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 التقرير اخلتامي

 االجتماع السابع للدول األطراف

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ - ١٨جنيف، 

                                           حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام                                                                          يتألف التقرير اخلتامي لالجتماع السابع للدول األطراف يف اتفاقية           
  :                                                                   املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام من جزأين وستة مرفقات على النحو التايل

                             تنظيم االجتماع السابع وأعماله -          اجلزء األول 

      مقدمة -   ألف  

              تنظيم االجتماع -    باء   

                   املشاركة يف االجتماع  -   جيم  

              أعمال االجتماع -    دال   

                رارات والتوصيات   الق -    هاء   

              قائمة الوثائق -    واو   

                                      اعتماد التقرير اخلتامي واختتام االجتماع -   زاي  

                  تقرير جنيف املرحلي  :                        حتقيق أهداف خطة عمل نريويب -           اجلزء الثاين 

      مقدمة  

               عاملية االتفاقية -   ً أوالً  

                                 تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد -     ً ثانياً  

              زروعة باأللغام              تطهري املناطق امل -     ً ثالثاً  

                          مساعدة ضحايا األلغام الربية -     ً رابعاً  

                                                   مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية -     ً خامساً 
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 التذييالت

                                           الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها -     األول  

  ٤                             الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                                                             املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف اليت أفادت بأهنا تعمل على  -      الثاين  

  ٥                                                                                         املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف اليت أفادت بأهنا تعمل على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  -      الثالث 

                            الربامج الوطنية إلزالة األلغام /         حالة اخلطط -      الرابع 

                                       احتفظت هبا أو قامت بنقلها ألسباب                                                                    األلغـام املضـادة لألفـراد اليت أبلغت الدول األطراف بأهنا           -     اخلامس
                                                     ، وموجز للمعلومات اإلضافية املقدمة من هذه الدول األطراف ٣                    مسموح هبا مبوجب املادة 

  ٩                                  ً        حالة التدابري القانونية املتخذة وفقاً للمادة  -      السادس

 املرفقات

            جدول األعمال -   ً أوالً 

              من االتفاقية ٥                         حنو التنفيذ الكامل للمادة  -     ً ثانياً 

              من االتفاقية ٥                                                          منوذج مقترح ملساعدة الدول األطراف يف طلب التمديد يف إطار املادة  -     ً ثالثاً 

  ٥                                                  إعالن طوعي مقترح بشأن استيفاء االلتزامات مبوجب املادة  -     ً رابعاً 

     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول-      ٢٠٠٥      ديسمرب  /                                              تقرير عن سري أعمال وحدة دعم التنفيذ، كانون األول -     ً خامساً

                           الجتماع السابع للدول األطراف             قائمة وثائق ا -     ً سادساً
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 اجلزء األول

 تنظيم االجتماع السابع وأعماله

  مقدمة-ألف 

                                                                 من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد   ١١             من املادة    ٢    و  ١                 تـنص الفقرتان     - ١
                                           ة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها، مبا                                          جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف أي مسأل   : "                          وتدمري تلك األلغام على أن   

  :     يف ذلك

                                     سري العمل هبذه االتفاقية وحالة تنفيذها؛  ) أ ( 

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

  ؛ ٦                              ً        التعاون واملساعدة الدوليان وفقاً للمادة   ) ج ( 

             ضادة لألفراد؛                                  استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام امل  ) د ( 

  ؛ ٨                                     طلبات الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة     ) ه ( 

  ؛ " ٥                                         ً                   القرارات املتعلقة بطلبات الدول األطراف وفقاً ملا تنص عليه املادة   ) و ( 

                                                                                    ً                         ويدعـو األمـني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتماعات الالحقة لالجتماع األول للدول األطراف سنوياً إىل أن يعقد             "
   ".             الستعراضي األول       املؤمتر ا

      ديسمرب  /            كانون األول ٣         نوفمرب إىل  /              تشرين الثاين   ٢٩                                                         وخـالل املؤمتـر االستعراضي األول املعقود يف الفترة من            - ٢
                                      ً                                             ً                              ، اتفقت الدول األطراف على أن تعقد سنوياً، إىل حني انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماعاً للدول األطراف                     ٢٠٠٤

         تشرين    ٢٨                                                                               الثاين من السنة، واالجتماع السادس للدول األطراف يف كرواتيا يف الفترة من                                        بصورة منتظمة خالل النصف     
                                                            ويف االجتماع السادس، اتفقت الدول األطراف على عقد االجتماع         .     ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٢           نوفمرب إىل    /       الـثاين 

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢     إىل   ١٨                                       السابع للدول األطراف يف جنيف يف الفترة من 

                                   ً                َّ      ُ ِّ                                          ويف إطار التحضري لالجتماع السابع، وسرياً على املمارسة املتَّبعة، قُدِّم خالل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة  - ٣
                                                      ، مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقت ومشروع النظام     ٢٠٠٦     مايو  /                                             العامـة لالتفاقية وتنفيذها، املعقود يف أيار     

        ً                                                  واستناداً إىل املناقشات اليت جرت خالل ذلك االجتماع، رأى           .                     ليف االجتماع السابع                                     الداخـلي والتقديرات األولية لتكا    
                                                ً                                                               رئيسـا اللجنة الدائمة أن هذه الوثائق مقبولة عموماً بالنسبة إىل الدول األطراف وأنه ميكن عرضها على االجتماع السابع    

  .            قصد اعتمادها

      يوليه  /      متوز   ١٧     ّ                                     س املعّين اجتماعات غري رمسية يف جنيف يف                 ً                                            والتماساً لآلراء بشأن املسائل املوضوعية، عقد الرئي       - ٤
ُ                                                      وُدعيت مجيع الدول األطراف واملنظمات املهتمة إىل املشاركة فيها    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٤   و    ٢٠٠٦   .  
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             أدىل خالله       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                                                   ُ                      وقـد سـبق افتتاح االجتماع السابع للدول األطراف احتفال أُقيم يوم              - ٥
                                                                                                     سيدة ترييزا غامبارو، األمينة الربملانية يف وزارة الشؤون اخلارجية ألستراليا وممثلتها اخلاصة املعنية                                      ببـيانات كـل مـن ال      

                                                                                                                        باألعمال املضادة لأللغام، والسفري أنطون تاملان، نائب وزير اخلارجية، وزارة اخلارجية االحتادية، سويسرا، والسيدة سونغ               
ّ                   باأللغام، ومن الّدعاة لقضايا الشباب                                        كوسال، وهي من الناجني الذين تعرضوا إلصابات                 .  

  تنظيم االجتماع السابع-باء 

                                                                                                             افتتحـت السيدة ديانا بليستينا من كرواتيا االجتماع السابع للدول األطراف نيابة عن رئيس االجتماع السادس             - ٦
                 ع السابع للدول                                                        وترأست السيدة بليستينا عملية انتخاب رئيس االجتما        .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                    للـدول األطراف يف     

  .                   من النظام الداخلي ٥                                                                     ً        وانتخب االجتماع بالتزكية السفرية كارولني ميالر من أستراليا رئيسة له، وفقاً للمادة   .       األطراف

         وباإلضافة   .                                                                                                    ويف اجللسة االفتتاحية، متت تالوة رسالة موجهة إىل االجتماع بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة               - ٧
ّ                                                               السيد فيليب سبوّري، مدير إدارة القانون الدويل والتعاون، اللجنة الدولية            :                      يف االجتماع كل من                          إىل ذلـك، ألقى كلمة                    

                                                                                                             للصـليب األمحـر؛ والسـيدة مرغريـت آراتـش أوريش، سفرية احلملة الدولية حلظر األلغام الربية؛ والسيد كورنيليو           
  .                                                           سوماروجا، رئيس مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

                                                   ، أقر االجتماع السابع جدول أعماله كما يرد يف             ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                                     ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف        - ٨
                                                                                      ويف اجللسـة نفسـها، اعـتمد االجـتماع نظامـه الداخـلي كمـا يرد يف الوثيقة                    .                                املـرفق األول هبـذا الـتقرير      

APLC/MSP.7/2006/3*       بع كما ترد يف الوثيقة                                                   ، والتكالـيف املقـدرة لعقد االجتماع السا                          APLC/MSP.7/2006/4 ،  
  .*APLC/MSP.7/2006/2                               وبرنامج عمله كما يرد يف الوثيقة 

      األردن   :                          ً    ُ                                                                           ويف اجللسـة العامـة األوىل أيضاً، انُتخب بالتزكية كنواب لرئيس االجتماع السابع ممثلو الدول التالية                - ٩
  .                        ويسرا وغواتيماال واليابان                                                     وأفغانستان وبلجيكا ومجهورية ترتانيا املتحدة وسلوفينيا وس

                   كما أحاط االجتماع     .                                                            ً     ً                   وأقر االجتماع باإلمجاع تسمية السفري يورغ ستريويل من سويسرا أميناً عاماً لالجتماع            -  ١٠
    ً                                                                                                                        عـلماً بقـيام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني السيد تيم كافلي، مدير فرع إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف                     

        ً                                                                            ً        ً              تنفيذياً لالجتماع، وقيام الرئيس بتعيني السيد كريي برينكرت، مدير وحدة دعم التنفيذ، منسقاً تنفيذياً                         ً       جنـيف، أميـناً     
  .          لدى الرئيس

  االشتراك يف االجتماع السابع-جيم 

                                                            األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان،        :                                     ً          اشتركت يف االجتماع ست وتسعون دولة طرفاً هي        -  ١١
                                                                                                                           ور، ألبانـيا، أملانيا، أنغوال، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا،                     إكـواد 

                                                                                                                         بلغاريا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو،              
                                                                                  جلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية                                             تشـاد، تونس، جامايكا، اجلزائر، ا     

                                                                                                                          مقدونيا اليوغوسالفية السابعة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور،          
          بيساو،  -                                                صربيا، طاجيكستان، غانا، غواتيماال، غينيا                                                                        سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي،      
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                                                                                                                    فرنسا، الفلبني، فرتويال، قربص، قطر، الكامريون، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا،              
                  ة لربيطانيا العظمى                                                                                                    الكونغـو، كينيا، التفيا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، املكسيك، مالوي، اململكة املتحد       

                                                                                                                             وآيرلـندا الشـمالية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، هندوراس،              
  .                                        هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن واليونان

ّ                        واشتركت بروين دار السالم يف االجتماع بصفة مراقب، وهي دولة كانت قد صّدقت على اال               -  ١٢                   تفاقية أو انضمت                                                                  
   ١                           من االتفاقية، والفقرة       ١١              من املادة     ٤                                                                ً                      إليها ولكن االتفاقية مل تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ فيها، وذلك وفقاً للفقرة               

  .                           من النظام الداخلي لالجتماع ١         من املادة 

                    التفاقية ولكنهما مل                                                                                               واشتركت إندونيسيا وبولندا يف االجتماع بصفة مراقب، ومها دولتان كانتا قد وقعتا على ا              -  ١٣
ّ                    ً        تصّدقا عليها، وذلك وفقاً للفقرة    .                           من النظام الداخلي لالجتماع ١           من املادة  ١                       من االتفاقية، والفقرة   ١١           من املادة  ٤  

      من   ٤                                                                        ً                         واشـتركت يف االجتماع بصفة مراقب مخس وعشرون دولة أخرى غري طرف يف االتفاقية، وفقاً للفقرة                  -  ١٤
                             أذربيجان، أرمينيا، اإلمارات     :                                        من النظام الداخلي وهذه الدول هي       ١              من املادة     ١           للفقرة                      ً     من االتفاقية، ووفقاً     ١١         املـادة   

                                                                                                                             العربية املتحدة، باكستان، باالو، البحرين، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، سري النكا، سنغافورة،              
                                                                با، لبنان، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا،                                                                  الصني، العراق، عمان، فنلندا، قريغيزستان، كازاخستان، كو      

  .                    ميامنار، نيبال، واهلند

                              من النظام الداخلي، حضرت      ١              من املادة     ٣    و  ٢                           من االتفاقية والفقرتني       ١١              من املادة     ٤     ً                   ووفقـاً ألحكام الفقرة      -  ١٥
  :                                      هليئات واملنظمات غري احلكومية التالية                                                                                االجـتماع بصـفة مراقب املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية وا          

                                                                                                                         اجلماعـة األوروبـية، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية، واللجنة                 
       ة حلف                                                                                                           الدولية للصليب األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وجامعة الدول العربية، ومنظم             

                                                                                                                    مشال األطلسي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة               
                                    ، وإدارة األمم املتحدة لشؤون نزع       )         اليونيسيف (                                                                       فرسـان مالطـة العسـكرية املستقلة، وصندوق األمم املتحدة للطفولة            

                                                                               ، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ودائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام                                                  السـالح، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
  .                                         التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة الصحة العاملية

                              من النظام الداخلي، حضرت      ١              من املادة     ٤                          من االتفاقية والفقرة       ١١              من املادة     ٤     ً                       ووفقـاً ألحكـام الفقـرة        -  ١٦
                                                                             رابطة التضامن مع املعوقني وضحايا األلغام، واللجنة الوطنية إلزالة األلغام            :   قب                                         املـنظمات التالـية االجتماع بصفة املرا      

                                                                                                                     املضـادة لألفراد، والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام، ومركز املعلومات اخلاصة               
                                        مي للتحقق من حتديد األسلحة واملساعدة يف جمال                 ، واملركز اإلقلي   )                    جامعة جيمس ماديسون   (                               باإلجـراءات املتعلقة باأللغام     

                                                                                                                 التنفـيذ يف جـنوب شـرق أوروبا، ومركز تبادل املعلومات جلنوب شرق أوروبا ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة                  
  .                                                                                                 اخلفيفة، واملؤسسة السويسرية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، والرابطة العاملية للطب يف حاالت الكوارث والطوارئ

   .                                            قائمة جبميع الوفود اليت حضرت االجتماع السابعAPLC/MSP.7/2006/INF.2               وترد يف الوثيقة  -  ١٧
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  أعمال االجتماع السابع-دال 

         ، وجلسة      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢       إىل     ١٨ُ                                                                   ُعقـدت أثـناء االجتماع السابع مثاين جلسات عامة يف الفترة من              -  ١٨
ُ  وُخص  .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠                    واحدة غري رمسية يف                                                                          صت اجللسة العامة األوىل ونصف اجللسة العامة الثانية لتبادل آراء           

                             ً                                  وقامت وفود تسعة عشر دولة طرفاً، ومخس دول تشارك بصفة مراقب، وأربع   .                 من جدول األعمال  ١٠                 عام يف إطار البند 
  .                                                                                     منظمات تشارك بصفة مراقب بتقدمي بيانات شفوية أو خطية ذات طابع خالل تبادل اآلراء العام هذا

                                                                                             ً                         ويف اجللسـات العامة من الثالثة إىل الثامنة، نظر االجتماع يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، مستعرضاً التقدم                  -  ١٩
        ويف هذا    .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                                                              احملـرز والتحديات املتبقية على صعيد حتقيق أهداف االتفاقية وتنفيذ خطة عمل نريويب للفترة               

                                            ، بصيغته الواردة يف اجلزء الثاين من هذا            ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                  ير جنيف املرحلي                             ً     ً              الصـدد، رحـب االجتماع ترحيباً حاراً بتقر       
        كانون  ٢                                             عن طريق قياس التقدم احملرز خالل الفترة من                   خطة عمل نريويب                                                      الـتقرير، باعتـباره وسـيلة هامة لدعم تنفيذ          

               ىل الدول األطراف                                          ، وإبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة إ    ٢٠٠٦      سبتمرب  /         أيلـول   ٢٢     إىل     ٢٠٠٥         ديسـمرب    /    األول
  .                                                                                        ورئيسي االجتماع ورئيس االتفاقية خالل الفترة الفاصلة بني االجتماعني السابع والثامن للدول األطراف

                  ً                                                                                            وأحـاط االجـتماع علماً، يف جلسته العامة الثامنة، بتقرير مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض                  -  ٢٠
                                   وأعربت الدول األطراف عن تقديرها       .                                    وارد يف املرفق اخلامس هبذا التقرير                                                     اإلنسـانية عـن أنشطة وحدة دعم التنفيذ، ال        

  .                                                                                              للمركز ملا تقدمه وحدة دعم التنفيذ من مسامهة إجيابية يف دعم جهود الدول األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية

                     أمهيتها يف سري العمل                                ً                                                                ويف اجللسـة العامة الثامنة أيضاً، اعترفت الدول األطراف من جديد بقيمة جلنة التنسيق و               -  ٢١
                                 ً      وباإلضافة إىل ذلك، نوه االجتماع جمدداً        .                                                                              باالتفاقـية وتنفيذها بشكل فعال وأشادت بنهج االنفتاح والشفافية يف عملها          

                                                                                                                            بـالعمل الذي تضطلع به الدول األطراف املهتمة من خالل برنامج الرعاية الذي ال يزال يكفل التمثيل الواسع النطاق يف                    
  .                    تعقد يف إطار االتفاقية              االجتماعات اليت 

  .                من االتفاقية   ٧                                         ً                                                           ونظر االجتماع، يف جلسته العامة الثامنة أيضاً، يف املسائل املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املادة                -  ٢٢
                                     ً                                                                       وشجع مجيع الدول األطراف على أن حترص دوماً على تقدمي تقاريرها على النحو املطلوب وذلك بإرساهلا إىل إدارة األمم         

                                      ً                                 وإضافة إىل ذلك، أحاطت الدول األطراف علماً بالتحسينات اليت أدخلتها            .                              لشؤون نزع السالح، فرع جنيف              املـتحدة   
  .                                                                          إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح لضمان احلصول على التقارير عرب شبكة اإلنترنت

       وأخطرت   .              من االتفاقية ٥     ملادة                                          ً                                    ونظر االجتماع، يف جلسته العامة الثامنة أيضاً، يف مسألة تقدمي الطلبات مبوجب ا        -  ٢٣
               وأحاط االجتماع   .                           َّ                                                                             الرئيسـة االجـتماع بأهنا مل تبلَّغ برغبة أي دولة يف تقدمي طلب من هذا القبيل يف االجتماع السابع                  

  .    ً     علماً بذلك

       وأخطرت   .                من االتفاقية   ٨                                        ً                                            وحبث االجتماع، يف جلسته العامة الثامنة أيضاً، مسألة تقدمي الطلبات مبوجب املادة              -  ٢٤
                وأحاط االجتماع    .                           َّ                                                                             الرئيسـة االجـتماع بأهنا مل تبلَّغ برغبة أي دولة يف تقدمي طلب من هذا القبيل يف االجتماع السابع                  

  .    ً     علماً بذلك
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                                                                                                                وناقش االجتماع، يف جلسته غري الرمسية، املقترحات اليت قدمتها الرئيسة، وكندا وغواتيماال، بصيغتها الواردة يف                -  ٢٥
  .             من االتفاقية ٥                                                                            والرابع هبذا التقرير، واملتعلقة بقضايا تتصل بالنظر يف طلبات التمديد مبوجب املادة                       املرفقات الثاين والثالث 

  القرارات والتوصيات-هاء 

                                                                                                                         يف اجللسـة العامة اخلتامية، وعلى إثر املشاورات اليت أجراها رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية                  -  ٢٦
    ٢٧       إىل     ٢٣                  يف الفترة من         ٢٠٠٧                                                               جـتماع عـلى حتديد مواعيد اجتماعات اللجان الدائمة لعام                                  وتنفـيذها، وافـق اال    

                                                                                                      أبريل، وحدد الدول األطراف التالية اليت سيكون ممثلوها رؤساء اللجنة الدائمة ومقرريها املتشاركني إىل حني انتهاء  /     نيسان
  :                                 أعمال االجتماع الثامن للدول األطراف

        بصفتهما  (                شيلي والنرويج     :                                                   عية خبطر األلغام وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا                               إزالـة األلغـام، والتو     ̀  ١̀ 
  ؛ )                      بصفتهما مقررين متشاركني (             ؛ وبريو وكندا  )             رئيسني متشاركني

        بصفتهما  (                  السودان والنمسا     :                                                   ً          ً            تقـدمي املسـاعدة لضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً          ̀  ٢̀ 
  ؛ )                      بصفتهما مقررين متشاركني (          نيوزيلندا              ؛ وكولومبيا و )             رئيسني متشاركني

                بصفتهما مقررين   (                      ؛ وصربيا وليتوانيا     )                       بصفتهما رئيسني متشاركني   (                  إستونيا واجلزائر     :               تدمري املخزونات  ̀  ٣̀ 
  ؛ )       متشاركني

                   ؛ وأملانيا وكينيا    )                       بصفتهما رئيسني متشاركني   (                   األرجنتني وإيطاليا     :                                      احلالـة العامـة لالتفاقية وتنفيذها      ̀  ٤̀ 
   ).             قررين متشاركني         بصفتهما م (

                من االتفاقية    ٥  ّ                                                        ذكّرت الدول األطراف بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة                                     ً         ويف اجللسـة العامة اخلتامية أيضاً،        -  ٢٧
  APLC/MSP.7/2006/L.3                        واملبينة يف الوثيقة      ٥                                                                            وناقشت عملية إعداد طلبات متديد املهل النهائية املنصوص عليها يف املادة            

                خطة عمل نريويب         من     ٢٧   ّ                                                      وذكّرت الدول األطراف بالتزامها الوارد يف اإلجراء رقم           .                والنظر فيها                       وتقـدمي هذه الطلبات   
                                                                             ً                                          الـذي يقضـي باحلرص على أن تكون الدول األطراف اليت ترى أهنا مضطرة إىل طلب التمديد قلةً قليلة إن مل تكن غري                      

ُ                     احلصول على متديد املهلة اليت ُحددت هلا لتدمري           ّ       ً                                                 وذكّرت أيضاً بأن االتفاقية جتيز للدول األطراف السعي إىل            .         موجـودة                           
                                                     وجرى التسليم بإمكانية جلوء بعض الدول األطراف إىل          .                                                               ألغامهـا إن هي عجزت عن الوفاء بذلك يف غضون هذه املهلة           

  :                               ولذلك، قررت الدول األطراف ما يلي  .               َّ                                متديد املهل احملددَّة هلا، رغم اجلهود القصوى اليت تبذهلا

      من   ٥                                                                   ً                      التزامها بالعمل على تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغمة وفقاً للمادة                              إعـادة تأكـيد    ̀  ١̀ 
  ؛            خطة عمل نريويب     من   ٢٧                                        االتفاقية وعلى النحو الوارد يف اإلجراء رقم 

                       وتقدمي هذه الطلبات    ٥                                                                                 إنشـاء عملـية إلعـداد طلبات متديد املهل النهائية املنصوص عليها يف املادة                ̀  ٢̀ 
     يها؛        والنظر ف

                                                                                                     تشـجيع الـدول األطـراف الطالبة للتمديد، عند اللزوم، على طلب املساعدة من وحدة دعم تنفيذ                  ̀  ٣̀ 
                              االتفاقية من أجل إعداد طلباهتا؛
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                                                                                                      أن تقـوم الدول األطراف اليت يسمح هلا وضعها بذلك مبساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا                 ̀  ٤̀ 
    خطة        من     ٤٤                                                  من االتفاقية، وأن تذكر بوجاهة اإلجراء رقم          ٦              من املادة   ٤                            املنصـوص عليها يف الفقرة      

               يف هذا الصدد؛        عمل نريويب

                     واملقترح أن يكون    APLC/MSP.7/2006/L.4                                                          مواصلة العمل بشأن النموذج الطوعي الوارد يف الوثيقة          ̀  ٥̀ 
       عند                                                                                               الـنموذج األساسي لتيسري عملية إعداد طلبات التمديد وتقييمها، لوضع اللمسات األخرية عليه            

                  ً                     حىت يتسىن وضعه طوعاً موضع التنفيذ إىل أن     ٢٠٠٧                                               اختـتام االجـتماعات الفاصلة بني دورات عام        
           ً                                يعتمد رمسياً يف االجتماع الثامن للدول األطراف؛ 

ـ  ت    أن   ̀  ٦̀                      فق طلباهتا التمديد         أن تر         على    ٥                                  ً                          ع بشـدة الدول األطراف اليت تطلب متديداً يف إطار املادة             ِّ جِّ   ش
  ؛        األلغام                  ططها الوطنية إلزالة خب

ـ  ت    أن   ̀  ٧̀                                              على تقدمي طلبها إىل الرئيس قبل ما ال          ٥                             ً                       ع الدول األطراف اليت تطلب متديداً يف إطار املادة           ِّ جِّ   ش
       فيه      يتعني                             أو مؤمتر االستعراض الذي               األطراف                                                       يقـل عن تسعة أشهر عن موعد انعقاد اجتماع الدول         

ّ         البّت يف الطلب   ؛   

                                                            ي طلب التمديد، بتقدمي الطلب ويتيحه للجميع، مع مراعاة            ُ  ِ                                     أن ُيخِبر الرئيس الدول األطراف، لدى تلق       ̀  ٨̀ 
              يف الشفافية؛          نصوص عليها                 ممارسة االتفاقية امل

         للطلب         استعراض                             واملقررون املتشاركون بإعداد                                                  ؤساء اللجان الدائمة واملشتركون يف رئاستها                  أن يقوم ر   ̀  ٩̀ 
                                من الدولة طالبة التمديد؛ وخطط  ة    وارد                           إيضاحات للوقائع املطلوبة وال  :   ِّ                              بـيِّن، يف مجلـة أمور، ما يلي        ي

                                                                       إزالة األلغام لفترة التمديد؛ واالحتياجات والثغرات يف جمايل املوارد واملساعدة؛

         طالبة        األطراف                             واملقررون املتشاركون والدول                                                   رؤساء اللجان الدائمة واملشتركون يف رئاستها                 أن يقوم    ̀   ١٠̀ 
    ً                                  امالً على توضيح املسائل وحتديد االحتياجات؛                 ً  ، بالتعاون تعاوناً ك        االستعراض                   التمديد، لدى إعداد 

                        ، بالتشاور الوثيق مع                       واملقررون املتشاركون                                                رؤساء اللجان الدائمة واملشتركون يف رئاستها                    أن يعـتمد     ̀   ١١̀ 
              يف جمال إزالة            املكتسبة             على اخلربة                   وعند االقتضاء،                             ، لدى إعداد االستعراض،                               الدولـة طالـبة التمديد    
                                                                 ونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقية لتقدمي الدعم؛                     األلغام، واملشورة القان

                                                                           عن الرؤساء املتشاركني واملقررين املتشاركني، االستعراض إىل الدول األطراف                ِّ               ً    أن يقدِّم الرئيس، نيابةً    ̀   ١٢̀ 
    حملدد                                                                                                   قـبل فترة طويلة من انعقاد اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض السابق للموعد األخري ا               

  ؛          ِ          للدولة طاِلبة التمديد

ـ     أن   ̀   ١٣̀                                     على تقدمي األموال اإلضافية املخصصة                                 اليت يسمح هلا وضعها بذلك                             مجيع الدول األطراف      ع ِِّ جِِّ    يش
                                                                       تنفيذ االتفاقية لتغطية التكاليف ذات الصلة بدعم عملية التمديد يف               دعم                   االستئماين لوحدة              للصـندوق 
  . ٥           إطار املادة 
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       ، على  APLC/MSP.7/2006/L.5    ً                                               أيضاً اعتماد اإلعالن النموذجي الوارد يف الوثيقة                                  وقـررت الـدول األطراف       -  ٢٨
  . ٥                                                                                           النحو املبني يف املرفق الرابع، ليكون وسيلة طوعية لإلبالغ عن تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف املادة 

ِ               ووافق االجتماع، يف جلسته العامة اخلتامية أيضاً، على تعيني مسو األمري مرِعد              -  ٢٩                    ً              بن رعد بن زيد رئيساً لالجتماع                                                ً                     
ّ                                                                           الثامن للدول األطراف، مذكّراً بالعرض الذي قّدمه األردن يف االجتماع السادس للدول األطراف بشأن استضافة ورئاسة                               ً  ّ                        

    ٢٢       إىل     ١٨                                                                                                         االجـتماع الـثامن للدول األطراف، وقرر عقد االجتماع الثامن للدول األطراف يف األردن يف الفترة من                  
   .     ٢٠٠٧    فمرب   نو /           تشرين الثاين

  الوثائق-واو 

                                   وهذه الوثائق متاحة جبميع اللغات       .                                                                                  ترد يف املرفق السادس هبذا التقرير قائمة بالوثائق املقدمة إىل االجتماع السابع            -  ٣٠
   ).org.un.documents://http (                                          الرمسية عرب نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 

 ماع السابع اعتماد التقرير اخلتامي واختتام االجت-زاي 

                            ، مشروع تقريره الوارد يف         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                                                            اعـتمد االجـتماع، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف            -  ٣١
                       ً               ، بصـيغتهما املعدلـة شفوياً، وجيري       APLC/MSP.7/2006/CRP.2/Add.1    و APLC/MSP.7/2006/CRP.2            الوثيقـتني   

   . APLC/MSP.7/2006/5                        إصداره باعتباره الوثيقة 
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  الثايناجلزء

 :حتقيـق أهداف خطة عمـل نريوبـي
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير جنيف املرحلي 

 مقدمة

                                                         ً     ً                  ، اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول، إطاراً عاماً للفترة                               خطـة عمـل نـريويب            تضـع    - ١
  .                                 ببها هلم األلغام املضادة لألفراد                                                                                     بغية إحراز تقدم كبري يف سبيل إنقاذ اجلميع وإىل األبد من املعاناة اليت تس                  ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥

  .                                                                    وهي بذلك تتيح للدول األطراف توجيهات يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

                                 عن طريق قياس التقدم احملرز بني                      خطة عمل نريويب                          هو رصد ودعم تنفيذ                           تقرير جنيف املرحلي،                 واهلـدف من     - ٢
            ً                                                 التقرير أيضاً إىل إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة                ويهدف    .  )١ (                                            االجـتماعني السـادس والسابع للدول األطراف      

  .                                                                                                                     للدول األطراف والرئيسني املتشاركني ورئيس االتفاقية يف الفترة الفاصلة بني االجتماعني السابع والثامن للدول األطراف              
                          ير املرحلية السنوية اليت               َ                           ويعد الثاينَ ضمن سلسلة من التقار          ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                     تقرير زغرب املرحلي                            ويستند هذا التقرير إىل     

  .    ٢٠٠٩    َّ                                         ستقدَّم قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين يف عام 

  جعل االتفاقية عاملية-   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٧                  وثائق التصديق يف         أوكرانيا                                       منذ االجتماع السادس للدول األطراف، أودعت  - ٣
     أبريل /        نيسان   ٢٤      يف                    وبروين دار السالم        ٢٠٠٦      مارس   /    آذار    ١٥      يف            وجزر كوك    ،      ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ١٥      يف          وهـاييت 
                         وقد دخلت االتفاقية حيز      .                                                                أودعت وثائق التصديق، أو القبول أو املوافقة أو االنضمام                  دولـة     ١٥١            ومثـة اآلن      .     ٢٠٠٦

   ).APLC/MSP.7/2006/5                                          انظر اجلزء الثاين، التذييل األول، من الوثيقة    . ( )٢ (              من هذه الدول   ١٥٠                  النفاذ بالنسبة ل  

                                   ويقوم عدد من هذه الدول بإنتاج        .                                             دولة على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد         )   ٤٤ (                           ومل تصـدق أربع وأربعون       - ٤
                                   وينظر عدد آخر من هذه الدول يف         .                              أو االحتفاظ مبخزون كبري منها     /                                                      األلغـام املضادة لألفراد أو استخدامها، أو نقلها و        

                                                       فعلى سبيل املثال، أوردت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية   .    راد                                                  اسـتحداث أنـواع جديـدة من األلغام املضادة لألف       
                                      أقدمت منذ االجتماع السادس للدول      -                                       هي االحتاد الروسي وميامنار ونيبال       -                                         املضادة لألفراد أن ثالث دول غري أطراف        

                              أللغام وبإمكاهنا االستفادة من                                        وهناك دول غري أطراف متضررة من ا        .                                             ً       األطراف على استخدام األلغام املضادة لألفراد جمدداً      
                              وإضافة إىل ذلك، هناك من بني هذه   .                                                                                  أحكـام الـتعاون واملساعدة اليت تنص عليها االتفاقية إن هي انضمت إىل االتفاقية          

  .                                                                               الدول األربع واألربعني ثالث دول وقعت على االتفاقية وهي إندونيسيا وبولندا وجزر مارشال

                                                      

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢     إىل     ٢٠٠٥      ديسمرب  /             كانـون األول ٢                                    ً    متتد الفترة املشمولة هبذا التقرير حتديداً من   ) ١ (
  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ١                     سبة لربوين دار السالم يف                              تدخل االتفاقية حيز النفاذ بالن  ) ٢ (
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                             َ                                   طراف، شجعت الدول األطراف الدولَ غري األطراف على االنضمام إىل                                              ومـنذ االجـتماع السادس للدول األ       - ٥
                                                                                             فقد كتب رئيس االجتماع السادس للدول األطراف إىل مجيع الدول غري األطراف لتشجيعها على التصديق على       .         االتفاقية

                    التصال املعين بعاملية                                                  وقامت كندا، إىل جانب تنسيقها ألعمال فريق ا         .                                                  االتفاقـية أو االنضمام إليها يف أسرع وقت ممكن        
                                           وعلى هامش االجتماع السادس للدول األطراف        .                                                                    االتفاقـية، بإجـراء حـوارات بـني العسكريني مع اهلند وباكستان           

                                                                    ، دعت نيوزيلندا واألردن إىل إجراء مناقشات إقليمية بشأن عاملية              ٢٠٠٦      مايو   /                                         واجـتماعات الـلجان الدائمـة يف أيار       
                                      وأثارت دول أطراف أخرى بشكل منتظم        .                                        ادئ ومنطقة الشرق األوسط، على التوايل                                         االتفاقـية ملـنطقة آسيا واحمليط اهل      

  .                                                           مسألة التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها مع دول غري أطراف

                                                                         ً                                  ونظمـت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية حلقات عمل يف مصر ولبنان، وبعثت وفوداً رفيعة املستوى إىل                  - ٦
                                                           وقامت محلتها القطرية يف نيبال بدور ريادي إلقناع حكومة           .                      ً               ، ولبنان، وترأست وفداً إىل بولندا                          بـروين، ومصر، واهلند   

                                                                                            ُ                              نيـبال واجلماعات املاوية بإدراج التزام بالكف عن استخدام األلغام األرضية ضمن مدونة لقواعد السلوك اُتفق عليها يف                  
                                                        لية للصليب األمحر على االنضمام إىل االتفاقية، ال سيما                            وشجعت اللجنة الدو    .     ٢٠٠٦      مايو   /                             أثناء حمادثات السالم يف أيار    

                                                                   وسجلت األمم املتحدة يف استراتيجيتها املشتركة بني الوكاالت يف جمال            .                                            يف أوسـاط الـدول املوقعة ويف جنوب آسيا        
           قدمت وحدة   و  .                                                           أهنا ستواصل التشجيع على االنضمام التام إىل االتفاقية            ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                    األعمـال املتعلقة باأللغام للفترة      

                                                                                                                       دعم التنفيذ يف مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية إضافة إىل مدير املركز معلومات ذات صلة ملساعدة                  
  .                                                         الدول غري األطراف على اختاذ قرارات عن علم بشأن قبول االتفاقية

                    ً     ً              م املضادة لألفراد أمراً حامساً يف تيسري                                                                                 وكـان الـتزام االحتاد األورويب بدعم أوكرانيا يف تدمري خمزوهنا من األلغا             - ٧
ُ                                                                                          وُدعي االحتاد األورويب إىل اختاذ إجراءات لضم فنلندا وبولندا إىل االتفاقية، ومها الدولتان               .                               دخـول أوكرانيا إىل االتفاقية      

                األمريكية دورها                        وواصلت منظمة الدول      .                                                                                  الوحيدتان يف االحتاد األورويب اللتان مل تصدقا على االتفاقية أو مل تنضما إليها            
      يونيه  /         حزيران  ٦                                                    ً             ذلك أن اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية اختذت قراراً يف             .                                         اهلـام يف جمـال جعـل االتفاقية عاملية        

                                                                                                                         حثـت فيه الدول األعضاء اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها على التصديق على االتفاقية أو النظر يف                          ٢٠٠٦
  .             االنضمام إليها

                                                                                                          ودعت دول أطراف وجهات فاعلة أخرى، منها احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية واملنظمات األعضاء فيها،                - ٨
                                                                                                             واللجنة الدولية للصليب األمحر، واألمم املتحدة، واجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، إىل وضع حد الستخدام جهات       

                            واستمرت سويسرا يف بذل جهودها   .                             اد وختزينها وإنتاجها ونقلها                                                         فاعلـة مسـلحة مـن غري الدول لأللغام املضادة لألفر          
                              وأعربت عدة دول أطراف ودائرة  .            خطة عمل نريويب     من   ٤٦                                                            للتشـجيع عـلى مناقشة دور الدول يف تنفيذ اإلجراء رقم           

                 عمله من أجل                                       أو تعهدت بالتزامات مالية لتمويل     /                                                                        األعمـال املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة عن تأييدها لنداء جنيف و           
                                 ومنذ انعقاد االجتماع السادس للدول   .                                                                            إشـراك اجلهـات الفاعلـة من غري الدول وتشجيعها على التقيد مبعايري االتفاقية      

                                                                صك االلتزام بالتقيد باحلظر الشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف                                          األطراف، حظي نداء جنيف بتوقيعات أخرى على  
                                                                                     وفيما يتعلق بأحد هذه التوقيعات، الحظت إحدى الدول األطراف مع القلق أن اإلجراءات            .      أللغام                          األعمال املتعلقة بإزالة ا   

  :                    اليت تنص على ما يلي                 تقرير زغرب املرحلي     من   ١٧                                          اليت تتخذ مبوجب نداء جنيف ال تتمشى مع الفقرة 
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        خطة عمل                        مات املنصوص عليها يف                      ً                                                              يف هذا السياق أيضاً، ومبا أن احلقوق والواجبات الواردة يف االتفاقية وااللتزا            "  
                                                                                               تنطـبق على الدول األطراف، يرى بعض الدول األطراف أنه ينبغي إبالغ الدول األطراف املعنية يف حال توخي            نـريويب   

    ".                                                                                         إشراك اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، وأنه ال بد من موافقة الدول األطراف إلشراك هذه اجلهات

                                                                                      حلملة الدولية حلظر األلغام الربية، فقد أقدمت جهات فاعلة مسلحة من غري الدول تنتمي إىل             ً                  ووفقاً ملا أفادت به ا     - ٩
    على   )                                        بيساو، كولومبيا، ميامنار، نيبال، واهلند-                                                        االحتاد الروسي، باكستان، بوروندي، الصومال، العراق، غينيا   (        دول     ١٠

   َّ                                  وذكَّرت اللجنة الدولية للصليب األمحر       .              للدول األطراف                                                                  اسـتخدام األلغام املضادة لألفراد منذ انعقاد االجتماع السادس          
     َ                                                                                                                  الدولَ األطراف بأن ضمان احترام قواعد االتفاقية من جانب مجيع األطراف يف نزاع مسلح، سواء كان ذا طابع دويل أم                    

         ً          ولية أيضاً بأحكام                     وذكرت اللجنة الد    .            ٌ              ُ                                                          ال، هـو ضرورةٌ إنسانية إذا أُريد محاية املدنيني من ويالت األلغام املضادة لألفراد             
                                      واليت تنص على أن تطبيق القانون           ١٩٧٧                                           والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا لعام           ١٩٤٩                            اتفاقـيات جنـيف لعـام       

  .           ألطراف الرتاع  "                       يؤثر على الوضع القانوين "               اإلنساين الدويل ال 

 أولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

    خطة             الواردة يف  ٨     إىل  ١                                             ً               اف أن جتسد التزامها بتحقيق عاملية االتفاقية وفقاً لإلجراءات من                       عـلى الـدول األطر     -  ١٠
                                                         وينبغي مواصلة التقرب إىل الدول غري األطراف على أساس           .              ُ                                   ، ال سيما إذا ُنظر إىل حجم التحديات املتبقية                   عمـل نريويب  

                                          تشجيعها على املشاركة بصفة مراقب يف اجتماعات                                               ويف انتظار انضمام الدول إىل االتفاقية، ينبغي       .                     كـل حالة على حدة    
                                                                       ومع التسليم بأن االمتثال ألحكام االتفاقية مبحض اإلرادة حيب أن يشكل             .                                                االتفاقية وعلى التطوع بتنفيذ أحكام االتفاقية     

      لتقيد                                                                                                                 اخلطـوات األوىل للتصـديق عـلى االتفاقية أو االنضمام إليها، فال ينبغي استخدام هذه اخلطوات لتأجيل موعد ا                  
  .       ً هبا رمسياً

  تدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد-     ً ثانيا  

      على -               ً                                  اليت متتلك خمزوناً من األلغام املضادة لألفراد         -                                                      منذ االجتماع السادس للدول األطراف، صدقت أوكرانيا         -  ١١
             وعليه، هناك    .                           تعلقة بتدمري خمزون األلغام                               بوفائهما بالتزاماهتما امل         والتفيا                             مجهورية الكونغو الدميقراطية                       االتفاقـية، وأبلغت    

  :                     ً                                                                      ً                                    اثنـتا عشرة دولة طرفاً أشارت إىل أن التزامها بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد ال يزال قائماً، وهذه الدول هي                    
  .             ص، واليونان                                                                                                           إثيوبيا، وأفغانستان، وأنغوال، وأوكرانيا، وبوروندي، وبيالروس، وتركيا، والسودان، وصربيا، وغيانا، وقرب          

      إىل      ٢٠٠٦      مايو   /                                                                                                         وقد أشارت إحدى هذه الدول األطراف يف أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات يف أيار               
                      وترد اجلداول الزمنية     .                                             غري أن االتفاقية ال تبيح مثل هذا التمديد         .                                                      أهنـا قد تسعى إىل احلصول على متديد لتدمري خمزوناهتا         

                                                يف اجلزء الثاين، التذييل الثاين من الوثيقة         ٤                                 ً                   أجـل إمتـام عملية تدمري املخزونات وفقاً للمادة                                   للـدول األطـراف مـن       
APLC/MSP.7/2006/5.  

                                                   أي خمزون من األلغام املضادة لألفراد، إما ألهنا مل           )    ١٣٩ (                                                          ومل يعد للدول املصدقة على االتفاقية أو املنضمة إليها           -  ١٢
    ٣٨                                    وقد دمرت الدول األطراف أكثر من         .                                       ت براجمها املتعلقة بتدمري تلك األلغام                                              متـتلك قـط أي خمزون منها أو ألهنا أمت         

                                                                                                       غري أن مسألة تدمري املخزون ال تزال قائمة بالنسبة لعدد صغري من الدول األطراف، كما ال تزال عدة                    .                  ملـيون لغم خمزن   
  .           حتديات قائمة
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                                             وقد ال تدري حجم األلغام املضادة لألفراد                                                                       وهـناك عدد من الدول األطراف اليت خترج من سنوات من الرتاع            -  ١٣
                                                                  ويف بعض احلاالت، قد ال تكون هلذه الدول األطراف سيطرة على مجيع              .                                                 املخزنة يف املناطق الواقعة حتت واليتها القضائية      

   عض            وبالنسبة لب  .                                                                             فبالنسـبة لدولتني طرفني، يظل من باب التحدي تدمري أعداد كبرية من األلغام اجملنحة      .                هـذه املـناطق   
                 املعنية مجيعها     ١٢                                       هذا عالوة على أن دول األطراف ال            .                                                             الدول، فإن ضخامة حجم األلغام الواجب تدمريها متثل صعوبات        

   ".              يف أقرب وقت ممكن "                    ملزمة بتدمري خمزوناهتا 

    غام                                                                 باإلبالغ بعد، على النحو املطلوب، بعدد ونوع املخزونات من األل           )                إثيوبيا وغيانا  (                          ومل تقـم دولتان طرفان       -  ١٤
                                                                  ومل تقدم بوتان، والرأس األخضر، وسان تومي وبرينسييب، وغامبيا،           .                                                  املضـادة لألفـراد اخلاضعة لواليتهما أو سيطرهتما       

  .                                  لتأكيد فرضية عدم امتالكها ملخزونات ٧                                                  وغينيا االستوائية التقرير األويل املنصوص عليه يف املادة 

                                             وبالوسائل غري الرمسية، بتقدمي تقارير عن        ٧    ً          وفقاً للمادة                                                          وواصـلت الـدول األطراف مناقشة التزامها بالقيام،          -  ١٥
       وأعادت   .                                                                                                           حـاالت اكتشـاف خمزونات مل تكن معروفة يف السابق ومت العثور عليها بعد انقضاء اآلجال احملددة لتدمريها                 

          واقترح    ).              خطة عمل نريويب        يف     ١٥        اإلجراء   (                                                                              تأكـيد ضـرورة تدمري هذه األلغام باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية عاجلة              
                وأفادت دول أخرى   .                                    حىت تتيسر عملية إعداد التقارير     ٧                                                                 تعديل االستمارة زاي اليت تستخدم إلعداد التقارير مبوجب املادة          

  .                                                                 بأن االستمارة زاي بشكلها الراهن كافية على ما يبدو للتصدي هلذه احلاالت

                                          اتق كل دولة طرف، تدعو االتفاقية جهات                                                                             وبيـنما تقـع مسؤولية تدمري األلغام املضادة لألفراد املخزنة على ع            -  ١٦
   ٤                                                                                       وبإمكان الدول األطراف، يف معظم احلاالت، الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف املادة               .                            أخـرى إىل تقـدمي املساعدة     

                                                                                         غري أنه لوحظ مرة أخرى أن على اجلهات األطراف يف االتفاقية أن تستجيب لنداء احلصول على              .                      باسـتخدام مواردهـا   
    ١٤    و   ١٣                                                       من االتفاقية وعلى النحو امللتزم به يف اإلجراءين           ٦              من املادة     ٥                       ً                     ة التقنية أو غريها، وفقاً ألحكام الفقرة              املساعد

  .            خطة عمل نريويب   من 

ُ          وُسـجل يف     -  ١٧                                                                              أن األمر حيتم التوعية بضرورة تدمري األلغام املخزنة املوجودة لدى اجلهات                                 تقريـر زغرب املرحلي    
            وأبلغ نداء    .                                                                                  دول اليت التزمت حبظر استعمال األلغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلها                                       الفاعلـة املسلحة من غري ال     

         ويف حالة    .            صك االلتزام                                                                                                 جنـيف عـن تدمري ألغام مضادة لألفراد خمزنة يف الصحراء الغربية من جانب جهة موقعة على                  
      ويقوم   .                                          وبوجود طلب ذي صلة للمساعدة يف تدمريها                                                                          أخرى، أبلغ نداء جنيف حبيازة خمزونات من األلغام املضادة لألفراد           

  .                                                                                                   نداء جنيف، والفريق الدامنركي إلزالة األلغام، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتقييم هذه احلالة يف الوقت احلاضر

 أولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

                                          وينبغي للدول األطراف اليت بلغت تنميتها        .                        حترام اآلجال احملددة هلا                                            على مجيع الدول األطراف اختاذ إجراءات ال       -  ١٨
                          وال بد أن تكون لدى مجيع       .                      ً      ً                                                                االقتصادية مستوى عالياً نسبياً أن تكون البادية يف جمال تدمري خمزوناهتا يف أسرع وقت ممكن              

  .                               تضمن احترام اآلجال احملددة هلا                   خطة واضحة     ٤                                                                     الدول األطراف األخرى اليت تفي بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة           
  .                     فعليها أن تقوم بذلك ٧                                                                           أما الدول األطراف السبع اليت مل تبلغ عن حالة خمزوناهتا على النحو املطلوب يف املادة 
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  تطهري املناطق امللغمة-     ً ثالثا  

                       التزاماهتا املنصوص عليها      ً             رمسياً بأهنا أوفت ب                                   ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                    غواتيماال وسورينام        أبلغت   -  ١٩
       وأفادت   .                إىل سبع دول    ٥                                                                                 ووصل بذلك عدد الدول األطراف اليت أبلغت عن وفائها بالتزاماهتا مبوجب املادة               .  ٥          يف املادة   

                                        إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إريتريا،      :      وهي  ٥                                                                بأهنا ال تزال معنية بالتزامات إزالة األلغام مبوجب املادة                     ً        دولـة طـرفاً      ٤٥
                                                                                                                   ان، إكوادور، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، تونس، اجلزائر،                       أفغانسـت 

           صربيا،                                                                                                                 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطـية، الدامنـرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي،              
                                                                   ويال، قربص، كرواتيا، كمبوديا، الكونغو، كولومبيا، مالوي، اململكة                  فرنسا، فرت           فانواتو،             بيساو،   -                     طاجيكسـتان، غينيا    

                      وترد يف اجلزء الثاين،      .                                                                                                           املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيكاراغوا، اليمن، اليونان          
                                                 األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغمة أو                                                                                     املـرفق الثالـث، اجلداول الزمنية احملددة هلذه الدول األطراف من أجل تدمري            

  . ٥                ً        ضمان تدمريها وفقاً للمادة 

                          أن تبذل كل جهد لتحديد      "                                          من االتفاقية، جيب على الدول األطراف         ٥    ً                وفقاً ألحكام املادة                        وجرى التذكري بأنه     -  ٢٠
      بتدمري  "            وأن تتعهد     "                        باأللغام املضادة لألفراد                                          ُ        ُ                                مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أهنا مزروعة              

                                                                                                                أو ضـمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغمة اخلاضعة لوالياهتا أو سيطرهتا يف أقرب وقت ممكن على أال            
       ً  ضمن نصاً                            ولوحظ أن االتفاقية ال تت       ".              الدولة الطرف   )    تلك (                                                سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل           ١٠              يـتعدى ذلك    

                              إال أن االتفاقية تقتضي تدمري مجيع   .                                                                                    يقتضي قيام كل دولة طرف بالبحث يف كل متر مربع من أراضيها للعثور على األلغام           
           وعالوة على    .                                                                                                          األلغـام املضـادة لألفراد املزروعة يف حقول ألغام بذلت الدولة الطرف ما يف وسعها من جهد لتحديدها                 

                               ال ترد يف نص االتفاقية وليست        "                   مأمونة من األلغام   " و  "           غري متضررة  " و  "          ن األلغام         خالية م  "                               ذلـك، لوحظ أن عبارات مثل       
  .                             مرادفة لاللتزامات الواردة فيها

ّ           جزء من النهج الشامل الذي تتوّخاه        ٥                                               ً                          وجـرى التشديد على أن تطهري مجيع املناطق امللغمة وفقاً ألحكام املادة              -  ٢١                              
               وإزالة األلغام    .  )٣ ( "                      جلميع الناس وإىل األبد    "                                          رية اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد                                                   االتفاقية إزاء إهناء املعاناة واخلسائر البش     

                                                                                                                          املضـادة لألفراد عملية ميكن أن يكون هلا أثر إنساين، وأن تساعد يف التنمية، وتدعم حتقيق هدف االتفاقية وتساعد على                    
  .                       تعزيز السالم وبناء الثقة

              أن الغموض       ٢٠٠٦                                                  تماع السادس للدول األطراف، تبني بوضوح يف عام                                          ورغم اإليضاحات اليت قدمت يف االج      -  ٢٢
         والتوعية                                                           الذي عقدته اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،             ٢٠٠٦      مايو   /                ويف اجتماع أيار    .             ً                       ال يزال سائداً بشأن إزالة األلغام     

                              ألقل إىل أن اهلدف من الوفاء                                     ، أشارت دولتان طرفان على ا                                                                مبخاطـرها والتكنولوجـيات املـتعلقة بالعمل على إزالتها        
                       ، وهاتان عبارتان غري     "                                 عدم تسببها يف إحداث ضحايا جدد      "    أو    "                         القضاء على أثر األلغام    "       هو    ٥                          بالتزاماهتما مبوجب املادة    

                                               وأعلنت دولة طرف واحدة على األقل عن نيتها          .                                                                       واردتـني يف االتفاقية وال تتمشيان مع االلتزامات املنصوص عليها فيها          
                                           ً                                      ويعين ذلك أن هذه العالمات لن تشكل تدبريا مؤقتاً وأن األلغام املضادة لألفراد               .                حلقول األلغام       دائمة   ت               وضـع عالمـا   

  .                               ُ   َّ                             املوجودة يف هذه املناطق امللغمة لن ُتدمَّر على النحو املطلوب يف االتفاقية
                                                      

  .       ، مقدمة )             ، اجلزء الثالثAPLC/CONF/2004/5   (            خطة عمل نريويب  ) ٣ (
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                                  رئيسا اللجنة الدائمة املعنية                ، فقد قام   ٥     ً                                                                      ونظـراً لـلحاجة امللحة إىل الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة              -  ٢٣
      من   ٤                                       وآخرون بإلقاء الضوء على الفقرة                                                                      والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها                         بإزالـة األلغام،    

                                          وأشاروا إىل أن النجاح يف احترام اآلجال         .  ٥                                                          وعلى اآلمال الكبرية املعقودة على ضمان تنفيذ املادة                            خطـة عمـل نريويب    
                                            وملواجهة هذا التحدي، ال بد للدول األطراف         .                                                                      ة لتطهري املناطق امللغمة ميثل أكرب حتد أمام املؤمتر االستعراضي الثاين              احملدد

                                         وأشاروا إىل أن الدول األطراف اتفقت يف         .                                                                          املتضـررة باأللغـام وتلـك القادرة على مساعدهتا من بذل جهود مكثفة            
                                                       تكثيف وتعجيل اجلهود لضمان الوفاء بالتزامات إزالة األلغام  "                    خطة عمل نريويب على             مـن      ٢٧    و   ١٧                   اإلجـراءين رقـم     

       السعي " و  "                                          بأقصى قدر ممكن من الفعالية والسرعة          ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                خالل الفترة     ٥              من املادة     ١                          املنصوص عليها يف الفقرة     
    ً وفقاً     ة،                                                                 ً                                                لضـمان أن تكـون الـدول األطراف اليت ترى أهنا مضطرة إىل طلب التمديد قلةً قليلة إن مل تكن غري موجود                     

   ".             من االتفاقية ٥           من املادة  ٦     إىل  ٣                             لإلجراءات املبينة يف الفقرات من 

                                                                 والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها                                                             وشجع رئيسا اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،         -  ٢٤
     اخلطط       ٢٠٠٦      مايو   /                            على أن تبني بوضوح يف أيار        ٥                                                                   مجيع الدول األطراف اليت تفي بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة           

  .         سنوات   ١٠                                                                                              ، والتقدم احملرز، والعمل املتبقي، والعوامل اليت قد حتول دون الوفاء بالتزاماهتا يف فترة                                     الوطنية إلزالة األلغام  
  .   بق                                             ً                دولة طرف معنية معلومات، كان بعضها أكثر وضوحاً مما س            ٤٥         ً            دولة طرفاً من أصل       )   ٣٥ (                   وقدمت مخس وثالثون    

                   وأكد بعض هذه الدول   .                                                                                           غـري أن قلة من هذه الدول أشارت إىل أن لديها خطة للوفاء بالتزاماهتا حبلول اآلجال احملددة هلا       
  .                                     سنوات يتوقف على وجود املوارد الكافية  ١٠                     أن إمتام العمل يف فترة 

   ٩                        من االتفاقية، قدمت      ٥          املادة                                                     اليت أوضحت أن عليها الوفاء بالتزاماهتا مبوجب         ٤٥                              ومن بني الدول األطراف ال         -  ٢٥
                       ومهلة العشر سنوات     ٥                                                                     برامج وطنية إلزالة األلغام تتسق مع االلتزامات الواردة يف املادة            /                            دول معلومات مفصلة عن خطط    

ّ       وقّدمت مخس   .                   اليت حددهتا االتفاقية                                    برامج وطنية إلزالة األلغام ال تتسق مع  /                              دول أطراف معلومات مفصلة عن خطط  )  ٥ (  
         ً  دولة طرفاً    )   ١١ (                   وقدمت إحدى عشرة      .                                             أو مهلة العشر سنوات اليت حددهتا االتفاقية       /    و  ٥                      ت الواردة يف املادة               االلـتزاما 

                                                                                                 برامج إلزالة األلغام تفتقر إىل الوضوح فيما يتعلق باتساقها مع االلتزامات الواردة يف املادة               /                         معلومات مفصلة بشأن خطط   
                        ً                دول أطراف أهنا تبذل جهوداً لوضع خطة         )  ٨ (            وذكرت مثاين     .  ة                                                   أو مهلـة العشـر سـنوات الـيت حددهتا االتفاقي           /    و  ٥

         ً           دولة طرفاً معلومات     )   ١٢ (                       ومل تقدم أثنتا عشرة       .                                                             برنامج وطين أو للحصول على املعلومات الالزمة للقيام بذلك         /       وطنـية 
          وتنفيذ                                                      وجيب أن تتخذ عدة دول أطراف إجراءات فورية لوضع          .                           برنامج وطين إلزالة األلغام    /                         مفصـلة بشأن خطة وطنية    

                                      برامج إزالة األلغام يف اجلزء الثاين،       /                         ويرد جدول عن حالة خطط      .                                    ُّ                         برامج وطنية إلزالة األلغام بغية التقيُّد باآلجال احملددة هلا        
      ٢٠٠٦      مايو   /                                                   وميكن االطالع على املوجز الذي قدم يف اجتماع أيار          . APLC/MSP.7/2006/5                                التذيـيل الرابع من الوثيقة      

                      ، بشأن الوضوح يف تنفيذ                                                              والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها                    إزالة األلغام،                            للجنة الدائمة املعنية ب   
                                                             اليت قدمتها الدولتان اللتان تشاركان يف رئاسة اللجنة الدائمة، APLC/MSP.7/2006/Misc.2            يف الوثيقة  ٥               أحكـام املادة   

  .      األطراف                                             ومها األردن وسلوفينيا، إىل االجتماع السابع للدول 

                 وبوجه خاص، وضع     .                     حتديد املناطق امللغمة                             على مستوى فهم مسألة          ٢٠٠٦                                 وحتققت أوجه تقدم هامة يف عام        -  ٢٦
                                                             ً                                                 مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية واألمم املتحدة هنجاً إلدارة املخاطر تركز على تعظيم تقنيات ختليص         

                      ففي أحد برامج األمم      .                                                                 قل معدات إزالة األلغام مبزيد من الفعالية إىل املناطق امللغمة                               ً                  األراضـي املشتبه هبا سابقاً مما يتيح ن       
  .                                                                     يف املائة من املناطق اخلطرة املشتبه هبا مناطق خالية من األلغام             ٥٠                                                      املتحدة إلزالة األلغام، أدت هذه املنهجيات إىل إعالن         
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                   وتضطلع منظمات غري     .                     اطق خطرة مشتبه هبا                                                                         ويف كمـبوديا، وضـعت منهجـيات من أجل القيام بكل ثقة بشطب من             
      وتوحي   .                                                                                                              حكومية بأعمال املسح من جديد بغية شطب مناطق كبرية كانت تعد يف السابق مناطق هبا ألغام مضادة لألفراد                 

                                                                               ً                                          هذه التطورات بأن التحديات اليت تواجهها دول أطراف عديدة قد تكون أقل مما كان متوقعاً وأن باإلمكان مواصلة بذل                   
                      ً                           وتشري هذه التطورات أيضاً إىل أن من اجلائز أن           .                                                                      مبزيد من الفعالية للوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية              اجلهود

  .                                                                                        تكون بعض الدراسات االستقصائية اليت تناولت أثر األلغام األرضية قد بالغت يف حتجيم املشكلة القائمة

                 والتوعية مبخاطرها                                       ن للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،                                                     وشـرع الرئيسـان املتشـاركان واملقـرران املتشاركا        -  ٢٧
                              من أجل االمتثال اللتزامات                        طلبات لتمديد املهل                               يف مناقشة إمكانية تقدمي                                                    والتكنولوجـيات املتعلقة بالعمل على إزالتها     

                      ونطاق طلبات التمديد                                                            وتضمنت املسائل اليت جرى النظر فيها اجلداول الزمنية،           .     ٢٠٠٦      مايو   /                  يف اجتماع أيار    ٥         املـادة   
                                                                 واستمر العمل بشأن هذه املسألة هبدف اختاذ إجراءات يف االجتماع            .                                                 وشكلها، وإجراءات االستعراض وعملية صنع القرار     

  .                   السابع للدول األطراف

   ام                                                                                                                  وأبلغـت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة عن ازدياد عدد برامج إزالة األلغ                 -  ٢٨
                  ً                                                                                                        الـيت تشـمل اآلن عنصراً لالتصال بالسكان من أجل احلد من املخاطر اليت هتدد املدنيني من املناطق امللغمة املنتظر إزالة                     

                                        ً                   وتويل الكيانات املكلفة بإزالة األلغام مزيداً من االهتمام          .                    تقرير زغرب املرحلي                                                 األلغـام مـنها على النحو الذي دعا إليه          
         إثيوبيا،  (                                ً       ً                                           باجملتمعات احمللية باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لرباجمها اجلارية يف ثالث دول أطراف                                          للجوانـب املتعلقة باالتصال     

          ً                                                                      وحتققت أيضاً بعض األنشطة املتعلقة باالتصال باجملتمعات احمللية يف عشر دول أطراف               ).                                والبوسـنة واهلرسك، وموريتانيا   
                                                           رية الكونغو الدميقراطية، والسودان، وكمبوديا، وكرواتيا،                                                                   أفغانسـتان، وألبانـيا، وأنغوال، وبوروندي، وتايلند، ومجهو        (

                ً                                                          ً                           وجرت اإلشارة أيضاً إىل أن بعض الدول األطراف، منها كمبوديا والسنغال، بذلت جهوداً ملموسة لوضع                  ).          وموزامبيق
  .                                                              مشاريع االتصال باجملتمعات احمللية كجزء من برامج بناء السلم والتنمية

                                                                               ة للطفولة، بالشراكة مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية،                                        وقامـت مـنظمة األمم املتحد      -  ٢٩
     ً                                                                                                  دلـيالً إلسداء املشورة وتقدمي األدوات واإلرشادات إىل الدول األطراف وغريها من اجلهات لتنفيذ برامج                  ١٢        بوضـع   

                                            للجنة الدولية للصليب األمحر، بالتعاون مع              وتسعى ا   .                                                                        للتوعية خبطر األلغام متتثل للمقاييس الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام        
                                                                                                                 االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، إىل احلد من أثر األلغام وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب                  

            لغام، توفري                                                                                                            باالضطالع بأنشطة وقائية يف جمال األلغام، تشمل باإلضافة إىل مجع البيانات عن األحداث والتوعية مبخاطر األ               
  .                                              بدائل آمنة إىل اجملتمعات احمللية إىل حني إزالة األلغام

                                                                                                                    وأفادت احلملة الدولية إلزالة األلغام واليونيسيف بأنه مل يتم تسجيل أي نشاط للتوعية خبطر األلغام يف عدة دول                   -  ٣٠
                                ول األطراف ملزمة مبوجب الفقرة                                         وجرت اإلشارة إىل أنه إذا كانت الد        .                                  ً             أطـراف قد تكون اجملتمعات احمللية مهددةً فيها       

                                                                             التدابري املتخذة إلصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إىل مجيع املناطق            "                         بتقدمي معلومات بشأن      ٧             مـن املادة      )  ط ( ١
  .                       ً                                         ، فإن هذه املعلومات كثرياً ما تكون غري كافية ويف بعض األحيان غري موجودة  )"      امللغمة (

         خطة عمل                         ، مبا يتسق وتوجيهات                                             لوجيات اخلاصة باألعمال املتعلقة باأللغام          التكنو ُ                          وُبذلـت جهود هامة بشأن       -  ٣١
                                   للمشاركة يف تبادل املعدات واملواد        " ٦              من املادة     ٢                                                              بشأن حق الدول األطراف، على النحو املشار إليه يف الفقرة                   نـريويب   

                                    ت هذه اجلهود حلقة عمل تكنولوجية         ومشل   ".                                                                             واملعلومات العلمية والتكنولوجية على أكمل وجه ممكن لتنفيذ هذه االتفاقية         
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                                                                                                                        للعـاملني يف امليدان دعت إىل عقدها دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام إىل جانب مركز جنيف الدويل إلزالة                   
                          دولة ومنظمة دولية يف       ٢٦                                   وعقدت كرواتيا ندوة شاركت فيها        .     ٢٠٠٦       فرباير   /                                     األلغـام لألغـراض اإلنسانية يف شباط      

                    ً                                                                 وعقدت بلجيكا اجتماعاً لفريق اخلرباء املعنيني بتكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام على هامش    .     ٢٠٠٦   ل      أبري /       نيسـان 
                                                   والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل                                                   للجـنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،            ٢٠٠٦        مـايو    /                اجـتماع أيـار   

  .           على إزالتها

   ً              أوالً، يتمثل أكرب     .     ٢٠٠٦                                                    املتعلقة باأللغام بعدة استنتاجات من أعماهلم عام                                        وخرج خرباء تكنولوجيات األعمال      -  ٣٢
                                                                                                                         الـتحديات يف إدخـال مـا يكفـي من التكنولوجيات احلالية املالئمة ضمن الربامج الوطنية إلزالة األلغام حيث الواقع                    

                                    لوجيا جديدة عن التدريب، وتكاليف          ً      ً    ُ                               ثانياً، كثرياً ما ُيغض الطرف عند إدخال تكنو         .                                     االقتصادي هو العامل املقيد الرئيسي    
                                                                                                                           دورة احلـياة، والـتعديالت اليت ينبغي إجراؤها على اهليكل التنظيمي وبرنامج الصيانة، وإعادة كتابة إجراءات التشغيل                 

     ً                                                                                                        ثالـثاً، من شأن العديد من الربامج الوطنية إلزالة األلغام أن تستفيد من إدخال التكنولوجيات اجلديدة إن هي              .           القياسـية 
ـ        ً      ً                                                 وختاماً، كثرياً ما توجد املعلومات املتعلقة بإقناع العاملني يف برامج   .        ً                                  ت مكيفةً، وجيدة اإلدارة، وذات خطة واضحة         كان

  .                                                               ُ            ُ                 إزالة األلغام مبزايا استخدام اآلالت والتكنولوجيات اجلديدة إال أهنا ال ُتتبادل أو ال ُتتاح على نطاق واسع

  للدول األطرافأولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن

    خطة        من     ٢٢       إىل     ١٧                   ً                     أن تبادر بذلك وفقاً لإلجراءات من         ٥                                                   ينبغي ملن ختلف من الدول األطراف املنفذة للمادة          -  ٣٣
                                                                                                          من أجل حتديد املناطق امللغمة املوجودة حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا، ووضع خطط وطنية متسقة مع                            عمـل نريويب  

                                                             وينبغي كذلك هلذه الدول أن تتخذ إجراءات خلفض اخلطر الذي            .                    تنفيذ هذه اخلطة                                        الـتزامات االتفاقية وإحراز تقدم يف     
                                           أو املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية على  /                                                       يـتعرض له السكان إىل حد كبري وإطالع الدول األطراف األخرى و  

                                 والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات           أللغام،                                                    وينبغي لرئيسي اللجنة الدائمة املعنية بإزالة ا        .                                 أولوياهتـا واحتياجاهتا للمساعدة   
            وعلى الدول    .  ٥                                                                             التشجيع على ضرورة التوصل إىل درجة كبرية من الوضوح يف تنفيذ املادة                                             املـتعلقة بالعمل على إزالتها    

         ً  لغام وفقاً                                                                                                                    األطراف القادرة أن تواصل االمتثال اللتزاماهتا بتقدمي املساعدة يف جمال إزالة األلغام والتوعية للحد من خطر األ                
                                                                               وينبغي للدول األطراف أن تتعاون من أجل وضح هنج عملية للمساعدة يف إعداد               .                من االتفاقية   ٦                مـن املادة      ٢          للفقـرة   

  .             والنظر فيها ٥                         ً        طلبات التمديد املقدمة وفقاً للمادة 

  مساعدة الضحايا-     ً رابعا  

      وهناك   .                                        وير املساعدة املقدمة إىل ضحايا األلغام                                                   ً      ً            قدم التقرير اخلتامي للمؤمتر االستعراضي األول إطاراً واضحاً لتط         -  ٣٤
                                         النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام األرضية  "                            أن الدول األطراف شددت على أن   :                                   ثالثة بيانات تتسم بأمهية خاصة هي    

   ".                                                                                                              جيـب أال يسـفر عن بذل جهود ملساعدة الضحايا على حنو يستبعد معه أي شخص مصاب أو معوق بطريقة أخرى                    
ـ                                                             ً                                             ينـبغي اعتبار املساعدة اليت تقدم إىل ضحايا األلغام األرضية جزءاً من نظم الصحة العامة واخلدمات                 "   ه                وصـرحت بأن
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ُ                                                  االجتماعـية واُألطر املتعلقة حبقوق اإلنسان املتوفرة يف بلد ما                           املساعدة الكافية   "                                     وسلطت الضوء على ضرورة النظر إىل          ".             
  . )٤ ( "        ً                سع نطاقاً للتنمية والتخلف                                          اليت تقدم للناجني من األلغام األرضية يف سياق أو

                   مبسؤولياهتا إزاء     ٢٤                     الدول األطراف ال                       ً                                                         وشـدد الـتقرير أيضاً على أن األمر يتطلب زيادة التركيز على وفاء               -  ٣٥
                                                                                                                      ضـحايا األلغـام األرضية، وهي الدول اليت أشارت إىل أهنا تتحمل املسؤولية القصوى عن أعداد كبرية من الناجني من                    

                                                                                      إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسك،           :               ول األطراف هي             وهـذه الد    .         األلغـام 
         بيساو، -                   طاجيكستان، غينيا         صربيا،                                                                                 بـريو، تايلند، تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطية، السلفادور، السنغال، السودان،      

        ه الدول   هذ "      فإن             خطة عمل نريويب                      وعلى حنو ما ورد ذكره يف   .     ليمن                                                    كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا، ا  
                                                                                                           هـي املسـؤولة بالدرجة األوىل عن اإلجراءات الواجب اختاذها وهي يف ذات الوقت الدول اليت لديها أكرب االحتياجات          

  . )٥ ( "                         وتوقعات احلصول على املساعدة

    خطة        من     ٣٩       إىل     ٢٩                                الستعراضي األول وباإلجراءات من              ً                   ُ                            واسترشـاداً باالستنتاجات اليت انُتهي إليها يف املؤمتر ا         -  ٣٦
               َ                 االقتصادي العملَ على مساعدة     -                                                                            ، واصل رئيسا اللجنة الدائمة ملساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي                    عمل نريويب 

  .  ٩   ٢٠٠-    ٢٠٠٥                                                                          من أجل وضع أهداف لتحمل مسؤولياهتا عن مساعدة الضحايا يف الفترة               ٢٤                             الدول األطراف املعنية ال       
  : ُ                                       وُبذل جهد خاص للتغلب على التحديات التالية

                                       ، بتقدمي أهداف حمددة، وقابلة للقياس          ٢٠٠٥           ، يف عام      ٢٤                                                رد عدد بسيط من الدول األطراف املعنية ال            ̀  ١̀ 
                           ً                                                                        واإلجنـاز، ووجـيهة وملـزمة زمنياً، ومل يوضح عدد منها ما هو معروف أو غري معروف عن حالة                   

                مساعدة الضحايا؛

                                                                                    الت، توىل املسؤولون عن إزالة األلغام بذل اجلهود لوضع أهداف ملساعدة الضحايا ومل                          يف بعـض احلا    ̀  ٢̀ 
                                                                  يكن هناك تفاعل كبري بينهم وبني املسؤولني عن اخلدمات الصحية واالجتماعية؛

  .               ُ                             ً                                        يف بعض احلاالت، مل ُتراع اخلطط الوطنية األوسع نطاقاً عند إعداد األهداف املتعلقة مبساعدة الضحايا ̀  ٣̀ 

                                                             ً      ً                                      وأقـر الرئيسان املتشاركان بأن التغلب على هذه التحديات يقتضي عمالً مكثفاً، على الصعيد الوطين، مبشاركة            -  ٣٧
     ودعا   .   ٢٤                                                                                                                  أكـرب عدد ممكن من الدول األطراف املعنية، مع تقدمي قدر من الدعم إىل مجيع هذه الدول األطراف املعنية ال                       

                                                                     إىل تقدمي آخر املستجدات بشأن جهودها يف اجتماع اللجنة الدائمة             ٢٤                                                    الرئيسـان املتشاركان الدول األطراف املعنية ال          
    دعم                                                                ومبساعدة من سويسرا، قدمت وحدة دعم التنفيذ خدماهتا لتوفري            .          دولة ذلك   )   ١٦ (              وقد فعلت    -      مايو   /            لشـهر أيار  

                املعنيني من أجل                                 اجتماعات فردية مع املسؤولني                           دعم تنفيذ العمليات         ومشل    .                          إىل هذه الدول األطراف                       تنفـيذ العملـيات   
                                                                           وكان العنصر اآلخر هو عنصر االتصال باملنظمات الدولية املعنية وغريها من             .                                            زيـادة الوعي وحفز التنسيق بني الوزارات      

                                                      

  .                                                                                اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام                       استعراض سري وحالة      ) ٤ (
APLC/CONF/2004/5 ٦٧   و  ٦٦                       ، اجلزء الثاين، الفقرتان  .  

  . ٥                      ، اجلزء الثالث، الفقرة APLC/CONF/2004/5              خطة عمل نريويب  ) ٥ (
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                                                                                                       ونظمت حلقات عمل مشتركة بني الوزارات، كلما اقتضى األمر ذلك، جلمع اجلهات الفاعلة املعنية ملناقشة                 .          املـنظمات 
                                                     واضطلعت وحدة دعم التنفيذ بزيارات دعم متخصص إىل          .                  ألهداف ووضع اخلطط                                      وتثبيـت مواطـن التحسـن بشأن ا       

  .     ٢٠٠٦                                       بيساو، وكرواتيا، واليمن، يف عام       -                                                                          أفغانسـتان، وألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وصربيا، وطاجيكستان، وغينيا         
  .  ٢٤                                                وأسدت بعض املشورة إىل مجيع الدول األطراف املعنية ال  

                                                                           هو متكني الدول األطراف اليت لديها أهداف سليمة من وضع خطط سليمة،                   مليات               دعم تنفيذ الع               واهلـدف من     -  ٣٨
                                                                ً                                                      ومسـاعدة الدول اليت تفتقر أهدافها إىل الوضوح يف وضع أهداف أكثر حتديداً، ومساعدة أقل البلدان مشاركة يف وضع                   

                    تدعيم األهداف ووضع        ُ                         وقد أُحرز تقدم كبري يف جمال         .                                 على املشاركة يف هذه العملية         ٢٠٠٥                         أهـداف وخطـط يف عام       
                                                       بيساو واليمن، مبشاركة الوزارات املختصة وغريها من        -                                                                 اخلطـط أو تنقيحها يف أفغانستان وألبانيا وطاجيكستان وغينيا          

                                                                              وتقوم الوزارات املختصة بوضع وتنفيذ خطط عمل يف الدول األطراف األخرى ذات              .     ٢٠٠٦                            العناصـر الفاعلة يف عام      
  . ا                            الصلة، مبا فيها تايلند وأوغند

        التنسيق                                                                                                  وأوضحت جهود الرئيسني الرامية إىل تعزيز التخطيط وحتديد األهداف على املستوى الوطين عن طريق                -  ٣٩
                                                           وأظهرت ردود الدول األطراف األربع والعشرين على استبيان          .                                              أن هذه املهام تشكل حتديات للدول األطراف                الـوزاري 

                         وقامت أفغانستان، كدولة     .                                رات ومع أصحاب املصلحة اآلخرين                                       ضعف االتصال والتنسيق بني الوزا         ٢٠٠٥               الرئيسني لعام   
                                                                                                                              رائدة ومشاركة يف الرئاسة، بإطالق مبادرة لتعزيز التنسيق الوزاري بغية وضع أهداف أكثر قابلية للقياس والتحقيق وأكثر                 

                 غريهم من األشخاص               ً      ً                                                                               مالءمة وحتديداً زمنياً كما وضعت خطة عمل وطنية لتلبية احتياجات الناجني من األلغام األرضية و              
ُ              وقـد وضـعت اخلطة يف حلقة عمل ُعقدت يف آب     .         املعوقـني                                  ، وشاركت فيها أطراف من الوزارات     ٢٠٠٦      أغسطس  /                         

                    ً        ووضعت طاجيكستان أيضاً خطة      .                                                          وتعتزم أفغانستان إطالع الدول املعنية على هذه التجربة         .                          املختصـة وقطـاع املعوقني    
ُ            عمل يف أثناء حلقة عمل وزارية ُعقدت يف نيسان   .    ٢٠٠٦      أبريل  /                            

                 الرعاية الطارئة                                          ، وهو اإلجراء الذي يدعو يف جزء منه إىل تعزيز              خطة عمل نريويب        من     ٢٩     ً                 ووفقـاً لإلجراء رقم      -  ٤٠
                                                                                                                      لضـحايا األلغام األرضية، وضع رئيسا اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي،               

                           ملقدمي اإلسعافات األولية                     سبع نقاط أساسية                                  احلكومية واملنظمات الدولية،                                               بالتشـاور مـع عـدد مـن املنظمات غري         
                          وهذه النقاط هي إجراءات      .                                                                                    واملسـاعدين الطبـيني يف جمال توفري اإلسعافات األولية لألشخاص املصابني بسبب األلغام            

      وأوصى   .                    عن أي سبب من األسباب                                         ً                                      أساسية لإلسعافات األولية وميكن أن تفيد جمتمعاً بأسره يف مواجهة اإلصابات النامجة        
                                                                           يف برامج التوعية مبخاطر األلغام، حبسب االقتضاء، كوسيلة فعالة لتشجيع                                    الـنقاط األساسية السبعة                         الرئيسـان بـإدراج     

                                  يف الصراعات املسلحة وحاالت العنف                       اإلسعافات األولية                                   ً               ونشرت جلنة الصليب األمحر الدولية دليالً بعنوان          .          استخدامها
  .                                                                                       حتسني الرعاية اليت يوفرها مقدمو اإلسعافات األولية لضحايا األلغام والصراع املسلح يف حاالت الطوارئ      ، قصد      األخرى

                         إعادة اإلدماج االجتماعي                                       ، وهو اإلجراء الذي يدعو إىل دعم                      خطة عمل نريويب         من     ٣٢    ً                  وعمـالً باإلجراء رقم      -  ٤١
                                                      ة الدولية ملساعدة املعوقني لتحديد املمارسات السليمة                                                           لضـحايا األلغام، دعم الرئيسان دراسة أجرهتا اهليئ                    واالقتصـادي   

                               ً                                                                                 إلدمـاج الناجني من األلغام اقتصادياً هم وغريهم من األشخاص املعوقني، مع االهتمام بوجه خاص بفرص احلصول على                  
ُ                                                  وُعرضت نتائج الدراسة على االجتماع السابع للدول األطراف  .                                  التمويل واستخدام االئتمانات الصغرية  .  
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                                                                                                         درت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، بدعم من سويسرا وشبكة الناجني من األلغام األرضية، تقريرين                  وأص -  ٤٢
                                                                                                        توفـري خدمات األطراف االصطناعية وتقومي األعضاء الشاملة والفعالة لذوي الدخول املنخفضة وبعنوان دعم                        بعـنوان   

                             وساهم التقريران يف اإلجراء رقم   .     ٢٠٠٦           يف عام         نخفضة                                                         خدمات األطراف االصطناعية وتقومي األعضاء لذوي الدخول امل       
                              التأهيل اجلسدي على وضع مبادئ      إعادة                                           ، وهو اإلجراء الذي يشجع املنظمات املتخصصة يف                 خطة عمل نريويب           مـن      ٣٠

  .                                                  توجيهية لتنفيذ برامج األطراف االصطناعية وتقومي األعضاء

                                                                  ساعدة الضحايا والتابع للحملة الدولية حلظر األلغام األرضية من                                                          ومبساعدة أستراليا، أصدر الفريق العامل املعين مب       -  ٤٣
             مساعدة ضحايا                                                واهليئة الدولية ملساعدة املعوقني، التقرير املعنون Standing Tall Australia                         خـالل منظمتـيه العضوين،   

                      نوي الثاين يف سلسلة هتدف                      وهذا هو التقرير الس    .           ً    دولة طرفاً    ٢٤                         استعراض عام للحالة يف       :     ٢٠٠٥                        األلغام األرضية يف عام     
   ).            خطة عمل نريويب     من   ٣٧           اإلجراء رقم  (                                           يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة مبساعدة الضحايا                رصد التقدم احملرز   إىل 

                                                ، ومها اإلجراءان اللذان يدعوان الدول األطراف                     خطة عمل نريويب         من     ٣٩         ورقم     ٣٨    ً                    وعمـالً باإلجراءين رقم      -  ٤٤
                                                                                         ار يف ضمان اإلدماج الفعال لضحايا األلغام يف األعمال املتعلقة باالتفاقية وضمان مسامهة                                         واملنظمات املختصة إىل االستمر   

                                                                    ّ                                               املهنـيني العاملني يف جماالت الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية مسامهة فّعالة يف مجيع املداوالت ذات الصلة،                 
                                            الضحايا يف وفودها إىل اجتماعات اللجان                                                                            أشـركت تسـع دول من الدول األطراف على األقل أخصائيني يف مساعدة            

     ً                           شخصاً من الناجني من األلغام        ١١                                             وشارك يف هذه االجتماعات ما ال يقل عن              ٢٠٠٦      مايو   /                             الدائمـة املعقـودة يف أيار     
  .                                                     األرضية، كان من بينهم عضوان من أعضاء وفود الدول األطراف

                                                 يز اإلطار املعياري حلماية ومراعاة حقوق املعوقني                                                                واستمرت اجلهود منذ االجتماع السادس للدول األطراف لتعز        -  ٤٥
                                                                                                                            مبـن فيهم الناجون من األلغام األرضية، عن طريق مشاركة العديد من الدول واملنظمات املعنية يف العملية اجلارية لصياغة                   

  .                              اتفاقية دولية بشأن حقوق املعوقني

  األطرافاألولويات خالل الفترة املمتدة حىت انعقاد االجتماع الثامن للدول

                          ُ                                                                                   على الرغم من التقدم الذي أُحرز منذ االجتماع السادس للدول األطراف، ينبغي أن حتسن الدول األطراف فهم                  -  ٤٦
                وعمل اللجنة                 خطة عمل نريويب                                                                                       املوظفـني واخلرباء املختصني بقضايا املعوقني على املستوى الوطين لاللتزامات الواردة يف             

            وعلى الدول    .                                                                      لرعاية الصحية وإعادة التأهيل أو حقوق املعوقني يف أعمال االتفاقية                                    وجيب تدعيم مشاركة خرباء ا      .        الدائمة
                                                                                                                    األطـراف واملـنظمات املختصـة فعل املزيد لضمان مشاركة الناجني من األلغام الربية بالفعل يف وضع اخلطط الوطنية                   

  .                          واإلسهام يف املداوالت اليت ختصهم

                                                                املوارد بكفاءة وفعالية، وخباصة يف حاالت ضعف القدرات واملوارد                                                   وينبغي أن تكفل الدول األطراف استخدام        -  ٤٧
                                                                  وهناك ضرورة لتحسني التنسيق بني مراكز األعمال املتعلقة باأللغام           .                                                 الالزمـة لوضـع وتنفيذ األهداف واخلطط الوطنية       

  .                                                               والوزارات املختصة وغريها من العناصر الفاعلة األساسية يف قطاع املعوقني
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 خرى جوهرية لتحقيق أهداف االتفاقية مسائل أ-     ً خامسا  

                 التعاون واملساعدة -   ألف

                                                 على استخدام املوارد بكفاءة وفعالية يف مجيع            ٢٠٠٦                                                            ركـز فـريق االتصال املعين بتعبئة املوارد جهوده يف عام             -  ٤٨
  ،     ٢٠٠٦     مايو  /  ار        ً                                                             واستناداً إىل املناقشات اليت جرت يف االجتماع السادس للدول األطراف ويف أي       .                         جوانـب تنفيذ االتفاقية   

                            وأوضحت هذه املشاورات بشكل      .                                                                                      أجـرى منسق فريق االتصال يف النرويج مشاورات مع أهم العناصر الفاعلة التنفيذية            
                                                                            ً                                  قـاطع أنـه من أجل احلفاظ على مستويات التمويل املرتفعة، سيطلب أصحاب املصلحة إثباتاً ملا حترزه االستثمارات من          

                                                 ً                       مبوجب االتفاقية، بزيادة األراضي اليت يتم تطهريها سريعاً، وتراجع عدد الضحايا                                            تقـدم مـلموس حنو الوفاء بااللتزامات        
  .                                  اجلدد، وزيادة فعالية مساعدة الضحايا

                                                                                                             وتشـمل أهـم القضايا اليت حددها فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد منذ االجتماع السادس للدول األطراف                 -  ٤٩
  :      ما يلي

                                                                    بتأثري األلغام األرضية اليت حيتمل أن تكون قد بالغت يف تقدير أو                                             الدراسـات االستقصـائية املـتعلقة      ̀  ١̀ 
                                                  ولذلك ينبغي منح األولوية لالستثمارات اليت تقوم         .                                               أسـاءت تفسـري النطاق اجلغرايف ملشكلة األلغام       

                                                     ً                                            بتصـحيح أو حتديـث بيانات الدراسات االستقصائية املتاحة وفقاً للحقائق القائمة، باستخدام أدوات          
  .                                            اطق امللغمة بالفعل اليت ينبغي ختليصها من األلغام          لتحديد املن

                                                                                                          ينـبغي أن تركز االستثمارات يف طاقة إزالة األلغام على قدرات الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا                 ̀  ٢̀ 
   .  ٥           مبوجب املادة 

      مللغمة                                                                                                 ينـبغي أن تركز االستثمارات يف جمال مساعدة الضحايا على قدرات اإلنقاذ الفوري يف املناطق ا                ̀  ٣̀ 
  .                                                      وينبغي قياس هذه االستثمارات على مدى حياة الناجني         .                                          وعـلى توفري الدعم الطويل األجل للناجني      

  .                                                                  وينبغي أن تركز على تدعيم القدرات احلالية يف جمال الصحة وإعادة التأهيل

            لية الناشئة                                                                                      جيب أن تتم االستثمارات يف قدرات إزالة األلغام ومساعدة الناجني على حنو يعزز اهلياكل احمل        ̀  ٤̀ 
            وهذه مسألة    .                      ً                                                                واملؤسسـات الوطنية، بدالً من إنشاء كيانات لألعمال املتعلقة باأللغام بتمويل خارجي           

                  وعلى اجملتمع املدين     .                                                                                  بالغـة األمهية لضمان حتكم البلدان باملوارد وتيسري استخدامها مبزيد من الكفاءة           
  .                            ن الوطنيني والدوليني عن أعماهلم                                               احمللي دور رئيسي يف حتديد هذه املوارد ومساءلة املنفذي

                                                                                           جيـب أن تسـتند االستثمارات يف األعمال املتعلقة باأللغام إىل املبدأ الذي يقضي بأن تكون كل دولة       ̀  ٥̀ 
                                 وجيب أن يكون اهلدف األساسي عند        .  ٥                                                          طـرف يف وضع حمدد لدى وفائها بالتزاماهتا مبوجب املادة           

                                                 تعني اتباع مبادئ توجيهية عاملية لزيادة األمان             ولئن    .                                          وضـع اإلجـراءات هو مواجهة ظروف حمددة       
  .                                                                والنتائج إىل أقصى حد، فال ينبغي هلا أن تقيد االستجابات احمللية السليمة
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                                                                                                 واستضـافت كندا ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية الدورات اليت جرت خالهلا احلوارات         -  ٥٠
     ً         ، عمالً باإلجراء                                         الربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية       بشأن     ٢٠٠٦   و     ماي /        وأيار     ٢٠٠٥       ديسمرب   /                يف كـانون األول   

                                                          ً      ً      ُ        ، وهو اإلجراء الذي يشجع اجملتمع اإلمنائي الدويل على أن ميارس دوراً موسعاً بقدر ُيعتد به             خطة عمل نريويب      من    ٤٧     رقم  
                                           ة مستمرة لدعم اجلهود الرامية إىل إدماج                                  مايو إىل ضرورة إنشاء آلي     /                  وخلص اجتماع أيار    .                                يف األعمـال املـتعلقة باأللغام     

     ّ      ومن مثّ أنشئ   .                                                                                       ً       ً            التعاون يف األعمال املتعلقة باأللغام والتعاون يف جمال التنمية يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك ممكناً ومالئماً           
                       يف وضع مبادئ توجيهية                                  ويتمثل اهلدف املباشر للفريق       .                                                                     فـريق االتصال املعين بالربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية         

                     وعززت كندا واململكة     .                                                                                               وأدوات عملية لتيسري دمج األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية الستكمال اآلليات املخصصة احلالية           
                                                                                                                         املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة               

                                                                                                                               ئي الربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية يف برنامج عمل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف                      اإلمنا
                                                                        وهتدف هذه اجلهود إىل تعزيز املبادئ التوجيهية العملية واملتصلة بالسياسات        .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                             امليدان االقتصادي يف الفترة     

   .                                                                          اعدة اإلمنائية بشأن إدراج األعمال املتعلقة باأللغام يف السياسات األمنية واإلمنائية                    املتاحة ألعضاء جلنة املس

                                                                                                                  وقامـت غواتيماال، كرئيس مشارك للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بتسليط الضوء على                -  ٥١
                                           ، وهو اإلجراء الذي يدعو إىل بذل اجلهود          ويب            خطة عمل نري         من     ٥٠        ً                    ، اتساقاً مع اإلجراء رقم                               الـتعاون املتعدد األطراف   

     دولة   )  أ (                                                وألقت غواتيماال الضوء على أمهية التعاون بني          .                                                                لتحديد مصادر دعم جديدة وغري تقليدية ألنشطة تنفيذ االتفاقية        
           جهة ماحنة؛   )  ج (    ؛ و  ٥                                                           دولة طرف اكتسبت قدرة من خالل جتربتها يف تنفيذ املادة             )  ب (    ؛ و  ٥                          طـرف مـنفذة لـلمادة       

                                                            وأظهرت منظمة الدول األمريكية والدول األطراف يف األمريكتني          .                                                     منظمة دولية أو إقليمية قادرة على تيسري التعاون         )  د ( و
  . ٥                                           ً                                                       ريادة يف التعاون املتعدد األطراف، ومت ذلك مؤخراً عن طريق مساعدة سورينام يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

ٍ           ولوحظ من جديد أمهية اتباع هنٍج مزد       -  ٥٢                                 ويشمل هذا النهج املساعدة اليت       .                مساعدة الضحايا                      وج للتعاون يف جمال                               
                                                            ً                                                      تقدمهـا املـنظمات املتخصصة أو اليت تقدم من خالهلا واليت تستهدف حتديداً الناجني من األلغام األرضية وغريهم من                   

                     ع األفراد، مبن فيهم                                                                                                 جـرحى احلرب، واملساعدة يف شكل هنج متكاملة يهدف فيها التعاون اإلمنائي إىل ضمان حقوق مجي               
                                                                                                            وبينما قدمت عدة دول أطراف معلومات عن اجلهود املبذولة يف اجملال األول، فقليلة هي املعلومات اليت قدمت                   .        املعوقون

                                                                                                                         لإلفـادة بـاجلهود اجلـاري بذهلا عن طريق التعاون اإلمنائي املتكامل وهي اجلهود اليت ستفيد يف هناية األمر الناجني من                    
  .             األلغام األرضية

                                                                                                              وأكـدت مديـرية الـتعاون اإلمنـائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من جديد أنه ميكن               -  ٥٣
                                                          وعلى الرغم من ذلك، مل يقدم سوى عدد حمدود من الدول             .                         كمساعدة إمنائية رمسية                 تدمري املخزونات                  االعتراف بأنشطة   

  .            تدمري خمزوناهتا                                        األطراف املساعدة إىل الدول اليت حتتاج إليها ل

 األولويات خالل الفترة املمتدة حىت انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف

ّ          ً      ً                                   ينبغي أن يستمر فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد يف وضع برنامج عمل يوّجه اهتماماً واضحاً إىل كفاءة وفعالية                   -  ٥٤                                                                  
                    ً                                           اضطالعه بأعماله وفقاً لالحتياجات القائمة على أرض الواقع                                         وينبغي لفريق االتصال أن يواصل      .                         األعمال املتعلقة باأللغام  

  .                                                                      وأن يكفل االستماع إىل مجيع األصوات املالئمة يف احلوارات اجلارية بشأن هذه املسألة
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                خطة عمل نريويب         من     ٥٠            إىل رقم      ٤٠                                                                            وينبغي بذل اجلهود ملتابعة النقاط املختلفة الواردة يف اإلجراءات من رقم             -  ٥٥
                                                            وينبغي للدول األطراف أن تكفل إدراج مسأليت إزالة األلغام          .                                                ظ باالهتمام الكايف منذ املؤمتر االستعراضي األول                واليت مل حت  

                                                                                                                      ومسـاعدة الضحايا يف خطط التنمية الوطنية، وحبسب االقتضاء، يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر، وأطر عمل األمم                  
             ّ                                                 وينبغي أن تسلّط الضوء على التقدم احملرز يف تنمية القدرات            .              اعدة القطرية                                              املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واستراتيجيات املس    

                                                                                                             وينبغي أن توضح كيف ميكن ألدوار الدول األطراف يف هيئات اختاذ القرار باملنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف                  .        الوطنية
  .                    وغريها من االلتزامات ٥         جب املادة                                                                 أن تساند الدول األطراف اليت حتتاج إىل املساعدة يف الوفاء بالتزاماهتا مبو

                         الشفافية وتبادل املعلومات -    باء 

              ومن مث، هناك     .                                                                                               منذ االجتماع السادس للدول األطراف، قدمت التفيا وفانواتو تقريرين أوليني متعلقني بالشفافية            -  ٥٦
           س األخضر،                          إثيوبيا، وبوتان، والرأ    :         وهـي   ٧                               ً      ً                                      سـبع دول أطـراف مل تقـدم بعـد تقريـراً أولـياً مبوجـب املـادة                   

  . )٦ (                                                     وسان تومي وبرينسييب، وغامبيا، وغيانا، وغينيا االستوائية

                                                                  من االتفاقية، وردت التقارير السنوية اليت ينبغي تقدميها عن           ٧              من املادة     ٢                                       وفيما يتعلق باالمتثال ألحكام الفقرة       -  ٥٧
                                  إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أندورا،   :   ية       التال  ٤٣                                          من مجيع الدول األطراف فيما عدا الدول ال    ٧                  مبوجـب املادة         ٢٠٠٦       عـام   

                                                                                                                           أوروغـواي، أوغندا، بابوا غينيا اجلديدة، بربادوس، بنما، بوتسوانا، توغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر                
    وا،                                                              ليشيت الدميقراطية، اجلمهورية الدومينيكية، جيبويت، دومينيكا، سام-                                                 القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تيمور       

                                                                                                                 سـان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سرياليون، سيشيل، صربيا، غابون،                
  .                                                                                                                       غانـا، غرينادا، غينيا، الفلبني، فيجي، الكامريون، كوستاريكا، كرييباس، ليبرييا، مايل، مالوي، ناورو، نيجرييا، نيوي              

  . )٧ (         يف املائة  ٦٦       يبلغ     ٢٠٠٦              غ اإلمجايل يف عام         َّ       كان معدَّل اإلبال    ٢٠٠٦       سبتمرب /       أيلول  ٢٢   ويف 

                       يشكل أمهية خاصة للدول  ٧                                                                      وأكد االجتماع السادس للدول األطراف من جديد أن تقدمي التقارير مبوجب املادة   -  ٥٨
    ٢٢    ويف    .  ٣                                                                                                            األطـراف الـيت شرعت يف الوفاء بالتزاماهتا األساسية أو اليت احتفظت بألغام مضادة لألفراد مبوجب املادة                  

  :    ٢٠٠٦      سبتمرب  /    يلول أ

                                                               اليت كان ال يزال يتعني عليها، عند اختتام أعمال االجتماع            ١٢                                         كانت كل دولة من الدول األطراف ال           ̀  ١̀ 
                            ، قد قدمت معلومات متصلة      ٤                                              ً                       السادس للدول األطراف، تدمري خمزوهنا من األلغام وفقاً ألحكام املادة           

            ، باستثناء      ٢٠٠٦                                    لسابقة على النحو املطلوب يف عام                                                             بالشفافية بشأن هذه املسألة تغطي السنة التقوميية ا       
  .                     إثيوبيا وصربيا وغيانا  :              الدول التالية

                                                      

                             ً      ً                                                                             ينبغي أن تقدم أوكرانيا تقريراً أولياً بشأن الشفافية يف أقرب وقت ممكن، وعلى أي األحوال، يف موعد أقصاه                    ) ٦ (
    ٢٨     صاه                           ، وجزر كوك يف موعد أق         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨                          وهاييت يف موعد أقصاه          ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٨

  .    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠                               ، وبروين دار السالم يف موعد أقصاه     ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط
ُ        َّ                                                                      ً                            ُيحسب معدَّل اإلبالغ السنوي املتعلق بالشفافية بقسمة عدد الدول األطراف اليت قدمت تقريراً يف سنة معينة                  ) ٧ (

  .                                         ِّ        ً            على عدد الدول األطراف اليت كان ينبغي أن تقدِّم تقريراً يف سنة معينة
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                                                                اليت كان ال يزال يتعني عليها، عند اختتام أعمال االجتماع             ٤٥                                        كانت كل دول من الدول األطراف ال           ̀  ٢̀ 
                  معلومات متصلة                ، قد قدمت     ٥                                            ً                        السـادس للدول األطراف، تطهري املناطق امللغمة وفقاً ألحكام املادة           

            ، باستثناء      ٢٠٠٦                                                                                          بالشفافية بشأن هذه املسألة تغطي السنة التقوميية السابقة على النحو املطلوب يف عام              
  .                                                                                 إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، صربيا، الكونغو، مالوي، النيجر  :              الدول التالية

                                                  مل تكن قد قدمت، عند اختتام أعمال االجتماع               اليت   ٧٦                                             كانـت كـل دولة من الدول األطراف ال             ̀  ٣̀ 
       َّ                               ، قد قدَّمت معلومات تتصل بالشفافية       ٩                                                              السادس للدول األطراف، تقارير عن تشريعاهتا يف سياق املادة          

                   ، باستثناء الدول       ٢٠٠٦                                                                                 بشـأن هذه املسألة تغطي السنة التقوميية السابقة على النحو املطلوب يف عام              
                                                                          أنتيغوا وبربودا، أنغوال، بربادوس، بوتان، بوروندي، تركمانستان، جزر البهاما،                   إثيوبيا، إريتريا،   :        التالية

                                                        ليشيت الدميقراطية، اجلمهورية الدومينيكية، دومينيكا،      -                                            جـزر سليمان، جزر القمر، مجهورية تيمور        
                                                                                                الـرأس األخضر، سان تومي وبرينسييب، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السودان،              

                                                                                               غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا االستوائية، فنـزويال، فيجي، قربص، قطر، التفيا، ليبرييا،               غـابون، 
  .                  ملديف، ناورو، نيوي

                                                      اليت كانت قد أفادت، عند اختتام أعمال االجتماع           ٧٥                                               كانـت كـل دولـة من الدول األطراف ال              ̀  ٤̀ 
            ، قد قدمت    ٣                      موح هبا مبوجب املادة                                                                 السـادس للدول األطراف، بأهنا احتفظت باأللغام لألسباب املس        

         إريتريا،   :                            ، باستثناء الدول التالية       ٢٠٠٦                                                              معلومـات متصـلة بالشـفافية بشـأن هذه املسألة يف عام             
                                                                                                   أوروغـواي، بوتسوانا، توغو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، السلفادور، صربيا، الكامريون،           

                                                 دي ومجهورية الكونغو الدميقراطية أهنما مل تتخذا            بورون  :                  وذكرت دولتان مها    .                     مايل، مالوي، هندوراس  
                                           وترد يف اجلزء الثاين من امللحق اخلامس من          .  ٣         ً                          ً                        بعـد قراراً بشأن األلغام احملتفظ هبا وفقاً ألحكام املادة           

                                                                        معلومات حمدثة عن أعداد األلغام اليت مت االحتفاظ هبا ونقلها ألسباب            APLC/MSP.7/2006/5         الوثيقة  
  .        مسموح هبا

                                                                                                            االجـتماع السادس للدول األطراف، قامت الدول األطراف بتعديل صيغة تقدمي التقارير املتعلقة بالشفافية                 ويف -  ٥٩
                         ً                                                                                            للسماح بتقدمي معلومات طوعاً، يف االستمارة دال، باإلضافة إىل احلد األدىن املطلوب من املعلومات عن األلغام احملتفظ هبا                 

        دول من    )  ٩ (               واستخدمت تسع     .               خطة عمل نريويب         من     ٥٤           جراء رقم        ً      ، عمالً باإل   ٣                                 ألسـباب مسموح هبا مبوجب املادة       
                                                             ودعا رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        .                                     َّ                             الدول األطراف صيغة تقدمي التقارير املعدَّلة لتقدمي هذه املعلومات        

  .                           لالستفادة من هذا احملفل     ٣            وجب املادة                                  ِّ      ً                                           وتنفـيذها الدول األطراف إىل أن تقدِّم طوعاً معلومات عن األلغام احملتفظ هبا مب             
                                                   ويرد يف اجلزء الثاين، التذييل اخلامس من الوثيقة          .          ً                                  دولة طرفاً ذلك يف اجتماع اللجنة الدائمة        )   ١٧ (                    وفعلـت سبع عشرة     

APLC/MSP.7/2006/5ًاستعراض عام للمعلومات املقدَّمة طوعا  ً       َّ                           .  

                                                       د األدىن املطلوب باستخدام االستمارة ياء اخلاصة بتقدمي                                                            وجيوز للدول األطراف أن تتبادل معلومات تتجاوز احل        -  ٦٠
                   التالية االستمارة   ٤٤                                                                    ومنذ االجتماع السادس للدول األطراف، استخدمت الدول األطراف ال             .  ٧                         الـتقارير مبوجب املادة     

                          ألبانيا، أملانيا، أنغوال،                                                                  األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور،         :                                      يـاء كوسيلة طوعية لتقدمي تقاريرها     
                                                                                                                          آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب              

                  بيساو، فرنسا،   -                                                                                                         أفريقيا، الدامنرك، رواندا، زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، شيلي، طاجيكستان، غينيا            
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    ومن   .                                                                                                                    كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، ليتوانيا، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليمن، اليونان                 قربص،  
                                                  َّ                           التالية االستمارة ياء لتقدمي تقارير عن املساعدة املقدَّمة لرعاية ضحايا             ٣٠                                             هـذا اجملموع، استخدمت الدول األطراف ال          

                                                             إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،        :               ً          ً   ماجهم اجتماعياً واقتصادياً                                          األلغـام وإعـادة تأهيلهم، وإعادة إد      
                                                                                                                       أنغـوال، بورونـدي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطية، زمبابوي، السنغال،               

                                       ديا، كندا، كولومبيا، موزامبيق، النمسا،                               بيساو، فرنسا، كرواتيا، كمبو -                                              السـودان، السـويد، طاجيكسـتان، غينـيا         
   .                          نيوزيلندا، هولندا، واليمن

    عمل         خطة      من   ٥٥                                                                      ً                             وأتـاح رئيسـا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، عمالً باإلجراء رقم                -  ٦١
                    وحتدثت ثالث دول أطراف   .     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٢    ، يف  ٣   و ٢   و ١                                             ، فرصة إلجراء تبادل لآلراء بشأن تنفيذ املواد          نـريويب 

  .                                                      وأعربت دولتان طرفان عن آرائهما بشأن جوانب أخرى للتنفيذ  .  ٣   أو  /   و ٢   و ١         عن املواد 

                                                    ً      ً                                                  ومنذ االجتماع السادس للدول األطراف، قدمت بولندا تقريراً طوعياً بشأن الشفافية لتوفري معلومات عن مجيع                -  ٦٢
                                                        ىل ذلك، قدمت املغرب بشكل طوعي بعض املعلومات املطلوبة يف                 وباإلضافة إ   .  ٧                                         املسـائل ذات الصلة املذكورة يف املادة        

  .                                                            ولكنها مل تقدم معلومات بشأن خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد ٧      املادة 

                                                             ، نظمت بعض الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية أو املنظمات                       خطة عمل نريويب         من     ٥٨    ً                وعمالً باإلجراء رقم     -  ٦٣
                                 وباإلضافة إىل الدول اليت سبق ذكرها،   .                                                    قات عمل إقليمية وموضوعية لتعزيز تنفيذ االتفاقية               ً                األخـرى طوعاً مؤمترات وحل    

  .     ٢٠٠٦       يونيه   /                                                                                                        عقـدت ترينيداد وتوباغو حلقة عمل بشأن دور اجلماعة الكاريبية يف حتقيق أهداف االتفاقية، يف حزيران               
                                              ن الدويل اإلنساين كان من بني أهدافها تعزيز                                                                               وعقـدت األرجنتني وجلنة الصليب األمحر الدولية حلقة دراسية عن القانو          

  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /      ، يف آب            خطة عمل نريويب      تطبيق 

 األولويات خالل الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

           ، وبالذات   ٧                                                                                                جيـب أن تواصل الدول األطراف أو حتسن، حبسب االقتضاء، امتثاهلا لاللتزامات الواردة يف املادة                 -  ٦٤
                                                                                                  ً                 األطراف اليت تقوم بتدمري خمزوناهتا من األلغام، وتطهري املناطق امللغمة، واالحتفاظ باأللغام املضادة لألفراد وفقاً                       الـدول 
  . ٩                    ً        أو اختاذ التدابري وفقاً للمادة  /   و ٣       للمادة 

                                        منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال -    جيم 

      ، من   )                                        ألبانيا، بريو، تشاد، السنغال وكرواتيا     (                س دول إضافية                                                  منذ االجتماع السادس للدول األطراف، أبلغت مخ       -  ٦٥
                              ً                                                                                  بينها دولة كانت قد أشارت سابقاً إىل أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية، أهنا اعتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات الواردة   

                  دولة أفادت بأهنا   ٥١           ً وهناك حالياً   .                              إىل أن قوانينها احلالية كافية-             هي اليونان -                      وأشارت دولة طرف واحدة   .  ٩        يف املادة 
  .                                                 دولة أخرى إىل أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية     ٢٦        وأشارت    .  ٩                                                      اعـتمدت تشـريعات يف سياق التزاماهتا مبوجب املادة          

        ِّ                                                                                  دولة مصدِّقة على االتفاقية أو منضمة إليها مل تبلغ بعد أهنا اعتمدت تشريعات يف سياق                 )   ٧٤ (                         وهـناك أربـع وسبعون      
    ُ                                    ً          ومل ُتبلغ أي من الدول األربع اليت قامت حديثاً بالتصديق   .                                        أو أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية     ٩                      ت الواردة يف املادة             االلتزاما

           يف اجلزء    ٩                                      ويرد استعراض عام عن تنفيذ املادة         .  ٩                                                                       عـلى االتفاقية أو االنضمام إليها بأي إجراءات متخذة مبوجب املادة            
   . APLC/MSP.7/2006/5  ة                              الثاين، امللحق السادس من الوثيق
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                                                                                                          ومـنذ االجـتماع السادس للدول األطراف، ظلت الدول األطراف ملتزمة بالتعاون يف العمل لتيسري االمتثال                 -  ٦٦
                      ِّ                                                                                وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدِّم أي دولة طرف، منذ االجتماع السادس للدول األطراف، طلب إيضاح إىل أي                   .           لالتفاقـية 

                                                     ، ومل تقترح أي دولة عقد اجتماع استثنائي للدول          ٨              من املادة     ٢       ً           اف وفقاً للفقرة                                       اجـتماع من اجتماعات الدول األطر     
    ً                                                                      وفضالً عن ذلك، استمرت إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف الوفاء              .  ٨              من املادة     ٥           ً               األطـراف وفقـاً للفقرة      

                                          املعينني لبعثات تقصي احلقائق املسموح هبا                                                                                    مبسـؤولية األمني العام فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء اخلرباء املؤهلني           
                             ومنذ االجتماع السادس للدول      .                                                    وجبنسيات هؤالء اخلرباء وبيانات مالئمة أخرى عنهم        ٨                مـن املادة      ٨    ً              وفقـاً للفقـرة     

      بنما،           ً                                                    دولة طرفاً هي األرجنتني، إسبانيا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا،     ٢١                                                 األطراف، وردت معلومات حمدثة لقائمة اخلرباء من        
                                                                                                                         بوركيـنا فاسو، بوليفيا، تركيا، توغو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية               

   .                                                                      مولدوفا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، شيلي، غيانا، قربص، كرواتيا، كينيا

 األولويات خالل الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

         ، ينبغي                خطة عمل نريويب         من     ٦٢            إىل رقم      ٥٩                                                                  باإلشارة إىل التزام الدول األطراف الوارد يف اإلجراءات من رقم            -  ٦٧
           وينبغي أن    .                من االتفاقية   ٩                                                                        ً                         أن تكفـل الـدول األطراف وضع واعتماد التدابري التشريعية وغريها من التدابري وفقاً للمادة                

                                                                    األنشطة احملظورة واحملظورات والشروط احملددة يف االتفاقية يف مذهبها          ُ                                                ُتـدرج الدول العقوبات اجلنائية اليت تفرض على       
                                         ومنذ املؤمتر االستعراضي األول، أبلغ عدد قليل   .  ٧                        ً                   ً                               العسـكري، وأن تقدم تقريراً عن هذه املسائل وفقاً ملا تقضي به املادة             

                                 مساعدة يف هذا اجملال أن تعتمد على                                وينبغي للدول األطراف اليت حتتاج إىل  .                                          مـن الـدول األطراف باعتماد هذه التدابري    
  .                                                               الدعم الذي توفره جلنة الصليب األمحر الدولية والعناصر الفاعلة األخرى

            دعم التنفيذ -    دال 

                                                                                           ست مرات لإلعداد لربنامج العمل فيما بني الدورات وتقييم نتائجه وتنسيق عمل اللجان                          جلنة التنسيق         اجتمعت   -  ٦٨
                                واستمرت جلنة التنسيق يف العمل       .                                           طراف، منذ االجتماع السادس للدول األطراف                                            الدائمـة مـع عمل اجتماع الدول األ       

                                                                                                                    بوضـوح وشفافية مع إتاحة تقارير موجزة عن كل اجتماع جلميع األطراف املهتمة يف موقع مركز جنيف الدويل إلزالة                   
  .                                   األلغام لألغراض اإلنسانية على شبكة ويب

            ما يزيد       ٢٠٠٦      مايو   /                                          ، حضر اجتماعات اللجان الدائمة يف أيار          ورات                            بربنامج العمل فيما بني الد                    وفـيما يتعلق     -  ٦٩
  .                                                                دولة غري طرف وعدة املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية           ١٨          ً       دولة طرفاً، و     ٩٧     ً     ً          وفداً مسجالً متثل        ٥٥٠       عـلى   

            ان استمرار                                                                                                        وشـهدت هذه االجتماعات مناقشات بشأن تنفيذ األحكام الرئيسية املنصوص عليها يف االتفاقية وبشأن ضم              
                                                                            وحظيت االجتماعات مرة أخرى بدعم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض             .                                 الـتعاون واملسـاعدة بشكل جيد     

  .  ُ                                                         وقُدمت خدمات الترمجة الشفوية بتربعات من املفوضية األوروبية وكندا  .         اإلنسانية

                              لغام لألغراض اإلنسانية يف مساعدة                           مبركز جنيف الدويل إلزالة األ                وحدة دعم التنفيذ         ، استمرت     ٢٠٠٦       ويف عام  -  ٧٠
                                          وساندت وحدة دعم التنفيذ الرئيس، والرئيس     .                                                                         الـدول األطراف يف تنفيذ االلتزامات واألهداف اليت تنص عليها االتفاقية          

                                                                                                                   املعـني، والرؤسـاء املشاركني، ومنسقي فريق االتصال، وفريق ماحني برنامج الرعاية، والدول األطراف كل على حدة،                 
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                                                               وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت وحدة دعم التنفيذ، عن طريق توفري            .               خطة عمل نريويب                         ترمي إىل حتقيق أهداف                مبـبادرات   
  .                                                                               خدمات املشورة الفنية والدعم واملعلومات، الدول األطراف يف التصدي ملختلف حتديات التنفيذ

                           لدول األطراف استمرار عمليات                                                                          وأتاحـت التربعات اليت قدمتها الدول األطراف التالية منذ االجتماع السادس ل      -  ٧١
                                                                                                                 أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بوروندي، تركيا، جنوب أفريقيا، سلوفينيا،              :                   وحدة دعم التنفيذ  

     فيذ               وحدة دعم التن         وعززت    .                                                                                               شـيلي، الفلبني، قربص، كندا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، املكسيك، نيجرييا، هنغاريا، هولندا           
                                                                                            بتقدمي الدعم املتصل بعملية مساعدة الضحايا إىل جهود التنسيق الوزارية للدول األطراف                 ٢٠٠٦                        خدماهتا املتاحة يف عام     

  .                                                                                         اليت أفادت مبسؤوليتها عن أعداد كبرية من ضحايا األلغام، عن طريق متويل املشاريع الذي توفره سويسرا

                                                                  ح وأستراليا وسويسرا، الترتيبات الالزمة لالجتماع السابع للدول                                                    واختذت إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السال       -  ٧٢
                               املعنية بانضمام مجيع الدول                  أفرقة االتصال                                     واستمرت الدول األطراف يف استخدام        .                                   األطراف مبساعدة وحدة دعم التنفيذ    

                     ً      ً     كندا فريق اتصال جديداً معنياً                                 وكما سلفت اإلشارة، أنشأت       .                  وتعبئة املوارد   ٧                                            إىل االتفاقية وتقدمي التقارير مبوجب املادة       
  .                   ً  بأسلوب أكثر تركيزاً            خطة عمل نريويب                                                                  بالربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية بغية النهوض مبختلف جوانب 

                                                                                           يف إتاحة املشاركة يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية للدول األطراف اليت ال ميكنها عادة                             برنامج الرعاية         واستمر   -  ٧٣
     مايو  /                                   وقبل اجتماعات اللجان الدائمة يف أيار  .                                                             ثلني هلا من اخلرباء أو املوظفني املختصني حلضور هذه االجتماعات                   إيفـاد مم  
     ً                                وفداً لتقدمي معلومات مستوفاة عن        ٦٤          ً                                    دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه           ٤٢                               ، دعـا فريق ماحني الربنامج           ٢٠٠٦

               ودعا فريق ماحني   .     مايو /                              على الرعاية حلضور اجتماعات أيار  )           ً   دولة طرفاً  ٩ ٢ (                   ً     وحصل مخسة وثالثون ممثالً       .                تنفيذ االتفاقية 
    ٤٧      وحصل    .        ً                                        مندوباً حلضور االجتماع السابع للدول األطراف        ٦٩          ً                                    دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه           ٤٥         الربنامج  

  .          ً                                              دولة طرفاً على الرعاية حلضور االجتماع السابع للدول األطراف  ٣٢   ً    ممثالً ل  

               ، إلشراك املهنيني             خطة عمل نريويب       من     ٣٩                               ً                              ت رعاية مندويب الدول األطراف أيضاً يف تطبيق اإلجراء رقم                وساعد -  ٧٤
                                   دول أطراف معنية على عرض الدعم        )  ٩ (             ووافقت تسع     .                                                         العـاملني يف جمايل الصحة واخلدمات االجتماعية يف املداوالت        

         ً                                        دولة طرفاً معنية بعرض الدعم الذي قدمه فريق          ١٦   ت         واستفاد  .     ٢٠٠٦      مايو   /                                          الذي طرحه فريق املاحنني يف اجتماعات أيار      
  .                                                      املاحنني ملشاركة هؤالء املهنيني يف االجتماع السابع للدول األطراف

                         ً                                                                                     وساهم برنامج الرعاية أيضاً يف حتقيق هدف انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية، حيث عرض فريق املاحنني الرعاية                  -  ٧٥
                        دول غري أطراف حلضور       ١٠    و     ٢٠٠٦      مايو   /                        اللجان الدائمة يف أيار                                          دول غـري أطـراف حلضور اجتماعات           ١٠       عـلى   

                   ، وقدمت كل منها        ٢٠٠٦      مايو   /                                              وقبلت مخس دول غري أطراف هذا العرض يف أيار          .                                 االجـتماع السابع للدول األطراف    
              عامة لالتفاقية                   مايو بشأن احلالة ال /      أيار ٨     ً     ً                                                                   بـياناً حمدثـاً عـن آرائهـا بشأن االتفاقية يف اجتماع اللجنة الدائمة املعقود يف      

  .                                                                  وقبلت أربع دول غري أطراف هذا العرض حلضور االجتماع السابع للدول األطراف  .         وتنفيذها

                                                       باملسامهات اليت قدمتها الدولتان الطرفان التاليتان           ٢٠٠٦                                                          وأمكن تنفيذ العمليات املستمرة لربنامج الرعايا يف عام          -  ٧٦
  .                أستراليا وبلجيكا  :     طراف                                             إىل برنامج الرعاية منذ االجتماع السادس للدول األ
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 التذييل األول

ّ                               الدول اليت صد قت على االتفاقية أو انضمت إليها             
       الدولة                   تاريخ القبول الرمسي                 تاريخ بدء النفاذ

          أفغانستان     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١١     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
        ألبانيا     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ٢٩     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ١
       اجلزائر     ٢٠٠١       أكتوبر  / ل           تشرين األو ٩     ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ١
       أندورا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      أنغوال     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ٥     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ١
                أنتيغوا وبربودا     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ٣     ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
        األرجنتني     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٤     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١
         أستراليا     ١٩٩٩      يناير  /       ن الثاين      كانو  ١٤     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
       النمسا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
            جزر البهاما     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٣١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        بنغالديش     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٦     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
        بربادوس     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
       بيالروس     ٢٠٠٣       سبتمرب /       أيلول ٣     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
       بلجيكا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
     بليز     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
    بنن     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      بوتان     ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ١٨     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ١
        بوليفيا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
               البوسنة واهلرسك     ١٩٩٨      سبتمرب  /    يلول   أ ٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
         بوتسوانا     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ١
        الربازيل     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٣٠     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
               بروين دار السالم     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٤     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ١
        بلغاريا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
             بوركينا فاسو     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ١٩٩٩   رس   ما /      آذار ١
        بوروندي     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٢     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ١
        كمبوديا     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز  ٢٨     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاين ١
         الكامريون     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٩     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
     كندا     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
            الرأس األخضر     ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٤     ٢٠٠١      نوفمرب  /       ن الثاين      تشري ١
                      مجهورية أفريقيا الوسطى     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ١
     تشاد     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٦     ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
     شيلي     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١٠     ٢٠٠٢     مارس  /      آذار ١
     مبيا    كولو     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٦     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
          جزر القمر     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٩     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
         الكونغو      ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٤     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
        جزر كوك     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ١
          كوستاريكا     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ١٧     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
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       الدولة                   تاريخ القبول الرمسي                 تاريخ بدء النفاذ
       ديفوار    كوت      ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
        كرواتيا     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ٢٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
    قربص     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين  ١٧     ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز ١
                  اجلمهورية التشيكية     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
                          مجهورية الكونغو الدميقراطية     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٢     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
        الدامنرك     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٨   ٩٩  ١٩     مارس  /      آذار ١
      جيبويت     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
         دومينيكا     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٦     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
                     اجلمهورية الدومينيكية     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
        إكوادور     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٩     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
          السلفادور     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
                غينيا االستوائية     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        إريتريا     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ٢٧     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط ١
        إستونيا     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
   يا     إثيوب     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ١
     فيجي     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      فرنسا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      غابون     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٨     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
       غامبيا     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ٢٣     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
       أملانيا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
     غانا     ٢٠٠٠      يونيه  /     زيران   ح  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
        اليونان     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
        غرينادا     ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ١٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
         غواتيماال     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٦     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
      غينيا     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٨     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
        بيساو-      غينيا    ٠١  ٢٠     مايو  /      أيار  ٢٢     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
      غيانا     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب ٥     ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط ١
     هاييت     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٥     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ١
              الكرسي الرسويل     ١٩٩٨      فرباير  /      شباط  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        هندوراس     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        هنغاريا     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان ٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        آيسلندا     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٥     ١٩٩٩      نوفمرب  /     الثاين        تشرين  ١
        آيرلندا     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        إيطاليا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٣     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
        جامايكا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        اليابان     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      األردن     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
      كينيا     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣     ٢٠٠١      يوليه  /     متوز ١
       كرييباس     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
      التفيا     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز ١     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ١
       ليسوتو     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول ٢     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١
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       الدولة                   تاريخ القبول الرمسي                 تاريخ بدء النفاذ
       ليبرييا     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣     ٢٠٠٠    نيه   يو /        حزيران ١
           ليختنشتاين     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ٥     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
         ليتوانيا     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ١٢     ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
       لكسمربغ     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران  ١٤     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول ١
                              ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     مجهوري     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       مدغشقر     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١
     مالوي     ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ١٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        ماليزيا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٢     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
      ملديف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
   ايل م     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٢     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      مالطة     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٧     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
          مورتيانيا     ٢٠٠٠      يوليه  /     متوز  ٢١     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١
         موريشيوس     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       املكسيك     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        مولدوفا       مجهورية      ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٨     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
       موناكو     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
         موزامبيق     ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ٢٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        ناميبيا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      ناورو     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ٧     ٢٠٠١      فرباير  /      شباط ١
       هولندا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٢     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
          نيوزيلندا     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
          نيكاراغوا     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
       النيجر     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٣     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
       نيجرييا     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧     ٢٠٠٢     مارس  /      آذار ١
     نيوي     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ١٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        النرويج     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز ٩  ٩   ١٩٩     مارس  /      آذار ١
     بنما     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٧     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
                   بابوا غينيا اجلديدة     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٨     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ١
         باراغواي     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
    بريو     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       الفلبني     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ١٥     ٢٠٠٠  س     أغسط /    آب ١
        الربتغال     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ١٩     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
    قطر     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
        رومانيا     ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ١
       رواندا     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٨     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
                سانت كيتس ونيفس     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول ٢     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١
           سانت لوسيا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٣     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
                         سانت فنسنت وجزر غرينادين     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب ١     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط ١
      ساموا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
           سان مارينو     ١٩٩٨     مارس  /      آذار  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
                  سان تومي وبرينسييب     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ٣١     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١
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        السنغال     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      صربيا     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٨     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
      سيشيل     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٢     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
   ون     سريالي     ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ٢٥     ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١
         سلوفاكيا     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ٢٥     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
         سلوفينيا     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
           جزر سليمان     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
             جنوب أفريقيا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
        إسبانيا    ٩٩٩ ١      يناير  /             كانون الثاين  ١٩     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
         السودان      ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ١
        سورينام     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٢٣     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
         سوازيلند     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١
       السويد     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
       سويسرا     ١٩٩٨     مارس  / ر     آذا  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
          طاجيكستان     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٢     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
                     مجهورية ترتانيا املتحدة     ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ١
       تايلند     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
                  ليشيت الدميقراطية-  ر            مجهورية تيمو     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ٧     ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
     توغو     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ٩     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ١
                 ترينيداد وتوباغو     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
     تونس     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ٩     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاين ١
      تركيا     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
           تركمانستان    ٩٩٨ ١      يناير  /             كانون الثاين  ١٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       أوغندا     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ٢٥     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
         أوكرانيا     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٧     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ١
                                       اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى            ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٣١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١

                  وآيرلندا الشمالية        
         أوروغواي     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران ٧     ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول ١
        فانواتو     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ١
        فنـزويال     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٤     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
      اليمن     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       زامبيا     ٢٠٠١      فرباير  /      شباط  ٢٣     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب ١
        زمبابوي     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
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 ل الثاينالتذيي

 ٤املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف اليت أعلنت أهنا يف صدد الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة 
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 التذييل الثالث
 ٥املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف اليت أعلنت أهنا يف صدد الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة 
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  الرابعالتذييل
  )١(إلزالة األلغامة برامج وطني/وضع خطط

                                              الـدول األطـراف الـيت مل تقدم تفاصيل عن          
                         برامج وطنية إلزالة األلغام /   خطط

                                      ً       الدول األطراف اليت أفادت بأهنا تبذل جهوداً       
                                برامج وطنية إلزالة األلغام أو      /           لوضـع خطط  

                                       للحصول على املعلومات الالزمة للقيام بذلك

                                               الـدول األطـراف الـيت قدمـت تفاصـيل عن           
                                            امج الوطنية إلزالة األلغام، واليت ليس من          الرب /    اخلطط

                                                   الواضـح مدى انسجامها مع االلتزامات الواردة يف        
ّ         وأجل السنوات العشر النهائي الذي تنّص        ٥         املـادة                                       

              عليه االتفاقية

                                           الـدول األطـراف الـيت قدمت تفاصيل عن         
                                         الربامج الوطنية إلزالة األلغام، على حنو       /    اخلطط

   ٥             ة يف املادة                                     ال ينسـجم مع االلتزامات الوارد     
ّ         أو أجـل السنوات العشر النهائي الذي تنّص        / و                                     

               عليه االتفاقية 

                                         الـدول األطـراف اليت قدمت تفاصيل عن        
                                     الربامج الوطنية إلزالة األلغام، على      /      اخلطـط 

                                         حنـو ينسجم مع االلتزامات الواردة يف املادة   
                                            وأجل السنوات العشر النهائي الذي تنص        ٥

              عليه االتفاقية

 ي               املوعـد النهائ  
            إلزالــة األلغــام

             الدولة الطرف                تاريخ بدء النفاذ  ٥           مبوجب املادة 

             املوعـد النهائي
            إلزالـة األلغام

             الدولة الطرف                تاريخ بدء النفاذ ٥           مبوجب املادة 

             املوعد النهائي
            إلزالـة األلغام

             الدولة الطرف                تاريخ بدء النفاذ ٥           مبوجب املادة 

             املوعـد النهائي
            إلزالـة األلغام

             الدولة الطرف                تاريخ بدء النفاذ ٥           مبوجب املادة 

             املوعـد النهائي
            إلزالـة األلغام

            الدولة الطرف                تاريخ بدء النفاذ ٥           مبوجب املادة 
          أفغانستان ١/٣/٠٣ ١/٣/١٣              البوسنة واهلرسك ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩         كولومبيا ١/٣/٠١ ١/٣/١١       اجلزائر ١/٤/٠٢ ١/٤/١٢        بوروندي ١/٤/٠٤ ١/٤/١٤
        ألبانيا ١/٨/٠٠ ١/٨/١٠        كمبوديا ١/١/٠٠ ١/١/١٠        كرواتيا ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩      أنغوال ١/١/٠٣ ١/١/١٣        الكونغو ١/١١/٠١ ١/١١/١١
              مجهورية الكونغو ١/١١/٠٢ ١/١١/١٢

            الدميقراطية 
     شيلي ١/٣/٠٢ ١/٣/١٢     تشاد ١/١١/٩٩ ١/١١/٠٩        الدامنرك ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩        األرجنتني ١/٣/٠٠ ١/٣/١٠

    قربص ١/٧/٠٣ ١/٧/١٣        إريتريا ١/٢/٠٢ ١/٢/١٢        إكوادور ١/١٠/٩٩ ١/١٠/٠٩    نسا  فر ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩        اليونان ١/٣/٠٤ ١/٣/١٤
      األردن ١/٥/٩٩ ١/٥/٠٩       تايلند ١/٥/٩٩ ١/٥/٠٩        إثيوبيا ١/٦/٠٥ ١/٦/١٥        السنغال ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩       النيجر ١/٩/٩٩ ١/٩/٠٩
         موزامبيق ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩           بيساو-      غينيا  ١/١١/٠١ ١/١١/١١        السودان ١/٤/٠٤ ١/٤/١٤       صربيا  ١/٣/٠٤ ١/٣/١٤
          نيكاراغوا ١/٥/٩٩ ١/٥/٠٩        مالوي ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩         سوازيلند ١/٦/٩٩ ١/٦/٠٩       رواندا ١/١٢/٠٠ ١/١٢/١٠
       زامبيا ١/٨/٠١ ١/٨/١١             موريتانيا ١/١/٠١ ١/١/١١             اململكة املتحدة ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩     تونس ١/١/٠٠ ١/١/١٠
  ي      زمبابو ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩     و  بري ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩         تركيا ١/٠٣/٠٤ ١/٠٣/١٤
                طاجيكستان ١/٤/٠٠ ١/٤/١٠    أوغندا ١/٠٨/٩٩ ١/٠٨/٠٩

            اليمن ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩    فانواتو ١/٠٣/٠٦ ١/٠٣/١٦

                    فنـزويال ١/١٠/٩٩ ١/١٠/٠٩
              ـــــــــــــ

ّ      ُتعّرف    ) ١ (                          ، من خالل تقدمي خطة وطنية  ٧                                                              على أهنا الدول اليت قدمت توضيحات يف التقارير املقدمة مبوجب املادة     "                   نية إلزالة األلغام              الربامج الوط  /                                          الدول األطراف اليت قدمت تفاصيل عن اخلطط       "ُ  
  . ٥                                                 األعمال اليت تقوم هبا للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة        وفاة عن                                                                                                          اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها مبعلومات مست                              إلزالة األلغام أو من خالل موافاة 
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 التذييل اخلامس

 األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا أو نقلها ألسباب جتيزها
 ، وموجز ملعلومات إضافية مقدمة من هذه الدول األطراف٣املادة 

 )١(٣          ُ                      ً        فراد اليت أ بلغ عن االحتفاظ هبا وفقا  للمادة األلغام املضادة لأل: ١اجلدول 

 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

     ً                             لغماً اليت أبلغت عنها يف عام        ١     ٠٧٦                                         أفادت أفغانستان بأنه إضافة إىل ال         
     يف                          لألعمال املتعلقة باأللغام                  األمـم املتحدة                        ، احـتفظ مركـز          ٢٠٠٥

                              ً                       ألغام إضافية من خمزون كان معداً للتدمري يف تشرين          ٥٠٥                  أفغانسـتان ب      
                                                   ، وسلمت وكالة التدريب للمتابعة والتقييم، وهي           ٢٠٠٥       نوفمرب   /     الثاين

     ٣٠٦   ،                                      العمل املتعلق باأللغام يف أفغانستان                                 شـريك تنفيذ سابق لربنامج      
     يف              األمم املتحدة       مركز          يب إىل                                         ألغـام إضافية استخدمت ألغراض التدر     

  .                                 وذلك عقب انتهاء برناجمها التدرييب    ٢٠٠٥    عام 

 أفغانستان  ١ ٠٧٦ ١ ٨٨٧

 ١٥ ٠٣٠  اجلزائر ١٥ ٠٣٠

 أنغوال ١ ٣٩٠ ١ ٤٦٠ 
                                                                   أبلغـت األرجنـتني بأن البحرية احتفظت بألغام ألنشطة التدريب على        

         سي مشاة                                                             تدمـري األلغـام املضادة لألفراد، وبصفة أخص لتدريب مهند         
                                     وسيؤدي وضع برنامج تدريب سنوي إىل        .                             البحرية على تقنيات التدمري   

   ويف   .     ٢٠١٢                                             ألغام الباقية اليت حتتفظ هبا البحرية حبلول عام    ٦١٠         تدمري ال  
      وحيتفظ   .      ً                  لغماً ألغراض التدريب     ٧٠                     ، استخدمت البحرية        ٢٠٠٥       عـام   

                                                                       اجلـيش بألغـام لـتطوير مركـبة ذاتية التشغيل للكشف عن األلغام             
      ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١                    وبدء تطوير املركبة يف   .                       املتفجرات والتعامل معها و

   ُ      ومل ُتدمر    .              ً                  واملركبة حالياً يف طور التجميع      .                        وأهنى نصف مراحل اإلجناز   
  .    ٢٠٠٥                                    أية ألغام يف إطار هذا املشروع خالل عام 

                 ً                                                        وحيتفظ بألغام أيضاً معهد القوات املسلحة للبحوث العلمية والتقنية من          
       ويف عام   .       األلغام /                                وات لتدمري الذخائر غري املنفجرة                         أجـل اختـبار عـب     

ّ   ، ُدّمر     ٢٠٠٥  ُ   .     ً                لغماً يف حقول التجريب  ١٤  

 األرجنتني ١ ٦٨٠ ١ ٥٩٦

                                                      

   ٧                 ً               أو قبل ذلك، وفقاً للمادة           ٢٠٠٦                                                            ال يتضمن سوى تلك الدول األطراف اليت مل تبلغ يف عام                         هـذا اجلدول    ) ١ (
    ".    صفر "     هو  ٣                                             ً        بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت حتتفظ هبا وفقاً للمادة 
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 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

                                                                         أبلغـت أستراليا بأهنا ستستعرض وتقيم بانتظام مستويات ما لديها من           
                                                                    خمزون، وبأهنا حتتفظ بكمية معقولة فقط للتدريب، وستدمر على أساس          

                         وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت      .             ذه املخزونات                             مسـتمر كل ما يزيد عن ه      
  .                                               أستراليا أن التدريب جتريه مدرسة املهندسني العسكريني

 أستراليا ٧ ٣٩٥ ٧ ٢٦٦

 ١٤ ٩٩٩  بنغالديش ١٥ ٠٠٠

 بيالروس ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ 
     ً            لغماً يف كلية      ١٨   ،      ٢٠٠٥                                          أبلغـت بلجـيكا بأهنا استخدمت يف عام         

                  خاص العاديني مثل                                                   اهلندسـة، لتعلـيم الضـباط وضباط الصف واألش        
     ٣٣٨                                                            املتخصصـني يف إبطال مفعول الذخائر املتفجرة وبأهنا استخدمت        

    ً                                                                      لغمـاً لتدريـب وحدات القتال اهلندسية يف جمال إزالة األلغام والتوعية            
  .     بشأهنا

 بلجيكا ٤ ١٧٦ ٣ ٨٢٠

 بنن  ٣٠ 
  )٢(بوتان   
 ١٧ ٤٧١  )٣(البوسنة واهلرسك ٢ ٧٥٥

 )٤(بوتسوانا   

                                                ِّ           ازيل بأن األلغام اليت حتتفظ هبا خمصصة للتدريب الذي ميكِّن                      أبلغـت الرب  
                                         ً                              للقوات املسلحة الربازيلية من املشاركة مشاركةً مالئمة يف أنشطة دولية          

                                              وأفادت، إضافة إىل ذلك، أن اجليش قرر االحتفاظ هبذه   .                إلزالـة األلغام  
  .    ٢٠١٩                                                      األلغام املضادة لألفراد لتدريب أفرقة إزالة األلغام حىت عام 

 الربازيل ١٦ ١٢٥ ١٥ ٠٣٨

                                                                                  أبلغـت بلغاريا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن           
                                                                   األلغـام احملـتفظ هبا حىت اآلن قد استخدمت ألغراض تدريب العلماء            
                                                                    املهندسـني الذيـن يشاركون يف بعثات يف اخلارج ولدراسة آثار تلك            

  .     اجملنحة              كشف عن األلغام                                   األلغام املدمرة وتطوير تكنولوجيات لل
    َّ                                                        ويدرَّب املتخصصون يف اهلندسة والضباط وضباط الصف التابعون        

 بلغاريا ٣ ٦٧٦ ٣ ٦٧٦

                                                      

  .             من االتفاقية ٧          ً                              بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة              مل تقدم بوتان   ) ٢ (
                 هي ألغام غري     ٣     ً                                               لغماً من األلغام اليت أبلغت عنها مبوجب املادة             ٤٣٣                ة واهلرسك بأن                    ، أفادت البوسن      ٢٠٠٥          يف عـام      ) ٣ (

                     َّ           ً                                     هو أكرب من العدد املبلَّغ عنه سابقاً، وذلك ألن هذا العدد يشمل األلغام اليت  ٣                                                          جمهـزة بصـمامات وأن العدد اإلمجايل لأللغام مبوجب املادة          
  .       لغ عنها                                         ُ احتفظت هبا شركات إزالة األلغام ومل يسبق أن أُب

                    ومل تقدم منذ ذلك احلني   .          من األلغام  "          كمية صغرية "                أهنا ستحتفظ ب      ٢٠٠١                                          أفـادت بوتسوانا يف تقريرها املقدم يف عام       ) ٤ (
  .             َّ  أي معلومات حمدَّثة
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 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

                                                                         للقـوات املسـلحة البلغارية على مسائل تتعلق بتحديد األلغام املضادة           
                                                                       لألفـراد، وإزالـتها وتدمريهـا، يف كلية أركان الدفاع، ويف اجلامعة            

           ات املسلحة                                                            العسـكرية الوطنـية ويف وحـدات املهندسني التابعة للقو         
  .         البلغارية

                                                                     ويسـتهدف التدريـب التوعية باخلصائص التكتيكية والتقنية لأللغام،         
                                                                          والتوعية بتقنيات إزالة األلغام وتطبيقها يف حقول األلغام املتروكة عقب          
                                                                    العمليات العسكرية خالل عمليات حفظ السالم، وإبطال مفعول األلغام         

                        خدم كمكون جلهاز متفجر                                                  الفـردية واأللغـام املضادة لألفراد اليت تست       
  .    مرجتل

 )٥(بوروندي   

 )٦(الكامريون ٣ ١٥٤  

                                                                        أبلغـت كـندا بأهنـا احتفظت بألغام حية مضادة لألفراد لدراسة آثار           
                                                                      انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود على إجراءات نزع فتيل األلغام          

                          وعلى سبيل املثال، تساعد      .    ربية                                             احلية املضادة لألفراد وإثبات أثر األلغام ال      
                                                                        األلغـام احلية على حتديد ما إذا كانت البزات واألحذية والدروع حتمي            

                    وتستخدم األلغام احلية   .                                              عـلى النحو الوايف العاملني يف جمال إزالة األلغام  
                                                                   مؤسسـة الـبحوث الـتابعة لوزارة الدفاع ومقرها سافيلد، ألربتا كما     

     ومتثل   .                          خمتلفة يف مجيع أحناء كندا                                     تستخدمها مؤسسات تدريب عسكرية     
                                                                          وزارة الدفاع الوطين املصدر الوحيد لأللغام املضادة لألفراد اليت ميكن أن           

   .                                       تستخدمها الصناعة الكندية الختبار املعدات

   

                     ً                                                ومل تسـتخدم كندا ألغاماً مضادة لألفراد ألغراض البحث والتطوير يف           
      ُ      فقد اسُتخدم    .     ٢٠٠٥        عام                                               جمال التدمري أو ألغراض االختبار والتقييم يف      

                       األلغام، وخباصة صفيفتا       عن         الكشف                                 املخـزون القائم الختبار معدات      
                  وختطط كندا الختبار    .                                              كشـف معـادن بطلب من املستفيدين النهائيني       

                                                                  صفيفيت كشف معادن إضافيتني واستخدام األلغام احلية الختبار معدات         
  .    ٢٠٠٦                      الوقاية الشخصية يف عام 

 كندا ١ ٩٠٧ ١ ٨٥٧

     ً      ً                           لغماً مضاداً لألفراد من أفغانستان         ١٣٥                        ا أبلغت كندا بتحويل       كم
                                                                   لتدريب اجلنود الكنديني على األلغام املضادة لألفراد اليت يواجهوهنا         

ُ      وُدمر    .      ً              حالياً يف أفغانستان           وذلك   )M14 (     ً      ً             لغماً مضاداً لألفراد       ٥٠ 
                            لغم املضادة لألفراد اليت      ٢     ٠٠٠                                    مـن أجل البقاء ضمن حدود ال          

ّ          حّددهتا وزار   .              ة الدفاع الوطين 

   

                                                      

  .                                            ، بأن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا مل يتخذ بعد    ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥                                     أبلغت بوروندي يف تقريريها املقدمني عامي   ) ٥ (

  . ٤   و ٣                               ذاهتا اليت حتتفظ هبا مبوجب املادتني  ٣     ١٥٤                عن األلغام ال      ٢٠٠٥                      تقريرها املقدم يف عام                 أبلغت الكامريون يف  ) ٦ (
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 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

 )٧(الرأس األخضر   
                                                                   أبلغـت شيلي بأن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا ختضع ملراقبة           

  ُ                               ، ُنظمت دورات تدريبية تناولت         ٢٠٠٥         ويف عام     .               اجليش والبحرية 
                                                                  الكشف عن األلغام املضادة لألفراد وإزالتها وتدمريها لصاحل مزيلي         

                  رة أوىل مبدرسة اجليش       يف دو  ٢٥                                  األلغـام، وقـد شـارك مـنهم         
                                يف دورة ثانية بوحدة آريكا        ١٠                             للمهندسـني العسكريني وشارك     

 ُ                                                   وُنظمت دورة تدريبية تناولت إزالة األلغام ألغراض         .              إلزالة األلغام 
  ،     ٢٠٠٥       ويف عام   .                                               إنسانية لصاحل وحدة إزالة األلغام التابعة للبحرية

           اء القدرات      ً      ً                        لغماً حمتفظاً هبا يف إطار أنشطة بن      ٢٩ُ                  ُدمـر ما جمموعه     
  .            مزيل ألغام  ٤٣     لصاحل 

           يف إطار       ٢٠٠٦                     لغم آخر يف عام         ٣٠٠                           وتعـتزم شـيلي استخدام      
                                      وتضم تلك األنشطة دورات تدريبية يف الكشف   .                   أنشطتها التدريبية 

                                                                  عـن األلغـام املضادة لألفراد وإزالتها وتدمريها لصاحل الكتيبتني          
               إزالة األلغام                                                       اهلندسيتني آذابا وبونتا آريناس، ودورة تدريبية تناولت    

  .                            لصاحل الكتيبة اهلندسية آتاكاما

 )٨(شيلي ٥ ٨٩٥ ٤ ٥٧٤

 كولومبيا ٨٨٦ ٨٨٦ 
 الكونغو ٣٧٢ ٣٧٢ 

                                    ، وخالل اختبار وتقييم آالت إزالة          ٢٠٠٥                               أبلغـت كرواتيا أنه يف عام       
-CROMAC                                                       األلغـام على مضلع االختبار يف سريوفيتش، قامت شركة          

CTDT Ltd .   واسُتخدمت تلك األلغام   .   ً ماً    لغ   ١٦٤                باستخـدام وتدمري                 ُ   
-MINE "       مكنة -           ، أدوات عملMT-01" "      حفارة   :                      الختبار املكنات التالية

WOLF"    ومكنة ،          " M-FV-1200"    ومكنة          " M-FV2500/580 "    ومكنة       " 
MVR-01 "     ومكـنة         " MV-10 "    وحفـارة         "ORKA" .    وتقـدر كرواتيا                

  .     ً  لغماً   ١٧٥     ب      ٢٠٠٦                                        احتياجاهتا من األلغام املضادة لألفراد يف عام 

 كرواتيا ٦ ٤٠٠ ٦ ٢٣٦

                                                                               أبلغـت قربص اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأن           
  .                                                               جهاز احلرس الوطين استخدم األلغام احملتفظ هبا ألغراض تدريب جمندين      

                                                                    ومشـل التدريب تقنيات تعقب األلغام املضادة لألفراد والكشف عنها،          
ُ                    تدريب، ُجمعت كافة األلغام                     وعقب استكمال ال    .                      وإزالـتها وتدمريهـا           

 

 قربص ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠

                                                      

  .             من االتفاقية ٧                             ً                              مل يقدم الرأس األخضر بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   ) ٧ (

              تفظ هبا مبوجب        ً           لغماً كانت حت    ١     ٢٩٢              ، أهنا دمرت        ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٩                                      أبلغت شيلي، يف مذكرة شفوية مؤرخة         ) ٨ (
  .     ً  لغماً ٤     ٥٧٤                                   ، فاخنفض جمموع األلغام احملتفظ هبا ليبلغ  ٣      املادة 
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

ُ                     املضادة لألفراد وُخزنت يف مستودعات              وأبلغت   . ُ          ً      ُصممت خصيصاً هلا                 
                                                               قربص بأنه ميكن أن تستخدم األلغام الختبار وسائل ونظم جديدة          

  .                                      لتعقب األلغام املضادة لألفراد والكشف عنها
   

        ، ورغم      ٢٠٠٥                                                    رغم أنه مل تستخدم ألغام ألغراض التدريب يف عام        
                                                                  أنه ال توجد خطة عمل حمددة بشأن كيفية استخدام األلغام احملتفظ           
                                                              هبـا، فـإن املـبدأ يتمثل يف استخدامها ألغراض تدريب وحدات          

                                           املهندسني للكشف عن األلغام املضادة لألفراد       /                  الذخائـر املتفجرة  
  .       وتدمريها

 اجلمهورية التشيكية ٤ ٨٢٩ ٤ ٨٢٩

 مجهورية الكونغو    
 )٩(قراطية  الدمي

                                                                    أبلغـت الدامنرك بأهنا أزالت أسالك التعثر وجهاز سلك التعثر من           
  .                                                             ألغام كالي مور الدامنركية واستعاضت عنها مبفجرات كهربائية       

               وأبلغت الدامنرك   .                                          وال ميكن اآلن تفجري األلغام إال بالتحكم من بعد 
  ض        تقدمي عر  :                                                بأهنا استخدمت األلغام اليت حتتفظ هبا على النحو التايل

ُ  ِّ                          عن آثار األلغام املضادة لألفراد لكل من ُجنِّد أثناء التدريب؛ وأثناء                                      
                                                          تدريـب الوحـدات اهلندسية لالضطالع باملهام الدولية، وتدريب     
ِ                                                                 املوِجهـني يف جمال التوعية باأللغام على التعامل مع األلغام املضادة              
                                                                 لألفـراد؛ وأثـناء تدريب وحدات إزالة الذخائر، تستخدم األلغام        

  .                        ة لألفراد يف تفكيك الذخائر     املضاد

 الدامنرك ١ ٩٨٩ ٦٠

 جيبويت ٢ ٩٩٦  
 إكوادور ٢ ٠٠١ ٢ ٠٠١ 

 السلفادور ٩٦ ٩٦ 
 )١٠(غينيا االستوائية   

 )١١(إريتريا ٩  

 )١٢(إثيوبيا   

                                                      

  .                                           أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا مل يتخذ بعد    ٢٠٠٦                                                      أفادت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تقريرها املقدم يف عام   ) ٩ (

  .             من االتفاقية ٣                                   ً                             مل تقدم غينيا االستوائية بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )  ١٠ (

  .             ألغام معطلة ٣                                      بأن األلغام اليت احتفظت هبا مبوجب املادة     ٢٠٠٥                                    أفادت إريتريا يف تقريرها املقدم يف عام   )  ١١ (

  .             من االتفاقية ٧                         ً                              مل تقدم إثيوبيا بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )  ١٢ (
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

 :                                                                       أبلغـت فرنسا بأن األلغام احملتفظ هبا لديها استخدمت لألغراض التالية          
       ، وهو   "         لغم بيكر  "               ام، مبا فيها                                      اختـبار أجهـزة الكشف عن األلغ        )  ١ (

-MMSR                                          األلغام طورته شركة أجهزة بيغاز ونظام           عن         الكشف       روبوت  

SYDERA) .   تقيـيم التهديد الذي تشكله األلغام املضادة لألفراد،         )  ٢                                                      
       اختبار   )  ٤ (                                                         اختـبار األحذية الواقية من األلغام املضادة لألفراد، و          )  ٣ ( و

                         مري األلغام، منها املفجر                     اختبار أجهزة تد    )  ٥ (                           أجهـزة إزالـة األلغام و     
                                                                      املراقـب بالـراديو الـذي يهدف إىل التمكني من تدمري الذخائر غري             

  .                                                املنفجرة، مبا فيها األلغام، يف املوقع أو يف ثغرة العصف

 فرنسا ٤ ٤٥٥ ٤ ٢١٦

                                                                                 أبلغت أملانيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه          
         التابع   ٩١                                     األلغام املضادة لألفراد يف املركز التقين                    منذ بدء إدارة جمموعة

     ً      ً         ً       لغماً حمتفظاً هبا أساساً        ٥٥٠                         ُ                للقوات املسلحة االحتادية، اسُتخدم زهاء      
                                                                   الختـبار الـتدابري الوقائية ملركبات القوات املسلحة االحتادية واختبار     
                                                                       وتقييم املعدات امليكانيكية للمساعدة على إزالة األلغام لصاحل القوات         

                                                                     سـلحة االحتاديـة والربنامج الدويل لالختبار والتقييم إلزالة األلغام            امل
  .               لألغراض اإلنسانية

 أملانيا ٢ ٤٩٦ ٢ ٥٢٥

 اليونان ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤ 
                                                     بيساو بأن القوات املسلحة هي اليت حتتفظ باأللغام املضادة -            أفادت غينيا 

                              منها خالية من املتفجرات       ١٠٠         ، وبأن      ١٠٩                           لألفـراد الـبالغ عددها      
                                                                واهلـدف مـن االحتفاظ هبذه األلغام هو تدريب العسكريني من مزيلي        

  .                                           األلغام على طريقة تشغيل األلغام والتعرف عليها

 )١٣( بيساو-غينيا   ١٠٩

 )١٤(غيانا   

                                                                      أبلغـت هـندوراس اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية          
ُ                     ُدمرت أثناء التدر   M-4     ً              لغماً من طراز       ١١              وتنفيذها أن               يب يف عام    

      تدريب   :                                          وتتضمن خطط استعمال األلغام احملتفظ هبا ما يلي  .     ٢٠٠٥
                                                                    العـاملني يف جمال اهلندسة على دعم عمل إزالة األلغام يف البلدان            
                                                                  املوبـوءة باأللغام، والتدريب على التعامل مع حاالت األلغام املبلغ       

  .              عنها يف هندوراس

 )١٥(هندوراس  ٨١٥

 آيرلندا ٨٥ ٧٧ 

                                                      

ٍ          ً                ا ستحتفظ بعدٍد حمدود جداً من األلغام           أهن     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                          بيسـاو يف تقريريها املقدمني يف عامي         -                  أفـادت غينـيا       )  ١٣ (              
  .             املضادة لألفراد

  .             من االتفاقية ٧                       ً                              مل تقدم غيانا بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )  ١٤ (

  .     ً  لغماً   ٨٢٦               بأهنا حتتفظ ب      ٢٠٠٤                     وأبلغت هندوراس يف عام   .     ٢٠٠٥                                     مل تقدم هندوراس أي معلومات حمدثة يف عام   )  ١٥ (
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

 طالياإي ٨٠٦ ٨٠٦ 
     ً                     لغماً خالل الفترة قيد      ١     ٥٩٦                                    أبلغـت الـيابان أهنـا استهلكت        

                                                              االستعراض ألغراض التعليم والتدريب يف جمال الكشف عن األلغام         
  .                                                           وإزالتها، ولتطوير أجهزة الكشف عن األلغام ومعدات إزالة األلغام

 اليابان ٦ ٩٤٦ ٥ ٣٥٠

 األردن ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ 
 )١٦(كينيا  ٣ ٠٠٠ 

 )١٧(تفياال ٢١ ١ ٣٠١ 

 لكسمربغ ٩٥٦ ٩٥٦ 
 )١٨(مالوي ٢١  

 )١٩(مايل ٦٠٠  

                                                                          أبلغـت موريتانـيا اللجـنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية           
     ً      لغماً يف     ٨٥     ً                      لغماً احملتفظ هبا، يوجد         ٧٢٨                              وتنفيذها بأنه من بني ال        

                         ً       ألغراض أنشطة التدريب أيضاً        ٦٤٣                          مراكـز تدريب وستستخدم     
  .                          م احملتفظ هبا يف مراكز التدريب      ُ           عندما ُتدمر األلغا

 )٢٠(موريتانيا ٧٢٨ ٧٢٨

                                                      

  .     لغم ٣     ٠٠٠               بأهنا حتتفظ ب      ٢٠٠٤                   وأبلغت كينيا يف عام   .     ٢٠٠٥        ة يف عام                            مل تقدم كينيا أي معلومات حمدث  )  ١٦ (

  .                                                              كانت معلومات تطوعت هبا يف تقرير قدمته قبل انضمامها إىل االتفاقية    ٢٠٠٥                                املعلومات الواردة من التفيا يف عام   )  ١٧ (

         هي يف    ٣            وجب املادة                                                 أن األلغام اليت أبلغت عن احتفاظها هبا مب            ٢٠٠٥                                              أفـادت مـالوي يف تقريريها املقدمني يف عام            )  ١٨ (
   ".     زائفة "             الواقع ألغام 

                            لغم، فقد كان من ضمنه         ٩٠٠        كان       ٢٠٠٤                َّّ                                                              مع أن العدد املبلَّّغ عنه يف التقرير اخلتامي للمؤمتر االستعراضي األول لعام               )  ١٩ (
  .     لغم   ٦٠٠                                                         وعليه، فإن الرقم الفعلي لأللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا هو   .                    لغم مضاد للدبابات   ٣٠٠

ـ     )  ٢٠ (                    كانت قد أبلغت     ٣                مبوجب املادة        ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥                                                         يت أبلغت عنها موريتانيا يف تقريريها املقدمني يف عامي                        األلغـام ال
  . ٤                     عنها كذلك مبوجب املادة 
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

                                                                       أبلغـت مجهوريـة مولودوفـا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة           
                           ً                                             لالتفاقية وتنفيذها بأنه نظراً إىل أنه ال تتوفر لدى مولدوفا القدرة           
                                                                  على استحداث تقنيات الكشف عن األلغام أو إزالتها أو تدمريها،          

                                   ً           األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا حصراً يف                           فقـد استخدمت مجيع   
                                                       تدريـب األفـراد العسكريني من كتائب املهندسني وحفظ السالم    

   ومل   .                                                             التابعة للقوات املسلحة املولدوفية، وكذلك من كتائب املشاة       
                        وأجرى التدريب مهندسون     . ُ                                      ُتدمر أية ألغام خالل أنشطة التدريب     
  . ع                                   من إدارة الدعم التابعة لوزارة الدفا

      أبريل  /       نيسان  ٣١     إىل     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين ١               وخالل الفترة من 
ُ       ، ُدرب       ٢٠٠٦             مركز تدريب   "            جندي يف       ٦٠٠                   مـزيل ألغام و      ٣٨  
           السالفي    ٣٨  ُ                          وأُعد مزيلو األلغام ال         .                       التابع لوزارة الدفاع    "         بولبواكا

           ً                                            الذكر خصيصاً للمشاركة يف بعثات حفظ السالم وحتقيق االستقرار 
                                              منهم مباشرة خالل السنة املاضية يف أنشطة          ١١      وعمل    .         يف اخلارج 

                                                                       إزالـة األلغام وتطهري العراق منها يف إطار القوات الدولية لتحقيق           
                      تسعة مزيلي ألغام        ٢٠٠٦       يوليه   /                   وسينتشـر يف متـوز      .           االسـتقرار 

  .                           إضافيني يف العراق لألغراض ذاهتا
                                                                  وحيـث إنه سيلجأ يف املستقبل القريب إىل التدريب غري التقليدي           

         ً                                                       للجوء مثالً إىل أجهزة حماكاة األلغام املضادة لألفراد وغريها من            با (
                                     وليس إىل التدريب التقليدي، قررت حكومة   )                  الربجميات ذات الصلة

  .    ٢٠٠٦            ً                                 مولدوفا أخرياً تدمري مجيع األلغام احملتفظ هبا يف عام 

 )٢١(مولدوفا ٢٤٩ ٢٤٩

 موزامبيق ١ ٤٧٠ ١ ٣١٩ 
 ناميبيا ٦ ١٥١ ٣ ٨٩٩ 

                                                                     دا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأن                    أبلغت هولن 
                     ُ                                                      الـربامج التدريبية اليت ُتستخدم هلا األلغام احملتفظ هبا، تتألف من توعية            
                                                                     مجيع األفراد العسكريني باأللغام، ومن التدريب على كيفية التصرف يف          

       هذا       ويشكل  .                                                       مـنطقة ملغومة واإلجراءات املتخذة للخروج اآلمن منها       
            ً                              ُ                         التدريـب جزءاً من كل تدريب عسكري يف هولندا، وُيكثف قبل مجيع            

                  عسكري التدريب    ٧     ٠٠٠            ً         ويتلقى سنوياً زهاء      .                     عملـيات نشر اجلنود   
       ً       ً      ً          مهندساً عسكرياً سنوياً على        ٤٥٠       َّ    كما يدرَّب     .                       األويل عـلى التوعـية    

                                                             إبطال مفعول األلغام املضادة لألفراد، وتطهري حقول األلغام وغريها من

 هولندا ٣ ١٧٦ ٢ ٨٧٨

                                                      

      يونيه  /        حزيران ٨      مايو و /      أيار  ١٩                                                    ، أفـادت مولدوفا بأهنا قامت خالل الفترة الواقعة بني        ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول   ٤   يف    )  ٢١ (
  . ٣     ً                                  ً             لغماً وهي األلغام اليت كانت حتتفظ هبا سابقاً مبوجب املادة    ٢٤٩                       د املتبقية لديها وعددها                            ، بتدمري األلغام املضادة لألفرا    ٢٠٠٦
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 الدولة الطرف

                                                    وإضافة إىل ذلك، أبلغت هولندا بأهنا حتتفظ بألغام          .                    املـناطق امللغومـة   
                                             وترمي البحوث اجلارية إىل تطوير تكنولوجيات        .                      ألغراض التطوير التقين  

   وال   .                                         ً                   جديدة حمسنة للكشف عن األلغام وإلزالتها، فضالً عن ألغام حماكاة    
                          أهنا ختطط لالستعاضة عن                                                    يوجد لدى هولندا بعد ألغام احملاكاة هذه، إال       

ّ      األلغام احملتفظ هبا حالياً بألغام حماكاة مىت تيّسر ذلك                    ً                     .  

   

     ً                    لغماً خالل التدريب أثناء   ١٩                                        أبلغـت نيكاراغوا بأهنا دمرت ما جمموعه     
         ألغام   ٥   ِّ      دمِّرت       ٢٠٠٥       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                      الفترة قيد االستعراض  

                    الة األلغام لألغراض                                 خالل دورة تدريبية على إز     PPMI-SR11           مـن فئة    
  ، PMN     ً              لغماً من طراز       ١٤                ُ               وإضافة إىل ذلك، أُبطل مفعول        .           اإلنسـانية 

                 ، الستعماهلا ألغراض  )            ِّ الشحنة واملفجِّر (  ُ                             وأُزيلـت أجـزاؤها املـتفجرة      
            ً                                                    التدريـب جمـدداً والتحقق من أجهزة الكشف املستخدمة يف خطوط           

        صاحلة                                          وميكن اعتبار تلك األلغام مدمرة أو غري        .                      العملـيات األمامـية   
                               ُ                                      لالسـتعمال، بسـب تدمـري األجزاء اليت أُزيلت منها وال ميكن إعادة             

  .                                                          جتميعها فتستعيد قدرهتا التقنية على العمل كألغام مضادة لألفراد

 نيكاراغوا ١ ٠٤٠ ١ ٠٢١

 النيجر ١٤٦ ١٤٦ 

 بريو ٤ ٠٢٤ ٤ ٠١٢ 
 الربتغال ١ ١١٥ ١ ١١٥ 
 رومانيا ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ 
 )٢٢(رواندا ١٠١ ١٠١ 

 

سان تومي   
 )٢٣(وبرينسييب

 صربيا ٥ ٠٠٠  

 سلوفاكيا ١ ٤٢٧ ١ ٤٢٧ 
                                      ً      ً                            دمرت الكتيبة اهلندسية الرابعة عشرة لغماً واحداً ألغراض تعليمية خالل          

 سلوفينيا ٢ ٩٩٤ ٢ ٩٩٣  .                   الفترة قيد االستعراض

                                                                            أفـادت جنوب أفريقيا بأن ستة من األلغام املضادة لألفراد البالغ عددها            
                                                           يت حتتفظ هبا الدائرة التقنية بوزارة الدفاع قد استخدمت              ً      لغماً ال   ٤     ٣٢٣

            وحتتفظ وحدة    .     ٢٠٠٥                                              يف تقنـيات الـتطوير والتدريـب خالل عام          
                                                                  املتفجرات، وهي الوحدة الرئيسية إلزالة القنابل وإجراء البحوث التابعة

   

                                                      

           ُ                             كانت قد انُتزعت من حقول لأللغام من أجل     ١٠١           وعددها    ٣                          ُ                                أفـادت روانـدا بأن األلغام املُعلن عنها مبوجب املادة             )  ٢٢ (
  .                        االحتفاظ هبا ألغراض التدريب

  .             من االتفاقية ٧  ً                              راً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة                                  مل تقدم سان تومي وبرينسييب بعد تقري  )  ٢٣ (
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 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

     ً                            لغماً آخر من األلغام املضادة         ١١٦                                     لدائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا ب       
                                                            فادت دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا بأن مجيع األلغام من            وأ  .         لألفـراد 
  ، shrapnel No 2                                 خاوية، باستثناء األلغام من طراز POMZ 2M       طـراز  

         وال يبدأ    .                     اليت أبطل مفعوهلا   J-69      و   PRB                              وسلسـلة األلغـام من طراز       
           إال بأسالك Shrapnel No 2                                        انفجـار األلغـام املضادة لألفراد من طراز   

                   ألغام مضادة     ٣                                  ائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا                   واستخدمت د   .      حتكـم 
                                   ً          ً                 لألفـراد ألغـراض التدريـب وقـد جعلت واحداً منها آمناً ألغراض       

                                                             وأبلغت جنوب أفريقيا بأهنا حتتفظ بألغام إضافية الستخدامها          .        التدريب
  .                                  بعد االنتهاء من التحقيقات اجلنائية ٣    ً        وفقاً للمادة 

 جنوب أفريقيا ٤ ٣٨٨ ٤ ٤٣٣

     ً                                        لغماً من األلغام املضادة لألفراد من أصل         ١     ٢٨٨        ا بأن                  أبلغـت إسباني  
                             قد استخدمت ألغراض البحث      ٣                 ً                 لغـم حمتفظ هبا وفقاً للمادة         ٤     ٠٠٠

                                                                           والتدريب على تقنيات إزالة األلغام يف املركز الدويل للتدريب على إزالة           
       األلغام

 إسبانيا ٢ ٧١٢ ٢ ٧١٢

 ١٠ ٠٠٠  )٢٤(السودان ٥ ٠٠٠

 سورينام ١٥٠ ١٥٠ 
     ً             لغماً من طراز      ٥٦   ،      ٢٠٠٥                                      غـت السـويد بأهنا استخدمت يف عام           أبل

Truppmina10 لغماً من طراز       ٣٣١     ً                      لغمـاً دون صـمامات و         ٣٢٨    و             ً     
Trampmina 49 Bألغراض تدريب األفراد                     .   

١٤ ٤٠٢  السويد ١٤ ٧٩٨

     ً                             لغماً خالل التدريب على إزالة        ٣٠   ،      ٢٠٠٥                         دمرت طاجيكستان يف عام     
                                        لصاحل أفرقة االستقصاء وأفرقة إزالة األلغام                           األلغام وعلى عمليات تدمريها 

                   ألغام من طراز      ١٠    ، و PMN             من طراز      ١٠                      ومشلت األلغام املدمرة      .      ً يدوياً
POMZ2 ألغام من طراز       ١٠    و                    OMZ-72 .       وستدّمر ألغام إضافية يف عام                          ّ    
      ً                                  موظفاً من برنامج اإلجراءات املتعلقة         ١٥٠                   ألغـراض تدريب         ٢٠٠٦

  .    لغام     ً             كلباً للكشف عن األ  ١٢         باأللغام و

 طاجيكستان ٢٥٥ ٢٢٥

 تايلند ٤ ٩٧٠ ٤ ٧٦١ 
 

 ٤ ٠٠٠ صفر
 مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية 
 )٢٥(السابقة

 )٢٦(توغو   

                                                      

                                                                                ألول مرة عن كل من األلغام املضادة لألفراد اليت احتفظت هبا حكومة الوحدة                  ٢٠٠٦                                  أبلـغ السودان يف تقريره لعام         )  ٢٤ (
   ). ٥     ٠٠٠ (                    وحكومة جنوب السودان   )  ٥     ٠٠٠ (        الوطنية 

                  لغم اليت كانت     ٤     ٠٠٠         ، ال         ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٠       تاريخ                                                               أبلغـت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بأهنا دمرت ب          )  ٢٥ (
  . ٣                   حتتفظ هبا مبوجب املادة 

  .     ً  لغماً   ٤٣٦                          ، أبلغت توغو بأهنا حتتفظ ب      ٢٠٠٤       ويف عام   .     ٢٠٠٥                                   مل تقدم توغو أية معلومات حمدثة يف عام   )  ٢٦ (
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 األلغام اليت أبلغ عن 
                                        ًمعلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعا  االحتفاظ هبا

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

 تونس ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ 
 ١٥ ١٥٠  تركيا ١٦ ٠٠٠

                                                                                 أبلغت أوغندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأهنا          
                                          ألغراض التدريب على الكشف عن األلغام                                 استخدمت األلغام احملتفظ هبا   

                                                                    وإزالـتها وتدمريها ولتقدمي تدريب لتجديد مهارات مهندسي اجليش يف          
  .                                                                   القـيام بعمليات االستجابة الحتياجات التخلص من املعدات املتفجرة        

                ُ ِّ                                                     وإضافة إىل ذلك، قُدِّم تدريب سابق لالنتشار دام ثالثة أسابيع للكشف           
                                     زالتها والتخلص من املعدات املتفجرة                                       عـن األلغـام ألغراض إنسانية وإ      

       ً                                           مهندسـاً مـن مهندسي اجليش املعارين إىل مكتب رئيس      ٢٠        لصـاحل   
   .                              مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام /       الوزراء

 أوغندا ١ ٧٦٤ 

 

١ ٩٣٧ ١ ٧٩٥ 
ــتحدة   ــة امل                    اململك
ــى  ــربيطانيا العظم                     ل

                  وآيرلندا الشمالية
                                 مة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية                                        أبلغت مجهورية ترتانيا املتحدة اللجنة الدائ

     ً      ً                                 لغماً مضاداً لألفراد ألغراض تدريب اجلنود          ٣٦٩                           وتنفيذها بأهنا حتتفظ ب       
                       ً      ويـدرب هذا املشروع جرذاناً       . APOPO     ً               لغمـاً ملشـروع         ٧٧٧        و ب     

     ً                  فأراً للكشف عن األلغام    ٢٥٠               ولدى ترتانيا حنو   .                  للكشف عن املتفجرات
      ً                     فريقاً من أفرقة جرذان       ١٨          وولدت         ً   موظفاً   ٧٧                         يتوىل رعايتها وتدريبها    

  .                          ً           الكشف عن األلغام تعمل حالياً يف موزامبيق
     ً               لغماً احملتفظ هبا،       ٧٧٧     ً                  لغماً من بني ال          ٤٤  APOPO                واستخدم مشروع   

      من   ١     ١٠٢                                           ً                   وبالتايل فإن مجهورية ترتانيا املتحدة حتتفظ حالياً مبا جمموعه          
                 قة البحريات الكربى                        ومنذ أن التزمت بلدان منط  .                     األلغام املضادة لألفراد

                                                                      باسـتعمال جرذان الكشف عن األلغام ضمن جهودها الرامية إىل إزالة           
                                                                       األلغـام لألغـراض اإلنسانية، تعتزم حكومة ترتانيا زيادة عدد جرذان           

  .                                                الكشف عن األلغام املدربة لالستجابة لطلب تلك البلدان

مجهورية ترتانيا  ١ ١٤٦ ١ ١٤٦
 املتحدة

 )٢٧(أوروغواي   

 فنـزويال ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ 
 اليمن ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ 
 زامبيا ٣ ٣٤٦ ٣ ٣٤٦ 

                                                                      أبلغت زمبابوي بأن األلغام اليت حتتفظ هبا ستستخدم يف تدريب القوات           
                                                                ومزيلي األلغام لتمكينهم من حتديد األلغام وتعليمهم طريقة الكشف عنها 

  .                                                        والتعامل معها وإبطال مفعوهلا وتدمريها يف حقول ألغام زمبابوي
 مبابويز ٧٠٠ 

                                                      

  .     لغم   ٥٠٠   ب             أهنا حتتفظ     ٢٠٠٤                     وكانت قد أبلغت يف عام   .     ٢٠٠٥                                      مل تقدم أوروغواي أي معلومات حمدثة يف عام   )  ٢٧ (
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  )أ(٣                                                  ً        األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول عن نقلها وفقا  للمادة : ٢اجلدول 

           َّ     األلغام املبل غ عن                معلومات إضافية
 نقلها

 الدولة

     كندا    ١٣٥  .ُ                                        ُنقلت من أفغانستان ألغراض التدريب والتطوير
        ىل مركز                                نقلت هذه األلغام الثمانية إ      .                                             مل يـنقل أي لغـم خارج األراضي اإليطالية        

                                                                                      البحوث املشتركة التابع للمفوضية األوروبية يف املركز العاملي للبيانات بشأن األهباء           
   ).       إيطاليا (      اجلوية 

        إيطاليا  ٨

     ً                                                                    لغماً كانت متلكه قوات الدفاع اجلوي، حيث إن الربنامج املعجل إلزالة               ١٥١ُ  ِّ     ُدمِّـر   
   .     ٢٠٠٥      يونيه  /                     األلغام انتهى يف حزيران

         موزامبيق    ١٥١

                                                                       نقـلها اجليش إىل الوحدة الفنية املشتركة من أجل تدريب الكالب على                 ً      لغمـاً      ٤٦
     ً     ً ُ                                               لغماً باطالً ُنقلت إىل الفيالق اهلندسية ملعايرة كاشفات           ١٤                        الكشـف عـن األلغام و     

  .                                األلغام وتدريب وحدات إزالة األلغام

          نيكاراغوا   ٦٠

    دات ُ                                                                             ُنقلـت مـن مرافق التخزين التابعة هلياكل قوات مجهورية طاجيكستان إىل وح            
             وعثرت هياكل    .     ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                  املهندسـني التابعة لوزارة الدفاع يف كانون األول       

  .                                                       القوات على هذه األلغام وأزالتها نتيجة أعمال مكافحة اجلرمية

          طاجيكستان   ٨٠

 

 

 

                  ـــــــــــــــــ

                     منذ االجتماع السادس  ٣      لمادة                                                                        ً                ال يتضمن هذا اجلدول سوى تلك الدول األطراف اليت أبلغت عن األلغام املنقولة وفقاً ل                ) أ ( 
  .            للدول األطراف
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 التذييل السادس
 ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة 

بعد أهنا اعتمدت تشريعات مبوجـب شروط التشريع اليت تقضي  تبلغ األطراف اليت مل الدول
  أو أن قوانينها احلالية كافية٩هبا املادة 

  استيفاء املتطلبات عنأبلغت األطراف اليت الدول
 ٩املادة  التشريعية مبوجب

                                     يف إطار االلتزامات اليت تقضي هبا              تشريعات                                         الـدول األطراف اليت أبلغت عن اعتماد         -   ألف
  ٩      املادة 

     نيوي ■
     بنما ■
         باراغواي ■
       الفلبني ■
    قطر ■
       رواندا ■
                سانت كيتس ونيفس ■
           سانت لوسيا ■
           سان مارينو ■
                  سان تومي وبرينسييب ■
      صربيا ■
        سرياليون ■
           جزر سليمان ■
        السودان ■
        سورينام ■
         سوازيلند ■
       تايلند ■
       ليشيت-      تيمور  ■
     توغو ■
           تركمانستان ■
       أوغندا ■
         أوكرانيا ■
         أوروغواي ■
        فانواتو ■
      فرتويال ■

             اجلمهوريــــة  ■
            الدومينيكية

        إكوادور ■
                غينيا االستوائية ■
        إريتريا ■
        إثيوبيا ■
     فيجي ■
      غابون ■
       غامبيا ■
     غانا ■
        غرينادا ■
      غينيا ■
      غيانا ■
     هاييت ■
        جامايكا ■
      كينيا ■
      التفيا ■
       ليبرييا ■
       مدغشقر ■
     مالوي ■
       مالديف ■
          موريتانيا ■
         موزامبيق ■
        ناميبيا ■
      ناورو ■
       نيجرييا ■

          أفغانستان ■
      أنغوال ■
                أنتيغوا وبربودا ■
  ) ١ (       األرجنتني ■

            جزر البهاما ■
        بنغالديش ■
        بربادوس ■
    بنن ■
      بوتان ■
        بوليفيا ■
         بوتسوانا ■
               بروين دار السالم ■
        بوروندي ■
         الكامريون ■
            الرأس األخضر ■
     شيلي ■
  ر        جزر القم ■
        الكونغو ■
          جزر الكوك ■
           كوت ديفوار ■
    قربص ■
                    مجهـوريــة الكونغــو  ■

           الدميقراطية
      جيبويت ■
         دومينيكا ■

       النيجر ■
        النرويج ■
    بريو ■
           سانت فنسنت ■

              وجزر غرينادين 
        السنغال ■
     يشيل س ■
             جنوب أفريقيا ■
        إسبانيا ■
       السويد ■
       سويسرا ■
                 ترينيداد وتوباغو ■
      تركيا ■
             اململكة ملتحدة ■
      اليمن ■
       زامبيا ■
        زمبابوي ■

        إستونيا ■
      فرنسا ■
       أملانيا ■
         غواتيماال ■
        هندوراس ■
        هنغاريا ■
        آيسلندا ■
        إيطاليا ■

        اليابان ■
           ليختنشتاين ■
       لكسمربغ ■
        ماليزيا ■
    مايل ■
      مالطة ■
         موريشيوس ■
       موناكو ■
          نيوزيلندا ■
          نيكاراغوا ■

        ألبانيا ■
         أستراليا ■
       النمسا ■
       بيالروس ■
       بلجيكا ■
     بليز ■
               البوسنة واهلرسك ■
        الربازيل ■
             بوركينا فاسو ■
        كمبوديا ■
     كندا ■
     تشاد ■
         كولومبيا ■
          كوستاريكا ■
        كرواتيا ■
ــة  ■              اجلمهوريــ

         التشيكية
         السفادور ■

                                                           أبلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار االلتزامات اليت    اليت                   الـدول األطـراف      -     باء
  ٩       املادة        تقضي هبا 

 

        الربتغال ■
        رومانيا ■
      ساموا ■
         سلوفاكيا ■
         سلوفينيا ■
          طاجيكستان ■
       ترتانيا ■
     تونس ■

       كرييباس ■
       ليسوتو ■
         ليتوانيا ■
                    مجهوريــة مقدونــيا   ■

                    اليوغوسالفية السابقة
       املكسيك ■
   فا     مولدو ■
       هولندا ■
                   بابوا غينيا اجلديدة ■

       اجلزائر ■
       أندورا ■
        بلغاريا ■
ــيا   ■ ــة أفريق                     مجهوري

       الوسطى 
        الدامنرك ■
        اليونان ■
        بيساو-      غينيا  ■
              الكرسي الرسويل ■
        آيرلندا ■
      األردن ■

            ـــــــــــ
                                                       وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد، خاصة                                                                                         أفادت األرجنتني بأن احلكومة قد اختذت تدابري إدارية للتصدي ملسألة حظر استعمال             ) ١ ( 

             بأن اللجنة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٤                                                                                                               يف إطـار القوات املسلحة، وذلك بإدخال تعديالت على األحكام واملذاهب العسكرية، وباإلضافة إىل ذلك، أفادت األرجنتني يف        
  .        ً                                            ون جديداً الستكمال التشريع العام بشأن العقوبات اجلنائية                                                          الوطنية املعنية بتنفيذ القانون اإلنساين الدويل ستقدم مشروع قان
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 املرفق األول

 جدول أعمال االجتماع السابع

 )٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨كما مت إقراره يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف (

  .                     االفتتاح الرمسي لالجتماع - ١

  .             انتخاب الرئيس - ٢

                                                                       ة، من السيدة جودي وليمز، الفائزة جبائزة نوبل للسالم، ورئيس جلنة                                                      كـلمات موجزة، ألقيت مباشرة أو بالنياب       - ٣
                                                                                                        الصـليب األمحر الدولية، ورئيس جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، واألمني               

  .                 العام لألمم املتحدة

  .                 إقرار جدول األعمال - ٤

  .                     اعتماد النظام الداخلي - ٥

  .               اعتماد امليزانية - ٦

  .                                            انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين - ٧

  .                             إقرار تعيني األمني العام لالجتماع - ٨

  .           تنظيم العمل - ٩

  .               تبادل عام لآلراء -  ١٠

  :                                      استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها -  ١١

                             تطهري املناطق املزروعة باأللغام؛  ) أ (  

                مساعدة الضحايا؛  ) ب (  

                    لغام املضادة لألفراد؛              تدمري خمزونات األ  ) ج (  

                              انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية؛  ) د (  

  :                                                  مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية    ) ه (  

                  التعاون واملساعدة؛ ̀  ١̀   
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                          الشفافية وتبادل املعلومات؛ ̀  ٢̀   

                                         منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال؛ ̀  ٣̀   

  .           دعم التنفيذ ̀  ٤̀   

  . ٥                                         مناقشات غري رمسية ملسائل تتعلق بتنفيذ املادة  -  ١٢

  . ٧                                    يف سياق التقارير اليت تقدم مبوجب املادة  /                         النظر يف املسائل الناشئة عن -  ١٣

  . ٥                                  النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -  ١٤

  . ٨                                  النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -  ١٥

  .               ه ومكان انعقاده                                     موعد االجتماع القادم للدول األطراف ومدت -  ١٦

  .             أي مسائل أخرى -  ١٧

  .                                 النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها -  ١٨

  .                                  اختتام االجتماع السابع للدول األطراف -  ١٩
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 املرفق الثاين

                    ً     ً من االتفاقية تنفيذا  كامال ٥حنو تنفيذ املادة 

     يف   ٥                                ال إزالة األلغام مبوجب املادة                                               ُّ                                      لقـد أعادت الدول األطراف باستمرار تأكيد تعهُّدها بالوفاء بالتزاماهتا يف جم            - ١
ّ            وبشكل خاص تعّهدت ب         .                         املؤمتـر االستعراضي األول               ً                      ّ                               السعي حثيثاً إىل ضمان أال تضطر إال قلّة من الدول األطراف، إن           "            

ِ       ً                             ً              ّ                         ُوِجدت أصالً، إىل طلب متديد املهل احملددة وفقاً لإلجراءات املبّينة يف الفقرات                  خطة  (  "                من االتفاقية   ٥              من املادة     ٦       إىل    ٣ُ 
   ).  ٢٧             ، اإلجراء رقم         عمل نريويب

               ُ                                                                       ّ                         غـري أن االتفاقية ُتجيز للدول األطراف أن تطلب متديد املوعد األخري احملدد إلمتام تدمري ألغامها مىت تعذّر عليها                  - ٢
             لغام يف عام             ً                                            دولة طرفاً حيني املوعد النهائي احملدد هلا إلزالة األ           ٤٥       وهناك     ).  ٥              من املادة     ٣        الفقرة   (                          التقيد باملوعد احملدد هلا     

  .                             ُّ                                                 ً            وعلى الرغم من كل جهودها للتقيُّد باملوعد احملدد، فمن احملتمل أن يطلب البعض منها متديداً للموعد األخري  .     ٢٠٠٩

                           وجيب أن تسري هذه العملية       .                                                                                ولقـد أبـرزت الدول األطراف احلاجة إىل معاجلة هذه الطلبات بكفاءة وفعالية             - ٣
  .                                           وجيب أن تساهم يف حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية  .    قية                  ّ  ً           بتعاون وشفافية، حتلّياً بروح االتفا

    وقد   .     ٢٠٠٩                                                 قبل التاريخ احملتمل للمؤمتر االستعراضي لعام         ٥                                                   وحتـني أول املواعيد النهائية احملددة مبوجب املادة          - ٤
ُ  ِّ     طرف ُحدِّد                             ، إذا ما طلبت أي دولة         ٢٠٠٨                                                                             يتحتم من مث اختاذ قرارات بشأن التمديد يف اجتماع الدول األطراف يف عام                    

                                ً                                                    والبد للدول األطراف اليت تطلب متديداً أن تشرع يف إعداد الطلبات حىت قبل الوفاء                .       ً     متديـداً      ٢٠٠٩                  موعدهـا لعـام     
                                                                                وينبغي من مث توضيح العناصر الرئيسية لعملية التمديد واختاذ قرار بشأهنا حسب االقتضاء،   .  ٥                          بااللـتزامات مبوجب املادة    

                          ِّ        ِّ                                                   ومثل هذا اإلجراء الذي لن ميدِّد أو يغيِّر أو يضيف أية التزامات مبوجب االتفاقية،                .     طراف                             يف االجتماع السابع للدول األ    
  .    ٢٠٠٨                             ً                                           سوف يكفل أن يكون النظام عملياً حبلول موعد انعقاد اجتماع الدول األطراف لعام 

  .  ٥          ب املادة                                                            ً                                        وكمـا الحظـت الـدول األطراف، ال ينبغي اعتبار عملية التمديد بديالً للوفاء بااللتزامات مبوج                - ٥
                                                                                                                      فاستحداث هذه العملية إمنا هو على األرجح مبثابة اعتراف واقعي بأن بعض الدول األطراف ستحتاج إىل متديد رغم كل                   

  .                                                                                                                 مـا تبذله من جهود، وجيب أن تكون الدول األطراف يف وضع يسمح هلا باالستجابة لذلك الطلب يف الوقت املناسب                   
                                                                          األلغام، والدول األطراف، واتفاقيتنا، أن تستمر اجلهود الرامية إىل الوفاء                                                  وإنـه ملـن صـاحل مجيع الشعوب املتضررة من         

    ُ                                  ٍّ         ولن ُيمنح هذا احلق إال على أساس قرار متروٍّ           .                     ً        ً      مث إن التمديد ليس حقاً تلقائياً       .  ٥                                         بااللتزامات بإزالة األلغام مبوجب املادة      
  .                  تتخذه الدول األطراف

                       مضمون وشكل طلب التمديد

  : ٥           من املادة  ٤                                                             ض املبادئ التوجيهية الواضحة بشأن مضمون طلبات التمديد يف الفقرة                تضع االتفاقية بع - ٦

  :                   يتضمن كل طلب ما يلي - ٤ " 

                     مدة التمديد املقترحة؛  ) أ (  
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  :     ً     ً                                بياناً مفصالً بأسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك  ) ب (  

َ                         التحضري لألعمال وحالة األعمال املنَجزة يف إطار برامج إزالة األ ̀  ١̀          لغام؛                              

                                                                                      الوسـائل املالـية والتقنـية املـتاحة للدولـة الطرف من أجل تدمري كل األلغام                ̀  ٢̀ 
               املضادة لألفراد؛

                                                                                   الظـروف اليت تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف               ̀  ٣̀ 
               املناطق امللغمة؛

  ؛                                                     اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد  ) ج (  

   ".                                           أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح  ) د (  

                                                                                                                   وال بـد من تشجيع الدول األطراف بشدة على بيان الكيفية اليت ستسهم هبا فترة التمديد يف الوفاء بااللتزامات                    - ٧
               الوطنية إلزالة        ً                                                                                 وحتقيقاً هلذه الغاية، يتم تشجيع الدول األطراف بقوة على تقدمي املعلومات عن خطتها                .  ٥               مبوجـب املادة    

                                               وباإلضافة إىل ذلك، توافق الدول األطراف املعنية على   .                                                          األلغـام، مبا يف ذلك االحتياجات من املوارد، خالل فترة التمديد  
  ،               خطة عمل نريويب     . ( ٥                                                                                                    تقدمي املعلومات بشأن املوارد اليت تكون قد أسهمت هبا هي نفسها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                

  . )  ٢٢           اإلجراء رقم 

                                                                                                                  وإنه ملن مسؤولية الدولة الطرف طالبة التمديد تقدمي كافة املعلومات ذات الصلة بطلبها، معتمدة على املساعدة                 - ٨
           وعلى الدول   .                                                                                وعلى الدول األطراف أن تطلب، عند االقتضاء، مساعدة وحدة دعم التنفيذ يف إعداد طلباهتا   .              عـند اللزوم  

     ً  وفقاً  ٥                             ًَ                                  املساعدة للدول اليت تطلب متديداًَ للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                                                 األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك تقدمي        
                  وال بد من تشجيع       ).           ً               وجيه أيضاً هبذا اخلصوص                  خطة عمل نريويب         من     ٤٤             اإلجراء رقم    (                     مـن االتفاقـية       ٤- ٦          لـلمادة   

  .           سمح هلا بذلك                                                                         املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشدة على تقدمي املساعدة مىت كانت يف وضع ي

                                    ً     ً                                                                وقـد كشـفت مشاورات الرئيس أن هناك دعماً قوياً إلعداد منوذج مشترك لطلبات التمديد ملساعدة الدول                  - ٩
                    وجيب أن يتمشى ذلك      .  ٥              من املادة     ٤                     ً                                                             األطراف اليت تطلب متديداً على الوفاء بشروط تقدمي املعلومات الواردة يف الفقرة             

  .  ٧                                                                            طراف اعتماد منوذج مشترك لتحسني طريقة تقدمي املعلومات املطلوبة يف املادة                                                      مـع السابقة املتمثلة يف قرار الدول األ       
  .                                               ويعرب الرئيس عن تقديره لعمل كندا على إعداد منوذج

  :                                                    من املقترح أن يقوم االجتماع السابع للدول األطراف مبا يلي

                                               أن ينظر يف منوذج طوعي لتسهيل تقدمي طلبات التمديد؛ ̀  ١̀  

                       على أن ترفق خططها     ٥                          ً                      لدول األطراف اليت تطلب متديداً يف إطار املادة                          أن يشجع بشدة ا    ̀  ٢̀ 
  .                                   الوطنية إلزالة األلغام بطلبات التمديد
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                   تقدمي طلبات التمديد

                          اجتماع للدول األطراف أو     "            ً        أن تقدم طلباً إىل      "               للدول األطراف     "    جيوز "                 من االتفاقية     ٥              من املادة     ٣    ً          وفقاً للفقرة    -  ١٠
                                                ً     ً                                      ً  الواقع أن هذا التوقيت ال مينح الدول األطراف إال حيزاً ضيقاً للوفاء بالتزاماهتا بتقييم الطلبات وفقاً   و      ...".                مؤمتر استعراض   

     ً                     َّ                                                                        ورهناً بعدد الطلبات اليت تقدَّم يف أي سنة، قد حتتاج الدول األطراف إىل النظر يف وقت واحد يف                    .  ٥              من املادة     ٥        للفقرة  
                                          ِّ  وتقدمي الطلبات يف الوقت املناسب من شأنه أن خيفِّف   .             ؤمتر استعراضي                                               أكثر من طلب يف اجتماع للدول األطراف أو يف م       

                               وسيكفل إيالء العناية الواجبة      .                                                                                             عـبء التقييم هذا ألنه سيكفل توضيح كل املسائل قبل انعقاد أي اجتماع من هذا القبيل               
  .                                                         ملسائل حيوية أخرى يف اجتماع الدول األطراف أو يف مؤمتر االستعراض

              ً                                                                               ول األطراف أيضاً إىل وقت لتحديد وتوضيح املسائل ذات الصلة بالطلب، مبا يف ذلك احتياجات                             وقد حتتاج الد   -  ١١
                                                                          وميكن أن تستفيد الدولة الطرف طالبة التمديد بدورها من هذه العملية             .                                                 الدولـة الطرف طالبة التمديد من حيث املوارد       

    ومن   .     ً                                           حتلياً بروح التعاون اليت تدعو إليها االتفاقية                        وجيرى هذا العمل      .                        ِّ                          لتعديل طلبها قبل أن تصوِّت عليه الدول األطراف       
                                                 ومن املفروض أن يكفل قيام الدول األطراف بوضع          .            ِّ                                                     شأنه أن يزوِّد الدول األطراف بأساس أفضل الختاذ قرارات مستنرية         

  .                                                  ّ  استراتيجيات واضحة لتحقيق أهدافها خالل فترة متديد معّينة

  :             األطراف مبا يلي                                       من املقترح أن يقوم االجتماع السابع للدول 

                    إىل الرئيس قبل ما                      على تقدمي طلبها  ٥      ِّ                             ً              أن يشجِّع الدول األطراف اليت تطلب متديداً يف إطار املادة  
                                                                                                            ال يقل عن تسعة أشهر من موعد انعقاد اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض الذي ينبغي البت فيه                 

  .       يف الطلب

                               استعراض طلبات التمديد وتقييمها

       وينبغي   .                                                                           يقوم اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض بتقييم طلبات التمديد           ٥              من املادة     ٥           للفقرة       ً   وفقـاً  -  ١٢
          على أنه  ٥           من املادة  ٥                       ولذلك الغرض تنص الفقرة   .                                                                     للـدول األطـراف حتديد ما إذا كانت فترة التمديد املطلوبة مالئمة          

                                 وميكن أن تستفيد الدول األطراف،            ) ..."  ٥           من املادة      ( ٤       لفقرة                        العوامل الواردة يف ا    "                                    يـتعني على الدول األطراف مراعاة       
                                                                     هذا عالوة على أن استعراض الطلب يتيح فرصة للدولة الطرف طالبة             .                                                   لـدى وفاءها هبذا االلتزام، من استعراض الطلبات       

  .                                                             التمديد لتوضيح جوانب طلبها، مبا يف ذلك حتديد االحتياجات من املوارد

  :                                   تماع السابع للدول األطراف على ما يلي                      من املقترح أن يوافق االج

                                                                                       أن يقـوم الرئـيس، لـدى تلقي طلب التمديد، بإبالغ الدول األطراف بالطلب املقدم                ̀  ١̀ 
                     ً                                                 وإتاحته للجميع، متشياً مع ما تقضي به ممارسة الشفافية الواردة يف االتفاقية؛
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                      لجان الدائمة بإعداد                                                                      أن يقـوم الرئيس والرؤساء املتشاركون واملقررون املتشاركون يف ال          ̀  ٢̀ 
                                        إيضاحات للوقائع املطلوبة والواردة من       :                  ِّ                              اسـتعراض للطلب يبيِّن، يف مجلة أمور، ما يلي        

                                                                                         الدولة طالبة التمديد؛ وخطط إزالة األلغام لفترة التمديد؛ واالحتياجات والثغرات يف جمايل         
                 املوارد واملساعدة؛

                                     ملتشاركون يف اللجان الدائمة والدولة                                                        أن يقـوم الرئيس والرؤساء املتشاركون واملقررون ا        ̀  ٣̀ 
                                                        ً     ً                           الطـرف طالـبة الـتمديد، لدى إعداد االستعراض، بالتعاون تعاوناً كامالً على توضيح              

                        املسائل وحتديد االحتياجات؛

                                                                                    أن يعتمد الرئيس والرؤساء املتشاركون واملقررون املتشاركون، لدى إعداد االستعراض،           ̀  ٤̀ 
                                                       واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم                                         على اخلربة يف جمال إزالة األلغام،       

                                                     تنفيذ االتفاقية الكتساب اخلربة الالزمة ولتقدمي أي دعم آخر؛

      ِّ                                                                                   أن يقـدِّم الرئـيس، الـذي يعمـل نيابة عن الرؤساء املتشاركني واملقررين املتشاركني،                ̀  ٥̀ 
              ل األطراف أو                                                                            االسـتعراض إىل الدول األطراف قبل فترة طويلة من انعقاد اجتماع الدو           

  .              ِ           احملدد للدولة طاِلبة التمديد                                     مؤمتر االستعراض قبل انقضاء املوعد األخري 

                   البت يف طلب التمديد

          ً                                        ِّ          تتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوِّتة         "                                                    بعد تقييم فترة التمديد، على الدول األطراف أن          -  ١٣
                                                               وهذه العملية املتعلقة بتلقي طلبات التمديد وتقييمها واختاذ          .  ٥              من املادة     ٥      ً           ، وفقاً للفقرة     "                              بشأن قبول طلب فترة التمديد    

  . ٥           من املادة  ٦                                                      ً        قرار بشأهنا جيب أن تنطبق على النظر يف الطلبات املقدمة وفقاً للفقرة 

         التكاليف

             ة على وحدة                                                                                                     بقدر ما تفرض هذه العملية الستعراض طلبات التمديد وتقييمها واختاذ قرار بشأهنا تكاليف إضافي              -  ١٤
                            ويف هذا الصدد، تشري الدول       .                           ُّ                                                                دعـم تنفـيذ االتفاقية، يتم حتمُّل هذه التكاليف من التربعات املقدمة من الدول األطراف              

  .            خطة عمل نريويب     من   ٤٥                                                  ً            األطراف إىل التزامها بتوفري التمويل إلزالة األلغام وفقاً لإلجراء رقم 

  :         بع مبا يلي                                          من املقترح أن يقوم اجتماع الدول األطراف السا 

      ِّ                                                                                      أن يشـجِّع مجيع الدول األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك على تقدمي األموال اإلضافية                  
                                                                                                         املخصصة للصندوق االستئماين لوحدة تنفيذ االتفاقية لتغطية التكاليف ذات الصلة بدعم عملية التمديد يف              

  . ٥           إطار املادة 
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  ٥                                  إعالن الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة 

ّ                          ُ  ِ                                                              عـّد بـيانات الدول األطراف اليت ُتعِلن فيها أهنا أوفت بنجاح بالتزاماهتا مبوجب املادة                 ُ ُت -  ١٥       ً        ً           إجراًء رئيسياً لنجاح     ٥ 
                              ومن شأن التفاوت املتزايد يف       .                                                                         والبيانات املقدمة حىت اآلن ختتلف من حيث الشكل واملضمون ومكان التقدمي            .  ٥         املـادة   

                                                                                  زيد من عدم التيقن فيما يتعلق بالوفاء هبذا االلتزام األساسي املنصوص عليه يف                                                           البـيانات املـتعلقة بإجناز االلتزامات أن ي       
       ِّ      ً          أن يوفِّر قدراً أكرب      ٥                                                                                           ومن شأن اعتماد معيار أساسي لتقدمي اإلعالنات املتعلقة بالوفاء بااللتزامات مبوجب املادة               .         االتفاقية

                                      ، وهي تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف  ٥                                                                     مـن الوضـوح واليقني جلميع الدول األطراف بصدد حتقيق أهداف املادة         
                                         ويتم تشجيع الدول األطراف على استخدام        .                ّ                                                            مـناطق ملغمـة معّينة خاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية أو لسيطرهتا           

                                                                                                                  مشروع اإلعالن الذي أعدته غواتيماال وجلنة الصليب األمحر الدولية كأساس للنظر يف إعالن منوذجي يف اجتماع الدول                
  .             األطراف السابع

  :                                                   من املقترح أن يقوم اجتماع الدول األطراف السابع مبا يلي

  . ٥                                                                    اعتماد إعالن منوذجي كوسيلة طوعية لإلفادة بالوفاء بااللتزامات مبوجب املادة  
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 املرفق الثالث

 منوذج مقترح ملساعدة الدول األطراف يف طلب
  من االتفاقية٥متديد مبوجب املادة 

 ___________________________________________  :            الدولة الطرف

 _________________________________________________  :          جهة االتصال
  )                                                         االسم، املنظمة، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، عنوان الربيد اإللكتروين ( 

               معلومات أساسية

                                                             بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق           "                              من كل دولة طرف القيام        ١- ٥                  تتطلـب املـادة      
                                                      قت ممكن، على أال يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ                                                                       امللغومـة  املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا، يف أقرب و          

    إذا  "                       الذي ينص على أنه      ٣- ٥                                            ويتصل هبذه الفقرة احلكم الوارد يف املادة           ".                                                االتفاقـية بالنسـبة إىل تلـك الدولة الطرف        
   ١             يها يف الفقرة                                                                                             اعتقدت الدولة الطرف أهنا لن تكون قادرة على تدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد املشار إل

                                                                                                                  يف حـدود تلك الفترة الزمنية، جاز هلا أن تطلب من اجتماع للدول األطراف أو من مؤمتر استعراض متديد املوعد األخري              
                  لتبني ما الذي     ٤- ٥                       ومتضي بعد ذلك املادة        ".         سنوات   ١٠                                                                 احملـدد إلمتام تدمري تلك األلغام املضادة لألفراد، لفترة أقصاها           

     ُ                                                                                  وقد أُعد منوذج املعلومات التايل ملساعدة الدول األطراف على استخدامه على أساس طوعي               .   لب                        ينبغي أن يتضمنه كل ط    
  .                                                                   يف تقدمي املعلومات ذات الصلة يف طلبها اخلاص بتمديد املوعد النهائي احملدد هلا

                    مدة التمديد املقترحة  :            النموذج ألف

  .    ترحة               مدة التمديد املق    ...                     على أن يتضمن كل طلب   )  أ ( ٤- ٥          تنص املادة  

                 تاريخ بدء النفاذ 

                                    التاريخ بعد عشر سنوات من بدء النفاذ 

  *                                  تاريخ االنتهاء املقترح لفترة التمديد 

                                                                                                 تاريخ االنتهاء املقترح ينبغي أن يكون احلد األدىن املطلوب ولكن جيب أال يتجاوز عشر سنوات من                  * 
  .                         التاريخ املبني يف الصف الثاين

                                                             الة األلغام لفترة التمديد املطلوبة، مبا يف ذلك تفاصيل عن الكيفية                                 يـرجى إرفـاق اخلطة الوطنية إلز     
                                      وينـبغي أن يشـمل ذلك تفاصيل عن          .  �١                                                                 املـتوقع هبـا أن يـتحقق الـتقدم املقـدر يف اجلـدول دال                

                                                                                        الوكاالت املسؤولة عن إعداد اخلطة الوطنية إلزالة األلغام واملوافقة عليها وتنفيذها، والقوات اليت  /       املؤسسات
  .                                             ، وتكاليف هذه القوات، واملقاييس السنوية للتقدم     ستنشر
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                                شرح تفصيلي ألسباب التمديد املقترح  :            النموذج باء

                                                                     التحضري لألعمال وحالة األعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام ̀  ١̀ 

         مبا فيها                           ً     ً                                   على أن يتضمن كل طلب شرحاً مفصالً ألسباب التمديد املقترح،            ̀  ١̀  ) ب ( ٤- ٥              تـنص املادة     
  .                                                                    التحضري لألعمال وحالة األعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام

                                                                                                        التحضـري لألعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام حتديد املناطق املشمولة بوالية الدولة                 : ١-         اجلدول باء
           ً                          أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها ف        من املعرو /           من املعروف   كان                            الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت 

                                                                                                         قـد ترغب الدول األطراف، وخاصة الدولة اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغمة، يف إدراج املعلومات                   :     مالحظة
          وقد ترغب    .                                            وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد        ٤-          إىل باء   ١-                               املفصلة املطلوبة يف اجلداول باء    

  .                       خريطة تبني املناطق امللغمة                     الدول األطراف يف إدراج 

                          جممـوع املسـاحة املشمولة     
                             بواليـة الدولـة الطرف أو      

     كان                        اخلاضـعة لسيطرهتا اليت     
            من املعروف   -            من املعروف   

         ً                     أن ألغامـاً مضـادة لألفراد      
  ) ٣ (           موقع املنطقة  ) ٤ (           موضوعة فيها

ُ            التاريخ الذي ُحددت فيه                  
                         املنطقة باعتبارها منطقة   
                      كـان من املعروف أن     

           دة لألفراد        ً         ألغامـاً مضـا   
            موضوعة فيها

ــتخدمة  ــائل املس                      الوس
                      لـتحديد وتسجيل هذه    
                           املـنطقة باعتبارها منطقة    
                        كـان مـن املعروف أن      
      ً                    ألغامـاً مضـادة لألفراد     

  ) ٢ (           موضوعة فيها

                            اسم املنطقة املشمولة بوالية    
                          الدولة الطرف أو اخلاضعة    
                          لسـيطرهتا الـيت كان من      

               من املعروف أن    /        املعـروف 
      ً                    ألغامـاً مضـادة لألفراد     

    )١ (          وضوعة فيها م

     

     

     

      :     اجملموع

                                                      

   من  /                                                                                      ينبغي إضافة صف جديد لكل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خاضعة لسيطرهتا كان من املعروف  ) ١ (
  .                ً                         املعروف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها

                                                                                                             ميكـن أن تشمل الوسائل، على سبيل املثال، أعمال املسح العامة، وأعمال مسح تأثري األلغام الربية، واملسح                   ) ٢ (
  .                                     ، واستخدام اخلرائط املوجودة، وما إىل ذلك     التقين

  .                                                   ينبغي اإلشارة إىل اإلحداثيات اجلغرافية، إذا كانت معروفة  ) ٣ (

  .                                                                   ميكن عرض ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، وما إىل ذلك  ) ٤ (
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                                                                                           حالـة األعمـال املنجزة بغية تدمري أو ضمان تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف املناطق            : ٢-         اجلدول باء
          ً         أن ألغاماً مضادة              كان من املعروف                                                       املشـمولة بواليـة الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت     

   ها                لألفراد موضوعة في

                                                                                                        قـد ترغـب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغمة، يف إدراج املعلومات                    :     مالحظة
          وقد ترغب    .                                           وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطب التمديد        ٤-          إىل باء   ١-                                  التفصيلية املطلوبة يف اجلداول باء    

  .                                            الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغمة

           ر املتفجرة             عدد الذخائ 
ــيت مت   ــرى ال                  األخ

  ) ٨ (      تدمريها
                      عـدد األلغام املضادة    
                    لألفراد اليت مت تدمريها

                         الوسائل املستخدمة لتدمري   
                        أو ضـمان تدمـري مجيع      
                        األلغام املوضوعة املضادة   
                   لألفـــراد، وضـــمان

  ) ٧ (       النوعية

                        جمموع املساحة اليت قامت    
                           فيها الدولة الطرف بتدمري    
                        أو ضـمان تدمـري مجيع      

            ادة لألفراد               األلغـام املض  
  ) ٦ (            املوجودة فيها

                              اسـم املنطقة املشمولة بوالية     
                            الدولـة الطرف أو اخلاضعة     
                            لسـيطرهتا الـيت كـان من       

                 مـن املعروف أن     /        املعـروف 
      ً                        ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة    

  ) ٥ (    فيها

     

     
     

   :     اجملموع   :     اجملموع  :     اجملموع

 

 

 

 

 

______________               

  . ١-                    قة مدرجة يف اجلدول باء                      ينبغي إدراج صف لكل منط  ) ٥ (
                                وينبغي استخدام نفس النوع من       .                                                                           ميكـن حتديـد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل              ) ٦ (

  . ١-                           التحديد املستخدم يف اجلدول باء
      لضمان                     ً                                                                                ميكـن أن يشمل ذلك وصفاً للمعايري املستخدمة يف إزالة األلغام من منطقة معينة واخلطوات املتخذة                   ) ٧ (

  .       النوعية
                                                                                                             يف حني أن من الواضح أن االتفاقية ال تنطبق إال على األلغام املضادة لألفراد، فقد ترغب الدول األطراف يف                     ) ٨ (

  .                                           َّ                                   تقدمي معلومات عن الذخائر األخرى املكتشفة واملدمَّرة كجزء من اجملهود الوطين إلزالة األلغام
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                                                           مري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق املشمولة بوالية                                               العمـل املتـبقي لتدمري أو ضمان تد         : ٣-         اجلدول باء
          ً                          أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها          من املعروف                                    الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت 

                                                                                                   قد ترغب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغمة يف إدراج املعلومات                  :     مالحظة
         وقد ترغب   .                                     وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد ٤-        إىل باء ١-                  طلوبة يف اجلداول باء         املفصلة امل

   .                                             الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغمة

                         التاريخ التقديري لتدمري   
                      أو ضـمان تدمري مجيع     
                         األلغـام املضادة لألفراد    
                       املوجـودة داخـل هذه     

       املساحة

                         املساحة اليت ما زال من     
ــروف  ــاً          املع          ً   أن ألغام

                      مضادة لألفراد موضوعة   
       وضع          ومل جيـر          فـيها   

                   عالمات حول حدودها   
ــدها  ــية ورص                    اخلارج
ــياج أو  ــتها بس                      ومحاي
                     بوسـائل أخرى تكفل    
ــلي   ــتبعاد الفع                      االس

                 للمدنيني من دخوهلا

                           املسـاحة اليت ما زال من      
                ً          املعروف أن ألغاماً مضادة    
                         لألفـراد موضـوعة فيها     

ــيت          وضــع      جــرى       وال
                     عالمـات حول حدودها    

                   ارجية وجرى رصدها     اخل
ــياج أو   ــتها بس                       ومحاي
                      بوسـائل أخرى لضمان    
                          االستبعاد الفعلي للمدنيني   

         من دخوهلا

                         املساحة اليت ما زال جيب     
                         فيها على الدولة الطرف    
                          أن تقوم بتدمري أو ضمان     
                      تدمـري مجـيع األلغام     
                        املضادة لألفراد املوجودة   

  )  ١٠ (    فيها

                         اسـم املـنطقة املشمولة     
                           بواليـة الدولة الطرف أو     
                         اخلاضـعة لسـيطرهتا اليت     

   من  /                   كـان مـن املعروف    
                ً          املعروف أن ألغاماً مضادة    

  ) ٩ (                  لألفراد موضوعة فيها

     

     

     

       اجملموع      اجملموع      اجملموع 

 
  :      مالحظات

 

 

 

 

________________                 

          ام املضادة                           مل جير فيها تدمري مجيع األلغ  ١  �                      مدرجة يف اجلدول باء       )      مساحة (                                ينـبغي إدراج صف لكل منطقة         ) ٩ ( 
  .      لألفراد

                                وينبغي استخدام نفس النوع من       .                                                                           ميكـن حتديـد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل              )  ١٠ ( 
  .                                التحديد املستخدم يف اجلداول السابقة
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         مضادة              ً     يف أن ألغاماً   ُ      ُيشتبه                                                                     املـناطق املشـمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت              : ٤-         اجلدول باء
                   لألفراد موضوعة فيها

                                                                ُ                 ً                            قـد ترغـب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق اليت ُيشتبه يف أن ألغاماً مضادة                      :     مالحظة
                 وذلك يف منوذج     ٤-          إىل باء   ١-                                                                               لألفـراد موضوعة فيها، يف إدراج املعلومات التفصيلية املطلوبة يف اجلداول باء           

    .                                                     وقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغمة  .                       آخر كمرفق لطلب التمديد

ــدر   ــتاريخ املق                    ال
                      لتحديد ما إذا كانت    
                    مناطق ملغومة توجد   
ــنطقة  ــالً يف امل    ً              فع
ــة                    املشــمولة بوالي
                    الدولـة الطرف أو    
                  اخلاضـعة لسيطرهتا   
                    الـيت يشتبه يف أن     
ــادة   ــاً مض       ً            ألغام
                لألفـراد موضوعة  

     فيها

                    املساحة املقدرة اليت   
ــت ــاً ُ     ُيش             ً   به أن ألغام

ــراد  ــادة لألف                  مض
   ومل                 موضـوعة فيها    

             وضع عالمات      جيـر 
ــا  ــول حدوده                ح
                  اخلارجـية ورصدها   
                   ومحايتها بسياج أو   
ــرى  ــائل أخ                 بوس
                  لضـمان االستبعاد   
                    الفعلي للمدنيني من   

  )  ١٤ (     دخوهلا

                     املسـاحة اليت يشتبه    
           ً            يف أن ألغامـاً مضادة     
                  لألفـراد موضوعـة   

    وضع       وجرى          فـيها   
ــول   ــات ح                عالم

  ة                 حدودهـا اخلارجي  
                  ورصـدها ومحايتها   
                    بسـياج أو بوسائل    
ــمان   ــرى لض                 أخ
                    االســتبعاد الفعــلي 
 (                  للمدنيني من دخوهلا  

١٣  (  

                   أسـاس االشتباه يف    
                    أن املنطقة قد حتتوي   
                    عـلى ألغام مضادة    

       لألفراد

ــدر   ــم املق                 احلج
                   للمـنطقة املشمولة   
ــة   ــة الدول                   بوالي
                  الطرف أو اخلاضعة   
            ُ        لسيطرهتا اليت ُيشتبه   
           ً          يف أن ألغاماً مضادة    

       موضوعة           لألفـراد   
  )  ١٢ (    فيها

                     اسم املنطقة املشمولة   
                     بوالية الدولة الطرف   
                    أو اخلاضعة لسيطرهتا   
    ُ               الــيت ُيشــتبه يف أن 
      ً                ألغاماً مضادة لألفراد   

  )  ١١ (           موضوعة فيها

      

      

      

      

      

      

      

   :     اجملموع   :     اجملموع  :     اجملموع 

 
 

__________________                   
            ً            يف أن ألغاماً مضادة     ُ     ُيشتبه                                                             كل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خاضعة لسيطرهتا                             ينبغي إدراج صف ل     )  ١١ (

  .                  لألفراد موضوعة فيها
  .                                                            ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل  )  ١٢ (
  .                                                            ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل  )  ١٣ (
  .                                                           كن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار أو اهلكتارات املربعة، إخل مي  )  ١٤ (
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                   هيكل التخطيط الوطين  :  ٥-         اجلدول باء

                       املسـؤولية عـن حتديد     
                         أولويات املهام يف أعمال    

 نوع هيكل التخطيط تاريخ اإلنشاء الوزارة املسؤولة عدد املوظفني  ) ال /   نعم (             إزالة األلغام 

     

     

     

     

     

                                                                                 الوسائل املالية والتقنية املتاحة للدولة الطرف من أجل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد ̀  ٢̀  

                         ً     ً                                              على أن يتضمن كل طلب شرحاً مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك              ̀  ٢̀  ) ب   ( ٤- ٥                تـنص املـادة      
                           يف املناطق امللغمة املشمولة     (                      لغام املضادة لألفراد                                                                              الوسـائل املالية والتقنية املتاحة للدولة الطرف من أجل تدمري مجيع األ           

   ).                         بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا

                                                      بغية إجناز األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام                    أتيحت منذ بدء النفاذ                            الوسائل املالية والتقنية اليت   : ١- ٦-         اجلدول باء

  )  ١٥ (     السنة          

           أتاحتها                       املـوارد املالية اليت             
             الدولة الطرف

                               املـوارد املالية اليت أتاحتها               
                          جهـات فاعلـة أخرى غري      

             الدولة الطرف

  :      اجملاميع          

 
  :      مالحظات

 

              ـــــــــــــ
  .                                                                                               ينبغي إدراج عمود لكل سنة ابتداء من السنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف إىل اآلن  )  ١٥ ( 
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             أثناء الفترة                                                            أو املتاحة إلجناز األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام    /                            املـوارد املالية املطلوبة و      : ٢- ٦-     ل باء    اجلدو
                     املشمولة بطلب التمديد

  )  ١٦ (     السنة          

                                     املوارد املالية اليت رصدهتا الدولة الطرف          

    علة                                     املوارد املالية اليت رصدهتا جهات فا               
                     أخرى غري الدولة الطرف

  :      اجملاميع          

 
  :      مالحظات

                                                                                              اخلربة الفنية الوطنية املتعلقة بإزالة األلغام، واملستخدمة يف برنامج إزالة األلغام اخلاص بالدولة الطرف   : ٣- ٦-         اجلدول باء
                                     من أجل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد

                معلومات تكميلية

ــرق  ــة الِفـ        ِ          حالـ
ــغيلي ( ــري           التش         ة، غ

  )         التشغيلية
      ِ                أعـداد ِفـرق إزالة     

            عدد املنظمات       األلغام
                    نـوع منظمة إزالة    

  )  ١٧ (      األلغام
                    اسـم منظمة إزالة    

       األلغام

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات

 

 

 

              ـــــــــــــ
                 ر سنة يكون فيها                                                                                     ينـبغي إدراج عمـود لكـل سنة ابتداء من أول سنة يبدأ فيها نفاذ طلب التمديد حىت آخ        )  ١٦ ( 

  .             ً التمديد سارياً
  .   ً                                  مثالً مدنية، عسكرية، غري رحبية، جتارية، إخل  )  ١٧ ( 
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              أثناء الفترة                                                                                                   اخلـربة الفنية الوطنية املتعلقة بإزالة األلغام، واملتوقع استخدامها يف برنامج إزالة األلغام                : ٤- ٦-         اجلدول باء
                     املشمولة بطلب التمديد

                معلومات تكميلية

       ِ         حالــة الِفــرق  
                 لتشــغيلية، غــري  ا (

  )         التشغيلية
      ِ              أعـداد ِفرق إزالة    

            عدد املنظمات       األلغام
                    نـوع منظمة إزالة    

  )  ١٨ (      األلغام
                  اسم منظمة إزالة   

       األلغام

      

      

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات

                                      واملستخدمة يف برنامج إزالة األلغام منذ                                                          اخلربة الفنية الوطنية املتعلقة بالتخلص من الذخائر املتفجرة، ،   :   ٥- ٦-         اجلدول باء
  )  ١٩ (          بدء النفاذ

                معلومات تكميلية

       ِ         حالــة الِفــرق  
                  التشــغيلية، غــري  (

  )         التشغيلية

ــرق   ــداد ِف       ِ         أع
ــن   ــتخلص م                ال

           اسم املنظمة  )  ٢٠ (          نوع املنظمة              أعداد املنظمات                الذخائر املتفجرة

      

      

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات

             ــــــــــــ  ــ
  .   ً                                   مثالً مدنية، عسكرية، غري رحبية، جتارية، إخل  )  ١٨ ( 

                                                                                                        يف حـني أن من الواضح أن االتفاقية ال تنطبق إال على األلغام املضادة لألفراد، فإن استخدام وتوافر                    )  ١٩ (
                        أهنما يتيحان قدرة إضافية                                                                                       اخلربة الفنية املتعلقة بالتخلص من الذخائر املتفجرة مها أمران وثيقا الصلة باملوضوع بالنظر إىل 

  .                                                 كبرية يف جمال إزالة األلغام عند استخدامها يف هذا الدور
  .   ً                                   مثالً مدنية، عسكرية، غري رحبية، جتارية، إخل  )  ٢٠ ( 
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                                                                                                          اخلـربة الفنية الوطنية املتعلقة بالتخلص من الذخائر املتفجرة، ، واملتوقع استخدامها يف برنامج إزالة                 : ٦- ٦-         اجلدول باء
  )  ٢١ (                              اء الفترة املشمولة بطلب التمديد     أثن      األلغام

                معلومات تكميلية

       ِ         حالــة الِفــرق  
                  التشــغيلية، غــري  (

  )         التشغيلية

      ِ           أعداد ِفرق التخلص 
ــر   ــن الذخائ                 م

           اسم املنظمة  )  ٢٢ (          نوع املنظمة              أعداد املنظمات        املتفجرة

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات

                                                                           وو اخلربة الفنية يف جمال التخلص من الذخائر املتفجرة والعاملون يف إجناز                                    املوظفـون الدولـيون ذ      : ٧- ٦-         اجلدول باء
  )  ٢٣ (            بطلب التمديد                                                               األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام أثناء الفترة املشمولة 

                معلومات تكميلية

ــرق  ــة الِف        ِ        حال
                 التشـغيلية، غري    (

  )         التشغيلية
      ِ             أعداد ِفرق التخلص   
            اسم املنظمة   )  ٢٤ (          نوع املنظمة        املنظمات      أعداد                    من الذخائر املتفجرة

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات

 

 

               ــــــــــــــ

  .  ٢٠            انظر احلاشية   )  ٢١ (
  .   ً                                   مثالً مدنية، عسكرية، غري رحبية، جتارية، إخل  )  ٢٢ (
  .  ٢٠           نظر احلاشية  ا  )  ٢٣ (
  .   ً                                   مثالً مدنية، عسكرية، غري رحبية، جتارية، إخل  )  ٢٤ (
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                                                                                         معـدات إزالـة األلغام املوجودة يف املخزون لدعم األعمال املضطلع هبا يف إطار الربامج الوطنية          : ٧-  اء       اجلدول ب
                                               إلزالة األلغام أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديد

                معلومات تكميلية
                                      النسـبة املئوية هلذه األجهزة الصاحلة      

       للخدمة
                 جمموع عدد أجهزة   

      الكشف
ــزة   ــوع أجه                ن
               الكشف احملتفظ هبا

ـ                نظمة املسؤولة      امل
              تاريخ االحتياز          عن املخزون

      

      

      

     :     اجملموع  :     اجملموع 

                معلومات تكميلية
                                      النسـبة املئوية هلذه األجهزة الصاحلة      

       للخدمة
                   عدد أجهزة احلماية   

        الشخصية

                   نوع أجهزة احلماية   
                 الشخصـية احملتفظ   

   هبا
                  املـنظمة املسؤولة   

              تاريخ االحتياز          عن املخزون

      

      

      

     :     اجملموع  :     اجملموع 

           عدد املشغلني                معلومات تكميلية

                    النسبة املئوية هلذه   
               املعدات الصاحلة  

       للخدمة
ــدات  ــداد املع                  أع

         احملتفظ هبا

ــدات  ــوع املع                ن
                  امليكانيكية احملتفظ  

   هبا
                  املـنظمة املسؤولة   

              تاريخ االحتياز          عن املخزون

       

       

       

     :     اجملموع  :   موع  اجمل  :     اجملموع 

                مسات أعمار الكالب                معلومات تكميلية
                عدد فرق الكالب   

              اجلاري تدريبها
                عدد فرق الكالب   

        العاملة
                  املـنظمة املسؤولة   

              تاريخ االحتياز          عن املخزون

      

      

    :     اجملموع  :     اجملموع  

 
  :      مالحظات
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                                    أللغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغمة                                                الظروف اليت تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع ا ̀  ٣̀  

                         ً     ً                                              على أن يتضمن كل طلب شرحاً مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك              ̀  ٣̀  ) ب ( ٤- ٥                تـنص املـادة      
  .                                                                                   الظروف اليت تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغمة

            ِّ   الظروف املعوِّقة  :  ٨-         اجلدول باء

                                                                                   النطاق األصلي للتحدي؛ وعدم السيطرة على املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف؛             :                     هذه الظرف قد تشمل    
                                                                                                                      والعوامل البيئية؛ والعوامل املناخية؛ والعوامل اجلغرافية؛ والتحديات التقنية غري املعتادة؛ ومقدار املوارد املالية اليت أتاحتها 

                                                       ً                              لية اليت أتاحتها جهات فاعلة أخرى غري الدولة الطرف استجابةً لنداءات موجهة من                                                الدولة الطرف؛ ومقدار املوارد املا    
  .                                                                       الدولة الطرف؛ والقيام يف الوقت املناسب بإنشاء الربامج الوطنية إلزالة األلغام

                                    الدرجـة الـيت ميكن يف حدودها أن        
                                    يعـرقل هـذا الظرف قدرة الدولة       
                                  الطـرف عـلى تدمري مجيع األلغام       

      الظرف                  التعليق على الظرف                  يف املناطق امللغمة             املضادة لألفراد
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                                                             اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترح   :             النموذج جيم

                        ً                                                         على أن يتضمن كل طلب شرحاً لآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية             )  ج   ( ٤- ٥                تـنص املـادة      
  .     ملقترح         للتمديد ا

          الضحايا-               اآلثار اإلنسانية   :  ١-         اجلدول جيم

  .                            ُ                             عدد األفراد الذين أصيبوا أو قُتلوا بفعل ألغام مضادة لألفراد  :                     هذه البيانات قد تشمل 

  ) ١ (     السنة         

                     املدنيون الذين أصيبوا         

                ُ     املدنيون الذين قُتلوا         

                       العسكريون الذين أصيبوا         

                  ُ     العسكريون الذين قُتلوا         

      اجملموع         

                                ً  الالجئون واألشخاص املشردون داخلياً-               اآلثار اإلنسانية   :  ٢-         اجلدول جيم

          َّ                              ً       ُ                         العدد املقدَّر لالجئني ولألشخاص املشردين داخلياً الذين ُتعرقل عودهتم بفعل وجود   :                         هـذه البيانات قد تشمل    
                                              ً                         حتت سيطرهتا من املعروف أو من املشتبه فيه أن ألغاماً مضادة لألفراد                                                              مـناطق مشمولة بوالية الدولة الطرف أو واقعة         

  .           موضوعة فيها

        الالجئون                      ً األشخاص املشردون داخلياً      اجملموع

   

 
  :      مالحظات

 

 

                 ــــــــــــــــ
   حىت                                                                                             ينبغي إدراج عمود لكل سنة ابتداء من السنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف   ) ١ ( 

  .            السنة احلالية
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                           اآلثار االجتماعية واالقتصادية  :  ٣-         اجلدول جيم

                                          ً                                                      العدد املقدر لألشخاص واجملتمعات املتأثرين حالياً؛ والتكلفة االقتصادية املقدرة املرتبطة بفقدان             :                هـذه قد تشمل    
  .                                                      األرض املنتجة؛ والتأثري الواقع على األهداف اإلمنائية الوطنية

     األثر        التقدير           ذا التقدير      أساس ه                معلومات تكميلية

    

    

    

 
  :      مالحظات   

              اآلثار البيئية  :  ٤-         اجلدول جيم

              املنطقة امللغمة     األثر                معلومات تكميلية
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                                            أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح   :             النموذج دال

  .                       صلة بطلب التمديد املقترح                                             على أن يتضمن كل طلب متديد أي معلومات أخرى ذات   )  د ( ٤- ٥          تنص املادة  

                                                                                 خطة سنوية للمنطقة املشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري تطهريها من األلغام عن               :                         وهذه املعلومات قد تشمل    
                                                                      ُ                                               طريق املسح التقين وإزالة األلغام؛ وخطة سنوية للمناطق امللغمة وللمناطق اليت ُيشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري وضع             

                                                                                     اخلارجية ورصدها ومحايتها بسياج أو بوسائل أخرى لضمان االستبعاد الفعلي للمدنيني من دخوهلا                 عالمات على حدودها
                                                                                                                        إىل أن يتم تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة فيها؛ وخطة سنوية لألراضي املنتجة اليت سيجري تطهريها من األلغام؛                  

                         ُ                                       نتجة من األلغام؛ والعدد املُقدر للمجتمعات اليت ستظل متأثرة                                                                  والفوائـد االقتصـادية املقدرة املرتبطة بتطهري األرض امل        
  .              باملناطق املعنية

                                                    التقدم املتوقع حتقيقه خالل الفترة املشمولة بطلب التمديد  :  ١-         اجلدول دال

  ) ١ (     السنة              

             

             

             

                                  أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديد                           االحتياجات املسقطة من املوارد   :  ٢-         اجلدول دال

      السنة            

                                جممـوع االحتـياجات املسقطة من                  
       املوارد

                          االلتزام املايل للدولة الطرف            

                                  االحتياجات من املوارد من مؤسسات                 
            مالية دولية

                                  االحتـياجات من املوارد من جهات                  
      ارجية            فاعلة أخرى خ

                                                                        حيق لكل دولة طرف، يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية، أن تلتمس وتتلقى  "          على أنه  ١- ٦          تنص املادة  
             تقوم كل دولة  "          على أنه  ٤- ٦           وتنص املادة    ".                                                          املساعدة من الدول األطراف األخرى، مىت أمكن ذلك ويف حدود اإلمكان

   ".                                         ا من أجل إزالة األلغام واألنشطة املتصلة بذلك                                      تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريه

 
                 ــــــــــــــــ

  .ُ                                         ُيدرج عمود لكل سنة مشمولة بالتمديد املقترح  ) ١ (
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 املرفق الرابع

 ٥إعالن طوعي مقترح بشأن إجناز االلتزامات مبوجب املادة 

               معلومات أساسية

    ِّ     تشكِّل   ٥                              جاح بالتزاماهتا مبوجب املادة                                                                    إن اإلعالنـات اليت تصدر عن الدول األطراف بأهنا قد أوفت بن            - ١
                                                               والبيانات اليت صدرت حىت اآلن تتفاوت من حيث شكلها ومضموهنا            .  ٥     ً       ً                              تدبـرياً رئيسياً للنجاح يف تنفيذ املادة        

                                                                                                    ومن شأن التفاوت املتزايد يف البيانات املتعلقة بإجناز االلتزامات أن يزيد من عدم التيقن فيما                 .                ومكـان تقدميها  
                                           ومن شأن اعتماد معيار أساسي لإلعالنات املتعلقة   .                                            ء هبذا االلتزام األساسي املنصوص عليه يف االتفاقية            يتعلق بالوفا

    ُ                                                                           أن ُيفضي إىل زيادة الوضوح وإىل تيقن مجيع الدول األطراف من أن األهداف               ٥                               بإجناز االلتزامات مبوجب املادة     
                                                   فراد املوجودة يف مناطق ملغمة حمددة تقع يف نطاق                                             ، أي تدمري مجيع األلغام املضادة لأل       ٥                          الـيت تنص عليها املادة      

  .                                        والية الدولة الطرف أو ختضع لسيطرهتا قد حتققت

 ُ       وُيقترح   .                                                                                         وقد قامت غواتيماال واللجنة الدولية للصليب األمحر بوضع صيغة لإلعالن عن إجناز االلتزامات          - ٢
                             ً      ة تستخدمها الدول األطراف طوعياً                                                                            أن يعـتمد االجـتماع السابع للدول األطراف هذا اإلعالن املوحد كوسيل           

  . ٥                                   لإلبالغ عن إجناز التزاماهتا مبوجب املادة 

                                    إعالن طوعي مقترح بشأن إجناز االلتزامات

ّ                                                                        أهنا قامت بتدمري أو أهنا أّمنت تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق اليت تدخل يف                       الدولة  ُ       ُتعلـن                           
ُ                    ً       ُيعرف أو ُيفترض أن األلغام املضادة لألفراد قد ُزرعت فيها، وذلك وفقاً                                         نطاق واليتها أو ختضع لسيطرهتا أو اليت                                        ُ        ُ 

  . ُ                                                وُتعلن الدولة أهنا أجنزت هذا االلتزام يف التاريخ احملدد  .              من االتفاقية ٥       للمادة 

  :                                                                 ً                     وإذا مت بعد هذا التاريخ اكتشاف وجود مناطق ملغمة مل تكن معروفة سابقاً، تقوم الدولة مبا يلي 

                                  ، وجيوز هلا تقاسم هذه املعلومات       ٧                       ً                               هذه املناطق امللغمة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة                    اإلبـالغ عن   ̀  ١̀ 
    ً                                                                                   طوعاً بأية وسائل أخرى غري رمسية مثل برنامج العمل ملا بني الدورات، مبا يف ذلك اجتماعات اللجنة 

         الدائمة؛

  ؛ ٥                                                  ً         ضمان االستبعاد الفعال للمدنيني من املناطق امللغمة وفقاً للمادة  ̀  ٢̀ 

                                                                                              تدمـري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف هذه املناطق امللغمة، كمسألة                ̀  ٣̀ 
  .                                                                             ذات أولوية ملحة، مع إعالم الدول األطراف األخرى، حسب االقتضاء، باحتياجاهتا للمساعدة
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 املرفق اخلامس

 تقريـر عـن سـري عمـل وحـدة دعـم التنفيـذ،
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

               معلومات أساسية

                   الورقة اليت أعدها     ٢٠٠١      سبتمرب  /                                                                 الدول األطراف يف االجتماع الثالث للدول األطراف املعقود يف أيلول                أيـدت    - ١
                                                                                                                       الرئيس بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية مهمة إنشاء                 

                                                                                                     كما شجع االجتماع الثالث الدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات على القيام بذلك من أجل دعم                  .    حدة          هـذه الو  
                                                                                                          وباإلضـافة إىل ذلك، أسندت الدول األطراف، بالتشاور مع جلنة التنسيق، إىل رئيس االجتماع الثالث مهمة                  .         الوحـدة 

          وقبل جملس    .                                      ز جنيف الدويل بشأن سري عمل الوحدة                                                                      التوصـل إىل صـيغة هنائية التفاق يربم بني الدول األطراف ومرك           
  .    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨                                  مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه املهمة يف 

         تشرين   ٧                                                                                   تفاق بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن سري عمل وحدة دعم التنفيذ يف                                ومت التوصل إىل ا    - ٢
                                        ً       ً                      منها أن يقدم مدير مركز جنيف الدويل تقريراً كتابياً عن سري عمل                                               وينص هذا االتفاق على مجلة أمور         .     ٢٠٠١       نوفمرب   /       الـثاين 

              وقد أعد هذا     .                                                                                                                وحـدة دعـم التنفيذ إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك التقرير الفترة الفاصلة بني اجتماعني للدول األطراف                 
  .          دول األطراف                                                                               التقرير لتغطية الفترة الفاصلة بني االجتماع السادس للدول األطراف واالجتماع السابع لل

       األنشطة

         كانون   ٣                                                                                         ظلت خطة عمل نريويب، اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول املعقود يف                - ٣
                                                                                       ، واليت متت تكملتها بتقرير زغرب املرحلي، تزود وحدة دعم التنفيذ بتوجيهات واضحة                 ٢٠٠٤         ديسـمرب    /    األول

                                                       وإثر انعقاد االجتماع السادس للدول األطراف، زودت وحدة دعم   .                                        وشاملة فيما يتعلق بأولويات الدول األطراف
                                                                                                                التنفـيذ الرئـيس واملشاركني يف الرئاسة ومنسقي فريق االتصال ومنسق برنامج الرعاية بورقة أفكار مواضيعية                

    عقد       َّ                      وقد مكَّن ذلك جلنة التنسيق من   .                                                              ملساعدهتم يف تتبع األولويات اليت عينها االجتماع السادس للدول األطراف
                                                أعد خالهلا اإلطار العام للعمل خالل الفترات            ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٣٠                                    نـدوة ناجحـة ملدة يوم كامل يف         

    .      ٢٠٠٦                         الفاصلة بني الدورات يف عام 

                          ً       ً                                                                   وقـدم فريق دعم التنفيذ دعماً متواصالً للرئيس واملشاركني يف الرئاسة ومنسقي فريق االتصال ومنسق                - ٤
                                             ومشل ذلك إسداء املشورة وتقدمي الدعم، واملساعدة يف   .     ٢٠٠٦                     هداف اليت حددوها لعام                         برنامج الرعاية لتنفيذ األ

                   ومتابعتها، وتقدمي     ٢٠٠٦     مايو  /                                                                        االضـطالع باألعمال التحضريية لالجتماعات اليت عقدهتا اللجان الدائمة يف أيار      
              ودعم املسامهات    )           متكني احلضور    (                                                                                توصيات إىل فريق املاحنني لربنامج الرعاية بشأن توثيق الصلة بني إدارة الرعاية           

   ).           متكني املشاركة (               الفنية الفعالة 

                                                                                                  وقام عدد من الرؤساء املشاركني ومن منسقي فريق االتصال بتنفيذ مبادرات طموحة واستجابت وحدة               - ٥
  ن                                                                                            وقد حدث ذلك بالذات مع الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا اللذي              .                   دعـم التنفيذ هلا   
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                                                      دولة طرف يف بذل جهود مشتركة بني الوزارات لتعزيز         ٢٤    ً                                                     سـعياً إىل االسـتفادة من جهود أسالفهما مبساعدة أنسب           
                                                             ومن خالل املشروع الذي مولته سويسرا، أنشأت وحدة دعم التنفيذ       .                                               عملـية حتديد أهداف مساعدة الضحايا وختطيطها      

    .  ٢٤                                    اعدة الضحايا يف هذه الدول األطراف ال                 لدعم عملية مس                       ألخصائي يف مساعدة الضحايا            وظيفة مؤقتة 

                                                                مساعدة الضحايا عقد اجتماعات خاصة مع املسؤولني من الوزارات                     دعم عملية          ، مشل       ٢٠٠٦         ويف عام    - ٦
                                                                                                            املختصـة للتوعـية باملوضـوع وحفز التنسيق بني الوزارات واالتصال باملنظمات الدولية وغريها من املنظمات                

                                                                          ركة بني الوزارات جلمع مجيع العناصر الفاعلة ذات الصلة ملناقشة وترسيخ                                             املختصـة، وعقـد حلقات عمل مشت      
     لدعم                              ، أجرت وحدة الدعم زيارات         ٢٠٠٦         ويف عام     .                                                      التحسـينات الـيت أدخلت على أهداف اخلطط وإعدادها        

   دت                                بيساو وكرواتيا واليمن وأس    -                                                                         يف أفغانستان وألبانيا والبوسنة واهلرسك وصربيا وطاجيكستان وغينيا                 العملية
  .        املعنية  ٢٤                               املشورة إىل مجيع الدول األطراف ال  

                                                                                                         وتنص والية وحدة دعم التنفيذ يف جزء منها على أن األساس املنطقي الذي تستند إليه هو الدعم الذي                   - ٧
                                                                                     ضروري كي يتسىن جلميع الدول األطراف االستمرار يف حتمل مسؤولية مباشرة واملشاركة يف              "                     تقدمه باعتبار أنه    

                                                                        وعلى هذا األساس، تبحث الوحدة باستمرار كيفية دعم الدول األطراف اليت لديها      ".                  ه عملية التنفيذ              إدارة وتوجي 
                                             ، مت تعيني دول صغرية من بني جمموعات الدول             ٢٠٠٦         ويف عام     .                                            احتـياجات خاصة يف جمايل التنفيذ واملشاركة      

                          حتديات فريدة يف جمال التنفيذ                                      ويواجه الكثري من هذه الدول األطراف       .                                       األطـراف الـيت لديها احتياجات خاصة      
                                                                                                           ترتـبط حبجمها ومواردها احملدودة وحتديات تتعلق بضمان مستوى عملي للمشاركة يف تنفيذ العمليات الشاملة               

                       ملراقبة عمل الوحدة                             استراتيجية للدول الصغرية                                                       واسـتجابة لذلك، قامت وحدة دعم التنفيذ بصياغة           .           لالتفاقـية 
                                                                    ة من تعيني ووضع وسائل عملية وسليمة وفعالة من حيث الكلفة لدعم التنفيذ                            بغرض متكني الدول األطراف الصغري

                                         دعم الوحدة لترينيداد وتوباغو بعقد حلقة                        استراتيجية الدول الصغرية                          ومشلت املرحلة األوىل من تطبيق   .         واملشاركة
  . ) ١ (                                                 بشأن دور اجلماعة الكاريبية يف حتقيق أهداف االتفاقية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠-  ٢٩      عمل يف 

                                                                                                 وال تزال عملية إسداء املشورة وتوفري املعلومات لفرادى الدول األطراف بشأن مسائل التنفيذ تشكل مسة          - ٨
                                                           وقد تلقت وحدة دعم التنفيذ، بشكل خاص، ورمبا بفضل األولوية اليت   .                                   رئيسية من مسات عمل وحدة دعم التنفيذ

      ً        ً                             ، عدداً متزايداً من الطلبات للحصول على           ٢٠٠٩    إىل        ٢٠٠٥                خالل الفترة     ٥                                      أولتها الدول األطراف لتنفيذ املادة      
                                    ومشلت ردود وحدة دعم التنفيذ تقدمي       .                                                                                 املشورة أو الدعم فيما يتعلق بالتزامات إزالة األلغام الواردة يف هذه املادة           

                                               واالضطالع بأعمال حتضريية للقيام بزيارة دعم        ٥                                                                 الدعـم لدولة طرف لعقد حلقة عمل تقنية بشأن تنفيذ املادة            
                 ً                        وقامت الوحدة أيضاً بتلبية عدة طلبات أخرى   .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                     دولة أخرى طرف حتدد موعدها يف تشرين األول ل

                                                                ً                                              كـل شـهر لدعـم التنفيذ عالوة على تلبية طلبات وردت من دول ليست أطرافاً، ومن وسائط اإلعالم، ومن                    
  .                                      منظمات وأفراد مهتمني للحصول على معلومات

                                                                       ها الفين والتنظيمي املعتاد إىل الرئيس املسمى لالجتماع السابع للدول                                          وقدمـت وحدة دعم التنفيذ دعم      - ٩
                 وعالوة على ذلك،     .                               ً      ً                                                         األطراف بالتعاون يف العمل تعاوناً وثيقاً مع إدارة شؤون نزع السالح التابعة لألمم املتحدة             

                                                      

  .www.apminebanconvention.orf/smallstates     انظر   ) ٥ (
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 ً           اً باستضافة                                                                                                 قدمـت الوحدة الدعم للدولة املفترض أن تستضيف وترأس االجتماع الثامن للدول األطراف، جزئي             
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /                                                    خبري من اململكة األردنية اهلامشية ملدة أسبوع واحد يف حزيران

                               التوثيق التابع لالتفاقية الذي                                                                واستمرت وحدة دعم التنفيذ يف مجع عدد كبري من الوثائق ذات الصلة ملركز -  ١٠
                     وثيقة وتواصل الدول  ٥     ٠٠٠      و على                                       ويضم مركز التوثيق يف الوقت احلاضر ما يرب  .                           تديره الوحدة يف إطار واليتها

           وعالوة على    .                                                 ً     ً                                         األطـراف وجهات مهتمة أخرى االستفادة منه بوصفه مصدراً هاماً للمعلومات املتعلقة باالتفاقية            
                                                    يف إضفاء املزيد على حمتوى موقع مركز جنيف الدويل إلزالة     ٢٠٠٦                                          ذلـك، استمرت وحدة دعم التنفيذ يف عام       

  . )٢ (                                 اإلنترنت خبصوص باالتفاقية وتنفيذها                          األلغام لألغراض اإلنسانية على

                                                                                      ، طلبت جهات مهتمة بقضايا أخرى من وحدة دعم التنفيذ االستفادة من خربة الوحدة                  ٢٠٠٦         ويف عام    -  ١١
                                               ومشل ذلك تقدمي استفسارات ومعلومات وعروض إىل هذه     .                                                       يف سـياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لأللغام الربية        

                                                                            عمل اخلاص باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، واتفاقية األسلحة البيولوجية،                                        اجلهـات املهـتمة بـربنامج ال      
                                                                                                                 والـربوتوكول اخلامس امللحق باتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر                

   .                                        ومشروع االتفاقية اخلاص حبقوق األشخاص املعوقني

                 الترتيبات املالية
                                                                    ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني                                      وردت اإلشارة إىل ذلك يف                على حنو ما   -  ١٢

      ٢٠٠١                         ، أنشأ املركز يف أواخر عام                   ام لألغراض اإلنسانيةـ     األلغ  ةـ     إلزال    دويل ـ        جنيف ال                   الدول األطراف ومركز 
                           نشطة اجلارية للوحدة، على                                          والغرض من هذا الصندوق هو متويل األ        .                      ً                 صندوق تربعات استئمانياً ألنشطة الوحدة    

   .                                                    أن تسعى الدول األطراف إىل توفري املوارد املالية الضرورية

    ً                                                                                               وعمـالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، استشريت جلنة التنسيق بشأن ميزانية                -  ١٣
                         وزيع ميزانية وحدة دعم                                                 وتوىل رئيس االجتماع السادس للدول األطراف ت        .  )٣ (    ٢٠٠٦                            وحـدة دعم التنفيذ لعام      

  .                                            على مجيع الدول األطراف مع نداء لتقدمي التربعات    ٢٠٠٦             التنفيذ لعام 

                            راجعت شركة مستقلة ملراجعة       ،           جنيف الدويل       مركز    ً                                           وعمـالً باالتفـاق املـربم بني الدول األطراف و          -  ١٤
  .     ٢٠٠٥           ماين لعام                                          ، البيان املايل لصندوق التربعات االستئ     PriceWaterhouseCoopers                      احلسـابات، هي شركة     

                                                                          ً      ً     ً                         وأثبتـت مراجعة احلسابات أن البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين قد أعد إعداداً مالئماً وفقاً لسياسات                
                               ّ                    وأحيل البيان املايل املراجع الذي بّين أن نفقات الوحدة   .                       ً                             احملاسبة ذات الصلة ووفقاً للتشريعات السويسرية السارية

  .      ً        ً                                            فرنكاً سويسرياً، إىل الرئاسة وإىل جلنة التنسيق واجلهات املاحنة   ٤٣٤     ٩٢٥                قد بلغ جمموعها     ٢٠٠٥      يف عام 

                                                      

  .gor.apminebanconvention.www     انظر   ) ٦ (
                                                                                                       طـي مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية تكاليف اهلياكل األساسية لوحدة دعم التنفيذ                 يغ  ) ٧ (

  .                                      ، وهي من مث ليست مدرجة يف ميزانية الوحدة )                                                           مثل اخلدمات العامة، واملوارد البشرية، واحملاسبة، وإدارة املؤمترات (
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 التربعات لصندوق التربعات االستئماين لوحدة دعـم التنفيـذ
  )٤(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١

  )٥ (    ٢٠٠٦                  التربعات الواردة يف 

  )                   بالفرنكات السويسرية (

  ٥   ٢٠٠                  التربعات الواردة يف 
  )                   بالفرنكات السويسرية (

 

        ألبانيا   ١     ٠٠٠
         أستراليا   ٣٨     ٥٧٢    ١٢٣     ٠٨٤

       النمسا   ٧٠     ٨٤٠ 
       بلجيكا   ٢٣     ٠٩٤   ٣٨     ٤٩٣

               البوسنة واهلرسك  ٢     ٥٦٠ 
        بوروندي     ٦٠٠
     كندا   ٥٧     ١٣٧   ٥٣     ٦٦٠
     شيلي   ٢٤     ٣٠٠   ١٨     ١٥٠
    قربص   ٢     ٧٠٠

                  اجلمهورية التشيكية   ٣٨     ٠١٠ 
        إستونيا   ١     ٥٠٠
       أملانيا    ١٠     ٨٥٠
        هنغاريا   ١٢     ٧٠٠   ١٢     ٥٠٠

        آيسلندا  ١     ٣٠٠ 
        آيرلندا   ٥٣     ١٠٠ 
        إيطاليا   ٦١     ٦٠٠ 
         ليتوانيا  ٥     ٣٤٥ 
       لكسمربغ   ٢٣     ١٠٠ 

        ماليزيا   ٢     ٦٤٢
      مالطة     ٧٥٠

       املكسيك   ١٢     ٣٠٠ 
       هولندا  ٧     ٠٠٠   ٣٢     ٠٠٠
       نيجرييا  ٢     ٤٦٠  ٣     ٦٣٠

        النرويج    ١٠٨     ٩٦٢ 
       الفلبني   ١     ٣٠٠
         سلوفينيا   ٦     ٤٩٦
          ب أفريقيا   جنو   ٥     ٣٠٥
      تركيا  ١     ٢٠٠  ١     ٢٥٠
             جمموع التربعات                      بالفرنكات السويسرية   ٥٤٤     ٣٨٠                      بالفرنكات السويسرية   ٣١٥     ٩١٠

                                                      

  .                              مجيع املبالغ بالفرنكات السويسرية  ) ٨ (
  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  / ل      أيلو ٦       ً    اعتباراً من   ) ٩ (
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 املرفق السادس

 قائمة وثائق االجتماع السابع للدول األطراف

 الرمز العنوان املقدمة من

                                       رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة     
                         العامة لالتفاقية وتنفيذها

 APLC/MSP.7/2006/1*          مال املؤقت        جدول األع

                                       رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة     
                         العامة لالتفاقية وتنفيذها

 APLC/MSP.7/2006/2*                   برنامج العمل املؤقت

                                       رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة     
                         العامة لالتفاقية وتنفيذها

                                          مشـروع النظام الداخلي لالجتماع السابع      
             للدول األطراف

*APLC/MSP.7/2006/3 

                                             التكالـيف املقــدرة لعقد االجتماع السابع              األمانة
                                          للدول األطراف يف اتفاقية حظـر اسـتعمال      
                                               وتكديـس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد       

                 وتدمري تلك األلغام

APLC/MSP.7/2006/4 

                                 مديـر مركز جنيف الدويل إلزالة      
                       األلغام لألغراض اإلنسانية

         ـدة دعم                               تقريـر عــن سـري عمـل وح      
  -      ٢٠٠٥       نوفمرب   /                           التنفـيـذ، تشـرين الثاين    

     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

APLC/MSP.7/2006/l.1 
 Corr.1و

  :                                  حتقـيـق أهداف خطة عمـل نريوبـي                 الرئيس املعني
     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                  تقرير جنيف املرحلي 

APLC/MSP.7/2006/L.2 
Add.1و Add.2 

 APLC/MSP.7/2006/L.3 حنو التنفيذ الكامل للمادة اخلامسة       الرئيس
                                       اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل      كندا

                                            األلغام املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام      
                                         منـوذج معلومايت مقترح ملساعدة الدول       -

  ٥                             األطراف يف طلب متديد مبوجب املادة 

APLC/MSP.7/2006/L.4 

                                         إعالن طوعي مقترح بشأن إجناز االلتزامات               غواتيماال
  ٥           مبوجب املادة 

APLC/MSP.7/2006/L.5 

 List of Qualified Experts - Provided by the       األمانة
States Parties under Article 8, paragraph 9, 
of the Convention on the Prohibition of 
the Use, Stockpiling, Production and 
Stockpiling, Production and Transfer of 
Anti-Personnel Mines and on Their 
Destruction 

APLC/MSP.7/2006/R.1 
(English/French/Spanish only) 

 List of States Parties that have       األمانة
submitted their reports to the Secretary-
General of the United Nations in 
accordance with Article 7 of the 
Convention 

APLC/MSP.7/2006/INF.1 
English only)( 
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 الرمز العنوان املقدمة من

 An Action Plan to Universalise and       الرئيس
Implement the Mine Ban Convention 

APLC/MSP.7/2006/INF.2 
(English only) 

 ACLP/MSP.7/2006/INF.3              قائمة املشتركني       األمانة
(English/French/Spanish only) 
and Corr.1 (English only) 

 Requests for Observer Status in       الرئيس
accordance with Rule 1.4

APLC/MSP.7/2006/CRP.1 
(English only) 

 APLC/MSP.7/2006/CRP.2                     مشروع التقرير اخلتامي       األمانة
 Add.1و

Provisional List of Participants       األمانة APLC/MSP.7/2006/MISC.1 
(English/French/Spanish only) 

 Information provided by States Parties on                األردن وسلوفينيا
the implementation of Article 5 in the 
context of questions posed by the Co-
Chairs of the Standing Committee on 
Mine Clearance, Mine Risk Education and 
Mine Action Technologies 

APLC/MSP.7/2006/MISC.2 
 Add.1و

(English only) 

The Former Yugoslav Republic 
of Macedonia 

Declaration of Completion APLC/MSP.7/2006/MISC.3 
(English only) 

 Turkey's Views on Universalisation of      تركيا
the Mine Ban Convention and the 
Complementary Role of Non-
governmental Organizations 

APLC/MSP.7/2006/MISC.4 
(English only) 

                                                                                                                  الوثـائق املذكـورة أعاله متاحة جبميع اللغات الرمسية من خالل نظام األمم املتحدة للوثائق الرمسية على املوقع                   
org.un.documents://http        حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد                                       وعـلى املوقـع الرمسي التفاقية                                                      

  .disarmament/ch.unog.www://http/                                  من موقع مكتب األمم املتحدة يف جنيف                      وتدمري تلك األلغام كجزء
- - - - - 


