
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.06-64085    140906    140906 

 االجتماع السابع
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت١٢البند 
 املناقشات غري الرمسية بشأن املسائل املتعلقة

 ٥    بتنفيذ املادة 

 جناز االلتزاماتإعالن طوعي مقترح بشأن إ
 ٥مبوجب املادة 

 من إعداد غواتيماال

 خلفيـة

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

ومن شأن التفاوت املتزايد يف البيانات املتعلقة بإجناز االلتزامات أن يزيد من عدم التيقن من الوفاء . كان تقدميهاوم
ومن شأن اعتماد معيار أساسي لإلعالنات املتعلقة بإجناز . هبذا االلتزام احملوري من االلتزامات املترتبة على االتفاقية

 إىل زيادة الوضوح وإىل تيقن مجيع الدول األطراف من أن األهداف اليت              أن ُيفضي  ٥االلـتزامات مبوجب املادة     
، أي تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف مناطق ملغومة حمددة تقع يف نطاق والية                ٥تنص عليها املادة    

 .الدولة الطرف أو ختضع لسيطرهتا قد حتققت

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

 .٥لإلبالغ عن إجناز التزاماهتا مبوجب املادة 

 إعالن طوعي مقترح بشأن إجناز االلتزامات

مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق اليت تدخل يف ] ضمان تدمري[امت بتدمري  أهنا ق  ]الدولـة [ُتعلـن    
نطاق واليتها أو ختضع لسيطرهتا أو اليت ُيعرف أو ُيفترض أن األلغام املضادة لألفراد قد ُزرعت فيها، وذلك وفقاً         

 ]. التاريخُيدرج[أهنا أجنزت هذا االلتزام يف ] الدولة[وُتعلن .  من االتفاقية٥للمادة 
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 :مبا يلي] الدولة[وإذا مت بعد هذا التاريخ اكتشاف وجود مناطق ملغومة مل تكن معروفة سابقاً، تقوم  

، وتقاسم هذه املعلومات بأية وسائل ٧اإلبالغ عن هذه املناطق امللغومة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة  `١`
 ، مبا يف ذلك اجتماعات اللجنة الدائمة؛أخرى غري رمسية مثل برنامج العمل ملا بني الدورات

 ؛٥ضمان االستبعاد الفعال للمدنيني من املناطق امللغومة وفقاً للمادة  `٢`

تدمـري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف هذه املناطق امللغومة، كمسألة                `٣`
 .القتضاء، باحتياجاهتا للمساعدةذات أولوية ملحة، مع إعالم الدول األطراف األخرى، حسب ا

- - - - - 

 


