
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.06-63688    140906    150906 

 السابع الجتماعا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت١١البند 
 استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

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

 مقدم من الرئيس املعيَّن لالجتماع السابع للدول األطراف

 مقدمة

، اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول، إطاراً عاماً للفترة            خطة عمل نريويب  تضـع    -١
ا هلم األلغام    بغـية إحـراز تقدم كبري على درب إنقاذ اجلميع وإىل األبد من املعاناة اليت تسببه                ٢٠٠٩-٢٠٠٥

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

عن طريق قياس التقدم احملرز     خطة عمل نريويب    هو رصد ودعم تنفيذ     تقرير جنيف املرحلي،    واهلدف من    -٢
قرير أيضا إىل إبراز جماالت العمل ذات األولوية        ويهدف الت . )١(بني االجتماعني السادس والسابع للدول األطراف     

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

 .٢٠٠٩ملرحلية السنوية اليت ستقدَّم قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين يف عام التقارير ا

 جعل االتفاقية عاملية -أوالً 

ديسمرب / كانون األول  ٢٧ وثائق التصديق يف     أوكرانيامنذ االجتماع السادس للدول األطراف، أودعت        -٣
 ٢٤ يف وبروين دار السالم ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ يف وجزر كوك، ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ يف وهاييت، ٢٠٠٥

وقد .  أودعت وثائق التصديق، أو القبول أو املوافقة أو االنضمام دولة ١٥١ومثة اآلن   . ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 

                                                      

/  أيلـول ٢٢ إىل   ٢٠٠٥ديسمبـر  / كانـون األول  ٢متـتد الفترة املشمولة هبذا التقرير حتديداً من          )١(
 .٢٠٠٦سبتمرب 
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انظـر املرفق األول من الوثيقة      . ()٢( مـن هـذه الـدول      ١٥٠دخلـت االتفاقـية حـيز الـنفاذ بالنسـبة ل          
APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1.( 

بعض من هذه الدول ينتج األلغام      . دولة على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد       ) ٤٤(ق أربع وأربعون    ومل تصد  -٤
مث هناك بعض آخر منها ينظر يف تطوير أنواع         . أو حيتفظ مبخزون كبري منها    /املضادة لألفراد أو يستخدمها، أو ينقلها و      

ت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية املضادة لألفراد أن     فعلى سبيل املثال، أورد   . جديـدة من األلغام املضادة لألفراد     
 أقدمت منذ االجتماع السادس للدول األطراف على        - هي االحتاد الروسي وميامنار، ونيبال       -ثالث دول غري أطراف     

 من أحكام وهناك دول غري أطراف متضررة من األلغام وبإمكاهنا االستفادة. اسـتخدام األلغـام املضادة لألفراد جمدداً   
وإضافة إىل ذلك، من بني هذه الدول األربع        . التعاون واملساعدة اليت تنص عليها االتفاقية إن هي انضمت إىل االتفاقية          

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

لَ غري األطراف على االنضمام ومـنذ االجتماع السادس للدول األطراف، شجعت الدول األطراف الدو   -٥
فقد كتب رئيس االجتماع السادس للدول األطراف إىل مجيع الدول غري األطراف يشجعها على              . إىل االتفاقـية  

وقامت كندا، إىل جانب تنسيقها ألعمال فريق . التصـديق على االتفاقية أو االنضمام إليها يف أسرع وقت ممكن     
وعلى هامش االجتماع   .  بإجراء حوارات بني العسكريني مع اهلند وباكستان       االتصـال املعـين بعاملية االتفاقية،     

، دعت نيوزيلندا واألردن إىل إجراء      ٢٠٠٦مايو  /السـادس للدول األطراف واجتماعات اللجان الدائمة يف أيار        
أثارت دول  و. مناقشـات إقليمية بشأن العاملية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي ومنطقة الشرق األوسط، على التوايل             

 .أطراف أخرى بشكل منتظم مسألة االنضمام إىل االتفاقية مع دول غري أطراف

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

حكومة نيبال واجلماعات املاوية بإدراج التزام بالكف عن استخدام األلغام األرضية ضمن مدونة لقواعد السلوك               
وشجعت اللجنة الدولية للصليب األمحر على االنضمام       . ٢٠٠٦مايو  /اُتفق عليها يف أثناء حمادثات السالم يف أيار       

وسجلت األمم املتحدة يف استراتيجيتها املشتركة . أوساط الدول املوقعة ويف جنوب آسياإىل االتفاقية، ال سيما يف 
 أهنا ستواصل التشجيع على االنضمام التام       ٢٠١٠-٢٠٠٦بني الوكاالت يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام للفترة         

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

وكـان التزام االحتاد األورويب بدعم أوكرانيا يف تدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد أمراً حامساً يف                  -٧
وُدعي االحتاد األورويب إىل العمل على أن يضم إىل االتفاقية فنلندا وبولندا            . االتفاقيةتيسـري دخول أوكرانيا إىل      

وواصلت . الدولـتني العضـوتني يف االحتاد األورويب الوحيدتني اللتني مل تصدقا على االتفاقية أو مل تنضما إليها                
أن اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية ذلك  . منظمة الدول األمريكية دورها اهلام يف جمال جعل االتفاقية عاملية         

                                                      

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١تدخل االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لربوين دار السالم يف  )٢(
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 حتث فيه الدول األعضاء غري املصدقة على االتفاقية أو غري املنضمة إليها             ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦اختذت قراراً يف    
 .على التصديق عليها والنظر يف االنضمام إليها

ام األرضية واملنظمات األعضاء ودعـت دول أطـراف وجهات فاعلة أخرى، منها احلملة الدولية حلظر األلغ      -٨
فـيها، واللجـنة الدولـية للصـليب األمحر، واألمم املتحدة، واجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، إىل وضع حد       

وأعربت عدة دول   . السـتخدام جهات فاعلة مسلحة من غري الدول لأللغام املضادة لألفراد وحتزينها وإنتاجها ونقلها             
أو تعهدت لنداء جنيف بالتزامات مالية لتمويل  /عمال املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة عن تأييدها و        إضافة إىل دائرة األ   

ومنذ االجتماع السادس   . عملـه من أجل إشراك اجلهات الفاعلة من غري الدول وتشجيعها على التقيد مبعايري االتفاقية              
صك االلتزام بالتقيد باحلظر    ي إىل ثالث دول على      للـدول األطراف، وقعت جهات فاعلة مسلحة من غري الدول تنتم          

 . الصادر عن نداء جنيفالشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام

ورغم هذا التقدم احملرز، ومنذ االجتماع السادس للدول األطراف، أقدمت مؤخراً جهات فاعلة مسلحة               -٩
 بيساو، واهلند، والعراق، وميامنار، ونيبال،      -بوروندي، وكولومبيا، وغينيا    ( دول   ١٠  من غري الدول تنتمي إىل    

على استخدام األلغام املضادة لألفراد أو األجهزة املنفجرة املنضبة، حسب احلملة ) وباكستان، وروسيا، والصومال
لَ األطراف بأن احلرص على أن حيترم       وذكَّرت اللجنة الدولية للصليب األمحر الدو     . الدولية حلظر األلغام األرضية   

املقاتلون من مجيع اجلهات يف نزاع مسلح، مبن فيهم اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، معايَير االتفاقية هو                  
وذكرت اللجنة الدولية . ضـرورةٌ إنسانية إذا أُريد للمدنيني أن يظلوا يف مأمن من ويالت األلغام املضادة لألفراد        

 وبربوتوكوالهتا اإلضافية اليت تنص على أن تطبيق القانون اإلنساين          ١٩٤٩م اتفاقيات جنيف لعام     أيضـا بأحكا  
 .للجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول" يؤثر على الوضع القانوين"الدويل ال 

يها يف خطة   ويف هـذا السياق أيضاً، ومبا أن احلقوق والواجبات الواردة يف االتفاقية وااللتزامات املنصوص عل               -١٠
عمـل نريويب تنطبق على الدول األطراف، يرى بعض الدول األطراف أنه ينبغي إبالغ الدول األطراف املعنية يف حال                   

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

 :من للدول األطرافأولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثا

 الواردة يف خطة عمل     ٨ إىل   ١على الدول األطراف أن تطبق التزامها بالعاملية فعلياً وفقا لإلجراءات من             -١١
وينبغي مواصلة التقرب إىل الدول غري األطراف على أساس  . نريويب، ال سيما إذا ُنظر إىل حجم التحديات املتبقية        

م الدول إىل االتفاقية، ينبغي تشجيعها على املشاركة بصفة مراقب يف           ويف انتظار انضما  . كـل حالـة على حدة     
 .اجتماعات االتفاقية وعلى التطوع بتنفيذ أحكام االتفاقية

 تدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد -ثانياً 

 من األلغام   مـنذ االجتماع السادس للدول األطراف، صدقت على االتفاقية أوكرانيا اليت متتلك خمزوناً             -١٢
.  بوفائهما بالتزاماهتما املتعلقة بتدمري خمزون األلغام  والتفيا مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأبلغت  . املضادة لألفراد 

وعلـيه مثة اثنتا عشرة دولة طرفاً أشارت إىل أن التزامها بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد ال يزال قائماً                    
ستان، وأنغوال، وأوكرانيا، وبوروندي، وبيالروس، وتركيا، والسودان، وصربيا، وغيانا،         إثيوبيا، وأفغان : وهـي 
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وقـد أشارت إحدى هذه الدول األطراف يف أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري              . وقـربص، والـيونان   
غري أن االتفاقية ال تبيح . ا إىل أهنا قد تسعى إىل احلصول على متديد لتدمري خمزوناهت٢٠٠٦مايو /املخزونات يف أيار
 يف  ٤وترد اجلداول الزمنية للدول األطراف من أجل إمتام عملية تدمري املخزونات وفقاً للمادة              . مثل هذا التمديد  

 ).APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1(املرفق الثاين 

زون من األلغام املضادة    دولة مل يعد هلا أي خم     ) ١٣٩(ومن الدول املصدقة على االتفاقية أو املنضمة إليها          -١٣
وقد دمرت . لألفراد، إما لعدم امتالكها أي خمزون منها يف السابق أو ألهنا أمتت براجمها املتعلقة بتدمري تلك األلغام

غري أن مسألة تدمري املخزون ال تزال قائمة بالنسبة لعدد صغري من            .  مليون لغم خمزن   ٣٨دول أطـراف ما يفوق      
 .تزال عدة حتديات قائمةالدول األطراف، كما ال 

ومثـة بعض الدول األطراف يف طور اخلروج من سنوات من الرتاع وقد ال تدري حجم األلغام املضادة                   -١٤
ويف بعض احلاالت، قد ال تكون هلذه الدول األطراف         . لألفـراد املخزنة يف املناطق الواقعة حتت واليتها القضائية        

لدولتني طرفني، يظل من باب التحدي تدمري أعداد كبرية من األلغام فبالنسبة  . سـيطرة عـلى مجيع هذه املناطق      
وإضافة إىل ذلك،   . وبالنسبة لبعض الدول مثة صعوبة يشكلها احلجم اهلائل من األلغام اليت جيب تدمريها            . اجملنحة

 ".يف أقرب وقت ممكن"تواجه الدول األطراف املعنية االثنتا عشرة مجيعها واجب تدمري خمزوناهتا 

عن عدد ونوع األلغام املضادة لألفراد  ) إثيوبيا وغيانا (ومل تبلغ بعد، على النحو املطلوب، دولتان طرفان          -١٥
ومل تقدم بوتان، والرأس األخضر، وسان تومي وبرينسييب،        . املخزنة حتت الوالية القضائية أو السيطرة لكل منهما       
 . لتأكيد فرضية عدم امتالكها ملخزونات٧ليه يف املادة وغامبيا، وغينيا االستوائية التقرير األويل املنصوص ع

 وبالوسائل غري الرمسية،    ٧وواصـلت الـدول األطراف مناقشتها اللتزامها بتقدمي تقارير، وفقاً للمادة             -١٦
وأكدت الدول األطراف . وحلاالت اكتشافها خمزونات مل تكن معروفة يف السابق ُوجدت بعد انقضاء أجل التدمري

واقترح تعديل النموذج ). خطة عمل نريويب يف ١٥اإلجراء (مري هذه األلغام من باب األولوية القصوى ضرورة تد
 . حىت تتيسر عملية إعداد التقارير٧زاي من شكل التقرير املنصوص عليه يف املادة 

االتفاقية وبيـنما تقـع مسؤولية تدمري األلغام املضادة لألفراد املخزنة على عاتق كل دولة طرف، تدعو                 -١٧
يف معظم احلاالت بإمكان الدول األطراف الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف           . جهات أخرى إىل تقدمي املساعدة    

غري أنه لوحظ مرة أخرى أن على اجلهات األطراف يف االتفاقية أن تستجيب إىل نداء .  باستخدام مواردها٤املادة 
 من االتفاقية وعلى النحو امللتزم به يف ٦ من املادة ٥قاً ألحكام الفقرة احلصول على املساعدة التقنية أو غريها، وف

 . من خطة عمل نريويب١٤ و١٣اإلجراءين 

 ضرورة زيادة الوعي حبتمية تدمري األلغام املخزنة املوجودة لدى اجلهات           تقرير زغرب املرحلي  وسـجل    -١٨
وأبلغ . أللغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلهاالفاعلة املسلحة من غري الدول اليت التزمت حبظر استعمال ا

 خمزنة يف الصحراء    ألغام مضادة لألفراد  نـداء جنيف عن قيام جهة موقعة على صك االلتزام لنداء جنيف بتدمري              
ادة وأعلنت جهات فاعلة مسلحة من غري الدول يف الصومال لنداء جنيف أهنا متتلك خمزوناً من األلغام املض. الغربية
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ويوجد نداء جنيف، والفريق الدامنركي . لألفـراد وأهنا تسعى إىل احلصول على املساعدة من أجل تدمري املخزون      
 .إلزالة األلغام وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حالياً بصدد تقييم هذه احلالة

 :أولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

وينبغي للدول األطراف اليت لديها مستوى عال .  األطراف أن متتثل لآلجال املضروبة هلاعلى مجيع الدول -١٩
وينبغي جلميع  . نسبياً من التنمية االقتصادية أن تبني عن دور ريادي يف جمال تدمري خمزوناهتا يف أسرع وقت ممكن                

 تكون هلا خطة واضحة تضمن       أن ٤الـدول األطـراف األخرى اليت تفي بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة             
أما الدول األطراف السبع اليت مل تبلغ عن حالة خمزوناهتا على النحو املطلوب يف              . االمتـثال لآلجال املضروبة هلا    

 . فعليها أن تقوم بذلك٧املادة 

 تطهري املناطق امللغومة -ثالثاً 

وبالتايل يصل عدد الدول . ٥نصوص عليها يف املادة  رمسياً أهنما أوفتا بالتزاماهتما املغواتيماال وسورينامأبلغت  -٢٠
 أشارت إىل  دولة طرفا٤٥ًوتظل .  إىل ست دول٥األطراف اليت أبلغت عن وفائها بالتزاماهتا املنصوص عليها يف املادة 

أفغانستان،  إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إريتريا،      : وهي ٥أهنـا مـا تـزال معنية بالتزامات إزالة األلغام مبوجب املادة             
إكـوادور، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، تونس، اجلزائر، مجهورية            
الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند،            

 بيساو، فرنسا، فرتويال، قربص، كرواتيا، كمبوديا، الكونغو، كولومبيا، -طاجيكستان، غينيا   صربيا،السودان، شيلي،
. مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيكاراغوا، اليمن، اليونان            

ألطراف من أجل تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق         ويـورد املـرفق الثالث اجلداول الزمنية احملددة هلذه الدول ا          
 ).APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1 (٥امللغومة أو ضمان تدمريها وفقاً للمادة 

أن تبذل كل جهد    " من االتفاقية، جيب على الدول األطراف        ٥وفقاً ألحكام املادة    وجـرى الـتذكري بأنه       -٢١
وأن "  أو سيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام املضادة لألفراد            لـتحديد مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها     

بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة اخلاضعة لوالياهتا أو سيطرهتا يف أقرب                 "تـتعهد   
ولوحظ أن  ". الدولة الطرف ) تلك(إىل   سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة        ١٠وقـت ممكن على أال يتعدى ذلك        

إال أن  . االتفاقية ال تتضمن نصاً يقتضي قيام كل دولة طرف بالبحث يف كل متر مربع من أراضيها للعثور على األلغام                  
االتفاقية تقتضي تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف حقول ألغام بذلت الدولة الطرف ما يف وسعها من جهد 

مأمونة "و" غري متضررة"و" خالية من األلغام"وعالوة على ذلك، لوحظ أن عبارات يكثر استعماهلا من قبيل . يدهالتحد
 .تعد غري موجودة يف االتفاقية وليست مرادفة لاللتزامات الواردة فيها" من األلغام

زء من النهج الشامل الذي      ج ٥تطهري مجيع املناطق امللغومة وفقاً ألحكام املادة        "وجرى التشديد على أن      -٢٢
. )٣("جلميع الناس وإىل األبد"تتوّخاه االتفاقية إزاء إهناء املعاناة واخلسائر البشرية اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد 

                                                      

 .، مقدمة)، اجلزء الثالثAPLC/CONF/2004/5 (خطة عمل نريويب )٣(
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ومـن شـأن إزالة األلغام املضادة لألفراد أن يكون هلا أثر إنساين، وأن تساعد يف التنمية، وتنشد حتقيق هدف                    
 .ما يتعلق برتع السالح ويساعد على تعزيز السالم وبناء الثقةاالتفاقية في

 أن الغموض   ٢٠٠٦ورغـم التوضيحات اليت قدمت يف االجتماع السادس للدول األطراف، اتضح عام              -٢٣
 الذي عقدته اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام، ٢٠٠٦مايو /ففي اجتماع أيار. بشأن إزالة األلغام ال يزال سائداً

، أشارت دولتان طرفان على األقل إىل حالتهما        والتوعـية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها       
أو عدم وجود ضحايا جدد، وتلك      " غري متضررة " بعبارة   ٥النهائية مبوجب االلتزامات املنصوص عليها يف املادة        

وأوضحت دولة طرف واحدة على األقل      . ت االتفاقية عبارات غري موجودة يف االتفاقية وال هي متسقة مع التزاما         
ويعين ذلك أن هذه العالمات لن تشكل تدبريا مؤقتاً وأن األلغام املضادة .  حلقول األلغامدائمةنيتها وضع عالمات 

 .لألفراد املوجودة يف هذه املناطق امللغومة لن ُتدمَّر على النحو املطلوب يف االتفاقية

للجنة ، سلط الرئيسان املتشاركان ٥لحة إىل الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة ونظراً للحاجة امل -٢٤
 وآخرون الضوء على    والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها      الدائمة املعنية بإزالة األلغام،     

وأشاروا إىل أن النجاح    . ٥ن تنفيذ املادة     من خطة عمل نريويب وعلى اآلمال الكبرية املعقودة على ضما          ٤الفقرة  
وسيقتضي رفع  . يف احـترام اآلجال املضروبة لتطهري املناطق امللغومة ميثل أكرب حتد أمام املؤمتر االستعراضي الثاين              

الدول األطراف  وأشاروا إىل أن    . هذا التحدي جهوداً حثيثة من الدول األطراف واجلهات القادرة على مساعدهتا          
اجلهود لضمان الوفاء بالتزامات    تكثيف وتعجيل   "خطة عمل نريويب على      من   ٢٧ و ١٧ اإلجراءين رقم    اتفقـت يف  

 بأقصى قدر ممكن من الفعالية      ٥  من املادة  ١ املنصوص عليها يف الفقرة      ٢٠٠٩-٢٠٠٥إزالـة األلغـام خالل الفترة       
طراف، إن وجدت أصالً، إىل طلب      السعي سعياً حثيثاً إىل ضمان أال تضطر إال قلة من الدول األ           "و" والسـرعة 

 ". من االتفاقية٥ من املادة ٦ إىل ٣متديد املهل احملددة وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرات من 

والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات   وشـجع الرئيسـان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،            -٢٥
 على أن تقدم يف     ٥لدول األطراف الوفية بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة          مجيع ا  املتعلقة بالعمل على إزالتها   

، والتقدم احملرز، والعمل املتبقي، والعوامل اليت قد        اخلطط الوطنية إلزالة األلغام    توضيحاً بشأن    ٢٠٠٦مايو  /أيار
 دولة  ٤٥فاً من أصل    دولة طر ) ٣٥(وقدمت مخس وثالثون    .  سنوات ١٠حتـول دون الوفاء بالتزاماهتا يف فترة        

غري أن قلة من هذه الدول أشارت إىل أن لديها خطة       . طرف معنية معلومات، كان بعضها أكثر وضوحا مما سبق        
 سنوات يتوقف ١٠وأكد بعض هذه الدول أن إمتام العمل يف فترة . للوفـاء بالتزاماهتا حبلول اآلجال املضروبة هلا     

 .على وجود املوارد الكافية

 من االتفاقية، هنالك ٥ اليت أوضحت أن عليها الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة          ٤٥الدول األطراف ال      ومن بني    -٢٦
 ومهلة ٥برامج وطنية إلزالة األلغام تتسق مع االلتزامات الواردة يف املادة /دول قّدمت معلومات مفصلة عن خطط] ٩[

برامج وطنية إلزالة /ل أطراف معلومات مفصلة عن خططدو)] ٥(مخس [وقّدمت . العشر سنوات اليت حددهتا االتفاقية
اثنتا عشرة  [وقدمت  . أو مهلة العشر سنوات اليت حددهتا االتفاقية      / و ٥األلغام ال تتسق مع االلتزامات الواردة يف املادة         

 برامج إلزالة األلغام تتسم بعدم الوضوح من حيث اتساقها مع /دولـة طـرفاً معلومـات مفصلة بشأن خطط        )] ١٢(
دول أطراف أهنا   )] ٨(مثاين  [وذكرت  . أو مهلة العشر سنوات اليت حددهتا االتفاقية      / و ٥االلـتزامات الواردة يف املادة      

إحدى [وهنالك  . برنامج وطين أو للحصول على املعلومات الضرورية املطلوبة لذلك        /تبذل جهوداً لوضع خطة وطنية    
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وجيب على عدة دول . برنامج وطين إلزالة األلغام/شأن خطة وطنيةدولة طرفاً مل تقّدم معلومات مفصلة ب)] ١١(عشرة 
ويرد جدول عن   . أطراف اختاذ إجراءات فورية لوضع وتنفيذ برامج وطنية إلزالة األلغام بغية التقيُّد باآلجال احملددة هلا              

على موجز بشأن   ولالطالع  . (APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.2)برامج إزالة األلغام يف املرفق الرابع       /حالـة خطـط   
والتوعية للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،       ٢٠٠٦مايو  / قُدم يف اجتماع أيار    ٥الوضـوح يف تنفـيذ أحكـام املادة         

، اليت قدمتها رئيستا اللجنة     [...] ميكن الرجوع إىل الوثيقة      مبخاطـرها والتكنولوجـيات املتعلقة بالعمل على إزالتها       
 . إىل االجتماع السابع للدول األطرافالدائمة، األردن وسلوفينيا،

وبوجه خاص، وضع   . حتديد املناطق امللغومة   على مستوى فهم مسألة      ٢٠٠٦وطرأت تطورات هامة يف      -٢٧
مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية واألمم املتحدة هنوجاً إلدارة املخاطر تركز على إيالء أمهية                

 يف ختليص األراضي املشتبه هبا سابقاً وبالتايل التمكني من نقل فعال ملعدات إزالة              قصـوى للتقنـيات اليت تسرع     
 يف  ٥٠ففي أحد برامج األمم املتحدة إلزالة األلغام، أدت هذه املنهجيات إىل إعالن             . األلغام إىل املناطق امللغومة   

ديا، وضعت منهجيات من أجل إلغاء،     ويف كمبو . املائـة مـن املناطق اخلطرة املشتبه هبا مناطق خالية من األلغام           
وتضطلع منظمات غري حكومية بأعمال املسح من جديد بغية إلغاء مناطق كبرية            . أكيد، ملناطق خطرة مشتبه هبا    

وتوحي هذه التطورات بأن التحديات اليت تواجهها دول        . كانـت تعد يف السابق مناطق هبا ألغام مضادة لألفراد         
 كان ُيظن يف السابق وأن باإلمكان االستمرار بفعالية أكرب يف اجلهود الرامية إىل              أطراف عديدة قد تكون أقل مما     

وتوحي هذه التطورات أيضاً بأن الدراسات االستقصائية عن تأثري األلغام األرضية قد            . الوفاء بالتزامات االتفاقية  
 .تكون أفرطت يف حتجيم املشكلة القائمة

والتوعية مبخاطرها  للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام،      ران املتشاركان   وبـدأ الرئيسان املتشاركان واملقر     -٢٨
 من أجل االمتثال  طلبات لتمديد املهل   مناقشةً بشأن إمكانية تقدمي      والتكنولوجـيات املتعلقة بالعمل على إزالتها     

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

 .إجراءات يف االجتماع السابع للدول األطراف

رامج إزالة  وأبلغت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة عن ازدياد عدد ب              -٢٩
األلغـام اليت تشمل اآلن عنصراً لالتصال بالسكان من أجل احلد من املخاطر اليت هتدد املدنيني من جراء املناطق                   

ويعمل مشغلو برامج إزالة األلغام     . تقرير زغرب املرحلي  امللغومـة اليت تنتظر التطهري على النحو الذي دعا إليه           
تمعات احمللية بوصفه عنصراً أساسياً لرباجمهم اجلارية يف ثالث دول          بشـكل متزايد على دمج عنصر االتصال باجمل       

وُسجل بعض االتصال باجملتمعات احمللية يف عشر دول أطراف         ). إثيوبيا، والبوسنة واهلرسك، وموريتانيا   (أطراف  
وكمبوديا، أفغانسـتان، وألبانـيا، وأنغـوال، وبوروندي، وتايلند، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسودان،      (

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

 دليالً إلسداء ١٢ة، وضعت اليونيسيف وبشراكة مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنساني -٣٠
املشورة وتقدمي األدوات والتوجيه إىل الدول األطراف وغريها من اجلهات من أجل االضطالع بربامج للتوعية خبطر 

وبدعم من االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل . األلغام متتثل للمقاييس الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام
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 واألعضاء فيه، تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر باحلد من أثر األلغام وغريها من املتفجرات اليت خلفتها                 األمحر
 .احلروب عرب أنشطة وقائية يف جمال األلغام تشكل بدائل آمنة إىل اجملتمعات احمللية إىل حني إزالة األلغام

 تسجَّل أي أنشطة للتوعية خبطر األلغام يف عدة دول وحسب احلملة الدولية إلزالة األلغام واليونيسيف، مل -٣١
وجرت اإلشارة إىل أنه إذا كانت الدول األطراف ملزمة مبوجب          . أطراف قد تكون اجملتمعات احمللية مهددةً فيها      

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

خطة ، مبا يتسق وتوجيهات     التكنولوجيات اخلاصة باألعمال املتعلقة باأللغام    وُبذلت جهود هامة بشأن      -٣٢
يف املشاركة يف    "٦ من املادة    ٢ الفقرة   فيما يتعلق حبق الدول األطراف، على النحو املشار إليه يف         عمـل نريويب    

ومن ". تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية على أكمل وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية             
هـذه اجلهـود حلقة عمل تكنولوجية للعاملني يف امليدان دعت إىل عقدها دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة                  

وعقدت كرواتيا . ٢٠٠٦فرباير / جانب مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يف شباطباأللغام إىل
وعقدت بلجيكا اجتماعاً لفريق اخلرباء     . ٢٠٠٦أبريل  / دولة ومنظمة دولية يف نيسان     ٢٦نـدوة شـاركت فيها      

 للجنة الدائمة املعنية بإزالة     ٢٠٠٦يو  ما/املعنيني بتكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام على هامش اجتماع أيار        
 .والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتهااأللغام، 

أوالً، . ٢٠٠٦وخـرج خـرباء تكنولوجيات األعمال املتعلقة باأللغام بعدة استنتاجات من أعماهلا عام               -٣٣
حلالية املالئمة ضمن الربامج الوطنية إلزالة األلغام يتمـثل أكرب التحديات يف إدخال ما يكفي من التكنولوجيات ا       

ثانياً، كثرياً ما ُيغض الطرف عند إدخال تكنولوجيا جديدة عن . حيث الواقع االقتصادي هو العامل املقيد الرئيسي
ادة التدريب، وتكاليف دورة احلياة، والتعديالت اليت ينبغي إجراؤها على اهليكل التنظيمي وبرنامج الصيانة، وإع             

ثالثاً، من شأن العديد من الربامج الوطنية إلزالة األلغام أن تستفيد من إدخال             . كتابة إجراءات التشغيل القياسية   
وختاماً، كثرياً ما توجد    . التكنولوجـيات اجلديـدة إن هي كانت مكيفةً، وجيدة اإلدارة، وذات خطة واضحة            

األلغام مبزايا استخدام اآلالت والتكنولوجيات اجلديدة إال أهنا ال         املعلومات املتعلقة بإقناع العاملني يف برامج إزالة        
تبادل أو ال ُتتاح على نطاق واسع  .ُت

 :أولويات الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

 من ٢٢ إىل ١٧ أن تبادر بذلك وفقاً لإلجراءات من ٥ينبغي ملن ختلف من الدول األطراف املنفذة للمادة  -٣٤
 من أجل حتديد املناطق امللغمة املوجودة حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا، ووضع خطط وطنية          خطة عمل نريويب  

وينبغي للرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية      . متسقة مع التزامات االتفاقية وإحراز تقدم يف تنفيذ هذه اخلطة         
 التشجيع على درجة كبرية من      ت املتعلقة بالعمل على إزالتها    والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيا  بإزالـة األلغـام،     

وعلى الدول األطراف القادرة أن تواصل االمتثال اللتزاماهتا بتقدمي املساعدة يف جمال            . ٥الوضوح يف تنفيذ املادة     
ية وينبغي للدول األطراف أن تتعاون من أجل وضح هنج عمل      . إزالـة األلغـام والتوعـية للحد من خطر األلغام         

 .٥للمساعدة يف إعداد ومناقشة طلبات التمديد املقدمة وفقاً للمادة 
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 مساعدة الضحايا -رابعاً 

. قدم التقرير النهائي للمؤمتر االستعراضي األول إطاراً واضحاً لتطوير املساعدة املقدمة إىل ضحايا األلغام          -٣٥
النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام "دت أن ذلك أن ثالث عبارات تعد وجيهة للغاية وهي أن الدول األطراف أك

األرضـية ينـبغي أال ُيفضي إىل القيام جبهود ملساعدة الضحايا على حنو يستبعد أي شخص مصاب أو معوق بأي طريقة     
مساعدة ضحايا األلغام األرضية ينبغي اعتبارها جزءاً من نظم الصحة العامة واخلدمات االجتماعية،       "وذكرت أن   ". أخرى
تقدمي املساعدة الوافية للناجني من األلغام      "وسلطت الضوء على أن     ". طـر املتعلقة حبقوق اإلنسان املتوفرة يف بلد ما        واُأل

 .)٤(."يف سياق أوسع يشمل التنمية والتخلف] جيب أن ُيرى[األرضية 

رت إىل أهنا تتحمل     اليت أشا  ٢٤الدول األطراف ال      وشـدد التقرير أيضاً على ضرورة التركيز بقدر أكرب على            -٣٦
وهذه . املسـؤولية القصـوى عن أعداد كبرية من الناجني من األلغام فيما يتعلق مبسؤوليتها إزاء ضحايا األلغام األرضية                 

إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو،          : الـدول األطـراف هي    
 بيساو، - طاجيكستان، غينيا  صربيا،ونغو الدميقراطية، السلفادور، السنغال، السودان،تايلند، تشاد، مجهورية الك

هذه " فإن خطة عمل نريويبوعلى النحو املشار إليه يف . كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا، اليمن
عظم احتياجات إىل املساعدة وتوقعات الـدول ال تقـع على عاتقها املسؤولية األوىل للتصرف فحسب، بل لديها أيضاً أ              

 .)٥("باحلصول عليها

خطة  من   ٣٩ إىل   ٢٩واسترشـاداً باالستنتاجات اليت انُتهي إليها يف املؤمتر االستعراضي األول وباإلجراءات من              -٣٧
صادي العملَ  ، واصل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة ملساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي االقت           عمـل نريويب  

 من أجل وضع أهداف لتحمل مسؤولياهتا من حيث مساعدة الضحايا يف            ٢٤عـلى مسـاعدة الدول األطراف املعنية ال       
 :وُبذل جهد كبري من أجل التغلب على التحديات التالية. ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة 

 واإلجناز ووجيهة    هي اليت ردت بأهداف حمددة، قابلة للقياس       ٢٤قلـة مـن الدول األطراف املعنية ال            `١`
، وأغفل بعضها توضيح ما هو معروف أو غري معروف بشأن احلالة اليت هي              ٢٠٠٥مرتـبطة زمنياً يف     

 عليها مساعدة الضحايا؛

يف بعض احلاالت قاد املسؤولون عن إزالة األلغام اجلهود الرامية إىل وضع أهداف ملساعدة الضحايا مع                 `٢`
 اخلدمات الصحية واالجتماعية؛تواصل قليل مع اجلهات املسؤولة عن 

يف بعض احلاالت مل تتم عملية إعداد األهداف املتعلقة مبساعدة الضحايا مبراعاة اخلطط الوطنية               `٣`
 .األوسع

                                                      

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك ري وحالة استعراض س )٤(
 .٦٧ و٦٦، اجلزء الثاين، الفقرتان APLC/CONF/2004/5. األلغام

 .٥، اجلزء الثالث، الفقرة APLC/CONF/2004/5 خطة عمل نريويب )٥(
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وأقـر الرئيسان املتشاركان بأن التغلب على هذه التحديات يقتضي عمالً مكثفاً، على الصعيد الوطين، مبشاركة            -٣٨
ودعا . ٢٤األطراف املعنية، مع تقدمي بعض الدعم إىل مجيع هاته الدول األطراف املعنية ال                أكـرب عـدد ممكن من الدول        

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

 اجتماعات فردية مع املسؤولني املعنيني من أجل زيادة   الدعم يف التجهيز  ومشل  .  إىل هذه الدول األطراف    الدعم يف التجهيز  
وعند . اتومتثل عنصر آخر يف االتصال باملنظمات الدولية املعنية وغريها من املنظم          . الوعـي وحفز التنسيق بني الوزارات     

االقتضـاء، نظمت حلقات عمل مشتركة بني الوزارات جلمع اجلهات الفاعلة املعنية ملناقشة وتعزيز مواطن التحسن بشأن    
واضطلعت وحدة دعم التنفيذ بزيارات دعم متخصص إىل أفغانستان، وألبانيا، والبوسنة           . األهـداف ووضـع اخلطـط     
وأسدت بعض املشورة إىل مجيع     . ٢٠٠٦ وكرواتيا، واليمن، يف      بيساو، وطاجيكستان،  -واهلرسـك، وصـربيا، وغينيا      

 .٢٤الدول األطراف املعنية ال  

 هو متكني الدول األطراف اليت لديها أهداف واضحة من وضع خطط جيدة             دعم العمليات واهلدف من    -٣٩
 أقل البلدان   ومسـاعدة تلـك الـدول اليت تفتقر أهدافها إىل الوضوح يف وضع أهداف أكثر حتديداً، ومساعدة                

وقد أُحرز تقدم كبري    .  على املشاركة يف هذه العملية     ٢٠٠٥مشاركة يف وضع األهداف واخلطط اإلمنائية يف عام         
 بيساو وطاجيكستان واليمن،    -يف جمال تدعيم األهداف ووضع اخلطط أو تنقيحها يف أفغانستان وألبانيا وغينيا             

وتقوم الوزارات املختصة بوضع وتنفيذ     . ٢٠٠٦الفاعلة يف عام    مبشاركة الوزارات املختصة وغريها من العناصر       
 .خطط عمل يف الدول األطراف األخرى ذات الصلة، مبا فيها تايلند وأوغندا

وأوضـحت جهود الرئيسني الرامية إىل تعزيز التخطيط وحتديد األهداف على املستوى الوطين عن طريق       -٤٠
وأظهرت ردود الدول األطراف األربع والعشرين . ات للدول األطراف أن هذه املهام تشكل حتديالتنسيق الوزاري

.  ضعف االتصال والتنسيق بني الوزارات ومع أصحاب املصلحة اآلخرين         ٢٠٠٥عـلى اسـتبيان الرئيسني لعام       
وقامت أفغانستان، كدولة رائدة ومشاركة يف الرئاسة، بإطالق مبادرة لتعزيز التنسيق الوزاري بغية وضع أهداف       

ر قابلية للقياس والتحقيق وأكثر مالءمة وحتديداً زمنياً كما وضعت خطة عمل وطنية لتلبية احتياجات الناجني أكث
أغسطس /وقد وضعت اخلطة يف حلقة عمل ُعقدت يف آب        . مـن األلغام األرضية وغريهم من األشخاص املعوقني       

زم أفغانستان إطالع الدول املعنية على      وتعت. ، وشارك فيها أطراف من الوزارات املختصة وقطاع املعوقني        ٢٠٠٦
 .٢٠٠٦أبريل /ووضعت طاجيكستان أيضاً خطة عمل يف أثناء حلقة عمل وزارية ُعقدت يف نيسان. هذه التجربة

الرعاية  من خطة عمل نريويب، وهو اإلجراء الذي يدعو يف جزء منه إىل تعزيز         ٢٩ووفقـاً لإلجراء رقم      -٤١
ية، وضع رئيسا اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي            لضحايا األلغام األرض   الطارئة

واالقتصـادي، بالتشـاور مـع عدد من املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية، سبع نقاط أساسية ملقدمي                 
وهذه . ني بسبب األلغام  اإلسعافات األولية واملساعدين الطبيني يف جمال توفري اإلسعافات األولية لألشخاص املصاب          

النقاط هي إجراءات أساسية لإلسعافات األولية وميكن أن تفيد جمتمعاً بأسره يف مواجهة اإلصابات النامجة عن أي 
وأوصى الرئيسان بإدراج النقاط األساسية السبعة يف برامج التوعية مبخاطر األلغام، حبسب            . سـبب من األسباب   

ونشرت جلنة الصليب األمحر الدولية دليالً بعنوان اإلسعافات األولية . ستخدامهااالقتضاء، كوسيلة فعالة لتشجيع ا
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يف الصراعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، قصد حتسني الرعاية الطارئة اليت يوفرها مقدمو اإلسعافات األولية 
 .لضحايا األلغام والصراع املسلح

هو اإلجراء الذي يدعو إىل دعم إعادة اإلدماج االجتماعي         ، و خطة عمل نريويب   من   ٣٢وعمـالً باإلجراء رقم      -٤٢
واالقتصـادي لضـحايا األلغام، دعم الرئيسان دراسة أجرهتا اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني لتحديد املمارسات السليمة                

صول على  لإلدمـاج االقتصادي للناجني من األلغام وغريهم من األشخاص املعوقني، مع االهتمام بوجه خاص بفرص احل               
 .]ُعرضت نتائج الدراسة على االجتماع السابع للدول األطراف. [التمويل واستخدام االئتمانات الصغرية

وأصدرت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، بدعم من سويسرا وشبكة الناجني من األلغام األرضية،               -٤٣
عضاء الشاملة والفعالة لذوي الدخول املنخفضة      توفري خدمات األطراف االصطناعية وتقومي األ     تقريـرين بعنوان    

وساهم . ٢٠٠٦ يف عام    وبعـنوان دعم خدمات األطراف االصطناعية وتقومي األعضاء لذوي الدخول املنخفضة          
، وهو اإلجراء الذي يشجع املنظمات املتخصصة يف إعادة         خطة عمل نريويب   من   ٣٠الـتقريران يف اإلجراء رقم      
 .ادئ توجيهية لتنفيذ برامج األطراف االصطناعية وتقومي األعضاءالتأهيل اجلسدي على وضع مب

ومبسـاعدة أسـتراليا، أصدر الفريق العامل املعين مبساعدة الضحايا التابع للحملة الدولية حلظر األلغام                -٤٤
ير املعنون  واهليئة الدولية ملساعدة املعوقني، التقرStanding Tall Australiaاألرضية من خالل منظمتيه العضوين، 

وهذا هو التقرير   .  دولة طرفاً  ٢٤استعراض عام للحالة يف     : ٢٠٠٥مسـاعدة ضـحايا األلغام األرضية يف عام         
اإلجراء رقم ( يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة مبساعدة الضحايا      رصد التقدم احملرز  السنوي الثاين يف سلسلة هتدف إىل       

 ).خطة عمل نريويب من ٣٧

 من خطة عمل نريويب، ومها اإلجراءان اللذان يدعوان الدول          ٣٩ ورقم   ٣٨ين رقم   وعمـالً باإلجـراء    -٤٥
األطراف واملنظمات املختصة إىل االستمرار يف ضمان اإلدماج الفعال لضحايا األلغام يف األعمال املتعلقة باالتفاقية 

تماعية مسامهة فّعالة يف مجيع وضـمان مسامهة املهنيني العاملني يف جماالت الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االج     
املـداوالت ذات الصلة، أشركت تسع دول من الدول األطراف على األقل اختصاصيني يف مساعدة الضحايا يف                 

 وشارك يف هذه االجتماعات ما ال يقل عن  ٢٠٠٦مايو  /وفودهـا إىل اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف أيار        
 .ضية، كان من بينهم عضوان من أعضاء وفود الدول األطراف شخصاً من الناجني من األلغام األر١١

واستمرت اجلهود منذ االجتماع السادس للدول األطراف لتعزيز اإلطار املعياري حلماية ومراعاة حقوق              -٤٦
املعوقني مبن فيهم الناجون من األلغام األرضية، عن طريق مشاركة العديد من الدول واملنظمات املعنية يف العملية                 

 .جلارية لصياغة اتفاقية دولية بشأن حقوق املعوقنيا

 :األولويات خالل الفترة املمتدة حىت انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف

عـلى الـرغم مـن التقدم الذي أُحرز منذ االجتماع السادس للدول األطراف، ينبغي أن حتسن الدول                   -٤٧
خطة عمل  املعوقني على املستوى الوطين لاللتزامات الواردة يف        األطراف فهم املوظفني واخلرباء املختصني بقضايا       

وجيب تدعيم مشاركة خرباء الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وحقوق املعوقني يف           .  وعمل اللجنة الدائمة   نـريويب 
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اركة وجيب أن تبذل الدول األطراف واملنظمات املختصة املزيد من اجلهود لضمان مش    . األعمال املتصلة باالتفاقية  
 . الناجني من األلغام األرضية مشاركة فعالة يف التخطيط الوطين ومسامهتهم يف املداوالت اليت متسهم

وينـبغي أن تكفل الدول األطراف استخدام املوارد بكفاءة وفعالية، وخباصة يف حاالت ضعف القدرات                -٤٨
 لتحسني التنسيق بني مراكز األعمال      وهناك ضرورة . واملـوارد الالزمة لوضع وتنفيذ األهداف واخلطط الوطنية       

 .املتعلقة باأللغام والوزارات املختصة وغريها من العناصر الفاعلة األساسية يف قطاع املعوقني

  مسائل أخرى جوهرية لتحقيق أهداف االتفاقية-خامساً 

 التعاون واملساعدة -ألف 

 على استخدام املوارد بكفاءة وفعالية يف       ٢٠٠٦ركـز فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد جهوده يف عام            -٤٩
واستناداً إىل املناقشات اليت جرت يف االجتماع السادس للدول األطراف ويف           . مجـيع جوانـب تنفـيذ االتفاقية      

وأوضحت . ، أجرى منسق فريق االتصال يف النرويج مشاورات مع أهم العناصر الفاعلة التنفيذية٢٠٠٦مايو /أيار
قاطع أنه للحفاظ على مستويات التمويل املرتفعة، سيطلب أصحاب املصلحة إثباتاً ملا            هـذه املشاورات بشكل     

حتـرزه االستثمارات من تقدم ملموس حنو الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقية، بزيادة األراضي اليت يتم تطهريها               
 .سريعاً، وتراجع عدد الضحايا اجلدد، وزيادة فعالية مساعدة الضحايا

أهـم القضـايا اليت حددها فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد منذ االجتماع السادس للدول               وتشـمل    -٥٠
 :األطراف ما يلي

قـد يشـوب الدراسات االستقصائية املتعلقة بتأثري األلغام األرضية مغاالة يف التقدير أو تشويه                `١`
يل منح األولوية لالستثمارات    وينبغي بالتا . للحقائق فيما يتعلق بالنطاق اجلغرايف ملشكلة األلغام      

الـيت تقـوم بتصحيح أو حتديث بيانات الدراسات االستقصائية املتاحة وفقاً للواقع، باستخدام        
 .أدوات هتدف إىل حتديد املساحات امللغومة الفعلية اليت حتتاج إىل تطهري

ف على الوفاء   ينـبغي أن تركـز االستثمارات يف طاقة إزالة األلغام على قدرات الدول األطرا              `٢`
، مع االعتراف يف الوقت ذاته بضرورة تدعيم قدرهتا على معاجلة           ٥بالـتزاماهتا مبوجـب املادة      

 .مشكلة التلوث بالذخائر غري املتفجرة

ينـبغي أن تركز االستثمارات يف جمال مساعدة الضحايا على قدرات اإلنقاذ الفوري يف املناطق          `٣`
وينبغي حساب هذه االستثمارات على مدى      . األجل للناجني امللغومة وعلى توفري الدعم الطويل      

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

جيب أن تتم االستثمارات يف قدرات إزالة األلغام ومساعدة الناجني على حنو يعزز اهلياكل احمللية   `٤`
. ، بدالً من إنشاء كيانات لألعمال املتعلقة باأللغام بتمويل خارجي         الناشئة واملؤسسات الوطنية  

وعلى . وهذه مسألة بالغة األمهية لضمان امللكية الوطنية وتيسري زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد
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اجملـتمع املـدين احمللي دور رئيسي يف حتديد هذه املوارد ومساءلة القائمني بالعمليات الوطنيني               
 .عن أعماهلموالدوليني 

جيب أن تستند االستثمارات يف األعمال املتعلقة باأللغام إىل مبدأ أن كل دولة طرف تكون يف                 `٥`
وجيب أن ُتصاغ اإلجراءات ملواجهة الظروف . ٥وضع فريد عند وفائها بالتزاماهتا مبوجب املادة 

لعاملية لزيادة األمان   وعلى الرغم من ضرورة اتباع املبادئ التوجيهية ا       . الفـريدة بصورة رئيسية   
 .والنتائج إىل احلد األقصى، جيب أال تقيد هذه املبادئ االستجابات احمللية السليمة

واستضـافت كندا ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية احلوارات اليت أُجريت يف كانون                -٥١
 ٤٧، عمالً باإلجراء رقم      املتعلقة باأللغام والتنمية   الربط بني األعمال   بشأن   ٢٠٠٦مايو  / وأيار ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
، وهو اإلجراء الذي يشجع اجملتمع اإلمنائي الدويل على أن ميارس دوراً موسعاً بقدر ُيعتد به يف                 خطة عمل نريويب  مـن   

إىل إدماج  مايو إىل ضرورة إنشاء آلية مستمرة لدعم اجلهود الرامية          /وخلص اجتماع أيار  . األعمـال املـتعلقة باأللغام    
ومن مثّ  . الـتعاون يف األعمال املتعلقة باأللغام والتعاون يف جمال التنمية يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك ممكناً ومالئماً                 

ويتمثل اهلدف املباشر للفريق يف وضع مبادئ       . أنشئ فريق االتصال املعين بالربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية         
وعززت . ملية لتيسري دمج األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية الستكمال اآلليات املخصصة احلالية          توجيهـية وأدوات ع   

كندا واململكة املتحدة ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي الربط بني                
نة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان يف          األعمـال املـتعلقة باأللغام والتنمية يف برنامج عمل جل         

وهتدف هذه اجلهود إىل تعزيز املبادئ التوجيهية العملية واملتصلة بالسياسات          . ٢٠٠٨-٢٠٠٧االقتصـادي يف الفترة     
 . ات األمنية واإلمنائيةاملتاحة ألعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية بشأن إدراج األعمال املتعلقة باأللغام يف السياس

وقامت غواتيماال، كرئيس مشارك للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بتسليط الضوء              -٥٢
، وهو اإلجراء الذي يدعو إىل      خطة عمل نريويب   من   ٥٠، اتساقاً مع اإلجراء رقم      التعاون املتعدد األطراف  على  

وسلطت غواتيماال الضوء على أمهية . ديدة وغري تقليدية ألنشطة تنفيذ االتفاقيةبذل اجلهود لتحديد مصادر دعم ج
 ،٥دولة طرف اكتسبت قدرة من خالل جتربتها يف تنفيذ املادة           ) ب(، و ٥دولة طرف منفذة للمادة     ) أ(التعاون بني   

ة الدول األمريكية   وأظهرت منظم . منظمة دولية أو إقليمية قادرة على تيسري التعاون       ) د(جهـة ماحنـة، و    ) ج(و
والدول األطراف يف األمريكتني ريادة يف التعاون املتعدد األطراف، ومت ذلك مؤخراً عن طريق مساعدة سورينام يف 

 .٥الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

ويشمل هذا النهج   . مساعدة الضحايا ولوحـظ مـن جديـد أمهية اتباع هنٍج مزدوج للتعاون يف جمال               -٥٣
ليت تقدمها املنظمات املتخصصة أو املقدمة عرب هذه املنظمات واليت تستهدف حتديداً الناجني من األلغام    املساعدة ا 

األرضـية وغريهم من جرحى احلرب، واملساعدة يف شكل هنوج متكاملة يهدف فيها التعاون اإلمنائي إىل ضمان                 
 معلومات عن اجلهود املبذولة يف اجملال وبينما قدمت عدة دول أطراف    . حقـوق مجيع األفراد، مبن فيهم املعوقون      

األول، مل تقـدم معلومات كثرية تشري إىل أن اجلهود اليت ستفيد الناجني من األلغام األرضية يف هناية األمر ُتبذل                    
 .فعالً عن طريق التعاون اإلمنائي املتكامل
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القتصادي من جديد أنه ميكن     وأكـدت مديـرية الـتعاون اإلمنائي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا             -٥٤
وعلى الرغم من ذلك مل يقدم سوى عدد حمدود من          .  كمساعدة إمنائية رمسية   تدمري املخزونات االعتراف بأنشطة   

 .الدول األطراف املساعدة إىل الدول اليت حتتاج إليها لتدمري خمزوناهتا

 :ألطرافاألولويات خالل الفترة املمتدة حىت انعقاد االجتماع الثامن للدول ا

ينبغي أن يستمر فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد يف وضع برنامج عمل يوّجه اهتماماً واضحاً إىل كفاءة  -٥٥
وينبغي أن يظل فريق االتصال مهتدياً باالحتياجات على أرض الواقع وأن يكفل . وفعالية األعمال املتعلقة باأللغام 

 .اجلارية بشأن هذه املسألةاالستماع إىل مجيع األصوات يف احلوارات 

خطة عمل   من   ٥٠ إىل رقم    ٤٠وينبغي بذل اجلهود ملتابعة خمتلف النقاط الواردة يف اإلجراءات من رقم             -٥٦
وينبغي أن تكفل الدول األطراف إدراج إزالة .  واليت مل حتظ باالهتمام الكايف منذ املؤمتر االستعراضي األولنريويب

 خطط التنمية الوطنية، وحبسب االقتضاء، يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر،            األلغـام ومساعدة الضحايا يف    
وينبغي أن تسلّط الضوء على     . وإطـار عمل األمم املتحدة للمساعدة االمنائية، واستراتيجيات املساعدة القطرية         

اف يف هيئات اختاذ وينبغي أن توضح كيف ميكن ألدوار الدول األطر. الـتقدم احملـرز يف تنمية القدرات الوطنية    
القرار باملنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف أن تساند الدول األطراف اليت حتتاج إىل املساعدة يف الوفاء بالتزاماهتا                

 . وغريها من االلتزامات٥مبوجب املادة 

 الشفافية وتبادل املعلومات -باء 

. تقريرين أوليني متعلقني بالشفافية ] واتوفان[مـنذ االجـتماع السادس للدول األطراف، قدمت التفيا و          -٥٧
إثيوبيا، وبوتان، والرأس   :  وهي ٧دول أطراف مل تقدم بعد تقريراً أولياً مبوجب املادة          ] سبع[وهـناك بالـتايل     

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

 من االتفاقية، وردت التقارير السنوية اليت ينبغي ٧ادة  من امل٢وفـيما يـتعلق باالمتثال ألحكام الفقرة        -٥٨
إريتريا، : [التالية] ٤٦[ من مجيع الدول األطراف فيما عدا الدول ال   ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٦تقدميهـا عـن عام      

أنتـيغوا وبـربودا، أنـدورا، أوروغواي، أوغندا، بابوا غينيا اجلديدة، بربادوس، بنما، بوتسوانا، تشاد، توغو،                
 ليشيت الدميقراطية، -امايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تيمور ج

اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، جيبويت، دومينيكا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر             
 -، صربيا، غابون، غانا، غرينادا، غينيا، غينيا      غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سرياليون، سيشيل       

                                                      

ب وقت ممكن، وعلى أي األحوال، يف موعد ينبغي أن تقدم أوكرانيا تقريراً أولياً بشأن الشفافية يف أقر )٦(
، وجزر كوك يف موعد     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٨ وهاييت يف موعد أقصاه      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨أقصـاه   

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠، نوبروين دار السالم يف موعد أقصاه ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨أقصاه 
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ويف ]. )٧(بيساو، الفلبني، فيجي، الكامريون، كوستاريكا، كرييباس، ليبرييا، مايل، مالوي، ناورو، نيجرييا، نيوي
 .)٨(يف املائة] ٦٤[ يبلغ ٢٠٠٦ كان معدَّل اإلبالغ اإلمجايل يف عام ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول٢٢

 يشكل أمهية خاصة للدول ٧سادس للدول األطراف أن تقدمي التقارير مبوجب املادة        وأكـد االجتماع ال    -٥٩
ويف . ٣األطراف اليت شرعت يف الوفاء بالتزاماهتا األساسية أو اليت احتفظت بألغام مضادة لألفراد مبوجب املادة                

 :٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

جتماع السادس للدول األطراف، قد      دولة طرفاً مل تكن، عند اختتام أعمال اال        ١٢من جمموع    `١`
، قدمت كل دولة معلومات متصلة     ٤قامـت بـتدمري خمـزوهنا من األلغام وفقاً ألحكام املادة            

، ٢٠٠٦بالشفافية بشأن هذه املسألة تغطي السنة التقوميية السابقة على النحو املطلوب يف عام              
 ].إثيوبيا وصربيا وغيانا واليونان: [باستثناء الدول التالية

 دولة طرفاً مل تكن، عند اختتام أعمال االجتماع السادس للدول األطراف، قد             ٤٥من جمموع    `٢`
، قدمت كل دولة معلومات متصلة بالشفافية ٥قامت بتطهري املناطق امللغومة وفقاً ألحكام املادة 

تثناء ، باس ٢٠٠٦بشـأن هذه املسألة تغطي السنة التقوميية السابقة على النحو املطلوب يف عام              
إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا      : الـدول التالية  

 ]. بيساو، الكونغو، مالوي، النيجر، اليونان-اليوغوسالفية السابقة، صربيا، غينيا 

راف، قد دولة طرفاً مل تكن، عند اختتام أعمال االجتماع السادس للدول األط] ٧٦[من جمموع  `٣`
، قدَّمت كل دولة معلومات تتصل بالشفافية بشأن ٩قدمت تقارير عن تشريعاهتا يف سياق املادة 

، باستثناء الدول   ٢٠٠٦هـذه املسألة تغطي السنة التقوميية السابقة على النحو املطلوب يف عام             
ي، تركمانستان،  إثيوبيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، بربادوس، بوتان، بوروند       : [التالـية 

 ليشيت الدميقراطية، اجلمهورية -جـزر الـبهاما، جـزر سليمان، جزر القمر، مجهورية تيمور         
الدومينيكـية، دومينـيكا، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسييب، سان مارينو، سانت كيتس             

، فانواتو، ونيفس، سانت لوسيا، السودان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا االستوائية
 ].فنـزويال، فيجي، قربص، قطر، التفيا، ليبرييا، ملديف، ناورو، نيوي

دولة طرفاً كانت، عند اختتام أعمال االجتماع السادس للدول األطراف، قد           ] ٧٥[من جمموع    `٤`
، قدمت كل دولة معلومات ٣أفادت بأهنا احتفظت باأللغام لألسباب املسموح هبا مبوجب املادة 

إريتريا، أوروغواي، : [، باستثناء الدول التالية٢٠٠٦شفافية بشأن هذه املسألة يف عام متصلة بال

                                                      

 تقريراً بشأن الشفافية يغطي السنة التقوميية السابقة، ٢٠٠٦على الرغم من أن زمبابوي مل تقّدم يف عام  )٧(
 . التقوميية٢٠٠٥ تقريراً يغطي سنة ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٥فإهنا قدمت يف 

ُيحسب معدَّل اإلبالغ السنوي املتعلق بالشفافية بقسمة عدد الدول األطراف اليت قدمت تقريراً يف سنة  )٨(
 . كان ينبغي أن تقدِّم تقريراً يف سنة معينةمعينة على عدد الدول األطراف اليت
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بوتسـوانا، توغو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، جيبويت، السلفادور، صربيا،           
: مها] دولتان[وذكرت  ].  بيسـاو، الكـامريون، مايل، مالوي، هندوراس، اليونان        -غينـيا   

أهنما مل تتخذا بعد قراراً بشأن األلغام احملتفظ هبا وفقاً ] هورية الكونغو الدميقراطيةبوروندي ومج[
وترد يف املرفق اخلامس معلومات مستكَملة عن أعداد األلغام اليت مت االحتفاظ            . ٣ألحكام املادة   

 .(APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.2)هبا ونقلها ألسباب مسموح هبا 

لدول األطراف، قامت الدول األطراف بتعديل صيغة تقدمي التقارير املتعلقة بالشفافية           ويف االجتماع السادس ل    -٦٠
للسماح بتقدمي معلومات طوعاً، يف االستمارة دال، باإلضافة إىل احلد األدىن املطلوب من املعلومات عن األلغام احملتفظ                 

)] ٨(مثانية  [واستخدمت  .  عمل نريويب  خطة من   ٥٤، عمالً باإلجراء رقم     ٣هبـا ألسباب مسموح هبا مبوجب املادة        
ودعا رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة      . دول مـن الدول األطراف صيغة تقدمي التقارير املعدَّلة لتقدمي هذه املعلومات           

لالستفادة  ٣العامة لالتفاقية وتنفيذها الدول األطراف إىل أن تقدِّم طوعاً معلومات عن األلغام احملتفظ هبا مبوجب املادة               
ويرد يف املرفق اخلامس    . دولة طرفاً ذلك يف اجتماع اللجنة الدائمة      ) ١٧(وفعلت سبع عشرة    . )٩(مـن هـذا احملفـل     

 .(APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.2)استعراض عام للمعلومات املقدَّمة طوعاً 

مارة ياء اخلاصة بتقدمي وقد تتبادل الدول األطراف معلومات تتجاوز احلد األدىن املطلوب باستخدام االست -٦١
دولة طرفاً االستمارة ياء    ] ٤٠[ومنذ االجتماع السادس للدول األطراف، استخدمت       . ٧التقارير مبوجب املادة    

األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،        : [كوسـيلة طوعـية لتقدمي تقاريرها     
بلجيكا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، أنغوال، آيرلندا، إيطاليا، 

الدامنرك، رواندا، زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، شيلي، طاجيكستان، فرنسا، قربص، كرواتيا، 
ومن هذا اجملموع، ]. ا، هولندا، اليمنكمـبوديا، كندا، كولومبيا، ليتوانيا، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيوزيلند     

التالية االستمارة ياء لتقدمي تقارير عن املساعدة املقدَّمة لرعاية ضحايا األلغام ] ٢٨[استخدمت الدول األطراف ال  
 إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،     : [وإعـادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً      

أنغـوال، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تركيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، زمبابوي، السنغال،             
السـودان، السـويد، طاجيكستان، فرنسا، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، موزامبيق، النمسا، نيوزيلندا،             

 ]. هولندا، اليمن

                                                      

 األغراض  `١`: اقترح الرئيسان أن تقدم الدول األطراف طوعاً ثالثة بنود رئيسية من املعلومات هي             )٩(
اليت اسُتخدمت فيها األلغام احملتفظ هبا ونتيجة ذلك االستخدام، مبا يف ذلك على سبيل املثال التقنيات اليت مت تطويرها أو 

طويـرها يف جمال كشف األلغام أو إزاالهتا أو تدمريها؛ وما مت من تدريب يف جمال كشف األلغام أو إزالتها أو      جيـري ت  
 اخلطط املتعلقة مبواصلة تطوير تقنيات كشف `٢`. تدمريها؛ وعدد األشخاص الذين مت تدريبهم ومستوى ذلك التدريب

 عدد وأنواع `٣`. ٣ إىل استخدام األلغام احملتفظ هبا مبوجب املادة األلغام أو إزالتها أو تدمريها ومواصلة التدريب املؤدي
األلغـام اليت تتوقع الدولة الطرف استخدامها يف السنوات القادمة لتطوير تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها                  

 .والتدريب على هذه التقنيات
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 من خطة   ٥٥ باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، عمالً باإلجراء رقم         وأتـاح رئيسا اللجنة الدائمة املعنية      -٦٢
وحتدثت ثالث  . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢، يف   ٣ و ٢ و ١عمل نريويب، فرصة إلجراء تبادل لآلراء بشأن تنفيذ املواد          

 .وأعربت دولتان طرفان عن آرائهما بشأن جوانب أخرى للتنفيذ. ٣أو / و٢ و١دول أطراف عن املواد 

ومـنذ االجتماع السادس للدول األطراف، قدمت دولة طرف واحدة، هي بولندا، تقريراً طوعياً متصل                -٦٣
 . ٧بالشفافية، يتضمن معلومات عن مجيع املسائل ذات الصلة املذكورة يف املادة 

 من خطة عمل نريويب، نظمت بعض الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية أو            ٥٨وعمـالً باإلجراء رقم      -٦٤
وباإلضافة إىل الدول   . نظمات األخرى طوعاً مؤمترات وحلقات عمل إقليمية وموضوعية لتعزيز تنفيذ االتفاقية          امل

 اليت سبق ذكرها، عقدت ترينيداد وتوباغو حلقة عمل بشأن دور اجلماعة الكاريبية يف حتقيق أهداف االتفاقية، يف
ر الدولية حلقة دراسية عن القانون الدويل اإلنساين وعقدت األرجنتني وجلنة الصليب األمح. ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 .٢٠٠٦أغسطس /، يف آبخطة عمل نريويبكان من بني أهدافها تعزيز تطبيق 

 :األولويات خالل الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول األطراف

، وال  ٧الواردة يف املادة    جيب أن تواصل الدول األطراف أو حتسِّن، حبسب االقتضاء، امتثاهلا لاللتزامات             -٦٥
أو االحتفاظ  /أو تطهري املناطق امللغومة، و    /سـيما تلك الدول األطراف اليت تقوم بتدمري خمزوناهتا من األلغام، و           

 .٩أو اختاذ التدابري وفقاً للمادة / و٣باأللغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال -جيم 

، من بينها )ألبانيا والسنغال وكرواتيا(منذ االجتماع السادس للدول األطراف، أبلغت ثالث دول إضافية  -٦٦
دولـة كانت قد أشارت سابقاً إىل أهنا تعترب قوانينها احلالة كافية، أهنا اعتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات                  

 ٤٩وهناك حالياً .  إىل أن قوانينها احلالية كافية-ان  هي اليون-وأشارت دولة طرف واحدة . ٩الواردة يف املادة 
 دولة أخرى إىل أهنا     ٢٥وأشارت  . ٩دولـة قد أفادت بأهنا اعتمدت تشريعات يف سياق التزاماهتا مبوجب املادة             

 أهنا دولة مصدِّقة على االتفاقية أو منضمة إليها مل تبلغ بعد) ٧٧(وهناك سبع وسبعون . تعترب قوانينها احلالية كافية
ومل ُتبلغ أي من    .  أو أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية      ٩اعـتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات الواردة يف املادة          

. ٩الدول األربع اليت قامت حديثاً بالتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها بأي إجراءات متخذة مبوجب املادة                 
 ).APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.2 (٩فيذ املادة ويرد يف املرفق السادس استعراض عام لتن

ومـنذ االجـتماع السادس للدول األطراف، ظلت الدول األطراف متمسكة بالعمل سوياً لتيسري االمتثال        -٦٧
وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدِّم أي دولة طرف، منذ االجتماع السادس للدول األطراف، طلب إيضاح إىل                . لالتفاقية

، ومل تقترح أي دولة عقد اجتماع استثنائي        ٨ من املادة    ٢عات الدول األطراف وفقاً للفقرة      أي اجتماع من اجتما   
وفضالً عن ذلك، استمرت إدارة شؤون نزع السالح باألمم املتحدة يف . ٨ من املادة ٥للدول األطراف وفقاً للفقرة 

خلرباء املؤهلني املعينني لبعثات تقصي احلقائق      الوفـاء مبسؤولية األمني العام فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء ا           
ومنذ االجتماع  .  وجبنسيات هؤالء اخلرباء وبيانات مالئمة أخرى عنهم       ٨ من املادة    ٨املسـموح هبـا وفقاً للفقرة       

األرجنتني، إسبانيا،  [دولة طرفاً هي    ] ٢٠[السـادس للـدول األطراف، وردت معلومات حمدثة لقائمة اخلرباء من            
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يطالـيا، بـنما، بوركيـنا فاسو، بوليفيا، تركيا، توغو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا       أملانـيا، إ  
 ]. اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، شيلي، غيانا، قربص، كرواتيا، كينيا

 :ألطرافاألولويات خالل الفترة املمتدة حىت االجتماع الثامن للدول ا

، خطة عمل نريويب من ٦٢ إىل رقم ٥٩باإلشارة إىل التزام الدول األطراف الوارد يف اإلجراءات من رقم  -٦٨
.  من االتفاقية  ٩ينبغي أن تكفل الدول األطراف وضع واعتماد التدابري التشريعية وغريها من التدابري وفقاً للمادة               

احملظورة وكذلك احملظورات واملتطلبات احملددة يف االتفاقية يف        وينـبغي أن ُتدرج الدول العقوبات على األنشطة         
ومنذ املؤمتر االستعراضي األول، . ٧مذهبها العسكري، وأن تقدم تقريراً عن هذه املسائل وفقاً ملا تقضي به املادة            

حتتاج إىل  وستعتمد الدول األطراف اليت     . مل ُيـبلغ سـوى عدد حمدود من الدول األطراف باعتماد هذه التدابري            
 .مساعدة يف هذا اجملال على 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 جلنة التنسيقاجتمعت  -٦٩
واستمرت جلنة . طراف، منذ االجتماع السادس للدول األطرافالـلجان الدائمـة مـع عمل اجتماع الدول األ    

التنسيق يف العمل بوضوح وشفافية مع إتاحة تقارير موجزة عن كل اجتماع جلميع األطراف املعنية يف موقع مركز 
 .جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية على شبكة ويب

 ما ٢٠٠٦مايو /، حضر اجتماعات اللجان الدائمة يف أيار وراتبربنامج العمل فيما بني الد    وفيما يتعلق    -٧٠
 دولة غري طرف وعدد من املنظمات الدولية واملنظمات         ١٨ دولة طرفاً، و   ٩٧ وفداً مسجالً متثل     ٥٥٠يزيد على   

وشهدت هذه االجتماعات مناقشات بشأن تنفيذ أهم أحكام االتفاقية وبشأن ضمان استمرار            . غـري احلكومـية   
وحظيت االجتماعات مرة أخرى بدعم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام          . ملسـاعدة بشـكل جيد    الـتعاون وا  

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

ية يف   مبركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسان       وحدة دعم التنفيذ  ، اسـتمرت    ٢٠٠٦ويف عـام     -٧١
وساندت وحدة دعم التنفيذ الرئيس، . مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ االلتزامات واألهداف اليت تنص عليها االتفاقية

والرئيس املعني، والرؤساء املشاركني، ومنسقي فريق االتصال، وفريق ماحني برنامج الرعاية، والدول األطراف كل على 
وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت وحدة دعم التنفيذ، عن طريق . خطة عمل نريويبحدة، مببادرات ترمي إىل حتقيق أهداف 

 .توفري خدمات املشورة الفنية والدعم واملعلومات، الدول األطراف يف التصدي ملختلف حتديات التنفيذ

عمليات وأتاحت التربعات اليت قدمتها الدول األطراف التالية منذ االجتماع السادس للدول األطراف استمرار  -٧٢
أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بوروندي، تركيا، جنوب أفريقيا،           : [وحـدة دعـم التنفيذ    

 وحدة دعم التنفيذ  وعززت  ]. سـلوفينيا، شـيلي، الفلبني، قربص، كندا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، املكسيك، هنغاريا           
مي الدعم املتصل بعملية مساعدة الضحايا إىل جهود التنسيق الوزارية للدول            بتقد ٢٠٠٦خدماهتـا املـتاحة يف عـام        

 .األطراف اليت أفادت مبسؤوليتها عن أعداد كبرية من ضحايا األلغام، عن طريق متويل املشاريع الذي توفره سويسرا
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زمة لالجتماع السابع واختذت إدارة شؤون نزع السالح باألمم املتحدة وأستراليا وسويسرا، الترتيبات الال -٧٣
 املعنية أفرقة االتصالللـدول األطـراف مبسـاعدة وحدة دعم التنفيذ، واستمرت الدول األطراف يف استخدام      

وكما سلفت اإلشارة، أنشأت    .  وتعبئة املوارد  ٧بانضمام مجيع الدول إىل االتفاقية وتقدمي التقارير مبوجب املادة          
خطة  بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية بغية النهوض مبختلف جوانب           كندا فريق اتصال جديداً معنياً بالربط     

 . بأسلوب أكثر تركيزاًعمل نريويب

 يف إتاحة املشاركة يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية للدول األطراف اليت ال            بـرنامج الرعاية  واسـتمر    -٧٤
وقبل اجتماعات اللجان   . ختصني حلضور هذه االجتماعات   ميكنها عادة إيفاد ممثلني هلا من اخلرباء أو املوظفني امل         

 وفداً  ٦٤ دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه         ٤٢، دعا فريق ماحني الربنامج      ٢٠٠٦مايو  /الدائمـة يف أيار   
على الرعاية حلضور   )  دولة طرفاً  ٢٩(وحصل مخسة وثالثون ممثالً     . لتقدمي معلومات مستوفاة عن تنفيذ االتفاقية     

حلضور [...] دولة طرف إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه [...] ودعا فريق ماحني الربنامج . مايو/اعات أيار اجـتم 
دولة طرفاً على الرعاية حلضور االجتماع السابع       [...] ممثالً ل     [...] وحصل  . االجتماع السابع للدول األطراف   

 .للدول األطراف

، إلشراك خطة عمل نريويب  من   ٣٩ يف تطبيق اإلجراء رقم      وساعدت رعاية مندويب الدول األطراف أيضاً      -٧٥
دول أطراف معنية على    ) ٩(ووافقت تسع   . املهنيني العاملني يف جمايل الصحة واخلدمات االجتماعية يف املداوالت        

دولة طرف معنية [...] [...] واستفادت . ٢٠٠٦مايو /عرض الدعم الذي طرحه فريق املاحنني يف اجتماعات أيار
 .الدعم الذي قدمه فريق املاحنني ملشاركة هؤالء املهنيني يف االجتماع السابع للدول األطرافبعرض 

وساهم برنامج الرعاية أيضاً يف حتقيق هدف انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية، حيث عرض فريق املاحنني                 -٧٦
دولة غري طرف [...]  و٢٠٠٦و ماي/ دول غري أطراف حلضور اجتماعات اللجان الدائمة يف أيار١٠الرعاية على 

، ٢٠٠٦مايو  /وقبلت مخس دول غري أطراف هذا العرض يف أيار        . حلضـور االجـتماع السابع للدول األطراف      
مايو بشأن احلالة   / أيار ٨وقامت كل منها باستكمال آرائها بشأن االتفاقية يف اجتماع اللجنة الدائمة املعقود يف              

 .دولة غري طرف هذا العرض حلضور االجتماع السابع للدول األطراف...] [وقبلت . العامة لالتفاقية وتنفيذها

 باملسامهات اليت قدمتها الدول األطراف      ٢٠٠٦وأمكن تنفيذ العمليات املستمرة لربنامج الرعايا يف عام          -٧٧
 .]تستكمل القائمة فيما بعد[: التالية إىل برنامج الرعاية منذ االجتماع السادس للدول األطراف

  ـ ـ ــ ـ

 



اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.06-63695    060906    060906 

 السابع الجتماعا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت١١البند 
 استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

 :عمـل نريوبـيحتقيـق أهداف خطة 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير جنيف املرحلي 

 مقدم من الرئيس املعيَّن لالجتماع السابع للدول األطراف

 إضافة

APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1 
23 August 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1 
Page 2 

 

 املرفق األول

 الدول اليت صّدقت على االتفاقية أو انضمت إليها

 الدولة تاريخ القبول الرمسي تاريخ بدء النفاذ
 أفغانستان ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١ ٢٠٠٣مارس / آذار١
 ألبانيا ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ٢٠٠٠أغسطس / آب١
 اجلزائر ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١
 أندورا ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 أنغوال ٢٠٠٢يوليه / متوز٥ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١
 اأنتيغوا وبربود ١٩٩٩مارس / آذار٣ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١
 األرجنتني ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٠مارس / آذار١
 أستراليا ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 النمسا ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 جزر البهاما ١٩٩٨يوليه / متوز٣١ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بنغالديش ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠١مارس / آذار١
 بربادوس ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 بيالروس ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٤مارس / آذار١
 بلجيكا ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بليز ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بنن ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بوتان ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٦فرباير / شباط١
 بوليفيا ١٩٩٨يونيه / حزيران٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 البوسنة واهلرسك ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بوتسوانا ٢٠٠٠مارس / آذار١ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١
 الربازيل ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 بروين دار السالم ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١
 بلغاريا ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بوركينا فاسو ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بوروندي ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢ ٢٠٠٤أبريل / نيسان١
 كمبوديا ١٩٩٩يوليه / متوز٢٨ ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١
 الكامريون ٢٠٠٢بتمرب س/ أيلول١٩ ٢٠٠٣مارس / آذار١
 كندا ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 الرأس األخضر ٢٠٠١مايو / أيار١٤ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ ٢٠٠٣مايو / أيار١
 تشاد ١٩٩٩مايو / أيار٦ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١
 شيلي ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠ ٢٠٠٢ارس م/ آذار١
 كولومبيا ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠١مارس / آذار١
 جزر القمر ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ ٢٠٠٣مارس / آذار١
 )برازافيل(الكونغو  ٢٠٠١مايو / أيار٤ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١
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 الدولة تاريخ القبول الرمسي تاريخ بدء النفاذ
 جزر كوك ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١
 كوستاريكا ١٩٩٩مارس / آذار١٧ ١٩٩٩ سبتمرب/ أيلول١
 كوت ديفوار ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١
 كرواتيا ١٩٩٨مايو / أيار٢٠ ١٩٩٩مارس / آذار١
 قربص ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧ ٢٠٠٣يوليه / متوز١
 اجلمهورية التشيكية ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١
 الدامنرك ١٩٩٨يونيه / حزيران٨ ١٩٩٩مارس / آذار١
 جيبويت ١٩٩٨مايو / أيار١٨ ١٩٩٩مارس / آذار١
 دومينيكا ١٩٩٩مارس / آذار٢٦ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١
 اجلمهورية الدومينيكية ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١
 إكوادور ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 السلفادور ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 غينيا االستوائية ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦ ١٩٩٩مارس / آذار١
 إريتريا ٢٠٠١أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٢فرباير / شباط١
 إستونيا ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ ٢٠٠٤رب نوفم/ تشرين الثاين١
 إثيوبيا ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٥يونيه / حزيران١
 فيجي ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠ ١٩٩٩مارس / آذار١
 فرنسا ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 غابون ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ ٢٠٠١مارس / آذار١
 غامبيا ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٣مارس / آذار١
 أملانيا ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 غانا ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١
 اليونان ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٤مارس / آذار١
 غرينادا ١٩٩٨أغسطس / آب١٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 غواتيماال ١٩٩٩مارس / آذار٢٦ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١
 غينيا ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٨ ١٩٩٩أبريل / نيسان١
  بيساو-غينيا  ٢٠٠١مايو / أيار٢٢ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١
 غيانا ٢٠٠٣أغسطس / آب٥ ٢٠٠٤فرباير / شباط١
 هاييت ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ ٢٠٠٦أغسطس / آب١
 الكرسي الرسويل ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٩٩مارس / آذار١
 هندوراس ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤ ١٩٩٩مارس / آذار١
 هنغاريا ١٩٩٨أبريل / نيسان٦ ١٩٩٩مارس / آذار١
 آيسلندا ١٩٩٩مايو / أيار٥ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١
 آيرلندا ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 إيطاليا ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 جامايكا ١٩٩٨يوليه / متوز١٧ ١٩٩٩مارس / آذار١
 اليابان ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠ ١٩٩٩مارس / آذار١
 األردن ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٩٩مايو / أيار١
 كينيا ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣ ٢٠٠١يوليه / متوز١
 كرييباس ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠١مارس / آذار١



APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1 
Page 4 

 

 الدولة تاريخ القبول الرمسي تاريخ بدء النفاذ
 التفيا ٢٠٠٥يوليه /وز مت١ ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١
 ليسوتو ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢ ١٩٩٩يونيه / حزيران١
 ليبرييا ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣ ٢٠٠٠يونيه / حزيران١
 ليختنشتاين ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١
 ليتوانيا ٢٠٠٣مايو / أيار١٢ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١
 لكسمربغ ١٩٩٩يونيه / حزيران١٤ ١٩٩٩ديسمرب /ل كانون األو١
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 مدغشقر ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٦ ٢٠٠٠مارس / آذار١
 مالوي ١٩٩٨أغسطس / آب١٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 زيامالي ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 ملديف ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠١مارس / آذار١
 مايل ١٩٩٨يونيه / حزيران٢ ١٩٩٩مارس / آذار١
 مالطة ٢٠٠١مايو / أيار٧ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١
 مورتيانيا ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١
 موريشيوس ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٩٩مارس / آذار١
 املكسيك ١٩٩٨يونيه / حزيران٩ ١٩٩٩مارس /ار آذ١
 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ ٢٠٠١مارس / آذار١
 موناكو ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ١٩٩٩مايو / أيار١
 موزامبيق ١٩٩٨أغسطس / آب٢٥ ١٩٩٩مارس / آذار١
 ناميبيا ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٩مارس / آذار١
 ناورو ٢٠٠٠أغسطس / آب٧ ٢٠٠١فرباير / شباط١
 هولندا ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 نيوزيلندا ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 نيكاراغوا ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ١٩٩٩مايو / أيار١
 النيجر ١٩٩٩مارس / آذار٢٣ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١
 نيجرييا ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠٠٢مارس / آذار١
 نيوي ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥ ١٩٩٩مارس / آذار١
 النرويج ١٩٩٨يوليه / متوز٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 بنما ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧ ١٩٩٩أبريل / نيسان١
 بابوا غينيا اجلديدة ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١
 باراغواي ١٩٩٨نوفمرب /شرين الثاين ت١٣ ١٩٩٩مايو / أيار١
 بريو ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧ ١٩٩٩مارس / آذار١
 الفلبني ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥ ٢٠٠٠أغسطس / آب١
 الربتغال ١٩٩٩فرباير / شباط١٩ ١٩٩٩أغسطس / آب١
 قطر ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩٩أبريل / نيسان١
 رومانيا ٢٠٠٠مرب نوف/ تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠١مايو / أيار١
 رواندا ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١
 سانت كيتس ونيفس ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢ ١٩٩٩يونيه / حزيران١
 سانت لوسيا ١٩٩٩أبريل / نيسان١٣ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٢٠٠١أغسطس / آب١ ٢٠٠٢فرباير / شباط١
 ساموا ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣ ١٩٩٩مارس /آذار ١



APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.1 
Page 5 

 الدولة تاريخ القبول الرمسي تاريخ بدء النفاذ
 سان مارينو ١٩٩٨مارس / آذار١٨ ١٩٩٩مارس / آذار١
 سان تومي وبرينسييب ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١
 السنغال ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤ ١٩٩٩مارس / آذار١
 صربيا ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨ ٢٠٠٤مارس / آذار١
 سيشيل ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢ ٢٠٠٠رب ديسم/ كانون األول١
 سرياليون ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١
 سلوفاكيا ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥ ١٩٩٩أغسطس / آب١
 سلوفينيا ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٩أبريل / نيسان١
 جزر سليمان ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 جنوب أفريقيا ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٦ ١٩٩٩مارس / آذار١
 إسبانيا ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٩يوليه / متوز١
 السودان  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣ ٢٠٠٤أبريل / نيسان١
 سورينام ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١
 سوازيلند ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٢ ١٩٩٩يونيه / حزيران١
 السويد ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ١٩٩٩مايو / أيار١
 سويسرا ١٩٩٨مارس / آذار٢٤ ١٩٩٩مارس / آذار١
 طاجيكستان ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١
 مجهورية ترتانيا املتحدة ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ٢٠٠١مايو / أيار١
 تايلند ١٩٩٨نوفمرب /رين الثاين تش٢٧ ١٩٩٩مايو / أيار١
  ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور  ٢٠٠٣مايو / أيار٧ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١
 توغو ٢٠٠٠مارس / آذار٩ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١
 ترينيداد وتوباغو ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٧ ١٩٩٩مارس / آذار١
 تونس ١٩٩٩يوليه / متوز٩ ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١
 تركيا ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٤مارس / آذار١
 تركمانستان ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٩مارس / آذار١
 أوغندا ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥ ١٩٩٩أغسطس / آب١
 أوكرانيا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٠٠٦يونيه / حزيران١
لـربيطانيا العظمى   اململكـة املـتحدة      ١٩٩٨يوليه / متوز٣١ ١٩٩٩مارس / آذار١

 وآيرلندا الشمالية    
 أوروغواي ٢٠٠١يونيه / حزيران٧ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١
 فانواتو ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ ٢٠٠٦مارس / آذار١
 فنـزويال ١٩٩٩أبريل / نيسان١٤ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١
 اليمن ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١ ١٩٩٩مارس / آذار١
 زامبيا ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣ ٢٠٠١أغسطس / آب١
 زمبابوي ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨ ١٩٩٩مارس / آذار١

 



 
 
 

 

 املرفق الثاين

 ٤املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف اليت أعلنت أهنا يف صدد الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة 
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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.06-63702    140906    140906 

 السابع الجتماعا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت١١البند 
 استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

 :مـل نريوبـي حتقـيق أهداف خطة ع    
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ تقرير جنيف املرحلي 

 مقدم من الرئيس املعيَّن لالجتماع السابع للدول األطراف

 إضافة

APLC/MSP.7/2006/L.2/Add.2 
23 August 2006 
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 املرفق الرابع

  )١(برامج إلزالة األلغام/وضع خطط

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

 الـدول األطراف اليت أفادت عن جهود تبذل       
برامج وطنية إلزالة األلغام أو     /لوضـع خطط  

 للحصول على املعلومات الالزمة للقيام بذلك

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

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

 عليه االتفاقية

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

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

 عليه االتفاقية 

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

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

 عليه االتفاقية

املوعـد النهائي
إلزالــة األلغــام

تاريخ بدء النفاذ ٥مبوجب املادة   الدولة الطرف

املوعـد النهائي
إلزالـة األلغام

٥مبوجب املادة  تاريخ بدء النفاذ  الطرفالدولة 

املوعد النهائي
إلزالـة األلغام

٥مبوجب املادة  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف

املوعـد النهائي
إلزالـة األلغام

٥مبوجب املادة  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف

املوعـد النهائي
إلزالـة األلغام

٥مبوجب املادة  تاريخ بدء النفاذ الدولة الطرف
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  أفغانستان ١/٣/٠٣ ١/٣/١٣
 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 فرنسا 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 بياإثيو ١/٦/٠٥ ١/٦/١٥ السنغال ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩ النيجر ١/٩/٩٩ ١/٩/٠٩
ــة   ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩ السودان ١/٤/٠٤ ١/٤/١٤ صربيا  ١/٣/٠٤ ١/٣/١٤ ــيا مجهوري مقدون

 اليوغوسالفية السابقة
 موزامبيق ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩   

 نيكاراغوا ١/٥/٩٩ ١/٥/٠٩     بيساو-غينيا  ١/١١/٠١ ١/١١/١١ سوازيلند ١/٦/٩٩ ١/٦/٠٩ رواندا ١/١٢/٠٠ ١/١٢/١٠
اململكة املتحدة ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩ تونس ١/١/٠٠ ١/١/١٠  زامبيا ١/٨/٠١ ١/٨/١١    مالوي ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩
 يزمبابو ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩    موريتانيا ١/١/٠١ ١/١/١١    تركيا ١/٠٣/٠٤ ١/٠٣/١٤
       بريو ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩    أوغندا ١/٠٨/٩٩ ١/٠٨/٠٩

       طاجيكستان ١/٤/٠٠ ١/٤/١٠    نـزويالف ١/١٠/٩٩ ١/١٠/٠٩
       اليمن ١/٣/٩٩ ١/٣/٠٩      

                                                      

، من خالل تقدمي خطة وطنية ٧على أهنا الدول اليت قدمت توضيحات يف التقارير املقدمة مبوجب املادة " الربامج الوطنية إلزالة األلغام/الدول األطراف اليت قدمت تفاصيل عن اخلطط"ُتعّرف  )١(
 . ٥نة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها مبعلومات مستوفاة عن األعمال اليت تقوم هبا للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة اللجإلزالة األلغام أو من خالل موافاة 
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 األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا أو نقلها ألسباب جتيزها
 وموجز ملعلومات إضافية مقدمة من هذه الدول األطراف ،٣املادة 

 )١(٣ملضادة لألفراد اليت أُبلغ عن االحتفاظ هبا وفقاً للمادة األلغام ا: ١اجلدول 

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

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 الدولة الطرف

 املتحدة  األمم، احتفظ مركز    ٢٠٠٥ لغماً اليت أبلغت عنها يف عام        ١ ٠٧٦أفـادت أفغانسـتان بأنه إضافة إىل ال           
نوفمرب / ألغام إضافية من خمزون كان معداً للتدمري يف تشرين الثاين          ٥٠٥ يف أفغانستان ب       لألعمـال املتعلقة باأللغام   

العمل املتعلق باأللغام يف    ، وسـلمت وكالـة التدريب للمتابعة والتقييم، وهي شريك تنفيذ سابق لربنامج              ٢٠٠٥
 وذلك عقب   ٢٠٠٥ يف عام    األمم املتحدة مركز  راض التدريب إىل     ألغام إضافية استخدمت ألغ    ٣٠٦،  أفغانسـتان 

 .انتهاء برناجمها التدرييب

 أفغانستان  ١ ٠٧٦ ١ ٨٨٧

 اجلزائر ١٥ ٠٣٠ ١٥ ٠٣٠ 

 أنغوال ١ ٣٩٠ ١ ٤٦٠ 

                                                      

 بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت حتتفظ هبا ٧ للمادة  أو قبل ذلك، وفقا٢٠٠٦ًهذا اجلدول ال يتضمن سوى تلك الدول األطراف اليت مل تبلغ يف عام  )١(
 ". صفر" هو ٣وفقاً للمادة 
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 األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

أبلغـت األرجنتني بأن البحرية احتفظت بألغام ألنشطة التدريب على تدمري األلغام املضادة لألفراد، وبصفة أخص                
 ألغام  ٦١٠وسيؤدي وضع برنامج تدريب سنوي إىل تدمري ال           . دريب مهندسي مشاة البحرية على تقنيات التدمري      لت

.  لغماً ألغراض التدريب   ٧٠، استخدمت البحرية    ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠١٢الباقية اليت حتتفظ هبا البحرية حبلول عام        
وبدء تطوير  . األلغام واملتفجرات والتعامل معها   وحيـتفظ اجلـيش بألغام لتطوير مركبة ذاتية التشغيل للكشف عن            

ومل ُتدمر أية ألغام يف . واملركبة حالياً يف طور التجميع.  وأهنى نصف مراحل اإلجناز٢٠٠٤مارس / آذار١املركبة يف 
 .٢٠٠٥إطار هذا املشروع خالل عام 

اختبار عبوات لتدمري الذخائر غري     وحيـتفظ بألغـام أيضاً معهد القوات املسلحة للبحوث العلمية والتقنية من أجل              
 . لغماً يف حقول التجريب١٤، ُدّمر ٢٠٠٥ويف عام . األلغام/املنفجرة

 األرجنتني ١ ٦٨٠ ١ ٥٩٦

أبلغـت أسـتراليا بأهنا ستستعرض وتقيم بانتظام مستويات ما لديها من خمزون، وبأهنا حتتفظ بكمية معقولة فقط                  
وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت أستراليا أن      . يزيد عن هذه املخزونات   للتدريـب، وستدمر على أساس مستمر كل ما         

 .التدريب جتريه مدرسة املهندسني العسكريني
 أستراليا ٧ ٣٩٥ ٧ ٢٦٦

 بنغالديش ١٥ ٠٠٠ ١٤ ٩٩٩ 

 بيالروس ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠ 
لصف  لغماً يف كلية اهلندسة، لتعليم الضباط وضباط ا        ١٨،  ٢٠٠٥أبلغـت بلجـيكا بأهنـا اسـتخدمت يف عام           

 لغماً لتدريب   ٣٣٨واألشـخاص العـاديني مثل املتخصصني يف إبطال مفعول الذخائر املتفجرة وبأهنا استخدمت              
 .وحدات القتال اهلندسية يف جمال إزالة األلغام والتوعية بشأهنا

 بلجيكا ٤ ١٧٦ ٣ ٨٢٠

 بنن  ٣٠ 
  )٢(بوتان   

                                                      

 . من االتفاقية٧بعد تقريراً شفافاً مبوجب املادة مل تقدم بوتان  )٢(
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age 5  األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 )٣(البوسنة واهلرسك ٢ ٧٥٥ ١٧ ٤٧١ 
 )٤(بوتسوانا   

بلغـت الـربازيل بأن األلغام اليت حتتفظ هبا خمصصة للتدريب الذي ميكِّن للقوات املسلحة الربازيلية من املشاركة                  أ
وأفادت، إضافة إىل ذلك، أن اجليش قرر االحتفاظ هبذه األلغام          . مشـاركةً مالئمـة يف أنشطة دولية إلزالة األلغام        

 .٢٠١٩عام املضادة لألفراد لتدريب أفرقة إزالة األلغام حىت 
 الربازيل ١٦ ١٢٥ ١٥ ٠٣٨

أبلغـت بلغاريـا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن األلغام احملتفظ هبا حىت اآلن قد                  
اسـتخدمت ألغراض تدريب العلماء املهندسني الذين يشاركون يف بعثات يف اخلارج ولدراسة آثار تلك                

 .لوجيات للكشف عن األلغام اجملنحةاأللغام املدمرة وتطوير تكنو
ويـدرَّب املتخصصون يف اهلندسة والضباط وضباط الصف التابعون للقوات املسلحة البلغارية على مسائل              
تـتعلق بتحديد األلغام املضادة لألفراد، وإزالتها وتدمريها، يف كلية أركان الدفاع، ويف اجلامعة العسكرية               

 .ابعة للقوات املسلحة البلغاريةالوطنية ويف وحدات املهندسني الت
ويستهدف التدريب التوعية باخلصائص التكتيكية والتقنية لأللغام، والتوعية بتقنيات إزالة األلغام وتطبيقها يف 
حقـول األلغـام املتروكة عقب العمليات العسكرية خالل عمليات حفظ السالم، وإبطال مفعول األلغام               

 . اليت تستخدم كمكون جلهاز متفجر مرجتلالفردية واأللغام املضادة لألفراد

 بلغاريا ٣ ٦٧٦ ٣ ٦٧٦

 )٥(بوروندي   

 )٦(الكامريون ٣ ١٥٤  

                                                      

 ٣صمامات وأن العدد اإلمجايل لأللغام مبوجب املادة         هي ألغام غري جمهزة ب     ٣ لغماً من األلغام اليت أبلغت عنها مبوجب املادة          ٤٣٣، أفادت البوسنة واهلرسك بأن      ٢٠٠٥يف عام    )٣(
 .هو أكرب من العدد املبلَّغ عنه سابقاً، وذلك ألن هذا العدد يشمل األلغام اليت احتفظت هبا شركات إزالة األلغام ومل يسبق أن أُبلغ عنها

 .ومل تقدم منذ ذلك احلني أي معلومات حمدَّثة. أللغاممن ا" كمية صغرية" أهنا ستحتفظ ب  ٢٠٠١أفادت بوتسوانا يف تقريرها املقدم يف عام  )٤(

 .، أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا ال يزال معلقا٢٠٠٦ً و٢٠٠٥أبلغت بوروندي يف تقريريها املقدمني عامي  )٥(

 .٤ و٣  ذاهتا اليت حتتفظ هبا مبوجب املادتني٣ ١٥٤ عن األلغام ال  ٢٠٠٥أبلغت الكامريون يف تقريرها املقدم يف عام  )٦(
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 األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

أبلغت كندا بأهنا احتفظت بألغام حية مضادة لألفراد لدراسة آثار انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود               
وعلى سبيل املثال، تساعد    . أللغام الربية على إجراءات نزع فتيل األلغام احلية املضادة لألفراد وإثبات أثر ا          

األلغـام احلية على حتديد ما إذا كانت البزات واألحذية والدروع حتمي على النحو الوايف العاملني يف جمال   
وتستخدم األلغام احلية مؤسسة البحوث التابعة لوزارة الدفاع ومقرها سافيلد، ألربتا كما            . إزالـة األلغام  

ومتثل وزارة الدفاع الوطين املصدر الوحيد . ب عسكرية خمتلفة يف مجيع أحناء كنداتستخدمها مؤسسات تدري
ومل تستخدم كندا ألغاماً . لأللغام املضادة لألفراد اليت ميكن أن تستخدمها الصناعة الكندية الختبار املعدات

فقد . ٢٠٠٥يم يف عام مضادة لألفراد ألغراض البحث والتطوير يف جمال التدمري أو ألغراض االختبار والتقي      
األلغام، وخباصة صفيفتا كشف معادن بطلب من  عن   الكشفاسـُتخدم املخـزون القائم الختبار معدات        

وختطط كندا الختبار صفيفيت كشف معادن إضافيتني واستخدام األلغام احلية الختبار           . املستفيدين النهائيني 
 .٢٠٠٦معدات الوقاية الشخصية يف عام 

 لغماً مضاداً لألفراد من أفغانستان لتدريب اجلنود الكنديني على األلغام           ١٣٥تحويل  كمـا أبلغت كندا ب    
 وذلك من أجل    )M14( لغماً مضاداً لألفراد     ٥٠وُدمر  . املضادة لألفراد اليت يواجهوهنا حالياً يف أفغانستان      

 . لغم املضادة لألفراد اليت حّددهتا وزارة الدفاع الوطين٢ ٠٠٠البقاء ضمن حدود ال  

 كندا ١ ٩٠٧ ١ ٨٥٧

 )٧(الرأس األخضر   

                                                      

 . من االتفاقية٧مل يقدم الرأس األخضر بعد تقريراً شفافاً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )٧(
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age 7  األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

، ُنظمت ٢٠٠٥ويف عام   . أبلغت شيلي بأن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا ختضع ملراقبة اجليش والبحرية           
دورات تدريبـية تناولت الكشف عن األلغام املضادة لألفراد وإزالتها وتدمريها لصاحل مزيلي األلغام، وقد               

 يف دورة ثانية بوحدة ١٠رة أوىل مبدرسة اجليش للمهندسني العسكريني وشارك  يف دو٢٥شـارك مـنهم    
وُنظمت دورة تدريبية تناولت إزالة األلغام ألغراض إنسانية لصاحل وحدة إزالة األلغام . آريكا إلزالة األلغام

اء القدرات لصاحل    لغماً حمتفظاً هبا يف إطار أنشطة بن       ٢٩، ُدمر ما جمموعه     ٢٠٠٥ويف عام   . التابعة للبحرية 
 . مزيل ألغام٤٣

وتضم تلك األنشطة   .  يف إطار أنشطتها التدريبية    ٢٠٠٦ لغم آخر يف عام      ٣٠٠وتعـتزم شـيلي استخدام      
دورات تدريبـية يف الكشف عن األلغام املضادة لألفراد وإزالتها وتدمريها لصاحل الكتيبتني اهلندسيتني آذابا      

 . إزالة األلغام لصاحل الكتيبة اهلندسية آتاكاماوبونتا آريناس، ودورة تدريبية تناولت

 )٨(شيلي ٥ ٨٩٥ ٤ ٥٧٤

 كولومبيا ٨٨٦ ٨٨٦ 
 مجهورية الكونغو ٣٧٢ ٣٧٢ 

، وخالل اختبار وتقييم آالت إزالة األلغام على مضلع االختبار يف           ٢٠٠٥أبلغـت كرواتـيا أنـه يف عام         
واسُتخدمت تلك األلغام .  لغما١٦٤ً باستخدام وتدمري. CROMAC-CTDT Ltdسريوفيتش، قامت شركة 

 "M-FV-1200"، ومكنة   "MINE-WOLF" مكنة   -، أدوات عمل  MT-01""حفارة  : الختبار املكنات التالية  
وتقدر كرواتيا  . "ORKA"وحفارة  " MV-10"ومكنة  " MVR-01"ومكـنة   " M-FV2500/580"ومكـنة   

 . لغما١٧٥ً ب  ٢٠٠٦احتياجاهتا من األلغام املضادة لألفراد يف عام 

 كرواتيا ٦ ٤٠٠ ٦ ٢٣٦

                                                      

، فاخنفض جمموع األلغام احملتفظ هبا      ٣ لغماً كانت حتتفظ هبا مبوجب املادة        ١ ٢٩٢، أهنا دمرت    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩أبلغت شيلي، يف مذكرة شفوية مؤرخة        )٨(
 . لغما٤ً ٥٧٤ليبلغ 
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 األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

أبلغت قربص اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن جهاز احلرس الوطين استخدم األلغام     
ومشل التدريب تقنيات تعقب األلغام املضادة لألفراد والكشف عنها، . احملـتفظ هبا ألغراض تدريب جمندين     

مال التدريب، ُجمعت كافة األلغام املضادة لألفراد وُخزنت يف مستودعات وعقب استك. وإزالتها وتدمريها
وأبلغت قربص أنه ميكن أن تستخدم األلغام الختبار وسائل ونظم جديدة لتعقب    . ُصـممت خصيصـاً هلا    

 .األلغام املضادة لألفراد والكشف عنها

 قربص ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠

، ورغم أنه ال توجد خطة عمل حمددة بشأن         ٢٠٠٥رغـم أنه مل تستخدم ألغام ألغراض التدريب يف عام           
كيفـية اسـتخدام األلغـام احملتفظ هبا، فإن املبدأ يتمثل يف استخدامها ألغراض تدريب وحدات الذخائر                 

 .املهندسني للكشف عن األلغام املضادة لألفراد وتدمريها/املتفجرة
 اجلمهورية التشيكية ٤ ٨٢٩ ٤ ٨٢٩

 مجهورية الكونغو    
 )٩(راطية  الدميق

أبلغـت الدامنرك بأهنا أزالت أسالك التعثر وجهاز سلك التعثر من ألغام كالي مور الدامنركية واستعاضت                
وأبلغت الدامنرك بأهنا . وال ميكـن اآلن تفجري األلغام إال بالتحكم من بعد . عـنها مبفجـرات كهربائـية     

 عن آثار األلغام املضادة لألفراد لكل من        تقدمي عرض : اسـتخدمت األلغام اليت حتتفظ هبا على النحو التايل        
ُجنِّد أثناء التدريب؛ وأثناء تدريب الوحدات اهلندسية لالضطالع باملهام الدولية، وتدريب املوِجهني يف جمال 
التوعـية باأللغام على التعامل مع األلغام املضادة لألفراد؛ وأثناء تدريب وحدات إزالة الذخائر، تستخدم               

 . لألفراد يف تفكيك الذخائراأللغام املضادة

 الدامنرك ١ ٩٨٩ ٦٠

 جيبويت ٢ ٩٩٦  
 إكوادور ٢ ٠٠١ ٢ ٠٠١ 

 السلفادور ٩٦ ٩٦ 
 )١٠(غينيا االستوائية   

                                                      

 . أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا معلق٢٠٠٦فادت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تقريرها املقدم يف عام أ )٩(

 . من االتفاقية٣مل تقدم غينيا االستوائية تقريراً شفافاً مبوجب املادة  )١٠(
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age 9  األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 )١١(إريتريا ٩  

 )١٢(إثيوبيا   
م، اختبار أجهزة الكشف عن األلغا    ) ١: (أبلغت فرنسا بأن األلغام احملتفظ هبا لديها استخدمت لألغراض التالية         

. MMSR-SYDERAاأللغام طورته شركة أجهزة بيغاز ونظام       عن   الكشف، وهو روبوت    "لغم بيكر "مبـا فيها    
اختبار األحذية الواقية من األلغام املضادة لألفراد،       ) ٣(تقييم التهديد الذي تشكله األلغام املضادة لألفراد، و       ) ٢(
مري األلغام، منها املفجر املراقب بالراديو الذي يهدف إىل اختبار أجهزة تد) ٥(اختبار أجهزة إزالة األلغام و  ) ٤(و

 .التمكني من تدمري الذخائر غري املنفجرة، مبا فيها األلغام، يف املوقع أو يف ثغرة العصف

 فرنسا ٤ ٤٥٥ ٤ ٢١٦

 األلغام املضادة   أبلغـت أملانـيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه منذ بدء إدارة جمموعة               
 لغماً حمتفظاً هبا أساساً الختبار      ٥٥٠ التابع للقوات املسلحة االحتادية، اسُتخدم زهاء        ٩١لألفراد يف املركز التقين     

التدابري الوقائية ملركبات القوات املسلحة االحتادية واختبار وتقييم املعدات امليكانيكية للمساعدة على إزالة األلغام 
 .سلحة االحتادية والربنامج الدويل لالختبار والتقييم إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةلصاحل القوات امل

 أملانيا ٢ ٤٩٦ ٢ ٥٢٥

 )١٣(اليونان ٧ ٢٢٤  
 )١٤( بيساو-غينيا    

 )١٥(غيانا   

                                                      

 . غري جمهزة بصمامات٣  أن األلغام اليت احتفظت هبا مبوجب املادة٢٠٠٥أفادت إريتريا يف تقريرها املقدم يف عام  )١١(

 . من االتفاقية٧مل تقدم إثيوبيا تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )١٢(

 .٣ معلومات عن األلغام احملتفظ هبا مبوجب املادة ٢٠٠٦ال يتضمن التقرير الذي قدمته اليونان يف عام  )١٣(

 .تفظ بعدٍد حمدود جداً من األلغام املضادة لألفراد أهنا ستح٢٠٠٥ و٢٠٠٤ بيساو يف تقريريها املقدمني يف عامي -بينت غينيا  )١٤(

 . من االتفاقية٧مل تقدم غيانا بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )١٥(
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 األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

مرت  دُ M-4 لغماً من طراز     ١١أبلغت هندوراس اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن           
تدريب العاملني يف جمال : وتتضمن خطط استعمال األلغام احملتفظ هبا ما يلي      . ٢٠٠٥أثناء التدريب يف عام     

اهلندسة على دعم عمل إزالة األلغام يف البلدان املوبوءة باأللغام، والتدريب على التعامل مع حاالت األلغام                
 .املبلغ عنها يف هندوراس

 )١٦(هندوراس  ٨١٥

 نداآيرل ٨٥ ٧٧ 
 إيطاليا ٨٠٦ ٨٠٦ 

 لغماً خالل الفترة قيد االستعراض ألغراض التعليم والتدريب يف جمال         ١ ٥٩٦أبلغت اليابان أهنا استهلكت     
 اليابان ٦ ٩٤٦ ٥ ٣٥٠ .الكشف عن األلغام وإزالتها، ولتطوير أجهزة الكشف عن األلغام ومعدات إزالة األلغام

 األردن ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ 
 )١٧(كينيا  ٣ ٠٠٠ 

 )١٨(التفيا ٢١ ١ ٣٠١ 

 لكسمربغ ٩٥٦ ٩٥٦ 
 )١٩(مالوي ٢١  

 )٢٠(مايل ٦٠٠  

                                                      

 . لغما٨٢٦ً بأهنا حتتفظ ب  ٢٠٠٤وأبلغت هندوراس يف عام . ٢٠٠٥مل تقدم هندوراس أي معلومات حمدثة يف عام  )١٦(

 . لغم٣ ٠٠٠ بأهنا حتتفظ ب  ٢٠٠٤وأبلغت كينيا يف عام . ٢٠٠٥عام مل تقدم كينيا أي معلومات حمدثة يف  )١٧(

 . كانت معلومات تطوعت هبا يف تقرير قدمته قبل انضمامها إىل االتفاقية٢٠٠٥املعلومات الواردة من التفيا يف عام  )١٨(

 ".زائفة" هي يف الواقع ألغام ٣املادة  أن األلغام اليت أبلغت عن احتفاظها هبا مبوجب ٢٠٠٥أفادت مالوي يف تقريريها املقدمني يف عام  )١٩(

وعليه، فإن الرقم الفعلي    .  لغم مضاد للدبابات   ٣٠٠ لغم، فقد كان من ضمنه       ٩٠٠ كان   ٢٠٠٤مـع أن العـدد املبلَّّغ عنه يف التقرير النهائي للمؤمتر االستعراضي األول لعام                )٢٠(
 . لغم٦٠٠لأللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا هو 
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age 11  األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 لغماً احملتفظ هبا، ٧٢٨أبلغت موريتانيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه من بني ال  
دما ُتدمر األلغام    ألغراض أنشطة التدريب أيضاً عن     ٦٤٣ لغماً يف مراكز تدريب وستستخدم       ٨٥يوجـد   

 .احملتفظ هبا يف مراكز التدريب
 )٢١(موريتانيا ٧٢٨ ٧٢٨

أبلغت مجهورية مولودوفا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه نظراً إىل أنه ال تتوفر                
فقد استخدمت مجيع لدى مولدوفا القدرة على استحداث تقنيات الكشف عن األلغام أو إزالتها أو تدمريها، 

األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا حصراً يف تدريب األفراد العسكريني من كتائب املهندسني وحفظ السالم               
. ومل ُتدمر أية ألغام خالل أنشطة التدريب      . التابعة للقوات املسلحة املولدوفية، وكذلك من كتائب املشاة       

 .بعة لوزارة الدفاعوأجرى التدريب مهندسون من إدارة الدعم التا
 ٦٠٠ مزيل ألغام و٣٨، ُدرب ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣١ إىل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١وخالل الفترة من 

 السالفي الذكر خصيصاً ٣٨وأُعد مزيلو األلغام ال  . التابع لوزارة الدفاع" مركز تدريب بولبواكا"جندي يف 
 منهم مباشرة خالل السنة املاضية ١١وعمل . يف اخلارجللمشاركة يف بعثات حفظ السالم وحتقيق االستقرار 

يوليه /وسينتشر يف متوز. يف أنشطة إزالة األلغام وتطهري العراق منها يف إطار القوات الدولية لتحقيق االستقرار
 . تسعة مزيلي ألغام إضافيني يف العراق لألغراض ذاهتا٢٠٠٦

باللجوء مثالً إىل أجهزة حماكاة األلغام     (غري التقليدي   وحيـث إنه سيلجأ يف املستقبل القريب إىل التدريب          
وليس إىل التدريب التقليدي، قررت حكومة مولدوفا       ) املضـادة لألفراد وغريها من الربجميات ذات الصلة       

 .٢٠٠٦أخرياً تدمري مجيع األلغام احملتفظ هبا يف عام 

 مولدوفا ٢٤٩ ٢٤٩

 موزامبيق ١ ٤٧٠ ١ ٣١٩ 
 اناميبي ٦ ١٥١ ٣ ٨٩٩ 

                                                      

 .٤ كانت قد أبلغت عنها كذلك مبوجب املادة ٣ مبوجب املادة ٢٠٠٦ و٢٠٠٥لغت عنها موريتانيا يف تقريريها املقدمني يف عامي األلغام اليت أب )٢١(
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 األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

أبلغـت هولندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأن الربامج التدريبية اليت ُتستخدم هلا األلغام                  
احملتفظ هبا، تتألف من توعية مجيع األفراد العسكريني باأللغام، ومن التدريب على كيفية التصرف يف منطقة ملغومة                 

ويشكل هذا التدريب جزءاً من كل تدريب عسكري يف هولندا، وُيكثف       . ن منها واإلجراءات املتخذة للخروج اآلم   
كما يدرَّب  .  عسكري التدريب األويل على التوعية     ٧ ٠٠٠ويتلقى سنوياً زهاء    . قـبل مجيع عمليات نشر اجلنود     

ريها من املناطق    مهندساً عسكرياً سنوياً على إبطال مفعول األلغام املضادة لألفراد، وتطهري حقول األلغام وغ             ٤٥٠
وترمي البحوث اجلارية إىل    . وإضافة إىل ذلك، أبلغت هولندا بأهنا حتتفظ بألغام ألغراض التطوير التقين          . امللغومـة 

وال يوجد لدى هولندا    . تطويـر تكنولوجيات جديدة حمسنة للكشف عن األلغام وإلزالتها، فضالً عن ألغام حماكاة            
 .طط لالستعاضة عن األلغام احملتفظ هبا حالياً بألغام حماكاة مىت تيّسر ذلكبعد ألغام احملاكاة هذه، إال أهنا خت

 هولندا ٣ ١٧٦ ٢ ٨٧٨

ويف تشرين  .  لغماً خالل التدريب أثناء الفترة قيد االستعراض       ١٩أبلغـت نـيكاراغوا بأهنـا دمـرت ما جمموعه           
. ية على إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية خالل دورة تدريبPPMI-SR11 ألغام من فئة ٥ دمِّرت ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

، الستعماهلا )الشحنة واملفجِّر(، وأُزيلت أجزاؤها املتفجرة    PMN لغماً من طراز     ١٤وإضافة إىل ذلك، أُبطل مفعول      
وميكن اعتبار تلك . ألغـراض التدريب جمدداً والتحقق من أجهزة الكشف املستخدمة يف خطوط العمليات األمامية    

ـ    رة أو غري صاحلة لالستعمال، بسب تدمري األجزاء اليت أُزيلت منها وال ميكن إعادة جتميعها فتستعيد           األلغـام مدم
 .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(نداروا ١٠١ ١٠١ 

 )٢٣(سان تومي وبرينسييب   

                                                      

 . كانت قد انُتزعت من حقول لأللغام من أجل االحتفاظ هبا ألغراض التدريب١٠١ وعددها ٣أفادت رواندا أن األلغام املُعلن عنها مبوجب املادة  )٢٢(

 . من االتفاقية٧ تومي وبرينسييب بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة مل تقدم سان )٢٣(
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age 13  األلغام اليت أبلغ عن 

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 صربيا ٥ ٠٠٠  

 سلوفاكيا ١ ٤٢٧ ١ ٤٢٧ 
 سلوفينيا ٢ ٩٩٤ ٢ ٩٩٣ .دمرت الكتيبة اهلندسية الرابعة عشرة لغماً واحداً ألغراض تعليمية خالل الفترة قيد االستعراض

 جنوب أفريقيا ٤ ٣٨٨  

 إسبانيا ٢ ٧١٢ ٢ ٧١٢ 
 )٢٤(السودان ٥ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ 

 سورينام ١٥٠ ١٥٠ 
 لغماً دون صمامات ٣٢٨ وTruppmina10 لغماً من طراز  ٥٦،  ٢٠٠٥أبلغـت السـويد بأهنا استخدمت يف عام        

 السويد ١٤ ٧٩٨ ١٤ ٤٠٢ .  ألغراض تدريب األفرادTrampmina 49 B لغماً من طراز ٣٣١و

وعلى عمليات تدمريها لصاحل أفرقة  لغماً خالل التدريب على إزالة األلغام      ٣٠،  ٢٠٠٥دمرت طاجيكستان يف عام     
 POMZ2 ألغام من طراز   ١٠، و PMN من طراز    ١٠ومشلت األلغام املدمرة    . االستقصـاء وأفرقة إزالة األلغام يدوياً     

 موظفاً من برنامج    ١٥٠ ألغراض تدريب    ٢٠٠٦وستدّمر ألغام إضافية يف عام      . OMZ-72 ألغـام من طراز      ١٠و
 . كلباً للكشف عن األلغام١٢اإلجراءات املتعلقة باأللغام و

 طاجيكستان ٢٥٥ ٢٢٥

                                                      

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

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 لغماً مضاداً   ٣٦٩أبلغت مجهورية ترتانيا املتحدة اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأهنا حتتفظ ب                 
 ويدرب هذا املشروع جرذاناً للكشف عن     . APOPO لغماً ملشروع    ٧٧٧لألفـراد ألغـراض تدريب اجلنود و ب           

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

تحدة حتتفظ   لغماً احملتفظ هبا، وبالتايل فإن مجهورية ترتانيا امل        ٧٧٧ لغماً من بني ال        ٤٤ APOPOواستخدم مشروع   
ومنذ أن التزمت بلدان منطقة البحريات الكربى باستعمال        .  من األلغام املضادة لألفراد    ١ ١٠٢حالـياً مبا جمموعه     

جـرذان الكشف عن األلغام ضمن جهودها الرامية إىل إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، تعتزم حكومة ترتانيا زيادة               
 .لالستجابة لطلب تلك البلدانعدد جرذان الكشف عن األلغام املدربة 

 مجهورية ترتانيا املتحدة ١ ١٤٦ ١ ١٤٦

 تايلند ٤ ٩٧٠ ٤ ٧٦١ 
 

 مجهورية مقدونيا  ٤ ٠٠٠ صفر
 )٢٥( اليوغوسالفية السابقة

 )٢٦(توغو   

 تونس ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ 
 تركيا ١٦ ٠٠٠ ١٥ ١٥٠ 

نفيذها بأهنا استخدمت األلغام احملتفظ هبا ألغراض       أبلغـت أوغـندا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وت          
التدريـب عـلى الكشف عن األلغام وإزالتها وتدمريها ولتقدمي تدريب لتجديد مهارات مهندسي اجليش يف القيام              

وإضافة إىل ذلك، قُدِّم تدريب سابق لالنتشار دام        . بعملـيات االستجابة الحتياجات التخلص من املعدات املتفجرة       
 مهندساً من   ٢٠سابيع للكشف عن األلغام ألغراض إنسانية وإزالتها والتخلص من املعدات املتفجرة لصاحل             ثالثـة أ  

 . مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام/مهندسي اجليش املعارين إىل مكتب رئيس الوزراء

 أوغندا ١ ٧٦٤ 

                                                      

 .٣ لغم اليت كانت حتتفظ هبا مبوجب املادة ٤ ٠٠٠، ال  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠فية السابقة أهنا دمرت بتاريخ مجهورية مقدونيا اليوغوسالأبلغت  )٢٥(

 . لغما٤٣٦ًوأبلغت توغو بأهنا حتتفظ ب  . ٢٠٠٥مل تقدم توغو أية معلومات حمدثة يف عام  )٢٦(
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 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 الدولة الطرف

 اململكة املتحدة ١ ٩٣٧ ١ ٧٩٥ 
 )٢٧(أوروغواي   

 )٢٨(فانواتو   
 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                 
 زمبابوي ٧٠٠  .وتعليمهم طريقة الكشف عنها والتعامل معها وإبطال مفعوهلا وتدمريها يف حقول ألغام زمبابوي

 

                                                      

 . لغم٥٠٠هنا حتتفظ ب   أ٢٠٠٤وكانت قد أبلغت يف عام . ٢٠٠٥مل تقدم أوروغواي أي معلومات حمدثة يف عام  )٢٧(

 . من االتفاقية٧مل تقدم فانواتو بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )٢٨(
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 )٢٩(٣األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول عن نقلها وفقاً للمادة : ٢اجلدول 

 الدولة األلغام املبلَّغ عن نقلها معلومات إضافية

 كندا ١٣٥ .ُنقلت من أفغانستان ألغراض التدريب والتطوير
 إىل مركز البحوث املشتركة التابع للمفوضية األوروبية يف         نقلت هذه األلغام الثمانية   . مل يـنقل أي لغم خارج األراضي اإليطالية       
 ).إيطاليا(املركز العاملي للبيانات بشأن األهباء اجلوية 

 إيطاليا ٨

 موزامبيق ١٥١ . ٢٠٠٥يونيه / لغماً كانت متلكه قوات الدفاع اجلوي، حيث إن الربنامج املعجل إلزالة األلغام انتهى يف حزيران١٥١ُدمِّر 
 لغماً باطالً ُنقلت إىل ١٤ نقلها اجليش إىل الوحدة الفنية املشتركة من أجل تدريب الكالب على الكشف عن األلغام و    لغمـاً  ٤٦

 .الفيالق اهلندسية ملعايرة كاشفات األلغام وتدريب وحدات إزالة األلغام
 نيكاراغوا ٦٠

وحدات املهندسني التابعة لوزارة الدفاع يف كانون ُنقلـت مـن مـرافق التخزين التابعة هلياكل قوات مجهورية طاجيكستان إىل           
 .وعثرت هياكل القوات على هذه األلغام وأزالتها نتيجة أعمال مكافحة اجلرمية. ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 طاجيكستان ٨٠

 

                                                      

 . منذ االجتماع السادس للدول األطراف٣ال يتضمن هذا اجلدول سوى تلك الدول األطراف اليت أبلغت عن األلغام املنقولة وفقاً للمادة  )٢٩(
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 ٩حالة التدابري القانونية اليت اختذهتا الدول األطراف مبوجب املادة 
بعد أهنا اعتمدت تشريعات مبوجب شروط التشريع        تبلغ األطراف اليت مل     الدول

  أو أن قوانينها احلالية كافية٩اليت تقضي هبا املادة 
 ٩ عن استيفاء املتطلبات التشريعية مبوجب املادة أبلغت األطراف اليت الدول

 يف إطار االلتزامات اليت     تشريعاتألطراف اليت أبلغت عن اعتماد      الدول ا  -ألف
 ٩تقضي هبا املادة 

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

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

 أفغانستان ■
 أنغوال ■
 أنتيغوا وبربودا ■
 األرجنتني ■
 جزر البهاما ■
 بنغالديش ■
 بربادوس ■
 بنن ■
 بوتان ■
 بوليفيا ■
 بوتسوانا ■
 بروين دار السالم ■
 بوروندي ■
 الكامريون ■
 الرأس األخضر ■
 تشاد ■
 شيلي ■
 جزر القمر ■
 الكونغو ■
 جزر الكوك ■
 كوت ديفوار ■
 قربص ■
 مجهـورية الكونغو ■

 الدميقراطية 
 جيبويت ■
 دومينيكا ■

 السنغال ■
 سيشيل ■
 جنوب أفريقيا ■
 إسبانيا ■
 السويد ■
 سويسرا ■
 ترينيداد وتوباغو ■
 تركيا ■
 اململكة املتحدة ■
 اليمن ■
 زامبيا ■
 زمبابوي ■

 اليابان ■
 ليختنشتاين ■
 لكسمربغ ■
 اماليزي ■
 مايل ■
 مالطة ■
 موريشيوس ■
 موناكو ■
 نيوزيلندا ■
 نيكاراغوا ■
 النيجر ■
 النرويج ■
سانت فنسنت وجزر    ■

 غرينادين 

 ألبانيا ■
 أستراليا ■
 النمسا ■
 بيالروس ■
 بلجيكا ■
 بليز ■
 البوسنة واهلرسك ■
 الربازيل ■
 بوركينا فاسو ■
 كمبوديا ■
 كندا ■
 كولومبيا ■
 كوستاريكا ■
 ياكروات ■
 اجلمهورية التشيكية ■
 السلفادور ■
 إستونيا ■
 فرنسا ■
 أملانيا ■
 غواتيماال ■
 هندوراس ■
 هنغاريا ■
 آيسلندا ■
 إيطاليا ■
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 أبلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار         الـيت الـدول األطـراف      - باء

 ٩ املادةااللتزامات اليت تقضي هبا 
 

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

 ليسوتو ■
 ليتوانيا ■
مجهوريـة مقدونيا    ■

اليوغوسالفية السابقة 
 املكسيك ■
 مولدوفا ■
 هولندا ■
 بابوا غينيا اجلديدة ■

 اجلزائر ■
 أندورا ■
 بلغاريا ■
ــيا  ■ ــة أفريق مجهوري

 الوسطى 
 الدامنرك ■
  بيساو-غينيا  ■
 رسويلالكرسي ال ■
 آيرلندا ■
 األردن ■
 كرييباس ■

- - - - - 


