
                                اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
                                استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

                               املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.07-70777    191107    191107 

 الثامن الجتماعا
     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢-  ١٨            البحر امليت، 

                       من جدول األعمال املؤقت  ١٣      البند 
 ٧ تقدم مبوجب املادة يف سياق التقارير اليت/النظر يف املسائل الناشئة عن

 مقترح تعديل االستمارتني باء وزاي من استمارة
 ٧اإلبالغ اخلاصة باملادة 

 مقدم من إستونيا واجلزائر

      خلفية

                    ، تتعهد كل دولة طرف  ٣                             باستثناء املنصوص عليه يف املادة  "                       من االتفاقية على أنه   ٤                     تـنص أحكام املادة      - ١
                                                                            املضادة لألفراد اليت متلكها أو حتوزها أو اليت تكون خاضعة لواليتها أو                                                    بتدمري أو ضمان تدمري كل خمزون األلغام      

                  وال جتيز االتفاقية      ".                                                                                            سـيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أن ال يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقية                
  .                                 متديد اآلجال املضروبة لتدمري املخزونات

           يف أقرب وقت  [                                   دولة طرف إىل األمني العام لألمم املتحدة،                                  من االتفاقية على أن تقدم كل       ٧             وتنص املادة    - ٢
  :        ً                             ، تقريراً يتناول مجلة أمور منها ما يلي ]     ً                               يوماً بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ   ١٨٠                     ممكن، وبأي حال يف غضون 

  ، )                 تقرير عن املخزونات (                                       اجملموع الكلي ملخزون األلغام املضادة لألفراد  -    باء 

                                                             ً            م املضادة لألفراد املدمرة بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، وفقاً                                     أنـواع وكميات كل األلغا     -   زاي
  .            على التوايل ٥   و ٤        للمادتني 

                                      يف بعض حاالت ما بعد الصراع أو يف غريها من  "                                              ويف املؤمتر االستعراضي األول، الحظت الدول األطراف أن  - ٣
                                                       ادة لألفراد اخلاضعة لوالية الدولة الطرف أو لسيطرهتا                                                                           احلـاالت املعقدة، قد يستعصي العثور على مجيع خمزونات األلغام املض          

ُ      وقـد يصعب رصُدها                                                أو كانت يف أيدي أكثر من كيان، مما قد جيعل عملية  /                                     فلرمبا كانت مستودعات الذخرية ال مركزية و  .            
       تكن                                                                          ويف املستقبل، قد تؤدي هذه احلاالت بدولة طرف إىل أن تكتشف خمزونات مل              .                                   الرصـد واجلمع أصعب وأعقد وأبطأ     
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ُ                                                        معـروفة مـن قـبل بعدمـا أمتـت عملـية الـتدمري، ورمبـا بعـد فـوات األجـل الـذي ُحـدد إلكمال عملية                                                                                            
  . ) ١ ( "      التدمري

                                            من خطة عمل نريويب، الذي ينص على أنه           ١٥                                                              وللتصدي هلذه احلاالت، اتفقت الدول األطراف على اإلجراء رقم           - ٤
                                                                  بعد انقضاء املهلة احملددة للتدمري، تقوم الدولة باإلبالغ عن هذا             ،                                        خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبل                          يف حالة اكتشاف      "

                                                                      واالستفادة من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري هذه   ٧     ً                            وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة               االكتشـاف 
  . "     عاجلة  ال      ولوية          من باب األ       األلغام 

                                                ً               واصلت الدول األطراف مناقشة التزامها بالقيام، وفقاً للمادة           ،    ٠٦  ٢٠                                          ويف االجتماع السابع للدول األطراف لعام        - ٥
                                                                                                                        وبالوسـائل غـري الرمسية، بتقدمي تقارير عن حاالت اكتشاف خمزونات مل تكن معروفة من قبل ومت العثور عليها بعد                      ٧

  .                                      ويف هذا الصدد، اقترح تعديل االستمارة زاي  .                                  انقضاء اآلجال احملددة لتدمري املخزونات

       املقترح

       ً     ً                  مطابقةً متاماً حلالة اكتشاف      ٤                ً                        املعمول هبا حالياً واملتعلقة باملادة        ٧                                          ليسـت اسـتمارات اإلبالغ اخلاصة باملادة         - ٦
                                                                        وهلذا السبب، يقترح الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري           .                                               خمـزونات جديـدة بعـد انقضاء اآلجال احملددة        

                        من أجل تيسري اإلبالغ      ٧                                                     مارتني باء وزاي من استمارة اإلبالغ اخلاصة باملادة                                                املخزونات أن تعدل الدول األطراف االست     
ُ                                    عن املخزونات اليت اكُتشفت وُدمرت بعد انقضاء اآلجال احملددة يف املادة        ُ                  ٤ .  

                                           إمنا يرمي إىل تعديل االستمارتني باء وزاي         .                                                                  ولـيس اهلـدف من هذا املقترح وضع التزام جديد وال ميكنه ذلك             - ٧
  .                                 من خطة عمل نريويب بشكل أفضل وأوضح  ١٥           اإلجراء رقم          قصد جتسيد 

                                                                                                        ويضـيف املقترح جدولني جديدين يف االستمارتني باء وزاي بشأن تبادل املعلومات فيما خيص املخزونات اليت                 - ٨
ُ                                                     اكُتشفت وُدمرت بعد انقضاء األجل احملدد لتدمري املخزونات، ومها كما يلي       ُ  :  

       ُ                              اليت اكُتشفت بعد انقضاء اآلجال احملددة                      مل تكن معروفة من قبل            املخزونات اليت        فيما خيص   :         ً باء مكرراً
  .              لتدمري املخزونات

ُ                        اليت اكُتشفت وُدمرت بعد انقضاء                                            املخزونات اليت مل تكن معروفة من قبل                    فـيما خيـص       :         ً زاي مكرراً       ُ       
  .                          اآلجال احملددة لتدمري املخزونات

                                                      

  :                                                                                                   استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام       ) ١ (
٢٠٠٤-    ١٩٩٩     
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                             ُ                  ليت مل تكن معروفة من قبل اليت اكُتشفت بعد          ا                          األلغـام املضادة لألفراد               خمـزونات     :      ً  مكرراً            االستمارة باء
                   انقضاء اآلجال احملددة

                  من خطة عمل نريويب  ١٥           اإلجراء رقم 

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

 النوع الكمية )إن أمكن(رقم اجملموعة  معلومات تكميلية

    

    

      اجملموع    

 ـــــــــــــــــــ

ُ               اليت مل تكن معروفة من قبل اليت اكُتشفت وُدمرت                                 األلغام املضادة لألفراد            خمزونات    :      ً  مكرراً            االستمارة زاي       ُ                              
                       بعد انقضاء اآلجال احملددة

                  من خطة عمل نريويب  ١٥           اإلجراء رقم 

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

 النوع الكمية )إن أمكن(رقم اجملموعة  ةمعلومات تكميلي

    

    

      اجملموع    

- - - - - 


