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  اجلزء األول
  تنظيم االجتماع الثامن وأعماله

   مقدمة- ألف 

 األلغـام املـضادة      من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل       ١١ من املادة    ٢ و ١تنص الفقرتان     - ١
جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف أي مسألة تتعلـق بتطبيـق هـذه             : "لألفراد وتدمري تلك األلغام على أن     
  :االتفاقية أو تنفيذها، مبا يف ذلك

  العمل هبذه االتفاقية وحالة تنفيذها؛  )أ(  

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

  ؛٦التعاون واملساعدة الدوليان وفقاً للمادة   )ج(  

  استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد؛  )د(  

  ؛٨طلبات الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة   ) ه(  

  ؛٥قررات املتعلقة بطلبات الدول األطراف وفقاً ملا تنص عليه املادة امل  )و(  

املتحدة إىل عقد االجتماعات التالية لالجتماع األول للدول األطراف سـنوياً إىل أن             ويدعو األمني العام لألمم     "
  ".يعقد املؤمتر االستعراضي األول

  / كـانون األول   ٣نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩وخالل املؤمتر االستعراضي األول، املعقود يف الفترة من           - ٢
ياً، إىل حني انعقاد املؤمتر االستعراضي الثـاين، اجتماعـاً          ، اتفقت الدول األطراف على أن تعقد سنو       ٢٠٠٤ديسمرب  

من تقريره النـهائي    ) أ(٣٢للدول األطراف بصورة منتظمة خالل النصف الثاين من السنة، على حنو ما يرد يف الفقرة                
(APLC/CONF.2004/5) .               ٢٢ إىل   ١٨ويف االجتماع السابع للدول األطراف، املعقود يف جنيـف يف الفتـرة مـن 

 تـشرين   ٢٢ إىل   ١٨من   ، اتُّفق على عقد االجتماع الثامن للدول األطراف يف األردن يف الفترة           ٢٠٠٦سبتمرب  /لولأي
  .(APLC/MSP.7/2006/5) من التقرير النهائي ٢٩، على حنو ما يرد يف الفقرة ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

دم خالل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية ويف إطار التحضري لالجتماع الثامن، وسرياً على املمارسة املتبعة، قُ  - ٣
، جدول األعمال املؤقت، وبرنامج العمل املؤقت، ٢٠٠٧أبريل /باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، املعقود يف نيسان

واستناداً إىل املناقشات اليت جرت خالل ذلك       . ومشروع النظام الداخلي والتقديرات األولية لتكاليف االجتماع      
 رأى رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن هذه الوثائق مقبولة عموماً بالنسبة االجتماع،

  .إىل الدول األطراف وأنه ميكن عرضها على االجتماع الثامن قصد اعتمادها
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 / آب٢٨يف جنيف يوم  غري رمسي والتماساً لآلراء بشأن املسائل املوضوعية، عقد الرئيس املَعيَّن اجتماعاً     - ٤
  . ودعيت مجيع الدول األطراف واملنظمات املهتمة إىل املشاركة فيها٢٠٠٧أغسطس 

 أدىل ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٧وقد سبق افتتاح االجتماع الثامن للدول األطراف احتفال أُقيم يوم   - ٥
ابة عن جاللة امللك عبد اهللا الثاين ملـك         بالنيكبري األمناء   خالله ببيان صاحب السمو امللكي األمري رعد بن زيد          

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات كل من صاحب السمو امللكي األمري مرعد رعد احلسني بصفته رئـيس                 . األردن
جملس إدارة اهليئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، والسيد سليمان غنيمات والسيدة سونغ كوسال، ومها من 

  .ام األرضيةالناجني من األلغ

   تنظيم االجتماع- باء 

تولت السيدة كارولني ميالر، سفرية أستراليا، ورئيسة االجتماع السابع للـدول األطـراف، افتتـاح                 - ٦
وترأست السفرية ميالر عملية انتخـاب      . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨االجتماع الثامن للدول األطراف يف      

وانتخب االجتماع بالتزكية صاحب السمو امللكي األمري مرعد رعـد          . رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف    
  . من النظام الداخلي٥احلسني من األردن رئيساً له وفقاً للمادة 

ويف اجللسة االفتتاحية، تال السيد سريجيو دواريت، ممثل األمم املتحدة السامي لشؤون نزع السالح، رسالة   - ٧
صـاحبة الـسمو   : وباإلضافة إىل ذلك، ألقى كلمة يف االجتماع كل من      . حدةبالنيابة عن األمني العام لألمم املت     

امللكي األمرية أستريد من بلجيكا؛ والسيد أوليفري فودوز، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ والـسيدة         
مركـز  ؛ والسيد كورنيليو سوماروجا، رئيس      ١٩٩٧جودي ويليامس، احلاصلة على جائزة نوبل للسالم يف عام          

  .جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

، أقر االجتماع الثامن جدول أعماله ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   - ٨
ويف اجللسة نفسها، اعتمد االجتماع نظامه الداخلي كما يرد يف الوثيقـة            . كما يرد يف املرفق األول هلذا التقرير      

APLC/MSP.8/2007/5*      والتكاليف املقدرة لعقد االجتماع الثامن كما ترد يف الوثيقة ،APLC/MSP.8/2007/4* ،
  .**APLC/MSP.8/2007/2وبرنامج عمله كما يرد يف الوثيقة 

: ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً، انتخب بالتزكية كنواب لرئيس االجتماع الثامن ممثلو الـدول التاليـة                 - ٩
  .تني، وإستونيا، وإيطاليا، واجلزائر، والسودان، وشيلي، والنرويج، والنمسااألرجن

ي، مدير العالقات الدولية واملنظمات بوزارة الشؤون       ريوأقر االجتماع باإلمجاع تسمية السيد أمين العم        - ١٠
ألمم املتحدة بتعيني السيد كما أحاط االجتماع علماً بقيام األمني العام ل. اخلارجية األردنية، أميناً عاماً لالجتماع

تيم كافلي، مدير فرع إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف جنيف، أميناً تنفيذياً لالجتماع، وقيام الرئيس                 
  .بتعيني السيد كريي برينكرت، مدير وحدة دعم التنفيذ، منسقاً تنفيذياً لدى الرئيس
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   االشتراك يف االجتماع- جيم 

إثيوبيا، واألرجنتني، واألردن، وإريتريا، وإسبانيا، وأسـتراليا،       :  دولة طرفاً هي   ٩١اع  اشتركت يف االجتم    - ١١
وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوغندا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا،           

 فاسـو،   بلغاريا، وبنغالديش، وبـنن، وبوركينـا     وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبروين دار السالم، وبلجيكا، و       
وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وترينيداد وتوبـاغو، وتـشاد، وتـونس،     
واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، ومجهوريـة الكونغـو              

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا،         الدميقراطية، ومجهورية   
وزمبابوي، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، 

والكرسـي الرسـويل،     قطر، بيساو، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال، وقربص، و      - وصربيا، وطاجيكستان، وغينيا    
وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وماليزيـا،         
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، وموناكو، والنـرويج،            

  .دا، وهاييت، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونانوالنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلن

واشتركت يف االجتماع بصفة املراقب الدول الثالث التالية اليت كانت قد انضمت إىل االتفاقية ولكـن                  - ١٢
 من ١، والفقرة  من االتفاقية١١ من املادة ٤االتفاقية مل تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ فيها، وذلك وفقاً للفقرة           

  .باالو، والعراق، والكويت:  من النظام الداخلي لالجتماع١املادة 

واشتركت بولندا يف االجتماع بصفة مراقب، وهي دولة وقَّعت على االتفاقية ولكنها مل تصدِّق عليها،                 - ١٣
  .ظام الداخلي لالجتماع من الن١ من املادة ١ من االتفاقية، والفقرة ١١ من املادة ٤وذلك وفقاً ألحكام الفقرة 

   مـن   ٤ دولة غري طرف يف االتفاقية، وفقاً ألحكام الفقـرة           ١٩واشتركت يف االجتماع بصفة مراقب        - ١٤
أرمينيا، اإلمارات :  من النظام الداخلي لالجتماع، هي الدول التالية١ من املادة ١ من االتفاقية، والفقرة ١١املادة 

، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جورجيا، سري          العربية املتحدة، باكستان، البحرين   
  .النكا، سنغافورة، الصني، عمان، فنلندا، فييت نام، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، نيبال، اهلند

 مـن النظـام الـداخلي       ١املـادة    من   ٣ و ٢ من االتفاقية والفقرتني     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      - ١٥
لالجتماع، حضرت االجتماع بصفة مراقب املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية واهليئات واملنظمات غري 

املفوضية األوروبية، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، واحلملة الدولية حلظـر             : احلكومية التالية 
ة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وجامعة الدول      األلغام الربي 

، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة          )الناتو(العربية، ومنظمة حلف مشال األطلسي      
 املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة           ، وبرنامج األمم  )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ودائـرة               )اليونسكو(
  . اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
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 من النظام الـداخلي لالجتمـاع،   ١ من املادة ٤ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      - ١٦
منظمة مناهضة األلغام، ومنظمة تطهري األرض من األلغام،        : حضرت املنظمات األخرى التالية االجتماع بصفة املراقب      

هد الدويل لبحوث السالم، والصندوق االستئماين الدويل إلزالـة         ومركز جامعة كرانفيلد للقدرة على املواجهة، واملع      
األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام، ومركز املعلومات اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام جبامعة جيمس ماِدُسن،              

  .ات املتعلقة باأللغامووكالة الصيانة واإلمدادات التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي، واملؤسسة السويسرية لإلجراء

  . قائمة جبميع الوفود واملندوبني الذين حضروا االجتماع الثامنAPLC/MSP.8/2007/INF.2وترد يف الوثيقة   - ١٧

   أعمال االجتماع- دال 

، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٨ جلسات عامة يف الفترة من تسعُعقدت أثناء االجتماع الثامن   - ١٨
وُخصصت اجللسة العامة األوىل ونصف اجللـسة       . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠رمسية يف   وجلسة واحدة غري    

 من الدول األطراف بعضوقام .  من جدول األعمال١٠العامة الثانية لتبادل اآلراء العام الذي جيري يف إطار البند 
 بيانات شفوية أو خطية ذات ومن الدول اليت تشارك بصفة مراقب ومن املنظمات اليت تشارك بصفة مراقب بتقدمي

  .طابع عام خالل تبادل اآلراء العام هذا

  .ورحب االجتماع، يف جلسته العامة األوىل، بتقدمي وزير الدولة يف باالو صك انضمام بلده  - ١٩

 ما ويف اجللسات العامة من الثانية إىل الثامنة، نظر االجتماع يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، مستعرضاً  - ٢٠
َبقّى من حتديات على صعيد حتقيق أهداف االتفاقية وتنفيذ خطة عمل نـريويب للفتــرة         أُحرز من تقـدم وما َت

، ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ويف هذا الصدد، رحب االجتماع ترحيباً حاراً بتقرير البحر امليت املرحلـي             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥
 عن طريق قياس ما     خطة عمل نريويب  عم تنفيذ   الذي يرد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير، باعتباره وسيلة هامة لد           

، وإبراز جماالت   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢أُحرز من تقدم خالل الفترة من       
العمل ذات األولوية بالنسبة إىل الدول األطراف ورئيسي االجتماع ورئيس االتفاقية خالل الفترة الفاصلة بـني                

  . والتاسع للدول األطرافاالجتماعني الثامن 

وتباحث االجتماع، يف معرض نظره يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بشأن اقتراح بتعديل االستمارتني بـاء                  -٢١
، وبـشأن منـوذج     APLC/MSP.8/2007/L.2، يرد يف الوثيقة     ٧وزاي اللتني تستخدمان يف إعداد التقارير مبوجب املادة         

  .*APLC/MSP.8/2007/3، يرد يف الوثيقة ٥ الدول األطراف يف طلب متديد مبوجب املادة معلومايت مقتَرح ملساعدة

وأحاط االجتماع علماً، يف جلسته العامة الثامنة، بتقرير مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام لألغـراض                   -٢٢
 وأعربت الدول األطراف عن تقديرها للمركز       .اإلنسانية عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ، الوارد يف املرفق الرابع هبذا التقرير           

  .ملا تقدمه وحدة دعم التنفيذ من مسامهة إجيابية يف دعم ما تبذله الدول األطراف من جهود يف سبيل تنفيذ االتفاقية

ويف اجللسة العامة الثامنة أيضاً، أقرت الدول األطراف جمدداً مبا للجنة التنسيق من قيمة وأمهية يف فعالية                   - ٢٣
وإضافة إىل ذلك، نوه االجتماع جمدداً مبا       . ل االتفاقية وتنفيذها، وأشادت بنهج االنفتاح والشفافية يف عملها        عم
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تضطلع به الدول األطراف املهتمة من عمل من خالل برنامج الرعاية، الذي ال يزال يكفل التمثيل الواسع النطاق          
  .يف االجتماعات اليت تعقد يف إطار االتفاقية

 مـن   ٧، يف املسائل املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجـب املـادة           التاسعة االجتماع، يف جلسته العامة      ونظر  - ٢٤
وشجع مجيع الدول األطراف على أن حترص دوماً على تقدمي تقاريرها على النحو املطلـوب، وذلـك          . االتفاقية

  . بإرساهلا إىل فرع جنيف يف مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

وأحاط .  من االتفاقية  ٥، يف تقدمي الطلبات مبوجب املادة       التاسعة نظر االجتماع، يف جلسته العامة       كما  - ٢٥
َبلغَّ برغبة أية دولة يف تقدمي طلب من هذا القبيل يف االجتماع الثامن                  وأحـاط  . الرئيُس االجتماَع علماً بأنه مل ُي

يف  دول األطراف اليت تنتهي مَهلُها النهائية املنصوص عليهاكما أعاد الرئيس إىل األذهان أن ال. االجتماُع علماً بذلك
 ٢٠٠٨مارس  / واليت سيتعني عليها أن تطلب متديدها قد شجعت على أن تقدم طلباهتا يف آذار              ٢٠٠٩ يف عام    ٥املادة  

  . كيما ينظر فيها االجتماع التاسع للدول األطراف

وأحـاط  . تفاقيـة ال من ا  ٨مي التقارير مبوجب املادة     ، يف تقد  التاسعةونظر االجتماع، يف جلسته العامة        - ٢٦
َبلَّغ برغبة أية دولة يف تقدمي طلب من هذا القبيل يف االجتماع الثا                  وأحـاط  . منالرئيُس االجتماَع علماً بأنه مل ُي

  .االجتماُع علماً بذلك

من حتديات يف وضع وتباحث االجتماع، يف جلسته غري الرمسية، بشأن الطرق العملية لتخطي ما يواجهه            - ٢٧
وأبرزت هذه املناقشة أمهية استغالل الدول األطراف كامل نطاق ما يستجد مـن   .  موضع التنفيذ  ٥أحكام املادة   

أساليب عملية لتسريع خطى ما تقوم به من عمليات يف تطهري املناطق املشتبه باحتوائها ألغاماً مضادة لألفراد، نظراً 
وإضافة إىل ذلك، أبرزت هذه املناقـشة أن ضـمان          . ة عالية من املوثوقية   ملا تتصف به تلك األساليب من درج      

استدامة تدفق املوارد وكفايتها ما زال مسألة هامة لدى الكثري من الدول األطراف، وأن الدول األطراف اليت تقوم 
ـ           ٥بتنفيذ أحكام املادة     ض اخلطـوات   ، وكذلك الدول األطراف اليت مبقدورها تقدمي مساعدة، بوسعها اختاذ بع

  . العملية للمساعدة على حشد املوارد واستغالهلا بكفاءة

  قررات والتوصيات امل- هاء 

يف اجللسة العامة اخلتامية، وإثر املشاورات اليت أجراها رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        - ٢٨
 ٦ إىل   ٢ يف الفتـرة مـن       ٢٠٠٨ الدائمة لعام    وتنفيذها، وافق االجتماع على حتديد مواعيد اجتماعات اللجان       

، وحدد الدول األطراف التالية اليت سيكون ممثلوها رؤساء اللجنـة الدائمـة ومقرريهـا               ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  :املتشاركني إىل حني انتهاء أعمال االجتماع التاسع للدول األطراف

بصفتهما رئيسني (بريو وكندا : ال املتعلقة هباإزالة األلغام، والتوعية مبخاطر األلغام، وتكنولوجيات األعم 
  ؛ )بصفتهما مقرَرين متشاركَني(؛ واألرجنتني وأستراليا )متشاركَني

بـصفتهما  (كمبوديا ونيوزيلنـدا    : تقدمي املساعدة لضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً       
  ؛)ركنيبصفتهما مقررين متشا(؛ وبلجيكا وتايلند )نيرئيسني متشارك
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بصفتهما مقـررين   (؛ وإيطاليا وزامبيا    ) متشاركني نيبصفتهما رئيس (صربيا وليتوانيا   : تدمري املخزونات 
  ؛)متشاركني

بصفتهما (؛ وشيلي واليابان    )بصفتهما رئيسني متشاركني  (أملانيا وكينيا   : احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها   
  ؛)مقررين متشاركني

ة رمية أيضاً، وتيسرياً لإلبالغ عن خمزونات األلغام املضادة لألفراد املكتَشفة واملدمَّ          ويف اجللسة العامة اخلتا     - ٢٩
، اعتمد االجتماع تعديالت على منوذج اسـتمارات إعـداد          ٤بعد انقضاء املواعيد النهائية احملددة مبوجب املادة        

  . وترد هذه التعديالت يف املرفق الثاين. ٧التقارير مبوجب املادة 

اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أعاد االجتماع إىل األذهان أن االجتماع السابع للدول األطراف قد اتفق على                ويف    -٣٠
مواصلة العمل على وضع النموذج الطوعي املقترح أن يكون النموذج األساسي لتيسري عملية إعداد طلبـات التمديـد                  

 كيما يتـسىن وضـعه   ٢٠٠٧ بني دورات عام اليت تنعقداعات  وتقييمها بغية وضعه يف صيغته النهائية عند اختتام االجتم        
ويف هذا الـسياق، اعتمـد االجتمـاع        . موضع التنفيذ الطوعي إىل أن يعتمد رمسياً يف االجتماع الثامن للدول األطراف           

  .ث، وهو يرد يف املرفق الثال٥ملساعدة الدول األطراف يف طلب متديد مبوجب املادة الطوعي النموذج املعلومايت 

ويف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، اتفق االجتماع على تعيني صاحب السعادة، السيد يورغ شترويل، سفري   - ٣١
  سويسرا، رئيساً لالجتماع التاسع للدول األطراف، وقرر عقد االجتماع التاسع يف جنيف األسـبوع املـصادف     

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٤من 

   الوثائق - واو 

وهذه الوثائق متاحـة جبميـع      . قائمة بوثائق االجتماع الثامن   النهائي  ترد يف املرفق اخلامس هبذا التقرير         - ٣٢
  ).org.un.documents://http(اللغات الرمسية من خالل نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 

   اعتماد التقرير النهائي لالجتماع الثامن واختتام االجتماع- زاي 

، مشروع تقريره، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف ةالجتماع، يف جلسته العامة اخلتامية املعقوداعتمد ا  - ٣٣
جيري إصداره باعتباره الوثيقة    الذي  ، بصيغته املعدلة شفوياً، و    APLC/MSP.8/2007/CRP.1الذي يرد يف الوثيقة     

APLC/MSP.8/2007/6.  
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  اجلزء الثاين
   البحر امليتتقرير: حتقيق أهداف خطة عمل نريويب

  ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦املرحلي 
  مقدمة

، وخالل املؤمتر االستعراضي األول التفاقية حظر استعمال وتكديس         ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    - ١
، اعتمدت الدول   ")االتفاقية"يشار إليها فيما بعد باسم      (وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام         

أكدت الدول األطراف من جديد التزامها بتعزيز       "وبذلك  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ريويب للفترة   خطة عمل ن  األطراف  
أن تؤمن اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن، وتساند وتدعم "، وعزمها على "االتفاقية وتنفيذها بشكل كامل وفعال

يف إضفاء الطابع العـاملي     فعالية تعاوهنا مبوجب االتفاقية، وأال تدخر وسعاً يف مواجهة التحديات اليت ستعترضها             
  .)١("على االتفاقية، وتدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد وتطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ نقطة إجرائية حمددة، إطاراً عاماً للفترة    ٧٠، اليت تشتمل على     خطة عمل نريويب  وترسم    - ٢
وهي . اجلميع وإىل األبد من املعاناة اليت تسببها هلم األلغام املضادة لألفراد          بغية إحراز تقدم كبري على درب إنقاذ        

وبغية ضـمان   . بذلك تكرس تفوق االتفاقية وتتيح للدول األطراف توجيهات للوفاء بتعهداهتا مبوجب االتفاقية           
دم احملرز على درب  بوصفها وسيلة للتوجيه، تسلم الدول األطراف باحلاجة إىل رصد التق   خطة عمل نريويب  فعالية  

  . حتقيق أهداف اخلطة بشكل منتظم وحتديد التحديات اليت ستظل تواجهها

عن طريق قياس التقدم احملرز يف خطة عمل نريويب هو دعم تنفيذ ، تقرير البحر امليت املرحليواهلدف من   - ٣
كافة النقـاط الـسبعني     وبينما تظل   . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢الفترة من   
يهدف  تقرير البحر امليت املرحلي    متساوية األمهية وينبغي العمل على إنفاذها، فإن         خطة عمل نريويب  الواردة يف   

إىل إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة للدول األطراف والرئيسني املتشاركني ورئيس االتفاقية يف الفتـرة                
وهذا هو التقرير الثالث ضمن سلسلة مـن التقـارير          . ن والتاسع للدول األطراف   الفاصلة بني االجتماعني الثام   

  املرحلية السنوية اليت أعدها رؤساء اجتماعات الدول األطراف قبـل انعقـاد املـؤمتر االستعراضـي الثـاين يف                   
  .٢٠٠٩عام 

   حتقيق عاملية االتفاقية  - أوالً 

، ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ إىل   ١٨ود يف الفترة من     يف ختام االجتماع السابع للدول األطراف املعق        - ٤
 ١٥٠   دولة وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة ل١٥١أودعت 

 تـشرين   ١ (لربوين دار الـسالم   ومنذ ذلك الوقت، دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة         . دولة من هذه الدول   
وثيقة خالفتـه ودخلـت     اجلبل األسود   ، أودع   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف  ). ٢٠٠٦وبر  أكت/األول

                                                        
  .املقدمة) ، اجلزء الثالثAPLC/CONF/2004/5 (خطة عمل نريويب )١(
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إندونيـسيا  ، أودعت   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٦، ويف   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لـه يف       
ـ . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١وثيقة التصديق ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا يف             افة إىل ذلـك،    وباإلض

أغسطس / آب١٥وثيقة االنضمام يف العراق  وأودعت ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠ وثيقة االنضمام يف الكويتأودعت 
 ١٨ وثيقة االنضمام يف باالو وأودعت ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨ وثيقة االنضمام يف باالو وأودعت ٢٠٠٧

ت وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام أو  دولة أودع١٥٦وهناك اآلن . ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
  ).انظر التذييل األول. ( دولة من هذه الدول١٥٣  ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة ل. اخلالفة

 للجنة ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣ففي اجتماع . وأحرز تقدم حنو االنضمام من جانب بعض الدول األخرى  - ٥
 أهنا اختذت خطوة هامة حنو االنضمام بإصدار قانون منغوليالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، أعلنت الدائمة املعنية باحلا

اً بشأن تدابري الشفافية ضّمن        . يسمح بنشر املعلومات عن األلغام األرضية      ه مجيـع   تمث قّدمت منغوليا تقريراً طوعّي
 بأهنا سوف نيبالضافة إىل ذلك، أفادت وباإل. ٧املعلومات ذات الصلة املطلوبة من الدول األطراف مبوجب املادة 

 يف  الو الدميقراطية الـشعبية   ، وأفادت مجهورية    ٧تنظر يف تقدمي تقرير طوعي عن تدابري الشفافية مبوجب املادة           
 ١٢ يف   البحـرين وكذلك أعلنت   .  بأهنا قد تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية يف املستقبل القريب          ٢٠٠٧مايو  /أيار

  .  أهنا سوف تنضم قريباً إىل االتفاقية٢٠٠٧نيه يو/حزيران

ومنذ االجتماع السابع، شجعت الدول األطراف االنضمام إىل االتفاقية من جانب الدول اليت ليـست                 - ٦
خطة عمـل  وأصدرت رئيسة االجتماع السابع . خطة عمل نريويب من  ٦ إىل   ١أطرافاً وفقاً لإلجراءات من رقم      

، حتدد التزامات للترويج لالتفاقية على املستويات الثنائية واإلقليميـة           عاملية وتنفيذها  جلعل اتفاقية حظر األلغام   
ووفقاً هلذه اخلطة، كتبت الرئيسة إىل الدول اليت ليست أطرافاً تشجعها على التـصديق أو               . واملتعددة األطراف 

يف ل حظر األلغام عاملية وتنفيـذها       خلطة العمل جلع  وقامت الرئيسة بالترويج    . االنضمام إىل االتفاقية دون إبطاء    
 مع عرض األعمال املتعلقة باالتفاقية ونتائج االجتماع ٢٠٠٦أكتوبر /اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تشرين األول

السابع للدول األطراف على وفود نزع السالح املقيمة يف نيويورك، وكانت هذه مناسبة حضرها عدد من الدول                 
رئاسة االجتماع السابع للدول األطراف اتصاالت ثنائية مع كل من الدول املوقعة الباقية،   وأجرت   .غري األطراف 

، ٢٠٠٦سبتمرب / يف أيلولمبا يف ذلك زيارة قامت هبا املمثلة اخلاصة ألستراليا املعنية باتفاقية حظر األلغام إىل وارسو     
هذا، عقدت رئاسة االجتماع السابع للدول وفضالً عن . وحثت هذه الدول على اإلسراع بالتصديق على االتفاقية

  . جلعل االتفاقية عاملية وتنفيذها يف احمليط اهلادئ٢٠٠٧مايو /األطراف وفانواتو حلقة عمل يف أيار

وقامت كندا، إىل جانب تنسيقها ألعمال فريق االتصال املعين بعاملية االتفاقيـة، بإيفـاد بعثـات إىل                   - ٧
 ٢٠٠٧ مارس/وفضالً عن هذا، نظمت كندا وكمبوديا يف آذار.  لقبول االتفاقيةكازاخستان والوس ونيبال للترويج  

والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقـدمي       "حلقة عمل إقليمية يف فنوم بنه، وساندت كندا وسلوفينيا          
هو الدعوة جلعـل     حد ما    إىلنشاطاً مماثالً يف آملايت، وكان اهلدف من هاتني املناسبتني          " املساعدة لضحايا األلغام  

، ٢٠٠٧أبريل  /وعلى هامش اجتماعات نيسان   . وايلاالتفاقية عاملية يف جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى على الت         
أجرت اللجان الدائمة ونيوزيلندا واألردن مناقشات إقليمية خاصة بعاملية هذه االتفاقية لكل من آسـيا واحملـيط       

  .وايلاهلادئ والشرق األوسط على الت
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وتشمل . وأعلن االحتاد األورويب أنه بصدد االتفاق على إجراءات مشتركة خاصة باالحتاد لتأييد االتفاقية    - ٨
 دون وهذه اإلجراءات تقدمي الدعم الالزم جلعل االتفاقية عاملية عن طريق تنظيم حنو ست حلقات دراسية إقليمية أ

  . الثاينياد للمؤمتر االستعراضإقليمية هتدف إىل تعزيز االنضمام إىل االتفاقية واإلعد

للتشجيع بفعالية على   "خطة عمل نريويب     من   ٦وقامت الدول األطراف جبهود خمتلفة وفقاً لإلجراء رقم           - ٩
، أعـرب   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف  ". االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع احملافل املناسبة املتعددة األطراف        

 دولة، من بينها    ١٦١ييده لالتفاقية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث صوتت          اجملتمع الدويل من جديد عن تأ     
فرباير / شباط ٢٧ويف  .  دولة من الدول غري األطراف، لصاحل قرار سنوي بشأن تنفيذ االتفاقية وجعلها عاملية             ٢٠

االتفاقية حيز النفاذ  يف مؤمتر نزع السالح، احتفل بعض الدول األطراف بالذكرى السنوية الثامنة لدخول     ٢٠٠٧
، اعتمـدت  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٥ويف . عن طريق دعوة الدول غري األطراف لالنضمام إىل االتفاقية دون إبطاء 

اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية قراراً حيث الدول األعضاء اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية على النظـر يف                   
  . االنضمام إليها

، واصلت األمم املتحدة واملؤسسات األخرى واملنظمـات        خطة عمل نريويب   من   ٨جراء رقم   ووفقاً لإل   - ١٠
اإلقليمية واللجنة الدولية للصليب األمحر واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية وغريها من املنظمات غري احلكوميـة         

ومن بني األمثلة البارزة وجه     . اء العاملية والربملانيني واملواطنني املهتمني مشاركتهم وتعاوهنم اإلجيايب يف جهود إضف        
 إىل مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقيـة وإىل            ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤األمني العام لألمم املتحدة نداء يف       

صكوك دولية أخرى بأن تفعل ذلك، وعقدت األمم املتحدة حلقة عمل ملديري الربامج الوطنية لألعمال املتعلقة                
 لتشجيع االنضمام إىل االتفاقية، وقامت احلملة الدولية حلظر األلغام بزيـارات إىل  ٢٠٠٧مارس / آذارباأللغام يف 

 عمل إقليمية   اتالبحرين واهلند والكويت ونيبال وبولندا وفييت نام، ونظمت اللجنة الدولية للصليب األمحر حلق            
 يف تونس لدول ٢٠٠٧سبتمرب /ي ويف أيلول يف مدينة الكويت لدول جملس التعاون اخلليج٢٠٠٧يونيه /يف حزيران

  .املغرب العريب

جـزر   - ومن بني هذه الدول دولتان مها       .  دولة مل تصدق بعد على االتفاقية أو تنضم إليها         ٣٩وهناك    - ١١
استصواب جذب انضمام مجيع    "ويف حني أن    .  وقعتا على االتفاقية ولكنهما مل تصدقا عليها       -  مارشال وبولندا 
ال تزال مسألة تركز عليها الدول األطراف، تظل هلاتني الدولتني املوقعتني أمهية خاصة  )٢(" االتفاقيةالدول إىل هذه

، ومها الدولتان العضو يف االحتاد األورويب اللتان مل تصدقا فنلندا وبولنداجرى حث و. فيما يتعلق بإضفاء العاملية
  . اقيةعلى االتفاقية أو تنضما إليها، على االنضمام إىل االتف

 اليت مل تعرب بعد عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية بعض الدول اليت ٣٩  كذلك يوجد من بني الدول ال  - ١٢
واسـتناداً إىل احلملـة   . أو االحتفاظ مبخزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد/تقوم بإنتاج واستخدام ونقل و  

 أعلنتا عن استخدام -  ميامنار واالحتاد الروسي ومها -  غري األطراف الدولية حلظر األلغام الربية، هناك دولتان من
ومنذ االجتماع السابع أيضاً، أعلنت دولة من . جديد لأللغام املضادة لألفراد منذ االجتماع السابع ملؤمتر األطراف

                                                        
  .ل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، الديباجةاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونق )٢(
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ورداً علـى  . اد، عن عزمها إجراء استخدام جديد لأللغام املضادة لألفر       باكستانهذه الدول غري األطراف، وهي      
ذلك، أعرب وزير خارجية كندا الذي كان يف زيارة رمسية لباكستان وقت اإلعالن، ورئيس مجهورية أفغانستان                

وفضالً عن هذا، كتبت رئيسة االجتماع السابع ملؤمتر األطراف رسالة إىل باكستان حتثها على     . عن قلق دولتيهما  
 جمللس األمن التابع لألمم املتحدة عن قلقها لـوزير خارجيـة            وأعربت بعثة . إجياد وسائل أخرى لتأمني حدودها    

ونتيجة هلذه املبادرات، وافقـت     . )٣(باكستان فيما يتعلق باالستخدام احملتمل لأللغام على طول حدود باكستان         
  .باكستان على إعادة النظر يف إجراءاهتا احملتملة فيما يتعلق بتلغيم احلدود

دول ات فاعلة مسلحة من غري الدول يف مثاين         ولية حلظر األلغام الربية، قامت جه     واستناداً إىل احلملة الد     - ١٣
باستخدامات جديدة لأللغـام    ) االحتاد الروسي وأفغانستان وباكستان والعراق وكولومبيا ولبنان وميامنار واهلند        (

  . املضادة لألفراد منذ االجتماع السابع ملؤمتر األطراف

 فاعلة أخرى دعوهتا إىل وضع حد الستخدام جهات فاعلة مسلحة مـن             وواصلت دول أطراف وجهات     - ١٤
واستمرت سويسرا يف متابعة جهودها للتشجيع على . غري الدول لأللغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلها     

 .خطة عمـل نـريويب     من   ٤٦مناقشة دور الدول األطراف اليت توجد يف موقف يسمح هلا بتنفيذ اإلجراء رقم              
أو تعهدت بالتزامات مالية لتمويل /وأعربت عدة دول أطراف إىل جانب األمم املتحدة عن تأييدها لنداء جنيف و

ومنذ انعقاد  . عمله من أجل إشراك اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول وتشجيعها على التقيد مبعايري االتفاقية              
على صك االلتزام بالتقيد باحلظر الشامل      ات أخرى   االجتماع السابع للدول األطراف، حظي نداء جنيف بتوقيع       

وترى الدول األطراف أنه جيب التزام اليقظـة         .لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام        
لدى النظر يف مسألة إشراك جهات فاعلة مسلحة من غري الدول من جانب منظمات غري حكومية ملنـع هـذه                    

وفيما يتعلق بتوقيع سابق، الحظت إحدى الدول . ن االستفادة من عملية أوتاوا خلدمة أهدافها اخلاصةاملنظمات م
" زغرب املرحلي تقرير   من   ١٧قلق أن اإلجراءات اليت تتخذ مبوجب نداء جنيف ال تتماشى مع الفقرة             باألطراف  

  :اليت تنص على ما يلي

ت الواردة يف االتفاقية وااللتزامات املنصوص عليهـا يف         يف هذا السياق أيضاً، ومبا أن احلقوق والواجبا       "
تنطبق على الدول األطراف، يرى بعض الدول األطراف أنه ينبغـي إبـالغ الـدول         خطة عمل نريويب    

األطراف املعنية يف حال توخي إشراك اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، وأنه ال بد من موافقـة                  
  ".هاتالدول األطراف إلشراك هذه اجل

  األولويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطراف

 الواردة  ٨ إىل   ١على الدول األطراف أن جتسد التزامها بتحقيق عاملية االتفاقية وفقاً لإلجراءات من رقم                - ١٥
 غري األطراف   وينبغي مواصلة مفاحتة الدول   . ، ال سيما إذا ُنظر إىل حجم التحديات املتبقية        خطة عمل نريويب  يف  

ويف انتظار انضمام الدول إىل االتفاقية، ينبغي تشجيعها على املشاركة بـصفة            . على أساس كل حالة على حدة     
                                                        

، صدر كوثيقة من ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١١تقرير بعثة جملس األمن إىل أفغانستان،  )٣(
  . S/2006/935وثائق جملس األمن حتت الرمز 
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ومع التسليم بأن االمتثال ألحكام االتفاقية      . مراقب يف اجتماعات االتفاقية وعلى التطوع بتنفيذ أحكام االتفاقية        
للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، فال ينبغي استخدام هذه مبحض اإلرادة حيب أن يشكل اخلطوات األوىل 

  .اخلطوات لتأجيل موعد التقيد هبا رمسياً

ونظراً للتقدم احملرز منذ االجتماع السابع والتحديات الباقية، ينبغي أن تكون األولويات خالل الفتـرة                 - ١٦
  :لياملمتدة حىت انعقاد االجتماع القادم للدول األطراف كما ي

أن توجه جهوداً حمددة حنو تشجيع ما ميكن إحرازه من تقـدم             الدول األطراف ينبغي جلميع     `١`
سريع من جانب تلك الدول غري األطراف اليت أعلنت أنه بإمكاهنا التصديق على االتفاقية أو 

ية وعلى غرار ما ناقشه فريق االتصال املعين بتحقيق عامل        . االنضمام إليها يف املستقبل القريب    
االتفاقية، تشمل هذه البلدان كالً من اإلمارات العربية املتحدة، وباالو، والبحرين، وبولندا، 
وتوفالو، وتونغا، وجزر مارشال، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وعمان، ولبنان، ونيبال، 

  .وواليات ميكرونيزيا املوحدة

ي جلميع الدول األطراف والـدول الـيت        ، ينبغ خطة عمل نريويب   من   ٣ووفقاً لإلجراء رقم      `٢`
تشاطرها نفس األهداف أن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على             
االتفاقية مع إعطاء األولوية للدول غري األطراف اليت تنتج أو تستعمل أو تنقل أو متتلـك                

يت تقوم بتطوير أنواع جديدة من خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد، مبا فيها الدول ال
  . األلغام املضادة لألفراد

، ينبغي للدول األطـراف بـذل جهـود    خطة عمل نريويب من  ٦ و ٥ووفقاً لإلجراءين رقم      `٣`
متجددة الستغالل االجتماعات واملناسبات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف للتـرويج          

  .ألمم املتحدة وجلاهنالالتفاقية، مبا يف ذلك اجلمعية العامة ل

    تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد- ثانياً 

 من االتفاقية بتـدمري أو      ٤أُعلن يف ختام االجتماع السابع للدول األطراف، أن التعهد الوارد يف املادة               - ١٧
ومنذ ذلك . ألطراف دولة من الدول ا١٢ضمان تدمري كل خمزون األلغام املضادة لألفراد رمبا ال يزال ينطبق على       

، ووردت معلومات ٤ بأهنا قد أوفت بتعهدها مبوجب املادة أفغانستان، وأنغوال، وصربيا، وقربصالوقت، أفادت 
تقريرهـا  غيانا  وقدمت  .  نقل كامل خمزونه من األلغام املضادة لألفراد إىل صربيا لتدمريه          اجلبل األسود تفيد بأن   

 على إندونيسياأهنا ال متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد، وصدقت األويل عن تدابري الشفافية الذي يوضح 
وفضالً عن هذا، وردت .  وكانت قد أفادت يف السابق بأهنا متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد- االتفاقية 

تلك خمزونات من   ، واليت كان يفترض أهنا ال مت      الرأس األخضر معلومات أفادت بأن إحدى الدول األطراف وهي        
ومن مث، ال يزال . ٢٠٠٦األلغام املضادة لألفراد، كانت ال تزال يف الواقع حتتفظ هبا وتأكدت من تدمريها يف عام 

إثيوبيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا، :  دول أطراف٨التعهد بتدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد ينطبق على 
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وترد يف التذييل الثاين اجلداول الزمنية احملددة للـدول         . لسودان، واليونان وبوروندي، وبيالروس، وتركيا، وا   
  .٤األطراف إلمتام عملية تدمري املخزونات وفقاً للمادة 

 دولة من الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها اآلن أي خمزون من األلغام ١٤٥ومل يعد لدى   - ١٨
وأفادت . ك قط أي خمزون منها أو ألهنا أمتت براجمها املتعلقة بتدمري تلك األلغام            املضادة لألفراد، إما ألهنا مل متتل     

  . مليون لغم من األلغام املخزونة٤٠الدول األطراف معاً بأهنا دمرت ما يقرب من 

، فإنه ال   ٤ويف حني أن هناك عدداً صغرياً من الدول األطراف اليت جيب أن تفي بتعهداهتا مبوجب املادة                   - ١٩
أبريـل  / نيـسان  ٢٣ففي اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف          .  هناك حتديات خطرية   تزال

 من األلغام املضادة لألفراد، ال يزال هنـاك         ٥٠٠ ٠٠٠ بأهنا بينما دمرت ما يقارب       أفغانستان، أفادت   ٢٠٠٧
ورغم أن أفغانستان مل تف بتعهدها مبوجـب  . لخمزونان من األلغام املضادة لألفراد مشال العاصمة األفغانية كابو        

 خالل فترة األربع سنوات احملددة بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، فإهنا مل تكف عن بذل اجلهود وأعلنت          ٤املادة  
 عن اختتام عملية التحقق املادي الرامية إىل التأكد من أن منطقة وادي باجنري   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١١يف  

. ٤ردة من أية خمزونات من األلغام املضادة لألفراد مبا يضمن امتثال أفغانسان اللتزاماهتا مبوجب املادة             أصبحت جم 
 أفضت إىل تدمري ما يزيد علـى        ٤كما أفادت أفغانستان بأن جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            

  . تزامها الراسخ باالتفاقيةنصف مليون من األلغام املضادة لألفراد وأكدت جمدداً ال

، أعربـت   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٣ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف            - ٢٠
 -  وهي ألغام على شكل فراشة       PFM-1 عن قلقها فيما يتعلق بربناجمها اخلاص بتدمري األلغام من طراز            بيالروس

، فشلت عملية املناقصة الالزمة الختيار مشغل يتوىل تدمري األلغـام  ٢٠٠٦نوفمرب /مشرية إىل أنه يف تشرين الثاين   
وأفادت بيالروس بأنه ليس من احملتمل هلذا . بسبب عدم وجود عطاءات تفي بالشروط التقنية واإلجرائية للمناقصة

 بـيالروس   وزاد من خطورة هذا املوقف أن     . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١السبب أن تلتزم باملوعد النهائي احملدد وهو        
ومع هـذا ال تـزال بـيالوس        . أفادت بأن هناك أكثر من ثالثة ماليني من األلغام املضادة لألفراد تنتظر التدمري            

  .  يف بيالروسPFM-1واملفوضية األوروبية ملتزمتني مبواصلة التعاون هبدف تدمري مجيع األلغام من طراز 

خمزونات األلغام أنه باإلضافة إىل التحديات التقنية بالنسبة وتبني التعقيدات املتعلقة جبهود بيالروس لتدمري   - ٢١
، ال يزال هناك حتد آخر يتمثل يف الوصول إىل نتيجة مثمرة بشأن املسائل املتعلقة               PFM-1لتدمري األلغام من طراز     

للجنة الدائمة  وفيما يتعلق هبذه املسألة ومسائل أخرى مرتبطة هبا، أشار الرئيسان املشاركان            . بالتعاون واملساعدة 
تتعاون كل دولة طرف تقـدم أو تتلقـى         " تنص على أن     ٦ من املادة    ٨املعنية بتدمري املخزونات إىل أن الفقرة       

ولوحظ أن  ". مساعدة مبوجب هذه املادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليها             
 ال تـزال  PFM-1 بالتعاون واملساعدة يف تدمري األلغام من طـراز    التوصل إىل نتيجة مثمرة بشأن املسائل املتعلقة      

وزاد من خطورة هذا املوقف أن أوكرانيا أفادت بأن هناك أكثر من ستة ماليني لغـم                . ألوكرانياصاحلة بالنسبة   
  .مضاد لألفراد تنتظر التدمري

لغام املضادة لألفراد وبالتايل    ، يفترض أهنا متتلك خمزونات من األ      إثيوبياوهناك دولة طرف واحدة، وهي        - ٢٢
واملعلومات اليت  . جيب تدمريها، وال تزال متأخرة يف تقدمي تقريرها األويل عن تدابري الشفافية على النحو املطلوب              
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ترد يف مثل هذا التقرير من شأهنا توضيح مجيع املخزونات من األلغام املضادة لألفراد اليت متلكها هـذه الدولـة                    
 حيازهتا، وحالة برامج تدمري هذه األلغام، وأنواع وكميات األلغام اليت دمرت بعـد دخـول                الطرف أو اليت يف   

، واجلبل األسود،   سان تومي وبرينسييب   وهي   - وفضالً عن هذا، هناك مخس دول أطراف        . االتفاقية حيز النفاذ  
 املضادة لألفـراد، وال تـزال   ات من األلغامـ يفترض أهنا ال متتلك خمزون    - وغامبيا، وغينيا االستوائية، وهاييت     

فاملعلومات اليت ترد يف مثل هذه التقارير ميكن أن تؤكد أو           . متأخرة يف تقدمي تقريرها األويل عن تدابري الشفافية       
الرأس  وهي   - كذلك هناك دولة طرف واحدة      . تصحح السجل فيما يتعلق باالفتراض بعدم امتالك أي خمزونات        

تفيد بأهنا متتلك بالفعل خمزونات وأن هذه املخزونات قد دمرت، وهذه الدولة  وردت بشأهنا معلومات -  األخضر
متأخرة يف تقدمي تقرير أويل عن تدابري الشفافية لتوضيح أنواع وكميات األلغام اليت دمرت بعد دخول االتفاقيـة                

  .حيز النفاذ

خطـة عمـل     من   ١٥ء رقم   وال تزال الدول األطراف تناقش التعهد الذي قطعته على نفسها يف اإلجرا             - ٢٣
 باإلبالغ عن املخزونات اليت مل تكن معروفة من قبل واكتشفت بعد انقضاء املهلة احملددة للتـدمري وفقـاً            نريويب

، واالستفادة من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري هذه األلغام ٧لتعهداهتا مبوجب املادة 
 توضيحاً ملثل   البوسنة واهلرسك، واليمن  قدمت دولتان من الدول األطراف، ومها       و. كمسألة ذات أولوية عاجلة   

، ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤- ٢٣هذه األمور يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف الفترة             
لذي قدمته يف عـام     وقدمت البوسنة واهلرسك معلومات حديثة عن هذه األمور يف تقريرها عن تدابري الشفافية ا             

وبغية تيسري اإلبالغ على حنو أفضل عن املخزونات من األلغام املضادة لألفراد واليت مت اكتشافها بعـد                 . ٢٠٠٧
انقضاء املهلة احملددة للتدمري أو اإلبالغ رمسياً عن اكتمال التدمري، اقترح الرئيسان املشاركان إدخال تعديالت على 

  . ٧ج اإلبالغ مبوجب املادة االستمارتني باء وزاي من منوذ

وأثريت من جديد احلاجة إىل إيالء االعتبار الواجب لتدمري خمزونات األلغام التابعة جلهات فاعلة مسلحة                 - ٢٤
وأفادت األمم املتحدة . من غري الدول اليت التزمت حبظر استعمال األلغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلها

 اخلاص بنداء جنيف    صك االلتزام السابع للدول األطراف قدمت املساعدة لدولة موقعة على         بأهنا منذ االجتماع    
ولوحظ أنه قد تلزم املساعدة أيضاً يف حاالت أخرى وأن التـدمري            .  لغم مضاد لألفراد   ٣ ٠٠٠لتدمري أكثر من    

  . السريع هلذه األلغام يعد مهماً ملنع سرقتها أو إمهاهلا

  ة حىت انعقاد االجتماع التاسع للدول األطرافاألولويات للفترة املمتد

، فإن القائمة طويلـة     ٤يف حني تعد القائمة قصرية بالنسبة لعدد الدول األطراف اليت تنطبق عليها املادة                - ٢٥
وجيب على مجيع الدول األطراف العمل على االلتزام مبواعيدها         . بالنسبة لعدد التحديات القائمة املتعلقة بالتنفيذ     

  :ة، وإعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت انعقاد االجتماع القادم للدول األطراف ملا يلياحملدد

ينبغي للدول األطراف اليت لديها مواعيد حمددة لتدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد   `١`
والذي ينبغي أن يتم قبل االجتماع التاسع للدول األطراف أن تعمل جاهدة على إكمـال                

 ١١برامج التدمري لديها يف موعدها وفقاً لتعهداهتا مبوجب االتفاقية وكما أكده اإلجراء رقم 
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، وينبغي لألطراف األخرى أن تسعى للقيام بذلك قبل مهلـة األربـع             خطة عمل نريويب  من  
  . سنوات احملددة هلا، إذا أمكن

جب االتفاقية، وكما أكـده     وينبغي للدول األطراف القادرة على العمل وفقاً لتعهداهتا مبو          `٢`
، على تقدمي املساعدة فوراً إىل الدول األطراف الـيت    خطة عمل نريويب   من   ١٣اإلجراء رقم   

لديها احتياجات مثبتة بوضوح إىل الدعم اخلارجي لتدمري املخزونات، واالسـتجابة فـوراً             
 النهائية مبوجب   لنداءات املساعدة من جانب الدول األطراف املهددة بعدم االلتزام باملواعيد         

  .٤املادة 

وينبغي جلميع الدول األطراف توجيه اهتمام متزايد إىل تعهد كل دولة طرف تقدم وتتلقـى               `٣`
، فيما يتعلق بتدمري املخزونات، بأن تتعاون من أجل ضمان          ٦مساعدة مبوجب أحكام املادة     

  .التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليها

لدول األطراف أن تواصل اإلبالغ عن خمزونات األلغام اليت مل تكن معروفة من قبل              وينبغي ل   `٤`
واكتشفت بعد انقضاء املهلة احملددة للتدمري، ومت اإلبالغ رمسياً عن إمتـام التـدمري وفقـاً                

، باستخدام الوسائل اجلديدة لتسهيل مثل هذا اإلبالغ واالستفادة         ٧لتعهداهتا مبوجب املادة    
غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري هذه األلغام كمـسألة ذات            من الوسائل   
  .أولوية عاجلة

  املزروعة باأللغام  تطهري املناطق - ثالثاً 

 من االتفاقية بتـدمري أو      ٥يف ختام االجتماع السابع للدول األطراف، أُعلن أن التعهد الوارد يف املادة               - ٢٦
ومنذ ذلك الوقت، .  دولة من الدول األطراف٤٥ملضادة لألفراد ال يزال ينطبق على ضمان تدمري األلغام املزروعة ا

تقريرها األويل عن تـدابري الـشفافية       بوتان   أن هذا التعهد ال يسري يف الواقع عليها، وقدمت           فانواتوأوضحت  
 وأبلغـت   ،ضعة لـسيطرهتا  والذي يفيد بوجود ألغام مضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلا            

ومن مث، يظل التعهد بتدمري أو ضمان تدمري األلغـام املزروعـة            . ٥سوازيلند أهنا أوفت بالتزامتها مبوجب املادة       
إثيوبيـا، واألرجنـتني، واألردن، وإريتريـا، وأفغانـستان،         :  طرفاً وهي  ٤٤    املضادة لألفراد سارياً بالنسبة ل    

غندا، وبوتان، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيـا،         وإكوادور، وألبانيا، وأنغوال، وأو   
وتشاد، وتونس، واجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والـدامنرك، وروانـدا، وزامبيـا، وزمبـابوي،              

 - مجهوريـة   ( بيساو، وفرنسا، وفرتويـال      - والسنغال، والسودان، وشيلي، وصربيا، وطاجيكستان، وغينيا       
، وقربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، والكونغو، ومالوي، واململكة املتحـدة لربيطانيـا            )فاريةالبولي

 وترد يف املرفق    .العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموازمبيق، والنيجر، ونيكاراغوا، واليمن، واليونان        
 األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومـة أو       الثالث اجلداول الزمنية احملددة هلذه الدول األطراف من أجل تدمري         

  .٥ضمان تدمريها وفقاً للمادة 
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أن تبذل كل جهد    " من االتفاقية، جيب على الدول األطراف        ٥وجرى التذكري بأنه وفقاً ألحكام املادة         - ٢٧
 هنا مزروعة باأللغام املضادة   لتحديد مجيع املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أ             

بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغـام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومـة املشمولة بواليتها             "وأن تتعهد   " لألفراد
 سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنـسبة إىل         ١٠أو اخلاضعة لسيطرهتا يف أقرب وقت ممكن على أال يتعدى ذلك            

لوحظ أيضاً أن االتفاقية ال تتضمن نصاً يقتضي قيام كل دولة طرف بالبحث يف كل متر و". الدولة الطرف) تلك(
إال أن االتفاقية تقتضي تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف حقول . مربع من أراضيها للعثور على األلغام

، لوحظ أن عبارات تستخدم كثرياً وعالوة على ذلك. ألغام بذلت الدولة الطرف ما يف وسعها من جهد لتحديدها
ال ترد يف نص االتفاقية وليست مرادفة للتعهدات        " مأمونة من األلغام  "و" غري متضررة "و" خالية من األلغام  "مثل  

  .الواردة فيها

تقـدمي  علـى    ٥وجرى أيضاً تشجيع الدول األطراف اليت بصدد الوفاء بالتعهدات الواردة يف املـادة                - ٢٨
طط الوطنية إلزالة األلغام، والتقدم احملرز، والعمل املتبقي، والعوامل اليت قد تعرقل الوفـاء              توضيحات بشأن اخل  
ولتسهيل األعمال التحضريية واملساعدة يف نشر املعلومات املقدمة من الـدول           .  سنوات ١٠بتعهداهتا خالل فترة    

م والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة األطراف، شجع الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغا
بالعمل على إزالتها الدول األطراف املعنية على استخدام استبيان عند إعداد تدخالهتا، وعقدا اجتماعات حتضريية       

 قّدم عـدد    ٢٠٠٧أبريل  / املعقود يف نيسان   دائمةويف اجتماع هذه اللجنة ال    . ثنائية مع عدد من الدول األطراف     
غري .  معلومات تضم بعضها توضيحات أكثر من ذي قبل        -  دولة   ٤٠ - من الدول األطراف املعنية     ري  منقطع النظ 

وفضالً عن هذا، لوحظ . أن قليالً من هذه الدول األطراف أفادت بأهنا تعتزم الوفاء بتعهداهتا يف املواعيد احملددة هلا
  .  عن تدمري لغم واحد يف مثل هذه املناطقأن بعض الدول األطراف اليت أبلغت عن مناطق ملغومة مل تبلغ بعد

، ٥ من املادة    ٢وظلت بعض الدول األطراف تقدم معلومات ضئيلة فيما يتعلق بالتعهد الوارد يف الفقرة                - ٢٩
تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد مجيع املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت يعرف أو                 "بأن  

، أو اإلبالغ عن مثل هذه املناطق يف األحوال األخرى، حسبما جاء "عة باأللغام املضادة لألفرادُيشتبه يف أهنا مزرو
وعلى سبيل املثـال،    . ويف حاالت أخرى أبلغت الدول األطراف عن إحراز تقدم        . ٧من املادة   ) ج(١يف الفقرة   

 يف مالويوبدأت . ثري األلغام الربية بأهنا استكملت االستقصاءات اخلاصة بتأ وموريتانيا، والسنغال،أنغوالأفادت 
 بأهنا على وشك زامبياوأفادت . إجراء استقصاء يف مجيع املناطق اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد

  . نفس الشيء فيما يتعلق باملناطق الواقعة خارج عاصمتها بيساو- غينيا البدء بأنشطة االستقصاء، وأعلنت 

رية أعلنت الدول األطراف عن إحراز تقدم كبري إما منذ االجتماع السابع للدول األطراف ويف حاالت كث  - ٣٠
أو منذ الوفاء بتعهدها بتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو          

.  يف املائة من مجيع األراضي امللغومة      ٦٠من   بأنه مت اآلن تطهري ما يقرب        أفغانستانوأفادت  . اخلاضعة لسيطرهتا 
 متر مربـع    ٥٨٥ ٠٠٠ يف املائة من مجيع األراضي امللغومة قد مت تطهريها، منها            ٩٠ أن أكثر من     ألبانياوأعلنت  

 أن  اجلزائروأعلنت  .  عن طريق املسح الفين وإزالة األلغام وتقليص املساحة امللغومة         ٢٠٠٧جرى تطهريها يف عام     
 لغم مـضاد    ٢١٨ ٠٠٠ عن تدمري أكثر من      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١صة بإزالة األلغام أسفرت حىت      جهودها اخلا 

   كيلومتراً مربعاً من املناطق الـيت يعـرف         ٢٣٩ بأنه مت تطهري ما يقرب من        البوسنة واهلرسك وأفادت  . لألفراد
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 كيلـومتراً   ٥١ري أكثر من     قامت بتطه  ٢٠٠٦ أهنا يف عام     كمبودياوأعلنت  . أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام      
 بأنه مت تطهري ما يقرب      تشادوأفادت  .  لغم مزروع من األلغام املضادة لألفراد      ٧٦ ٠٠٠مربعاً ودمرت أكثر من     

وأعلنت كرواتيا أنه مت حتديد مجيع املناطق اليت ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام .  يف املائة من املناطق امللغومة٥٧من 
 عالمة حتذير وأنه مت توزيع خرائط هلذه املناطق على مجيع الوحدات اإلدارية يف ١٢ ٠٠٠ر من مضادة لألفراد بأكث

 يف املائة من املناطق املعروف بأهنا ٤٠ أنه مت تطهري ما يقرب من        السودانوأعلن  .  وعلى منظمات أخرى   كرواتيا
م املضادة لألفراد، أو أكثر من       لغماً من األلغا   ٦١ ٨٥٣ عن تدمري    بريووأبلغت  . ٢٠٠٧مارس  /خطرة حىت آذار  

 يف املائة مـن  ٥٣ بأن أكثر من اليمنوأفاد .  يف املائة من جمموع األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف أراضيها    ٥٠
وفضالً عن ذلك،   . مجيع املناطق اليت ُيعرف أو يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد قد مت تطهريها اآلن                

 بأهنا سوف تتمكن من الوفاء بتعهداهتا قبل املواعيد احملددة هلا بعـشر  وتونس وصربيا واليونان  بورونديأفادت  
عن ثقتها بأن   رواندا   بأهنا ال تتوقع بأن تطلب متديداً للوفاء بتعهداهتا، وأعربت           إثيوبياوكذلك أفادت   . سنوات

  .ملوارد الضروريةباستطاعتها التقيد بتعهداهتا يف املوعد احملدد هلا إذا حصلت على ا

، فإنه ال تزال هناك     ٥ويف حني حققت دول أطراف كثرية تقدماً كبرياً يف الوفاء بتعهداهتا مبوجب املادة                - ٣١
ففي اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة           . كثري من التحديات  

، أشارت الدول األطراف التالية إىل أن احلصول        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦ و ٢٥ي  بالعمل على إزالتها املعقود يوم    
إثيوبيا، واألردن، وأفغانستان، وألبانيا، وأوغندا، والبوسنة واهلرسك،       : على موارد خارجية ُيشكل حتدياً وهي     

ان، وبريو، وتشاد، وتونس، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وروانـدا، وزامبيـا، وزمبـابوي، والـسود              
  . بيساو، وكولومبيا، ومالوي، وموريتانيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا، واليمن- وطاجيكستان، وغينيا 

وكان هناك تركيز على أن الدول األطراف اعتمدت يف االجتماع السابع اقتراح رئيسة االجتماع السابع   - ٣٢
. )٤(ام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة     بشأن إجراء لبحث طلبات متديد املواعيد النهائية الستكمال تدمري األلغ         

ومت التوسع يف هذا اإلجراء عن طريق إعداد كندا الستمارة خاصة ملساعدة الدول األطراف الطالبة على إعـداد                  
ومنذ االجتماع السابع، بدأت الدول األطراف يف العمل بشأن املقررات اليت اختذت يف . )٥(طلباهتا اخلاصة بالتمديد

 يف هناية األمر وأنه    ٥ولوحظ أن تركيز الدول األطراف جيب أال يبتعد عن ضرورة تنفيذ املادة             .  السابع االجتماع
إذا مت تطبيق العملية اليت اتفق عليها يف االجتماع السابع للدول األطراف بصورة فعالة، ينبغي أن تصبح وسـيلة                   

 واملدروس ال ُيعد غاية يف حد ذاته، بل إنه ينبغي           أي أن الطلب املعد واملقدم واحمللل     . جديدة لتحقيق هذا اهلدف   
  . ٥رسم طريق للسري قُدماً حنو الوفاء بالتعهدات اهلامة الواردة يف املادة 

 ١ كموعد هنائي للوفاء بتعهداهتا مبوجب الفقرة ٢٠٠٩ اليت ُحدِّد هلا عام ١٩  ومن بني الدول األطراف ال  - ٣٣
 دولة بأهنا سوف تقدم طلباً لتمديد املوعد النهائي الستكمال تدمري األلغام            ١٢ من االتفاقية، أفادت     ٥من املادة   

                                                        
نهائي لالجتماع السابع للدول ، املرفق الثاين للتقرير ال" من االتفاقية٥حنو التنفيذ الكامل للمادة "انظر  )٤(

  .APLC/MSP.7/2006/5األطراف الصادر حتت الرمز 
املرفق الثالث "  من االتفاقية٥منوذج مقترح ملساعدة األطراف يف طلب التمديد يف إطار املادة "انظر  )٥(

  .APLC/MSP.7/2006/5للتقرير النهائي لالجتماع السابع للدول األطراف الصادر حتت الرمز 
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 بأنه رغم   البوسنة واهلرسك وأفادت  : املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا         
  من االتفاقية حبلول   ٥ادة  جهودها القصوى لن تكون يف موقف يسمح هلا بالوفاء بتعهداهتا املنصوص عليها يف امل             

 بوجود ظروف خمتلفة تعين أهنـا       تشادوأفادت  .  بصورة كاملة  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١املوعد النهائي احملدد هلا يف      
 بأهنا بدأت يف إعداد طلب للتمديد وسوف حتتـاج إىل           كرواتياوأفادت  . سوف حتتاج إىل تقدمي طلب للتمديد     
 خـالل   ٥ املادة   ا مبوجب اء بتعهداهت ـل الوف ـن أج ـ يف املائة م   ٥٠بنسبة  زيادة اجلهود لتطهري املناطق امللغومة      

.  يف صياغة طلبها اخلـاص بالتمديـد       ٢٠٠٧ بأهنا تأمل خالل عام      إكوادوروأفادت  .  سنوات ١٠فترة متتد إىل    
 ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١ي يف حتقيق معلَم مؤقت حبلول املوعد النهائي احملدد هلا يف            ـ بأهنا متض  قـموزامبيوأفادت  

 االجتماع الثامن للدول األطراف     نيكاراغواوأبلغت  .  وهو تطهري ما تعتربه مواقع عالية التأثري ومتوسطة التأثري         - 
. د وتقامست خرباهتا مـن هـذه العمليـة        ـ بأهنا بصدد إعداد طلبها للتمدي     ريوبوأفادت  . بأهنا ستطلب تتمديداً  

 بأنه رغم جهودها القصوى، يبدو أنه ال مفر من          تايلنددت  وأفا.  املشورة بشأن إعداد طلبها    السنغالوالتمست  
املشاكل اجلوية والبيئية والتقنيـة      بأن   ) البوليفارية - مجهورية  (فنـزويال  وأفادت  . طلب التمديد لتطهري األلغام   

 ٢٠١١ بأن هدفه املنظور هو تطهري مجيع املناطق حبلول عام اليمنوأفاد . من الضروري طلب التمديدسوف جتعل 
 بأهنا سوف حتتاج إىل أعوام كثرية لـتطهري مجيـع           زمبابويوأفادت  . ، إذا توفرت لديه موارد كافية     ٢٠١٢أو  

  .مناطقها امللغومة

 للوفاء بتعهداهتا مبوجـب     ٢٠٠٩ اليت حتددت هلا مواعيد هنائية يف عام         ١٩    ومن بني الدول األطراف ال      - ٣٤
 بأهنا سوف تقوم بتدمري أو ضمان تدمري        -  فرنسا - ة واحدة هي     من االتفاقية، أفادت دول    ٥ من املادة    ١الفقرة  

 ١٠مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا يف موعد ال يتجـاوز                  
لك أيضاً إذا   فعل ذ ي بأنه سوف    األردنوفضالً عن هذا، أفاد     . اسنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هل       

بأهنا سوف  أوغندا  وأفادت  . مل حتدث أي ظروف إدارية أو تقنية غري متوقَّعة تؤخر تطهري املناطق امللغومة املتبقية             
 سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا رهناً بوصول مفاوضات ١٠تفي بتعهداهتا يف موعد ال يتجاوز 

دول األطــراف ذات    النـزاع يف هناية املطاف واحلصول على دعم من ال        ة، وإهناء   ـة ناجح ـالسالم إىل نتيج  
  .التفكري املماثل

 للوفاء بتعهداهتا مبوجـب     ٢٠٠٩ اليت حتددت مواعيدها النهائية يف عام        ١٩    ومن بني الدول األطراف ال      - ٣٥
دة لربيطانيا العظمـى     واململكة املتح  ، ومالوي ،الدامنرك -  دول   ٤ من االتفاقية، يوجد     ٥ من املادة    ١الفقرة  

 مل توضح بعد ما إذا كانت ستقدم طلباً لتمديد املوعد النهائي السـتكمال تـدمري           والنيجر ،وآيرلندا الشمالية 
وميكن االطالع على احلالة فيما . األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا

 فيما يتعلق بطلبات التمديـد يف    ٢٠٠٩ اليت حتددت هلا مواعيد هنائية يف عام         ١٩    اف ال يتعلق جبميع الدول األطر   
 من االتفاقية ومتشياً مع مقررات االجتماع السابع للدول األطراف،          ٥ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة   . الرابعالتذييل  

 تقوم بإعداد الطلبات إىل أن ينظر  واليت٢٠٠٩سوف حتتاج الدول األطراف اليت حتددت مواعيدها النهائية يف عام 
 ٢٠٠٨ .مـارس /تقدمي طلباهتا للرئيس يف آذارتشجَّ هذه الدول على     يف طلباهتا أثناء االجتماع التاسع للدول األطراف، و       

وميكن االطالع على عرض عام للجداول الزمنية لعملية التمديدات اليت هتم هذه الدول األطراف والدول األطراف 
  . اخلامسالتذييلة يف األخرى املعني
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ولوحظ أن مسألة إعداد طلبات التمديد والنظر فيها سوف تكون اآلن مسة معتادة للعمل من أجل تنفيذ                   - ٣٦
االتفاقية وأنه كما هو احلال بالنسبة لكافة اجلوانب األخرى للتنفيذ، ينبغي التأكيد على مبادئ من قبيل الوضوح                 

  .والشفافية وقابلية التنبؤ

رعي اهتمام الدول األطراف إىل أهنا قد تلتمس املساعدة من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية عند إعداد                واسُت  - ٣٧
وأشري أيضاً إىل أن مقررات االجتماع السابع للدول األطراف بشأن عملية التمديدات تنطـوي علـى                . طلباهتا

أللغام وبالتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات وأفاد الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة ا. تكاليف إضافية
ولوحظ كذلك أن هذا ميكن أن . املتعلقة بالعمل على إزالتها بأنه ينبغي تقاسم هذه التكاليف بني الدول األطراف
  .يتم على أساس طوعي من خالل الصندوق االستئماين لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية

كفاءة يف األعمال املتعلقة باأللغام عن طريق التوسع يف استخدام          وكانت القضية املتعلقة بكيفية زيادة ال       - ٣٨
ويف . آليات فعالة لإلفراج عن األراضي موضع اهتمام متزايد خالل الفترة منذ االجتماع السابع للدول األطراف              

علقة بالعمل على   االجتماع الذي عقدته اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املت           
، قدمت كرواتيا ومركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ و ٢٥يومي  إزالتها  

وفضالً عن هـذا،  . اإلنسانية وهيئة املعونة النروجيية آراء خرباء بشأن كيفية حتقيق ذلك بطريقة مسؤولة ومأمونة            
إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية حلقة عمل للممارسـني        ، عقد مركز جنيف الدويل      ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران 

وعندما يتم اإلفراج عن األراضي وفقاً ملعايري صارمة ومبعرفة وموافقة اجلهات الفاعلة احمللية،             . بشأن هذه املسألة  
 وتـدعم    بوسائل أخرى غري التطهري من األلغام وبطريقة تتسق مع االتفاقيـة           ٥فإنه ميكن أن يعجِّل بتنفيذ املادة       

  .ومت التأكيد على احلاجة إىل معايري لضمان اإلفراج املأمون والكفء عن املناطق اليت ُيشتَبه يف أهنا ملغومة. تنفيذها

وجرى أيضاً إبالغ اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل           - ٣٩
وكان هناك تأكيد على أن ثقافة خماطر األلغام . تحديات املتعلقة بثقافة خماطر األلغام    على إزالتها بالتقدم احملرز وال    

مطلوبة يف اجملتمعات املعرضة للخطر حىت أثناء النـزاعات وأنه لكي تستمر هذه الثقافة جيب أن تشمل مشاركة                 
 مثل احلاجة إىل مجع البيانـات       وأشري إىل أمهية التصدي بصورة خالقة للسلوك الذي يقبل املخاطرة، متاماً          . حملية

وكان هناك تأكيد على أنه ينبغي للدول األطراف املتـأثرة أن    . وإجراء االستقصاءات ووضع العالمات واألسوار    
كما كان هناك تأكيد على ضرورة زيادة املوارد املقدمـة          . تكون مستعدة لثقافة خماطر األلغام يف حالة الطوارئ       

  .ب الدول األطراف املتأثرةلثقافة خماطر األلغام من جان

وكان هناك تأكيد أيضاً على أمهية إدراج االعتبارات اإلنسانية يف مجيع مراحل إزالة األلغام وثقافة خماطر   - ٤٠
وقد جرى تقاسم الدروس املستفادة من األنشطة املتعلقة باأللغام واليت مت تطويعها لتالئم االحتياجـات               . األلغام

  .اء والرجال، خاصة من جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائيواملواقف املختلفة للنس

وفيما يتعلق بالتكنولوجيات املتعلقة بإزالة األلغام عقدت كرواتيا ندوة سـنوية رابعـة عـن الـتطهري                   - ٤١
ومت استخالص عدد من االستنتاجات ذات الصلة واليت قد تـساعد           . ٢٠٠٧أبريل  /امليكانيكي لأللغام يف نيسان   

طراف املعنية على استخدام اآلالت بصورة أكثر كفاءة وفاعلية للوفاء بالتعهدات املنصوص عليهـا يف               الدول األ 
  .٥املادة 
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  األولويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطراف

التصدي  سوف يكون أكرب حتدٍّ ينبغي ٥عند اإلشارة إىل أن املؤمتر االستعراضي األول أكد أن تنفيذ املادة   - ٤٢
له يف الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين، ينبغي للدول األطراف إعطاء األولوية يف الفترة املمتـدة إىل                  

  :االجتماع القادم للدول األطراف ملا يلي

 اليت مل تقم بذلك بعد أن تبادر بالتنفيذ وفقـاً           ٥ية بتنفيذ املادة    نعلدول األطراف امل  اينبغي    `١`
 مـن  خطة عمل نريويب  من   ٢٢  رقم  إىل ١٧لإلجراءات من رقم    ا مبوجب االتفاقية و   لتعهداهت

أجل حتديد املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا، ووضع خطـط وطنيـة              
  .متسقة مع تعهدات االتفاقية وإحراز تقدم يف تنفيذ مثل هذه اخلطة

  . أن توضح وضعها فيما يتعلق بتنفيذ هذه املادة٥وينبغي للدول األطراف املنفِّذة للمادة   `٢`

وينبغي للدول األطراف تنفيذ العملية املتفق عليها بشأن طلبات التمديد للمواعيد النهائيـة          `٣`
  .، بعد أن تقوم بذلك بطريقة تعاونية وعملية٥املنصوص عليها يف املادة 

تمديد أن تلتمس مساعدة وحدة دعم وينبغي للدول األطراف اليت حتتاج إىل إعداد طلبات لل  `٤`
تنفيذ االتفاقية إلعداد طلباهتا وفقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطـراف، حـسب             
الضرورة، وينبغي للدول األطراف القادرة تقدمي أموال إضافية مرصودة للصندوق االستئماين 

عملية التمديدات اخلاصة لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية من أجل تغطية التكاليف املرتبطة بدعم  
  .٥باملادة 

وينبغي للدول األطراف القادرة تقدمي املساعدة إلزالة األلغام والتوعية مبخاطر األلغام، وفقاً              `٥`
  .خطة عمل نريويب من ٢٣لتعهداهتا وكما أكده اإلجراء رقم 

 على ألغام مـضادة     وباإلشارة إىل أن الُنهج اخلاصة بتطهري املناطق اليت يشتبه يف أهنا حتتوي             `٦`
، ينبغـي للـدول     ٥لألفراد بوسائل أخرى غري اإلزالة، ميكن أن تساعد على تنفيذ املـادة             

األطراف التشجيع على وضع معايري لإلفراج عن املناطق اليت ُيشتبه يف أهنا ملغومة أو حتسني               
  .هذه املعايري

    مساعدة الضحايا- رابعاً 

 ٢٤   للدول األطراف على زيادة التركيز على وفاء الدول األطراف الجرى التشديد منذ االجتماع السابع  - ٤٣
مبسؤولياهتا إزاء ضحايا األلغام الربية، وهي الدول اليت أعلنت أهنا تتحمل املسؤولية القصوى عن أعداد كبرية من                 

 ، وبولنـدا  ،غـوال  وأن ، وألبانيا ، وأفغانستان ، وإريتريا ،إثيوبيا: وهذه الدول األطراف هي   . الناجني من األلغام  
 ، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة      ، وتـشاد  ، وتايلنـد  ، وبـريو  ، والبوسـنة واهلرسـك    ،وبوروندي

 ، وكمبوديـا  ، وكرواتيــا  ، بيـساو  -  وغينيا   ، وطاجيكستان ، وصربيا ، والسودان ،والسنغالوالسلفادور،
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هذه الدول "، فإن عمل نريويبخطة وعلى حنو ما ورد ذكره يف .  واليمن، ونيكاراغوا، وموزامبيق،وكولومبيـا
هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن اإلجراءات الواجب اختاذها وهي يف ذات الوقت الـدول الـيت لـديها أكـرب              

ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، ظلت جهود هذه        ". )٦(لحصول على املساعدة  لتوقعات  الاالحتياجات و 
سترشد باإلطار الواضح املتعلق مبساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية         ، بدعم من اآلخرين، ت    ٢٤    الدول األطراف ال  

  :والذي متت املوافقة عليه يف املؤمتر االستعراضي األول والذي يتضمن املبادئ الرئيسية التالية

النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام ينبغي أال يفضي إىل القيام جبهود ملساعدة الضحايا              "أن    `١`
  ؛"عد أي شخص مصاب أو معوق بأي طريقة أخرىعلى حنو يستب

أن تقدمي املساعدة للضحايا ال يقتضي تطوير جماالت أو ختصصات جديدة، وإمنا يـستلزم أن              "و  `٢`
تكون النظم الصحية واخلدمات االجتماعية القائمة وبرامج إعادة التأهيل واألطـر التـشريعية             

   مبـن فـيهم ضـحايا       - اجات مجيع املـواطنني     واملتعلقة بالسياسات العامة مالئمة لتلبية احتي     
  ؛"األلغام الربية

وأن مساعدة ضحايا األلغام الربية ينبغي اعتبارها جزءاً من نظم الصحة العامـة واخلـدمات               "  `٣`
  ؛"االجتماعية، واألطر املتعلقة حبقوق اإلنسان املتوفرة يف بلد ما

 من األلغام الربية يف سياق أوسع يشمل التنمية  املساعدة الوافية للناجنيميأن ينظر يف تقد"وجيب   `٤`
  .)٧("والتخلف

 ٣٩ إىل ٢٩واسترشاداً باالستنتاجات اليت انُتهي إليها يف املؤمتر االستعراضي األول وباإلجراءات من رقم   - ٤٤
ي،  االقتصاد - ، واصل رئيس اللجنة الدائمة ملساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي           خطة عمل نريويب  من  

 أهداف حمددة، وقابلة للقياس واإلجنـاز، وذات  وضع من أجل ٢٤  العمل على مساعدة الدول األطراف املعنية ال  
صلة، وملزمة زمنياً، ووضع خطة عمل لتحّمل مسؤولياهتا عن مساعدة الضحايا يف الفترة املمتدة حـىت املـؤمتر                  

 حقيقة أنه منذ هناية االجتماع السابع للدول        وُبذل جهد خاص للتغلب على    . ٢٠٠٩االستعراضي الثاين يف عام     
 لألهداف احملددة والقابلة للقياس واإلجناز وذات       ٢٤    األطراف، استجاب عدد قليل من الدول األطراف املعنية ال        

وفضالً . الصلة وامللزِمة زمنياً، وأخفق بعضها يف توضيح ما هو معروف أو غري معروف عن حالة مساعدة الضحايا
 تراع يف بعض احلاالت اخلطط الوطنية األوسع نطاقاً عند وضع األهداف املتعلقة مبساعدة الضحايا،               عن هذا، مل  

وكان بعض الدول األطراف يفتقر إىل القدرة واملوارد الالزمة لوضع وتنفيذ األهداف واخلطط الوطنية، وكـان                

                                                        
إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام :  املعنونAPLC/CONF/2004/5 من اجلزء الثالث من الوثيقة ٥الفقرة  )٦(

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٥مشروع خطة عمل نريويب للفترة : املضادة لألفراد
استعراض سري :  املعنونAPLC/CONF/2004/5 من اجلزء الثاين من الوثيقة ٦٧ و٦٦ و٦٥الفقرات  )٧(

  .تكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغاموحالة اتفاقية حظر استعمال و



APLC/MSP.8/2007/6 
Page 23 

عنية والعناصر الفاعلة الرئيسية األخرى يف      هناك يف بعض منها تعاون حمدود بني مراكز إزالة األلغام والوزارات امل           
  .قطاع اإلعاقة

، سلّم الرئيسان املشارِكان بأن التغلب على هذه التحديات يتطلب عمالً مكثفاً علـى  ٢٠٠٥ومنذ عام     - ٤٥
ويف هذا الصدد، وبفضل املساعدة اليت قدمتـها أسـتراليا   . ٢٤  أساس وطين من جانب الدول األطراف املعنية ال  

 والنرويج والنمسا، واصلت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية تقدمي الدعم للعمليات الوطنية املـشتركة بـني                وسويسرا
الوزارات لتمكني تلك الدول األطراف اليت لديها أهداف جيدة لوضع وتنفيذ خطط جيدة، من مساعدة تلـك                 

 األقل اهتماماً بوضع أهداف ، ومساعدة تلك الدولأوضحالدول اليت لديها أهداف غري واضحة لكي تضع أهدافاً 
وقدمت وحدة دعم تنفيـذ االتفاقيـة أو        .  حلثها على املشاركة يف هذا اجلهد      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وخطط يف عامي    

إثيوبيا،  وقامت بزيارات دعم متخصصة لكل من        ٢٤    عرضت قدراً من الدعم لكل من الدول األطراف املعنية ال         
، والسلفادور، والسودان، وكمبوديا، وتايلندوبريو،  ،البوسنة واهلرسكو ، وأوغندا، وأنغوال، وألبانيا،أفغانستانو

ول الديف  الكثري من العمليات املشتركة بني الوزارات       مشل  و. ٢٠٠٧ يف عام    وكولومبيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا  
 الدول   حلقات عمل وطنية تركز على مساعدة الضحايا، وقد نظمت مثل هذه احللقات يف             تنظيماألطراف املعنية   

 والبوسنة ، وأوغندا، وأنغوال،انياب وأل، وأفغانستان،إثيوبيا: األطراف التالية منذ االجتماع السابع للدول األطراف   
  . والسودان، والسلفادور،واهلرسك

 االقتـصادي املعقـود يف   - ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتمـاعي             - ٤٦
ة عن تطبيـق    يديثإضافات حت  ٢٤     دولة طرفاً من بني الدول األطراف املعنية ال        ١٩، قدمت   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
ات اليت قُدمت بصور أخرى     ـ واملعلوم اإلضافاتوعن طريق هذه    . خطة عمل نريويب  ام ذات الصلة من     ـاألحك

 ، وتايلنـد  ،واهلرسـك  والبوسنة   ، وأوغندا ، وأنغوال ،انياب وأل ،دول األطراف، أعلنت أفغانستان   ـن جانب ال  ـم
  أو وضـع اخلطـط     / وكمبوديا عن إحراز تقدم يف تعزيز األهـداف و         ، وطاجيكستان ، والسودان ،والسلفادور

وفضالً عن هذا، تقوم الوزارات ذات الصلة بوضع وتنفيذ خطط عمل لقطاع اإلعاقـة              . أو تنقيحها أو تنفيذها   
  .ككل يف موزامبيق

فعلى سـبيل   . م يف بعض الدول األطراف بسبب نقص املوارد املالية        وقد تعرقلت القدرة على إحراز تقد       - ٤٧
 عن إحراز تقدم كبري يف وضع خطة وطنية عن طريق عملية تـشاور              ٢٠٠٦املثال، أعلنت طاجيكستان يف عام      

غري أهنا عجزت عن تأمني املوارد الالزمـة        . وتعاون مع الوزارات ذات الصلة والعناصر الفاِعلة الرئيسية األخرى        
ويف هذا الصدد، أُشري إىل أن الدول األطراف القادرة ملتزمة بتقـدمي الـدعم              . نفيذ عناصر أساسية هلذه اخلطة    لت

  .خطة عمل نريويبلرعاية وإعادة إدماج ضحايا األلغام، وأخذت على عاتقها التزامات يف هذا الصدد، يف إطار 

 مجعية الصحة العاملية الستون املعقودة يف ، حثتخطة عمل نريويب من ٢٩كما أنه يف سياق اإلجراء رقم   - ٤٨
 اليت أعلنت عن مسؤوليتها عن أعـداد        ٢٤    ، دوهلا األعضاء اليت تضم مجيع الدول األطراف ال        ٢٠٠٧مايو  /أيار

إجراء تقدير شامل لسياق الرعاية السابقة لـدخول املستـشفى واخلاصـة    "كبرية من الناجني من األلغام الربية،     
، وطلبت من املدير العام ملنظمة الـصحة        "لك حتديد االحتياجات غري امللباة حسب االقتضاء      بالطوارئ، مبا يف ذ   

وضع أدوات وتقنيات موحدة قياسياً لتقدير احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال الرعاية اخلاصة بالرضـوخ             "العاملية  
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ر أصحاب املصلحة مـن أجـل       التعاون مع الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية وسائ       "و" ورعاية الطوارئ 
املساعدة على ضمان وجود القدرات الالزمة للقيام بفعالية بتخطيط عمليات توفري الرعاية اخلاصـة بالرضـوخ                

 مجعية الصحة اليت تقوم هباوتقدم هذه األعمال . )٨("وخدمات رعاية الطوارئ وتقدميها وإدارهتا ومتويلها ورصدها
  .راف يف االتفاقية للوفاء مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام الربيةالعاملية إرشادات قيمة للدول األط

يف خطة عمل نريويب  من   ٣٤لة تتعلق باإلجراء رقم     أواختذت مجعية الصحة العاملية أيضاً إجراًء بشأن مس         - ٤٩
عزيز ُنظم وضع اخلطط وتنفيذها وتعزيزها وتقييمها من أجل ت" عندما حثت دوهلا األعضاء على   ٢٠٠٧مايو  /أيار

زيادة أنـشطة املنظمـة يف جمـال    "، وطلبت من املدير العام ملنظمة الصحة العاملية       "املعلومات الصحية التابعة هلا   
اإلحصاءات الصحية على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، وتقدمي الدعم املنسق إىل الدول األعضاء من 

  .)٩("املعلومات الصحية وإعداد املعطيات وحتليلها ونشرها واستخدامهاأجل بناء قدراهتا فيما يتعلق بتطوير ُنظم 

، استمرت اجلهود منـذ االجتمـاع       خطة عمل نريويب   من   ٣٣وبالنسبة للمسائل املتعلقة باإلجراء رقم        - ٥٠
العمل املعياري الذي حيمي ويكفل االحترام حلقوق األشخاص ذوي         إطار  السابع للدول األطراف من أجل تعزيز       

 على وجه التحديد، مت اعتماد      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ويف  . ن من األلغام الربية   وعاقة مبن فيهم الناج   اإل
، فُتح باب ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ويف . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا

   دولة من بني الدول األطراف ال١٤ه االتفاقية التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووقعت على هذ
 دولة أخرى من الدول ٨٧ اليت أعلنت مسؤوليتها عن أعداد كبرية من الناجني من األلغام الربية، كما وقّعت       ٢٤

 دول على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من بينها كرواتيا، اليت ُتعد             ٧وصدقت  . األطراف يف االتفاقية  
ويف .  اليت أعلنت مسؤوليتها عن أعداد كبرية من الناجني من األلغـام الربيـة             ٢٤    لدول األطراف ال  واحدة من ا  

 ٢٧- ٢٤ االقتصادي املعقود يف الفتـرة       - اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي         
اإلعاقة بإمكاهنا تشجيع هنج أكثر     ، كان هناك تأكيد على أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي           ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

انتظاماً واستدامة جتاه مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية عن طريق وضع مساعدة الضحايا يف السياق األعرض                
  .للسياسات والتخطيط من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أعم

لدولية حلظر األلغام الربية مـن    ، دعمت أستراليا احلملة ا    خطة عمل نريويب   من   ٣٧وعمالً باإلجراء رقم      - ٥١
، برصد التقدم يف حتقيق أهداف مساعدة الضحايا من خالل تقريرها Standing Tall Australiaخالل منظمتها، 

 وهو ثالث تقرير    - "  دولة طرفا  ٢٤نظرة عامة على احلالة يف      : ٢٠٠٦مساعدة ضحايا األلغام الربية يف عام       "
مبادئها التوجيهية العشرة ملساعدة "رت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية وفضالً عن هذا، أصد. سنوي من نوعه

  . لتوفري إطار جلميع العناصر الفاعلة املعنية بتخطيط أنشطة مساعدة الضحايا وتنفيذها ورصدها وتقييمها"الضحايا

                                                        
   من جدول األعمال١٤- ١٢مجعية الصحة العاملية الستون، البند . نظم رعاية الطوارئ: النظم الصحية )٨(

  ).٢٢- ٦٠ج ص ع (
 من جدول األعمال ١٥- ١٢تعزيز ُنظم املعلومـات الصحية، مجعيـة الصحـة العاملية الستون، البند  )٩(

  ).٢٧- ٦٠ج ص ع (
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من األلغام الربية    من الناجني    ١١، شارك ما ال يقل  عن        خطة عمل نريويب   من   ٣٨وعمالً باإلجراء رقم      - ٥٢
  .، من بينهم أحد األعضاء يف وفد دولة طرف٢٠٠٧أبريل /يف اجتماعات اللجان الدائمة يف نيسان

 دولة طرفاً على األقـل يف وفودهـا إىل          ١٧، أشركت   خطة عمل نريويب   من   ٣٩وعمالً باإلجراء رقم      - ٥٣
ة أو إعادة التأهيل أو اخلدمات االجتماعية        فنيني معنيني بالصح   ٢٠٠٧أبريل  /اجتماعات اللجان الدائمة يف نيسان    

ولالستفادة إىل أقصى حد من الوقت الذي خصصه هؤالء اخلرباء للعمل بشأن االتفاقية، نظم رئيسا               . أو اإلعاقة 
 االقتصادي برناجماً طموحاً أثناء اجتماعات اللجان - اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي 

وقد ساهم هذا الربنامج يف زيادة معرفة اخلرباء املشاركني املعنيني . ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧- ٢٣ يف الفترة الدائمة
مبساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية، وركّز على وضع مساعدة الضحايا يف السياقات األعرض لإلعاقة والرعاية               

ية املبادئ الرئيسية اليت اعتمدهتا الدول األطراف الصحية واخلدمات االجتماعية، والتنمية، وأكد من جديد على أمه
وفضالً عن ذلك، واستجابة لطلب خرباء مساعدة الضحايا        . ، كما أكد من جديد على التحديات      ٢٠٠٤يف عام   

املخصـصة  وارد املاملشاركني يف الربنامج، بدأت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية يف إدخال حتسينات كبرية على كمية            
  . املتاحة يف مركز التنسيق التابع لالتفاقيةويا  الضحاملساعدة

  األولويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطراف

على الرغم من مظاهر التقدم اليت حتققت منذ االجتماع السابع للدول األطراف، ينبغي للدول األطراف                 - ٥٤
طوعة من خالل االتفاقية ويف املؤمتر االستعراضي األول        أن تواصل تعميق فهمها للمبادئ املقبولة وااللتزامات املق       

 - واألعمال اليت قامت هبا منذ ذلك الوقت اللجنة الدائمة املعنية مبـساعدة الـضحايا واإلدمـاج االجتمـاعي                 
  :االقتصادي، وال سيما عن طريق إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت االجتماع القادم للدول األطراف ملا يلي

نظراً ألن التقدم يف مساعدة الضحايا جيب أن يكون حمدداً وقابالً للقياس وملزماً زمنياً، مع                 `١`
تدابري حمددة يلزم أن تقررها فرادى الدول األطراف بشكل منطقي اسـتناداً إىل ظروفهـا               

هبا املتنوعة، ينبغي للدول األطراف املعنية اليت مل تقدم بعد تقييماً واضحاً للطريقة اليت ميكن               
قياس التقدم يف مساعدة الضحايا بقدر ما يهم دوهلا، أن تبادر إىل ذلك حبلول موعد املؤمتر                

  . ٢٠٠٩االستعراضي الثاين يف عام 

وعند القيام مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام الربية، ينبغي للدول األطراف املعنية وتلـك                `٢`
ت يف املؤمتر االستعراضي األول، وخاصةً عـن        اليت ُتساعدها، تطبيق التفامهات اليت اعُتمد     

طريق فهم مساعدة الضحايا يف السياقات األوسع للتنمية وحتديـد مكاهنـا كجـزء مـن                
مسؤوليات الدول القائمة يف جماالت الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية وإعادة التأهيل           

  .وأُطر حقوق اإلنسان
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ن األلغام الربية، ينبغي للدول األطراف املعنية، وتلك        وعند حتمل مسؤولياهتا جتاه الناجني م       `٣`
اليت ُتساعدها، أن ُتشري إىل ضرورة تعزيز هياكل الدول القائمة وأنه ينبغي لدور مراكز إزالة 

  .)١٠(األلغام أن يرتبط إىل حد كبري جبمع البيانات ونشرها والدعوة هلا

التفاقية عن طريق اخلرباء يف جمال الرعاية وينبغي للدول األطراف تعزيز مشاركتها يف أعمال ا  `٤`
اإلعاقة، وأن تفعل املزيد لضمان إشراك الناجني من املتصلة بقوق احلالصحية وإعادة التأهيل و

  .األلغام الربية بصورة فعالة يف التخطيط الوطين واملسامهة يف املداوالت اليت هتمهم

م الربية، ينبغي للدول األطراف أن تـسترشد        وعند حتّمل مسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغا        `٥`
ة الوصول، وأن تكفل مراعاة كافة      ـمببادئ عدم التمييز واالندماج وتكافؤ الفرص وإمكاني      

ة، وتقدمي طائفة شاملة    ـة واحمللي ـاجلهود ألعمار وجنس الضحايا، وتطوير القدرات الوطني      
ني مـن العناصـر الفاعلـة       ة الوصول إليها، وإشراك مجيع املعني     ـات وإتاح ـن اخلدم ـم

  .وأصحاب املصلحة

  االتفاقيةالواردة يف هداف األلتحقيق أساسية   مسائل أخرى - خامساً 

  التعاون واملساعدة  - ألف

واصلت النرويج تنسيق أعمال فريق االتصال املعين بتعبئة املوارد، مع التركيز منذ االجتماع السابع للدول   - ٥٥
املتاحة لتمكني الدول األطراف من استخدام موارد مكافحة األلغـام بكفـاءة            األطراف على مصادر املعلومات     

فريـق  " ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، أفادت النرويج بأن تسمية فريق االتصال ستتغري لتصبح               .وفعالية
  .الرئيسيةباعتبار أن التسمية اجلديدة تعكس بشكل أفضل أنشطة الفريق " االتصال املعين باستخدام املوارد

ويف االجتماع السابع للدول األطراف، أُشري إىل إنشاء فريق االتصال املعين بالربط بني األعمال املتعلقة                 - ٥٦
باأللغام والتنمية، والذي قامت كندا بتنسيقه، وكان اهلدف املباشر لفريق االتصال هو وضع مبادئ توجيهية عملية 

ولوحظ أيـضاً أن  . أللغام والتنمية الستكمال اآلليات املخصصة القائمة    وأدوات لتيسري إدماج األعمال املتعلقة با     
كندا واململكة املتحدة ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                

ائية التابعـة ملنظمـة     تشجع على الربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية يف برنامج عمل جلنة املساعدة اإلمن             
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هبدف تعزيز السياسات واملبادئ التوجيهية العملية ألعضاء جلنة املـساعدة               

  .اإلمنائية بشأن إدراج األعمال املتعلقة باأللغام يف السياسات األمنية واإلمنائية

  

                                                        
دائرة اإلجراءات ". نطاق مراكز ومنظمات إزالة األلغام يف مساعدة الضحايا"انظر على سبيل املثال  )١٠(

  .٢٠٠٣املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة، 
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جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية شبكة ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، أنشأ مركز   - ٥٧
 من املمارسـني ذوي  ١٠٠ممارسني تابعة لفريق االتصال املعين بالربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية تضم      

لوطنيـة  املعرفة املستفيضة بالربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية على املستويات اجملتمعيـة والقطاعيـة وا              
   ونظمت حلقات عمل ملمارسي الربط بني األعمال املتعلقـة بـني األلغـام والتنميـة يف جنيـف يف                  . والدولية
، هبدف  ٢٠٠٧نوفمرب  /، ويف اليمن يف تشرين الثاين     ٢٠٠٧يونيه  /، ويف كمبوديا يف حزيران    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

ذه، جتري صـياغة مبـادئ      ـات العمل ه  ـاداً إىل حلق  ـواستن. تقاسم اخلربات والدروس واملمارسات اجليدة    
توجيهية للسلطات الوطنية واجلهات املاحنة واملسؤولني عن األعمال املتعلقة باأللغام واملمارسـني، واملنظمـات              
احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة بشأن كيفية الربط بصورة أكثر فعالية بني األعمال املتعلقـة باأللغـام         

ى الوكاالت املاحنة يف املبـادئ التوجيهيـة        ـة خصيصاً إل  ـستخدم املبادئ التوجيهية املوجه   وسوف تُ . والتنمية
اخلاصة بلجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن إدماج العنف املسلح يف    

  .الربجمة اإلمنائية

لى أمهية توجيه الدعم إىل األعمال املتعلقة باأللغام من خـالل  ويف حني أكد املؤمتر االستعراضي األول ع     - ٥٨
برامج أوسع نطاقاً، أبدت جلان دائمة خمتلفة شواغلها بشأن إمكانية أن يؤثر التعميم على إمكانية الوصـول إىل                  

عنيـة أن  ولوحظ أنه ينبغي للجهات املاحنـة امل . األموال اخلاصة باألعمال املتعلقة باأللغام وختصيص هذه األموال    
تكون واضحة يف اإلبالغ عن التغيريات اإلجرائية اليت ميكن أن تؤثر على مستويات التمويل وأنه جيب أن يكون                  

  .لدى اجلهات املاحنة مركز تنسيق رئيسي لطلبات املساعدة

قى حيق لكل دولة أن تلتمس وتتل     " من االتفاقية، بأنه     ٦ من املادة    ١وكما لوحظ، وكما جاء يف الفقرة         - ٥٩
، أعلن عدد كبري من الدول األطراف       "املساعدة من الدول األعضاء األخرى مىت أمكن ذلك ويف حدود اإلمكان          

ولوحظ يف بعض احلاالت أن عدم احلصول على . عن احلاجة إىل موارد خارجية من أجل الوفاء بتعهدات االتفاقية
  .وقت املطلوب من االتفاقية يف ال٥موارد خارجية قد يؤثر على تنفيذ املادة 

ومت توضيح جمموعة متنوعة من الوسائل اليت ميكن للدول األطراف من خالهلا تقدمي وتلقي املساعدة، مبا                  - ٦٠
فباإلضافة إىل األموال املتلقاة عن طريـق       . يف ذلك وسائل جديدة نسبياً، خاصة عن طريق منظومة األمم املتحدة          

 مكافحة األلغام والصندوق االستئماين ملنع األزمات واإلنعـاش،     صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف     
مبا يف  (أفادت األمم املتحدة بأهنا حصلت على أموال عن طريق صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري                

 يف وضع وتنفيذ خطة عمل اسـتراتيجية ملـساعدة          السودان مليون دوالر أمريكي ملساعدة      ١,٧ذلك أكثر من    
ومت احلصول منه علـى     (والصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ      ) حايا وألنشطة ثقافة خماطر األلغام    الض

وكذلك أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه جدد تركيـز          ).  من أجل تطهري األلغام     بيساو - لغينيا  مساعدة  
اف اليت تواجه حتديات متواضعة نسبياً تتعلق        اخلاصة به على التعجيل مبساعدة الدول األطر       "مبادرة االستكمال "

ومن خالل هذا الربنامج، وضعت .  لوضع استراتيجيات ميكن تنفيذها وفقاً للمواعيد اليت حددهتا االتفاقية٥باملادة 
  حىت اآلن خطة عمل الستكمال تعهداهتا يف املوعد النهائي احملدد هلا وبدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف                 ألبانيا

وإضافة إىل ذلك، وكما سبقت اإلشارة يف موضع آخر من هذا التقرير . لزامبيا، ومالوي، وموريتانياتقدمي الدعم 
. ة إجراءات مشتركة لتأييد االتفاقية    ـأن خط ـاملرحلي، فإن االحتاد األورويب على وشك التوصل إىل اتفاق بش         
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 إىل دول أطراف هبدف تقدمي املشورة فيمـا يتعلـق            زيارة لتقدمي املساعدة   ٢٨ ڊوتشمل هذه اإلجراءات القيام     
  .بالتنفيذ التام لالتفاقية

ويشمل هذا النهج املساعدة . ولوحظ من جديد أمهية اتباع هنج مزدوج للتعاون يف جمال مساعدة الضحايا  - ٦١
لغام الربية وغريهم   اليت تقدمها املنظمات املتخصصة أو اليت تقدم من خالهلا واليت تستهدف حتديداً الناجني من األ              

من جرحى احلرب، واملساعدة على شكل هنج متكاملة يهدف فيها التعاون اإلمنائي إىل ضمان حقوق مجيع األفراد، 
وكما حدث يف السنوات السابقة، بينما قدمت عدة دول أطراف معلومات عن . مبن فيم األشخاص ذوو اإلعاقات

ومات قليلة للغاية فيما يتعلق باجلهود اليت ستعود بالفائدة يف هناية األمر اجلهود املبذولة يف اجملال األول، قُدمت معل
  .على الناجني من األلغام الربية عن طريق التعاون اإلمنائي املتكامل

ولوحظ أيضاً أن تدمري املخزونات طريقة جمدية من حيث التكلفة وفّعالة لضمان عدم وجود املزيد مـن                  - ٦٢
 لو وجد عدد متناقص من األلغام يف املخزونات فإن ذلك ينطوي على خماطرة إىل أن                األلغام يف األرض وأنه حىت    

، خطة عمل نريويب من ١٣ويف هذا السياق، وفيما يتعلق باإلجراء رقم . حيني الوقت لتدمري مجيع هذه املخزونات
احتياجات واضحة تتعلق مت أيضاً تشجيع الدول القادرة على اإلسراع بتقدمي املساعدة لدول أطراف أخرى لديها             

 عن أنشطة املساعدة اخلاصة هبا إضافة حتديثيةوقدمت اثنتان من الدول األطراف . ٤بالوفاء بتعهداهتا مبوجب املادة 
 وإضافة إىل ذلك، ُنوِّه .٢٠٠٧أبريل /يف هذا اجملال أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات يف نيسان

  .اص الذي يقدمه االحتاد األورويب من أجل تدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفرادمن جديد بالدعم اخل

وفيما يتعلق أيضاً بالتعاون واملساعدة بالنسبة لتدمري املخزونات، وكما لوحظ من قبل، أشري إىل أمهيـة                  - ٦٣
دة مبوجب هذه املادة من أجل تتعاون كل دولة طرف تقدم وتتلقى مساع " أن اليت تنص على٦ من املادة ٨الفقرة 

  ".ضمان التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليها

  األولويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطراف

 بأن خطة عمل نريويبعلى نفسها يف الدول األطراف تعهدات وااللتزامات اليت قطعتها العند اإلشارة إىل   - ٦٤
أن تعطي األولوية يف الفتـرة املمتـدة حـىت          للدول األطراف   بينها ويساعد بعضها البعض، ينبغي      تتعاون فيما   

  :االجتماع القادم للدول األطراف ملا يلي

نظراً للعدد الكبري من الدول األطراف اليت ال تزال تشري إىل ضرورة احلصول على مـوارد                  `١`
للدول األطراف القادرة أن تواصل العمل      خارجية للوفاء بتعهداهتا مبوجب االتفاقية، ينبغي       

  . من االتفاقية٦للوفاء بتعهداهتا مبوجب املادة 

 من خطة عمل نريويب، ينبغي للدول األطراف أن تكفل، عند إدماج            ٤٥ رقم   لإلجراءووفقاً    `٢`
امة األعمال املتعلقة باأللغام يف امليزانيات اإلمنائية، أن تكون التغيريات موجهة حنو تعزيز استد

  .هذه املساعدة، وإجراءها بطريقة تكفل أن يظل تنفيذ االتفاقية يف مقدمة األولويات
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وينبغي للدول األطراف اليت تطلب املساعدة إدراج األعمال املتعلقة باأللغـام يف خططهـا                `٣`
 من خطة عمل نـريويب مـن أجـل          ٤٠وبراجمها اإلمنائية على النحو املبني يف اإلجراء رقم         

  .من تعميم املساعدة الدوليةاالستفادة 

وينبغي للدول األطراف أن تواصل دعم اجلهود لوضع وترويج مبادئ توجيهية عن كيفيـة                `٤`
  .الربط بني العمل املتعلق باأللغام والتنمية بصورة أكثر فعالية

  الشفافية وتبادل املعلومات  - باء 

 ، وبوتـان  ،ول األطراف فيما عدا إثيوبيـا     يف ختام االجتماع السابع للدول األطراف، قدمت مجيع الد          - ٦٥
 تقارير أولية عن تدابري الشفافية على االستوائية وغينيا ، وغيانا، وغامبيا، وسان تومي وبرينسييب ،والرأس األخضر 

وفضالً عـن   .  تقريرين أوليني   وغيانا ،بوتانومنذ ذلك الوقت، قدمت     . ٧ من املادة    ١النحو املطلوب يف الفقرة     
جتماع السابع للدول األطراف، حلّت املواعيد النهائية لتقدمي هـذه التقـارير األوليـة بالنـسبة                هذا، ومنذ اال  

وقدمت كل دولة مـن هـذه الـدول         ،   وهاييت ، وجزر كوك  ، واجلبل األسود  ، وبروين دار السالم   ،ألوكرانيا
   ، واجلبـل األسـود    ،إثيوبيـا  -  دول أطراف    ٦ومن مث، أصبح هناك     . هاييتاألطراف تقريرها األويل باستثناء     

 ١  مل تلتزم بعد بتعهداهتا مبوجب الفقرة      -  والرأس األخضر، وسان تومي وبرينسييب، وغامبيا، وغينيا االستوائية       
  .)١١(٧من املادة 

 من االتفاقية، ويف ختام االجتماع السابع للـدول         ٧ من املادة    ٢وفيما يتعلق باالمتثال ألحكام الفقرة        - ٦٦
وفضالً . ٢٠٠٥دولة من الدول األطراف تقدمي تقارير حمدثة عن تدابري الشفافية تغطي عام  ٤٢األطراف، مل تقدم 

 يف  ٦٦ يف ختام االجتماع السابع للدول األطراف إىل         ٢٠٠٦عن هذا، وصل املعدل العام لتقدمي التقارير يف عام          
 علـى النحـو     ٢٠٠٦افية عن عام     دولة طرفاً تقريراً حمدثاً عن تدابري الشف       ٥٧، مل تقدم    ٢٠٠٧ويف عام   . املائة

أنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأوروغواي، وأوغندا، وآيسلندا، وبابوا غينيا اجلديدة،         : املطلوب، وهي الدول التالية   
 - وبربادوس، وبليز، وبنما، وبوتسوانا، وبوروندي، وبوليفيا، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتيمور 

 ، واجلمهوريـة الدومينيكيـة    ، ومجهورية أفريقيا الوسـطى    ، وجزر القمر  ، وجزر سليمان  ، وجزر البهاما  ،ليشيت
 ، وسـانت لوسـيا    ، وسانت كيتس ونـيفس    ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين    ، ورواندا ، ودومينيكا ،وجيبويت

 ،نـا  وغيا ، وغواتيمـاال  ، وغرينادا ، وغانا ، وغابون ،)١٢( وصربيا ، وسيشيل ، وسرياليون ، وسوازيلند ،والسلفادور
 ، وليسوتو ، وليبرييا ، وكينيا ، وكرييباس ، وكوستاريكا ، والكامريون ، وفيجي ، وفانواتو ، بيساو -  وغينيا   ،وغينيا

                                                        
إندونيسيا مطالبة بتقدمي التقرير األويل عن تدابري الشفافية يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد ال  )١١(

 ، والكويت يف موعد٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠ بأية حال؛ والعراق يف موعد ال يتجاوز ٢٠٠٨يناير /نون الثاين كا٢٧يتجاوز 
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١، وباالو يف موعد ال يتجاوز ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٩ال يتجاوز 

 يشمل فترة متتد إىل ، فإن تقريرها السابق٢٠٠٧وفيما مل تقدم صربيا تقريراً عن تدابري الشفافية يف عام  )١٢(
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١
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 تـشرين   ٢٢وحـىت   .  ونيجرييـا  ، والنيجـر  ، وناورو ، وناميبيا ، وملديف ، ومالوي ، وماليزيا ، ومايل ،ومالطة
  . يف املائة٥٩ إىل ٢٠٠٧، وصل املعدل العام لتقدمي التقارير يف ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

وأكد االجتماع السابع للدول األطراف من جديد أنه ينبغي للدول األطراف أن تواصل االمتثال أو حتّسن   - ٦٧
، خاصة تلك الدول األطراف اليت تقوم بتدمري خمزوناهتا         ٧من امتثاهلا لتعهدات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة         

ري املناطق امللغومة، واالحتفاظ بألغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا مبوجب من األلغام املضادة لألفراد، وتطه
  :٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢واعتباراً من . ٩أو تتخذ تدابري وفقاً للمادة / و٣املادة 

 دولة طرفاً، اليت كان يتعني عليها حىت ختام االجتماع السابع للدول األطـراف              ١٢    من بني ال    `١`
   يف  ، قدمت كـل منـها معلومـات       ٤زونات من األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة        تدمري خم 

 عن تدابري الشفافية تغطي السنة السابقة بشأن هذه املسألة على النحـو املطلـوب               ٢٠٠٧عام  
  إثيوبيا وبوروندي؛: تنيالتاليتني باستثناء الدول

تام االجتماع السابع ملؤمتر األطراف تطهري      ، اليت كان يتعني عليها حىت خ      ٤٥    ومن بني الدول ال     `٢`
معلومات عن تدابري الـشفافية      ٢٠٠٧يف عام   ، قدمت كل منها     ٥املناطق امللغومة وفقاً للمادة     

 ،أوغنـدا : وتغطي السنة السابقة بشأن هذه املسألة على النحو املطلوب، باستثناء الدول التالية           
  . والنيجر،ومالوي بيساو، - غينيا  و، ورواندا،وبوروندي

، واليت كان يتعني عليها يف ختام االجتماع الـسابع للـدول            ٧٧    ومن بني الدول األطراف ال      `٣`
األطراف أن تقدم تقريراً يفيد بأهنا حتتفظ بألغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا مبوجـب               

لـسابقة  معلومات عن تدابري الشفافية وتغطي السنة ا       ٢٠٠٧يف عام   ، قدمت كل منها     ٣املادة  
 ، وبوتسوانا، وأوغندا،أوروغواي: حول هذه املسألة على النحو املطلوب باستثناء الدول التالية

 ، بيساو-  وغينيا ، والسلفادور، وجيبويت، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وتوغو،وبوروندي
رية مجهو: وأعلنت دولة طرف واحدة وهي    .  والنيجر ، وناميبيا ، ومالوي ، ومايل ،والكامريون

 أهنا بانتظار اختاذ قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد اليت ميكن االحتفاظ هبا             الكونغو الدميقراطية 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   وأفادت دولتان من الدول األطراف ومها       . )١٣(٣مبوجب املادة   

لألفـراد الـيت    مجيع األلغام املـضادة  ٢٠٠٦ بأهنما دمرتا يف عام   ومجهورية مولدوفا  ،السابقة
وفضالً عن هذا، ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، أفادت         . ٣احتفظتا هبا مبوجب املادة     

، ألول مرة بأهنما مل حتتفظا بألغـام        بروين دار السالم وغيانا   دولتان من الدول األطراف، ومها      
عن أعداد األلغام ية التذييل السادس إضافة حتديثوترد يف . ٣لألغراض املسموح هبا مبوجب املادة 

  .املضادة لألفراد احملتفظ هبا واملنقولة ألغراض مسموح هبا

                                                        
، واللتان مل تقدما تقارير عن بوتسوانا وبورونديأفادت دولتان إضافيتان من الدول األطراف، وهي  )١٣(

  .٣ قبل ذلك، أهنما يف انتظار قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبوجب املادة ٢٠٠٧تدابري الشفافية يف عام 
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 واليت مل تقدم بعد، حىت ختام االجتماع السابع للدول األطراف، ٧٤  ومن بني الدول األطراف ال  `٤`
  أو تعترب قوانينها القائمة كافيـة إلنفـاذ        ت، إما ألهنا اعتمدت تشريعا    ٩تقارير يف سياق املادة     

معلومات عن تدابري الشفافية وتغطي السنة الـسابقة         ٢٠٠٧يف عام   االتفاقية، قدمت كل منها     
   ، وإريتريـا  ،إثيوبيـا : بشأن هذه املسألة على النحـو املطلـوب باسـتثناء الـدول التاليـة             

 ، وبربـادوس  ، وبـاراغواي  ، وأوكرانيا ، وأوغندا ، وأوروغواي ، وأنغوال ،وأنتيغوا وبربودا 
 -  وتيمـور    ، وتوغـو  ، وتركمانستان ، وبوليفيا ، وبوروندي ، وبوتسونا ،ما وبن ،وبنغالديش

 ، وجيبـويت ، واجلمهورية الدومينيكيـة   ، وجزر القمر  ، وجزر سليمان  ، وجزر البهاما  ،ليشيت
 وسانت كيتس ، وسان مارينو، وسان تومي وبرينسييب، ورواندا، والرأس األخضر،ودومينيكا
 ، وغـابون  ، وصـربيا  ، وشيلي ، وسرياليون ،رينام وسو ، وسوازيلند ، وسانت لوسيا  ،ونيفس
 - مجهورية  ( وفرتويال   ، وفانواتو ، بيساو -  وغينيا   ، وغينيا ، وغيانا ، وغرينادا ، وغانا ،وغامبيا

 ، وليبرييـا  ، والتفيا ، وكينيا ، والكونغو ، وكوت ديفوار  ، والكامريون ، وفيجي ،)البوليفارية
  . وهاييت، ونيوي، ونيجرييا، وناورو، وناميبيا، وموريتانيا، وملديف،ومالوي

ويف االجتماع السادس للدول األطراف، قامت الدول األطراف بتعديل صيغة تقدمي التقـارير املتعلقـة                 - ٦٨
بتدابري الشفافية للسماح بتقدمي معلومات طوعاً، يف االستمارة دال، باإلضافة إىل احلـد األدىن املطلـوب مـن                  

خطة عمـل    من   ٥٤، عمالً باإلجراء رقم     ٣سباب مسموح هبا مبوجب املادة      املعلومات عن األلغام احملتفظ هبا أل     
 دولة من الدول األطراف صيغة تقدمي التقارير املعدَّلـة لتقـدمي هـذه              ١٢استخدمت   ٢٠٠٧يف عام   و. نريويب

أن تقدِّم طوعاً   ودعا رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الدول األطراف إىل             . املعلومات
 ٢٧- ٢٣ وتستفيد من اجتمـاع اللجنـة الدائمـة يف الفتـرة             ٣معلومات عن األلغام احملتفظ هبا مبوجب املادة        

دثـة يف هـذا     حم دول من الدول األطراف وقدمت معلومات        ٩واستفاد من هذه الفرصة     . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
  .املقدَّمة طوعاً السادس استعراض عام للمعلومات التذييلويرد يف . االجتماع

وجيوز للدول األطراف أن تتبادل معلومات تتجاوز احلد األدىن املطلوب باستخدام االستمارة ياء اخلاصة                - ٦٩
 التالية ٣٧  ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، استخدمت الدول األطراف ال. ٧بتقدمي التقارير مبوجب املادة 

ألبانيـا،  وأفغانستان، وإستونيا، وأستراليا، وإسبانيا، واألرجنتني، : قاريرهااالستمارة ياء كوسيلة طوعية لتقدمي ت   
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،    وترتانيا،  وتشاد،  وتركيا،  وبريو،  والبوسنة واهلرسك،   وبنن،  وبلجيكا،  وأملانيا،  و
فرنـسا،  وطاجيكستان،  وشيلي،  والسويد،  والسودان،  والسنغال،  وسلوفاكيا،  وزمبابوي،  وزامبيا،  والدامنرك،  و
نيوزيلنـدا،  والنمـسا،   والنـرويج،   وموزامبيق،  وموريتانيا،  وليتوانيا،  وكولومبيا،  وكندا،  وكرواتيا،  وقربص،  و
 التالية االستمارة يـاء لتقـدمي   ٢١   ومن هذا اجملموع، استخدمت الدول األطراف ال      . اليابانواليمن،  وهولندا،  و

إسبانيا، :  ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياًتقارير عن املساعدة املقدَّمة لرعاية
مجهوريـة الكونغـو    وتـشاد،   وتركيا،  وبريو،  والبوسنة واهلرسك،   وأملانيا،  وألبانيا،  وأفغانستان،  وأستراليا،  و

النمـسا،  وموزامبيـق،   وا،  موريتانيوكولومبيا،  وكندا،  وكرواتيا،  والسودان،  والسنغال،  وزامبيا،  والدميقراطية،  
  .والياباناليمن، ونيوزيلندا، و
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خطـة    من ٥٥وأتاح رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، عمالً باإلجراء رقم               - ٧٠
ية  إلجراء تبادل لآلراء بشأن التنفيذ العملي ملختلف أحكام االتفاق٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، فرصة يف عمل نريويب

 دول أطراف عن آرائها     ٣وأعربت  . ٣أو  / و ٢ و ١وحتدثت دولة طرف عن املواد      . ٣ و ٢ و ١مبا يف ذلك املواد     
  .بشأن جوانب أخرى للتنفيذ

ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، قدمت بولندا تقريراً طوعياً عن تدابري الشفافية لتبادل املعلومات   - ٧١
  . ٧كورة يف املادة عن مجيع املسائل ذات الصلة املذ

، نظمت بعض الدول األطراف واملنظمات اإلقليميـة أو         خطة عمل نريويب   من   ٥٨وعمالً باإلجراء رقم      - ٧٢
ـ              ت بطريقـة   دلاملنظمات األخرى طوعاً مؤمترات وحلقات عمل إقليمية وموضوعية لتعزيز تنفيذ االتفاقية، أو ع

. كثري من هذه األنشطة يف مواضع أخرى من هـذا التقريـر   وقد أُشري إىل ال   . أخرى لنشر معلومات عن االتفاقية    
وتضمنت اجلهود األخرى اجتماعات ثنائية عقدهتا يف نيويورك رئيسة االجتماع السابع للدول األطراف مع الدول 

. األطراف غري املُمثَلة يف جنيف للدعوة على وجه اخلصوص للوفاء بالتعهدات اخلاصة بتقارير تـدابري الـشفافية                
وفضالً عن هذا، . ٧ هذا العمل عن قيام دولة طرف واحدة على األقل بتقدمي تقريرها األويل مبوجب املادة وأسفر

األمم نظمت عقدت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية حلقات عمل يف السنغال واليمن وطاجيكستان وكولومبيا و
عهدات االتفاقية ملديري األعمال الوطنية املتعلقة      عن ت حلقة عمل   املتحدة بالتعاون مع وحدة دعم تنفيذ االتفاقية        

  .باأللغام وخلرباء األمم املتحدة

  : وبادرت عدة دول أطراف بتنظيم لقاءات لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد االتفاقية وتوقيعها  - ٧٣

لسنوية العاشرة ، ُعقدت يف فيينا بالنمسا ندوة لالحتفال بالذكرى ا٢٠٠٧فرباير / شباط١٢ففي   `١`
الجتماع فيينا بشأن اتفاقية حظر األلغام املضـادة لألفراد الذي ُعقد قبل عـشر سـنوات يف                

 - مساعدة الناجني من األلغام األرضية "وركزت الندوة، وكانت بعنوان . ١٩٩٧فرباير /شباط
، على التقدم احملرز خالل السنوات العشر السابقة والتحديات اليت ال تزال "عقد من بذل اجلهود

  قائمة أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية فيما يتعلق مبساعدة ضحايا األلغام؛

آفاق جديدة لعامل "، ُعقد يف بروكسل ببلجيكا لقاء خاص حتت عنوان          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩ويف    `٢`
 املعين بفرض   ١٩٩٧لسنوية العاشرة ملؤمتر بروكسل الدويل لعام       ، احتفاالً بالذكرى ا   "بال ألغام 

  حظر تام على األلغام املضادة لألفراد؛

متهيد الطريق حنـو    "، ُنظم يف أوسلو بالنرويج لقاء حتت عنوان         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨ويف    `٣`
ـ         "مستقبل أفضل  ين بـاحلظر   ، احتفاالً بالذكرى السنوية العاشرة ملؤمتر أوسلو الدبلوماسي املع

  الدويل الكامل لأللغام الربية املضادة لألفراد والذكرى السنوية العاشرة العتماد االتفاقية؛

 لالحتفال بالذكرى   ٢٠٠٧ديسمرب  /وأعلنت كندا أهنا ستنظم لقاءات يف أوتاوا يف كانون األول           `٤`
  السنوية العاشرة لتوقيع االتفاقية؛
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 لقاءات احتفاالً بالذكرى الـسنوية      ٢٠٠٧نوفمرب  /رين الثاين وإضافة إىل ذلك، نظمت فرنسا يف تش        `٥`
  .٢٠٠٧ديسمرب /العاشرة العتماد االتفاقية وذكرت بريو أهنا ستقوم باملثل يف كانون األول

 والذي تنسقه بلجيكا عمله من أجل زيادة الوعي بشأن ٧وواصل فريق االتصال غري الرمسي املعين باملادة   - ٧٤
 ١ويف . ارير تدابري الشفافية وقام بدور مهم كنقطة اتصال للطلبـات اخلاصـة باملـساعدة    التعهدات اخلاصة بتق  

 كتب منسق فريق االتصال إىل -  وهي الذكرى السنوية الثامنة لدخول االتفاقية حيز النفاذ -  ٢٠٠٧مارس /آذار
أبريل والذي ينبغي فيه تقدمي / نيسان٣٠مجيع الدول األطراف يذكرها بتعهداهتا، وخاصة باملوعد النهائي احملدد يف 

وفضالً عن هذا اجتمع فريق االتصال ملناقـشة االسـتراتيجيات وتبـادل    . معلومات ُمحدَّثة تشمل العام السابق    
كما ساعدت األمم املتحدة الدول األطراف على       . املعلومات على أساس منتظم وأعاد تأكيد أمهية جودة التقارير        

  عن طريق تيسري الوصـول إىل االسـتمارات اخلاصـة          ٧مي التقارير مبوجب املادة     االمتثال لتعهداهتا اخلاصة بتقد   
.  على شبكتها العاملية مع دعم قطري قدمه املستشارون التقنيون لألمم املتحدة٧بالتقارير املنصوص عليها يف املادة 

 ٧ير مبوجب املـادة     كما أنشأ مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح قاعدة بيانات جديدة حتتوي على تقار             
  .٢٠٠٥واليت قُدمت منذ عام 

  األولويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطراف

استكماالً العتراف الدول األطراف بأن الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات يعتربان من األمور احلامسة               - ٧٥
لفتـرة املمتـدة حـىت    يف ااألطراف إعطاء األولوية    ، ينبغي للدول    ٢٠٠٩- ٢٠٠٥للوفاء بتعهداهتا خالل الفترة     

  :االجتماع القادم ملا يلي

ينبغي للدول األطراف املتخلفة عن تقدمي تقارير أولية عن تدابري الشفافية وتلك اليت مل تقدم               `١`
  . تغطي العام السابق، تقدمي تقاريرها على وجه االستعجال٢٠٠٧ثة يف عام حدَُّممعلومات 

لدول األطراف أن تنظر يف استخدام آليات ومنتديات املعلومات غري الرمسية املختلفة وينبغي ل  `٢`
القائمة لتقدمي معلومات عن مسائل ليست مطلوبة بشكل خاص ولكنها قد تساعد يف عملية              

  .التنفيذ وتعبئة املوارد

  منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال   - جيم 

لدول األطراف، أعلنت دولتان إضافيتان من الدول األطراف ومها بروين دار السالم            منذ االجتماع السابع ل     - ٧٦
 دولة طرفاً أعلنت أهنـا      ٥١وهناك اآلن   . وجزر كوك أهنما يف سبيلهما العتماد تشريعات من أجل تنفيذ االتفاقية          

من الدول األطراف أهنا  دولة أخرى ٢٧وأعلنت . ٩اعتمدت تشريعات يف سياق التعهدات املنصوص عليها يف املادة 
 دولة طرفاً مل تعلن بعد عن اعتماد تشريعات يف سياق التزاماهتا مبوجب املادة ٧٥وهناك . تعترب قوانينها احلالية كافية

  . السابعالتذييل يف ٩ويرد استعراض عام عن تنفيذ املادة .  أو ال تعترب قوانينها احلالية كافية٩
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لجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الدول األطراف للتطوع          ودعا الرئيسان املشاركان ل     - ٧٧
 بشأن تقدمها يف اعتماد تدابري تشريعية       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧مبعلومات يف اجتماع اللجنة الدائمة املعقود يف        

فادت سبع دول أطراف من هذه واست. فيما يتعلق باملساعدة واإلعالن عن أولوياهتا ٩وإدارية وغريها وفقاً للمادة 
  . ثة يف هذا االجتماعحدَُّمالفرصة وقدمت معلومات 

 ٨٠وأوضح الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أنه بينما قدم حنو                 - ٧٨
 قليل جداً من الـدول األطـراف        ، قدم عدد  ٩اليت اختذت وفقاً للمادة     " القانونية"دولة طرفاً تقارير عن التدابري      

 عـن   إضافات حتديثية وشجع الرئيسان املشاركان على تقدمي      ". التدابري اإلدارية وغريها من التدابري    "تقارير عن   
وقدمت دولة طرف واحدة . أبريل للجنة الدائمة/التدابري اإلدارية وغريها من التدابري اليت اختذت يف اجتماع نيسان

  . عن هذه التدابري اليت اختذهتا حتديثية إضافاتوهي األرجنتني 

ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، ظلت الدول األطراف ملتزمة بالتعاون يف العمل لتيسري االمتثال                - ٧٩
وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدِّم أي دولة طرف، منذ االجتماع السابع للدول األطراف، طلب إيضاح إىل                . لالتفاقية

، ومل تقترح أي دولة عقد اجتماع استثنائي ٨ من املادة ٢تماعات الدول األطراف وفقاً للفقرة أي اجتماع من اج
وفضالً عن ذلك، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح          . ٨ من املادة    ٥للدول األطراف وفقاً للفقرة     

رباء املؤهلني املعينني لبعثات تقـصي      االضطالع مبسؤولية األمني العام فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء اخل          
ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، وردت معلومات جديدة . ٨ من املادة ٨احلقائق املسموح هبا وفقاً للفقرة 

توغو، وتركيا، وبوليفيا، وأوكرانيا، وأملانيا، وإسبانيا، و دولة طرفاً هي األردن، ١٩أو حمدثة عن قائمة اخلرباء من 
لكـسمربغ،  وكرواتيـا،   وطاجيكـستان،   وصربيا،  وسوازيلند،  والسلفادور،  واجلمهورية التشيكية،   وتونس،  و
وإضافة إىل ذلك، أنشأ مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح قاعدة  .اليمنونيكاراغوا، والنمسا، ومولدوفا، و

  . على املعلومات ذات الصلةبيانات إلكترونية بأمساء اخلرباء املؤهلني لتعزيز فرص حصول الدول األطراف

ومنذ االجتماع السابع للدول األطراف، أعرب عن القلق بشأن تقرير لفريق الرصد التابع لألمم املتحدة                 - ٨٠
عن الصومال يشري إىل مزاعم نقل ألغام برية إىل الصومال من جانب ثالث دول أطراف يف االتفاقية ومن جانب                   

جتماع السابع للدول األطراف إىل رئيس فريق الرصد تطلب مزيداً من وكتبت رئيسة اال  . دولة واحدة غري طرف   
ومل تتلق . املعلومات خاصة وأن بعض املصطلحات الواردة يف التقرير مل توضح أي أنواع األلغام اليت قيل إهنا نقلت

  . ولوحظ أن الدول األطراف املعنية رفضت املزاعم اليت وردت يف التقرير. الرئيسة أي رد

  ويات للفترة املمتدة حىت االجتماع التاسع للدول األطرافاألول

استرشاد الدول األطراف بوعيها مبـسؤوليتها      باإلشارة إىل االلتزام الوارد يف خطة عمل نريويب مبواصلة            - ٨١
جتماع عن تأمني االمتثال لالتفاقية، ينبغي هلذه الدول إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت اال             الفردية واجلماعية   

  :القادم ملا يلي

، ٩ يف املائة من الدول األطراف مل تعلن بعد عن تنفيذها للمادة ٥٠نظراً إىل أن ما يقرب من   `١`
ينبغي للدول األطراف توجيه اهتمام متجدد إىل التعهد باختاذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية 
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، ملنع  ى أي دولة طرف يف االتفاقية     وغريها من التدابري، مبا يف ذلك فرض عقوبات جنائية عل         
  أي نشاط حمظور وقمعه؛

وسوف تواصل الرئيسة متابعة طلب اإليضاحات فيما يتعلق بتقارير من قبيل تقرير فريـق                `٢`
  .زعم وجود انتهاكات لالتفاقيةتالرصد التابع لألمم املتحدة 

  دعم التنفيذ  - دال 

مج العمل فيما بني الدورات وتقييم نتائجه وتنسيق عمل         اجتمعت جلنة التنسيق ست مرات لإلعداد لربنا        - ٨٢
واستمرت جلنة التنسيق . اللجان الدائمة مع عمل اجتماع الدول األطراف، منذ االجتماع السابع للدول األطراف

يف العمل بوضوح وشفافية مع إتاحة تقارير موجزة عن كل اجتماع جلميع األطراف املهتمة يف موقع االتفاقية على 
  .)١٤(ة ويبشبك

   ٢٠٠٧أبريـل   /وفيما يتعلق بربنامج العمل فيما بني الدورات، حضر اجتماعات اللجان الدائمة يف نيـسان               - ٨٣
 دولة غري طرف وعدد مـن املنظمـات الدوليـة           ٢١ دولة طرف، و   ١٠٠ مندوب مسجل ميثلون     ٥٠٠ما يزيد على    

نفيذ األحكام الرئيسية املنـصوص عليهـا يف        وشهدت هذه االجتماعات مناقشات بشأن ت     . واملنظمات غري احلكومية  
وحظيت االجتماعات مرة أخرى بدعم مركز جنيف       . االتفاقية وبشأن ضمان استمرار التعاون واملساعدة بشكل جيد       

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

، استمرت وحدة دعم التنفيذ مبركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يف             ٢٠٠٧ويف عام     - ٨٤
وساندت وحدة دعم التنفيذ    . مساعدة الدول األطراف على تنفيذ التعهدات واألهداف اليت تنص عليها االتفاقية          
تصال، وفريق ماحني برنـامج     رئيسة االجتماع السابع، والرئيس املعني، والرؤساء املشاركني، ومنسقي فريق اال         

وباإلضـافة إىل   . خطة عمل نريويب  الرعاية، والدول األطراف كل على حدة، مببادرات ترمي إىل حتقيق أهداف            
ذلك، ساعدت وحدة دعم التنفيذ، عن طريق توفري خدمات املشورة الفنية والدعم واملعلومات، الدول األطراف               

  .يف التصدي ملختلف حتديات التنفيذ

وأتاحت التربعات اليت قدمتها الدول األطراف التالية منذ االجتماع السابع للدول األطراف اسـتمرار                - ٨٥
إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، : عمليات وحدة دعم التنفيذ

. يا، ومالطة، وماليزيا، واملكسيك، والنرويج، والنمسا     كية، والسنغال، وشيلي، وكندا، وليتوان    يواجلمهورية التش 
 تقدمي الدعم املتصل بعملية مساعدة الضحايا جلهود التنسيق الوزارية ٢٠٠٧ يف عام وحدة دعم التنفيذوواصلت 

للدول األطراف اليت أعلنت مسؤوليتها عن أعداد كبرية من ضحايا األلغام، عن طريق متويل املشاريع الذي توفره                 
  . وسويسرا، والنرويج، والنمسا،رالياأست

                                                        
)١٤( www.apminebanconvention.org.  
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وحصلت وحدة دعم التنفيذ على موارد إضافية للموظفني لدعم فرادى الدول األطراف يف إعداد طلبات            - ٨٦
بأن يشجع  "وفضالً عن هذا، وعمالً مبقرر االجتماع السابع للدول األطراف          . ٥التمديدات اخلاصة بتنفيذ املادة     

مح هلا وضعها بذلك على تقدمي األموال اإلضافية املخصصة للصندوق االسـتئماين            مجيع الدول األطراف اليت يس    
، أتاحت ميزانيـة    "٥لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية لتغطية التكاليف ذات الصلة لدعم عملية التمديد يف إطار املادة               

: مـواالً خمصـصة   طراف التالية أ  وقدمت الدول األ  .  وسيلة ملثل هذا التخصيص    ٢٠٠٧وحدة دعم التنفيذ لعام     
  .أستراليا، واجلمهورية التشيكية، وليتوانيا

واختذ مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح واألردن، الترتيبات الالزمة لالجتماع الثـامن للـدول       - ٨٧
واصلت الدول األطراف استخدام أفرقة االتصال املعنية بانضمام مجيـع          و. األطراف مبساعدة وحدة دعم التنفيذ    

  . وتعبئة املوارد، والربط بني األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية٧ىل االتفاقية وتقدمي التقارير مبوجب املادة الدول إ

واستمر برنامج الرعاية يف إتاحة املشاركة يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية للدول األطراف اليت ال ميكنها   - ٨٨
وقبل اجتماعات اللجان الدائمة    . ني املختصني حلضور هذه االجتماعات    عادة إيفاد ممثلني هلا من اخلرباء أو املوظف       

 لتقدمي مندوباً ٦٢ دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه ٣٩، دعا فريق ماحني الربنامج ٢٠٠٧أبريل /يف نيسان
اية حلـضور    ممثالً على الرع   ٤٨ دولة طرفاً وحصل     ٣٢رض  َعوقبلت هذا ال  . عن تنفيذ االتفاقية  إضافات حتديثية   
 منـدوباً  ٦٩ دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقـصاه  ٤٥ودعا فريق ماحني الربنامج   . أبريل/اجتماعات نيسان 

 دولة طرفاً، وحصل على الرعايـة حلـضور         ٣٥ هذا العرض    توقبل. حلضور االجتماع الثامن للدول األطراف    
  . ممثال٥٤ًاالجتماع الثامن 

، إلشراك خطة عمل نريويب من ٣٩ األطراف أيضاً يف تطبيق اإلجراء رقم وساعدت رعاية مندويب الدول  - ٨٩
 دولة طرفاً معنية على عرض      ١٦ووافقت  . املهنيني العاملني يف جمايل الصحة واخلدمات االجتماعية يف املداوالت        

بعـرض   دولة طرفاً معنيـة      ١٤واستفادت  . ٢٠٠٧أبريل  /الدعم الذي طرحه فريق املاحنني يف اجتماعات نيسان       
  .الدعم الذي قدمه فريق املاحنني ملشاركة هؤالء املهنيني يف االجتماع الثامن للدول األطراف

وساهم برنامج الرعاية أيضاً يف حتقيق هدف انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية، حيث عرض فريق املاحنني                  - ٩٠
 دول غري أطراف    ٧ وعلى   ٢٠٠٧أبريل  /ن دول غري أطراف حلضور اجتماعات اللجان الدائمة يف نيسا         ٨الرعاية على   

، وقـدم   ٢٠٠٧أبريل  /وقبلت أربع دول غري أطراف هذا العرض يف نيسان        . حلضور االجتماع الثامن للدول األطراف    
 بشأن احلالـة    أبريل/ نيسان ٢٣عن آرائها بشأن االتفاقية يف اجتماع اللجنة الدائمة املعقود يف           إضافة حتديثية   معظمها  

  . دول غري طرف هذا العرض حلضور االجتماع الثامن للدول األطراف٤وقبلت . ة وتنفيذهاالعامة لالتفاقي

املسامهات اليت قدمتـها الـدول      فضل   ب ٢٠٠٧وأمكن تنفيذ العمليات املستمرة لربنامج الرعاية يف عام           - ٩١
 وبلجيكا، تراليا، وإيطاليا  إسبانيا، وأس  :األطراف التالية إىل برنامج الرعاية منذ االجتماع السابع للدول األطراف         

  .األوروبية واملفوضية والنمسا، وكندا،
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  التذييل األول

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

 ٢٠٠٣مارس / آذار١ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١ أفغانستان
 ٢٠٠٠ أغسطس/ آب١ ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ألبانيا
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩ اجلزائر
 ١٩٩٩مارس / آذار١ ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩ أندورا
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ ٢٠٠٢يوليه / متوز٥ أنغوال

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١ ١٩٩٩مارس / آذار٣ أنتيغوا وبربودا
 ٢٠٠٠مارس /ر آذا١ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤ األرجنتني
 ١٩٩٩يوليه / متوز١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤ أستراليا
 ١٩٩٩مارس / آذار١ ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩ النمسا

 ١٩٩٩مارس / آذار١ ١٩٩٨يوليه / متوز٣١ جزر البهاما
 ٢٠٠١مارس / آذار١ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ بنغالديش
 ١٩٩٩ه يولي/ متوز١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦ بربادوس
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣  بيالروس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  بلجيكا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣  بليز
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥  بنن

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨  بوتان
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  بوليفيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  البوسنة واهلرسك
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٠مارس / آذار١  بوتسوانا
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  الربازيل

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤  بروين دار السالم
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨بتمرب س/ أيلول٤  بلغاريا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  بوركينا فاسو
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢  بوروندي
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٨  كمبوديا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  الكامريون
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب /ل كانون األو٣  كندا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  الرأس األخضر
  ٢٠٠٣مايو / أيار١  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  مجهورية أفريقيا الوسطى

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٦  تشاد
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠  شيلي
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ومبياكول

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  جزر القمر
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٤  الكونغو 
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 تاريخ بدء النفاذ تاريخ القبول الرمسي الدولة
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥  جزر كوك
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار١٧  كوستاريكا

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  كوت ديفوار
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار٢٠  كرواتيا
  ٢٠٠٣يوليه / متوز١  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧  قربص

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦  اجلمهورية التشيكية
  ٢٠٠٢نوفمرب /رين الثاين تش١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٨  الدامنرك
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار١٨  جيبويت

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  دومينيكا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  اجلمهورية الدومينيكية

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩  إكوادور
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧  السلفادور

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  غينيا االستوائية
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٧  إريتريا
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢  إستونيا
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١  ٢٠٠٤ديسمرب /ون األول كان١٧  إثيوبيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠  فيجي
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  فرنسا
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  غابون
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٣  غامبيا
  ١٩٩٩س مار/ آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  أملانيا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  غانا

  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  اليونان
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٩  غرينادا

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  غواتيماال
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٨  غينيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٢٢   بيساو- ا غيني
  ٢٠٠٤فرباير / شباط١  ٢٠٠٣أغسطس / آب٥  غيانا
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  هاييت

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  الكرسي الرسويل
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  هندوراس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٦  هنغاريا
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٥  آيسلندا
  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦  إندونيسيا
  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  العراق
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  آيرلندا
  ١٩٩٩أكتوبر /تشرين األول ١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣  إيطاليا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز١٧  جامايكا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠  اليابان
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  األردن
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 تاريخ بدء النفاذ تاريخ القبول الرمسي الدولة
  ٢٠٠١يوليه / متوز١  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  كينيا

  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  كرييباس
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠  الكويت
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٥يوليه / متوز١  التفيا

  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣  ليبرييا

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩بر أكتو/ تشرين األول٥  ليختنشتاين
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار١٢  ليتوانيا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٤  لكسمربغ
ة مقدونيا اليوغوسالفية ـمجهوري   ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٩  السابقة

  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٦  مدغشقر
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٣  مالوي
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢  ماليزيا
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ملديف
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢  مايل
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٧  مالطة

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  مورتيانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  موريشيوس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  املكسيك

  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  مجهورية مولدوفا
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧  موناكو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  داجلبل األسو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٥  موزامبيق
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢١  ناميبيا
  ٢٠٠١فرباير / شباط١  ٢٠٠٠أغسطس / آب٧  ناورو
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  هولندا

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير /لثاين كانون ا٢٧  نيوزيلندا
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  نيكاراغوا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٣  النيجر
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧  نيجرييا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥  نيوي

  ١٩٩٩مارس /آذار ١  ١٩٩٨يوليه / متوز٩  النرويج
  ٢٠٠٨مايو / أيار١  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  باالو
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧  بنما

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨  بابوا غينيا اجلديدة
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  باراغواي

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧  بريو
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥  الفلبني
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط١٩  الربتغال

  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣  قطر
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  رومانيا
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 تاريخ بدء النفاذ تاريخ القبول الرمسي الدولة
  ٢٠٠٠ديسمرب /نون األول كا١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨  رواندا

  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  سانت كيتس ونيفس
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٣  سانت لوسيا

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب١  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  ساموا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار١٨  نوسان ماري
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  سان تومي وبرينسييب

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  السنغال
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  صربيا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢  سيشيل
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠١أبريل /سان ني٢٥  سرياليون
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  سلوفاكيا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  سلوفينيا

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦  جزر سليمان
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٦  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  انياإسب
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  السودان 
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣  سورينام
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٢  سوازيلند
  ١٩٩٩مايو /يار أ١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  السويد
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار٢٤  سويسرا

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢  طاجيكستان
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  تايلند
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار٧ شيت الدميقراطية لي-مجهورية تيمور 

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  توغو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٧  ترينيداد وتوباغو

  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٩  تونس
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  تركيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩  كمانستانتر

  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  أوغندا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٧  أوكرانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  وآيرلندا الشمالية   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠١يونيه / حزيران٧  أوروغواي

  ٢٠٠٦مارس / آذار١  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  فانواتو
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٤  فنـزويال

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  اليمن
  ٢٠٠١أغسطس / آب١  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣  زامبيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨  زمبابوي
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  الثاينتذييل ال

  املواعيد النهائية لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد
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[English Only] 

   الثالثتذييلال
  املواعيد النهائية لتدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة

 



APLC/MSP.8/2007/6 
Page 43 

  التذييل الرابع

   واليت حدد هلا موعد هنائي٥ بصدد تنفيذ املادة الدول األطراف اليت
  احلالة فيما يتعلق بتقدمي طلبات التمديد: ٢٠٠٩يف عام 

لدول األطراف اليت ُحدد هلا     ا
موعد هنائي للوفاء بتعهداهتا    

 من املـادة    ١مبوجب الفقرة   
 من االتفاقية واليت أعلنت     ٥

أهنا ستقدم طلبـاً لتمديـد      
املوعد النهائي مـن أجـل      

كمال تـدمري األلغـام     است
املضادة لألفراد يف املنـاطق     
امللغومة املشمولة بواليتها أو    

 :اخلاضعة لسيطرهتا

الدول األطراف اليت ُحـدد     
هلا موعـد هنـائي للوفـاء       

 ١بتعهداهتا مبوجب الفقرة    
 من االتفاقيـة    ٥من املادة   

واليت مل تعلن بعـد مـا إذا        
كانت ستقدم طلباً لتمديـد   

 أجـل   املوعد النهائي مـن   
استكمال تـدمري األلغـام     
املضادة لألفراد يف املنـاطق     
امللغومة املشمولة بواليتها أو    

 :اخلاضعة لسيطرهتا

الدول األطراف اليت ُحدد    
هلا موعد هنـائي للوفـاء      

 ١بتعهداهتا مبوجب الفقرة    
 من االتفاقيـة    ٥من املادة   

واليت أعلنت أهنا ستدمر أو     
تضمن تدمري مجيع األلغام    

لألفراد يف املناطق   املضادة  
امللغومة املشمولة بواليتها   
أو اخلاضعة لـسيطرهتا يف     

 ١٠موعــد ال يتجــاوز 
سنوات من بـدء نفـاذ      
االتفاقية بالنسبة إىل كـل     
دولة طرف، رهناً باستيفاء    

 :شروط معينة

األطراف اليت ُحـدد   الدول
هلا موعد هنـائي للوفـاء      

 ١مبوجب الفقرة  بتعهداهتا
تفاقيـة   من اال  ٥من املادة   

أعلنت أهنا ستدمر أو    واليت  
األلغـام  تضمن تدمري مجيع    

املنـاطق    يفاملضادة لألفراد   
امللغومة املشمولة بواليتها أو    

 يف موعد   اخلاضعة لسيطرهتا 
 سنوات من   ١٠ال يتجاوز   

بدء نفاذ االتفاقية بالنـسبة     
 :لكل دولة طرف

 البوسنة واهلرسك 
 تشاد 
 كرواتيا 
 إكوادور 
 موزامبيق 
 بريو 
 سنغالال 
 تايلند 
 اليمن 
مجهورية ( فنـزويال 

 ) البوليفارية- 
 زمبابوي 

 نيكاراغوا 

 الدامنرك 
 مالوي 
 النيجر 
دة ــة املتح ـاململك 

ا العظمى  ــلربيطاني
 وآيرلندا الشمالية

 األردن 
 أوغندا 

 فرنسا 
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سوف حتتاج هذه الـدول     
ــر يف  ــراف إىل النظ األط
طلباهتا أثنـاء االجتمـاع     

ل األطراف يف   التاسع للدو 
  .٢٠٠٨هناية عام 

وفقاً ملقررات االجتمـاع    
السابع للدول األطـراف،    
جيري تشجيع هذه الدول    
األطراف على تقدمي طلباهتا    
قبل االجتماع التاسع للدول    
األطراف بأقل من تـسعة     

مـارس  /أي يف آذار  (أشهر  
  ). تقريبا٢٠٠٨ً

إذا أعلنت هـذه الـدول      
األطراف أهنا ستقدم طلباً     

د، فسوف حتتاج إىل    للتمدي
أن ينظر يف طلباهتا أثنـاء      
االجتماع التاسع للـدول    

ـ  ـراف ف ـاألط ة ـي هناي
  .٢٠٠٨عام 

وفقاً ملقررات االجتمـاع    
السابع للدول األطـراف،    
جيري تشجيع هذه الـدول     
األطراف على تقدمي طلباهتا    
قبل االجتماع التاسع للدول    
األطراف بأقل من تـسعة     

مـارس  /أي يف آذار  (أشهر  
  ). تقريبا٢٠٠٨ً

إذا أعلنت هـذه الـدول      
األطراف أهنا سوف تقدم    
طلباً للتمديـد، فـسوف     
ــر يف  ــاج إىل أن ينظ حتت
طلباهتا يف االجتماع التاسع    
للدول األطراف يف هنايـة     

  .٢٠٠٨عام 

وفقاً ملقررات االجتمـاع    
السابع للدول األطـراف،    
جيري تشجيع هذه الدول    
األطراف على تقدمي طلباهتا    

جتمـاع التاسـع    قبل اال 
للدول األطراف بأقل مـن     

/ أي يف آذار  (تسعة أشهر   
  ). تقريبا٢٠٠٨ًمارس 

وفقاً ملقررات االجتمـاع    
السابع للدول األطـراف،    
قد ترغب هـذه الـدول      
األطراف، عندما تستكمل   

ن املادة  ـ م ١تنفيذ الفقرة   
، يف استخدام اإلعـالن     ٥

النموذجي كوسيلة طوعية   
لإلبالغ عـن اسـتكمال     

تعهدات املنصوص عليها   ال
 .٥ يف املادة
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  ٥اجلداول الزمنية لعملية التمديدات مبوجب املادة 
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   السادسالتذييل
  ،٣األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا أو نقلها ألسباب جتيزها املادة 

  دمة من هذه الدول األطرافوموجز ملعلومات إضافية مق
  )١(٣ األلغام املضادة لألفراد اليت أُبلغ عن االحتفاظ هبا وفقاً للمادة -  ١اجلدول 

 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
   ٢ ٦٩٢  ١ ٨٨٧ أفغانستان
  ١٥ ٠٣٠ ١٥ ٠٣٠ اجلزائر
   ٢ ٥١٢  ١ ٤٦٠ أنغوال

  ١ ٤٧١  ١ ٥٩٦  األرجنتني

 من طراز   ٧ و SB-33 من طراز    ١٠٤( لغماً   ١١١ قامت البحرية بتدمري     ٢٠٠٦أعلنت األرجنتني أنه يف عام      
FMK-1 (         وحيتفظ اجليش بألغام   . أثناء أنشطة تدريبية أجرهتا شركة املهندسني الربمائيني على تقنيات التدمري

 ١وبدأ تطـوير املركبـة يف       . لتشغيل للكشف عن األلغام واملتفجرات والتعامل معها      لتطوير مركبة ذاتية ا   
ومل يتم تدمري أي ألغام يف      . واملركبة حالياً يف طور التجميع    .  وأُهني نصف مراحل اإلجناز    ٢٠٠٤مارس  /آذار

  .٢٠٠٦إطار هذا املشروع خالل عام 
تقنية بألغام من أجل اختبار مواد لتدمري الذخائر غري وحيتفظ أيضاً معهد القوات املسلحة للبحوث العلمية وال 

  . لغماً يف حقول التجريب١٤، مت تدمري ٢٠٠٦ويف عام . األلغام/املنفجرة

  ٧ ١٣٣  ٧ ٢٦٦  أستراليا
أعلنت أستراليا بأهنا ستستعرض وتقيم بانتظام مستويات ما لديها من خمزون، وأهنا حتتفظ بكمية معقولة فقط 

وباإلضافة إىل ذلك، قالت أستراليا إن      . الكميةلى أساس مستمر كل ما يزيد عن هذه         للتدريب، وستدمر ع  
 .التجريب جتريه مدرسة املهندسني العسكريني

  
  ــــــــــــــــــ

ادة لألفراد اليت حتتفظ هبا وفقـاً  ، أن عدد األلغام املض٧ أو قبل ذلك وفقاً للمادة ٢٠٠٧ال يتضمن هذا اجلدول سوى تلك الدول األطراف اليت مل تعلن يف عام         )١(  
  ".صفر" هو ٣للمادة 
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
   ١٢ ٥٠٠ ١٤ ٩٩٩  بنغالديش
    ٦ ٠٣٠  ٦ ٠٣٠  بيالروس

  ٣ ٥٦٩  ٣ ٨٢٠  بلجيكا
 أثناء دورات خمتلفة نظمتـها القـوات املـسلحة          ٢٠٠٦ماً يف عام     لغ ٢٥١أعلنت بلجيكا أهنا استخدمت     

البلجيكية هبدف تعليم وتدريب املتخصصني يف إبطال مفعول الذخائر املتفجرة باستخدام الـذخرية احليـة               
  وتدريب العسكريني على التوعية مبخاطر األلغام

    ١٦  ٣٠  بنن
    ٤ ٤٩١    بوتان

  ١ ٧٠٨ ١٧ ٤٧١  البوسنة واهلرسك

، اكتشفت فرق التفتيش التابعة لقوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األورويب والقوات املسلحة يف              ٢٠٠٦م  يف عا 
 يف عدة خمازن تابعة للقوات املـسلحة يف مجهوريـة          MRU  لغماً خمزوناً من طراز    ١٥ ٢٦٩البوسنة واهلرسك   

لالستخدام  ا السابقة، وهي مصممةوهذه أللغام من النوع الشظوي االجتاهي واملصنوعة يف يوغوسالفي. سربيسكا
  .على النحو املعرف يف االتفاقية" لغماً"وهلذا السبب، ال يعترب هذا الطراز من أللغام . بنظام إشعال كهربائي

غري أنه نظراً ألن هذه األلغام مل تطوع لضمان تفجريها بواسطة القيادة فقط، فإنه ميكن اعتبارها من الناحية                  
وهلذا السبب، اختذت وزارة الدفاع يف البوسنة واهلرسك قراراً بتدمري معظم           . ضادة لألفراد التقنية أهنا ألغام م   

، وسوف يتم االحتفاظ    MRUD لغماً من طراز     ١٤ ٠٧١ سوف يدمر    :ويقضي القرار مبا يلي   . هذه األلغام 
 ٣٩٦يتم نقل  لغماً ألغراض التدريب والتعليم من جانب القوات املسلحة للبوسنة واهلرسك، وسوف ١٥٠  ب

 لغماً ٢٠لغماً إىل قوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األورويب لألغراض التدريبية اخلاصة هبا، وسوف يتم إهداء 
  .لوزارة الدفاع يف أملانيا وتدمري لغمني غري كاملني على الفور

يف منتـصف   لغـم إىل ورشـة يف دوبـوج    ١٤ ٧٠١وبعد اختاذ القرار، مت نقل مجيع األلغام البالغ عددها        
 ٩ ٧٠١ لغم، ومن املتوقع أن يتم تدمري الباقي وقدره          ٥ ٠٠٠، ومت تدمري ما يقرب من       ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

وقد خضعت عملية التدمري بالكامل إلشراف ممثلني عن برنـامج األمـم         . ٢٠٠٧مايو  /لغم يف منتصف أيار   
    .يف أوروبااملتحدة اإلمنائي ومنظمة حلف مشال األطلسي ومنظمة األمن والتعاون 
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
      )٢(بوتسوانا
أللغام واالحتفاظ هبذه ا. أعلنت الربازيل أن مجيع األلغام احملتفظ هبا للتدريب سوف ُتدمر أثناء أنشطة التدريب ١٣ ٥٥٠ ١٥ ٠٣٨  الربازيل

 .سوف يتيح للقوات املسلحة الربازيلية املشاركة بصورة مالئمة يف األنشطة الدولية إلزالة األلغام
  ٣ ٦٧٠ ٣ ٦٧٦  بلغاريا

        )٣(بوروندي
        )٤(الكامريون

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  .ومل تقدم منذ ذلك احلني أي معلومات حمدثة. األلغاممن " كمية صغرية "  أهنا ستحتفظ ب٢٠٠١أفادت بوتسوانا يف تقريرها املقدم يف عام   )٢(  
  . أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا مل ُيتخذ بعد٢٠٠٦أعلنت بوروندي يف تقريرها املقدم يف عام   )٣(  
  . لغما٣ً ١٥٤الغ عددها ، والب٤ و٣ عن األلغام ذاهتا اليت حتتفظ هبا مبوجب املادتني ٢٠٠٥أبلغت الكامريون يف تقريرها املقدم يف عام   )٤(  
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  ١ ٩٦٣  ١ ٩٩٢  كندا

أعلنت كندا أهنا حتتفظ بألغام حية مضادة لألفراد لدراسة آثار انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود على 
وعلى سبيل املثال، تساعد األلغام .  فتيل األلغام احلية املضادة لألفراد وإثبات أثر األلغام الربيةإجراءات نزع

احلية على حتديد ما إذا كانت البزات واألحذية والدروع حتمي على النحو الوايف العاملني يف جمال إزالة 
ع ومقرها سافيلد، ألربتا كما تستخدمها وتستخدم األلغام احلية مؤسسة البحوث التابعة لوزارة الدفا. األلغام

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

وجيب أيضاً . األلغام وإزالتها اجلنود على كشف وتلزم جمموعة خمتلفة من األلغام املضادة لألفراد لتدريب
اختبار اإلجراءات واملعدات املضادة لأللغام اليت طورهتا مؤسسة البحوث الكندية على أنواع خمتلفة من األلغام 
. ملعرفة املشاكل اليت قد يصادفها أفراد القوات املسلحة الكندية أو منظمات أخرى أثناء عمليات إزالة األلغام

وسوف تواصل كندا إجراء التجارب .  لغم٢ ٠٠٠ظ وزارة الدفاع الكندية حبد أقصى من األلغام يبلغ وحتتف
وسوف تكون هناك حاجة مستمرة إىل توفري أهداف . واالختبارات والتقييم أثناء تطوير تكنولوجيات جديدة

  .الكشف عن األلغاممن األلغام احلقيقية وحماكاة حقول األلغام ألغراض البحوث وتطوير تكنولوجيات 
 لغماً مضاداً لألفراد من أفغانستان لتدريب اجلنود الكنديني على األلغام املضادة ٢٢، مت نقل ٢٠٠٦ويف عام 

 لغماً مضاداً لألفراد كانت خمصصة ألغراض البحث ٥١لألفراد اليت يواجهوهنا حالياً يف أفغانستان، ومت تدمري 
  .والتطوير والتدريب

        )٥(الرأس األخضر
  

  
  ـــــــــــــــــ

  . من االتفاقية٧مل يقدم الرأس األخضر بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )٥(  



  

  

A
P

L
C

/M
S

P.8/2007/6 
P

age 50 

  
 الدولة الطرف

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

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  ٤ ٤٨٤  ٤ ٥٧٤  شيلي

، مت  ٢٠٠٦ويف عام   . املضادة لألفراد اليت حتتفظ هبا ختضع لسيطرة اجليش والبحرية        أعلنت شيلي أن األلغام     
 لغماً أثناء الدورات التدريبية للكشف عن األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها الـيت               ٣٩تدمري  

 أثنـاء الـدورات      لغماً ١ ٣٥٧ومت تدمري   . ُنظمت ملزيلي األلغام مبدرسة اهلندسة العسكرية التابعة للجيش       
التدريبية على الكشف عن األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها اليت ُنظمت لوحدة التدريب على             

 لغماً إلعداد وحدة إزالة     ١٥ومت تدمري   . إزالة األلغام التابعة للجيش يف املناطق األوىل والثانية والثانية عشرة         
  .بحرية الشيليةاأللغام لألغراض اإلنسانية التابعة لل

وتضم تلك األنشطة دورات تدريبية يف .  يف إطار أنشطتها التدريبية٢٠٠٧ لغم آخر يف عام ٣٠٠وتعتزم شيلي استخدام 
الكشف عن األلغام املضادة لألفراد وإزالتها وتدمريها لصاحل الكتائب اهلندسية آزابا وآتاكاما وبونتا آريناس ووحـدات                

  . ودورات منتظمة للضباط املهندسني وطلبة مدرسة اهلندسة العسكرية،ريةإزالة األلغام التابعة للبح
    ٥٨٦  ٨٨٦  كولومبيا
    ٣٧٢  ٣٧٢  الكونغو

  ٦ ١٧٩  ٦ ٢٣٦  كرواتيا

 لغماً مضاداً لألفراد ٥٧أبلغت كرواتيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأهنا استخدمت 
ت إزالة األلغام وبذلك أصبح العدد اإلمجايل لأللغام املخزونة ألغراض التـدريب             الختبار آال  ٢٠٠٦يف عام   
والغرض الرئيسي الذي استخدمت فيه األلغام احملتفظ هبا حىت اآلن هو اختبـار آالت إزالـة   .  لغماً ٦ ١٧٩

وسوف حتصل اآلالت بعد إجـراء االختبـار   . RM-KA 02 و"Mini "MINE-WOLF وBoŽena 5األلغام 
وبناء على التقديرات احلالية فيما     . ل على ترخيص مالئم ميكنها من العمل يف كرواتيا ومناطق أخرى          الشام

 إىل ٢٠٠٧يتعلق باالحتياجات اخلاصة باختبار آالت إزالة األلغام، تعتقد كرواتيا أهنا سوف حتتاج يف عـام         
  . لغماً مضاداً لألفراد١٧٥

مركزاً لالختبار والتطوير والتدريب مهمته األوىل ت إزالة األلغام املركز الكروايت لعمليا، أقام ٢٠٠٣ويف عام 
إجراء اختبار على آالت إزالة األلغام، والكالب املستخدمة يف الكشف عن األلغام، وكاشفات املعادن، فضالً 

يب ويعد مركز االختبار والتطوير والتدر    . عن البحث والتطوير لتقنيات وتكنولوجيات إزالة األلغام األخرى       
املنظمة الوحيدة يف كرواتيا املرخص هلا باستخدام األلغام احلية املضادة لألفراد يف مناطق حمددة وحتت إشراف 

لالختبـار  " سـريوفيتش  "موقع، أنشأ مركز االختبار والتطوير      ٢٠٠٤ويف عام   . موظفني ذوي كفاءة عالية   
  .بالقرب من مدينة كارلوفيتش



  

  

A
P

L
C

/M
S

P.8/2007/6 
P

age 51 

  

 الدولة الطرف
  لغ عناأللغام اليت أُب

 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
    ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  قربص

  ٤ ٦٩٩  ٤ ٨٢٩  اجلمهورية التشيكية
وأعلنت اجلمهورية التشيكية أنه ال توجد خطة عمل . ٢٠٠٦ لغماً مضاداً لألفراد يف عام ١٣٠مت التخلص من 

فظ هبا، واملبدأ املعمول به هو استخدامها لصاحل الوحدات اهلندسية املعنية حمددة لطريقة استخدام األلغام احملت
  .بالتخلص من املعدات املتفجرة للتدريب على الكشف عن األلغام املضادة لألفراد وتدمريها

و ـة الكونغــمجهوري
        )٦(الدميقراطية

  ٢ ٠٠٨  ٦٠  الدامنرك

تقدمي عرض عن آثار األلغام املضادة : ظ هبا على النحو التايلأعلنت الدامنرك أهنا استخدمت األلغام اليت حتتف
لألفراد لكل اجملندين أثناء التدريب؛ وأثناء تدريب الوحدات اهلندسية لالضطالع باملهام الدولية؛ وتدريب 

الذخائر املوجهني يف جمال التوعية باأللغام على التعامل مع األلغام املضادة لألفراد؛ وأثناء تدريب وحدات إزالة 
وال تستخدم األلغام املضادة لألفراد لغرض التدريب على . ُتستخدم األلغام املضادة لألفراد يف تفكيك الذخائر

  .وضع األلغام
        )٧(جيبويت
 ما ٢٠٠٧أغسطس / آب١٤، أصدرت إكوادور بياناً يفيد بأهنا دمرت يف ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢يف   ١ ٠٠٠  ٢ ٠٠١  إكوادور

  .لغم مضاد لألفراد سبق االحتفاظ هبا ألغراض التدريب ١ ٠٠١جمموعه 
      ٩٦  السلفادور

        )٨(غينيا االستوائية
  ـــــــــــــــــ      ١٠٩    )٩(إريتريا

  . أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا مل ُيتخذ بعد٢٠٠٦أفادت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تقريرها املقدم يف عام   )٦(  
  .٣ لغماً مبوجب املادة ٢ ٩٩٦   بأهنا حتتفظ ب٢٠٠٥ جيبويت يف تقريرها املقدم يف عام أفادت  )٧(  
  . من االتفاقية٧مل تقدم غينيا االستوائية بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )٨(  
  . ألغام معطلة٣ادة  بأن األلغام اليت احتفظت هبا مبوجب امل٢٠٠٥أفادت إريتريا يف تقريرها املقدم يف عام   )٩(  
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن
 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
        )١٠(إثيوبيا

  ٤ ١٧٠  ٤ ٢١٦  فرنسا
لغام، اختبار أجهزة الكشف عن األ) ١: (أعلنت فرنسا أن األلغام احملتفظ هبا لديها اسُتخدمت لألغراض التالية

طورته شركة أجهزة بيغاز ونظام جهاز ، وهو "Mine Picker"اجلهاز اآليل للكشف عن األلغام مبا فيها 
MMSR-SYDERA ،)اختبار األحذية الواقية من ) ٣(تقييم التهديد الذي تشكله األلغام املضادة لألفراد، ) ٢
  .األلغام املضادة لألفراد

  ٢ ٥٢٦  ٢ ٥٢٥  أملانيا

إجراء حبوث ) ١: ( لألغراض التالية٣هنا احتفظت بألغام مضادة لألفراد مبوجب املادة أعلنت أملانيا أ
كالب الكشف ) ٣(برنامج وقاية املركبات من األلغام، ) ٢(واختبارات ملعدات الكشف عن األلغام وإزالتها، 

، إزالتهان األلغام ونظام متنقل للبحث ع) ١: (األنشطة التالية/حبوث عن احلوادث للمشاريع) ٤(عن األلغام، 
التدريب املنتظم للكالب مبركز تدريب الكالب حيث توضع األلغام املضادة ) ٣(الوقاية من الشظايا، ) ٢(

، ويف مركز ٢٠٠٦ويف عام .  إبطال املفعول بصورة جزئية أو كليةاتلألفراد يف حقول مستدمية مع إزالة آلي
املركبات برنامج وقاية يف إطار  لغماً مضاداً لألفراد ١٤ستخدم  التقين التابع للقوات املسلحة االحتادية، ا٩١

 لغماً مضاداً لألفراد من ٢٠م ُتلسامن األلغام والبحوث اخلاصة باحلوادث، ومت تدمري مخسة ألغام مضادة لألفراد و
  .Rheinmetall Unterlüss إىل موقع لغماً مضاداً لألفراد ١٩ من البلقان، ونقل MRUDطراز 

   ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤  ناليونا
     ١٠٩   بيساو- غينيا 
       )١١(هاييت

   ٨٢٦  ٨١٥  هندوراس
  ـــــــــــــــــ         )١٢(إندونيسيا

  . من االتفاقية٧مل تقدم إثيوبيا بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )١٠(  
  . االتفاقية من٧مل تقدم هاييت بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )١١(  
، ولكن إندنيسيا أبلغت اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأهنا قامت بتخزين ألغام ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨ليس من املقرر تقدمي تقرير إندونيسيا حىت   )١٢(  

. من االتفاقية٣مضادة لألفراد، سيتم االحتفاظ ببعضها مبوجب املادة 



  

  

A
P

L
C

/M
S

P.8/2007/6 
P

age 53 

  

 ولة الطرفالد
  األلغام اليت أُبلغ عن
 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
   ٧٥  ٧٧  آيرلندا
   ٧٥٠  ٨٠٦  إيطاليا

 ألغراض التعليم والتدريب يف جمال الكشف عن ٢٠٠٦ لغماً يف عام ١ ٠٧٣أعلنت اليابان أهنا استهلكت   ٤ ٢٧٧  ٥ ٣٥٠  اليابان
 إزالتها، ولتطوير أجهزة الكشف عن األلغام ومعدات إزالة األلغاماأللغام و

    ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  األردن

  ٢ ٤٦٠  ٣ ٠٠٠  كينيا
 لغماً مضاداً لألفراد ٥٤٠أبلغت كينيا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها بأنه مت استخدام 

األلغام أثناء التدريب على إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وقد استهلكت هذه . ٣لألغراض املبينة يف املادة 
التدمري والتدريب على التوعية باأللغام لوحدات /والتخلص من املعدات املتفجرة والتدريبات العملية على اهلدم

  .حفظ السالم العاملة يف بعثات خمتلفة
    ٩٠٢  ١ ٣٠١  التفيا

    ٩٠٠  ٩٥٦  لكسمربغ
        )١٣(مالوي
        )١٤(مايل

    ٧٢٨  ٧٢٨  موريتانيا
        اجلبل األسود

      ١ ٣١٩  موزامبيق
      ٣ ٨٩٩  ناميبيا

  ـــــــــــــــــ
  ".زائفة" هي يف الواقع ألغام ٣ بأن األلغام اليت أبلغت عن احتفاظها هبا مبوجب املادة ٢٠٠٥أفادت مالوي يف تقريرها املقدم يف عام   )١٣(
  .٣ لغم مبوجب املادة ٦٠٠   بأنه مت االحتفاظ ب٢٠٠٥م يف عام أفادت مايل يف تقريرها املقد  )١٤(
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن
 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
      ٢ ٨٧٨  هولندا

  ١ ٠٠٤  ١ ٠٢١  نيكاراغوا

ومت تدمري مخسة ألغام من . ٢٠٠٦دريب خالل عام  لغماً أثناء الت١٧أعلنت نيكاراغوا أهنا دمرت ما جمموعه 
وفضالً عن .  أثناء دورة تدريبية على إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية٢٠٠٦مايو / يف أيارPPMI-SR11طراز 

، الستعماهلا يف )الشحنة واملفجر( بعد إزالة األجزاء املتفجرة PMN لغماً من طراز ١٢هذا مت إبطال مفعول 
وميكن اعتبار . جمدداً والتحقق من أجهزة الكشف املستخدمة يف خطوط العمليات األماميةأغراض التدريب 

تلك األلغام مدمرة أو غري صاحلة لالستعمال، بسبب تدمري األجزاء اليت أزيلت منها وال ميكن إعادة جتميعها 
  .لتستعيد قدرهتا التقنية على العمل كألغام مضادة لألفراد

      ١٤٦  النيجر
    ٤ ٠١٢  ٤ ٠١٢  بريو

    ١ ١١٥  ١ ١١٥  الربتغال
    ٢ ٥٠٠  ٢ ٥٠٠  رومانيا
      ١٠١  )١٥(رواندا

        )١٦(سان تومي وبرينسييب
      ٥ ٥٠٧  )١٧(صربيا

        ١ ٤٢٧  ١ ٤٢٧  سلوفاكيا
  ــــــــــــــــــ

  .ول األلغام من أجل االحتفاظ هبا ألغراض التدريب كانت قد انُتزعت من حق١٠١ وعددها ٣أفادت رواندا بأن األلغام املعلن عنها مبوجب املادة   )١٥(  
  . من االتفاقية٧مل تقدم سان تومي وبرينسييب بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة   )١٦(  
  .غم ألغراض التدريب ل٥ ٠٠٠ ألغام ألغراض التدريب وأنه مت نقل ٥ ٥٠٧ بأنه مت االحتفاظ بعدد ٢٠٠٦أفادت صربيا يف تقريرها املقدم يف عام   )١٧(  
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن
 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  
    ٢ ٩٩٣  ٢ ٩٩٣  سلوفينيا

    ٤ ٤٠٦  ٤ ٤٣٣  جنوب أفريقيا
    ٢ ٠٣٤  ٢ ٧١٢  إسبانيا
    ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  السودان
    ١٥٠  ١٥٠  سورينام
    ١٠ ٥٧٨  ١٤ ٤٠٢  السويد

  ١٠٥  ٢٢٥  طاجيكستان
وتستخدم األلغام احملتفظ هبا ألغراض .  لغماً أثناء أنشطة التدريب١٥٠ دمرت طاجيكستان ٢٠٠٦يف عام 

 جندياً ١٥٠، تعتزم طاجيكستان تدريب ٢٠٠٧وبالنسبة لعام . أنشطة التدريب على إزالة األلغام والبحوث
  .  كلباً على الكشف عن األلغام١٢و

    ٤ ٧١٣  ٤ ٧٦١  تايلند
        )١٨(توغو
    ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  تونس
    ١٥ ١٥٠  ١٥ ١٥٠  تركيا

    ١ ٩٥٠  ١ ٩٥٠  أوكرانيا
        )١٩(أوغندا

اململكة املتحدة لربيطانيا 
  ٦٥٠  ١ ٧٩٥ العظمى وآيرلندا الشمالية 

لغام بالنسبة أفادت اململكة املتحدة بأهنا حتتفظ بألغام مضادة لألفراد هبدف حتديد اخلطر الذي تشكله هذه األ
، مت تدمري ٢٠٠٦ويف عام . لقوات اململكة املتحدة ولصيانة وحتسني معدات الكشف والوقاية واإلزالة والتدمري

  ــــــــــــــــــ    .  لغماً مضاداً لألفراد ألهنا مل تكن مأمونة١ ٢٤٨
  . لغما٤٣٦ًً  لنت توغو أهنا حتتفظ ب أع٢٠٠٤ويف عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦مل تقدم توغو أية معلومات حمدثة يف الفترة   )١٨(  
 . لغما١ً ٧٦٤   أهنا حتتفظ ب٢٠٠٥وكانت أوغندا قد أعلنت يف عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦مل تقدم أوغندا أي معلومات حمدَّثة يف الفترة   )١٩(  
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 الدولة الطرف
  األلغام اليت أُبلغ عن
 معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً االحتفاظ هبا

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  ١ ١٠٢  ١ ١٤٦  مجهورية ترتانيا املتحدة
أعلنت مجهورية ترتانيا املتحدة أن بلدان منطقة البحريات الكربى ختطط الستخدام فئران الكشف عن األلغام 
يف جهودها اخلاصة بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وهلذا طلبت حكومة ترتانيا من حكومة موزامبيق 

األلغام تلبية لطلبات فئران الكشف عن مفعوهلا هبدف تدريب املزيد من راد أُبطل  لغم مضاد لألف١ ٠٠٠
  .هذه البلدان

        )٢٠(أوروغواي
 -ة ــمجهوري (فنـزويال
    ٤ ٩٦٠  ٤ ٩٦٠  )البوليفارية

رفق التدريب  لغم من مرافق التخزين العسكرية الرئيسية يف صنعاء وعدن إىل م٤ ٠٠٠أفاد اليمن بأنه مت نقل     ٤ ٠٠٠  اليمن
  .ووحدة كالب الكشف عن األلغام التابعني إلدارة اهلندسة العسكرية

    ٣ ٣٤٦  ٣ ٣٤٦  زامبيا
 زمبابوي ومزيلي األلغام لتمكينهم من أفرادأعلنت زمبابوي أن األلغام احملتفظ هبا سوف تستخدم أثناء تدريب   ٧٠٠  ٧٠٠  زمبابوي

  .علم طريقة الكشف عنها والتعامل معها وإبطال مفعوهلا وتدمريهاحتديد األلغام يف حقول األلغام الزمبابوية وت
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  . لغم٥٠٠   أهنا حتتفظ ب٢٠٠٤وكانت أوروغواي قد أعلنت يف عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦مل تقدم أوروغواي أي معلومات حمدَّثة يف الفترة   )٢٠(  
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  ٣لدول عن نقلها وفقاً للمادة  األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت ا- ٢اجلدول 

 الدولة الطرف
  األلغام املبلَّغ 
 معلومات إضافية عن نقلها

 .ُنقلت من أفغانستان لتدريب اجلنود الكنديني على األلغام املضادة لألفراد اليت يواجهوهنا حالياً يف أفغانستان ٢٢ كندا
لف الدميقراطي اإليريتري من شياللو وُنقلت إىل مركز التدريب الوطين يتم إزالة األلغام بواسطة الفرق التابعة للتحا  ١٠٠ إريتريا

 ]مطلوب معلومات حمدَّثة[. لغرض التدريب
، مت نقل مجيع األلغام املضادة لألفراد واملوجهة عن ُبعد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٨مايو إىل / أيار١٩خالل الفترة من  ٢٤٩ مولدوفا

أن احتفظ هبا اجليش الوطين لغرض التدريب من أجل تدمريها، وقد ُدمرت  لغماً واليت سبق ٢٤٩والبالغ عددها 
 .بعد ذلك

  .، ومها شركتان إلزالة األلغامINTEGRA وAPOPOمت نقل األلغام من اهليئة الدولية للمعاقني إىل  ١٢٠ موزامبيق
 لغماً إىل وحدات تدريب ٤٦ية، كما مت نقل  من جيش نيكاراغوا إىل الفيالق اهلندسPMN لغماً من طراز ٢٦مت نقل  ٧٢ نيكاراغوا

  .الكالب التابعة للجيش
ُنقلت من مرافق التخزين التابعة لوحدات إنفاذ القانون يف مجهورية طاجيكستان إىل وحدات املهندسني التابعة لوزارة  ٥ طاجيكستان

يف إطار عمليات األلغام وكانت وحدات إلنفاذ القانون قد صادرت هذه .  لغرض تدمريها٢٠٠٦الدفاع يف عام 
 .مكافحة اجلرمية

  ٤٨ تايلند
ُنقلت من مرافق التخزين العسكرية املركزية يف صنعاء وعدن إىل مرفق التدريب ووحدة كالب الكشف عن األلغام  ٤ ٠٠٠ اليمن

 .التابعني إلدارة اهلندسة العسكرية

  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  . منذ االجتماع السابع للدول األطراف٣الدول األطراف اليت أبلغت عن األلغام املنقولة وفقاً للمادة ال يتضمن هذا اجلدول سوى تلك   :مالحظة
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   السابعالتذييل

  ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة 

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

  ألبانيا
  أستراليا
  النمسا

  بيالروس
  بلجيكا
  بليز

  البوسنة واهلرسك
  الربازيل

  بوركينا فاسو
  كمبوديا
  كندا
  تشاد

 كولومبيا

  كوستاريكا
  كرواتيا

  اجلمهورية التشيكية
  السفادور
  إستونيا
  فرنسا
  أملانيا

  غواتيماال
  هندوراس
  هنغاريا
  آيسلندا
 إيطاليا
 اليابان

  ليختنشتاين
  لكسمربغ

  ماليزيا
  مايل
  ةمالط

  موريشيوس
  موناكو
  نيوزيلندا
  نيكاراغوا
  النيجر
  النرويج
  بريو

 وجزر غرينادين سانت فنسنت

  السنغال
  سيشيل

  جنوب أفريقيا
  إسبانيا

  السويد 
  سويسرا

  ترينيداد وتوباغو
  تركيا

  اململكة ملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  اليمن
 زامبيا

  زمبابوي
  

  ٩ املادةلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار االلتزامات اليت تقضي هبا  أباليتالدول األطراف   - باء

  اجلزائر
  أندورا

  األرجنتني
  بلغاريا

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  الدامنرك
 اليونان

   بيساو-غينيا 
  الكرسي الرسويل

  آيرلندا
  األردن
  كرييباس
  ليسوتو
 ليتوانيا

  املكسيك
  مولدوفا
  هولندا

  اجلديدةبابوا غينيا 
  الربتغال
  رومانيا
 ساموا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا

  طاجيكستان
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

     السابقة
  تونس

  مجهورية ترتانيا املتحدة
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  بعد أهنا اعتمدت تشريعات مبوجـب شروط التشريع اليت تقضي هبا  تبلغ األطراف اليت مل الدول  -جيم 
  افية أو أن قوانينها احلالية ك٩املادة 

 أفغانستان
 أنغوال

  أنتيغوا وبربودا
  جزر البهاما
  بنغالدش
  بربادوس

  بنن
  بوتان
  بوليفيا

  بوتسوانا
  بروين دار السالم

  بوروندي
  الكامريون

  الرأس األخضر
  شيلي

  جزر القمر
 الكونغو

  جزر الكوك
 كوت ديفوار

  )١(قربص

  مجهـورية الكونغو الدميقراطية
  جيبويت
  دومينيكا

  كيةاجلمهورية الدوميني
  إكوادور

  غينيا االستوائية
  إريتريا
  إثيوبيا
  فيجي
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غينيا
  غيانا

  إندونيسيا
  هاييت

 جامايكا

  كينيا
  التفيا
  ليبرييا

  مدغشقر
  مالوي
  مالديف
  موريتانيا

  اجلبل األسود
  موزامبيق
  ناميبيا
  ناورو
  نيجرييا
  نيوي
  بنما

  باراغواي
  الفلبني
  قطر

  رواندا
 نيفسسانت كيتس و

  سانت لوسيا
  سان مارينو

  سان تومي وبرينسييب
  صربيا

  سرياليون
  جزر سليمان

  السودان
  سورينام
  سوازيلند
  تايلند

   ليشيت-تيمور 
  توغو

  تركمانستان
  أوغندا
  أوكرانيا

  أوروغواي
  فانواتو

 -مجهورية (فنـزويال 
  )البوليفارية

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
للدول األطراف أن وزارة العدل والنظام العام قد قدمت إىل مكتب أبلغت قربص االجتماع الثامن   )١(  

املدعي العام مشروع قانون للنظر فيه وفقاً لإلجراءات القانونية ذات الصلة وأن هذا املشروع سُيحال إىل جملس النواب 
  .قصد املوافقة النهائية ليصبح قانوناً من قوانني مجهورية قربص
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  املرفق األول

  الجتماعجدول أعمال ا

  )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨كما اعتمدته اجللسة العامة األوىل يف (

  .االفتتاح الرمسي لالجتماع  - ١

  .انتخاب الرئيس  - ٢

رسائل موجزة من، أو بالنيابة عن، السيدة جودي وليمز، الفائزة جبائزة نوبل للسالم، ورئيس اللجنـة                  - ٣
مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنـسانية،        الدولية للصليب األمحر، ورئيس جملس مؤسسة       

  .واألمني العام لألمم املتحدة

  .إقرار جدول األعمال  - ٤

  .اعتماد النظام الداخلي  - ٥

  .اعتماد امليزانية  - ٦

  .انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين  - ٧

  .إقرار تعيني األمني العام لالجتماع  - ٨

  .تنظيم العمل  - ٩

  .تبادل عام لآلراء  - ١٠

  :استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  - ١١

  االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي؛  )أ(    

  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد؛  )ب(    

  تطهري املناطق املزروعة باأللغام؛  )ج(    

  مساعدة الضحايا؛  )د(    

  :اف الواردة يف االتفاقيةمسائل أخرى أساسية لتحقيق األهد  ) ه(    
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  التعاون واملساعدة؛  `١`    

  الشفافية وتبادل املعلومات؛  `٢`    

  منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال؛  `٣`    

  .دعم التنفيذ  `٤`    

  .٥مناقشات غري رمسية بشأن السبل العملية للتغلب على التحديات املواجهة يف تنفيذ املادة   - ١٢

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

  .٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة   - ١٤

  .٨النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة   - ١٥

  .موعد االجتماع القادم للدول األطراف ومدته ومكان انعقاده  - ١٦

  .أي مسائل أخرى  - ١٧

  .امية واعتمادهاالنظر يف الوثيقة اخلت  - ١٨

  .اختتام االجتماع الثامن للدول األطراف  - ١٩
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  املرفق الثاين

  تعديل االستمارتني باء وزاي من استمارة
  ٧اإلبالغ اخلاصة باملادة 

  )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢يف اجللسة العامة النهائية يف كما اعُتمد (
اليت مل تكن معروفة من قبل واليت اكُتشفت بعـد          فراد  األلغام املضادة لأل  خمزونات     : مكرراًاالستمارة باء

  انقضاء اآلجال احملددة
   من خطة عمل نريويب١٥اإلجراء رقم 

   ــــــــ إىل ــــــــــ:املبلغة عن الفترة من  ــــــــــ:]الطرف[الدولة 

  معلومات تكميلية  )إن أمكن(رقم اجملموعة   الكمية  النوع

        

        

        اجملموع  

  ـــــــــــــــــــ
اليت مل تكن معروفة من قبل واليت اكُتشفت وُدمرت األلغام املضادة لألفراد خمزونات   : مكرراًاالستمارة زاي

  بعد انقضاء اآلجال احملددة
   من خطة عمل نريويب١٥اإلجراء رقم 

   ـــــــــ إىل ــــــــــ: ـــــــــ املبلغة عن الفترة من:]الطرف[الدولة 

  معلومات تكميلية )إن أمكن(رقم اجملموعة   الكمية  النوع
        
        

        اجملموع  
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  املرفق الثالث

  منوذج معلومايت مقترح ملساعدة الدول األطراف
  ٥يف طلب متديد مبوجب املادة 

  )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢كما اعُتمد يف اجللسة العامة النهائية يف (

، فإن اسـتخدام هـذا      ٤- ٥امية الواردة يف املادة      املعلومات اإللز  على الرغم من    
 .النموذج املعلومايت لإلبالغ عن هذه املعلومات ومعلومات إضافية منشودة هو أمر طوعي

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          :الدولة الطرف
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         :جهة االتصال

  )االسم، املنظمة، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، عنوان الربيد اإللكتروين(            
  أساسيةمعلومات 

بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املـضادة لألفـراد يف           "كل دولة طرف    تقوم  ن  أب ١- ٥املادة  تقضي    
املناطق امللغومة  املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك عشر سنوات 

 الذي ينص ٣- ٥صل هبذه الفقرة احلكم الوارد يف املادة ويت". من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل تلك الدولة الطرف
إذا اعتقدت الدولة الطرف أهنا لن تكون قادرة على تدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد                 "على أنه   

ر  يف حدود تلك الفترة الزمنية، جاز هلا أن تطلب من اجتماع للدول األطراف أو من مؤمت١املشار إليها يف الفقرة 
ومتضي ".  سنوات ١٠استعراض متديد املوعد األخري احملدد إلمتام تدمري تلك األلغام املضادة لألفراد، لفترة أقصاها              

وقد أُعد منوذج املعلومات التايل ملساعدة الدول    .  لتبني ما الذي ينبغي أن يتضمنه كل طلب        ٤- ٥بعد ذلك املادة    
 املعلومات ذات الصلة يف طلبها اخلاص بتمديد املوعد النهائي األطراف على استخدامه على أساس طوعي يف تقدمي

  .احملدد هلا
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  موجـز

وُيقتَرح أن يبني املوجز مساحة األراضي اليت       . يرجى إدراج شرح موجز ملضمون طلب التمديد املقترح       (  
الزمنيـة التقريبيـة الـيت    مت تطهريها من األلغام حىت اآلن، واملساحات املتضررة اليت ُيقَدَّر أهنا متبقية، والفتـرة     

، وسرد ألسباب َتَعذُّر إجناز العمل يف غضون ٥ستستغرقها عملية إجناز الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
  ).الفترة الزمنية احملددة، وبيان متوسط اإلنتاجية حىت اآلن، فضالً عن بيان معدالت اإلنتاجية املتوقعة مستقبالً

  

  

  

  مالحظات إضافية
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  مدة التمديد املقترحة: النموذج ألف

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

  تاريخ بدء النفاذ

  التاريخ بعد عشر سنوات من بدء النفاذ

  تاريخ االنتهاء املقترح لفترة التمديد

لوبة، مبا يف ذلك تفاصيل عـن الكيفيـة   يرجى إرفاق اخلطة الوطنية إلزالة األلغام لفترة التمديد املط    
وينبغـي أن يـشمل ذلـك تفاصـيل عـن           . ١–املتوقع هبا أن يتحقق التقـدم املقـدر يف اجلـدول دال             

الوكاالت املسؤولة عن إعداد اخلطة الوطنية إلزالة األلغام واملوافقة عليها وتنفيذها، والقوات اليت /املؤسسات
  .س السنوية للتقدمستنشر، وتكاليف هذه القوات، واملقايي



  
  

  

A
P

L
C

/M
S

P.8/2007/6 
P

age 66 

  شرح تفصيلي ألسباب التمديد املقترح: النموذج باء
  التحضري لألعمال وحالة األعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام  `١`

 اإلعمال املنجزة يف إطار الـربامج  اً مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا فيها التحضري لألعمال وحالةبيان على أن يتضمن كل طلب    `١`)ب(٤- ٥تنص املادة   
  .الوطنية إلزالة األلغام

  التحضري لألعمال املنجزة يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام  :١- اجلدول باء
  ضوعة فيها أن ألغاماً مضادة لألفراد مومن املعروف/ من املعروفكانحتديد املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت   

 ٤ -   إىل باء  ١ -  قد ترغب الدول األطراف، وخاصة الدولة اليت لديها عدد كبري من املناطق امللغومة، يف إدراج املعلومات املفصلة املطلوبة يف اجلداول باء                      :مالحظة
  .ومةوقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغ. وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد

اسم املنطقة املـشمولة بواليـة      
الدولــة الطــرف أو اخلاضــعة 
ــسيطرهتا الــيت كــان مــن  ل

من املعروف أن ألغامـاً   /املعروف
 )أ(مضادة لألفراد موضوعة فيها

الوسائل املستخدمة لتحديـد    
وتسجيل هذه املنطقة باعتبارها    
منطقة كان من املعـروف أن      
ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة    

 )ب(فيها

ريخ الذي ُحددت فيه املنطقة التا
باعتبارها منطقة كان من 
املعروف أن ألغاماً مضادة 

 )ج(موقع املنطقة لألفراد موضوعة فيها

جمموع املساحة املشمولة بوالية    
الدولة الطـرف أو اخلاضـعة      

 من املعروف   كانلسيطرهتا اليت   
 أن ألغاماً مضادة    من املعروف /

 )د(لألفراد موضوعة فيها

     
     
     
 :اجملموع    
      

      :مالحظات
  ــــــــــــــــــ

  .من املعروف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها/ينبغي إضافة صف جديد لكل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خاضعة لسيطرهتا كان من املعروف  )أ(  
  .املسح العامة، وأعمال مسح تأثري األلغام الربية، واملسح التقين، واستخدام اخلرائط املوجودة، وما إىل ذلكميكن أن تشمل الوسائل، على سبيل املثال، أعمال   )ب(  
  .ينبغي اإلشارة إىل اإلحداثيات اجلغرافية، إذا كانت معروفة  )ج(  
  .ميكن عرض ذلك، على سبيل املثال، باألمتار املربعة أو اهلكتارات، وما إىل ذلك  )د(  
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حالة األعمال املنجزة بغية تدمري أو ضمان تدمري األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا   :٢- اجلدول باء

   أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهاكان من املعروفاليت 

 وذلك ٤-  إىل باء١-بري من املناطق امللغومة، يف إدراج املعلومات املفصلة املطلوبة يف اجلداول باءقد ترغب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد ك  :مالحظة
  .وقد ترغب الدول األطراف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغومة. يف منوذج آخر كمرفق لطب التمديد

اسم املنطقة املـشمولة بواليـة       
ـ   رف أو اخلاضـعة    ـالدولة الط

ـ    ـ  ـلسيطرهتا اليت ك ن ـان م
من املعروف أن ألغامـاً   /املعروف

 )أ(مضادة لألفراد موضوعة فيها

جمموع املساحة اليت قامت فيها     
الطرف بتدمري أو ضمان     الدولة

تدمري مجيع األلغـام املـضادة      
 )ب(لألفراد املوجودة فيها

الوسائل املستخدمة لتدمري أو    
ضمان تدمري مجيـع األلغـام     
املوضوعة املضادة لألفـراد،    

 )ج(ان النوعيةوضم
عدد األلغام املضادة لألفـراد     

 اليت مت تدمريها
ــرة  ــذخائر املتفج ــدد ال ع

 )د(األخرى اليت مت تدمريها

     
      
     
 :اجملموع :اجملموع  :اجملموع 
  
 

     
      :مالحظات

  ــــــــــــــــــ
  .١- ينبغي إدراج صف لكل منطقة مدرجة يف اجلدول باء  )أ(
  .٢- وينبغي استخدام نفس وحدة القياس املستخدمة يف اجلدول باء. ديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار املربعة أو اهلتكارات، وما إىل ذلكميكن حت  )ب(
  .ميكن أن يشمل ذلك وصفاً للمعايري املستخدمة يف إزالة األلغام من منطقة معينة واخلطوات املتخذة لضمان النوعية  )ج(
الواضح أن االتفاقية ال تنطبق إال على األلغام املضادة لألفراد، فقد ترغب الدول األطراف يف تقدمي معلومات عن الـذخائر األخـرى                      يف حني أن من       )د(

  .املكتشفة واملدمَّرة كجزء من اجملهود الوطين إلزالة األلغام
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مـن  د يف املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا الـيت             العمل املتبقي لتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفرا           :٣- اجلدول باء
  أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهااملعروف 

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

اسم املنطقة املشمولة بواليـة     
الدولة الطـرف أو اخلاضـعة      
لــسيطرهتا الــيت كــان مــن 

من املعروف أن ألغاماً    /املعروف
 )أ(مضادة لألفراد موضوعة فيها

ـ        ن املساحة الـيت مـا زال م
املعروف أن ألغامـاً مـضادة      
لألفراد موضوعة فيهـا والـيت      

 وضع عالمـات حـول      جرى
حدودها اخلارجيـة وجـرى     
رصدها ومحايتـها بـسياج أو      
بوسائل أخرى لضمان االستبعاد 

 الفعلي للمدنيني من دخوهلا

املساحة الـيت مـا زال مـن        
املعروف أن ألغامـاً مـضادة      

 رجي ملولألفراد موضوعة فيها    
ت حول حدودها   وضع عالما 

اخلارجية رصـدها ومحايتـها     
تكفل بسياج أو بوسائل أخرى     

االستبعاد الفعلـي للمـدنيني     
 من دخوهلا

املساحة اليت ما زال جيب فيها      
على الدولة الطرف أن تقـوم      
بتدمري أو ضمان تدمري مجيـع      
ــراد  ــضادة لألف ــام امل األلغ

 )ب(املوجودة فيها

التاريخ التقـديري لتـدمري أو      
ري مجيـع األلغـام     ضمان تدم 

املضادة لألفراد املوجودة داخل    
 هذه املساحة

     
     
     

  اجملموع اجملموع اجملموع 

      
      :مالحظات

  ــــــــــــــــــ
  . مل جير فيها تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد١ –مدرجة يف اجلدول باء ) مساحة(ينبغي إدراج صف لكل منطقة   )أ(  
  . يف اجلداول السابقةوحدة القياس املستخدمةوينبغي استخدام نفس . ميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار املربعة أو اهلكتارات وما إىل ذلك إخل  )ب(  
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  وضوعة فيها يف أن ألغاماً مضادة لألفراد مُيشتبهاملناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت   :٤- اجلدول باء
 املفـصلة قد ترغب الدول األطراف، وخاصة تلك اليت لديها عدد كبري من املناطق اليت ُيشتبه يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها، يف إدراج املعلومـات            :مالحظة

   .راف يف إدراج خريطة تبني املناطق امللغومةوقد ترغب الدول األط.  وذلك يف منوذج آخر كمرفق لطلب التمديد٤- إىل باء١-املطلوبة يف اجلداول باء

ااسم املنطقة املـشمولة    
بوالية الدولة الطـرف أو     
اخلاضعة لـسيطرهتا الـيت     
ُيشتبه يف أن ألغاماً مضادة     

 )أ(لألفراد موضوعة فيها

احلجم املقدر للمنطقـة    
املشمولة بوالية الدولـة    
الطــرف أو اخلاضــعة 
لسيطرهتا اليت ُيشتبه يف    

مضادة لألفراد  أن ألغاماً   
 )ب(موضوعة فيها

أساس االشـتباه يف أن     
املنطقة قد حتتوي علـى     

 ألغام مضادة لألفراد

املساحة اليت يشتبه يف أن     
ألغاماً مـضادة لألفـراد     

وجـرى  موضوعة فيهـا    
وضع عالمـات حـول     
ــة   ــدودها اخلارجي ح
ورصدها ومحايتها بسياج   
أو بوسائل أخرى لضمان    
االستبعاد الفعلي للمدنيني   

 )ج( دخوهلامن

املساحة املقـدرة الـيت     
ُيشتبه أن ألغاماً مضادة    
لألفراد موضوعة فيهـا    

 وضع عالمـات    ومل جير 
حول حدودها اخلارجية   
ــها  ــدها ومحايت ورص
بسياج أو بوسائل أخرى 
لضمان االستبعاد الفعلي   

 )د(للمدنيني من دخوهلا

التاريخ املقدر لتحديد ما 
إذا كانت مناطق ملغومة 

 املنطقـة   توجد فعالً يف  
املشمولة بوالية الدولـة    
الطــرف أو اخلاضــعة 
لسيطرهتا اليت يشتبه يف    
أن ألغاماً مضادة لألفراد    

 موضوعة فيها

      

      

  :اجملموع :اجملموع  :اجملموع 
      

      :مالحظات

  ــــــــــــــــــ
  . يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيهاُيشتبهضعة لسيطرهتا ينبغي إدراج صف لكل منطقة مشمولة بوالية الدولة الطرف أو خا  )أ(
  .املربعة أو اهلكتارات وما إىل ذلكميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار   )ب(
  .وما إىل ذلك أو اهلكتارات  املربعةميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال، باألمتار  )ج(
  .وما إىل ذلك أو اهلكتارات  املربعة، باألمتارميكن حتديد ذلك، على سبيل املثال  )د(
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  هيكل التخطيط الوطين وهيكل العمل على إزالة األلغام: ٥- اجلدول باء

نوع هيكل التخطـيط    
وهيكل العمل على إزالة    

 األلغام

تاريخ اإلنشاء والتسليم   
من سلطة األمم املتحدة    

 التغري املتوقع عدد املوظفني )إذا انطبق ذلك(
ــوزارة أو ــسلطة ال  ال

 الوطنية املسؤولة
املهمة املوكلة إىل املنظمة 
 أو املسؤولية املنوطة هبا

      

      

      

      

      

  .يرجى بيان املخطط التنظيمي هليكل التخطيط وهيكل العمل على إزالة األلغام
  .ى إزالة األلغامرقم التشريع الذي أنشئ مبوجبه هيكل التخطيط وهيكل العمل عل/يرجى بيان عنوان

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

ة الطرف من أجل تدمري مجيع  مفصالً ألسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك الوسائل املالية والتقنية املتاحة للدولبياناًً على أن يتضمن كل طلب `٢`)ب (٤- ٥تنص املادة 
  ).يف املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا(األلغام املضادة لألفراد 

   بغية إجناز األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغامأتيحت منذ بدء النفاذالوسائل املالية والتقنية اليت : ١- ٦- اجلدول باء

           )أ(:السنة

املوارد املالية اليت أتاحتـها الدولـة       
 الطرف

          

املوارد املالية اليت أتاحتها جهات فاعلة 
 أخرى غري الدولة الطرف

          

           :اجملاميع
    

 :مالحظات، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة لتعبئة املوارد

  

  

  

  ــــــــــــــ
  .داء من السنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف حىت السنة احلاليةينبغي إدراج عمود لكل سنة ابت  )أ(
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  أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديدأو املتاحة إلجناز األعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام /املوارد املالية املطلوبة و: ٢- ٦- اجلدول باء

ق لكل دولة طرف، يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية، أن تلتمس وتتلقى املساعدة من الدول األطراف األخرى، مىت أمكن ذلك ويف حي" على أنه ١- ٦تنص املادة 
  ".تصلة بذلكتقوم كل دولة تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها من أجل إزالة األلغام واألنشطة امل" على أن ٤- ٦وتنص املادة ". حدود اإلمكان

           السنة

           جمموع االحتياجات املالية املتوقعة

           االلتزام املايل للدولة الطرف

االحتياجات من املوارد املالية مـن      
 مؤسسات مالية دولية

          

االحتياجات من املوارد املالية مـن      
  جهات فاعلة خارجية أخرى

          

    

    :مالحظات
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إزالة األلغام، وحسب االقتضاء، اخلربة الفنية الوطنية يف جمال إبطال الـذخائر املتفجـرة،              يف جمال   ) مىت انطبق ذلك  (اخلربة الفنية الوطنية والدولية       :٣- ٦- اجلدول باء

  راد منذ بدء النفاذواملستخدمة يف برنامج إزالة األلغام اخلاص بالدولة الطرف من أجل تدمري مجيع األلغام املضادة لألف

 عدد املنظمات نوع منظمة إزالة األلغام اسم منظمة إزالة األلغام
أعداد ِفرق إزالة األلغـام     

 وحجمها ونوعها
 غري  عاملة،(حالة الِفرق   

 معلومات تكميلية )عاملة

      
      
   :اجملموع :اجملموع  
  

 :مالحظات

 إزالة األلغام، وحسب االقتضاء، اخلربة الفنية الوطنية يف جمال إبطال الذخائر املتفجرة، واملتوقع يف جمال) مىت انطبق ذلك(دولية اخلربة الفنية الوطنية وال  :٤- ٦- اجلدول باء
  أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديداستخدامها يف برنامج إزالة األلغام 

 عدد املنظمات نوع منظمة إزالة األلغام اسم منظمة إزالة األلغام
اد ِفرق إزالة األلغـام     أعد

 وحجمها ونوعها
عاملة، غري  (حالة الِفرق   

 معلومات تكميلية )عاملة

      
      
   :اجملموع :اجملموع  
  

 :الزيادة أو النقصانالتوقعات خبصوص مالحظات، مبا يف ذلك 
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تفجرة، املتعاقَد معهم لالضطالع بأعمال يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام أثناء            املوظفون الدوليون ذوو اخلربة الفنية يف جمال إبطال الذخائر امل           :٥- ٦- اجلدول باء
  الفترة املشمولة بطلب التمديد

 أعداد املنظمات نوع املنظمة اسم املنظمة
أعداد ِفرق التخلص مـن     

 الذخائر املتفجرة
ة، غري  عامل(حالة الِفرق   

 معلومات تكميلية )عاملة

      

      

   :اجملموع :موعاجمل  

  

 :مالحظات
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  معدات إزالة األلغام املوجودة يف املخزون لدعم األعمال املضطلع هبا يف إطار الربامج الوطنية إلزالة األلغام أثناء الفترة املشمولة بطلب التمديد: ٧- اجلدول باء

 تاريخ االحتياز
املنظمة املـسؤولة عـن     

 املخزون
نوع أجهزة الكشف   

 احملتفظ هبا
موع عـدد أجهـزة     جم

 الكشف
النسبة املئوية هلذه األجهزة الصاحلة للخدمـة       

 معلومات تكميلية ومدة صالحيتها املتبقية
      
      
  :اجملموع :اجملموع   

 تاريخ االحتياز
املنظمة املـسؤولة عـن     

 املخزون
نوع أجهزة احلمايـة    
 الشخصية احملتفظ هبا

عدد أجهـزة احلمايـة     
 معلومات تكميلية ملئوية هلذه األجهزة الصاحلة للخدمةالنسبة ا الشخصية

      
      
  :اجملموع :اجملموع   

 تاريخ االحتياز
املنظمة املـسؤولة عـن     

 املخزون
نـــوع املعـــدات 
 أعداد املعدات احملتفظ هبا امليكانيكية احملتفظ هبا

النسبة املئوية هلـذه    
ــصاحلة  ــدات ال املع

 ت تكميليةمعلوما عدد املشغلني للخدمة

       
       
  :اجملموع :اجملموع :اجملموع   

 تاريخ االحتياز
املنظمة املـسؤولة عـن     

 املخزون
عدد فرق الكـالب    

 العاملة
عــدد فــرق الكــالب 

 معلومات تكميلية مسات أعمار الكالب اجلاري تدريبها

      

      

   :اجملموع :اجملموع  
  

 :مالحظات
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   تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومةالظروف اليت  `٣`  

  .شرح مفصل ألسباب التمديد املقترح، مبا يف ذلك الظروف اليت عوَّقت أو قد تعوق قدرة الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة

  املعوِّقةالظروف : ٨- اجلدول باء

النطاق األصلي للتحدي؛ وعدم السيطرة على املناطق املشمولة بوالية الدولة الطرف؛ والعوامل البيئية؛ والعوامل املناخية؛ والعوامل اجلغرافيـة؛                  : هذه الظرف قد تشمل   
ارد املالية اليت أتاحتها جهات فاعلة أخرى غري الدولة الطرف استجابةً لنداءات والتحديات التقنية غري املعتادة؛ ومقدار املوارد املالية اليت أتاحتها الدولة الطرف؛ ومقدار املو

  . الربامج الوطنية إلزالة األلغاموضعموجهة من الدولة الطرف؛ والقيام يف الوقت املناسب ب

 الظرف
التعليق على الظرف، مبا يف ذلك ما إذا كـان سـابقاً أو       

 راهناً أو متوقعاً

دودها أن يعرقل هذا الظرف قدرة      الدرجة اليت ميكن يف ح    
الدولة الطرف على تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف         

 املناطق امللغومة

   

   

   

   

   

   
    

 :مالحظات
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  اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترح:  النموذج جيم

  . طلب شرحاً لآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترحعلى أن يتضمن كل) ج (٤- ٥تنص املادة 
   الضحايا- اآلثار اإلنسانية : ١- اجلدول جيم

  .يرجى بيان جنس الضحايا وأعمارهم يف حال معرفة ذلك. عدد األفراد الذين أصيبوا أو قُتلوا بفعل ألغام مضادة لألفراد: هذه البيانات قد تشمل

           )أ(:السنة
ــذين  ــدنيون ال امل

 أصيبوا
          

           املدنيون الذين قُتلوا
العسكريون الـذين   

 أصيبوا
          

العسكريون الـذين   
 قُتلوا

          

           اجملموع
  

 :مالحظات

  واملشردون داخلياً الالجئون - اآلثار اإلنسانية : ٢- اجلدول جيم
العدد املقدَّر لالجئني والنازحني الذين تتأثر عودهتم بفعل وجود أو االشتباه بوجود مناطق خاضعة لوالية الدولة الطرف أو لسيطرهتا من املعروف :  تشملهذه البيانات قد

  .أو من املشتبه يف أن ألغاماً مضادة لألفراد موضوعة فيها

  ــــــــــــــــــ

  .لسنة اليت بدأ فيها نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة الطرف حىت السنة احلاليةينبغي إدراج عمود لكل سنة ابتداء من ا  )أ(



A
P

L
C

/M
S

P.8/2007/6 
P

age 78 

  
  

  

  
 اجملموع املشردون داخلياً الالجئون

   

  
 :مالحظات

  اآلثار االجتماعية واالقتصادية: ٣- اجلدول جيم
  . املنتجة؛ والتأثري الواقع على األهداف اإلمنائية الوطنيةيضاقتصادية املقدرة املرتبطة بفقدان األرالعدد املقدر لألشخاص واجملتمعات املتأثرين حالياً؛ والتكلفة اال:  قد تشمل اآلثارهذه

 معلومات تكميلية أساس هذا التقدير التقدير األثر
    
    
    

  
 :مالحظات

  اآلثار البيئية: ٤- اجلدول جيم

 معلومات تكميلية األثر املنطقة امللغومة
   
   

  
 :اتمالحظ
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  أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح:  النموذج دال

  .على أن يتضمن كل طلب متديد أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد املقترح) د(٤- ٥تنص املادة 
يق املسح التقين وإزالة األلغام؛ وخطة سنوية للمنـاطق      خطة سنوية للمنطقة املشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري تطهريها من األلغام عن طر             : وهذه املعلومات قد تشمل   

امللغومة وللمناطق اليت ُيشتبه يف أهنا ملغومة واليت سيجري وضع عالمات على حدودها اخلارجية ورصدها ومحايتها بسياج أو بوسائل أخرى لضمان االستبعاد الفعلـي                        
اد املوجودة فيها؛ وخطة سنوية لألراضي املنتجة اليت سيجري تطهريها من األلغام؛ والفوائد االقتصادية املقدرة             للمدنيني من دخوهلا إىل أن يتم تدمري األلغام املضادة لألفر         

  .املرتبطة بتطهري األرض املنتجة من األلغام؛ والعدد املُقدر للمجتمعات اليت ستظل متأثرة باملناطق املعنية
  شمولة بالتمديد املقترحالتقدم املتوقع إحرازه خالل الفترة امل: ١- اجلدول دال

           )أ(السنة
           
           
           

  

  

  

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

  تقريـر عـن سري عمـل وحـدة دعـم التنفيـذ
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين-  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  ت أساسيةمعلوما
 الورقة اليت أعدها الرئيس بشأن ٢٠٠١سبتمرب /الدول األطراف يف اجتماعها الثالث املعقود يف أيلولأيدت   - ١

. إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية والية إنشاء هذه الوحدة
.  القادرة على تقدمي تربعات على القيام بذلك من أجل دعم الوحدةكما شجع االجتماع الثالث الدول األطراف

وباإلضافة إىل ذلك، أسندت الدول األطراف، إىل رئيس االجتماع الثالث، بالتشاور مع جلنة التنسيق، والية التوصل إىل 
جملس مؤسسة مركز وقبل . صيغة هنائية التفاق يربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن سري عمل الوحدة

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨جنيف الدويل هذه الوالية يف 

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

وقد أعد هذا التقرير لتغطية . التنفيذ إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك التقرير الفترة الفاصلة بني اجتماعني للدول األطراف
  .الفترة الفاصلة بني االجتماع السابع واالجتماع الثامن للدول األطراف

  األنشطة
 ٣ألطراف يف املؤمتر االستعراضي األول املعقود يف استمرت خطة عمل نريويب، اليت اعتمدهتا الدول ا  - ٣

، واليت اسُتكملت بتقرير جنيف املرحلي، يف تزويد وحدة دعم التنفيذ بتوجيهات ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
وإثر انعقاد االجتماع السابع للدول األطراف، زودت وحدة . واضحة وشاملة تتعلق بأولويات الدول األطراف

يس واملشاركني يف الرئاسة ومنسقي فريق االتصال ومنسق برنامج الرعاية بورقة أفكار مواضيعية دعم التنفيذ الرئ
وقد مكَّن ذلك جلنة التنسيق من . ملساعدهتم يف تتبع األولويات اليت حددها االجتماع السابع للدول األطراف

  . ٢٠٠٧بلورة اإلطار العام للعمل خالل الفترات الفاصلة بني الدورات يف عام 

وقدمت وحدة دعم التنفيذ دعماً متواصالً للرئيس واملشاركني يف الرئاسة ومنسقي فريق االتصال ومنسق   - ٤
ومشل ذلك إسداء املشورة وتقدمي الدعم، واملساعدة يف . ٢٠٠٧برنامج الرعاية لتنفيذ األهداف اليت حددوها لعام 

 ومتابعتها، وتقدمي ٢٠٠٧أبريل /جان الدائمة يف نيساناالضطالع باألعمال التحضريية لالجتماعات اليت عقدهتا الل
بدعم املسامهات الفنية الفعالة ) متكني احلضور(توصيات إىل فريق املاحنني بربنامج الرعاية بشأن ربط إدارة الرعاية 

  ).متكني املشاركة(

ة استجابت ومرة أخرى قام عدد من الرؤساء املشاركني ومنسقي فريق االتصال بطرح مبادرات طموح  - ٥
وظل ذلك يدين الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا، اللذين سعيا . هلا وحدة دعم التنفيذ

 دولة طرفاً على بذل جهود مشتركة بني الوزارات لتعزيز عملية ٢٤إىل مواصلة جهود أسالفهما مبساعدة أنسب 
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ل املشروع الذي مولته أستراليا والنمسا والنرويج وسويسرا، ومن خال. حتديد أهداف مساعدة الضحايا وختطيطها
لدعم هذه الدول األطراف يف أخصائي يف مساعدة الضحايا متكنت وحدة دعم التنفيذ من اإلبقاء على وظيفة 

ومت عرض أو تقدمي بعض الدعم أو . عملياهتا املشتركة بني الوزارات لتحديد األهداف ووضع اخلطط وتنفيذها
   دولة من هذه الدول األطراف ال١٤وباإلضافة إىل ذلك، تلقت .  إىل كل دولة من هذه الدول األطرافاملشورة

  .دعم العملية زيارات متخصصة يف إطار ٢٤

كما قدمت الوحدة دعماً إىل الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا لتنظيم برنامج موازٍ   -٦
، هبدف حتقيق أفضل استفادة ممكنة من ٢٠٠٧أبريل / اليت عقدهتا اللجان الدائمة يف نيسانخالل فترة االجتماعات

هذه الذين حضروا املشتغلون باملهن الصحية وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية ألعمال االتفاقية الوقت الذي كّرسه 
 اخلرباء بشأن العناصر الرئيسية ملساعدة وقد حفز الربنامج املوازي النقاش وعّمق معرفة املشاركني. االجتماعات

الضحايا مع تركيز خاص على املكانة املعطاة ملساعدة الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقة والرعاية الصحية 
وقد شارك يف هذا . واخلدمات االجتماعية والتنمية، عمالً بالتفامهات اليت اعُتمدت يف املؤمتر االستعراضي األول

ة عشر شخصاً من املشتغلني باملهن الصحية وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية مثلوا بلداهنم، وحتققت الربنامج سبع
  . مشاركتهم بفضل كلٍ من برنامج الرعاية وخدمات الترمجة الشفوية اليت تفضلت بتقدميها املفوضية األوروبية

ول األطراف بشأن مسائل التنفيذ تشكل جانباً وقد أصبحت عملية إسداء املشورة وتوفري املعلومات لفرادى الد  -٧
فبفضل األولوية اليت أولتها الدول األطراف لتنفيذ . أعمق من جوانب عمل وحدة دعم التنفيذ قياساً بالسنوات السابقة

رتبط  والقرارات املنبثقة عن االجتماع السابع للدول األطراف فيما يتعلق بعملية ت٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥ خالل الفترة ٥املادة 
، تلقت وحدة دعم التنفيذ عدداً متزايداً من طلبات املشورة أو الدعم فيما يتعلق ٥بطلبات التمديد يف إطار املادة 

وقد استجابت الوحدة بوضع استراتيجية لتلبية االحتياجات املرجحة يف هذا . بالتزامات إزالة األلغام الواردة يف هذه املادة
إحاطة املسؤولني علماً هبا أو دعم حلقات العمل الوطنية املتعلقة بإعداد طلبات التمديد يف اجملال، وتنفيذ بعضها عن طريق 

  .٢٠٠٩ يف عام ٥عواصم تسع دول أطراف ستحني املواعيد النهائية لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 

  يدمها النهائية كما قامت الوحدة بزيارة إىل عاصميت دولتني إضافيتني من الدول األطراف ستحني مواع  - ٨
وعّرفت الوحدة كذلك خبدماهتا جلميع الدول األطراف . ، بغية دعم ما يؤكدانه من الوفاء بالتزاماهتما٢٠٠٩يف 

كما قّدمت دعمها، بواسطة متويل املشاريع املقدم من النرويج، . ٢٠٠٩األخرى اليت ستحني مواعيدها النهائية يف 
ان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها وتكنولوجيات  الرئيسان املشارك- إىل شيلي والنرويج 

واستحدثت الوحدة .  من االتفاقية يف أمريكا الالتينية٥ يف تنظيم حلقة دراسية بشأن تنفيذ املادة - مكافحتها 
   املتعلقة بتنفيذ ، من أجل دعم جهودها يف املسائلألخصائي يف تنفيذ األعمال املتعلقة باأللغاموظيفة جديدة 

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١ من االتفاقية، وُشغلت هذه الوظيفة ابتداًء من ٥املادة 

واستمرت الوحدة يف توفري دعم كبري للدول األطراف يف تنفيذ التزاماهتا بتقدمي التقارير املتعلقة بالشفافية   - ٩
، فرادى ومجاعات، بشأن التزاماهتا وسبل الوفاء وتضمن ذلك إسداء املشورة إىل الدول األطراف. ٧يف إطار املادة 

هبا، والتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقدمي املشورة إىل موظفي األمم املتحدة فيما يتعلق مبساعدة الدول 
  .  وعمل منسقه٧األطراف على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ ودعم عمل فريق االتصال املعين باملادة 
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وقامت الوحدة أيضاً بتلبية طلبات أخرى عديدة كل شهر لدعم التنفيذ باإلضافة إىل تلبية طلبات وردت   - ١٠
. من دول ليست أطرافاً، ومن وسائط اإلعالم، ومن منظمات معنية وأفراد مهتمني للحصول على معلومات

علومات املتعلقة باالتفاقية ومركزها وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت الوحدة بدورها التقليدي املتمثل يف إيصال امل
وعملياهتا إىل حلقات العمل اإلقليمية اليت عقدهتا الدول األطراف أو اجلهات الفاعلة األخرى يف جنوب شرق آسيا 

  .والشرق األوسط واحمليط اهلادئ وجنوب شرق أوروبا ومشال أفريقيا وأمريكا الالتينية

 لالحتفال بالذكرى ٢٠٠٧اف اليت اغتنمت الفرص املتاحة يف عام وقدمت الوحدة الدعم إىل الدول األطر  - ١١
وتضمن الدعم إعداد مواد . العاشرة لألحداث الرئيسية اليت ختللت عملية أوتاوا واعتماد االتفاقية وتوقيعهاالسنوية 

  يع مقدم إعالمية، وتقدمي عروض يف األنشطة التذكارية، ودعم النمسا يف تنظيم ندوة مواضيعية، بتمويل مشار
  . من النمسا

، متّ التذكري بأن والية وحدة دعم التنفيذ تنّص يف جزء منها على أن األساس املنطقي ٢٠٠٦ويف عام   - ١٢
ضروري كي يتسىن جلميع الدول األطراف االستمرار يف حتمل "الذي تستند إليه هو الدعم الذي تقدمه باعتبار أنه 

وعلى هذا األساس، استمرت الوحدة يف دعم ". جيه عملية التنفيذمسؤولية مباشرة واملشاركة يف إدارة وتو
احتياجات الدول األطراف اليت لديها احتياجات خاصة يف جمايل التنفيذ واملشاركة، مع إدراج الدول الصغرية 

وبواسطة متويل مشاريع مقدم من أستراليا، نفذت . ضمن جمموعات الدول األطراف اليت لديها احتياجات خاصة
، اليت تضمنت دعم أستراليا وفانواتو يف عقد حلقة عمل يف استراتيجية الدول الصغريةحدة املرحلة الثانية من الو

  .)١(بورت فيال، هبدف التصدي للتحديات اليت تعترض حتقيق أهداف االتفاقية يف احمليط اهلادئ

تماع الثامن للدول األطراف، حيث وقدمت الوحدة دعمها الفين والتنظيمي املعتاد إىل الرئيس املعني لالج  - ١٣
وعلى حنو يتسق مع غرض . عملت بشكل وثيق مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف هذا السياق

الوحدة املتمثل يف دعم جهود الدول األطراف الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والوفاء مبسؤولياهتا املتعلقة بالعمليات 
ة لتمكني اجلهات املاحنة من املسامهة بأموال ملساعدة البلد الذي يستضيف االجتماع العامة لالتفاقية، أنشئت آلي

أستراليا، : واستفادت من هذه اآللية الدول األطراف التالية. الثامن للدول األطراف على الوفاء مبسؤولياته
  . والنمسا، وكندا، وأملانيا، والنرويج، والسويد وسويسرا

 التوثيق التابع لالتفاقية الذي نفيذ يف مجع عدد كبري من الوثائق ذات الصلة ملركزواستمرت وحدة دعم الت  - ١٤
مركز جنيف الدويل إلزالة ولضمان تسهيل الوصول إىل هذه الوثائق، استخدم . تديره الوحدة يف إطار واليتها

ل األطراف إىل الصندوق أي األموال غري تلك اليت تتربع هبا الدو( متويله األساسي األلغام لألغراض اإلنسانية
إلنشاء هيكل مادي جديد ملركز التوثيق التابع التفاقية حظر األلغام املضادة ) االسئتماين لوحدة دعم التنفيذ

وباإلضافة إىل ذلك، بدأت الوحدة العمل على إعداد جمموعة شاملة من املواد . لألفراد يف مقر مركز جنيف الدويل
  .حايا داخل مركز التوثيق، استجابة لألولويات اليت حددهتا بعض الدول األطرافاملرجعية املتعلقة مبساعدة الض

                                                        
  .www.apminebanconvention.org/smallstates: انظر املوقع اإللكتروين )١(
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 يف تلقي طلبات من اجلهات اليت هتتم بقضايا أخرى لالستفادة من ٢٠٠٧واستمرت الوحدة يف عام   - ١٥
  .خربات دعم التنفيذ يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

  الترتيبات املالية
 ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز د يفمثلما ور  - ١٦

 صندوق تربعات استئمانياً ٢٠٠١، أنشأ املركز يف أواخر عام لغام لألغراض اإلنسانيةة األإلزالجنيف الدويل 
لى أن تسعى الدول األطراف والغرض من هذا الصندوق هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، ع. ألنشطة الوحدة

  . إىل توفري املوارد املالية الضرورية

وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، استشريت جلنة التنسيق بشأن ميزانية   - ١٧
م وتوىل رئيس االجتماع السابع للدول األطراف توزيع ميزانية الوحدة لعا. )٢(٢٠٠٧وحدة دعم التنفيذ لعام 

  . على مجيع الدول األطراف مع نداء لتقدمي التربعات٢٠٠٧

ويف االجتماع السابع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على عملية ملساعدهتا على النظر يف   - ١٨
" حتليل "لدى إعداد، واملقررون املشاركونأن يعتمد الرئيس والرؤساء املشاركون ) أ: (طلبات التمديد، تتضمن

يف جمال إزالة املكتسبة على اخلربة  عند االقتضاء، ،ديد املهل وبالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديدلطلبات مت
أن ُتشجع ) ب( واأللغام، واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقية لتقدمي الدعم؛

االستئماين لوحدة  أموال إضافية خمصصة للصندوق على تقدميمجيع الدول األطراف اليت يسمح هلا وضعها بذلك 
 وقد أُخذ يف احلسبان هذا .٥صلة بدعم عملية التمديد يف إطار املادة تتنفيذ االتفاقية لتغطية التكاليف املدعم 

ومنذ . ويف نداء التمويل الذي وزعه رئيس االجتماع السابع للدول األطراف ٢٠٠٧ اجلانب أيضاً يف ميزانية عام
اد االجتماع املذكور، وردت مسامهات هلذا الغرض من أستراليا واجلمهورية التشيكية وليتوانيا، بلغ جمموعها انعق
  .  فرنكاً سويسريا١٠ً ٨١٥

راجعت شركة مستقلة ملراجعة احلسابات،  ،جنيف الدويل مركزوعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف و  - ١٩
وأثبتت مراجعة . ٢٠٠٦ البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين لعام ،PriceWaterhouseCoopersهي شركة 

احلسابات أن البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين قد أعد على النحو الواجب وفقاً لسياسات احملاسبة ذات 
 ٢٠٠٦فقات الوحدة يف عام وأحيل البيان املايل املراجع، الذي بّين أن ن. الصلة ووفقاً للتشريعات السويسرية السارية

  . فرنكاً سويسرياً، إىل الرئيس وإىل جلنة التنسيق واجلهات املاحنة٤٦٧ ٨٦٣بلغ جمموعها 

                                                        
يغطي مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية تكاليف اهلياكل األساسية لوحدة دعم  )٢(

  .التنفيذ، ولذلك هي غري مدرجة يف ميزانية الوحدة
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  التربعات لصندوق التربعات االستئماين لوحدة دعـم التنفيـذ من
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١

 
  ٢٠٠٦التربعات الواردة يف 

 )لسويسريةبالفرنكات ا(
  )أ(٢٠٠٧التربعات الواردة يف 

 )بالفرنكات السويسرية(

 ١ ٠٠٠   ١ ٠٠٠   ألبانيا
 ٨٠ ١٠٤   ٧٦ ٠٤٤    أستراليا
 ٨٩ ٨٠٢       )ب(النمسا
 ٤٨ ٧٢٤   ٣٨ ٤٩٣    بلجيكا

    ٦٠٠    بوروندي
 ١٠٥ ٦١٩   ٥٣ ٦٦٠    كندا
 ١٧ ٥٣٠   ١٨ ١٥٠    شيلي
    ٢ ٧٠٠    قربص

 ٥٨ ٥٩٣   ٥٦ ٦٩١    اجلمهورية التشيكية
 ٤ ٠٥٦    ٢ ٣٤٠    إستونيا
  ٢٤ ٢٢٩    ٢٣ ٣٥٧    أملانيا

      ١٢ ٥٠٠    هنغاريا
  ٢٤ ٤٤٥        آيرلندا
      ٧١ ٥٥٠    إيطاليا
  ١٠ ٠٠٠        ليتوانيا
      ٥ ١٦٢    ماليزيا
  ١ ٨٠٠    ٧٥٠    مالطة

      ٦ ٢٥٠    املكسيك
      ٣٢ ٠٠٠    هولندا
      ٣ ٦٣٠    نيجرييا
      ١١٣ ٦١٠    النرويج
      ١ ٣٠٠    الفلبني
      ٤ ٨٢٧    السنغال
      ٦ ٤٩٦    سلوفينيا

      ٥ ٣٠٥    جنوب أفريقيا
  ٤٨ ٦٦٠    ٧ ٩٥٠    إسبانيا
  ١ ٧٥٣    ١ ٢٥٠    تركيا

  ٥١٦ ٣١٣    ٥٤٥ ٦١٥    جمموع التربعات
__________________  

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠حىت   )أ(  
  .٢٠٠٦ اضطلعت هبا وحدة دعم التنفيذ يف عام  خمصصة للعمليات اليت٢٠٠٧التربعات املقدمة من النمسا يف   )ب(  
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  املرفق اخلامس

  قائمة وثائق االجتماع الثامن للدول األطراف

 املقدمة من  العنوان  الرمز

APLC/MSP.8/2007/1** رئيسا اللجنة الدائمـة املعنيـة       جدول األعمال املؤقت
 باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

APLC/MSP.8/2007/2** رئيسا اللجنة الدائمة املعنية   العمل املؤقتبرنامج
 باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

APLC/MSP.8/2007/3*      اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج
ونقل األلغام املضادة لألفراد، وتـدمري      

منوذج منعلومايت مقتـرح    . تلك األلغام 
ملساعدة الدول األطـراف يف طلبـت       

 ٥التمديد مبوجب املادة 

رئيسا اللجنة الدائمـة املعنيـة      
بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها 
والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل   

 على إزالتها

APLC/MSP.8/2007/4*      التكاليف املقدرة لعقد االجتماع الثامن
للدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر        
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام     

  لغاماملضادة لألفراد وتدمري تلك األ

 األمانة

APLC/MSP.8/2007/5*       اجتماعات الدول األطراف يف اتفاقيـة
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل     
األلغام املضادة لألفراد وتـدمري تلـك       

  األلغام

 

APLC/MSP.8/2007/6 التقرير اخلتامي  

APLC/MSP.8/2007/WP.1        حتقيق أهداف خطـة عمـل نـريويب :
حلـي  مشروع تقرير البحر امليـت املر     

٢٠٠٧- ٢٠٠٦ 

الرئيس املعني لالجتماع الثامن    
 للدول األطراف

APLC/MSP.8/2007/L.1          تقرير عن سري عمـل وحـدة التنفيـذ
ــول ــبتمرب /أيل ــشرين - ٢٠٠٦س  ت

  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

مدير مركز جنيـف  الـدويل       
ــراض  ــام لألغ ــة األلغ إلزال

 اإلنسانية

APLC/MSP.8/2007/L.2    باء وزاي من مقترح تعديل االستمارتني
 ٧منوذج اإلبالغ اخلاص باملادة 

 اجلزائر وإستونيا
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APLC/MSP.8/2007/INF.1 

(English only) 

An orientation to the process 

concerning Article 5 extension 

requests 

President of the Eighth 

Meeting of the States Parties 

APLC/MSP.8/2007//INF.2 

(English/French/Spanish only) 

List of Participants األمانة  

APLC/MSP.8/2007/CRP.1 األمانة  مشروع التقرير اخلتامي  
APLC/MSP.8/2007/MISC.1 

(English only) 

Declaration of completion of 

implementation of Article 5 of the 

Convention on the Prohibition of the 

Use, Stockpiling, Production and 

Transfer of Anti-Personnel Mines 

and on Their Destruction 

  مملكة سوازيلند

APLC/MSP.8/2007/MISC.2 

(English only) 

Provisional List of Participants األمانة  

APLC/MSP.8/2007/MISC.3/Rev.1 

(English only) 

Summary of Information provided by 

States Parties on the implementation 

of Article 5 in the context of 

questions posed by the Co-Chairs at 

the Standing Committee on Mine 

Clearance, Mine Risk Education and 

Mine Action Technologies 

 شيلي والنرويج

APLC/MSP.8/2007/MISC.4 

(English only) 

Mid-Term Review of the Status of 

Victim Assistance in the Context 

of the AP Mine Ban Convention 

and the Nairobi Action Plan in the 

24 Relevant States Parties 

رئيسا اللجنة الدائمة ملـساعدة     
الــضحايا وإعــادة اإلدمــاج 

ــاعي  ــصادي- االجتم :  االقت
 النمسا والسودان

عاله متاحة جبميع اللغات الرمسية من خالل نظام األمم املتحدة للوثائق الرمسية علـى              الوثائق املذكورة أ    
  .org.un.documents://httpاملوقع 
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