـز جنيـف اسـتعراض ذلـك النظـام وحتديثـه اسـتجابة 
للمتطلبـات امليدانيـة. كمـا سـيقدم املركـز للجنـــة الدائمــة تقريــرا عــن تطويــر برنــامج النظــام 

ونشره. 
 

حتديد االحتياجات والثغرات التكنولوجية: 
يعد من الضروري حتديـد خمتلـف االحتياجـات والثغـرات التكنولوجيـة املتعلقـة بإزالـة 
األلغام، وذلك من خالل وضع قائمة أولويات باحتياجات املستخدمني مـن النظـم اجلديـدة أو 
املطورة يف جمال كشف األلغام وإزالتها. ويف هذا السياق، سيقوم أعضاء الفريق العـامل املعـين 
ــة  باألعمـال املتعلقـة باأللغـام التـابع للحملـة الدوليـة حلظـر األلغـام ومركـز جنيـف الـدويل إلزال

األلغام لألغراض اإلنسانية بإعداد توصيات لعرضها على اللجنة الدائمة يف اجتماعها املقبل. 
 

حتسني اختبار معدات إزالة األلغام وتقييمها: 
لقد أسفر عمل اللجنة الدائمة السابق عن وعـي واسـع النطـاق بـأن البحـث والتطويـر 
يف جمال تكنولوجيات إزالة األلغام ينبغي أن يرتكزا على الطلب امليداين كمـا ينبغـي أن يراعيـا 
ــة  احلاجـة إىل السـالمة واإلنتاجيـة وفعاليـة التكلفـة والوفـرة واالسـتدامة. وسـيعمل رئيسـا اللجن
على تعزيز هذا الوعي وتيسري املعلومات املستجدة عن مدى اتساق معـدات إزالـة األلغـام مـع 

هذا الوعي. 
 

زيادة التوعية خبطر األلغام: 
ستواصل اللجنة الدائمة تبادل اخلربات املتعلقة مبختلـف برامـج التوعيـة خبطـر األلغـام، 
مع توجيه االهتمام بشكل خـاص إىل جوانـب التقييـم، فضـال عـن املشـاركة اتمعيـة وفعاليـة 
التنسيق، وذلك مـن خـالل االسـتفادة مـن نشـاط الفريـق العـامل املعـين بالتوعيـة خبطـر األلغـام 

التابع للحملة الدولية حلظر األلغام ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. 
 

تدمري املخزونات  - ٣ 
حتسني عملية تبادل املعلومات بشأن تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد: 

يعترب من الضروري تيسري احلصول علـى املعلومـات املتعلقـة بوجـود خمزونـات األلغـام 
املضادة لألفراد وعددهـا ونوعـها يف كافـة أحنـاء العـامل؛ وال سـيما يف املنـاطق الـيت يكـون فيـها 
نقص املعلومات جزءا من املشكلة. وسيواصل رئيسـا اللجنـة الدائمـة، بالتعـاون مـع األطـراف 
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املعنية، التركيز على هذا املوضوع خالل االجتماعات املقبلة للجنة الدائمة وتشجيع مزيد مـن 
البلدان على توفري املعلومات املتعلقة مبخزوناا. 

 
تشجيع النهج اإلقليمية يف جمال تدمري املخزونات: 

ـــات الدراســية وحلقــات العمــل اإلقليميــة أداة مفيــدة يف التوعيــة وتبــادل  متثـل احللق
املعلومات يف جمال تدمري املخزونات، كما أن املبادرات اإلقليمية، مثل مبادرة حتـدي مانـاغوا، 
تساعد يف التعجيل بتدمري خمزونات األلغام. وسيقوم رئيسا اللجنة، بدعم من األطـراف املعنيـة 
األخرى، بتقييم املدى الذي ميكن أن يبلغه تطبيق النهج اإلقليمية يف خمتلف أحناء العـامل، سـعيا 
إىل االستفادة من النجاحات املاضية. وإضافة إىل ذلك، سـتقدم فرنسـا وكنـدا ومركـز جنيـف 
الدويل املساعدة للبلدان األفريقية يف جمال التخطيط لتدمري املخزونات عن طريـق تقـدمي اخلـربة 

التقنية. 
 

التأكيد على مدة األربع سنوات كأجل أقصى إلكمال عملية تدمري املخزونات: 
ــات  جيـب أن يظـل تعيـني وتنسـيق املسـاعدة املقدمـة لتدمـري املخزونـات مـن بـني أولوي
اللجنة الدائمة نظرا القتراب انتهاء أجل األربع سنوات احملدد إلكمال تدمـري املخزونـات. ويف 
هذا السياق، سيواصل رئيسا اللجنة التأكيد على أمهية التقيـد بااللتزامـات الـواردة يف املـادة ٤ 
واألمهية السياسية هلذه املسألة وضرورة قيام حوار مثمر بني الدول احملتاجة للمساعدة والـدول 

القادرة على توفريها. 
 

تدمري األلغام بطريقة فعالة وسليمة بيئيا: 
ميكـن أن خيلـف تفجـري بعـض أنـواع األلغـام املضـادة لألفـراد، مثـــل اللغــم مــن طــراز 
PFM1، آثارا جانبية سامة. ومن مث ينبغي أن تكون عملية تدمري املخزونـات مـن هـذه األلغـام 

سـليمة بيئيـا. وسـيواصل رئيسـا اللجنـة، بالتعـاون مـع األطـراف املعنيـة، تركـيز االهتمـام علــى 
السياسات البيئية، فضال عن تقييم املخاطر يف تنفيذ برامج تدمري خمزونات األلغام. 

 
تعزيز القدرات اإلدارية دعما لعملية تدمري املخزونات: 

ــة  يتطلـب جنـاح تنفيـذ برامـج تدمـري املخزونـات جمموعـة متنوعـة مـن املـهارات اإلداري
املعينة. ويف إطار متابعـة الـدورة التدريبيـة األوىل املتعلقـة بـإدارة تدمـري املخزونـات مـن األلغـام 

املضادة لألفراد، ستنظم سويسرا دورة تدريبية مماثلة يف النصف األول من سنة ٢٠٠٢. 
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احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  - ٤ 
تعميم االتفاقية: 

ستواصل كندا، بالتعاون مع األطراف املعنية األخرى، تيسري عمل فريق االتصال غـري 
الرمسي املفتوح باب العضوية املعين بتعميم االتفاقية من أجل تنسيق اجلهود الرامية إىل تشـجيع 
التصديق على االتفاقية واالنضمام إليها. ويف هذا الصدد، سيتم إيـالء اهتمـام خـاص للمنـاطق 

اليت مل ينضم عدد من بلداا بعد إىل االتفاقية. 
 

تشجيع االمتثال للمادة ٧: 
ستواصل بلجيكا، بالتعاون مع األطراف املعنية األخــرى، تيسـري عمـل فريـق االتصـال 
املعين باملادة ٧ سعيا إىل تشجيع االمتثال لشروط اإلبـالغ الـواردة يف املـادة ٧ بالدقـة املطلوبـة 
ــالغ  ويف الوقـت املناسـب. ويف هـذا السـياق، سـيعمل فريـق االتصـال علـى ترويـج �دليـل اإلب
مبوجب املادة ٧ من اتفاقية أوتاوا� الذي وضعـه مركـز البحـث والتدريـب واإلعـالم يف جمـال 

التحقق، بوصفه أداة قيمة. 
 

مواصلة احلوار بشأن جعل املادة ٨ قابلة للتطبيق: 
ـــه  سـتواصل كنـدا، بالتعـاون مـع األطـراف املعنيـة األخـرى، العمـل الـذي اضطلعـت ب
خـالل برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات فيمـا يتعلـق بسـبل تيسـري توضيـح الشـواغل املتعلقـــة 

باالمتثال ألحكام املادة ٨ وجعلها قابلة للتطبيق. 
 

توضيح املسائل املتصلة بشواغل االمتثال: 
ــــودة  متابعـة للمناقشـات الـيت أجريـت أثنـاء السـنتني األوليـني مـن االجتماعـات املعقــــ
ـــأمني معاجلــة هــذه  فيمـا بـني الـدورات واملتعلقـة بشـواغل االمتثـال، سـيواصل رئيسـا اللجنـة ت
املسائل خالل االجتماعـات القادمـة للجنـة الدائمـة وتشـجيع الـدول األطـراف علـى اسـتعمال 

اآلليات اليت تتيحها االتفاقية اللتماس توضيحات بشأن ادعاءات عدم االمتثال احملتمل. 
 

توضيح املسائل املتصلة باستبقاء األلغام مبوجب أحكام املادة ٣: 
سعيا إىل زيادة توضيح أسـباب اسـتبقاء األلغـام ألغـراض التدريـب والتطويـر مبوجـب 
أحكام املادة ٣، وحرصـا، بـاخلصوص، علـى إعـادة تـأكيد الفـهم املشـترك فيمـا يتعلـق مبقـدار 
األلغام اليت ميكن استبقاؤها على حنو يتسق وأحكام املادة ٣، سـيواصل رئيسـا اللجنـة الدائمـة 
املعنيـة حبالـة االتفاقيـة وتنفيذهـا، بالتعـاون مـع األطـراف املعنيـة األخـرى، جـهودمها مـن أجـــل 

طرح هذا املوضوع أثناء االجتماعات املقبلة للجنة الدائمة. 
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توضيح املسائل املتصلة بتفسري املادة ١ (ج): 
سيواصل رئيسا اللجنة الدائمة، توخيا للوصول يف أقرب أجل ممكن إىل تفـاهم بشـأن 
تفسري لفظ �املساعدة� الوارد يف املادة ١ (ج)، تأمني طرح هذا املوضوع أثناء االجتماعـات 
املقبلة للجنة الدائمة، وتشجيع الدول األطراف على إتاحة املعلومـات املتعلقـة بآرائـها الوطنيـة 

يف هذا الشأن. 
 

تشجيع سن تشريعات وطنية لتنفيذ االتفاقية (املادة ٩): 
سيواصل رئيسا اللجنة الدائمــة وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة واحلملـة الدوليـة حلظـر 
األلغـام تشـجيع اختـاذ تدابـري وطنيـة لتنفيـذ االتفاقيـــة وكفالــة التوزيــع الفعــال مــوعة املــواد 
اإلعالمية املتعلقة بإعداد تشريع وطين لتنفيـذ اتفاقيـة حظـر األلغـام املضـادة لألفـراد، وذلـك يف 
سـياق متابعـة العمـل الـذي اضطلعـت بـه جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة إلعـداد جمموعـة املــواد 

اإلعالمية دف مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف املادة ٩. 
 

مواصلة احلوار بشـــأن مســألة األلغــام املضــادة للمركبــات املــزودة بصمامــات حساســة أو 
بأجهزة حساسة مضادة للمناولة: 

ميكـن أن تنطـوي بعـض األلغـام املضـــادة للمركبــات املــزودة بصمامــات حساســة أو 
بأجـهزة حساسـة مضـادة للمناولـة علـى أخطـار مماثلـة لألخطـار الـيت تشـكلها األلغـام املضــادة 
لألفراد بالنسبة للسكان املدنيني. ونشجع الدول األطراف على إعادة النظر يف األلغام املضـادة 
للمركبات املوجودة يف خمزوناـا والنظـر يف أفضـل املمارسـات اخلاصـة ـذا النـوع احملـددة يف 
تقرير اجتماع اخلـرباء الـذي اسـتضافته جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة (١٣ و ١٤ آذار/مـارس 
٢٠٠١). وسـيعمل رئيسـا اللجنـة واألطـراف املعنيـة األخـرى علـى ترويـج أفضـل املمارســات 
وتشجيع اإلبالغ عن ممارسة الدول يف هذا الصدد. ونظرا الستمرار وجود ـج خمتلفـة بشـأن 
بعـض املسـائل املتصلـة بتفسـري املـادة ٢، وتوخيـا لزيـادة فـهم هـذا املوضـوع، سيسـعى رئيســـا 

اللجنة واألطراف املعنية األخرى إىل تيسري مزيد من التحاور خبصوص هذا املوضوع. 
 

األعمال األخرى  - ٥ 
استعراض وزيادة فعالية برنامج العمل فيما بني الدورات: 

توخيا ملواصلة وتعزيز مسـامهة برنـامج العمـل فيمـا بـني الـدورات يف تنفيـذ االتفاقيـة، 
ستنظر جلنة التنسيق يف إمكانية إدخـال املزيـد مـن التحسـينات علـى شـكل اجتماعـات اللجنـة 
الدائمة ومواعيدها والسبل القمينة بوضـع برامـج للجنـة الدائمـة عمليـة املنحـى. وعـالوة علـى 
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ذلك، ستنظر جلنة التنسـيق يف الـدور الـذي ميكـن أن تضطلـع بـه وحـدة دعـم التنفيـذ يف دعـم 
اللجان الدائمة وزيادة فعالية برنامج العمل فيما بني الدورات. 

 
تيسري مشاركة البلدان املتضررة من األلغام: 

ستواصل الدول املشاركة يف برنامج الرعاية حماولة توفري مـوارد لربنـامج الرعايـة كمـا 
ستسعى إىل تشجيع مشـاركة الـدول املعنيـة األخـرى وذلـك مـن أجـل تيسـري مشـاركة أوسـع 
للبلـدان املتضـررة مـن األلغـام يف اجتماعـات الــدول األطــراف ويف برنــامج العمــل فيمــا بــني 

الدورات. 
 

الترمجة الشفوية: 
أوضح عدد من الدول األطراف أا ستستفيد بدرجة أكرب من املـداوالت الـيت جتـري 
يف االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات، إذا توفرت خدمـات الترمجـة الشـفوية إىل خمتلـف 
اللغات. وستسعى اللجنة األوربية إىل توفري خدمات الترمجة الشـفوية إىل الفرنسـية واإلسـبانية 

لالجتماعات اليت تعقد فيما بني الدورات جبنيف يف سنة ٢٠٠٢. 
 

اجلدول الزمين لألنشطة: 
ستكفل جلنة التنسيق جدوال زمنيا مستكمال لألنشطة اليت تتفق مـع أهـداف االتفاقيـة 

وستوزعه يف اجتماعات اللجان الدائمة يف كانون الثاين/يناير وأيار/مايو ٢٠٠٢. 
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املرفق
Mine Action Calendar of Events 2001

September

18-21: Managua, Nicaragua. Third Meeting of States Parties to the 1997 Mine Ban Treaty.
For ICBL contact: banemnow@icbl.org and for States Parties: UNDDA

19-21: New York, USA. UN Special General Assembly Session on Children. Contact:

24-28: Geneva, Switzerland. Convention on Conventional Weapons 3rd Preparatory
Committee for 2nd CCW Review Conference. Contact: UNDDA Geneva

25 or 27 TBC: Geneva, Switzerland. Landmine Monitor Press Briefing. Contact:
brigot@icbl.org

SADC Mine Action Meeting. Contact: http://www.sadc.int or sadcsec@sadc.int

October

2-8: Brisbane, Australia. Commonwealth People's Festival. Contact:
pakpoy@chariot.net.au

5-7: Brisbane, Australia. Commonwealth ACFOA AGM (Council). Contact:
http://www.thecommonwealth.org

6-9: Brisbane, Australia. Meeting of the Commonwealth Heads of Government. Contact:
http://www.thecommonwealth.org

18-20: Brussels, Belgium. Landmine Monitor Core Group Meeting. Contact: lm@icbl.lrg

24: United Nations Day.

25-28: Seoul, Korea. Asia- Pacific Regional Landmine Monitor Researchers Meeting.
Contact: kcbl@netian.com

25-29: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. "Students for a Mine Free World" international
student conference hosted by the Bosnian and Herzegovinian Medical Students' Associa-
tion. Contact: sarajevoconf@usa.net or http://welcome.to/sarajevoconf or
http://home.talkcity.com/LibertySt/sarajevoconf/

27-28: Aden, Yemen. MENA Regional Landmine Monitor Researchers Meeting. Contact:
rbyemcacd@y.net.ye

25-30: Disarmament Week.

26-28: Beirut, Lebanon. 9th Summit of the Francophonie. Contact: ghas-
san.salame@sommet2001.org or http://www.sommet2001.org. For ICBL contact: hab-
bouba@balamand.edu.lb

TBC: Bradford, United Kingdom. Nobel Peace Prize exhibition opens at the Peace Mu-
seum. Contact: peacemuseum@bradford.gov.uk
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TBC: Angola or Malawi. SADC Mine Action Committee Meeting. For ICBL Contact:
masa@icbl.org

TBC: Donors conference for Eritrea (contact: Noel Mulliner, UNMAS)

November

6-8: Bangkok Thailand, South East Asian Workshop on Victim Assiastance, contact
Handicap International.

8-10: Yerevan, Armenia. CIS/ FSU Regional Landmine Monitor Researchers Meeting and
Landmines Seminar. Contact: jemma@arminco.com.  

20: Universal Children's Day.

26-30: Nairobi, Kenya. Africa Regional Landmine Monitor Researchers Meeting.
Contact: kcal@africaonline.co.ke

30: Canada. Night of a Thousand Dinners. Fundraiser to be held at venues throughout
Canada. Contact: 37 Clarence Street, Suite 3, Ottawa, Ontario, K1N 5P4, Canada, tel. +1-
613-246-2678, patricianeri@sympatico.ca, http://www.2000dinners.com

TBC: UN General Assembly Special Session on Disarmament.

TBC: Mozambique. SADC Workshop on Victim Assistance. For ICBL Contact:
masa@icbl.org

Geneva, Switzerland: Brainstorming about the agenda for the Standing Committee Mine
Clearance and Related Technologies and Mine Awareness.

November/December, TBC: Mozambique. SADC Technology Workshop. For ICBL
Contact: masa@icbl.org

December

3: Events Worldwide. Fourth Anniversary of the Opening for Signature of the 1997
Landmines Convention and International Day for Disabled Persons. Contact:
banemnow@icbl.org

3-7: Geneva, Switzerland. Mine Ban Treaty Intersessional Standing Committee Meetings.
Contact: walker@icbl.org (for NGOs) and www.gichd.ch

3-11: Oslo, Norway. 100th Anniversary of the Nobel Peace Prize. Contact: Tel. +47 22 12
93 00 or http://www.nobel.no

10: Human Rights Day.

10-21: Geneva, Switzerland. CCW 2nd Review Conference. Contact: UNDDA Geneva

2001-2010: International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for Children.  

TBC: Geneva, Switzerland. Convention on Conventional Weapons Amended Protocol II
Annual Meeting. Contact: UNDDA Geneva



02-2078665

APLC/MSP.3/2001/1

2002

January

28-1: Geneva, Switzerland. Mine Ban Treaty Intersessional Standing Committee Mee -
ings. Contact: Geneva International Centre for Humanitarian Demining Tel: +41 22 906
1662/63 Fax: +41 22 906 1690 email: gichd@gichd.ch, http://www.gichd.ch,
walker@icbl.org, http://www.icbl.org/sce

February

TBC: Thailand, Meeting on Understanding the Mine Problem in South East Asia

March

March/April, TBC: Bangladesh. Non-Aligned Movement Summit. Contact:
http://www.nonaligned.org or Bangladesh@icbl.org

April

March/April, TBC: Bangladesh. Non-Aligned Movement Summit. Contact:
http://www.nonaligned.org or Bangladesh@icbl.org

TBC: Global Landmine Monitor Researchers Meeting. Contact: lm@icbl.org

May

27-31: Geneva, Switzerland. Mine Ban Treaty Intersessional Standing Committee Meet-
ings. Contact: Geneva International Centre for Humanitarian Demining Tel: +41 22 906
1662/63 Fax: +41 22 906 1690 email: gichd@gichd.ch, http://www.gichd.ch,
walker@icbl.org, http://www.icbl.org/sce

June

20: World Refugee Day

July

6-10: Berlin, Germany. 115h OSCE Parliamentary Assembly Annual session. Contact:
brigot@icbl.org


