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  التذييالت

  الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها  - األول 
  خمزونات األلغام املضادة لألفرادد النهائية احملددة لتدمري املواعي  - الثاين 

  اد يف املناطق املزروعة باأللغاماملواعيد النهائية احملددة لتدمري األلغام املضادة لألفر  - الثالث 
   احلالـة : ٢٠١٠ واليت ُحدد هلا موعد هنائي يف عـام          ٥الدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املادة          - الرابع 

   يتعلق بتقدمي طلبات التمديدفيما  
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 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ للفتـرة  ٥املـادة  طلبات متديد املواعيد النهائية احملددة يف      تقرير بشأن عملية جتهيز       - الثاين 

  طلبات والنظر فيها هذه الوتقدمي   
  ٤الكامل للمادة لتنفيذ كفالة ا  - الثالث 
  ٥ للمادة سريع تنفيذ كامل وفعال وحتقيقتطبيق مجيع األساليب املتاحة من   - الرابع 

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين-  ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين،تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ  - اخلامس 
  ق االجتماع التاسع للدول األطرافقائمة وثائ  - السادس 
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  اجلزء األول
  وأعماله االجتماع التاسع تنظيم

   مقدمة- ألف 

 من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام املـضادة            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     

  : ذلكاالتفاقية أو تنفيذها، مبا يف

  العمل هبذه االتفاقية وحالة تنفيذها؛  )أ(  
  املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛  )ب(  
  ؛٦التعاون واملساعدة الدوليان وفقاً للمادة   )ج(  
  استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد؛  )د(  
  ؛٨ب املادة طلبات الدول األطراف املقدمة مبوج  )ه(  
  ؛٥ عليه املادة تاملقررات املتعلقة بطلبات الدول األطراف وفقاً ملا نص  )و(  

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

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

 تقريره النهائي   من) أ(٣٢رد يف الفقرة    الوانحو  الللدول األطراف بصورة منتظمة خالل النصف الثاين من السنة، على           
(APLC/CONF/2004/5) .              ٢٢ إىل   ١٨ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، املعقود يف البحر امليت يف الفترة مـن 

 ٢٨ إىل   ٢٤، اتُّفق على عقد االجتماع التاسع للدول األطراف يف جنيف يف الفترة مـن               ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .(APLC/MSP.8/2007/6) من التقرير النهائي ٣١رد يف الفقرة لواانحو ال، على ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ويف إطار التحضري لالجتماع التاسع، وسرياً على املمارسة املتبعة، قُدم خالل اجتماع اللجنـة الدائمـة              - ٣
مج العمل ، جدول األعمال املؤقت، وبرنا٢٠٠٨يونيه /املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، املعقود يف حزيران

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

  .كن عرضها على االجتماع التاسع قصد اعتمادهابالنسبة إىل الدول األطراف وأنه مي

 ٣والتماساً لآلراء بشأن املسائل املوضوعية، عقد الرئيس املَعيَّن اجتماعاً غري رمسـي يف جنيـف يـوم                    - ٤
  .نظمات املهتمة إىل املشاركة فيه ودعيت مجيع الدول األطراف وامل٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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 أدىل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤دول األطراف احتفال أُقيم يوم وقد سبق افتتاح االجتماع التاسع لل  - ٥
نائب رئيس جلنة الصليب األمحر     راي، و  -  خالله ببيانات كل من وزيرة خارجية سويسرا السيدة ميشلني كاملي         

  . ، والسيدة سونغ كوسال، وهي من الناجني من األلغام األرضيةالدولية

   تنظيم االجتماع- باء 

ب السمو امللكي األمري مرعد رعد احلسني من األردن، رئيس االجتمـاع الثـامن للـدول                توىل صاح   - ٦
وترأس صاحب السمو   . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤األطراف، افتتاح االجتماع التاسع للدول األطراف يف        

 سويسرا، ة سفريوانتخب االجتماع بالتزكية سعاد. امللكي عملية انتخاب رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف
  . من النظام الداخلي٥ رئيساً له وفقاً للمادة ،ورغ سترويلي السيد

، املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف،        يكيدزهونجدروي أ غسريويف اجللسة االفتتاحية، قام السيد        - ٧
يدة سيلفي بريغوت، املـديرة     وباإلضافة إىل ذلك، ألقت الس    . بإلقاء كلمة بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة       

ى جائزة نوبل  كلمة بالنيابة عن السيدة جودي ويليامس، احلاصلة علحلظر األلغام الربية،  التنفيذية للحملة الدولية    
ا، رئيس مركز جنيف الدويل إلزالة غألقاها السيد كورنيليو سوماروالكلمة اليت  عن  فضالً،١٩٩٧للسالم يف عام 

  .ةاأللغام ألغراض إنساني

، أقر االجتماع التاسـع جـدول       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف         - ٨
ويف اجللسة نفسها، اعتمد االجتماع نظامه الداخلي كما يـرد يف           . رد يف املرفق األول هلذا التقرير     يأعماله كما   

مـاع التاسـع كمـا تـرد يف الوثيقـة           ، والتكـاليف املقـدرة لعقـد االجت       *APLC/MSP.8/2007/5الوثيقة  
APLC/MSP.9/2008/3 وبرنامج عمله كما يرد يف الوثيقة ،APLC/MSP.9/2008/2.  

: ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً، انتخب بالتزكية كنواب لرئيس االجتماع التاسع ممثلو الدول التاليـة                - ٩
  .نيوزيلنداو، لتوانياوكينيا، وكندا، وكمبوديا، وصربيا، وبريو، وأملانيا، 

كما أحـاط   . وأقر االجتماع باإلمجاع تسمية السيد رميي فريدمان، من سويسرا، أميناً عاماً لالجتماع             - ١٠
االجتماع علماً بقيام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني السيد تيم كافلي، مدير فرع إدارة األمم املتحدة لشؤون                 

جتماع، وقيام الرئيس بتعيني السيد كريي برينكرت، مدير وحدة دعـم           نزع السالح يف جنيف، أميناً تنفيذياً لال      
  .التنفيذ، منسقاً تنفيذياً لدى الرئيس

   االشتراك يف االجتماع- جيم 

إثيوبيا، واألرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا،   :  دولة طرفاً هي ٩٥اشتركت يف االجتماع      - ١١
ا، وأملانيا، وأندور، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وآيرلنـدا،         وأفغانستان، وإكوادور، وألباني  

وإيطاليا، وباراغواي، وباالو، والربازيل، والربتغال، وبروين دار السالم، وبلجيكا، وبنغالديش، وبوروندي، والبوسنة            
ليشيت، واجلبل األسود، واجلزائر، واجلمهورية - واهلرسك، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتونس، وتيمور

التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            
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ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، والسلفادور، وسـلوفاكيا،            
وفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وطاجيكستان، والعراق، وغانا،           وسل

 بيساو، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال، وقـربص، وقطـر، والكرسـي           - وغواتيماال، وغينيا، وغينيا االستوائية، وغينيا      
ستاريكا، والكونغو، وكولومبيا، والكويـت، وكينيـا،       الرسويل، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوت ديفوار، وكو      

والتفيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموزامبيق، والنرويج، والنمسا،            
  .والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان

  ما مل تصدقا عليها، وذلـك      هاشتركت يف االجتماع بصفة املراقب دولتان موقعتان على االتفاقية ولكن         و  - ١٢
بولنـدا  :  من النظام الداخلي لالجتماع ومهـا ١ من املادة   ١ من االتفاقية، والفقرة     ١١ من املادة    ٤وفقاً للفقرة   

  .وجزر مارشال

   مـن   ٤رف يف االتفاقية، وفقاً ألحكام الفقـرة         دولة غري ط   ٢٠واشتركت يف االجتماع بصفة مراقب        - ١٣
أذربيجـان،  : هـي الدول  وهذه   من النظام الداخلي لالجتماع،      ١ من املادة    ١ من االتفاقية، والفقرة     ١١املادة  

وأرمينيا، واإلمارات العربية املتحدة، وباكستان، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية،        
جيا، وسري النكا، وسنغافورة، والصني، وعمان، وفنلندا، وفييت نام، ولبنان، ومصر، واملغرب، واململكة             وجور

  .العربية السعودية، ومنغوليا، وواليات ميكرونيزيا املتحدة، واهلند

  مـن النظـام الـداخلي      ١ من املـادة     ٣ و ٢ من االتفاقية والفقرتني     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      - ١٤
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 
األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وجامعة الدول  األلغام الربية، واللجنة الدولية للصليب      

، )اليونيـسيف (العربية، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة              
ئني، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نـزع    وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج         

مكتب ، والسالح، ودائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح  
  .األمم املتحدة خلدمات املشاريع

نظام الـداخلي لالجتمـاع،    من ال١ من املادة ٤ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      - ١٥
، ومنظمة تطهري األرض مـن      االحتاد الدويل جلنود السالم   : حضرت املنظمات األخرى التالية االجتماع بصفة املراقب      

األلغام، ومركز جامعة كرانفيلد للقدرة على املواجهة، واملعهد الدويل لبحوث السالم، والصندوق االستئماين الـدويل               
ملساعدة لضحايا األلغام، ومركز املعلومات اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام جبامعة جـيمس            إلزالة األلغام وتقدمي ا   

  . ، واملؤسسة السويسرية لإلجراءات املتعلقة باأللغامومؤسسة روتاري لعملية نزع األلغامماِدُسن، 

  .ن حضروا االجتماع التاسعقائمة جبميع الوفود واملندوبني الذي APLC/MSP.9/2008/INF.1وترد يف الوثيقة   - ١٦
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   أعمال االجتماع- دال 

 تـشرين   ٢٨- ٢٤ُعقدت أثناء االجتماع التاسع للدول األطراف سبع جلسات عامة يف الفتـرة مـن                 - ١٧
وُخصـصت  . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦- ٢٤، ومخس جلسات غري رمسية يف الفترة        ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 من جـدول    ١٠العامة الثانية لتبادل اآلراء العام الذي جيري يف إطار البند           اجللسة العامة األوىل ونصف اجللسة      
بيانات شفوية خالل تبـادل اآلراء      ب بصفة مراقب    تدول أطراف ودول ومنظمات شارك    أدلت عدة   و. األعمال
  . بيانات خطية ذات طابع عامبالعام أو 

 للدول األطراف تقريره املتعلق بعملية حتضري طلبات ويف اجللسة غري الرمسية األوىل قدم رئيس االجتماع الثامن          - ١٨
 وتقدمي تلك الطلبـات والنظـر فيهـا، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة                  ٥متديد املوعد النهائي احملدد يف املادة       

APLC/MSP.9/2008/WP.35 .             وخالل اجللسات غري الرمسية أيضاً، قامت الدول األطراف اليت كانت قد قدمت طلبات
 واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتشاد،  وهي األردن، وإكوادور، والبوسنة من االتفاقية،٥ من املادة ٤وفقاً للفقرة للتمديد 

مبيق، اوالدامنرك، وزمبابوي، والسنغال، وفرتويال، وكرواتيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموز
، APLC/MSP.9/2008/WP.5 تــرد ملخــصات هلــا يف الوثــائق ونيكــاراغوا، والــيمن، بعــرض طلباهتــا الــيت

، APLC/MSP.9/2008/WP.13، و APLC/MSP.9/2008/WP.11، و APLC/MSP.9/2008/WP.9، و APLC/MSP.9/2008/WP.6و
، APLC/MSP.9/2008/WP.21، و APLC/MSP.9/2008/WP.19، و APLC/MSP.9/2008/WP.17، و APLC/MSP.9/2008/WP.15و
 Corr.1 و ،APLC/MSP.9/2008/WP.29، و APLC/MSP.9/2008/WP.28، و Add.1 و APLC/MSP.9/2008/WP.27و
رئــيس   وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدم.APLC/MSP.9/2008/WP.33، وAPLC/MSP.9/2008/WP.32، وAPLC/MSP.9/2008/WP.31و

، APLC/MSP.9/2008/WP.7االجتماع الثامن للدول األطراف حتليالً لكل طلب، علـى حنـو مـا ورد يف الوثـائق                  
، APLC/MSP.9/2008/WP.14، و APLC/MSP.9/2008/WP.12، و APLC/MSP.9/2008/WP.10و،  APLC/MSP.9/2008/WP.8و
، APLC/MSP.9/2008/WP.22، و APLC/MSP.9/2008/WP.20، و APLC/MSP.9/2008/WP.18، و APLC/MSP.9/2008/WP.16و
، APLC/MSP.9/2008/WP.26، و APLC/MSP.9/2008/WP.25، و APLC/MSP.9/2008/WP.24، و APLC/MSP.9/2008/WP.23و
وأعرب املشاركون يف االجتماع عن تقديرهم ملـا بذلتـه          . APLC/MSP.9/2008/WP.34، و APLC/MSP.9/2008/WP.30و

كما أعربوا عن تقديرهم لعمل الدول األطـراف الـيت     . الدول األطراف اليت طلبت التمديد من جهود لتجهيز طلباهتا        
الطلبات، وخباصة رئيس اجملموعة، صاحب السمو امللكي األمري مرعد رعد احلسني مـن األردن،              كُلفت بتحليل هذه    

  .رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف

ويف اجللسات العامة من الثالثة إىل السادسة، نظر االجتماع يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، مستعرضاً   - ١٩
َبقّى م       ن حتديات على صعيد حتقيق أهداف االتفاقية وتنفيذ خطة عمل نريويب للفتـرة            ما أُحرز من تقـدم وما َت

، الـذي  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ويف هذا الصدد، رحب االجتماع ترحيباً حاراً بتقرير جنيف املرحلي      . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥
 أُحرز   عن طريق قياس ما    خطة عمل نريويب  يرد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير، باعتباره وسيلة هامة لدعم تنفيذ             

، وإبراز جماالت   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢من تقدم خالل الفترة من      
العمل ذات األولوية بالنسبة إىل الدول األطراف ورئيسي االجتماع ورئيس االتفاقية خالل الفترة الفاصلة بـني                

  . الثايناالجتماع التاسع للدول األطراف واملؤمتر االستعراضي 
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  وتناول االجتماع، يف معرض نظره يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، اقتراحاً بشأن كفالـة التنفيـذ الكامـل                 -٢٠
تطبيق مجيع األساليب املتاحة مـن      ، واقتراحاً بشأن    APLC/MSP.9/2008/WP.36، على حنو ما ورد يف الوثيقة        ٤للمادة  
  .APLC/MSP.9/2008/WP.2، على حنو ما ورد يف الوثيقة ٥ للمادة لسريعافعال والكامل والتنفيذ حتقيق الأجل 

وأحاط االجتماع علماً، يف جلسته العامة السادسة، بتقرير مدير مركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام                  - ٢١
ألطراف وأعربت الدول ا. لألغراض اإلنسانية عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ، الوارد يف املرفق اخلامس هبذا التقرير      

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

ويف اجللسة العامة السادسة أيضاً، أقرت الدول األطراف جمدداً مبا للجنة التنسيق من قيمة وأمهية يف فعالية   - ٢٢
  وإضافة إىل ذلك، نوه االجتماع جمـدداً       . فيذها، وأشادت بنهج االنفتاح والشفافية يف عملها      عمل االتفاقية وتن  

مبا تضطلع به الدول األطراف املهتمة من عمل من خالل برنامج الرعاية، الذي ال يزال يكفل التمثيـل الواسـع           
  .النطاق يف االجتماعات اليت تعقد يف إطار االتفاقية

 من  ٧، يف املسائل املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املادة         جلسته العامة السادسة أيضاً   ونظر االجتماع، يف      - ٢٣
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

  .  من االتفاقية٥اع، يف جلسته العامة السابعة، يف تقدمي الطلبات مبوجب املادة نظر االجتمو  - ٢٤

وأحاط .  من االتفاقية٨، يف تقدمي الطلبات مبوجب املادة ونظر االجتماع، يف جلسته العامة السابعة أيضاً  - ٢٥
َبلَّغ برغبة أية دولة يف تقدمي طلب من هذا ال               وأحـاط  . قبيل يف االجتماع التاسع   الرئيُس االجتماَع علماً بأنه مل ُي

  .االجتماُع علماً بذلك

  املقررات والتوصيات -  هاء

 الثـامن رئيس االجتماع   ، مع مراعاة ما قدمه      القرارات التالية  عيف اجللسة العامة اخلتامية، اختذ االجتما       - ٢٦
  :الطلبات نفسهاعاة مع مرا من االتفاقية و٥حتليالت للطلبات املقدمة مبوجب املادة من للدول األطراف 

قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته البوسنة واهلرسك لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال               ‘١‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع ١- ٥تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         

  .٢٠١٩رس ما/ آذار١على املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 
أن البوسنة واهلرسك، وبالرغم من اجلهـود املطـردة         االجتماع  الحظ  باملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘٢‘

والكبرية اليت بذلتها حىت قبل نفاذ االتفاقية بالنسبة هلا، تواجه حتدياً كبرياً ال يزال حيول دون وفائهـا                  
 جناح اخلطة املقدمة، مع كوهنا قابلة للتطبيق         كذلك إىل أن   االجتماعوأشار  . ٥بالتزاماهتا مبوجب املادة    

وطموحة، يتوقف على زيادة األداء يف املسح التقين، واستمرار املستوى العايل للتمويل من املاحنني رغم               
وباإلضافة إىل ذلـك،    . تناقصه، وشروع احلكومات احمللية يف تقدمي األموال ومن مث زيادهتا باستمرار          

فيما يتعلق باملساحات اليت ال يزال يتعني معاجلتها        تقدمي توضيحات   الحظ االجتماع مدى أمهية     
  .يف كل منطقة إدارية وحجم كل واحدة من هذه املساحات واملواقع اليت يتطلب معاجلتها
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 قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته تشاد لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تدمري األلغام   ‘٣‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥ املناطق امللغومة عمالً باملادة      املضادة لألفراد يف  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١على طلب التمديد إىل غاية 
 أنه إذا كان من املؤسف أال تتمكن دولة طرف بعد االجتماعالحظ باملوافقة على طلب التمديد، و  ‘٤‘

فمـن  من عمل،   بقى  تة بالنسبة هلا من تبيان ما أُجنز وما          االتفاقي نفاذبدء  حنو عشر سنوات من     
اإلجيايب أن تكون هذه الدولة الطرف، كما يف حالة تشاد، عازمة على اختاذ خطوات تتيح فهم                

 على وجه الدقة املهلة الزمنية اليت       تتوقعلذلك  اً  تبعحجم التحدي احلقيقي املتبقي ووضع خطط       
ويف هذا السياق، الحظ االجتماع أن من       .  من االتفاقية  ٥ ستكون مطلوبة إلكمال تنفيذ املادة    

الفترة الزمنية الالزمة لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطة هادفة          املهم أال تطلب تشاد سوى      
 ١٤ لفتـر اً   أن تشاد، بطلبها متديد    االجتماعكما الحظ   . إىل هذه الوقائع  اً  وبعيدة النظر استناد  

من تاريخ تقدمي طلبها لتوضيح حجـم       اً   إىل سنتني تقريب   تحتاجسشهراً، تكون قد توقعت أهنا      
  .ٍالتحدي املتبقي، ووضع خطة مفصلة، وتقدمي طلب متديد ثان

قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته كرواتيا لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا السـتكمال تـدمري                 ‘٥‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥ادة  األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً بامل       

  .٢٠١٩مارس / آذار١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 
 أن كرواتيا ال تزال تواجه، بالرغم من بذهلا جهـوداً   االجتماعالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘٦‘

اماهتا مبوجب ز الوفاء بالت طريقيف كبرياًً ، حتدياً بالنسبة هلاة حىت قبل بدء نفاذ االتفاقيةضخمومطردة 
كذلك إىل أن جناح اخلطة املقدمة، مع كوهنا قابلة للتطبيق  أن جناح كذلك االجتماعوالحظ . ٥املادة 

متوسط مسامهتها السنوية إلزالة األلغام وعلى وضع منهجية        كرواتيا   ةمضاعفوطموحة، يتوقف على    
 أن اخلطط املتضمنة    االجتماع كذلك والحظ  . ألغامعلى   املشتبه يف احتوائها     رجيةملعاجلة املناطق احل  

تعريف بعض املصطلحات األساسـية واسـتخدامها   أن أيضا  الحظ مع أنهيف الطلب شاملة وتامة،     
  .وضوح من الامزيد ميكن أن يتيح بشكل متسق

دمري األلغام قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته دامنرك لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال ت  ‘٧‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة        

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١على طلب التمديد إىل غاية 
 إلزالة األلغام،  ٢٠٠٥باجلهود اليت بذلت منذ عام       االجتماع رحبباملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘٨‘

املالحظة أن التأخر يف املضي قدما يف تنفيذ االتفاقية يف أقرب فرصة ممكنة بعد بدء النفـاذ                 مع  
 من االتفاقيـة يف     ٥بالنسبة للدولة الطرف قد أعاق الدامنرك عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            

غري الطرف  أن تكون الدولة    أنه وإن كان من املؤسف      والحظ االجتماع كذلك،    . املوعد احملدد 
، على حتديد الكيفية     بالنسبة هلا  ، بعد عشر سنوات تقريباً من دخول االتفاقية حيز النفاذ         قادرة

الدامنرك، خـالل فتـرة   تتوصل اليت سيتم هبا االضطالع مبا تبقى من عمل، فإنه ملن اإلجيايب أن    
تبعا ضع خطط واحلقيقي للتحديات املتبقية و  إىل بلورة فهم للنطاق      شهراً،   ٢٢ب احملددة  التمديد  

يف هذا الـسياق،    و. ٥ظهر على وجه الدقة مقدار الوقت املطلوب إلكمال تنفيذ املادة           ُتلذلك  



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 9 

الفترة الزمنية الالزمة لتقييم الوقائع ذات      أن من املهم أال تطلب دامنرك سوى         االجتماعالحظ  
 أن  جتمـاع االكما الحـظ    . إىل هذه الوقائع  اً  الصلة ووضع خطة هادفة وبعيدة النظر استناد      

من تاريخ اً  إىل سنتني تقريبستحتاج شهراً، تكون قد توقعت أهنا ٣٣ لفتراً ، بطلبها متديددامنرك
  .تقدمي طلبها لتوضيح حجم التحدي املتبقي، ووضع خطة مفصلة، وتقدمي طلب متديد ثاٍن

ستكمال تـدمري   قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته إكوادور لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا ال             ‘٩‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         

  .٢٠١٧أكتوبر / تشرين األول١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 
 إزالة تقدم مستمر يف جمالإكوادور أحرزت على أن  االجتماعالحظ باملوافقة على طلب التمديد،    و  ‘١٠‘

تزام مبواصلة هذا التقدم مبعدل ثابت طوال فتـرة  ل االها أشار إىللبأن ط ، و ٢٠٠٢األلغام منذ عام    
حني أن اخلطة املقدمة قابلة للتنفيذ، فإن ما يشري إليه الطلب           أنه يف  االجتماعالحظ  كما  . التمديد

غام، يوحي بأن إكوادور قد     قدرات إزالة األل     يف املائة وزيادة يف    ١٠٠من زيادة يف التمويل بنسبة      
ن مـن    وأ الفترة الزمنية املطلوبة،  جتد نفسها يف وضع ميكّنها من بدء التنفيذ بأسرع مما توصي به             

، بالنظر إىل ما ذكرته إكـوادور مـن          معا ر نفسها وكوادإلالتفاقية و ل أن يكون مفيداً     شأن ذلك 
  .غامإزالة األلرتب عن املنافع االجتماعية واالقتصادية اليت ستت

قّيم االجتماع الطلب الذي قدمه األردن لتمديد املوعد النهائي احملدد له الستكمال تدمري األلغام   ‘١١‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة        

  .٢٠١٢مايو / أيار١على طلب التمديد إىل غاية 
 قابلة للتنفيـذ وممولـة   األردناخلطة اليت قدمها أن  االجتماعالحظ  على طلب التمديد،     باملوافقةو  ‘١٢‘

كما الحظ االجتمـاع أن     . بالكامل، وإن كان التنفيذ الكامل مرهوناً حبل قضايا ترسيم احلدود         
يد أن تقدمي املز  ثري من الظروف اليت تعوق التنفيذ، إال         جهداً كبرياً يف التغلب على الك       بذل األردن

من التفاصيل عن اإلزالة املوضعية لأللغام، واملناطق اليت تنتظر التحقق، واملناطق اخلاضعة للدراسات 
  .املكتبية واملناطق اليت تنتظر مراقبة اجلودة ميكن أن يوفر قدراً أكرب من اإليضاحات

 الستكمال تـدمري    مبيق لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا     اقّيم االجتماع الطلب الذي قدمته موز       ‘١٣‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         

  .٢٠١٤مارس / آذار١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 
أن اخلطط الواردة يف الطلب شـاملة ومكتملـة،          االجتماعالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘١٤‘

 الحظ أيضا أنه ميكن إتاحة مزيد من الوضوح بتحديث اخلطة الوطنية املتعلقة بإزالة األلغام ولكنه
حبيث تغطي يف آخر املطاف فترة التمديد بأكملها، وتشمل معلومات عن املناطق امللغومة الواقعة 

كما الحظ أنه إذا كانت اخلطة املعروضة يف طلـب          . على طول حدود موزامبيق مع زمبابوي     
مبيق عملية وطموحة، فإن جناحها يتوقف على عكس االجتاه التناقصي فيما خيص الـدعم              اموز

الذي يقدمه املاحنون إىل موزامبيق بغية رفع قدرهتا على إزالة األلغام إىل املستوى الالزم إلكمال               
لة كما أشار الفريق إىل أن اخلطط املتضمنة يف الطلب شام         . التنفيذ بنهاية فترة التمديد املطلوب    
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ومكتملة، وإن كان قد أشار أيضاً أنه ميكن إتاحة مزيد من الوضوح بتحديث اخلطة الوطنيـة                
املتعلقة بإزالة األلغام حبيث تغطي يف آخر األمر فترة التمديد بأكملها، وتشمل معلومات عـن               

  .املناطق امللغومة الواقعة على طول حدود موزامبيق مع زمبابوي وخطط العمل بشأهنا
م االجتماع الطلب الذي قدمته نيكاراغوا لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تـدمري              قّي  ‘١٥‘

 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         
  .٢٠١٠مايو / أيار١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 

، التمديد املقترح لسنة واحدة يبـدو معقـوالً       أن   االجتماعالحظ   التمديد،   باملوافقة على طلب  و  ‘١٦‘
بالرغم من أن النجاح يف التنفيذ مرتبط بشكل كبري بتأمني دعم من املاحنني باملستوى الذي كان       

 أن نيكاراغوا ستكون، على حنـو مـا         أيضاً االجتماع والحظ.  إىل نيكاراغوا يف املاضي    يقدم
  .٢٠٠٩ رة على إمتام التنفيذ بنهاية عامذكرت يف طلبها، قاد

قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته بريو لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تدمري األلغام                ‘١٧‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة        

  .٢٠١٧مارس / آذار١على طلب التمديد إىل غاية 
رز منذ بـدء نفـاذ      أنه بعد التقدم غري املنتظم احمل      االجتماعالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘١٨‘

على حنو أكثر ثباتاً طوال فتـرة       قدما   الطلب إىل التزام من جانب بريو باملضي         يشرياالتفاقية،  
 قد جتـد  ملوارد والتقنيات املتاحة،، باستخدامها مجيع ا أن بريواًأيضالحظ االجتماع  و. التمديد

مـن   وأن   ذُكر سابقا  مما   اًيف التنفيذ بوترية أسرع كثري    قدما  نفسها يف وضع ُيمكّنها من املضي       
بالنظر إىل ما أشارت إليه بريو من فوائـد اجتماعيـة           معا،  يفيد االتفاقية وبريو نفسها      ذلك أن    شأن

  .عن إزالة األلغامترتب واقتصادية ست
 االجتماع الطلب الذي قدمته السنغال لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا السـتكمال تـدمري          قّيم  ‘١٩‘

 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         
  .٢٠١٦مارس / آذار١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 

أنه إذا كان من املؤسف أن ال تتضح الرؤية لـدى            االجتماعالحظ  تمديد،  باملوافقة على طلب ال   و  ‘٢٠‘
دولة طرف خبصوص ما تواجهه من حتديات إالّ بعد مضي حنو عشر سنوات على تـاريخ دخـول                  

مـن األلغـام املزروعـة يف    جدا سوى القليل تتمكن من إزالة ، وأال  بالنسبة هلااالتفاقية حيز النفاذ 
 ،٢٠٠٥من التقدم حىت عـام   قاهرة أعاقت أي عمل      احالة السنغال، ظروف   يف   ،أراضيها، فإن هناك  

ا تعمـل   استعملت عملية إعداد طلب التمديد لإلشارة إىل أهن       قد   السنغال    تكون  من املشجع أن   هوأن
   هياكل وطنية عقب اتفاق وقف إطـالق النـار          إنشاء يف   كانت بطيئة ، رغم أهنا     أكرب سرعةب اآلن
  ادة من نتائج الدراسة االستقصائية عن تأثري األلغام األرضية اليت أكملت يف             ويف االستف  ٢٠٠٤عام  ل

مساحة املنـاطق الـيت      والحظ االجتماع كذلك أن السنغال ال تعرف بعد بدقّة           .٢٠٠٦عام  
بدو قديراهتا للوقت واملال الالزمني ي    ن ت هري من األلغام وأماكن وجودها، وأ     تستحق بالفعل التط  
تقنية استقصائية أنشطة أن تعهد السنغال باالضطالع ب و على افتراضات التطهري،أهنا ال تستند إىل
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وحي بـه   ُتأسرع بكثري مما    التزاماهتا بشكل    تنفيذ   ُيمكّنها من وبوضع إجراء لشطب املناطق قد      
  .ية من حيث التكلفةفعالأكثر  وعلى حنو ة املطلوبية الزمناملدة

ايلند لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تدمري األلغام قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته ت  ‘٢١‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة        

  .٢٠١٨نوفمرب / تشرين الثاين١على طلب التمديد إىل غاية 
هـي   املقترحة  السنةأن فترة التسع السنوات ونصف   عاالجتماالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،     و  ‘٢٢‘

احلصول  أموال الدولة املخصصة للتنفيذ وعلى اإلبقاء على زيادة كبرية يف  تتوقف على   فترة طموحة و  
اليت مرت هبا    التجربة األخرية    مرات على األقل ما نالته    عشرة  أكرب ب على الدعم اخلارجي يف مستوى      
االجتماع أنه كان من املتوقع إحراز تقدم كبري يف         والحظ  . ا الدعم تايلند يف جمال احلصول على هذ     

الذي وضـعته تايلنـد     " امـول األلغ ـإجراء حتديد مواقع حق   "استخدم  تطهري األراضي عن طريق     
الدراسـة  للتغلب على الظروف اليت تعوق إحراز تقدم يف هذا اجملال مثل الطريقة اليت أعاقت هبـا                 

  .جهود التنفيذلغام األرضية االستقصائية عن تأثري األ
 لتمديـد   يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته        ‘٢٣‘

املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة              
 الشواغل املوضوعية، فقد قرر االجتماع املوافقة علـى         وبينما أثري عدد من   .  من االتفاقية  ١- ٥

  :، مع مراعاة االعتبارات التالية٢٠١٩مارس / آذار١طلب التمديد إىل غاية 
يرلنـدا  آاململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و      أن   االجتماعالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،       ‘٢٤‘

ضمن إزالة مجيع األلغام املضادة لألفراد مـن         أكدت جمددا على التزامها بأن تزيل أو ت        الشمالية
وأوضحت . مجيع املناطق امللغومة الواقعة ضمن واليتها أو سيطرهتا وذلك يف أقرب وقت ممكن            

 ٥ أن ما تراه هو أن االلتزامات مبوجب املادة يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
  .تقع على عاتق حكومة اململكة املتحدة

 وبدال من االضـطالع     يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    أن   االجتماعالحظ  و  ‘٢٥‘
باملرحلة التجريبية املقررة أفادت بأهنا ستشرع مباشرة يف تطهري ثالث مناطق ملغومة، بالرغم من 

  .أن اجلدول الزمين الستكمال عملية التطهري هذه مل حيدد بعد على سبيل اليقني
االجتماع أنه رغم االضطالع ببعض النشاط إلزالة األلغام ألغراض إنسانية مباشـرة بعـد              والحظ    ‘٢٦‘

 أن من املؤسـف أن      والحظ االجتماع . الرتاع، فإن شيئا من ذلك مل حيدث منذ بدء نفاذ االتفاقية          
د ي حتد ىغري قادرة عل  االتفاقية،  من تاريخ بدء نفاذ      دولة طرف، بعد مضي عشر سنوات تقريباً         تظل
  . للمشروع برمتهاملطلوب العمل املتبقي واجلدول الزمين ية اليت ستنجز هبا كيفال

 أن الـسيناريو   يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وأحاط االجتماع علما بتأكيد       ‘٢٧‘
ديد يقوم  اخلامس لالستقصاء امليداين الذي يشكل جزءاً من دراسة اجلدوى املشفوعة بطلب التم           

مقام خطة التطهري اإلرشادية للمملكة املتحدة واليت تتضمن أولويات واضحة وإطار زمين للعمل   
. ومعامل متوقعة للتطهري على مدى فترة التمديد، وأهنا بذلك تشكل أساساً للعمـل املـستقبلي              
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 وقت ممكن،  على أن تقدم يف أقرب     يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ووافقت  
 كأقصى حد، شرحا وافيا عن التقدم احلاصل ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠على أن يكون ذلك قبل 

اململكـة املتحـدة   يف إزالة األلغام واالنعكاسات املترتبة على إزالة األلغام مستقبال لكي تفـي           
 ٤من الفقرة   ) ج(و) ب(للفقرتني الفرعيتني    بالتزاماهتا وفقا    يرلندا الشمالية آلربيطانيا العظمى و  

 من االتفاقية، مبا يف ذلك التحضري وحالة العمل الذي جرى يف إطار الربامج الوطنية      ٥من املادة   
  .إلزالة األلغام والوسائل املالية والتقنية املتاحة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     والحظ االجتماع أن االتفاقية ككل ستستفيد إذا ما قدمت            ‘٢٨‘
يف أقرب وقت ممكن، يف سياق اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تـدمري األلغـام                ماليةيرلندا الش آو

، توضيحات بشأن اجلدول الذي توخته للوفاء بالتزاماهتا مبوجب         ٥املضادة لألفراد وفقا للمادة     
 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وونّوه االجتماع بتعهد . ٥ من املادة    ١الفقرة  

هيئة وطنية  إنشاء  : ، تقارير منتظمة عن العناصر التالية     ٧أن تقدم، عالوة على ما تتطلبه املادة        ب
احملرز  وغريها من اهليئات اليت تعىن بالتنفيذ؛ إنشاء اإلطار التنظيمي الالزم؛ التقدم ملكافحة األلغام

أللغام؛ عمليات التقييم البيئية بشأن العقود اليت أبرمت وامليزانيات املتاحة؛ التقدم احملرز يف إزالة ا
  .واإليكولوجية والتقنية اليت أجريت

 سـتبقي قيـد     يرلندا الـشمالية  آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وأحاط االجتماع علما بأن       ‘٢٩‘
وأعرب عدد مـن الـدول   . االستعراض السنوي إمكانية تقليص الوقت الالزم للوفاء بالتزاماهتا   

 ٥ املـادة    يرلندا الـشمالية  آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     أن تنفذ    األطراف عن أملها يف   
  .بأسرع مما أشري إليه يف املهلة الزمنية املطلوبة

وباملوافقة على هذا الطلب، أشار االجتماع إىل التزام الدولة الطرف بأن تضمن طلبها للتمديد                ‘٣٠‘
، مثـل  ٥ من املادة ٤من الفقرة ) ب(الفرعية شرحا وافيا ألسباب التمديد املقترح وفقا للفقرة  

حالة العمل اجلاري يف إطار الربنامج الوطين إلزالة األلغام والوسائل املالية والتقنية املتاحة للدولة 
وأشار االجتماع أيضا إىل أن من املهم أال تطلب أي . الطرف لتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد

حجم التحدي احلقيقي املتبقي ية سوى الفترة الزمنية الالزمة لفهم دولة طرف يف األحوال الطبيع 
 على وجه الدقة املهلة الزمنية اليت ستكون مطلوبة إلكمال تنفيذ           تتوقعلذلك  اً  تبعووضع خطط   

  . من االتفاقية٥املادة 
هائي احملدد  لتمديد املوعد الن  )  البوليفارية - مجهورية  (قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته فرتويال         ‘٣١‘

 من االتفاقية،   ١- ٥هلا الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة            
  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١واتفق باإلمجاع على املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 

جتر فيها   وإن مل ) لبوليفارية ا - مجهورية  (فرتويال   أن االجتماعالحظ  باملوافقة على طلب التمديد،       ‘٣٢‘
أي عمل إلزالة األلغام منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، إال أهنا تعهدت بوضوح يف طلب التمديـد                 

 تـشرين   ١الذي قدمته بالبدء يف عمليات إزالة األلغام وبالوفاء بالتزاماهتا يف هناية املطاف حبلـول               
ى الرغم من أن الظروف املعوقة اليت ذكرهتـا         والحظ االجتماع أيضاً أنه عل    . ٢٠١٤أكتوبر  /األول

فرتويال يف طلبها ستظل قائمة خالل فترة التمديد، فإهنا قد جتد نفسها، بفضل سرعة إنشاء برنـامج        
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إزالة األلغام واحلصول على املعدات امليكانيكية إلزالة األلغام، يف وضع ميكِّنها من إهناء التنفيذ قبـل                
  .أن حتقيق ذلك ميكن أن يعود بالفائدة على االتفاقية، و٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

قّيم االجتماع الطلب الذي قدمه اليمن لتمديد املوعد النهائي احملدد له الستكمال تدمري األلغام                ‘٣٣‘
 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على املوافقة       ١- ٥املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة        

  .٢٠١٥مارس / آذار١د إىل غاية على طلب التمدي
، رغم أن النجاح اً ممكناًالتمديد املقترح يبدو أمر أن االجتماعالحظ باملوافقة على طلب التمديد،    ‘٣٤‘

الذي كان حيصل عليه     املستوى   عند بتأمني بقاء دعم املاحنني      إىل حد كبري جدا   تنفيذ يرتبط   يف ال 
  ن، مثلما ذكر يف طلبه، من إهنـاء التنفيـذ قبـل     وأن من شأن اليمن أن يتمك    سابقال اليمن يف 

  والحظ االجتماع أيضاً قيمة التوضيحات اإلضافية املتعلقة حبجم التحدي الـذي           . ٢٠١٤عام  
ال يزال اليمن يواجهه وبشأن اخلطوات اليت اختذها اليمن للتغلب على التحديات التقنيـة الـيت      

  .كانت يف السابق مبثابة ظروف معوقة للتنفيذ
قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته زمبابوي لتمديد املوعد النهائي احملدد هلا الستكمال تـدمري                ‘٣٥‘

 من االتفاقية، واتفق باإلمجاع على      ١- ٥األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة         
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١املوافقة على طلب التمديد إىل غاية 

إذا كان من املؤسف أالَّ تتمكن دولة طرف، بعد         ه  أن االجتماعالحظ  افقة على طلب التمديد،     باملو  ‘٣٦‘
زال ينبغـي    مرور قرابة عشر سنوات على دخول االتفاقية حيز النفاذ، من حتديد األعمال اليت مـا              

حالـة  ، كمـا يف  إجنازها وكيفية إجناز تلك األعمال، فإنه من اإلجيايب أن تعتزم هذه الدولة الطرف         
 تبعـاً  على اختاذ اخلطوات الالزمة إلدراك ضخامة التحدي احلقيقي املتبقي ووضع خطط             زمبابوي،

الحـظ  يف هذا الـسياق،     و.  من االتفاقية  ٥زم إلمتام تنفيذ املادة     الذي سيل لوقت  اقة  بد لذلك تتوقع 
قـائع ذات الـصلة     سوى الفترة الزمنية الالزمة لتقييم الو     زمبابوي  من املهم أال تطلب      أن   االجتماع

والحظ االجتماع كذلك أن زمبابوي كانت . ووضع خطة هادفة ومستقبلية على أساس هذه الوقائع
ـ          ً، شهرا ٢٢عندما طلبت التمديد ملدة     تتوقع،    ها أهنا ستحتاج إىل سنتني تقريباً من تاريخ تقدمي طلب

  .مي طلب متديد ثاٍنقدزال قائماً ولتعرض خطة مفصلة وت لتكوين فكرة واضحة عن التحدي الذي ما

، أشار االجتماع إىل أن العديد من  من االتفاقية أيضا٥ًويف سياق النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة   - ٢٧
 أمهية احلصول على موارد من أجل تنفيذ اخلطط الواردة يف أبرزتالدول األطراف اليت قدمت طلبات للتمديد قد 

يت قدمت طلبات على أن تقوم يف أقرب وقت، حـسب االقتـضاء، بوضـع           وشجع االجتماع الدول ال   . طلباهتا
.  احلاجة إىل الوصول إىل طائفة واسعة من مصادر التمويل الوطنيـة والدوليـة             تراعيستراتيجيات لتعبئة املوارد    ا

 من ٦ من املادة ٤وعالوة على ذلك، شجع االجتماع مجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة            
  . االتفاقية، إذا كانت قادرة على ذلك، وتقدمي املساعدة لعمليات إزالة األلغام واألنشطة ذات الصلة

 من االتفاقية أيضاً، أشار االجتماع إىل أن البيانات         ٥ويف سياق النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة           - ٢٨
من مناطق مزروعة باأللغام، ميكن أن ُتستخدم كأساس املفصلة اليت وردت يف العديد من طلبات التمديد عما تبقى 

لوضع استراتيجية لتعبئة املوارد، وأن تقدم مساعدة كبرية للدول األطراف صاحبة الطلبات ومجيع الدول األخرى               
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وشجع االجتماع الدول األطراف طالبة التمديد اليت  . على السواء يف تقييم ما ُيحرز من تقدم خالل فترة التمديد          
قدم بيانات مفصلة من هذا القبيل على تقدمي تقرير مفصل عن املعامل السنوية للتقدم الذي ينبغي أن حتققـه                   مل ت 

وعالوة على ذلك، شجع االجتماع مجيع الدول األطراف اليت نظر االجتماع التاسـع يف              . خالل فترات التمديد  
 الثاين واجتماعات الدول األطراف مبا يستجد       طلباهتا على موافاة اجتماعات اللجان الدائمة واملؤمتر االستعراضي       
  . أو معايري سنوية للتقدم الذي ينبغي حتققه/لديها من معلومات بشأن ما تبقى من مناطق مزروعة باأللغام و

   من االتفاقية أيـضاً، رحـب االجتمـاع ترحيبـاً           ٥ويف سياق النظر يف تقدمي الطلبات مبوجب املادة           - ٢٩
من رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف عن التقدم احملرز يف عملية حتضري وتقدمي طلبات              حاراً بالتقرير املقدم    

، علـى حنـو مـا ورد يف الوثيقـة           ٥التمديد والنظر فيها مبوجـب املواعيـد النهائيـة احملـددة يف املـادة               
APLC/MSP.9/2008/WP.35        صـيات  ، ووافق على تشجيع الدول األطراف، حسب االقتضاء، على تنفيـذ التو

  . الواردة يف هذه الوثيقة

 ومنع وقوع ٤ويف اجللسة العامة اخلتامية، وسعياً إىل إيالء االهتمام الواجب حلاالت عدم االمتثال للمادة   - ٣٠
هذه احلاالت مستقبالً، رحب االجتماع ترحيباً حاراً باقتراح مقدم من ليتوانيا وصربيا بشأن كفالة التنفيذ التام                

، ووافق على تشجيع الـدول األطـراف،        APLC/MSP.9/2008/WP.36و ما ورد يف الوثيقة      ، على حن  ٤للمادة  
  . حسب االقتضاء، على تنفيذ التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة

ويف اجللسة العامة اخلتامية، رحب االجتماع، اعترافاً بقيمة استفادة الدول األطراف من اجملموعة الكاملة              - ٣١
لناشئة لتطهري املناطق اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد على حنو أسـرع                من األساليب العملية ا   

، على حنو مـا     ٥وبثقة كبرية، ترحيباً حاراً باقتراح قدمته النرويج بشأن التنفيذ الكامل والفعال والسريع للمادة              
، حسب االقتضاء، على تنفيذ     ، ووافق على تشجيع الدول األطراف     APLC/MSP.9/2008/WP.2ورد يف الوثيقة    

  . التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة

ويف اجللسة العامة اخلتامية، وإثر املشاورات اليت أجراها رئيسا اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية   - ٣٢
مايو / أيار٢٩- ٢٥ة  يف الفتر٢٠٠٩وتنفيذها، وافق االجتماع على حتديد مواعيد اجتماعات اللجان الدائمة لعام 

، وحدد الدول األطراف التالية اليت سيكون ممثلوها رؤساء اللجنة الدائمة ومقرريها املتشاركني إىل حني               ٢٠٠٩
  :انتهاء املؤمتر االستعراضي الثاين

األرجنتني وأستراليا  : إزالة األلغام، والتوعية مبخاطر األلغام، وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا          ‘١‘
  ؛ )بصفتهما مقرَرين متشاركَني(اليونان وونيجرييا ؛ )هما رئيسني متشاركَنيبصفت(

بصفتهما (بلجيكا وتايلند   : تقدمي املساعدة لضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً         ‘٢‘
  ؛)بصفتهما مقررين متشاركني(؛ وبريو وتركيا )رئيسني متشاركني

بصفتهما (؛ وإندونيسيا وبلغاريا )بصفتهما رئيسني متشاركني(مبيا إيطاليا وزا: تدمري املخزونات  ‘٣‘
  ؛)مقررين متشاركني
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كـوادور  إ؛ و )بصفتهما رئيسني متـشاركني   (شيلي واليابان   : احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها     ‘٤‘
  ).بصفتهما مقررين متشاركني(وسلوفينيا 

على تعيني سعادة سفرية النرويج سوزان إيكي رئيـسة  ، وافق االجتماع   ويف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً      - ٣٣
ينا، كولومبيا، يف األسبوع املمتد من خ االستعراضي الثاين يف كرتاوقرر عقد هذا املؤمترللمؤمتر االستعراضي الثاين 

د اجتماعات حتـضريية يف     كما قرر االجتماع عق   . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠
  . قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤ و٣ ويومي ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩يوم جنيف 

   الوثائق- واو 

وهذه الوثائق متاحة جبميع اللغـات      . ترد يف املرفق السادس هبذا التقرير قائمة بوثائق االجتماع التاسع           - ٣٤
  ).org.un.documents://http(الرمسية يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 

   اعتماد التقرير النهائي واختتام االجتماع- زاي 

، مشروع تقريره الذي ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ املعقودة يف ،اعتمد االجتماع يف جلسته العامة اخلتامية  - ٣٥
ه الوثيقـة   ، بصيغته املعدلة شفوياً، والـذي جيـري إصـداره باعتبـار           APLC/MSP.9/2008/CRP.1يرد يف الوثيقة    

APLC/MSP.9/2008/4.  
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  اجلزء الثاين
  تقرير جنيف: حتقيق أهداف خطة عمل نريويب

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧املرحلي 
  مقدمة

، وخالل املؤمتر االستعراضي األول التفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس           ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    - ١
، اعتمـدت الـدول   ")االتفاقيـة "شار إليها فيما يلي باسم ي(وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام        

من جديد التزامهـا غـري      ] الدول األطراف [أكدت  "وبذلك  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥خطة عمل نريويب للفترة     األطراف  
أن تؤمن اإلجنازات اليت حتققـت حـىت اآلن،         "، وعزمها على    "املشروط بتعزيز االتفاقية وتنفيذها بشكل كامل وفعال      

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

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

غية ضمان وب. بذلك تكرس علّو مكانة االتفاقية وتتيح للدول األطراف توجيهات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
 بوصفها وسيلة للتوجيه، تسلم الدول األطراف باحلاجة إىل رصد التقدم احملرز صـوب              خطة عمل نريويب  فعالية  

  .  رصداً منتظماً وحتديد التحديات اليت ال تزال قائمةاخلطةحتقيق أهداف 

س التقـدم  بقيا خطة عمل نريويبهو دعم تنفيذ  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تقرير جنيف املرحلي للفترة     واهلدف من     - ٣
ويف حني تظل كل النقـاط  . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢احملرز يف الفترة من     
يهدف إىل  تقرير جنيف املرحلي متساوية األمهية وينبغي العمل على إنفاذها، فإن خطة عمل نريويبالسبعني الواردة يف 

سبة إىل الدول األطراف والرؤساء املتشاركني ورئيس االتفاقية يف الفترة الفاصلة           إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالن     
وهذا التقرير هو الرابع ضمن سلسلة مـن التقـارير   . بني االجتماع التاسع للدول األطراف واملؤمتر االستعراضي الثاين 

  .٢٠٠٩ر االستعراضي الثاين يف عام املرحلية السنوية اليت أعدها رؤساء اجتماعات الدول األطراف قبل انعقاد املؤمت

   إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية- أوالً 
، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٨يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف املعقود يف الفترة من   - ٤

 االنضمام إليها، ودخلت  دولة قد أودعت وثائق التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو١٥٦كانت 
ومنذ ذلك الوقت، دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة .  دولة من هذه الدول١٥٣االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل 

مـايو  / أيار ١يف   (باالوو) ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١يف   (العراقو) ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١يف   ( الكويت إىل
ز النفاذ بالنسبة إىل مجيع الدول اليت صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها              ودخلت االتفاقية اآلن حي   ). ٢٠٠٨

  )انظر التذييل األول. ( دولة١٥٦أو انضمت إليها وعددها 

                                                      

  .املقدمة) ، اجلزء الثالثAPLC/CONF/2004/5 (خطة عمل نريويب )١(
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، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، املعقود يف              - ٥
 الدولتني اللتني وقعتا االتفاقية لكنهما مل تصدقا عليها، تأكيد دعمها للعمـل  ، وهي إحدى  جزر مارشال أعادت  

وأشارت إىل أهنا غري قادرة بعد على حتديد . العاملي املتعلق مبسألة األلغام األرضية والتزامها باملبادئ العامة لالتفاقية
زاماهتا مبوجب املعاهدات بغية توضيح أولوياهتا موعد للتصديق على االتفاقية، مبا أهنا تقوم حالياً باستعراض مجيع الت

 إىل أن حكومتها تنظر يف االنضمام أخرياً        مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   ويف االجتماع ذاته، أشارت     . الوطنية
، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤ويف  . ٥إىل االتفاقية، إال أنه ال يزال لديها بعض الشواغل إزاء تنفيذ املادة             

، أكـدت   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦ويف  . ٢٠١٢ نيتها االنضمام إىل االتفاقية يف عام        فنلندات  أكد
 نيتها االنضمام إىل االتفاقية، مشرية إىل مشروع قرار هبذا اخلصوص سـيعرض             ) املوحدة - واليات  (ميكرونيزيا  

  .  للموافقة عليه٢٠٠٩يناير /على الربملان يف كانون الثاين

 ، ملضاعفة خطة عمل نريويب   من   ٣جتماع الثامن للدول األطراف أولوية، وفقاً لإلجراء رقم         وأعطى اال   - ٦
   تـستعمل    ما زالت   غري األطراف اليت   واملوجهة إىل الدول  هود الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية         اجل
 أنـواع   اسـتحداث الدول اليت تقوم ب   تلك   متتلك خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد، مبا فيها            تنتج أو  أو

 ويف هذا السياق، زار رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف، منذ انعقـاد             .جديدة من األلغام املضادة لألفراد    
 وهي -  الواليات املتحدة األمريكية، وفنلندا، وسنغافورة، ومجهورية كوريا، و بولندااالجتماع الثامن، كالً من

 لينقل إليها رسالة مفادهـا أن       - ترض أن حبوزهتا خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد          دول غري أطراف ُيف   
أما خبصوص الدول غـري     . العامل سيكون مكاناً أفضل لو انضمت إىل اجلهد املشترك الذي تبذله الدول األطراف            

للواليات علن أن القوات املسلحة     األطراف اليت تقوم باستحداث أنواع جديدة من األلغام املضادة لألفراد، فقد أُ           
 لن حتوز نسخة من األلغام اليت تكون الضحية هي السبب يف انفجارها ضمن منظومة جديدة                املتحدة األمريكية 

  .مضادة لألفراد ُمصّممة حلماية القوات

إيالء أمهية خاصة للتـشجيع علـى    الدول األطراف على     خطة عمل نريويب   من   ٤ويشجع اإلجراء رقم      - ٧
تعزيز اجلهود الرامية إىل    على  نضمام إىل االتفاقية يف املناطق اليت ما زال فيها مستوى قبول االتفاقية ضعيفاًً، و             اال

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن إندونيسيا وكنـدا          . إضفاء الطابع العاملي عليها يف الشرق األوسط وآسيا       
. دفان جزئياً إىل التشجيع على زيادة قبول االتفاقية يف آسـيا          عقدتا، بدعم من أستراليا وماليزيا، حلقيت عمل هت       

وعالوة على ذلك، عقدت باالو، بدعم من أستراليا، حلقة عمل ترمي إىل زيادة قبول االتفاقية يف مشال احملـيط                   
دف  هب نيبال و وفييت نام  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   كما أوفدت كندا بعثات رفيعة املستوى إىل        . اهلادئ

  .التشجيع على قبول االتفاقية

يرمي يف جزء منه إىل تـشجيع  " إجراًء مشتركاً"، اعتمد االحتاد األورويب ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ويف    - ٨
ديـسمرب  / كـانون األول ١٣وعالوة على ذلك، اعتمد الربملان األورويب يف        . إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية    

لعاشرة لصدور االتفاقية، حث فيه مجيع الدول على توقيع االتفاقيـة والتـصديق              قراراً مبناسبة الذكرى ا    ٢٠٠٧
الواليـات   واهلنـد  و الصني و باكستان و االحتاد الروسي عليها، مشدداً بصفة خاصة على أمهية انضمام كل من          

 بعد على االتفاقية مل تصدقا) افنلندوبولندا ( إليها ومشجعاً دولتني عضوين يف االحتاد األورويب املتحدة األمريكية
  .٢٠٠٩أو تنضما إليها على أن تقوما بذلك قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين يف عام 



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 18 

 

للتشجيع بفعالية  "،  خطة عمل نريويب   من   ٦وبذلت الدول األطراف جهوداً متنوعة، وفقاً لإلجراء رقم           - ٩
، أعربت ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ويف ". طرافعلى االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع احملافل املعنية متعددة األ

 دولة من غري األطراف، عن تأييدها لالتفاقية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالتـصويت               ٢٠ دولة، منها    ١٦٤
، اعتمدت ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣ويف . لصاحل القرار السنوي املتعلق بتنفيذ االتفاقية وإضفاء الطابع العاملي عليها    

عية العامة ملنظمة البلدان األمريكية قراراً حيث الدول األعضاء فيها اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية على أن تنظر اجلم
  .يف االنضمام إليها يف أقرب وقت ممكن بغية ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالً وفعاالً

سات األخرى واملنظمـات    ، واصلت األمم املتحدة واملؤس    خطة عمل نريويب   من   ٨ووفقاً لإلجراء رقم      - ١٠
اإلقليمية واللجنة الدولية للصليب األمحر واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية وغريها من املنظمات غري احلكومية 

. والربملانيني واملواطنني املهتمني باألمر، مشاركتهم وتعاوهنم النشيط يف جهود إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية             
 إىل مجيع   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤رزة على ذلك الدعوة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة يف            ومن األمثلة البا  

الدول اليت مل تصدق بعد على مجيع صكوك نزع السالح والقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان املتصلة باأللغام 
. ك األجهزة، للتصديق عليها مجيعـاً     األرضية وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب وبالناجني من ويالت تل          

وأعرب فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة األلغام عن التزامه بتركيز جهود الدعوة على الدول املتأثرة باأللغام غري 
وعالوة على . األطراف يف االتفاقية، ال سيما تلك املستفيدة من دعم األمم املتحدة يف سياق العمل املتعلق باأللغام

أجرت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية زيارات إىل اإلمارات العربية املتحدة، وبولندا، وعمان، واملغرب ذلك، 
  .ونيبال هبدف الترويج لالتفاقية

جزر مارشال   مها   - ومن بني هذه الدول دولتان      .  دولة بعد على االتفاقية أو تنضم إليها       ٣٩ومل تصدق     - ١١
استصواب جذب انضمام مجيع الدول إىل      "ويف حني أن    . لكنهما مل تصدقا عليها بعد     وقعتا االتفاقية و   -  وبولندا

ال يزال مسألة تركز عليها الدول األطراف، تظل هلاتني الدولتني املوقعتني أمهية خاصة فيما يتعلق  )٢("هذه االتفاقية
  . بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية

 دولة، بعض   ٣٩ب بعد عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية، والبالغ عددها          كما أن من بني الدول اليت مل تعر         - ١٢
ووفقاً ملا ذكرته احلملة    . أو حفظ خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد       /الدول اليت تقوم بإنتاج واستخدام ونقل و      

 باستخدامات جديدة   -  ميامنارووسي  االحتاد الر  مها   - الدولية حلظر األلغام األرضية، قامت دولتان من غري األطراف          
  . لأللغام املضادة لألفراد منذ االجتماع الثامن للدول األطراف

واستناداً إىل معلومات احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، قامت جهات فاعلة مسلحة من غري الدول يف   - ١٣
باستخدامات جديـدة لأللغـام     )  واهلند أفغانستان وباكستان وسري النكا والعراق وكولومبيا وميامنار      ( دول   ٧

  . املضادة لألفراد منذ االجتماع الثامن للدول األطراف

وواصلت دول أطراف وجهات فاعلة أخرى دعوهتا إىل وضع حد الستخدام اجلهات الفاعلة املسلحة من   - ١٤
ف واألمم املتحدة عن تأييدها وأعربت عدة دول أطرا. غري الدول لأللغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلها

                                                      

  .اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، الديباجة )٢(
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أو تعهدت بالتزامات مالية لتمويل عملها من أجل إشراك اجلهات الفاعلة املسلحة من غري /و" نداء جنيف"ملبادرة 
نداء "ومنذ انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، حصلت مبادرة . الدول وتشجيعها على التقيد مبعايري االتفاقية

صك االلتزام بالتقيد باحلظر الشامل لأللغام املضادة لألفـراد والتعـاون يف            "خرى على   على توقيعات أ  " جنيف
وما زالت الدول األطراف ترى أن توخي احلذر واجب لدى النظر يف إشـراك              ". األعمال املتعلقة بإزالة األلغام   

مات اليت متارس أعمـاالً     املنظمات غري احلكومية للجهات املسلحة من غري الدول، قصد احليلولة دون قيام املنظ            
وفيما يتعلق بتوقيع سابق، الحظت إحدى . إرهابية أو تشجع عليها باستغالل عملية أوتاوا لتحقيق مآرهبا اخلاصة     

 من تقرير ١٧الدول األطراف بقلق، مرة أخرى، أن اإلجراءات املتخذة يف إطار نداء جنيف ال تتماشى مع الفقرة 
  :ما يلياليت تنص على  ،)٣(زغرب املرحلي

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

ول، وأنه ال بد من احلـصول       األطراف املعنية يف حال توخي إشراك اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الد           
  ".على موافقة تلك الدول األطراف على إشراك هذه اجلهات

إعالن التزام  "ومنذ انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، أطلقت محلة الفلبني حلظر األلغام األرضية               - ١٥
   ."اجملموعات املتمردة بالقانون اإلنساين الدويل املتعلق باأللغام األرضية

  يات للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثايناألولو

نظراً إىل عدم تصديق دول إضافية على االتفاقية أو انضمامها إليها منذ االجتماع الثامن للدول األطراف،   - ١٦
إىل أفعال وفقاً   فقد ازدادت احلاجة إىل قيام الدول األطراف بترمجة التزامها بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية               

قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، وال سيما بإعطـاء    خطة عمل نريويب     من   ٨ إىل رقم    ١لإلجراءات من رقم    
  :األولوية ملا يلي

أن توجه جهوداً حمددة حنو تشجيع ما ميكن إحرازه من تقـدم             الدول األطراف ينبغي جلميع     ‘١‘
علنت إمكانية تـصديقها علـى االتفاقيـة أو         سريع من جانب الدول غري األطراف اليت أ       

وكما ورد يف مناقشات فريق االتصال املعين بإضـفاء         . انضمامها إليها يف املستقبل القريب    
اإلمارات العربية املتحـدة، والبحـرين،      : الطابع العاملي على االتفاقية، تشمل هذه البلدان      

الدميقراطية الـشعبية، وعمـان،     وبولندا، وتوفالو، وتونغا، وجزر مارشال، ومجهورية الو        
  .ونيبال، ) املوحدة- واليات (ومنغوليا، وميكرونيزيا ولبنان، 

، ينبغي جلميع الدول األطـراف والـدول الـيت          خطة عمل نريويب   من   ٣وفقاً لإلجراء رقم      ‘٢‘
تشاطرها األهداف نفسها أن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على             

ية وأن تعطي األولوية للدول غري األطراف اليت تنتج أو تستعمل أو تنقل أو متتلـك                االتفاق

                                                      

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٣، اجلزء الثاين، APLC/MSP.6/2005/5الوثيقة  )٣(
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خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد، مبا فيها الدول اليت تقوم باستحداث أنواع جديدة 
  .مـن األلغـام املضادة لألفراد

ل األطراف أن تواصـل     ، ينبغي للدو  خطة عمل نريويب   من   ٦ ورقم   ٥وفقاً لإلجراءين رقم      ‘٣‘
استخدام االجتماعات واملناسبات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف للترويج لالتفاقية، مبا 

  .يف ذلك يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلاهنا
ينبغي أن تغتنم مجيع الدول األطراف فرصة انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين كي تطرح على                ‘٤‘

 مسألة تشجيع القبول العاملي لالتفاقية، وذلك بطـرق         ٢٠٠٩رفيع يف عام    مستوى سياسي   
منها السعي لضمان إشراك رؤسائها ورؤساء حكوماهتا ووزراء خارجيتها ودفاعها لنظرائهم           

  .من الدول غري األطراف يف تشجيع التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها

  ادة لألفراد تدمري املخزونات من األلغام املض- ثانياً 
 من االتفاقيـة بتـدمري أو       ٤أُعلن يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف أن االلتزام الوارد يف املادة               - ١٧

ومنذ ذلك الوقت، كانت . ضمان تدمري خمزون األلغام املضادة لألفراد ال يزال ينطبق على مثان من الدول األطراف
وأفادت دولتان من تلـك     . ٤راف للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      هناك مهل زمنية حمددة خلمس من الدول األط       

   بأهنما أهنيتا تدمري خمزوناهتما من األلغام املـضادة لألفـراد وفقـاً             السودان،وبوروندي  الدول األطراف، ومها    
 ٤ب املادة ، بأهنا مل تف بعد بالتزاماهتا مبوجاليونان وتركيا و بيالروسوأفادت ثالث دول منها، وهي. ٤للمادة 

  .يف اآلجال احملددة لكل منها

 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية مؤكدة فيه أو معلنة امتالكها ألغاماً الكويت وإندونيسياوقدمت كل من   - ١٨
 أهنا أهنـت تـدمري      إندونيسيا، أعلنت   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف  . مضادة لألفراد جيب عليها تدمريها    

 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية مؤكـداً عـدم          العراقوقدم  . ٤غام املضادة لألفراد طبقا للمادة      خمزوهنا من األل  
غري أن . امتالكه خمزونات من األلغام املضادة لألفراد أو حيازته هلا أو وجودها يف مناطق ختضع لواليته أو سيطرته

ذا تبّين وجود خمزونات من األلغـام املـضادة          أشار إىل أن املسألة ستكون ستخضع ملزيد من البحث، وإ          العراق
 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية لتأكيد باالووقدمت . لألفراد، فسوف ُيبلّغ عنها وستوضع خطط مناسبة لتدمريها

. عدم امتالكها خمزونات من األلغام املضادة لألفراد أو حيازهتا هلا أو وجودها يف مناطق ختضع لواليتها أو سيطرهتا
 يف املائة من خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد قد دمر وأن املخزونات املتبقية لديها               ٦٠ أن حنو    إثيوبياوأعلنت  

وهكذا، ال يزال االلتـزام     . ستدمر يف األجل احملدد لذلك باستثناء كميات صغرية سيحتفظ هبا ألغراض التدريب           
إثيوبيا، وأوكرانيـا، وبـيالروس،     : لى ست دول أطراف هي    بتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد ينطبق ع      

وترد يف التذييل الثاين اجلداول الزمنية احملددة النتهاء الدول األطراف من تـدمري             . وتركيا، والكويت، واليونان  
  .٤خمزوناهتا وفقاً للمادة 

يا، وغينيا االستوائية،   غامبوقد تأخرت يف تقدمي تقرير أويل عن تدابري الشفافية ثالث دول أطراف هي                - ١٩
كذلك تأخرت دولة طرف، هـي      . ، وهي دول يفترض أهنا ال متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد           وهاييت

، يف تقدمي تقرير أويل عن تدابري الشفافية لتوضيح أنواع وكميات األلغام املدمرة بعد بدء النفاذ،                الرأس األخضر 
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لومات قبل انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف مفادها أنه كـان يف            وكانت قد وردت بشأن هذه الدولة مع      
  . حوزهتا خمزونات وأن هذه املخزونات قد ُدّمرت

 لغم مـن    ٤٩ ٠٠٠ بأهنا نقلت ألغراض التدمري أو دّمرت بالفعل خمزوناً يزيد عن            طاجيكستانوأفادت    - ٢٠
 لغم من األلغام    ٥ ٠٠٠ بأهنا صادرت    النيجر وأفادت   .األلغام املضادة لألفراد مل يكن وجودهم معروفاً من قبل        

  . املضادة لألفراد يف سياق برنامج جلمع األسلحة وأن مجيع هذه األلغام ُدّمر يف عني املكان

 دولة من الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها أي خمزون من األلغـام                ١٥٠ومل يعد لدى      - ٢١
وأفادت . براجمها املتعلقة بتدمري تلك األلغام  أجنزت   متتلك قط أي خمزون منها أو ألهنا         ملاملضادة لألفراد، إما ألهنا     

   . مليون لغم٤١ ناهز يمن األلغام املخزنة لديها ه جمتمعة دمرت ماالدول األطراف بأن

 املتعلق باالجتماع الثـامن للـدول       ٢٠٠٧- ٢٠٠٦التقرير املرحلي للبحر امليت للفترة      وجاء يف     - ٢٢
 قليلة العدد، لكن هناك حتـديات       ٤ أن الدول األطراف اليت جيب عليها الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            رافاألط

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات، املعقود يف          . خطرية ال تزال قائمة   
وعلى . ة املشاركون يف االجتماع الثامن للدول األطرافلوحظ أن هذه التحديات أصعب مما توقعه وبّينه يف البداي

، اليت متتلك جمتمعة خمزونات تزيد عن مثانية ماليني لغم          بيالروس وتركيا واليونان  وجه التحديد، فإن عدم وفاء      
.  يف اآلجال احملددة لكل منها هو أمر يشكل مـصدر قلـق شـديد    ٤مضاد لألفراد، بالتزاماهتا الواردة يف املادة       

قدت مناقشات يف سياق اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات خبصوص كيفية التصدي لبواعـث               وُع
القلق تلك املتعلقة بالوفاء بااللتزامات وكيفية منع تكرار حاالت عدم الوفاء، باالستناد يف مجلة أمور إىل الورقة                 

  . اليت قدمها إىل تلك اللجنة الدائمة رئيساها املتشاركان

 يف اجتماع بيالروس وتركيا واليونانورحب املشاركون باملعلومات احلديثة عن التقدم احملرز اليت قدمتها   - ٢٣
، لكن بعض الدول األطراف أعربت عن ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف 

دول األطراف بالتزاماهتا، وناشدت تلك الدول األطراف       قلق شديد بشأن هذه احلاالت الثالث اليت مل تف فيها ال          
، أبلغت اليونـان رئـيس      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢وعقب اجتماع   . الثالث تصحيح الوضع يف أقرب وقت ممكن      

االجتماع الثامن للدول األطراف بأهنا ستنجز عملية تدمري مجيع خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد يف أجل أقصاه 
وُشجعت بيالروس . ومل تقدم بيالروس وتركيا جداول زمنية لالنتهاء من تدمري خمزوناهتما. ٢٠٠٩مايو / أيار٢٨

 يف أقرب وقت ممكن واحتـرام       ٤وتركيا واليونان على بذل ما بوسعها يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة             
  . العهود اليت قطعتها لدى االنضمام إىل االتفاقية

 الدول األطراف بانتهائها من تدمري خمزوهنا من األلغام غري بيالروس، أبلغت ٢٠٠٨فرباير / شباط١٨ويف   - ٢٤
اجملنحة املضادة لألفراد، وأنه سيتعذر عليها، بسبب فشل برنامج التعاون واملساعدة مع املفوضية األوروبية، تدمري               

وأفـادت بـيالروس بأهنـا      . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١ألغامها اجملنحة املضادة لألفراد حبلول األجل احملدد هلا، أي          
  . واملفوضية األوروبية ما زالتا ملتزمتني مبواصلة التعاون يف سبيل تدمري مجيع األلغام اجملنحة املوجـودة يف البلـد                 

، اتفاق متويل هلـذا     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٢كما أشارت بيالروس إىل توقيعها مع املفوضية األوروبية، يف          
 ٢بيالروس هذه املعلومات يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري املخزونـات املعقـود يف       وكررت  . الغرض
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وعقب ذلك االجتماع، أفادت بيالروس بأهنا بصدد التفاوض مع املفوضية األوروبية بشأن . ٢٠٠٨يونيه /حزيران
  . الصالحيات هبدف حتديد املسؤوليات واألطر الزمنية للتدمري

 أيضاً، أفـادت    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف        ويف اجتماع ا    - ٢٥
 بأن اإلجراءات املعقدة والطويلة املتصلة بتنسيق جهود تدمري املخزونات وتنفيذها، فضالً عن تعـديالت               اليونان

كما أفادت اليونان . نوات األربعالتشريع الوطين، هي السبب يف عجزها عن الوفاء بالتزاماهتا يف غضون أجل الس        
  بأن مشروع العقد بني وزارة الدفاع اليونانية والشركة اخلاصة اليت وقع عليها االختيار إلجناز مشروع التـدمري                 

غري أن اليونان أشارت إىل أن خمزونات األلغام املضادة لألفراد قـد            . ال يزال قيد املراجعة واالستعراض القانوين     
  . املواقع لتيسري مجعها ونقلها وأن املوارد املالية الالزمة قد ُرصدت للمشروعُجّمعت يف عدد من

مجيع الدول األطراف بأهنا تواصل عملية التدمري بكل حرص وأن          تركيا  ، أبلغت   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢٦
 جلسة إحاطة إعالمية    ، نظمت تركيا  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣ويف  . املرفق التركي للتخلص من األلغام يعمل بكامل طاقته       

بشأن مرفق التخلص من األلغام، كما نظمت رحلة ميدانية إىل موقع املرفق، وذلك مبشاركة احلملة الدولية حلظر األلغام 
ويف اجتماع اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتـدمري     . األرضية واللجنة الدولية للصليب األمحر ووحدة دعم تنفيذ االتفاقية    

، أفادت تركيا بأنه سيتعذر عليها إجناز عملية التدمري يف اآلجال احملددة            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢املخزونات املعقود يف    
وأفادت تركيا بأنه ال يسعها حتديد إطـار        . رغم أن صمامات مجيع األلغام املضادة لألفراد املخزنة قد أزيلت ودّمرت          

غام يعمل حتت رقابة بيئية، كمـا أن منهجيـة          زمين دقيق إلمتام العملية، حيث إن مرفقها املخصص للتخلص من األل          
أكتوبر، نظمت تركيا لرئيس    / تشرين األول  ٧ويف  . التدوير تستغرق وقتاً طويالً، وطاقة التدمري اليومية ال تزال جمهولة         

  .االجتماع الثامن للدول األطراف جلسة إحاطة إعالمية بشأن مرفق التخلص من األلغام والرحلة امليدانية إىل موقعه

 بأهنا، بعد فشل ترتيبات املساعدة املعقودة مع املفوضية األوروبية من أجل تدمري كل ما أوكرانياوأفادت   - ٢٧
تبقى من ألغام جمنحة خمزنة، مل يبق هلا من املوارد والقدرات سوى ما يكفي لتدمري نصف املخزون املتبقي حبلول                   

أن الطاقة التدمريية ملصنع بافلوغراد الكيميائي ال تتجـاوز  وأفادت أوكرانيا كذلك بأنه بالنظر إىل   . األجل احملدد 
 مليون لغم يف السنة، فقد ال تتمكن أوكرانيا، إذا ما حصل مزيد من التأخري يف املساعدة الدولية، من                 ٢ إىل   ١,٨

  . حبلول املوعد احملدد هلا٤الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

، أوىل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمـة       خطة عمل نريويب  من   ١٦ ورقم   ١٤وعمالً باإلجراءين رقم      - ٢٨
املعنية بتدمري املخزونات اهتماماً خاصاً للتحديات اليت تواجهها تلك الدول األطراف اليت جيب عليهـا تـدمري                 

 عليها يف كميات ضخمة من األلغام اجملنحة اليت يعود عهدها إىل احلقبة السوفياتية يف الوفاء بااللتزامات املنصوص          
، مشاورات مغلقة غري رمسية مع ممثلـي الـدول   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١وقد عقدا يف هذا اإلطار، يف       . ٤املادة  

األطراف املعنية، مبشاركة جهات يهّمها األمر من ماحنني وخرباء ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية 
استنتاجات املشاورات إىل اللجنة الدائمة املعنيـة بتـدمري         ورحب مجيع املشاركني هبذه املبادرة وقُّدمت       . خمتصة

  . ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢املخزونات يف اجتماعها املعقود يف 

 ١٥وواصل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات إبراز أمهية تطبيق اإلجراء رقم                - ٢٩
الدول األطراف، يف حالة اكتشاف خمزونات ألغام مل تكن         تقوم مجيع   " الذي ينص على أن      خطة عمل نريويب  من  
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، ٧بعد انقضاء املهلة احملددة للتدمري، باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املـادة                معروفة من قبل،  
 واالستفادة من الوسائل غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات، وتدمري هذه األلغام كمـسألة ذات أولويـة     

 تيسرياً ٧وذُكّر بأن االجتماع الثامن للدول األطراف قد اعتمد تعديالت لصيغة اإلبالغ الواردة يف املادة ". عاجلة
  . لتقدمي التقارير يف هذا الشأن

  املؤمتر االستعراضي الثاينانعقاد موعد األولويات للفترة املمتدة حىت 

التحديات املتصلة ، فإن ا قائمة قصريةتنطبق عليه ٤املادة   ال تزال قائمة الدول األطراف اليتتبقىيف حني   - ٣٠
باآلجال احملددة  وجيب على مجيع الدول األطراف العمل على االلتزام         . بالتنفيذ باتت أصعب من أي وقت مضى      

  :املؤمتر االستعراضي الثاين لألمور التاليةانعقاد موعد ، وإعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت هلا

 يف اآلجال احملددة هلا أن تتصرف       ٤غي للدول األطراف اليت مل تف بالتزاماهتا مبوجب املادة          ينب  ‘١‘
على حنو ملتزم وشفاف فتقوم على الفور باإلبالغ، يف رسالة ُيحّبذ أن تكون يف شكل مذكرة                

 اليت  -  اليت ينبغي أن تكون استثنائية       - شفوية موجهة إىل مجيع الدول األطراف، عن األسباب         
لت دون وفائها بالتزاماهتا، وتقدمي خطة لضمان الوفاء بتلك االلتزامات يف أقـرب وقـت               حا

وينبغي هلا أن ختصص موارد وطنية للوفاء بالتزاماهتـا وأن          . ممكن، مبينة تاريخ اإلجناز املتوقع    
  .تعمل بنشاط على التماس املساعدة، إذا دعت احلاجة إىل ذلك

، ينبغـي   ٤مستقبالً بااللتزامات املنصوص عليها يف املـادة        بغية تفادي حاالت عدم الوفاء        ‘٢‘
 أن توايف الدول األطراف األخرى، يف كل اجتماع ٤للدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة 

من اجتماعات اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات واجتماعات الدول األطراف أو املؤمتر 
، ٤سنوية املتعلقة بتدابري الشفافية، خبطط لتنفيذ املـادة         االستعراضي، عن طريق التقارير ال    

، مبا يف ذلك بيـان      ٤مبلغة فيها بانتظام عن التقدم احملرز حنو الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            
وينبغي للرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات أن         . عدد األلغام املدمرة  

بل حلول اآلجال احملددة بفترة طويلة، مشاورات غري رمسية مع اجلهات يعقدا، عند اللزوم وق
  .املعنية من الدول األطراف واملاحنني واخلرباء

ينبغي أن تقوم الدول األطراف، حيثما كان مناسباً، بتشجيع وتيسري تدمري الدول األطراف               ‘٣‘
امة حوار مع الدول األطراف املعنية ملخزونات األلغام املضادة لألفراد، وذلك بوسائل منها إق

، إذا مل يكن لدى هذه الدول، بعد سنة من تاريخ بـدء النفـاذ،               ٤اليت جيب أن تنفذ املادة      
 يف اآلجال احملددة هلا، وإذا مل ُيحرز، بعد سنتني من تاريخ بدء النفاذ،              ٤خطط لتنفيذ املادة    

  .تقدم يف تدمري خمزونات األلغام املبلغ عنها
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قبل  مخزونات من األلغام املضادة لألفراد    لل ها تدمري حتل آجال  األطراف اليت    ينبغي للدول   ‘٤‘
 مبوجب االتفاقية وكما أكده اإلجراء رقم لتزاماهتاوفقاً ال قوم،  أن ت املؤمتر االستعراضي الثاين    

 باإلبالغ يف أقرب وقت ممكن عن حجم املخزونات اليت مـا زال            ،خطة عمل نريويب   من   ١١
أما الدول األطراف األخرى . ن تنجز برامج التدمري اخلاصة هبا يف مواعيدها       يتعني تدمريها وأ  

اليت حتل اآلجال احملددة هلا بعد املؤمتر االستعراضي الثاين فينبغي أن تعمـل علـى الوفـاء                 
  . بالتزاماهتا يف أقرب وقت ممكن لكن يف موعد ال يتجاوز أجل األربع سنوات احملدد هلا

 على مساعدة الدول األطراف األخرى اليت تعرب بوضوح عن اف القادرةينبغي للدول األطر  ‘٥‘
حاجتها إىل الدعم اخلارجي لتدمري املخزونات، أن تبادر إىل القيام بذلك، وفقاً اللتزاماهتـا              

، مستجيبة على وجـه     خطة عمل نريويب   من   ١٣مبوجب االتفاقية وكما أكده اإلجراء رقم       
 من الدول األطراف اليت تواجه خطر عدم االلتزام باآلجال السرعة لنداءات املساعدة املوجهة

  . ٤احملددة هلا مبوجب املادة 
، اإلبالغ عن املخزونات    ٧ينبغي للدول األطراف أن تواصل، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة            ‘٦‘

اليت مل تكن معروفة من قبل واكُتشف وجودها بعد مضي آجال التدمري، وميكنها اسـتخدام             
ئل املعتمدة يف االجتماع الثامن للدول األطراف لتيسري هذا اإلبالغ واالستفادة مـن             الوسا

وينبغي هلا أن تدمر تلك األلغام على سبيل        . وسائل غري رمسية أخرى لتقاسم تلك املعلومات      
  . األولوية العاجلة

   تطهري املناطق امللغومة- ثالثاً 
 من االتفاقية بتدمري ٥ يف املادة نصوص عليه امللتزامعلن أن االللدول األطراف، أُثامن يف ختام االجتماع ال  - ٣١

ومنذ ذلـك   .  دولة من الدول األطراف    ٤٤أو ضمان تدمري األلغام املزروعة املضادة لألفراد ال يزال ينطبق على            
ود ألغام   أنه مل يعد يشتبه يف وج      النيجر، وأوضحت   ٥ بأهنما قد أمتتا تنفيذ املادة       فرنسا ومالوي أفادت  الوقت،  

 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية يؤكد وجود منـاطق          العراقوإضافة إىل ذلك، قدم     . مضادة لألفراد يف إقليمها   
، وهكذا .خاضعة لواليته أو لسيطرته تتسم باخلطورة بسبب وجود ألغام مضادة لألفراد أو االشتباه بوجودها فيها

إثيوبيـا،  : طرفاً هي  دولة   ٤٢منطبقاً على   املزروعة املضادة لألفراد     بتدمري أو ضمان تدمري األلغام       االلتزاميظل  
واألرجنتني، واألردن، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوتان، وبورونـدي،           

ـ             ة، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتونس، واجلزائر، ومجهورية الكونغـو الدميقراطي
  والعراق، والدامنرك، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وشيلي، وصربيا، وطاجيكستان،        

، وقربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، والكونغـو،       ) البوليفارية - مجهورية  ( بيساو، وفرتويال    - وغينيا  
. مبيق، ونيكاراغوا، واليمن، واليونانانيا، وموزواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتا

 الثالث اجلداول الزمنية احملددة هلذه الدول األطراف من أجل تدمري األلغام املـضادة لألفـراد يف                 التذييلوترد يف   
  .٥ املناطق امللغومة أو ضمان تدمريها وفقاً للمادة
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، ٢٠٠٩ة طرفاً حتل اآلجال احملددة هلا يف عـام           دول ١٦ومن بني الدول األطراف املتبقية البالغ عددها          - ٣٢
، وقدمت الـدول  ٢٠٠٩أهنا تعتزم إجناز التنفيذ يف األجل احملدد هلا، أي يف عام       ) أوغندا(أوضحت دولة واحدة    

 وللعملية املعتمدة يف االجتماع السابع للدول األطراف، ٣- ٥ دولة، وفقاً للمادة ١٥األطراف التالية البالغ عددها 
 ٣طلـب    (األردن: ١- ٥ لتمديد آجال االنتهاء من تدمري األلغام املزروعة املضادة لألفراد وفقاً للمـادة              طلبات
، ) سنوات ٨طلبت   (بريو، و ) سنوات ١٠طلبت  (البوسنة واهلرسك   ، و ) سنوات ٨طلبت   (إكوادور، و )سنوات

 ٢٢طلبت  (زمبابوي، و)اً شهر٢٢طلبت  (الدامنرك، و) شهرا١٦ًطلبت  (تشاد، و) سنوات٩,٥طلبت (تايلند و
واململكة ،  ) سنوات ١٠طلبت   (كرواتيا، و ) سنوات ٥طلبت  (فرتويال  ، و ) سنوات ٧طلبت   (السنغال، و )شهراً

نيكاراغوا ، و ) سنوات ٥طلبت   (موزامبيق، و ) سنوات ١٠طلبت   (املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
  ).  سنوات٥,٥طلب  (اليمن، و)طلبت سنة واحدة(

ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، رأت عملية إعداد طلبات التمديد وتقدميها وحتليلها املعتمدة يف                - ٣٣
الدول األطراف الـيت    تشجيع  "وعمالً بقرار   . االجتماع السابع للدول األطراف النور وبدأ تنفيذها للمرة األوىل        

رئيس قبل ما ال يقل عن تسعة أشهر من موعـد انعقـاد             إىل ال طلباهتا   على تقدمي    ٥تطلب متديداً يف إطار املادة      
، بعث رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف، يف        "يف الطلب سيُبّت خالله    الذي   (...)اجتماع الدول األطراف    

 لتشجيعها علـى    ٢٠٠٩، رسائل إىل الدول األطراف اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨
وعالوة على ذلك، شجع الرئيس على االستفادة من خدمات املشورة . ٢٠٠٨مارس / يف شهر آذارتقدمي الطلبات

تشجيع الدول األطراف الطالبـة     "اليت تسديها وحدة دعم تنفيذ االتفاقية من أجل إعداد الطلبات، عمالً باتفاق             
وقد اسـتفاد   ". إعداد طلباهتا للتمديد، عند اللزوم، على طلب املساعدة من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية من أجل              
  . الكثري من الدول األطراف الطالبة للتمديد من خدمات وحدة دعم تنفيذ االتفاقية

وعمالً باتفاق االجتماع السابع للدول األطراف بشأن تعاون الرئيس والرؤساء املتشاركني واملقـررين               - ٣٤
ة، عقدت للدول األطراف املكلفة بإعداد التحليالت املتشاركني للجان الدائمة على إعداد حتليالت الطلبات املقدم

وسرياً على عرف الشفافية الذي أرسته .  تلته عدة اجتماعات فيما بعد٢٠٠٨مارس / آذار١١أول اجتماع هلا يف 
االتفاقية، أُخطرت مجيع الدول األطراف بطرائق العمل اليت اتفقت عليها الـدول األطـراف املكلفـة بإعـداد                  

وعمالً بالقرارات  . حت ملخصات االجتماعات اليت أعدها الرئيس على موقع االتفاقية اإللكتروين         التحليالت وأتي 
املعتمدة يف االجتماع السابع للدول األطراف، أخطر رئيس االجتماع الثامن الدول األطراف بتلقـي الطلبـات                

  . وأتيحت مجيع تلك الطلبات على موقع االتفاقية اإللكتروين

بأن يعتمد رؤساء اللجان الدائمة واملشتركون يف " االجتماع السابع للدول األطراف القاضي وعمالً بقرار  - ٣٥
وعند االقتضاء،  ،  التحليل، لدى إعداد    ، بالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد      واملقررون املتشاركون رئاستها  

لوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقية      يف جمال إزالة األلغام، واملشورة القانونية والدب      املكتسبة  على اخلربة   
، ومـن احلملـة     ، الُتمست مشورة اخلرباء من مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية           "لتقدمي الدعم 

الدولية حلظر األلغام األرضية واللجنة الدولية للصليب األمحر ومنسق فريق االتصال املعـين باسـتخدام املـوارد          
  . م املتحدة اإلمنائي هبدف مساعدة الدول األطراف املكلفة بإعداد ا لتحليالتوبرنامج األم
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أي رئيس االجتماع الثـامن للـدول       (وأكد رئيس جمموعة الدول األطراف املكلفة بإعداد التحليالت           - ٣٦
مليـة  أمهية العمل يف إطار تعاون وثيق مع الدول األطراف الطالبة للتمديد كما أوصى بأن تقـوم ع                ) األطراف

  .وأفضت عملية التحليل يف حاالت كثرية إىل حتسني إعداد الطلبات وتقدميها. التحليل على التعاون

ولوحظ أن الدول األطراف تستفيد كثرياً من تطبيق قرارات االجتماع السابع للدول األطراف تطبيقـاً                 - ٣٧
وناً كبرياً يف اجلدول الزمين الذي ُوضع       ولوحظ أن الدول األطراف جتد ع     . عملياً يتماشى مع ثقافة عمل االتفاقية     

وفقاً لقرارات االجتماع السابع للدول األطراف، والذي بّين مثالً أن الدول األطراف اليت حتل اآلجال احملددة هلا                 
.  طلباهتا قبل موعد انعقاد االجتماع التاسع بفترة طويلـة      ٢٠٠٨ هي الوحيدة اليت قدمت يف عام        ٢٠٠٩يف عام   

دوالً أطرافـاً كثرية طالبة للتمديد قد طبقت على حنو عملي النموذج الطوعي ملساعدة الـدول               كما لوحظ أن    
  . األطراف يف طلب التمديدات

 ألنه العام األول الـذي    ٢٠٠٨ولوحظ كذلك أن عملية حتليل الطلبات كانت يف غاية الصعوبة يف عام               - ٣٨
ولوحظ أن تلـك الـصعوبات      . دة، من جهة أخرى   ُتستخدم فيه العملية من جهة، وبسبب حجم الطلبات الوار        

. تفاقمت بسبب التأخري يف تقدمي بعض الطلبات وبسبب تقدمي طلبات غري واضحة احتوت تضارباً يف البيانـات                
كما لوحظ أن حجم االلتزام املطلوب من الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات رمبا فاق طاقة الكثري منها، وأن 

 التحليل تفاوتت وأن الدول األطراف اليت تفكـر يف التطـوع لتـويل مناصـب املقـررين                  املشاركة يف عملية  
  .الرؤساء املتشاركني ينبغي أن تضع يف اعتبارها عبء العمل املتصل هبذه املهمة/املتشاركني

يحها  تغتنم الفرصة اليت تت    ٥ولوحظ أيضاً أن العديد من الدول األطراف اليت تطلب متديداً وفقاً للمادة               - ٣٩
وإضافة إىل .  يف بلداهنا منذ بدء نفاذ االتفاقية٥عملية التمديد لتقدمي أمشل املعلومات عن مجيع جوانب تنفيذ املادة 

ذلك، لوحظ أن بعض الدول األطراف تغتنم فرصة طلب التمديد لتجديد اهتمامها باخلطط الوطنية إلزالة األلغام، 
ة للدول األطراف يف وضع هذه اخلطط مشاركة تدل على إدراكها أن ويتجلى ذلك بقدر كبري يف املشاركة الوطني

  .تلك اخلطط إمنا هي خططها وأنه من املمكن تنفيذها يف غضون فترة قصرية نسبياً

، ذكّر الرؤساء املتشاركون الـدول      ٢٠٠٨يونيه  /وخالل اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف حزيران        - ٤٠
ورأت . ٥ديد ينبغي أال تلهيها عن احلاجة املاسة إىل الوفاء بالتزامها مبوجب املادة األطراف بأن إمكانية طلب التم

بعض الدول األطراف أن عدد الطلبات ال يتوافق مع االلتزام املنصوص عليه يف االتفاقية بتدمري مجيع األلغام املضادة 
ل أطراف أخرى أن الدول األطـراف  ورأت دو. لألفراد املوجودة يف املناطق امللغومة وذلك يف أقرب وقت ممكن         
كما أيّد بعض الدول األطراف الرأي الذي يعترب . الطالبة للتمديد ينبغي أن تقدم خططاً واقعية بشأن فترة التمديد

أن حتليل كل طلب ينبغي أن ُيجرى باالستناد إىل أسسه املوضوعية اخلاصة به مع مراعاة خصائص وظروف كل                  
  . دولة طرف طالبة للتمديد

 على تقدمي معلومات عن ٥وُشجعت مجيع الدول األطراف اليت تعمل على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة   - ٤١
حالة التنفيذ، ال سيما فيما يتعلق بوضع خطط وطنية تتوافق مع االلتزامات الواردة يف االتفاقية، وعن التقدم احملرز، 

ومـرة  . ء بتلك االلتزامات يف غضون فترة السنوات العـشر        والعمل املتبقي، والظروف اليت ميكن أن تعوق الوفا       
للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة         أخرى، سعى الرئيسان املتشاركان     
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لجنـة  ، إىل إرشاد الدول األطراف يف إعداد تقاريرها التحديثية املقدمة إىل اجتماع تلـك ال              بالعمل على إزالتها  
. ، وذلك بتشجيعها على استخدام االستبيانات الـيت أعـداها         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ و ٤الدائمة املعقود يومي    

غري .  دولة طرفاً هذه الفرصة وأعدت عروضاً بشأن املسائل اليت ُسلطّ الضوء عليها يف االستبيانات              ٣٨واغتنمت  
ويف حني قدمت مجيع الـدول األطـراف        . ىل حد كبري  أن نوعية املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف تباينت إ        

تقارير عن التقدم احملرز يف السابق، فقد بّين القليل منها فقط بوضوح شديد مدى التحديات الباقيـة وخططهـا    
  .  تنفيذاً كامالً يف اآلجال احملددة لكل منها٥الرامية إىل التمكن من تنفيذ املادة 

، وقد تسىن إحـراز     ٥ف كثرية عن إحراز تقدم كبري يف تنفيذ املادة          ، أبلغت دول أطرا   ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٢
ذلك التقدم يف حالة العديد من هذه الدول بفضل تطبيق اجملموعة الكاملة من الوسائل املتاحة فضالً عـن إزالـة          

 ٩٠بتطهري حنو  بأهنا قامت    ألبانياوأفادت  . األلغام لإلفراج عن مناطق كان يشتبه باحتوائها ألغاماً مضادة لألفراد         
. ٢٠٠٨ يف املائة يف هناية عام ٥يف املائة من جمموع األراضي املزروعة باأللغام تعتزم تطهري املناطق املتبقية ونسبتها 

 بأنه جيري العمل على تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وأهنا قد شرعت يف إجراء                 اجلزائروأفادت  
 كيلومتراً مربعاً من أراضيها منذ انتهاء املـسح   ٨٥ بأهنا أفرجت عن     أنغوالوأفادت  . رضيةمسح آلثار األلغام األ   

 ماليني متر مربع من أراضيها يف الربع        ٣ بأهنا أفرجت عن     البوسنة واهلرسك وأفادت  . ٢٠٠٧اخلاص هبا يف عام     
 مليون متر مربع عن طريق ٢٨، عن طريق عمليات املسح التقين والتطهري من األلغام، وعن    ٢٠٠٨األول من عام    

 ٩٩,١ أن   بورونديوأفادت  .  مليون متر مربع عن طريق عمليات أخرى للمسح املنهجي         ١٩إجراء مسح عام و   
 منطقة جديـدة    ٥٨كما أفادت بوروندي أن     .  منطقة مشتبه بأهنا ملغومة قد مت تطهريها       ٢٣٨يف املائة من أصل     

 عقب املسح الذي ٢٠٠٨نوفمرب / اكتشفت يف مطلع تشرين الثاينيشتبه يف احتوائها على ألغام مضادة لألفراد قد     
 لغمـاً  ١٧ ٧٧٠ حقل ألغام وتدمري  ٢٤ بتطهري   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠ بأهنا قامت حىت      شيلي وأفادت. أجرته

 قاعـدة   ٣٤ قواعد من أصل     ٧ بأهنا طهرت    كولومبياوأفادت  .  ألغام مضادة للدبابات   ٦ ٣٠٧مضاداً لألفراد و  
   أمتـار مربعـة     ٤٦ ٦٠٦ عن منطقتني أبلغ عنهما السكان، فكانت احلـصيلة اإلفـراج عـن              عسكرية فضالً 

 كـانون   ١ بأهنا طهّرت، حىت     كرواتياوأفادت  .  ذخرية غري منفجرة   ٧٧٥ لغماً مضاداً لألفراد و    ١٠٩٣وتدمري  
 كيلـومتراً   ٩٩٧  من أصل  ٢٠٠٨ كيلومتراً مربعاً يف األشهر اخلمسة األوىل من عام          ١٢,٥،  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  .مربعاً مشتبهاً باحتوائها ألغاما وأعادت تلك األراضي املطهرة إىل اجملتمعات احمللية

 بـأن املنطقـة     الدامنركوأفادت  .  لغماً مضاداً لألفراد يف حقلني ملغومني      ٣٩٢ أهنا دمّرت     قربص وأفادت  - ٤٣
 متر مربع وُدّمر    ٤٧ ٠٠٠ فأفرج بذلك عن     ٢٠٠٨ أبريل/الثانية من املنطقتني املزروعتني باأللغام طُهرت يف نيسان       

ُمفّجرات أو متفجرات أو ذخـائر غـري        ( مفردة أخرى    ١٣١ ألغام مضادة للدبابات و    ٥ لغماً مضاداً لألفراد و    ١٣
 كيلومتراً مربعـاً من األراضي ٥٤ ما جمموعـه ٢٠٠٨أبريل / بأهنا طهـرت حىت نيسانإريترياوأفادت ). منفجرة
 بواسطة أفرقة املسح    ٢٠٠٧ كيلومتراً مربعاً من األراضي منذ عام        ٣٧٥ بأهنا أفرجت عن     إثيوبيات  وأفاد. امللغومة

.  يف املائة من جمموع األراضي امللغومـة       ٧٠ بأهنا طهّرت ما يزيد عن       اليونانوأفادت  . التقين واالستجابة السريعة  
أما .  من األراضي عن طريق التطهري اليدوي متراً مربعا٢١٨ً ٠٣٦ بأهنا أفرجت مؤخراً عن       بيساو - غينيا  وأفادت  
 مليون متر مربع من األراضي يف العقبة ومنطقة وادي عربة بعـد             ١٤ فقد أفاد بأنه طّهر وسلّم ما يزيد عن          األردن
 أهنا استطاعت بفضل عمليات املسح التقين وإزالة األلغام اليت قامت           موريتانياوأفادت  .  لغماً أرضياً  ٥٨ ٦٢٤تدمري  
  .  السنتني املاضيتني، أن تفرج عن أراض تضاهي مساحتها ضعف ما أُفرج عنه منذ بدء نفاذ االتفاقيةهبا يف



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 28 

 

 بأهنا نيكاراغواوأفادت . ٢٠٠٧ متراً مربعاً يف عام ٢ ١٢٣ ٩١٢ بأهنا أفرجـت عن موزامبيقوأفادت   - ٤٤
من إقليمها وأهنا أهنت معاجلة  لغماً كانت مزروعة يف مناطق خمتلفة ١٧٦ ٠٧٦ لغماً من أصل ١٦١ ٤٢٩دمرت 
 بأهنا طهرت منذ فترة اإلبالغ املاضية مثانية        روانداوأفادت  .  مناطق جيب معاجلتها   ١ ٠٠٦ منطقة من أصل     ٩٦٤

 متراً مربعاً، وأهنا ما زال يتعني عليها اإلفراج عن منطقة واحدة            ١٠٠ ٢٤٤حقول ألغام، يبلغ جمموع مساحتها      
 ٣,٤٤ بأنه أفرج عـن      السودانوأفاد  . ربع وجيري حاليا تطهريها مبعدات آلية      متر م  ٦٠٠ ٠٠٠تبلغ مساحتها   

 على مـدى    أهنا قامت  ب طاجيكستان وأفادت.  كيلومتراً من الطرقات   ٨٢٠كيلومترات مربعة فضالً عن تطهري      
خـرية غـري    ذ ٧٥٨ وما يزيد عن     لغم ٢ ٤٠٠ متر مربع، وتدمري     ٧٥٠ ٠٠٠السنة املاضية بتطهري ما يزيد عن       

 تونسوأفادت  .  مليون متر مرّبع   ١٧ا يزيد عن    مبقد تقلصت   مساحة األراضي املشتبه بأهنا خطرية      وأن  نفجرة،  م
 يف املائة من جمموع حقول األلغام وبأهنا ستتمكن من الوفـاء بالتزاماهتـا       ٨٠بأهنا انتهت من تطهري ما يزيد عن        

من أجـل إزالـة األلغـام    أهنا بذلت جهوداً  بتركياوأفادت .  يف أجل السنوات العشر احملدد هلا    ٥مبوجب املادة   
 بأهنا قامـت  أوغنداوأفادت . من األراضي متر مربع ٣٥٠ ٠٠٠ حنو   تراملزروعة على حدودها مع سوريا وطهّ     

 ألغام مضادة لألفراد    ٦ بادر ّمما أفضى إىل تدمري       مقاطعة منطقة يف    ٣٥ تطهري ب ٢٠٠٨خالل الربع األول من عام      
 يف مناطق غولو وكيتغوم وآمورو إىل ُنفذتوعالوة على ذلك، أفضت العمليات اليت . منفجرةخرية غري   ذ ٢٣٧و

  . تدمريهامن مث خرية غري منفجرة وذ ١٤٤العثور على 

لتوضـيح طبيعـة    ه ال تزال هناك حاجة لالضطالع بأنشطة مسح          بعض الدول األطراف إىل أن     وأشارت  - ٤٥
 بأهنا ال تزال يف طور التحقق ّمما إذا         مجهورية الكونغو وأفادت  . ٥ملادة  ومدى التحديات اليت تواجهها يف تنفيذ ا      

 تعتزم هلذا الغرض    أهنا مضادة لألفراد حتتوي بالفعل ألغاما من هذا النوع، و         كانت املناطق املشتبه باحتوائها ألغاماً    
عملية  مازال يتعني إجراء     ه أن ةطيمجهورية الكونغو الدميقرا  وتعتقد  .  عندما تتاح هلا املوارد    ضرارإجراء تقييم لأل  
 سـتقوم  بأهنا زامبيا وأفادت. ٥األلغام األرضية بغية إحراز تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  مسح ألضرار   

 حتسني تقديرها ملدى تلوث األراضي باأللغام وغريها من املتفجرات مـن خملفـات              عملية مسح هتدف إىل    ب قريباً
  .ات زامبيا التسعاحلرب يف سبع من مقاطع

حتديات هناك  ، ال تزال    ٥ يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة        كبرياً  حني أحرزت دول أطراف كثرية تقدماً      ويف  - ٤٦
 الدول األطـراف    جمموعفمن  .  يف طلبات التمديد اليت قدمتها عدة دول أطراف        جتلّى ذلك جزئياً  قد  و. عديدة قائمة 

ضمن  يعوق التنفيذ ، اعتربت مثان منها مستوى املساعدة الدولية عامال٢٠٠٨ًام  طلبات يف عقدمتاخلمس عشرة اليت   
وأشارت إحدى عشرة دولة من تلك الدول األطراف إىل أهنا ستحتاج إىل املساعدة الدولية إلمتام . مهلة السنوات العشر

رار قد أعاق التنفيذ ورّبما يستمر يف  أربع دول أطراف بأن انعدام االستق   وأفادت. التنفيذ خالل فترات التمديد املطلوبة    
وأشارت . املناطق املشتبه بأهنا ملغومة قد حال دون إحراز تقدم        مساحات  وأفادت دولتان بأن املبالغة يف تقدير       . إعاقته

وأشـارت  .  أمر قد يؤثر على التنفيذ خالل فترة التمديد         هو دولتان إىل أن رسم احلدود يف املناطق املشتبه بأهنا ملغومة         
  . عدة دول أطراف إىل أن عوامل بيئية ومناخية وجغرافية قد أثرت وميكن أن تؤثر على وترية التنفيذ

ـ  ـراد يف مناط  ـ بني الدول األطراف الست املتبقية اليت أفادت بوجود ألغام مضادة لألف           ومن  - ٤٧ ومة ـق ملغ
 مـن   ١- ٥ املـادة بالتزاماهتا مبوجب    آجال وفائها    ٢٠١٠سيطرهتا واليت حتل يف عام      خاضعة ل واليتها أو   مشمولة ب 
 لتمديد   إىل أهنا ستقدم طلباً    -  طاجيكستان وكمبوديا و األرجنتنيي   ه - دول طرفان   ثالث  أشارت  ) أ: (االتفاقية
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ألبانيـا   هي   - أشارت ثالث دول أطراف     و) ب(أجل إمتام تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة؛           
 املناطق امللغومة املشمولة بواليتها     يفأهنا ستدمر أو تكفل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد            إىل - وتونس ورواندا   

وميكن االطالع يف التذييل الرابع على حالة طلبات التمديـد اخلاصـة            ؛   هلا أو اخلاضعة لسيطرهتا يف اآلجال احملددة     
 مـن االتفاقيـة، وعمـالً       ٣- ٥ووفقاً للمادة   . ٢٠١٠بالدول األطراف الست اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام           

بقرارات االجتماع السابع للدول األطراف، سيتعني النظر أثناء املؤمتر االستعراضي الثاين يف طلبات الدول األطراف               
هتا  واليت تقوم بإعداد طلبات متديد، كما ُتشّجع هذه الدول على تقدمي طلبا٢٠١٠اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام 

وميكن االطالع يف التذييل اخلامس على عرض       . ٢٠٠٩مارس  /إىل رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف يف آذار       
  .موجز للجداول الزمنية لعمليات التمديد فيما يتعلق بتلك الدول األطراف ودول أطراف أخرى

أن تبذل كل جهد لتحديد "تفاقية،  من اال٥وقد جرى التذكري بأن على الدول األطراف، عمال بأحكام املادة   - ٤٨
وأن " مجيع املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أهنا ملغومة بألغام مـضادة لألفـراد              

بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغـام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومـة املـشمولة بواليتـها أو اخلاضـعة                  "تتعهد  
الدولة ) تلك( سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل         ١٠ا وذلك يف أقرب وقت ممكن على أال يتعدى فترة           لسيطرهت
ولوحظ أيضاً أن االتفاقية ال تتضمن نصاً يقتضي قيام كل دولة طرف بالبحث يف كل متر مربع من أراضيها                   ". الطرف

 األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف حقول ألغام بذلت الدولـة           إال أن االتفاقية تقتضي تدمري مجيع     . للعثور على األلغام  
" خالية من األلغام"وعالوة على ذلك، لوحظ أن عبارات تستخدم كثرياً مثل . الطرف ما يف وسعها من جهد لتحديدها

  .اال ترد يف نص االتفاقية وليست مرادفة لاللتزامات الواردة فيه" مأمونة من األلغام"و" غري متضررة"و

أبرز قيمة اسـتخدام الـدول األطـراف        قد   عالوة على ذلك بأن االجتماع الثامن للدول األطراف          وذُكّر  - ٤٩
 مضادة  وبثقة عن املناطق املشتبه باحتوائها ألغاماً     على حنو أسرع  للمجموعة الكاملة من الطرائق العملية الناشئة لإلفراج        

  أيـضاً  قد بّينت  ٥ يف إطار املادة     ٢٠٠٨طلبات التمديد املقدمة يف عام      الواردة يف   كما أن املعلومات الوفرية     . لألفراد
على سبيل املثال، مل تستخدم بعض الدول األطـراف اجملموعـة           ف. لتلك املعلومات  الدول األطراف املعنية     تقدميأمهية  

م هذه الدول األطراف بوضع ، وتقوالكاملة من اإلجراءات املتاحة لإلفراج عن املناطق اليت كان مشتبها خبطورهتا سابقاً          
ومل تقم دول . وطرائق التطهري اليدوية أو اآللية دون غريهاعمليات املسح التقين  استخدام تفترض  ٥ لتنفيذ املادة    طخط

 اجملموعة الكاملة من اإلجراءات املتاحة لإلفراج عن املناطق الـيت كـان مـشتبها      باستخدام أطراف أخرى إال مؤخراً   
 بعـض الـدول   واستخدمت. يف مساحة املناطق املفرج عنهاهائلة  ّمما أّدى يف عدة حاالت إىل زيادة        ،  خبطورهتا سابقاً 

  .  يف غياب معيار وطين أو سياسة وطنيةحدثاألطراف جمموعة كاملة من تلك اإلجراءات طيلة سنوات لكن ذلك 

لغـام والتوعيـة مبخاطرهـا      بإزالـة األ   تشديد الرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنيـة         إىل ونظرا  - ٥٠
، على أمهيـة مـسألة      ومنسق فريق االتصال املعين باستخدام املوارد      والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها    

مناطق "إمكانية اختاذ ثالثة إجراءات رئيسية لإلفراج عن األراضي اليت اعتربت           فقد أُبرزت   اإلفراج عن األراضي،    
 عمليات املسح تقنية، و الوسائل غري   الاستخدام  : رد يف االتفاقية، وهذه اإلجراءات هي      للتعريف الوا  وفقاً" ملغومة

 لسياسات ومعايري وطنية رفيعة      أن اإلفراج عن األراضي بواسطة وسائل غري تقنية وفقاً         ولوحظ. التقين، والتطهري 
 وإمنا وسيلة لإلفراج األسرع،     ١- ٥ املبادئ الرئيسية ليس مبثابة طريق خمتصر لتنفيذ املادة          خمتلفالنوعية تستوعب   

  . مناطق ملغومةباعتبارها يف وقت ما أبلغ عنها وبثقة، عن املناطق اليت 
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تنطوي على أبعاد جنسانية مهمة تتمثل ، ذُكّر بأن األعمال املتعلقة باأللغام ٥ نوعية تنفيذ املادة وخبصوص  - ٥١
ولوحظ بصفة . ء والرجال والفتيات والصبيان تأثرياً خمتلفاًفحواها األساسية يف أن األلغام األرضية تؤثر على النسا

 وأننساين يف األعمال املتعلقة باأللغام ينبغي أن يتوخى حتقيق فوائد جلميع أفراد اجملتمع              اجلبعد  الخاصة أن إدماج    
 وأن  ، أو مكلفـاً   يكون معقّداً ينبغي أن   يفضي إليها، وأن دمج القضايا اجلنسانية يف األعمال املتعلقة باأللغام ال            

 نقص املوارد   بل إن  احلواجز الرئيسية أمام دمج القضايا اجلنسانية يف أنشطة إزالة األلغام،            يستالثقافة والتقاليد ل  
 العوائق الفعلية، كما لوحظ أن دمج القضايا اجلنسانية ال يقتصر على جمرد توظيف النساء                هي واملعارف واإلرادة 

  .اهم ببساطة يف ترسيخ القوالب النمطية اجلنسانية هذا التركيز غالباً ما يسألن

، فإن من املسلم به التثقيف مبخاطر األلغاموقد جرى التذكري بأنه إذا كانت االتفاقية ال تتضمن مصطلح   - ٥٢
ولوحظ أن التجربة امليدانية قد أثبتت أنه مىت ُنفّـذت           .)٤(أهنا حتتوي التزامات شىت تتصل بالتثقيف هبذه املخاطر       

يات التثقيف مبخاطر األلغام وإزالة األلغام كجزء ال يتجزأ من األعمال املتعلقة باأللغام، فإن أثـر التثقيـف                  عمل
التحدي ال يزال قائما لتنفيذ الربامج امليدانية لإلجـراءات         ولوحظ كذلك أن    . معامل الضرر مبخاطر األلغام هو    

  . التثقيف مبخاطر األلغام وإزالة األلغام كأنشطة منفصلةاملتعلقة باأللغام كمجموعة حمكمة، بدال من تنفيذ عمليات

وشارك ممثلو عدة دول أطراف يف حلقة عمل تتعلق بتكنولوجيات العمل على إزالة األلغام ُعقـدت يف                   - ٥٣
 واستضافها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية ودائرة األمم املتحدة لألعمال ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
التكنولوجيات واملنهجيات املطبقة يف جمـال      وتناولت حلقة العمل جمموعة من املواضيع املتعلقة ب       . لقة باأللغام املتع

إزالة األلغام ألغراض إنسانية، مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز عملية اإلفراج عن األراضـي                
ادلة خالل حلقة العمل أن جهوداً قد بذلت يف إطار عدد           وقد بينت املعلومات املتب   . بواسطة عمليات املسح التقين   

من برامج إزالة األلغام ألغراض إنسانية يف سبيل حتسني دمج استخدام اآلالت يف أعمال هذه الربامج فضالً عـن              
  . تركيزها املطرد على استخدام التكنولوجيات القائمة

  عراضي الثايناألولويات للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االست

 سوف يكون أكـرب حتـدٍّ ينبغـي         ٥يف سياق التذكري بأن املؤمتر االستعراضي األول قد أكد أن تنفيذ املادة               - ٥٤
  :التصدي له يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، ينبغي للدول األطراف إعطاء األولوية ملا يلي

، ينبغي جلميع الدول األطراف اليت تعكف على تنفيـذ          ٥يذ املادة   لتيسري إحراز تقدم يف تنف      ‘١‘
 أن تقدم، كما هو مطلوب، تقارير عن مواقع مجيع املناطق امللغومة املشمولة بواليتها          ٥املادة  

أو اخلاضعة لسيطرهتا، واليت حتتوي أو يشتبه باحتوائها ألغاماً مضادة لألفراد، وعن التقـدم              
 من تطهري تلك املناطق أو اإلفراج عنها، علـى حنـو يكفـل زوال              احملرز يف ضمان االنتهاء   

وُتـشجَّع الـدول   . خطورهتا الناجتة عن وجود أو االشتباه بوجود ألغام مضادة لألفراد فيها          
                                                      

التوعيـة  "، استعاضت األوساط العاملة يف جمال مكافحة األلغام عن مـصطلح            ٢٠٠٠يف عام    )٤(
حلسن وصف اجملموعة الكبرية من األنشطة اليت ال تتعلق بإزالة          " التثقيف مبخاطر األلغام  "مبصطلح  " مبخاطر األلغام 

عملية حتديد األولويات، وتكفل للمستفيدين أن يكون هلم صوت يف هـذه العمليـة،              األلغام واليت تستند إليها     
  .وتساعد على تقليص األضرار اجلسدية قبل بدء عملية التطهري
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األطراف املعنية على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للقيام على حنو فعال بـإدارة املعلومـات               
اطق اليت كان مبلغاً عنها كمناطق ملغومة وإلبـالغ الـدول           املتعلقة بالتغيريات يف حالة املن    

  .األطراف األخرى واجملتمعات املعنية داخل بلداهنا بتلك التغيريات
لضمان اإلفراج السريع والفعال واملأمون عن األراضي امللغومة، ُتشجَّع الدول األطراف اليت   ‘٢‘

 على النحو املطلوب، اجملموعة      على وضع خطط وطنية تستخِدم،     ٥تعكف على تنفيذ املادة     
الكاملة من الطرائق املتاحة، عالوة على التطهري، لإلفراج عن األراضي، بينما ُتشّجع الدول             

 على أن تبّين يف طلباهتـا، وفقـاً         ٥األطراف اليت تقوم بإعداد طلبات متديد يف إطار املادة          
رائق اإلفراج عن األراضـي     ، الكيفية اليت سيطبق هبا التطهري وغريه من ط        )د(٤- ٥للمادة  

  .هبدف الوفاء بالتزاماهتا خالل فترة التمديد املطلوبة
ُتشجَّع الدول األطراف اليت تقدم املساعدة يف األنشطة املتعلقة باأللغام على ضمان أن يسهل   ‘٣‘

الدعم املقدم تطبيق اجملموعة الكاملة من إجراءات اإلفراج عن املناطق امللغومة، إضافـة إىل             
  . راء التطهريإج

   مساعدة الضحايا- رابعاً 
لقد استمر التركيز بشكل أكرب، منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، على حتمل املـسؤوليات جتـاه                  - ٥٥

 مئات - ضحايا األلغام األرضية من قبل الدول األطراف اليت أعلنت أهنا املسؤولة الرئيسية فيما يتعلق بأعداد كبرية 
، من  األردنومنذ انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، أوضح        . جني من األلغام األرضية    من النا  - أو آالف   

، أنه يتحمل أيضاً املسؤولية جتاه أعـداد        ٥ يف إطار املادة     ٢٠٠٨مارس  /خالل طلب التمديد الذي قدمه يف آذار      
دابري الشفافية األويل الـذي     ، من خالل تقرير ت    العراقوعالوة على ذلك، أوضح     . كبرية من الناجني من األلغام    

 دولة ٢٦وبذلك تكون .  أنه يتحمل أيضاً املسؤولية جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام٧قدمه مبوجب املادة 
 من النـاجني مـن    -  مئات أو آالف     - طرفاً قد أعلنت اآلن حتملها املسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بأعداد كبرية            

إثيوبيا، واألردن، وإريتريا، وأفغانـستان، وألبانيـا، وأنغـوال،         : لدول األطراف هي  األلغام األرضية، وهذه ا   
وأوغندا، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتـشاد، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،              

بوديا،  بيساو، وكرواتيا، وكم- والسلفادور، والسنغال، والسودان، وصربيا، وطاجيكستان، والعراق، وغينيا 
هذه الدول هـي    "، فإن   خطة عمل نريويب  وعلى حنو ما جاء يف      . وكولومبيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا، واليمن   

املسؤولة بالدرجة األوىل عن اإلجراءات الواجب اختاذها وهي يف ذات الوقت الدول اليت لديها أكرب االحتياجات                
  ". والتوقعات للحصول على املساعدة

 دولة، بدعم ٢٦لثامن للدول األطراف، ظلت جهود هذه الدول األطراف البالغ عددها    ومنذ االجتماع ا    - ٥٦
من دول أطراف أخرى، تسترشد باإلطار الواضح املتعلق مبساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية، وهو اإلطار الذي                

  :ليةوافق عليه املشاركون يف املؤمتر االستعراضي األول والذي يتضمن املبادئ الرئيسية التا

النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام األرضية ينبغي أال يفضي إىل القيام جبهود ملـساعدة       "أن    ‘١‘
  ؛"الضحايا على حنو يستبعد أي شخص مصاب أو معوق بأي طريقة أخرى
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ال يقتضي تطوير جماالت أو ختصصات جديدة، وإمنا يـستلزم أن           " أن تقدمي املساعدة للضحايا   "  ‘٢‘
عاية الصحية واخلدمات االجتماعية القائمة وبرامج إعـادة التأهيـل واألطـر            تكون لنظم الر  

 مبن فيهم ضحايا - التشريعية واملتعلقة بالسياسات العامة مالئمة لتلبية احتياجات مجيع املواطنني    
  ؛"األلغام األرضية

 واخلـدمات   أن مساعدة ضحايا األلغام األرضية ينبغي أن ُتعترب جزءاً من نظم الصحة العامـة             "  ‘٣‘
  ؛"االجتماعية، واألطر املتعلقة حبقوق اإلنسان املتوفرة يف بلد ما

تقدمي املساعدة الوافية للناجني من األلغام األرضية ينبغي أن ُينظر إليه ضمن سياق أوسـع               "أن    ‘٤‘
  ".يشمل التنمية والتخلف

خطة عمل   من   ٣٩ إىل رقم    ٢٩م  واسترشاداً باستنتاجات املؤمتر االستعراضي األول وباإلجراءات من رق         - ٥٧
 االقتصادي الدعم - ، قدم الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي نريويب

أجل وضع أهداف حمددة، وقابلة للقياس واإلجناز،  دولة من ٢٦والتشجيع إىل الدول األطراف املعنية البالغ عددها 
، أو من أجل توضيح كيفية منياً، ووضع خطة عمل لتحّمل مسؤولياهتا عن مساعدة الضحاياوذات صلة، وحمددة ز

تناول االلتزامات مبساعدة الضحايا يف السياسات والربامج املتعلقة مبساعدة مجيع األشخاص املعوقني، يف الفتـرة               
ي للواقع املتمثل يف أنه منذ هناية       وقد ُبذل جهد خاص للتصد    . املمتدة حىت املؤمتر موعد انعقاد االستعراضي الثاين      
 دولة طرفاً كانت معنية يف ذلك       ٢٤ دول أطراف من أصل      ١٠االجتماع الثامن للدول األطراف، مل تقم سوى        

أو تنفيذ خطة عمـل     /الوقت بوضع عملية مشتركة بني الوزارات أو الشروع يف هذه العملية من أجل صياغة و              
الدول األطراف ردا بشأن األهداف احملددة والقابلة للقياس واإلجناز وذات          ومل يقدم بعض    . شاملة لبلوغ أهدافها  

وعالوة على . الصلة واحملّددة زمنياً، ومل ُيوضح بعضها ما هو معروف أو غري معروف عن حالة مساعدة الضحايا          
ة الضحايا، وكان ذلك، مل تراع يف بعض احلاالت اخلطط الوطنية األوسع نطاقاً عند وضع األهداف املتعلقة مبساعد

بعض الدول األطراف يفتقر إىل القدرات واملوارد الالزمة لوضع األهداف واخلطط الوطنية وتنفيذها، ويف حاالت       
أخرى كان التعاون حمدوداً بني مراكز األعمال املتعلقة بإزالة األلغام والوزارات املعنية وغريها من اجلهات الفاعلة   

  .الرئيسية يف جمال قطاع اإلعاقة

، أقر الرئيسان املتشاركان بأن التغلب على هذه املصاعب يتطلب عمالً مكثفـاً علـى               ٢٠٠٥ومنذ عام     - ٥٨
وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، مستفيدة من مساعدة ويف هذا الصدد، واصلت . الصعيد الوطين يف الدول األطراف املعنية

م للعمليات الوطنية املشتركة بني الوزارات بغية متكـني         أستراليا وسويسرا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا، تقدمي الدع      
تلك الدول األطراف اليت حّددت أهدافاً جيدة من وضع وتنفيذ خطط جيدة، ومساعدة تلك الدول األطراف ذات                 
األهداف الغامضة على وضع أهداف أكثر حتديداً، ومساعدة الدول األطراف اليت كانت األقل اخنراطاً يف األعـوام                 

وقدمت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية .  يف عملية وضع األهداف واخلطط على أن تفعل ذلك٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
   دولـة أو عرضـت عليهـا ذلـك،        ٢٦قدراً من الدعم لكل دولة طرف من الدول األطراف املعنية البالغ عددها             

وروندي، والبوسنة واهلرسـك،  كما أجرت زيارات لدعم العمليات إىل إثيوبيا، واألردن، وأفغانستان، وأوغندا، وب          
  .وتايلند، وتشاد، ومجهورية الكنغو الدميقراطية، والسنغال، وطاجيكستان، وكمبوديا
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ففي حني مل تباشر مجيع الدول . وجيري إحراز تقدم، بدرجات متفاوتة، من قبل مجيع الدول األطراف املعنية  - ٥٩
وقُدمت تقارير عن جل    . ىل حد ما على وضع أهداف     األطراف عملية مشتركة بني الوزارات، فقد عملت مجيعها إ        

 االقتـصادي،   - هذا التقدم احملرز إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتمـاعي               
 دولة تقارير ٢٦ دولة طرفاً من أصل الدول املعنية عندئذ وعددها ١٨، حيث قدمت ٢٠٠٨يونيه /املعقود يف حزيران

وعن طريق هذه التقارير التحديثية واملعلومات اليت       . خطة عمل نريويب  ثية بشأن تطبيق األحكام ذات الصلة من        حتدي
أو وضع  /قدمتها تلك الدول األطراف بطرق أخرى، أبلغت مجيع تلك الدول عن التقدم احملرز يف تعزيز األهداف و                

رفاً قدمت تقارير حتديثية حمددة عن التقدم احملرز يف          دولة ط  ١٣اخلطط أو تنقيحها أو تنفيذها، ومن بني تلك الدول          
  . بلوغ األهداف أو وضعها

ويف هذا الصدد، ذُكّر بأن . وقد أعاق نقص املوارد املالية إمكانات إحراز التقدم يف بعض الدول األطراف  - ٦٠
عادة إدماجهم يقع علـى     الدول األطراف القادرة على تقدمي املساعدة يف إطار رعاية ضحايا األلغام وتأهيلهم وإ            

وأُبرزت أمهية ضـمان إدراج مـساعدة       . خطة عمل نريويب  عاتقها واجب تلك املساعدة وقد تعهدت بذلك يف         
يف جدول أعمـال مناقـشات      ) يف سياق اجلهود العامة الرامية إىل تلبية احتياجات األشخاص املعوقني         (الضحايا  

  .عنيةالتعاون اإلمنائي الثنائية مع الدول األطراف امل

حصل املزيد من التطورات فيما يتـصل       ،  خطة عمل نريويب   من   ٣٣ املتعلقة باإلجراء رقم     وخبصوص املسائل   - ٦١
فقـد  . رضـية  مبن فيهم الناجون من األلغام األ      املعوقنيقوق األشخاص   حطار املعياري الذي حيمي ويكفل احترام       باإل

ؤولية الرئيسية جتاه أعداد كبرية من الناجني مـن األلغـام     دولة أعلنت حتملها املس    ٢٦ دولة طرفاً من أصل      ١٦قامت  
وقد قام . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠األرضية بتوقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت فُتح باب التوقيع عليها يف           

قـوق   دول من الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد بـالتوقيع علـى اتفاقيـة ح                 ١١٣ما جمموعه   
 دول أعلنت حتملها املسؤولية الرئيسية جتاه أعداد كبرية مـن           ٧وصدقت على هذه االتفاقية     . األشخاص ذوي اإلعاقة  

 .األردن وأوغندا وبريو وتايلند والسلفادور وكرواتيا ونيكـاراغوا        وهذه الدول هي     - الناجني من األلغام األرضية     
وتنطوي االتفاقية  . أبريل/ نيسان ٣ أعقاب التصديق العشرين عليها يف        يف ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣وقد بدأ نفاذ االتفاقية يف      

، وذلك بإدراج مسألة مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقيةإزاء  هنج أكثر انتظاماً واستدامة   اتباع تشجيععلى إمكانيات   
  .رة أعماألشخاص ذوي اإلعاقة بصوب املتعلقني والتخطيط ة للسياسوسعمساعدة الضحايا يف السياق األ

، فقد اسُتفيد من جتربة تنفيذ اتفاقية حظر األلغام خطة عمل نريويب من ٣٣وفيما خيص أيضاً اإلجراء رقم   - ٦٢
املضادة لألفراد يف وضع اتفاقية الذخائر العنقودية من خالل إدراج أحكام قانونية جتّسد النهج االستراتيجي للدول 

وعالوة على ذلك، سـعت األطـراف       . ألفراد إزاء مساعدة الضحايا   األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة ل      
السامية املتعاقدة يف الربوتوكول اخلامس التفاقية األسلحة التقليدية إىل حتقيق تقدم يف زيادة االتساق يف مساعدة                

  . ، باالستناد إىل جتربة اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفرادضحايا األسلحة التقليدية

وحظ أن إدراج مساعدة الضحايا يف السياق األوسع للجهود املتصلة باإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات              وقد ل   -٦٣
االجتماعية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتنمية وحقوق اإلنسان ينبغي أن توفر اخلدمات والبنية األساسية والسياسات               

كما ُسلّط الضوء   . ف النظر عن سبب اإلعاقة، وتلبية احتياجاهتم      الرامية إىل إعمال حقوق مجيع األشخاص املعوقني، بصر       
على أن اإلطار املوضوع ملساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية ينطبق أيضاً على إعمال حقوق ضـحايا املتفجـرات مـن                
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كان للجنة الدائمـة    ودعا الرئيسان املتشار  . خملفات احلرب، مبا يف ذلك الذخائر الفرعية غري املنفجرة، وتلبية احتياجاهتم          
 االقتصادي الدول األطراف إىل جتنب ازدواجية اجلهود لدى تنفيذ          -املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي       

  .صكوك أخرى ذات صلة من صكوك القانون الدويل فيما يتعلق مبساعدة الضحايا

صد وتعزيز التقـدم يف حتقيـق أهـداف         ر"، املتمثل يف    خطة عمل نريويب   من   ٣٧وعمالً باإلجراء رقم      - ٦٤
، يواصل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا بذل جهودمها الرامية إىل             "مساعدة الضحايا 

التغلب على حتدي وضع مقاييس ومؤشرات واضحة للتقدم احملرز سعياً إىل حتقيق هـدف مـساعدة الـضحايا                  
ساعدة الدول األطراف خالل الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي           ومل. املنصوص عليه يف االتفاقية   

الثاين، وضع الرئيسان املتشاركان جمموعة من املؤشرات ميكن استخدامها بطرق شىت لبيان الـدرجات النـسبية                
خطة ات ذات صلة يف     وتستند املؤشرات إىل إجراء   . للتقدم يف بلوغ األهداف الرئيسية املتعلقة مبساعدة الضحايا       

 ذلك ألن تلك اإلجراءات هي معايري األداء اليت اتفقت الدول األطراف على أن تقيس على أساسها                 عمل نريويب 
ولوحظ أن تلك املؤشرات ميكن أن تكّمل على حنـو مفيـد            . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥التقدم احملرز يف الفترة بني عامي       

  .اعدة الضحايا حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاينأهداف الدول األطراف لتقييم التقدم احملرز يف مس

، شارك يف اجتماعات اللجان الدائمـة املعقـودة يف          خطة عمل نريويب   من   ٣٨ومتاشياً مع اإلجراء رقم       - ٦٥
  . خبرياً معوقاً، مبن فيهم خبري كان عضوا يف وفد إحدى الدول األطرف١١ ما ال يقل عن ٢٠٠٨يونيه /حزيران

 بضم مهنيني   ٢٦ دولة طرفاً معنية من أصل       ١٤ قامت   خطة عمل نريويب   من   ٣٩ مع اإلجراء رقم     شياًومتا  - ٦٦
متخصصني يف جماالت الصحة أو إعادة التأهيل أو اخلدمات االجتماعيـة أو اإلعاقـة إىل وفودهـا املـشاركة يف                    

لى أفضل وجه ممكن من الوقت الذي وبغية االستفادة ع. ٢٠٠٨يونيه /اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف حزيران
خيصصه هؤالء اخلرباء للمشاركة يف األعمال املتعلقة باالتفاقية، نظّم الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمـة املعنيـة                 

 االقتصادي برناجماً موازياً الجتماعات اللجان الدائمة خمصصاً هلؤالء - مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي 
وقد منّى هذا الربنامج معارف اخلرباء املشاركني بشأن مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية وبعناصر رئيسية               . املهنيني

يف جمال مساعدة الضحايا، كما أبرز مكانة مساعدة الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقـة والرعايـة الـصحية                  
، ٢٠٠٤ساسية اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف عـام  واخلدمات االجتماعية والتنمية، وأعاد تأكيد أمهية املبادئ األ     

 اخلرباء ٢٠٠٤واستجابةً للمقترحات اليت قدمها يف عام    . وأتاح للخرباء فرصة تقاسم التجارب على املستوى الوطين       
املشاركون يف الربامج املوازية اليت سبقت انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، أنشأت وحدة دعم االتفاقيـة،                
ضمن مركز التوثيق التابع لالتفاقية، قسماً معنياً باملوارد املخصصة ملساعدة الضحايا، واستكملت قائمة مرجعيـة               

. وضع أهداف حمددة، وقابلة للقياس واإلجناز، وذات صلة، وحمددة زمنياً، إىل جانب خطة عمل وطنيةللمساعدة يف 
  .ضحايا يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراددليال لفهم مساعدة الوحدة دعم االتفاقية أيضا ووضعت 

  األولويات للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين

على الرغم من االجنازات اليت حتققت منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، ينبغي للدول األطراف أن تواصل   - ٦٧
امات املقطوعة من خالل االتفاقية ويف املؤمتر االستعراضي األول ولألعمال الـيت            تعميق فهمها للمبادئ املقبولة وااللتز    

 االقتصادي، وال سيما عـن      - قامت هبا منذ ذلك الوقت اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي             
  :ثاين، ملا يليطريق إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي ال
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نظراً ألن التقدم يف مساعدة الضحايا جيب أن يكون حمدداً وقابالً للقياس ومقيداً زمنياً، وأن                 ‘١‘
من املنطقي أن يكون على فرادى الدول األطراف أن تقرر التدابري احملددة وفقاً لظروفهـا               

 لتقييم التقدم احملرز    املتنوعة، ينبغي للدول األطراف املعنية اليت مل تعرض بعد طريقة واضحة          
  . فيما يتصل مبساعدة الضحايا، أن تبادر إىل ذلك حبلول موعد املؤمتر االستعراضي الثاين

عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية، ينبغي للدول األطراف املعنية وتلك               ‘٢‘
الستعراضي األول، ال سـيما بـإدراج   اليت ُتساعدها، تطبيق التفامهات اليت اعُتمدت يف املؤمتر ا      

مساعدة الضحايا يف السياق األوسع للتنمية وحتديد مكاهنا كجزء من املسؤوليات القائمة للدول             
  .يف جماالت الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية وإعادة التأهيل وأُطر حقوق اإلنسان

ضية، ينبغي للدول األطراف املعنيـة      عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األر         ‘٣‘
وتلك اليت ُتساعدها أن ُتذكّر بضرورة تعزيز اهلياكل القائمة للدول لضمان استمرار جهود             
مساعدة الضحايا على املدى الطويل، مبا أن احلاجة إىل حتقيق هـدف مـساعدة الـضحايا                

  .ستستمر فترة طويلة بعد االنتهاء من تنفيذ األهداف األخرى لالتفاقية
عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية، ينبغي للدول األطراف املعنيـة               ‘٤‘

وتلك اليت ُتساعدها أن ُتذكّر بأن إعمال حقوق األشخاص املعوقني وتلبية احتياجاهتم يتطلبان 
واجلهات اتباع هنج جامع ال ميكن حتقيقه إال عن طريق التعاون والتنسيق بني مجيع الوزارات               

  .الفاعلة املعنية يف جمال اإلعاقة، مبا يشمل األشخاص املعوقني
ينبغي للدول األطراف أن تواصل تعزيز مشاركتها يف األعمال املتعلقة باالتفاقية على املستويني               ‘٥‘

الوطين ومتعدد األطراف عن طريق اخلرباء يف جماالت الرعاية الصحية وإعادة التأهيل واحلقوق         
اإلعاقة، وأن تبذل املزيد من اجلهود لضمان إشراك الناجني من األلغام األرضية بصورة املتصلة ب

  .فعالة يف التخطيط الوطين ومسامهتهم يف املداوالت حول املسائل اليت هتمهم
عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية، ينبغي للدول األطراف املعنية أن   ‘٦‘

وينبغي هلا أن تكفل    . ا حبسب ما ميكن اجنازه وما من شأنه أن حيدث فرقاً كبرياً           حتدد أولوياهت 
ختصيص وزارات املالية التابعة هلاً ميزانيات لتغطية تكاليف اخلدمات اخلاصـة باألشـخاص             

وينبغي للدول األطراف القادرة على املساعدة أن تدعم بناء القدرات الوطنيـة يف             . املعوقني
  .ولوية بالنسبة إىل الدولة املتلقيةاجملاالت ذات األ

بغية قياس التقدم احملرز منذ املؤمتر االستعراضي األول قياساً فعلياً ووضع استراتيجيات سليمة   ‘٧‘
ستعراضي الثاين، ينبغي للدول األطراف والدول اليت تـشاطرها         للفترة اليت تعقب املؤمتر اال    

ذه االتفاقية، على أن تكـون املعلومـات        أهدافها، أن حترص، بروح التعاون اليت طبعت ه       
  املتعلقة بالتنفيذ الوطين هلدف مساعدة الضحايا املنصوص عليه يف االتفاقية شاملة بأقـصى             

  .ما ميكن حبيث تعكس حقيقة ما جيري على أرض الواقع
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   مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية- خامساً 
   التعاون واملساعدة- ألف 

 اليت تسمح للدول األطراف بطلب متديد الفترة املطلوبة للوفاء ٥إن استخدام، للمرة األوىل، أحكام املادة   - ٦٨
بالتزامها بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املزروعة قد سلط الضوء على ضرورة امتثال الدول األطراف التزاماهتا 

، أفادت  ٢٠٠٨الدول األطراف اليت قدمت طلبات متديد عام        ومن  . مبساعدة اآلخرين إن كانت قادرة على ذلك      
األردن وإكوادور والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتـشاد وزمبـابوي والـسنغال وكرواتيـا              ( دولة   ١٢

إىل أهنا ستحتاج إىل املساعدة الدولية إلمتام التنفيذ خالل فترة التمديد املطلوبة            ) وموزامبيق ونيكاراغوا واليمن  
، بدورها عن احلاجة إىل     ٥وإضافة إىل ذلك، أعربت دول أطراف أخرى، ال تزال بصدد تنفيذ املادة             . هبااخلاصة  

 .مساعدة مستمرة من اجملتمع الدويل

 الضوء أيضاً على زيادة احتماالت تدفق املـساعدة إىل الـدول            ٥وسلطت عملية التمديد يف إطار املادة         - ٦٩
 الوفاء بالتزاماهتا واليت تربهن على اإلشراف الوطين على العمليـة وتقـيم    األطراف اليت تسعى بصفة مستعجلة على     

 . يف أقصر وقت ممكن٥هياكل وطنية فعالة إلزالة األلغام وتضع خططاً لكفالة إمتام تنفيذ االلتزامات الواردة يف املادة 

وإمنا ما هو بصدد التغري هو      ولوحظ أن األموال املتدفقة من املاحنني إىل املستفيدين ليست بالضرورة أقل              - ٧٠
وجرى التأكيـد   . طرائق التمويل، حيث ازدادت أمهية دعم امليزانية والدعم القطاعي وتناقص التمويل املخصص           

على أن ذلك يقتضي ضمناً أن تعود القرارات النهائية بشأن الكيفية اليت سُيستخدم هبا متويل املساعدة اإلمنائيـة                  
لدرجة األوىل إىل البلدان املستفيدة، ويتطلب تفكرياً جديداً من اهليئات الوطنية إلزالة            املقدمة من دولة ماحنة ما با     

 .األلغام وجمموعات الدعوة فيما يتعلق بتأمني متويل كاف لتنفيذ االتفاقية

ملتعلقة األعمال ابالربط بني ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، أُبلغ عن إنشاء شبكة أخصائيني معنية            - ٧١
 ممارس يف جمـال األعمـال       ٢٠٠ومنذ ذلك الوقت، ما فتئت الشبكة تتوسع لتشمل أكثر من           . باأللغام والتنمية 

مركز جنيف الدويل إلزالة وإضافة إىل ذلك، منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، نشر . األلغام والتنميةاملتعلقة ب
 للمنظمات غـري    املتعلقة باأللغام والتنمية  ألعمال  ني ا لربط ب  مشروع مبادئ توجيهية ل    األلغام لألغراض اإلنسانية  

احلكومية اإلنسانية واإلمنائية، لفائدة مراكز األعمال املتعلقة باأللغام ووكاالت التعاون اإلمنائي الرمسي، ونظـم              
التصدي للفقر يف األوسـاط املتـضررة مـن         باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية اإلمنائية حلقة عمل حول          

وشجعت حلقة العمل على احلد من الفقر يف اجملتمعات احمللية          . ربط التنمية واألمن وخملفات الرتاع    : اعاتالرت
 .املتضررة من األلغام من خالل تعزيز التنسيق بني املنظمات املعنية باألعمال املتعلقة باأللغام واملنظمات اإلمنائية

عرب عن القلق من أن تعميم دعم األعمال املتعلقة باأللغام ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، مثة من أ  - ٧٢
ويف . يف الربجمة اإلمنائية ميكن أن ُيعرض للخطر إمكانية احلصول على متويل هذه األعمال وختصيص تلك األموال               

، مبناسبة الـذكرى الـسنوية      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣هذا السياق، دعا قرار الربملان األورويب املؤرخ        
عاشرة لالتفاقية، املفوضية األوروبية إىل تأكيد تصميمها واستمرارية مساعيها لتقدمي املساعدة املالية إىل اجملتمعات ال

احمللية واألفراد املتضررين من األلغام املضادة لألفراد تأكيداً تاماً عن طريق مجيع األدوات املتاحة من أجل إعـادة                
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راد يف امليزانية ألغراض متويل األعمال املتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا          إدراج باب خاص باأللغام املضادة لألف     
 .وتدمري املخزونات املطلوبة من الدول األطراف واليت ال ميكن متويلها عن طريق أدوات التمويل اجلديدة

ق فعالية وُسلط الضوء من جديد على احلاجة أكثر من أي وقت مضى إىل كفالة إنفاق املوارد بأكثر الطر  - ٧٣
وقد سعى فريق االتصال    . وكفاءة، وال سيما من خالل فريق االتصال النروجيي املعين باالستخدام املنسق للموارد           

على وجه اخلصوص إىل زيادة معرفة وفهم وتطبيق كل األساليب لتحقيق التنفيذ الكامل والكفؤ والسريع للمادة                
 . ، مبا يف ذلك عن طريق الوسائل غري التقنية٥

ويشمل هـذا النـهج     .  للتعاون يف جمال مساعدة الضحايا     من شقني ولوحظ من جديد أمهية اتباع هنج         - ٧٤
املساعدة اليت تقدمها املنظمات املتخصصة أو اليت تقدم من خالهلا واليت تستهدف حتديداً الناجني مـن األلغـام                  

 فيها التعاون اإلمنائي إىل ضمان      ج متكاملة يهدف  ُهوغريهم من جرحى احلرب، واملساعدة على شكل نُ       رضية  األ
 .حقوق مجيع األفراد، مبن فيم األشخاص ذوو اإلعاقات

مرة أخـرى أن التعـاون      ) بيالروسوأوكرانيا   (٤وأوضحت دولتان من الدول األطراف تنفذان املادة          - ٧٥
 .واملساعدة أساسيان للوفاء بااللتزامات

 يف  ، إن أمكنها ذلك،   االستمرار يهيب بالدول األطراف      الذي خطة عمل نريويب،   من   ٤٦وعمالً باإلجراء     - ٧٦
املتعلقة باأللغام، حسب االقتضاء، من أجل مساعدة السكان املتأثرين يف املناطق اخلاضـعة لـسيطرة               عمال  دعم األ 

 غري الدول، وال سيما يف املناطق اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة وافقت على االلتزام بقواعد  منجهات فاعلة مسلحة
موقعة على صـك     ،)٥(، ذُكر أن جهود املساعدة قادت إىل قيام سبع جهات فاعلة مسلحة من غري الدول              التفاقيةا

 .االلتزام يف إطار مبادرة نداء جنيف، بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد منذ االجتماع الثامن للدول األطراف

 لثاينأولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي ا

 بأن خطة عمل نريويبالتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف على نفسها يف وعند اإلشارة إىل االلتزامات   - ٧٧
املؤمتر حىت  تتعاون فيما بينها ويساعد بعضها البعض، ينبغي للدول األطراف أن تعطي األولوية يف الفترة املمتدة                

 :االستعراضي الثاين ملا يلي

ُتذَكِّر اجملتمع  ىل موارد خارجية    إدد كبري من الدول األطراف      لة املستمرة لع  نظراً لكون احلا    ‘١‘
، ينبغي للدول األطراف "مسألة من مسائل املاضي"الدويل بأن األلغام املضادة لألفراد ليست 

  . من االتفاقية٦ مبوجب املادة التزاماهتالوفاء بعلى ذلك أن تركز بشكل متزايد على االقادرة 

                                                      

احلزب الدميقراطي لكردستان اإليرانية، وجبهة تشني الوطنية، وجبهة الهو         جبهة البوليزاريو، و   )٥(
اجلـيش  قوات الدفاع من أجل الدميقراطيـة، و      /للدفاع عن الدميقراطية  الدميقراطية، وبالد البنط، واجمللس الوطين      

  .الشعيب لتحرير السودان
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دول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة أن تعمل جبد لتيسري مبادرات التعاون بالربهنة             على ال   ‘٢‘
على اإلشراف الوطين على العملية، وإقامة هياكل وطنية فعالة إلزالة األلغام، ووضع خطط             

  . يف أقصر فترة ممكنة٥لكفالة إمتام تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 
ج إىل مساعدة للوفاء بالتزاماهتا أن تكفل تبوء األعمال املتعلقة على الدول األطراف اليت حتتا  ‘٣‘

باأللغام املكانة اليت تستحق يف األوليات اإلمنائية الوطنية ويف مناقشات التعـاون اإلمنـائي              
  . الثنائية مع الشركاء اإلمنائيني

املـساعدة   أوضحتا أن التعـاون و     ٤نظراً لكون دولتني من الدول األطراف تنفذان املادة           ‘٤‘
املعنية أن ينبغي جلميع الدول األطراف أساسيان لوفائهما بالتزاماهتما املتعلقة بتدمري املخزون، 

بأن تتعاون من أجل  ٦طرف تقدم وتتلقى مساعدة مبوجب أحكام املادة تذكر تعهد كل دولة 
  .ضمان التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليها

ألطراف اليت جتد يف نفسها القدرة على مواصلة اإلبالغ عن التدابري العمليـة             ينبغي للدول ا    ‘٥‘
يف املناطق اخلاضعة لـسيطرة جهـات   اليت اختذهتا لدعم أو تشجيع األعمال املتعلقة باأللغام        

  . من خطة عمل نريويب٤٦، أن تفعل ذلك وفقاً لإلجراء فاعلة مسلحة من غري الدول

 وماتالشفافية وتبادل املعل - باء 

منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، قدمت ست دول أطراف، هي إثيوبيا وإندونيسيا وباالو وسـان                 - ٧٨
ومن مث أصـبح  . ٧ من املادة ١تومي وبرينسييب والعراق والكويت، تقارير أولية عن تدابري الشفافية وفقاً للفقرة         

 .، مل متتثل بعد هلذا االلتزامستوائية وهاييتالرأس األخضر وغامبيا وغينيا االهناك أربع دول أطراف، هي 

 ٥٦،  للدول األطرافثامنختام االجتماع ال، كانت هناك، يف    ٧ من املادة    ٢وفيما يتعلق بامتثال الفقرة       - ٧٩
وإضافة إىل ذلك، بلغ املعدل .  على النحو املطلوب٢٠٠٦عام اً حمدثاً عن تدابري الشفافية لتقريرمل تقدم دولة طرفاً 

ويف عـام   .  يف املائة تقريبـاً    ٦٠، نسبة    للدول األطراف  ثامنختام االجتماع ال  ، يف   ٢٠٠٧م لإلبالغ يف عام     العا
 على النحو املطلوب، وهذه الدول      ٢٠٠٧ دولة طرفا تقريراً حمدثاً عن تدابري الشفافية لعام          ٥٧، مل تقدم    ٢٠٠٨

ة، وباراغواي، وبربادوس، وبروين دار السالم، وبليز، أنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأنغوال، وبابوا غينيا اجلديد: هي
وجامايكـا،  ليـشيت،  - وتيموروبنما، وبوتان، وبوتسوانا، وبوليفيا، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو،        

جزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، واجلمهورية الدومينيكية، وجيبويت، وسان جزر سليمان، وجزر البهاما، و
نسييب، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسـانت لوسـيا، والـسلفادور،              يبرتومي و 

وسوازيلند، وسرياليون، وسيشيل، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وغينيا، والفلـبني، وفيجـي،             
زيا، ومـالوي، وملـديف،     يا، وليسوتو، ومايل، ومالي   ري، وليب سوالكامريون، وكوستاريكا، والكونغو، وكرييبا   

، ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨وحىت  . وهندوراسونيوي،  والنيجر، ونيجرييا،    وموزامبيق، وناميبيا، وناورو،  
 . يف املائة ٥٨  نسبة٢٠٠٨ بلغ املعدل اإلمجايل لإلبالغ يف عام
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 أولية   عن تقدمي تقارير   وشدد االجتماع الثامن للدول األطراف على أنه ينبغي للدول األطراف املتخلفة            - ٨٠
 تغطي العام السابق، تقدمي تقاريرها على وجه        ٢٠٠٧عام  حمدثة  شفافية وتلك اليت مل تقدم معلومات       عن تدابري ال  
حتديثا   سنوياًجتري الدول األطراف على خطة عمل نريويب من ٥٢وإضافة إىل ذلك، يشجع اإلجراء . االستعجال

 واإلبالغ إىل أقصى حد ممكن بوصفه أداة للمساعدة علـى          ٧دمة مبوجب املادة    الشفافية املق لتقاريرها عن تدابري    
 فيها على الدول األطراف تدمري خمزونـات األلغـام، أو     يتعنيتنفيذ االتفاقية، وال سيما يف احلاالت اليت ال يزال          

من التدابري املشار إليها يف املادة مة، أو مساعدة ضحايا األلغام، أو اختاذ تدابري قانونية أو غريها وتطهري املناطق امللغ
 أهنا احتفظت بألغام مـضادة      ، يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف      أبلغت، اليت   ٧٧ل الدول ا بني  من  و. ٩

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨حىت  قدمت كل واحدة من هذه الدولة،       ،  ٣مبقتضى املادة   لألفراد ألغراض مسموح هبا     
 ،الشفافية تغطي السنة السابقة حول هذه املسألةتدابري  عن ٢٠٠٨عام املطلوب يف ، معلومات على النحو ٢٠٠٨

إثيوبيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوتان، وبوتسوانا، وتوغو، وجنوب أفريقيـا، وجيبـويت،           : باستثناء الدول التالية  
وذكرت . هندوراسوالسلفادور، والكامريون، والكونغو، ومايل، ومالوي، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، و        

تفظ ، أنه ينتظر صدور قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد احملمجهورية الكونغو الدميقراطيةهي دولة طرف واحدة، 
 أهنما دمرتـا يف عـام       -  طاجيكستان و سورينام - من الدول األطراف    وأبلغت دولتان   . )٦(٣مبقتضى املادة   هبا  

وفضالً عن هذا، منذ االجتماع الثامن للـدول        . ٣مبقتضى املادة   هبا  فظ  ت مجيع األلغام املضادة لألفراد احمل     ٢٠٠٧
 ألول مرة أهنا مل حتتفظ بألغام -  سان تومي وبرينسييب، وباالو، والكويت -  األطراف، أبلغت ثالث دول أطراف

بألغـام  ول مرة أهنا احتفظت  أل-  العراق -  وأبلغت دولة طرف واحدة. ٣مبقتضى املادة لألغراض املسموح هبا   
عن أعداد األلغام املضادة لألفراد حمدثة  السادس معلومات التذييلوترد يف . ٣ املادة مبقتضىلألغراض املسموح هبا 

 . احملتفظ هبا واملنقولة ألغراض مسموح هبا

 باء وزاي من    ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، اعتمدت الدول األطراف تعديالت على االستمارتني            - ٨١
، عـن خمزونـات     خطة عمل نريويب   من   ١٥اإلجراء  عمالً ب الشفافية بغية تيسري اإلبالغ،     تدابري  منوذج اإلبالغ عن    

، ٢٠٠٨ عـام ويف  . ٤األلغام املضادة لألفراد اليت مت اكتشافها وتدمريها بعد انقضاء املوعد النهائي الوارد يف املادة               
للجنة الدائمة املعنية الرئيسان املتشاركان ودعا .  املعدل لتقدمي هذه املعلوماتمنوذج اإلبالغطاجيكستان استخدمت 

طراف إىل التطوع بتقدمي معلومات عن تدمري املخزونات اليت مل تكن معروفـة سـابقاً               بتدمري املخزونات الدول األ   
 .ي دولة طرف هذه الفرصةومل تنتهز أ. ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢يف املعقود واإلفادة من اجتماع اللجنة الدائمة 

اخلاصة وجيوز للدول األطراف أن تتبادل معلومات تتجاوز احلد األدىن املطلوب باستخدام االستمارة ياء                - ٨٢
 التالية ٤١ل ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، استخدمت الدول األطراف ا. ٧مبوجب املادة بتقدمي التقارير 

ر، و، وأفغانستان، وإكـواد   إستونياإثيوبيا، وإسبانيا، وأستراليا، و   : دمي تقاريرها لتقاالستمارة ياء كوسيلة طوعية     
وإيطاليا، وبلجيكا، وبنن، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتـشاد،           وأملانيا،  وألبانيا،  

يا، والـسنغال، والـسودان،     وزمبابوي، وسلوفاك وزامبيا،  ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والدامنرك، ورواندا،      
والسويد، وشيلي، والعراق، وفرنسا، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، وليتوانيا، وموريتانيا، والنرويج،           

                                                      

 قبل ذلك، أهنا ٢٠٠٨ مل تقدم تقريراً عن تدابري الشفافية عام -  بوتسوانا - أفادت دولة طرف أخرى  )٦(
 .٣تنتظر صدور قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة 
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 ٢٥ل  األطـراف ا    الدول استخدمتجمموع هذه البلدان،    ومن  . والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليابان، واليمن    
 عن املساعدة املقدَّمة لرعاية ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً التالية االستمارة ياء لإلبالغ

إثيوبيا، وإسبانيا، وأستراليا، وأفغانستان، وألبانيا، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبـريو، وتايلنـد،      : واقتصادياً
السنغال، والسودان، والعراق، وكرواتيا،    وزمبابوي، و وزامبيا،  وتركيا، وتشاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،      

 .وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، والنمسا، ونيوزيلندا، واليابان، واليمن

املعنية باحلالة  ، أتاح الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة       خطة عمل نريويب   من   ٥٥عمالً باإلجراء رقم    و  - ٨٣
فرصة إلجراء تبادل لآلراء والتجارب بشأن التنفيذ العملي        ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف   العامة لالتفاقية وتنفيذها  

، شـكلت املناقـشات   ٢وخبصوص املسائل املتعلقة باملادة . ٣ و٢ و١ملختلف أحكام االتفاقية مبا يف ذلك املواد       
 فرصة لتذكري الدول األطراف بنتـائج   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ إىل   ٢خالل اجتماع اللجنة الدائمة يف الفترة من        

 ،أسلحة تقليدية معينةاملتعلقة بتفاقية  االيف إطار   جرى   ،امات احلساسة َمسألة الصِّ  املتعلق مب   سنوات من العمل   عدة
وإضافة إىل ذلك، جرى . على حنو مينع تفجرها بفعل وجود شخصال ميكن تصميمها اليت صمامات الحدد والذي 

مصمم لالنفجار بفعل وجود شخص " أي لغم هراد بأنف اللغم املضاد لألفتذكري الدول األطراف أن االتفاقية تعرّ    
وأعربت بعض الـدول  ".  شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر       ىلعنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إ        

هذا التعريف حمظورة، بغض النظر عما إذا كان الغـرض          يف  األطراف عن رأي مفاده أن مجيع األلغام اليت تدخل          
 . آخر غري األلغام املضادة لألفرادماس يطلق عليها و ما إذا كانبات أ ضد املركموجهاًاألساسي الستخدامها 

 وبولنـدا أذربيجـان    ، هـي  من الدول غري األطراف   قدمت ثالث   ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف،        - ٨٤
ل ذات الصلة املشار إليهـا يف       تبادلت بولندا معلومات بشأن مجيع املسائ     و. اً طوعياً عن تدابري الشفافية     تقرير ،املغربو

 . األلغام املضادة لألفرادخمزوهنما من الشفافية بشأن تدابري معلومات عن مل تقدم أذربيجان وال املغرب و. ٧املادة 

 عمله من أجل زيادة الوعي بشأن ، الذي تنسقه بلجيكا،٧وواصل فريق االتصال غري الرمسي املعين باملادة   - ٨٥
 ٤ويف . للطلبات اخلاصة باملساعدةاً كجهة تنسيق هاماً دورلعب الشفافية و باإلبالغ عن تدابري زامات املتعلقةلتالا

 مجيع الدول األطراف يذكرها بالتزاماهتا، وخاصة باملوعـد          إىل ، كتب منسق فريق االتصال    ٢٠٠٨فرباير  /شباط
وفضالً عـن   . تشمل العام السابق   حمدثة معلومات    فيه تقدمأن  أبريل والذي ينبغي    / نيسان ٣٠النهائي احملدد يف    

 وكذا سبل مـساعدة     ٧وجب املادة   ية املقدمة مب  والسنوية  ولاألالتقارير   اجتمع فريق االتصال ملناقشة حالة       ذلك،
 ميكما سلط فريق االتصال الضوء على أمهية تقد. ٧وتشجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة     

 . الشفافية املتعلقة بتدابريتقاريرال يف ٧صلة املطلوبة يف املادة مجيع املعلومات ذات ال

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

استكماالً العتراف الدول األطراف بأن الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات يعتربان من األمور احلامسة               - ٨٦
لدول إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حـىت املـؤمتر       ذه ا ، ينبغي هل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥للوفاء بالتزاماهتا خالل الفترة     

 :االستعراضي الثاين القادم ملا يلي
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الشفافية وتلك اليت مل تقدم   تدابري  ينبغي للدول األطراف املتخلفة عن تقدمي تقارير أولية عن            ‘١‘
جه االسـتعجال،   تقاريرها على و  أن تقدم    تغطي العام السابق،     ٢٠٠٧عام  دثة  معلومات حم 

 .إذا لزم األمر هلذه الغايةاملتاحة  الدولية ةمستخدمة املساعد

 منـذ املـؤمتر     اطردم االشفافية تراجع ملعدل السنوي العام لإلبالغ عن تدابري        ا نظرا لتراجع   ‘٢‘
لى الوفاء بالتزاماهتـا    عبشكل متزايد   أن تركز   االستعراضي األول، ينبغي للدول األطراف      

أبريل / نيسان ٣٠حمدثة يف موعد أقصاه      من االتفاقية بأن تقدم معلومات       ٢- ٧مبوجب املادة   
 .من كل سنة

ليات غري الرمسية لتبادل املعلومـات      خمتلف اآل ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام          ‘٣‘
اسـتخداماً  ) مثل برنامج العمل ملا بني الدورات، واجتماعات فريق االتصال، وما إىل ذلك           (

دمي معلومات عن مسائل ليست مطلوبة حتديداً، ولكنها قد تساعد يف عملية التنفيذ لتقأفضل 
 .وتعبئة املوارد

 منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال -  جيم

 أهنـا   موريتانيـا و وقربص جزر كوك و وبوروندي األردن بلغمنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، أ       - ٨٧
وباإلضافة إىل ذلك، أفادت أوكرانيا وشيلي وفرتويال أهنا اعتربت أن        . فيذ االتفاقية اعتمدت تشريعات من أجل تن    

أهنـا  بلغـت    دولة طرفـاً أ    ٥٧وهناك اآلن   . ٩قوانينها الوطنية احلالية كافية يف سياق االلتزامات مبوجب املادة          
. تعترب قوانينها احلالية كافية دولة أخرى أهنا ٣٢وأعلنت . ٩املادة مبوجب لتزامات الاعتمدت تشريعات يف سياق ا

 أو أهنا تعترب قوانينها احلالية      ٩ عن اعتماد تشريعات يف سياق التزاماهتا مبوجب املادة           بعد  دولة طرفاً  ٦٧ومل تبلغ   
 . السابعالتذييل يف ٩ويرد استعراض عام عن تنفيذ املادة . كافية

الة العامة لالتفاقية وتنفيذها الـدول األطـراف إىل         لجنة الدائمة املعنية باحل    الرئيسان املتشاركان ل   ودعا  - ٨٨
ـ    تقدمال عن ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ يف اجتماع اللجنة الدائمة يف       ،التطوع بتقدمي معلومات   ه يف   الـذي أحرزت

 إن كان   إعالن أولوياهتا فيما يتعلق باملساعدة    و ،٩ وفقاً للمادة     من التدابري  اعتماد تدابري تشريعية وإدارية وغريها    
 . حمدثة يف هذا االجتماعواغتنمت سبع دول أطراف هذه الفرصة وقدمت معلومات. لك مناسباًذ

عمل معـاً لتيـسري االمتثـال       لومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، ظلت الدول األطراف ملتزمة با           - ٨٩
طراف، طلب إيضاح إىل    وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدِّم أي دولة طرف، منذ االجتماع الثامن للدول األ            . لالتفاقية

مل تقترح أي دولة عقد اجتمـاع       كما  ،  ٨ من املادة    ٢أي اجتماع من اجتماعات الدول األطراف وفقاً للفقرة         
وفضالً عن ذلك، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع         . ٨ من املادة    ٥استثنائي للدول األطراف وفقاً للفقرة      

فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء اخلرباء املـؤهلني         ألمم املتحدة   لالسالح االضطالع مبسؤولية األمني العام      
 وجبنسياهتم وغري ذلك من البيانـات ذات        ٨ من املادة    ٨ا وفقاً للفقرة     املسموح هل  املعينني لبعثات تقصي احلقائق   

 وأوكرانيا، والربازيل، اً، هي إسبانيا، وأملانيا، طرفة دول١٥ ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، قدمت. الصلة
والربتغال، وبوركينا فاسو، وبريو، وتونس، وسويسرا، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وقربص، ومايل، ومولدوفا، 

 .لقائمة اخلرباءدثة معلومات جديدة أو حم
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 عربت الدول األطراف عن قلقها من احلاالت      أ،  ٢٠٠٨يونيه  /ن الدائمة يف حزيران   اويف اجتماعات اللج    - ٩٠
. وضعها يف أقرب وقـت ممكـن      صحيح  ، ودعت بيالروس وتركيا واليونان إىل ت      ٤الثالث لعدم االمتثال للمادة     

لدول األطراف أكثر منهجية يف التعامل مع مسائل االمتثال والنظر يف هذا األمر              تكون ا  أن دولة طرف اقترحت  و
 .يف الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

عن القلق مرة أخرى بشأن تقرير لفريق الرصد التـابع           أُعرب   جتماع الثامن للدول األطراف،   ومنذ اال   - ٩١
ثالث دول أطراف يف االتفاقية قبل لغام أرضية إىل الصومال من أل  مزعومإىل نقليشري الصومال  لألمم املتحدة عن
 الرصد تطلب مزيـداً مـن       رئيس فريق إىل  وكتبت رئيسة االجتماع الثامن للدول األطراف       . ودولة غري طرف  

  .ولوحظ أن الدول األطراف املعنية رفضت املزاعم اليت وردت يف التقرير. ومل تتلق الرئيسة جواباً. املعلومات

وأبلغت دولتان من الدول األطراف، مها تايلند وكمبوديا، االجتماع التاسع للدول األطراف بآرائهمـا بـشأن                 -٩٢
 ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦ن أفراد اجليش التايلندي جبروح بسبب ألغام برية يف          الظروف اليت أحاطت إصابة اثنني م     

 .  من االتفاقية١-٨ إطار املادة وبشأن التحقيقات اجلارية يف احلادث، وعملية املشاورات الثنائية اجلارية يف

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

سترشـاد  االالدول األطـراف      مبواصلة ، خطة عمل نريويب   املقطوع، مبوجب  الذي   باإلشارة إىل االلتزام    - ٩٣
بوعيها مبسؤوليتها الفردية واجلماعية عن تأمني االمتثال لالتفاقية، ينبغي هلذه الدول إعطاء األولويـة يف الفتـرة                 

 :املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين ملا يلي

، ٩ املائة من الدول األطراف مل تبلغ بعد عن تنفيذها للمادة  يف٤٠نظراً إىل أن ما يقرب من   ‘١‘
تركز تركيزاً متجدداً على االلتزام باختاذ مجيع التدابري القانونيـة          أن  ينبغي للدول األطراف    

أي نشاط  وقمع ، مبا يف ذلك فرض عقوبات جنائية، ملنع املالئمةواإلدارية وغريها من التدابري
 .ة طرفحتظره االتفاقية على دول

رير فريق الرصد   ا من قبيل تق   ،تقاريرالستواصل الرئيسة متابعة طلب إيضاحات فيما يتعلق ب         ‘٢‘
 .تزعم وجود انتهاكات لالتفاقيةاليت  ،التابع لألمم املتحدة

 دعم التنفيذ - دال 

 فيمـا بـني      مرات لإلعداد لربنامج العمـل     ستمنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، اجتمعت جلنة التنسيق           -٩٤
واستمرت جلنة التنسيق يف العمل     . الدورات وتقييم نتائجه وتنسيق عمل اللجان الدائمة مع عمل اجتماع الدول األطراف           

 .الجتماعات جلميع األطراف املهتمة يف موقع االتفاقية على االنترنتلوجزة املتقارير البوضوح وشفافية حيث أتاحت 

   ٢٠٠٨يونيـه   /ا بني الدورات، حضر اجتماعات اللجان الدائمة يف حزيـران         وفيما يتعلق بربنامج العمل فيم      - ٩٥
 دولة غري طرف والعديد من املنظمات الدوليـة وغـري           ١٨واً،   دولة طرف  ٩٢ مندوب مسجل ميثلون     ٥٠٠ما يقارب   
 التعاون  وشهدت هذه االجتماعات مناقشات بشأن تنفيذ األحكام الرئيسية لالتفاقية وبشأن ضمان استمرار           . احلكومية

 .وحظيت االجتماعات مرة أخرى بدعم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. واملساعدة بشكل جيد
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، استمرت وحدة دعم التنفيذ مبركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يف             ٢٠٠٨ويف عام     - ٩٦
وساندت وحدة دعم التنفيذ    . نص عليها االتفاقية  تف اليت   مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االلتزامات واألهدا      

، ومنسقي فريق االتصال، وفريق ماحني برنامج الرعاية، وفـرادى         نيركاشت امل نيرئيس، والرئيس املعني، والرئيس   ال
وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت وحدة دعم      . خطة عمل نريويب  الدول األطراف، مببادرات ترمي إىل حتقيق أهداف        

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

ها عبء عمل ثقيل إضايف يف الفترة بني االجتماعني الثامن والتاسع           عاتقومحلت وحدة دعم التنفيذ على        - ٩٧
 بشأن و ٥ إعداد طلبات التمديد يف إطار املادة        بشأنف  للدول األطراف يف إسداء املشورة لفرادى الدول األطرا       

وإضافة إىل ذلك، حتملت وحدة دعم التنفيذ عبئاً مالياً إضافياً . دعم عمل الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات
استخدام الصندوق االستئماين على تقليدية،  التمويل  الآلية  توقف  ، بسبب   وافقت جلنة التنسيق   عندما   ٢٠٠٨سنة  

 .لوحدة دعم التنفيذ لتغطية تكاليف الترمجة الشفوية يف اجتماعات اللجان الدائمة

وأتاحت التربعات اليت قدمتها الدول األطراف التالية منذ االجتماع الثامن للـدول األطـراف اسـتمرار                  - ٩٨
لتشيكية، وسلوفينيا، وشيلي،   إسبانيا، وألبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، وتركيا، واجلمهورية ا      : عمليات وحدة دعم التنفيذ   

بأن "، وعمالً مبقرر االجتماع السابع للدول األطراف        إضافة إىل ذلك   و .وقربص، وقطر، وكندا، والنرويج، والنمسا    
 إضـافية    للصندوق االستئماين لوحدة دعم تنفيذ االتفاقية أمواال       أن تقدم  على   القادرةيشجع مجيع الدول األطراف     

 نـصت ،  "٥ لدعم عملية التمديد يف إطار املـادة         أن تقوم بذلك   التكاليف ذات الصلة     لتغطية هلذا الغرض    خمصصة
 دول أطراف ثالث  وقدمت  .  األموال على هذا النحو    وسيلة لتخصيص على   ٢٠٠٨ميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام      

  كـذلك  لتنفيـذ كان بإمكان وحدة دعم ا    و . هلذا الغرض  أمواالً خمصصة هي اجلمهورية التشيكية وكندا والنرويج      
مواصلة تقدمي الدعم املتصل بعملية مساعدة الضحايا جلهود التنسيق الوزارية للدول األطراف اليت أعلنت مسؤوليتها               

 .أستراليا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا قدمها يتعن أعداد كبرية من ضحايا األلغام، عن طريق متويل املشاريع ال

ن نزع السالح وسويسرا الترتيبات الالزمة لالجتمـاع التاسـع للـدول            واختذ مكتب األمم املتحدة لشؤو      - ٩٩
 يف أفرقة االتصال املعنية بانضمام مجيـع        تهاوواصلت الدول األطراف مشارك   . األطراف، مبساعدة وحدة دعم التنفيذ    

 .باأللغام والتنمية واستخدام املوارد، والربط بني اإلجراءات املتعلقة ٧الدول إىل االتفاقية واإلبالغ مبوجب املادة 

  املشاركة يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية للـدول األطـراف الـيت           كفالة  واستمر برنامج الرعاية يف       - ١٠٠
وقبل اجتماعات اللجان . ال ميكنها عادة إيفاد ممثلني هلا من اخلرباء أو املوظفني املختصني حلضور هذه االجتماعات

 ٦٨ دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعـدد أقـصاه           ٤٥عا فريق ماحني الربنامج     ، د ٢٠٠٨يونيه  /الدائمة يف حزيران  
عن دول   ممثالً   ٥٤ دولة طرفاً وحصل     ٤٠وقبلت هذا الَعرض    . عن تنفيذ االتفاقية  دثة  مندوباً لتقدمي معلومات حم   

ىل طلب الرعاية  دولة طرفاً إ٤٥ودعا فريق ماحني الربنامج . يونيه/على الرعاية حلضور اجتماعات حزيرانأطراف 
 ٥٦ دولة طرفاً وحصل ٣٥وقبلت هذا الَعرض .  مندوباً حلضور االجتماع التاسع للدول األطراف٧٧لعدد أقصاه 

 .على الرعاية حلضور االجتماع التاسع للدول األطرافعن دول أطراف ممثالً 
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، خطة عمل نـريويب   من٣٩وساعدت رعاية مندويب الدول األطراف مرة أخرى يف تطبيق اإلجراء رقم             - ١٠١
 دولة طرفاً معنية على     ١٦ووافقت  . إلشراك املهنيني العاملني يف جمايل الصحة واخلدمات االجتماعية يف املداوالت         

 دولة طرفاً معنية بعرض ٢٠واستفادت . ٢٠٠٨يونيه / فريق املاحنني يف اجتماعات حزيرانقدمهعرض الدعم الذي 
 .كة هؤالء املهنيني يف االجتماع التاسع للدول األطرافالدعم الذي قدمه فريق املاحنني ملشار

وساهم برنامج الرعاية أيضاً يف حتقيق أهداف انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية، حيث عرض فريق املاحنني   - ١٠٢
 وعلى  ٢٠٠٨يونيه  /طراف حلضور اجتماعات اللجان الدائمة يف حزيران      األغري   من الدول     دول مثاينالرعاية على   

طـراف هـذا    األغري   من الدول     دول أربعوقبلت  . طراف حلضور االجتماع التاسع   األغري   من الدول     دول ينمثا
عن آرائها بشأن االتفاقية يف اجتمـاع اللجنـة      دثة  ، وقدم معظمها معلومات حم    ٢٠٠٨يونيه  /العرض يف حزيران  

طراف هذا األغري  من الدول  دولمخست وقبل. يونيه بشأن احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها/ حزيران٢الدائمة يف   
 .العرض حلضور االجتماع التاسع للدول األطراف

 اليت قدمتها دولتان من     سامهاتامل بفضل   ٢٠٠٨وأمكن تنفيذ العمليات املستمرة لربنامج الرعاية يف عام           - ١٠٣
 .فمنذ االجتماع الثامن للدول األطرا، مها إسبانيا وإيطاليا، الدول األطراف

 ت الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاينأولويا

ـ  خطة عمل نريويب  اليت قطعتها الدول األطراف على نفسها يف        تعهدات  وباإلشارة إىل ال    - ١٠٤ شأن آليـات   ب
يقة غري رمسية، ينبغي للدول األطراف أن تعطي األولوية يف الفترة املمتدة حىت             رالتنفيذ اليت أنشأهتا أو ظهرت بط     

 :ستعراضي الثاين ملا يلياملؤمتر اال

ميع الدول األطراف االستمرار يف توفري املوارد املالية الضرورية لعمل وحدة دعـم             ينبغي جل   ‘١‘
 .التنفيذ، على أساس طوعي، خاصة مع تزايد عبء العمل الذي تضطلع به الوحدة

وعي يف برنامج اإلسهام على أساس طعلى االستمرار يف ميع الدول األطراف القادرة ينبغي جل  ‘٢‘
، مما يسمح بالتمثيل على نطـاق واسـع يف اجتماعـات             أن تقوم بذلك   رعاية االجتماعات 

 .االتفاقية، وال سيما متثيل الدول األطراف النامية املتأثرة باأللغام
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   األولالتذييل

 الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها

  فاذتاريخ بدء الن  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧  إثيوبيا

  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤  األرجنتني
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  األردن
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٧  إريتريا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  إسبانيا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤  أستراليا
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢  إستونيا

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١  أفغانستان
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩  روإكواد
  ٢٠٠٠س أغسط/ آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩  ألبانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  أملانيا

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٣  أنتيغوا وبربودا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩  أندورا

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦  إندونيسيا
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٢يوليه / متوز٥  أنغوال

  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠١يونيه / حزيران٧  أوروغواي
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  أوغندا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٧  أوكرانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  آيرلندا
  ١٩٩٩رب نوفم/ تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٥  آيسلندا
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣  إيطاليا

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

  ٢٠٠٨مايو / أيار١  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨  باالو
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  الربازيل
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  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦  بربادوس
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط١٩  الربتغال

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤  بروين دار السالم
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  بلجيكا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  بلغاريا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣  بليز

  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  بنغالديش
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٧  بنما
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥  بنن

  ٢٠٠٦ير فربا/ شباط١  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨  بوتان
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٠مارس / آذار١  بوتسوانا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  بوركينا فاسو
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢  بوروندي

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٩ مارس/ آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  بوليفيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧  بريو

  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣  بيالروس
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  تايلند

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩  تركمانستان
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  تركيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٧  داد وتوباغوتريني
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٦  تشاد
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  توغو
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٩  تونس
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار٧   ليشيت-تيمور 
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز١٧  يكاجاما

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩  اجلزائر



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 47 

  فاذتاريخ بدء الن  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  جزر البهاما
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  جزر القمر

  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦   سليمانجزر
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥  جزر كوك

  ٢٠٠٣مايو / أيار١  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  مجهورية أفريقيا الوسطى
  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  اجلمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  مجهورية ترتانيا املتحدة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٩  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  مجهورية مولدوفا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٦  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار١٨  جيبويت
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٨  الدامنرك
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  دومينيكا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  لرأس األخضرا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨  رواندا
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  رومانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨  زمبابوي
  ٢٠٠١أغسطس / آب١  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣  زامبيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  ساموا

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  نسييبيسان تومي وبر
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار١٨  سان مارينو

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب١  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٩يونيه /زيران ح١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  سانت كيتس ونيفيس

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٣  سانت لوسيا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧  السلفادور
  ١٩٩٩أغسطس / آب١  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥  سلوفاكيا
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  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  سلوفينيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول٢٤  السنغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٢  سوازيلند
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  السودان

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣  سورينام
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  السويد
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس /ار آذ٢٤  سويسرا
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  سرياليون
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢  سيشيل
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠  شيلي
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  صربيا

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩توبر أك/ تشرين األول١٢  طاجيكستان
  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  العراق
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  غابون
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٣  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  غانا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٩  غرينادا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  غواتيماال

  ٢٠٠٤فرباير / شباط١  ٢٠٠٣أغسطس / آب٥  غيانا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٨  غينيا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٢٢   بيساو-غينيا 
  ١٩٩٩ مارس/ آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  غينيا االستوائية

  ٢٠٠٦مارس / آذار١  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  فانواتو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  فرنسا
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥  الفلبني

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٤  )البوليفارية -ة مجهوري(فرتويال 
  ١٩٩٩رس ما/ آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠  فيجي
  ٢٠٠٣يوليه / متوز١  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧  قربص



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 49 

  فاذتاريخ بدء الن  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣  قطر

  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  الكامريون
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  الكرسي الرسويل

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو / أيار٢٠  كرواتيا
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٨  كمبوديا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  كندا

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  كوت ديفوار
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار١٧  كوستاريكا
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  كولومبيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٤  )برازافيل(الكونغو 
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠  الكويت
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  سكرييبا
  ٢٠٠١يوليه / متوز١  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  كينيا
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٥يوليه / متوز١  التفيا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٤  لكسمربغ
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣  ياريليب

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

  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب /ول كانون األ٢  ليسوتو
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٧  مالطة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢  مايل

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢  ماليزيا
  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٦  مدغشقر
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٩  املكسيك
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب١٣  مالوي
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ملديف

ــى  ــا العظم اململكــة املتحــدة لربيطاني
  وآيرلندا الشمالية   

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١
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  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  موريتانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  ريشيوسمو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٥  موزامبيق
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧  موناكو
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢١  ناميبيا
  ٢٠٠١فرباير / شباط١  ٢٠٠٠أغسطس / آب٧  ناورو

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨ه يولي/ متوز٩  النرويج
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩  النمسا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٣  النيجر
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧  نيجرييا

  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  نيكاراغوا
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧  نيوزيلندا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥  نيوي
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  هاييت

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  هندوراس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٦  هنغاريا
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  هولندا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠  باناليا

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  اليمن
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  اليونان
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   الثاينالتذييل

  املواعيد النهائية لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد
  

  

  

  

 الدولة الطرف

 بيالروس       

 إثيوبيا       

 اليونان       

 الكويت       

 تركيا       

 أوكرانيا       



  

 

A
P

L
C

/M
S

P.9/2008/4 
P

age 52 

   الثالثالتذييل

  لغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومةاملواعيد النهائية لتدمري األ
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أفغانستان
ألبانيا
احلزائر
أنغوال

األرجنتني
بوتان

البوسنة واهلرسك
بورونندي
كمبوديا
تشاد
شيلي

كولومبيا
مجهورية الكونغو الدميقراطية

كرواتيا
قربص

مجهورية كوريا الدميقراطية
الدامنرك
إكوادور
إريتريا
إثيوبيا
اليونان

بيساو  - غينيا
العراق
األردن
موريتانيا
موزامبيق
نيكاراغوا

بريو
رواندا
السنغال
صربيا

السودان
طاجيكستان

تايلند
تونس
تركيا
أوغندا

اململكة املتحدة
فرتويال
اليمن
زامبيا

زمبابوي

200920102011201220172018 2013201420152016

 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية



  
A

P
L

C
/M

S
P.9/2008/4 

P
age 53 

   الرابعالتذييل

    واليت حدد هلا موعد هنائي٥الدول األطراف اليت بصدد تنفيذ املادة 
  احلالة فيما يتعلق بتقدمي طلبات التمديد :٢٠١٠يف عام 

 من االتفاقية   ٥ن املادة    م ١مبوجب الفقرة   التزاماهتا  الدول األطراف اليت ُحدد هلا موعد هنائي للوفاء ب        
واليت أعلنت أهنا ستقدم طلباً لتمديد املوعد النهائي من أجل إمتام تدمري األلغام املـضادة لألفـراد يف                  

  :املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا

 من االتفاقية   ٥ادة   من امل  ١الدول األطراف اليت ُحدد هلا موعد هنائي للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة            
واليت أعلنت أهنا ستدمر أو تضمن تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومـة املـشمولة                 

 سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل كـل  ١٠بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا يف موعد ال يتجاوز    
  :دولة طرف

  األرجنتني  ▪
 كمبوديا  ▪

 طاجيكستان  ▪

 بانياأل  ▪

 رواندا  ▪

  تونس  ▪

  

  .٢٠٠٩هناية عام يف هذه الدول األطراف أثناء املؤمتر االستعراضي الثاين يتعني النظر يف طلبات س
هذه الدول األطراف على تقدمي طلباهتا قبل       ُتَشّجع  وفقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطراف،       

  ). تقريبا٢٠٠٩ًمارس /أي يف آذار(قل املؤمتر االستعراضي الثاين بتسعة أشهر على األ

م تنفيـذ   ِتوفقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطراف، قد ترغب هذه الدول األطراف، عندما تُ            
، يف استخدام اإلعالن النموذجي كوسيلة طوعية لإلبالغ عن إمتـام تنفيـذ             ٥ مـن املادة    ١الفقرة  

  .٥االلتزامات املنصوص عليها يف املادة 



  

 

A
P

L
C

/M
S

P.9/2008/4 
P

age 54 

   اخلامسييلالتذ
  ١٥اجلداول الزمنية لعملية التمديدات مبوجب املادة 

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  .)نظر يف الطلباتتأي تسعة أشهر قبل االجتماعات اليت س(ع الدول األطراف على تقدمي الطلبات فيه إذا لزم األمر جََّشاملوعد الذي ُت     
  .)قبل املواعيد النهائيةُيعقد أي املوعد التقديري الجتماع للدول األطراف أو ملؤمتر استعراضي (ر نظر فيه يف الطلبات إذا لزم األماملوعد الذي سُي     

  .)أي اليوم األول من الشهر املشار إليه(ملواعيد النهائية لتدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة ا    

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFM

أفغانستان
ألبانيا
اجلزائر
أنغوال

األرجنتني
بوتان

البوسنة واهلرسك
بوروندي
كولومبيا
تشاد
شيلي

كولومبيا
مجهورية الكونغو الدميقراطية

كرواتيا
قربص

مجهورية كوريا الدميقراطية
الدامنرك
إكوادور
إريتريا
إثيوبيا
اليونان

بيساو - غينيا
العراق
األردن
موريتانيا
موزامبيق
نيكاراغوا

بريو
رواندا
السنغال
صربيا

السودان
طاجيكستان

تايلند
تونس
تركيا
أوغندا

اململكة املتحدة
فرتويال
اليمن
زامبيا

 زمبابوي

2008200920102011201620172018 2012201320142015
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   السادسالتذييل

   أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا أو نقلها ألسباب األلغام املضادة لألفراد اليت
  وموجز ملعلومات إضافية مقدمة من هذه الدول األطراف ،٣جتيزها املادة 

  ٣ األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغ عن االحتفاظ هبا طبقاً للمادة -١اجلدول 
  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  ٢ ٦٨٠  ٢ ٦٩٢  أفغانستان
أبلغت أفغانستان أن مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان يستخدم األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبـا يف            

عتماد كالب كشف األلغام للشركاء املنفذين وخيزن األلغام اليت قـد           ل وقندهار ال  ويف كاب منشأيت االختبار التابعتني للمركز     
ويستخدم الشركاء املنفذون، حتت إشراف املركز، األلغام املضادة لألفراد لتدريب           . آمن أتظهر حاجة إليها يف املستقبل يف خمب      

 .كالب كشف األلغام وأخصائيي إزالة األلغام التابعني هلم

   ١٥ ٠٣٠  ١٥ ٠٣٠  اجلزائر

   ٢ ٥١٢  أنغوال

 ١ ٣٨٠ ١ ٤٧١  األرجنتني

 املهندسني  سرية أثناء أنشطة تدريبية أجرهتا      SB-33 لغماً من طراز     ٨١ بتدمري   ٢٠٠٧األرجنتني أن البحرية قامت عام      أعلنت  
 .عامل معهـا  لكشف األلغام واملتفجرات والت   غري مأهولة   وحيتفظ اجليش بألغام لتطوير مركبة       .الربمائيني على تقنيات التدمري   

ومل تدمر أية    .واملركبة حالياً يف طور التجميع     . يف املائة من العمل    ٦٠ وأُجنز   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١املركبة يف   هذه  وبدأ تطوير   
  .٢٠٠٧هذا املشروع خالل عام يف إطار ألغام 

حشوات لتـدمري الـذخائر غـري       بألغام من أجل اختبار      لقوات املسلحة التابع ل لبحوث العلمية والتقنية    ا وحيتفظ أيضاً معهدُ  
  . ألغام يف حقول التجريب١٠، مت تدمري ٢٠٠٧ويف عام  .األلغام/املنفجرة

 ٦ ٩٩٨ ٧ ١٣٣  أستراليا

من مستودعات الذخائر يف أحناء أسـتراليا لـدعم         صغري  ، حيث يوجد عدد     تدار اآلن مركزياً  املخزونات  أن  أبلغت أستراليا   
وأشارت أسـتراليا إىل أن مـستويات املخـزون          .سة اهلندسة العسكرية يف سيدين    ردموتتوىل التدريب    . اإلقليمي التدريب

 .لتدريب، وأن هذه الكمية ستستنفذ مـع مـرور الوقـت          غراض ا كمية معقولة أل  بستستعرض وتقيم بانتظام ولن حيتفظ إال       
 .وستدمر املخزونات اليت تزيد عن هذا الرقم باستمرار

  ١٢ ٥٠٠ ١٢ ٥٠٠  بنغالديش

  ٦ ٠٣٠ ٦ ٠٣٠  سبيالرو
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  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٣ ٢٨٧ ٣ ٥٦٩  بلجيكا
 أثناء دورات خمتلفة نظمتها القوات املسلحة البلجيكية هبدف تثقيـف           ٢٠٠٧ لغماً عام    ٢٨٢ت بلجيكا أهنا استخدمت     بلغأ

استخدام الذخرية احلية وتدريب العسكريني علـى التوعيـة   بوتدريب أخصائيي إبطال مفعول الذخائر املتفجرة وإزالة األلغام       
 .اطر األلغاممبخ

  ١٦ ١٦  بنن

   ٤ ٤٩١  بوتان

   ١ ٩٢٠  ١ ٧٠٨  البوسنة واهلرسك
     )١(بوتسوانا

، مـع   ٢٠١٩الربازيل أن اجليش الربازيلي قرر االحتفاظ مبخزوناته من األلغام األرضية لتدريب فرق إزالة األلغام حىت                أعلنت    ١٢ ٣٨١ ١٣ ٥٥٠  الربازيل
  .٣ للمادة ري األلغام األرضية، وفقاًة تأجيل املوعد النهائي لتدمامراع

   ٣ ٦٨٢ ٣ ٦٧٠  بلغاريا
  ٤   بوروندي

     )٢(الكامريون

 ١ ٩٦٣ ١ ٩٦٣  كندا

 كندا أهنا حتتفظ بألغام حية مضادة لألفراد لدراسة آثار انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود على إجراءات نزع فتيل                   أبلغت
وعلى سبيل املثال، تساعد األلغام احلية على حتديد مـا إذا كانـت             . ات أثر األلغام األرضية   األلغام احلية املضادة لألفراد وإثب    

 تستخدم األلغام احلية مؤسسة البحوث التابعـة  و.البزات واألحذية والدروع حتمي بشكل كاف العاملني الذين يزيلون األلغام      
 .تخدمها مؤسسات تدريب عسكرية خمتلفة يف مجيع أحناء كندا كما تس مقراً هلا،سافيلد، ألربتا،اليت تتخذ من لوزارة الدفاع 

                                                      

  .ومل تقدم منذ ذلك احلني أي معلومات ُمحدَّثة. من األلغام" كمية صغرية"ب ، أهنا ستحتفظ ٢٠٠١وتسوانا، يف تقريرها املقدم عام أفادت ب )١(
  . لغما٣ً ١٥٤، والبالغ عددها ٤ و٣ عن األلغام ذاهتا اليت حتتفظ هبا مبوجب املادتني ٢٠٠٥أبلغت الكامريون يف تقريرها املقدم عام  )٢(
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age 57 دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

    )تابع( كندا

. متثل وزارة الدفاع الوطين املصدر الوحيد لأللغام املضادة لألفراد اليت ميكن أن تستخدمها الصناعة الكندية الختبار املعـدات     و
 إىل إغـالق املركـز الكنـدي       عود ذلـك أساسـاً     مضادة لألفراد، وي   ومل تقنت كندا منذ تقريرها األخري أو تستخدم ألغاماً        

 .األلغاممكافحة لتكنولوجيات 

وجيب أيضاً اختبار اإلجـراءات      .وتلزم جمموعة خمتلفة من األلغام املضادة لألفراد لتدريب اجلنود على كشف األلغام وإزالتها            
 من األلغام اليت قد يصادفها أفـراد القـوات          واملعدات املضادة لأللغام اليت طورهتا مؤسسة البحوث الكندية على أنواع خمتلفة          

.  كحد أقـصى    لغم ٢ ٠٠٠ب وحتتفظ وزارة الدفاع الكندية      .املسلحة الكندية أو منظمات أخرى أثناء عمليات إزالة األلغام        
ـ       أن يكون لكندا عدد كافٍ    واهلدف من هذه الكمية احملتفظ هبا هو         ال  من األلغام ألغراض التدريب واالختبار الصحيح يف جم

  .كشف األلغام وإزالتها
 هناك حاجة مستمرة    وسوف تكون  .وسوف تواصل كندا إجراء التجارب واالختبارات والتقييم مع تطوير تكنولوجيات جديدة          

  .إىل توفري أهداف من األلغام احلقيقية وحماكاة حقول األلغام ألغراض البحوث املتعلقة بتكنولوجيات الكشف وتطويرها
     )٣(الرأس األخضر

 ٤ ١٥٣ ٤ ٤٨٤  شيلي

 لغماً أثناء   ٣٢٨، مت تدمري    ٢٠٠٧وعام   .أبلغت شيلي أن األلغام املضادة لألفراد اليت حتتفظ هبا ختضع لسيطرة اجليش والبحرية            
 األلغام مبدرسـة    ةلازأخصائيي إ  ةالدورات التدريبية لكشف األلغام املضادة لألفراد والتخلص منها وتدمريها اليت ُنظمت لفائد           

للبحرية الشيلية يف   التابعة  األلغام األرضية   إزالة  عمليات  وحدة   ألغام إلعداد    ٣ومت تدمري    .هندسني العسكريني التابعة للجيش   امل
  .جمال إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

  ٥٨٦ ٥٨٦  كولومبيا

   ٣٧٢ الكونغو

                                                      

 . من االتفاقية٧الشفافية مبوجب املادة تدابري  األخضر بعد تقريراً عن يقدم الرأسمل  )٣(
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  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٦ ١٠٣ ٦ ١٧٩  كرواتيا

الة األلغام مركزاً لالختبار والتطوير والتدريب مهمته األوىل إجراء اختبـار            املركز الكروايت لعمليات إز    نشأ، أ ٢٠٠٣يف عام   
تقنيات وتكنولوجيات إزالـة    يف  كشف املعادن، فضالً عن البحث      أجهزة  على آالت إزالة األلغام، وكالب كشف األلغام، و       

يف كرواتيا املرخص هلا باستخدام األلغام      الوحيدة  ؤسسة  ويعد مركز االختبار والتطوير والتدريب امل     . هاتطوير و األلغام األخرى 
، أنـشأ مركـز االختبـار       ٢٠٠٤ويف عام    .احلية املضادة لألفراد يف مناطق مراقبة وحتت إشراف موظفني ذوي كفاءة عالية           

 .لالختبار بالقرب من مدينة كارلوفيتش" سريوفيتش"والتطوير موقع 

 . االختبار بـسريوفيتش جممع اختبار وتقييم آالت إزالة األلغام يف  خالل٢٠٠٧ لغماً عام   ٧٦وأبلغت كرواتيا أهنا استخدمت     
، تقدر كرواتيا أهنا سوف حتتاج إىل       ٢٠٠٧ىل التقديرات احلالية لالحتياجات اخلاصة باختبار آالت إزالة األلغام عام           واستناداً إ 

  .٢٠٠٨ لغماً مضاداً لألفراد عام ١٧٥
  ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠  قربص

  ٤ ٦٩٩ ٤ ٦٩٩  اجلمهورية التشيكية

     )٤(مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢ ٠٠٨ ٢ ٠٠٨  الدامنرك

تقدمي عرض عن آثار األلغام املضادة لألفراد لكـل اجملنـدين    :تفظ هبا على النحو التايلالدامنرك أهنا تستخدم األلغام احمل بلغت  أ
ية؛ وتدريب املوجهني يف جمال التوعية باأللغام علـى         أثناء التدريب؛ وأثناء تدريب الوحدات اهلندسية لالضطالع باملهام الدول        

التعامل مع األلغام املضادة لألفراد؛ وأثناء تدريب وحدات إزالة الذخائر، ُتستخدم األلغام املضادة لألفراد يف التـدريب علـى           
 .وال تستخدم األلغام املضادة لألفراد لغرض التدريب على زرع األلغام .تفكيك الذخائر

     )٥(جيبويت

  ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠  روإكواد

                                                      

  .أن القرار بشأن األلغام احملتفظ هبا مل ُيتخذ بعد ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ي  عامنيها املقدميأفادت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تقرير )٤(
  .٣تضى املادة  لغماً مبق٢ ٩٩٦ب  أهنا حتتفظ ٢٠٠٥أفادت جيبويت يف تقريرها املقدم عام  )٥(
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age 59 دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

     )٦(السلفادور

     )٧(غينيا االستوائية

  ١٠٩ ١٠٩  )٨(اإريتري

  ١ ١١٤   إثيوبيا

 ٤ ١٥٢ ٤ ١٧٠  فرنسا

اختبار أجهزة كشف األلغام، مبـا فيهـا اجلهـاز اآليل           ) ١ (:أبلغت فرنسا أن األلغام احملتفظ هبا اسُتخدمت لألغراض التالية        
ة اجلـدوى الـيت   سخلصت درا( ركة أجهزة بيغازـ، وهو روبوت لكشف األلغام طورته ش"Mine Picker"لكشف األلغام 

ديد األلغـام املـضادة   هتوتقييم ) ٢( ،MMSR-SYDERAونظام )  إىل أنه سيتم التخلي عن هذا املشروع  ٢٠٠٧أجريت عام   
، وال تعتـزم فرنـسا   ٢٠٠٥اختبارات منذ عـام  ية أمل جتر ( واختبار األحذية الواقية من األلغام املضادة لألفراد ) ٣(لألفراد،  

  ).االستمرار يف هذا النشاط

 ٢ ٣٨٨ ٢ ٥٢٦  أملانيا

 ، سـقفاً ٣ باملـادة  ، أهنا حددت لنفسها، عمالً وتنفيذهاأبلغت أملانيا، يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية      
ملخزونات من األلغام املضادة لألفراد، املخصصة واملخزنة بوضوح ألغراض         وتعترب هذه ا  .  لغم مضاد لألفراد   ٣ ٠٠٠أقصـاه  

  .محاية اجلنود األملان املنتشرين يف امليدان بشكل فعال من األلغام املضادة لألفرادوتعزيز ال تتصل بالعمليات، ضرورية الستمرار 
ية حتقق وفورات يف الكلفة وتتسم بالكفاءة يف جمال محاية          من إجراء دراسات تقن   املتاحة  األلغام املضادة لألفراد    جمموعة  مكِّن  ُتو
 الختبـار وتقيـيم  جهود كـثرية  ذلت وبفضل الربنامج الدويل لالختبار والتقييم إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، بُ  .قواتال

  

                                                      

  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٩٦ب  أهنا حتتفظ ٢٠٠٦ يف تقريرها املقدم عام السلفادورأفادت  )٦(
  . من االتفاقية٧مل تقدم غينيا االستوائية بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )٧(
   مـن األلغـام     ٨، أن   ٢٠٠٨كما أفادت، يف تقريرها املقدم عام       .  ألغام معطلة  ٣دة   أن األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املا      ٢٠٠٥أفادت إريتريا يف تقريرها املقدم عام        )٨(

  . احملتفظ هبا معطلة١٠٩ل ا
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age 60 
  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

    )تابع (أملانيا

هود من أجل تطوير معدات وأدوات ميدانيـة        ومع ذلك، تواصلت اجل    .املتعلقة باأللغام األعمال  معدات ونظم وتكنولوجيات    
 .واقعية ومستقبلية للقوات املسلحة االحتاديةاحتياجات تستند إىل 

وألغراض التـدريب، تقـوم      . لألفراد ألغراض االختبار    مضاداً  لغماً ٦٨٥ ما جمموعه    ١٩٩٨  عام وقد استخدمت أملانيا منذ   
 دراسة لتحديد ما إذا كان باإلمكان إقامـة         راهنوجتري أملانيا يف الوقت ال     .القوات املسلحة االحتادية باستخدام األلغام الزائفة     

 هـذا املـشروع  كان  وإذا   .الختبار النظم املتعددة اجملسات لكشف األلغام والبحث عنها       خمصص للتجارب يف إقليمها     ميدان  
الدول األعضاء يف منظمة حلـف      م هبا كل من     اليت يقو االختبار  إلجراء عمليات   هذه املرافق    إتاحة   ، يتوقع أيضاً  قابالً لإلجناز 

 .مشال األطلسي والشركاء يف الربنامج الدويل لالختبار والتقييم إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

برنامج محايـة   إطار   لألفراد يف     مضاداً  لغماً ١٤ للقوات املسلحة االحتادية     ٩١خدم يف املركز التقين رقم      ، استُ ٢٠٠٧ويف عام   
  مضاداً  لغماً ٥٦ ونزعت الصبغة العسكرية عن      ، لألفراد يف اختبار معدات إزالة األلغام       مضاداً  لغماً ٢٠من األلغام، و   املركبات

 .لألفراد خالل مراقبة الذخائر

  ٧ ٢٢٤ ٧ ٢٢٤  اليونان

  ١٠٩    بيساو-غينيا 

     )٩(هاييت

   ٨٢٦  هندوراس

 ٤ ٩٧٨  ال ينطبق  إندونيسيا
تدريس ستزيد تعزيـز قـدرة      / ستستخدم كمواد تعليم   ٣أللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة        أبلغت إندونيسيا أن ا   

  .الطلبة على حتديد األلغام األرضية عامة وكشفها وتدمريها، وخاصة يف اإلعداد ملشاركة إندونيسيا يف عمليات حفظ السالم
  ٩  ال ينطبق  العراق

  ٧٠ ٧٥  آيرلندا

                                                      

 . من االتفاقية٧الشفافية مبوجب املادة تدابري  تقدم هاييت بعد تقريراً عن مل )٩(
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age 61 دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٧٢١ ٧٥٠  إيطاليا
تنظم أربع دورات من هـذا  و. إيطاليا أن األلغام احلربية تستغل يف التخلص من القنابل ويف الدورات التدريبية التجريبية   فادت  أ

 .القبيل كل سنة

 ٣ ٧١٢ ٤ ٢٧٧  اليابان

الستثناءات الواردة يف املادة     ل ، أهنا قامت وفقاً    وتنفيذها اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية     اجتماع  أفادت اليابان، يف    
 باستخدام األلغام املضادة لألفراد ألغراض التدريب على تقنيات كشف األلغام وإزالتها وتدمريها، وكذا ألغراض تطـوير                 ٣

، معلومات عن اسـتخدام األلغـام     ٧مبوجب املادة   املقدمة  اليابان تقاريرها السنوية    وضمَّنت  . معدات كشف األلغام وإزالتها   
تقنيات كـشف األلغـام أو إزالتـها أو    ) ١: ( بيانات بشأن ما يليوقدمت اليابان حتديداً. فظ هبا ونتائج هذا االستخدام  احملت

. عدد املوظفني املدربني  ) ٣(والتدريب على كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها؛         ) ٢(وتدمريها اليت جرى أو جيري تطويرها؛       
 ألغراض تدريب وحدات    ٣م األلغام األرضية املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة          ، تعتزم اليابان استخدا   ٢٠٠٨ويف عام   

  . وإزالتهااملشاة واهلندسة التابعة لقوات الدفاع على كشف األلغام
 من االتفاقية، حتتفظ اليابان بألغام مضادة لألفراد ألغراض التدريب على تقنيات كـشف األلغـام وإزالتـها                  ٣ للمادة   ووفقاً

كـانون  يف و .١٥ ٠٠٠، كان عدد األلغام احملتـفظ هبا ١٩٩٩ بدء نفاذ االتفاقية عام وقت   (ذه التقنيات ه وتدمريها وتطوير 
بيد أن العدد الذي يف حوزهتا هو احلد األدىن الالزم لتـدريب             .)٣ ٧١٢، بلغ عدد األلغام احملتفظ هبا       ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .لتكنولوجياتطوير اولعمليات وحدات قوات الدفاع 
 ألغراض التثقيف والتدريب يف جمال كشف األلغام وإزالتها، ولتطـوير          ٢٠٠٧ لغماً عام    ٥٦٥خدمت  وأبلغت اليابان أهنا است   

 .أجهزة كشف األلغام ومعدات إزالتها

 ٩٥٠ ١ ٠٠٠  األردن

ن فرع املنظمة النروجيية للمساعدة الـشعبية  ، أ وتنفيذهاأبلغت األردن، يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية        
يوليـه  / ويف متـوز   ٢٠٠٧مايو  / على كشف األلغام ألربعة فرق جديدة لكالب كشف األلغام يف أيار           يف األردن نظم تدريباً   

جنوب األردن لفائـدة مـشروع   يف كل من مت التدريب .  من األلغام احملتفظ هبا     لغماً ٥٠، حيث استخدم ما جمموعه      ٢٠٠٧
  .ومشال األردن لفائدة مشروع احلدود الشماليةإلزالة األلغام، العقبة / عربةوادي
من األلغام احملتفظ هبا من نفس      وذلك باستخدام عدد قليل      فرق كالب كشف األلغام بداية بإنشاء منوذج حلقل ألغام           توتدرَّب

وبعدها جتري فـرق كـالب      . بل التدريب وتشبك األلغام يف األرض ق    . النوع يتوقع أن تعثر عليه فرق كالب كشف األلغام        
  .كشف األلغام التدريب من أجل تعليم الكالب التعرف على رائحة تلك األلغام على وجه التحديد

  ٣ ٠٠٠ ٢ ٤٦٠  كينيا
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age 62 
  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٨٩٩ ٩٠٢  التفيا
ويف . يات الدولية أفادت التفيا أنه ليس هلا أي داع لالحتفاظ بألغام عدا تدريب خرباء إبطال مفعول الذخائر املتفجرة يف العمل                 

 . ألغام خالل التدريب على تدمري األلغام٣، دمرت ٢٠٠٧عام 

  ٨٥٥ ٩٠٠  لكسمربغ

     )١٠(مالوي

     )١١(مايل

  ٧٢٨ ٧٢٨  موريتانيا

     )١٢(موزامبيق

     )١٣(ناميبيا

  ٢ ٥١٦   هولندا

  ١ ٠٠٤ ١ ٠٠٤  نيكاراغوا

     )١٤(النيجر

    ال ينطبق  )١٥(باالو

                                                      

  ".زائفة" هي يف الواقع ألغام ٣ى املادة  أن األلغام اليت أبلغت عن احتفاظها هبا مبقتض٢٠٠٥أفادت مالوي يف تقريرها املقدم عام  )١٠(
  .٣ لغم مبقتضى املادة ٦٠٠ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٥أفادت مايل يف تقريرها املقدم يف عام  )١١(
 .٣ لغماً مبقتضى املادة ١ ٣١٩ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٦أفادت موزامبيق يف تقريرها املقدم عام  )١٢(

  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٣ ٨٩٩ ب  أهنا احتفظت٢٠٠٦أفادت ناميبيا يف تقريرها املقدم عام  )١٣(
 .٢٠٠٣كما أبلغت يف االستمارة باء عن عدد األلغام نفسه املُبلَغ عنه عام . ٣ لغماً مبقتضى املادة ١٤٦ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٦أفادت النيجر يف تقريرها املقدم عام  )١٤(

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ال حيل موعد تقدمي التقرير األويل لباالو حىت  )١٥(
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age 63 دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  ٤ ٠٠٠ ٤ ٠١٢  بريو

  ٧٦٠ ١ ١١٥  الربتغال

  ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠  رومانيا

 ٦٥   رواندا

 انتزعت من حقـول األلغـام مـن أجـل     ٣املادة مبقتضى  هبا ت اليت احتفظ٦٥ل ، أبلغت رواندا أن األلغام ا٢٠٠٧يف عام   
 الـذخائر املتفجـرة،     مترس أخصائيي إبطال مفعـول    ) ب(وتدريب مزيلي األلغام على املعايري الدولية ملكافحة األلغام،         ) أ(
 يف إبطال مفعول الذخائر املتفجـرة        أخصائياً ٢٥وحىت الوقت احلاضر، جرى تدريب       .تدريب كالب كشف األلغام   ) ج(و

 . عناصر استطالع١٠ مشغلني و١٠إبطال مفعول الذخائر املتفجرة ومنهم أخصائيني تقنيني يف جمال  ٥أصبح 

 ٥ ٥٦٥   )١٦(صربيا

 مـن   ٣، أن األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املـادة          وتنفيذها  اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية      أبلغت صربيا، يف اجتماع   
ولقد احتفظ هبا ألغراض تنظيم تدريب املوظفني الحتمـال         .  أماكن يف مجهورية صربيا    ٣مودعة يف مستودعات يف     االتفاقية  

  . ختبار معدات احلماية وأجهزة كشف األلغاماملشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وا
، نظم الصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املـساعدة          ٢٠٠٨مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧ديسمرب  /ومن كانون األول  

 سـاحات   لضحايا األلغام واملركز احلكومي إلزالة األلغام يف مجهورية صربيا ونفذا دورة بشأن أساسيات إزالة األلغام وتطهري               
 ٧ الـدورة األساسـية وأمت        مشاركاً ٣٥وأمت  . املعارك باستخدام أنواع خمتلفة من ألغام وذخائر التدريب وفرهتا وزارة الدفاع          

  .ضباط التخلص من القنابلأفرقة منهم دورة أخرى لقادة 
  ١ ٤٢٢ ١ ٤٢٧  سلوفاكيا

  ٢ ٩٩٢ ٢ ٩٩٣  سلوفينيا

                                                      

  ).٥ ٣٠٧ و٥ ٥٦٥ (٣ رقمني خمتلفني لعدد األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املادة ٢٠٠٨وردت صربيا يف تقريرها املقدم عام أ )١٦(
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age 64 
  دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٤ ٣٨٠ ٤ ٤٠٦  جنوب أفريقيا

 لغما، بناًء علـى اإلذن      ٤ ٢٩١أفريقيا أن جملس البحث العلمي والصناعي لتكنولوجيا الدفاع قد احتفظ بـ            أبلغت جنوب   
 لغما احتفظت هبا وحـدة املتفجـرات مبكتـب          ٨٩، منها   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧الوزاري الذي أجاز ذلك رمسيا يف تاريخ        

 ٤ ٣١٧ن جمموع األلغام املضادة لألفراد البالغ عـددها         وم. التخلص من القنابل والبحوث التابعة لقسم شرطة جنوب أفريقيا        
ومن جممـوع   . ٣ ألغام مضادة لألفراد وفقا للمادة       ٦، استخدمت   ٢٠٠٧اليت احتفظت هبا وزارة الدفاع واملبلغ عنها يف عام          

 ٣ لغما وفقا للمادة     ٢١ ألغام، استخدم    ١٠٩األلغام املضادة لألفراد اليت احتفظ هبا قسم شرطة جنوب أفريقيا والبالغ عددها             
 .سلحة واحتفظ به ألغراض التدريب من خمبأ أMON 50واستعيد لغم واحد مضاد لألفراد من طراز 

  ١ ٩٩٤ ٢ ٠٣٤  إسبانيا

  ٤ ٩٩٧ ١٠ ٠٠٠  )١٧(السودان

 .M/969 من طراز  لغما١٤٦ً ترمدأهنا سورينام فادت أ صفر ١٥٠  سورينام

  ٧ ٥٣١ ١٠ ٥٧٨  السويد

 صفر ١٠٥  طاجيكستان
 أنـشطة التـدريب   يف  تستخدم األلغام احملتفظ هبـا       و . لغماً أثناء أنشطة التدريب    ١٥٠، دمرت طاجيكستان    ٢٠٠٦يف عام   

 .إزالة األلغاماملتعلقة بالبحوث و

  ٣ ٦٥٠ ٤ ٧١٣  تايلند

     )١٨(توغو

  ٤ ٩٩٥ ٥ ٠٠٠  تونس

  ١٥ ١٥٠ ١٥ ١٥٠  تركيا

                                                      

وحكومة جنوب ) ٥ ٠٠٠( ألول مرة عن االحتفاظ بألغام مضادة لألفراد من كل من حكومة الوحدة الوطنية ٢٠٠٦أبلغ السودان يف تقريره املقدم عام  )١٧(
  ).٥ ٠٠٠(السودان 

  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٤٣٦ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٤أبلغت توغو يف تقريرها املقدم عام  )١٨(
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age 65 دمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامنمعلومات إضافية ق  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  . يف معدات احلماية الشخصية ألخصائيي إزالة األلغامهاما واستخد لغما١ً ٧٢٧مري أشارت أوكرانيا إىل تد ٢٢٣ ١ ٩٥٠  أوكرانيا

     أوغندا

ـ  ـاململكة املتح  ا ـدة لربيطاني
  العظمى وآيرلندا الشمالية

وات اململكة  قإىل  أفادت اململكة املتحدة أهنا حتتفظ بألغام مضادة لألفراد هبدف حتديد اخلطر الذي تشكله هذه األلغام بالنسبة                  ٦٠٩ ٦٥٠
 .املتحدة ولصيانة وحتسني تقنيات الكشف واحلماية واإلزالة والتدمري

  ٩٥٠ ١ ١٠٢  مجهورية ترتانيا املتحدة

   ٢٦٠   أوروغواي

  ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠ )البوليفارية -ة مجهوري(فرتويال 

     )١٩(اليمن

  ٢ ٢٣٢ ٣ ٣٤٦  زامبيا

 ٦٠٠ ٧٠٠  )٢٠(زمبابوي
يي إزالة األلغام يف زمبابوي لتمكينهم مـن        ئتفظ هبا سوف تستخدم أثناء تدريب جنود وأخصا       أبلغت زمبابوي أن األلغام احمل    

  .زمبابوي وتعلم طريقة الكشف عنها والتعامل معها وإبطال مفعوهلا وتدمريهايف حتديد األلغام يف حقول األلغام 

                                                      

 لغم نقلت من املخازن املركزية للجيش يف صنعاء وعدن إىل مرفق التدريب التابع لقسم اهلندسة العسكرية وإىل ٤ ٠٠٠ أن ٢٠٠٧أفاد اليمن يف تقريره املقدم عام    )١٩(
  .  لغما٣ً ٧٦٠، أُبلغ عن نقل ٢٠٠٨ويف عام . لغماً استخدمت لتدريب الكالب ٢٤٠وحدة كالب كشف األلغام وأن 

 منها ُدمِّرت خالل ١٠٠ لغم ألغراض التدريب يف االستمارة دال وأفادت يف االستمارة باء أن ٧٠٠ب  عن االحتفاظ ٢٠٠٨أبلغت زمبابوي يف تقريرها املقدم عام  )٢٠(
  .٢٠٠٧التدريب عام 
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  )أ(٣مادة  األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول عن نقلها وفقاً لل-٢ اجلدول

  معلومات إضافية  نقلها األلغام املُبلغ عن  الدولة الطرف
 من مواقع تـدمري املخزونـات   ٢٠٠٧ عام  لغما٢٥٠ًن ونقل مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان والشركاء املنفذ         ٢٥٠  أفغانستان

  .ألغراض التدريب واالعتماد

  .لدفاع من أجل التدمرينقلتها وزارة ا ٦٦٤  بوروندي
 ومن وحـدات     من مصادر شىت    لغماً ٥٩٤قل   ونُ ،األلغام لتدمريها كافحة  املركز الكمبودي مل    من مصادر شىت إىل مقر      لغماً ١ ٠٢٢قل  ُن ١ ٦١٦  كمبوديا

  .يف مناطق ملغومةعليها األلغام كافحة وقد عثر املركز الكمبودي مل .إزالة األلغام
 .مراكز التدريب يف جيمالو، وإنتوت، وتوغوتشال/مناطقنقلت إىل  ٣٠٣  إثيوبيا

  ٥٠  األردن

 . لغماً إىل وحدات الكالب التابعة للجيش٤٦ من جيش نيكاراغوا إىل الفيالق اهلندسية، كما مت نقل PMN لغماً من طراز ٢٦نقل  ٧٢  نيكاراغوا

، جرى تـدمري    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  - أغسطس/ وآب ٢٠٠٧يوليه  /وز مت - يونيه/ويف الفترتني حزيران   .تدمريهامن أجل   نقلت   ١٤٦  سورينام
تعلـق  يمـشروع   إطـار    يف   وعمل اجليش الوطين وشركة رونكو من الواليات املتحدة األمريكية معاً          . لألفراد اً مضاد  لغماً ١٤٦آخر  

  .أي لغم مضاد لألفراد يف خمزونه، مل يكن للجيش الوطين لسورينام ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاينيفو . الذخائربالتخلص من
  .تدمريهال لغم ١ ٠٠٠ لغما ألغراض التدريب و ٦٣نقلت تايلند  ١ ٠٦٣  تايلند

ووحدة كالب كشف    التابع لقسم اهلندسة العسكرية      ُنقلت من مرافق التخزين املركزية التابعة للجيش يف صنعاء وعدن إىل مرفق التدريب             ٣ ٧٦٠  اليمن
 .األلغام

  .كلية هيئة األركان ومدرسة املهندسنييف استخدمت يف تقنيات زرع حقول األلغام وإزالتها لفائدة الطالب العسكريني  ١ ٠٢٠  زامبيا
  

  ـــــــــــــــــ
  . االجتماع الثامن للدول األطرافن م٣ للمادة الدول األطراف اليت أبلغت عن نقل ألغام وفقاًسوى أمساء يتضمن هذا اجلدول  ال  )أ(  



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 67 

  

   السابعتذييلال
  ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة 

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

 التفيا  -٣٩ اجلمهورية التشيكية  -٢٠ األردن  -١
 لكسمربغ  -٤٠ جنوب أفريقيا  -٢١ إسبانيا  -٢
 ليختنشتاين  -٤١ ويتجيب  -٢٢ أستراليا  -٣
 مالطة  -٤٢ زامبيا  -٢٣ ألبانيا  -٤
 مايل  -٤٣ زمبابوي  -٢٤ أملانيا  -٥
 ماليزيا  -٤٤ وجزر غرينادين فنسنت سانت  -٢٥ آيسلندا  -٦
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  -٤٥ السلفادور  -٢٦ إيطاليا  -٧
 ياموريتان  -٤٦ السنغال  -٢٧  الربازيل  -٨
 موريشيوس  -٤٧ السويد  -٢٨  بلجيكا  -٩

 موناكو  -٤٨ سويسرا  -٢٩ بليز  -١٠
 النرويج  -٤٩ سيشيل  -٣٠ بوركينا فاسو  -١١
 النمسا  -٥٠ غواتيماال  -٣١ بوروندي  -١٢
 النيجر  -٥١ فرنسا  -٣٢ البوسنة واهلرسك  -١٣
 نيكاراغوا  -٥٢ قربص  -٣٣  بريو  -١٤
 يلندانيوز  -٥٣ كرواتيا  -٣٤ بيالروس  -١٥
 هندوراس  -٥٤ كمبوديا  -٣٥ تركيا  -١٦
 هنغاريا  -٥٥ كندا  -٣٦ ترينيداد وتوباغو  -١٧
 اليابان  -٥٦ كوستاريكا  -٣٧ تشاد  -١٨
 اليمن  -٥٧ كولومبيا  -٣٨ جزر كوك  -١٩

الدول األطراف اليت أبلغت أهنا تعترب القوانني احلاليـة           -  باء
  ٩ملادة كافية يف إطار االلتزامات اليت تقضي هبا ا

 طاجيكستان   -٢٣    اجلزائر-١٢ جنتنياألر   -١
  بيساو-غينيا    -٢٤ مجهورية أفريقيا الوسطى   -١٣  إستونيا  -٢
     فرتويال- ٢٥ مجهورية ترتانيا املتحدة   -١٤  أندورا  -٣
 الكرسي الرسويل   -٢٦ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   -١٥  إندونيسيا  -٤
 سكرييبا   -٢٧ مجهورية مولدوفا   -١٦  أوكرانيا  -٥
 ليتوانيا   -٢٨ الدامنرك   -١٧    آيرلندا-٦
 ليسوتو   -٢٩ رومانيا   -١٨    بابوا غينيا اجلديدة-٧
 املكسيك   -٣٠ ساموا   -١٩    الربتغال-٨
 هولندا   -٣١ سلوفاكيا   -٢٠ بلغاريا   -٩

  اليونان   -٣٢ سلوفينيا   -٢١ تونس   -١٠
       شيلي-٢٢  اجلبل األسود  -١١
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 بعد أهنا اعتمدت تشريعات مبوجـب شروط تبلغالدول األطراف اليت مل   -  جيم
   قوانينها احلالية كافية ا تعترب أو أهن٩التشريع اليت تقضي هبا املادة 

 غيانا  -٤٦ جزر البهاما  -٢٤ إثيوبيا  -١

 اغيني  -٤٧ سليمانجزر   -٢٥ إريتريا  -٢

 غينيا االستوائية  -٤٨ القمرجزر   -٢٦ أفغانستان  -٣

 فانواتو  -٤٩ اجلمهورية الدومينيكية  -٢٧ إكوادر  -٤

 الفلبني  -٥٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٢٨ أنتيغوا وبربودا  -٥

 فيجي  -٥١ دومينيكا  -٢٩ أنغوال  -٦

 قطر  -٥٢ الرأس األخضر  -٣٠  أوروغواي  -٧

 الكامريون  -٥٣ رواندا  -٣١ أوغندا  -٨

 كوت ديفوار  -٥٤ وبرنسييب سان تومي  -٣٢ باراغواي  -٩

 الكونغو  -٥٥ سان مارينو  -٣٣ باالو  -١٠

 الكويت  -٥٦ سانت كيتس ونيفيس  -٣٤ بربادوس  -١١

 كينيا  -٥٧ سانت لوسيا  -٣٥ بروين دار السالم  -١٢

 ليربيا  -٥٨ سوازيلند  -٣٦ بنغالديش  -١٣

 مدغشقر  -٥٩ السودان  -٣٧ بنما  -١٤

 مالوي  -٦٠ سورينام  -٣٨ بنن  -١٥

 ملديف  -٦١ سرياليون  -٣٩ بوتان  -١٦

 موزامبيق  -٦٢ صربيا  -٤٠ بوتسوانا  -١٧

 ناميبيا  -٦٣ العراق  -٤١ بوليفيا  -١٨

  ناورو  -٦٤ غابون  -٤٢ تايلند  -١٩
  نيجرييا  -٦٥ غامبيا  -٤٣ تركمانستان  -٢٠
  نيوي  -٦٦ غانا  -٤٤ توغو  -٢١
  هاييت  -٦٧ غرينادا  -٤٥  ليشيت-ر تيمو  -٢٢
   جامايكا  -٢٣



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 69 

  املرفق األول

  االجتماع التاسع للدول األطرافجدول أعمال 

   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤كما اعتمد يف اجللسة العامة األوىل يوم 

  .االفتتاح الرمسي لالجتماع  - ١

  .انتخاب الرئيس  - ٢

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

  .واألمني العام لألمم املتحدة

  .إقرار جدول األعمال  - ٤

  .اعتماد النظام الداخلي  - ٥

  .اعتماد امليزانية  - ٦

  .نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرينانتخاب   - ٧

  .إقرار تعيني األمني العام لالجتماع  - ٨

  .تنظيم العمل  - ٩

  .تبادل عام لآلراء  - ١٠

  . ولتحليل هذه الطلبات٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار املادة   - ١١

  :النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  - ١٢

  لعاملي على االتفاقية؛إضفاء الطابع ا  )أ(    
  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد؛  )ب(    
  تطهري املناطق املزروعة باأللغام؛  )ج(    
  مساعدة الضحايا؛  )د(    
  :مسائل أخرى أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية  )ه(    
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  التعاون واملساعدة؛  ‘١‘    
  الشفافية وتبادل املعلومات؛  ‘٢‘    
  ظورة وقمعها، وتيسري االمتثال؛منع األنشطة احمل  ‘٣‘    
  .دعم التنفيذ  ‘٤‘    

  .٥النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة   - ١٣

  .٧يف سياق التقارير اليت تقدم مبوجب املادة /النظر يف املسائل الناشئة عن  - ١٤

  .٨النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة   - ١٥

دته ومكان انعقاده، واملسائل املتصلة باألعمال التحـضريية للمـؤمتر          موعد املؤمتر االستعراضي الثاين وم      - ١٦
  .االستعراضي الثاين

  .أي مسائل أخرى  - ١٧

  .النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها  - ١٨

  .اختتام االجتماع التاسع للدول األطراف  - ١٩
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  املرفق الثاين

ـ             ب تقرير عـن عمليـة إعـداد طلبـات متديـد املهل النهائيـة مبوج
  )١(٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها، عن الفترة ٥املادة 

  خلفية

عملية إعداد طلبات   "،  ٢٠٠٦أرست الدول األطراف، يف االجتماع السابع للدول األطراف املعقود عام             - ١
 يقوم رؤساء ه العملية،يف هذ. )٢(" وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها٥متديد املهل النهائية املنصوص عليها يف املادة 

وبقيامها . اللجان الدائمة واملشتركون يف رئاستها واملقررون املتشاركون بإعداد استعراضٍ لكل طلب من الطلبات
، إىل جانـب  ")فريق التحليل"يشار إليها فيما بعد بعبارة    ( دولةً طرفاً    ١٧بذلك، تكلَُّف هذه اجملموعة، وقوامها      

وإضافة إىل ذلك، ينبغي    . د، بالتعاون التام على توضيح املسائل وحتديد االحتياجات       الدول األطراف طالبة التمدي   
لفريق التحليل، لدى إعداده كل حتليل، وبالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد، أن يأخذ، عنـد االقتـضاء،              

ويف هنايـة   . عم تنفيذ االتفاقيـة   مبشورة خرباء إزالة األلغام واخلرباء القانونيني والدبلوماسيني، مستعيناً بوحدة د         
املطاف، فإن الرئيس، إذ يتصرُف نيابةً عن املشتركني يف رئاسة اللجان الدائمة وعن املقررين املتشاركني، ُيكلَُّف                
بعرض التحليالت على الدول األطراف قبل فترٍة كافية من انعقاد اجتماع الدول األطراف أو املؤمتر االستعراضي                

  .قضاء املهلة النهائية للدولة املقدمة للطلبالسابق لتاريخ ان

والعملية املتفق عليها يف االجتماع السابع للدول األطراف ال تقتضي من الرئيس أن يقـدِّم تقريـراً إىل                    - ٢
بيد أنه، نظراً ألن العملية قد اسُتخِدمت أول مرٍة يف الفترة           . اجتماعٍ الحقٍ للدول األطراف أو ملؤمترٍ استعراضي      

  ، فمن التدبر أن يقوم رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف بتوثيق ما ُبـِذل مـن جهـٍد                  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧
ويؤمل مستقبالً من أفرقة الدول األطراف املكلفة بتحليـل         . وما أُرِسَي من أساليب عملٍ وما اسُتخلص من ِعَبر        

  .بيق العمليةالطلبات أن تستفيد مما اكُتِسَب يف السنة األوىل من خربة يف استخدام تط

  التقرير

أن ما اضطلع به رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف من أنشطٍة فيما يتعلق بالعملية قد بدأت يف االجتماع   - ٣
 An orientation to the process concerning Article 5 extensionالثامن للدول األطراف، عندما قدَّم الورقة املعنونة 

requests
علق بإعداد الطلبات، فعمالً مبقررات االجتماع السابع للدول األطراف، شجَّع رئيس االجتماع            وفيما يت  .)٣(

الثامن للدول األطراف الدول األطراف املقدمةَ لطلبات التمديد على أن تواصل االستفادة من دعم اخلرباء املقدم مـن                  

                                                      

  ي األردين، األمري ِمرَعد بن َرعد احلسني، رئـيس االجتمـاع الثـامن          مقدم من صاحب السمو امللك     )١(
 .للدول األطراف

 .APLC/MSP.7/2006/5التقرير اخلتامي لالجتماع السابع للدول األطراف، الوثيقة  )٢(

 .APLC/MSP.8/2007/INF.1الوثيقة  )٣(
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صلة من خططها الوطنية املتعلقة بإزالـة األلغـام، وأن          وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، وأن ُتَضمَِّن طلباهتا اجلوانَب ذات ال         
  .تكون عمليةَ املنحى يف استخدام أو تكييف النموذج الطوعي الذي اعتمده االجتماع السابع للدول األطراف

 مجيعها اليت قدمت طلباٍت لينظر فيها االجتماع التاسع للدول األطراف قد تلقت   ١٥ل إن الدول األطراف ا     - ٤
باستفادهتا  غري أن كثرياً منها قد جنت منفعةً إضافيةً       . شرحاً من وحدة دعم التنفيذ عن عمليات التمديد       على األقل   

من اخلدمات االستشارية اليت تقدمها الوحدة، بطرقٍ من بينها طلُب أو تلقي زيارة أو زيارات من خرباَء، وطلـُب                   
قية، لدى استعراضها املعلومات األولية املقدمـة مـن        وإن وحدات دعم تنفيذ االتفا    . وتلقي دعمٍ على سبيل املتابعة    

الدول األطراف طالبة التمديد، قد اقترحت يف بعض احلاالت خمططاً عاماً لتنظيم الطلبات وتكييف النموذج الطوعي 
  .بطريقٍة كثرياً ما ميكن فيها جعلُ قدرٍ كبريٍ من املعلومات متاحاً قدَر اإلمكان لالطالع عليه

ق بتقدمي الطلبات،، فوفقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطراف، شجَّع الرئيس الـدول             وفيما يتعل   - ٥
، قام الرئيس، سعياً ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ويف . ٢٠٠٨مارس /األطراف املعنية على أن تقدم طلبات أولية يف آذار

اليت تنقضي املواعيد النهائية احملددة  منه إىل ضمان تقدمي الطلبات يف مواعيدها، بتوجه رسائلَ إىل الدول األطراف             
 وكانت قد بيَّنت أنه سيلزمها أو قد يلزمها أن تطلب متديدها، ُمذكِّراً إياها بأن تقدم طلباهتا يف ٢٠٠٩هلا يف عام 

 اليت قدمت طلبات إىل االجتمـاع       ١٥ل  فقط من بني الدول األطراف ا      ٧ومن اجلدير باملالحظة أن     . مارس/آذار
 دولٍ أخـرى    ٤، مث قـدمت     ٢٠٠٨مارس  / األطراف لينظر فيها قد قدَّمت طلباهتا األولية يف آذار         التاسع للدول 

 ٢٠٠٨مـارس   / دول أطراٍف مل تقدم طلباهتا إال بعد انقضاء شهر آذار          ٤غري أن   . طلباهتا بعد ذلك بفترٍة وجيزة    
  .بفترة طويلة من الزمن

أن ُيخبَِر الرئيس الدول األطراف، لدى تلقي طلب        "ويرد يف مقررات االجتماع السابع للدول األطراف          - ٦
 ٤ويف  ". التمديد، بتقدمي الطلب ويتيحه للجميع، مع مراعاة ممارسة الشفافية املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة               

أبريل، بعث الرئيس برسائل إىل الدول األطراف كافة مبلغاً إياها مبا ورد من طلبات، وأوعز إىل وحـدة                  /نيسان
وقام الرئيس يف وقٍت . )٤(تفاقية أن تتيح هذه الطلبات لالطالع عليها يف موقع االتفاقية على اإلنترنتدعم تنفيذ اال

الحقٍ بإحاطة الدول األطراف علماً مبا ورد من طلباٍت إضافية أو طلباٍت منقحة، وأوعز بإدراجهـا يف موقـع                   
  .االتفاقية لالطالع عليها

يس والرؤساء املتشاركني واملقررين املتشاركني يف اللجان الدائمة من         وفيما يتعلق مبا يقع على عاتق الرئ        - ٧
، عقدت الـدول    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١مسؤولية يف العمل معاً على إعداد حتليلٍ لكل طلبٍ من الطلبات، ففي             

ـ   . األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد اجتماعاً للقيام بصفة رئيسية ببحث أساليب العمل            ذا وترد مرفقةً هب
  :وفيما يلي بعض النتائج البارزة. التقرير اجملموعة الكاملة من النتائج اليت خلَُص إليها فريق التحليل

خلَُص الفريق إىل أن الرؤساء املشاركني يف رئاسة اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام بإمكاهنم،                )أ(  
اءة بالبّت أولياً يف مدى اكتمال الطلبات والسعي فوراً         بدعمٍٍ من املقررين املشاركني للجنتهم، زيادة العملية كف       

  .إىل احلصول على ما قد يلزم من معلومات إضافيٍة من أجل إجراِء حتليلٍ كامل
                                                      

)٤( www.apminbanconvention.org. 
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وفيما يتعلق باخلربة الفنية اليت ورد يف مقررات االجتماع السابع للدول األطراف أن بإمكـان فريـق                   )ب(  
على أن اخلربة الفنية ميكن أن ُتسَتمد من جمموعة متنوعٍة من املـصادر ومبجموعـة               التحليل أن يستفيد منها، مت التفاهم       

وفيما يتعلق هبذه املسألة، استعان فريق التحليل مبشورة خرباٍء من احلملة الدوليـة حلظـر األلغـام                 . متنوعة من األشكال  
ائي، نظراً ملا هلذه املنظمات من خـربة فنيـة          األرضية، ومن جلنة الصليب األمحر الدولية، ومن برنامج األمم املتحدة اإلمن          

وإضافة إىل ذلك، فإن ُمدخالت اخلرباء املقدمة بشأن تقنيات إزالة          . واسعة، وخلَُص إىل أن املدخالت املقدمة مفيدة للغاية       
أساليب اإلفراج  األلغام قد قدَّمها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية؛ وُمدخالت اخلرباء املقدمة بشأن               

عن األراضي قدمها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وكذلك النرويج بصفتها منسقة أعمال فريـق              
  .االتصال املعين بتعبئة املوارد، كما قدمتها جلنة الصليب األمحر الدولية، بإدالئها بآرائها بشأن املسائل القانونية

املصاحل، خلَُص فريق التحليل إىل أن الرئيس سيطلب إىل أعضاء فريق التحليل وفيما يتعلق بتضارب   )ج(  
أن يعتذر عن حتليل طلباهتم هم أو حتليل طلبٍ يوجد لديهم تضارب مصاحل معه، من قبيل نزاعٍ على أراضٍ أو على                     

تايلند مل تشارك يف إعداد     وينبغي التنويه يف هذا الشأن بأن األردن وبريو و        . سيادة مع الدولة الطرف املقدمة للطلب     
  .حتليل الطلب املقدم من كلٍ منها، واعتذرت األرجنتني عن إعداد حتليل الطلب املقدم من اململكة املتحدة

  وَخلَُص فريق التحليل إىل أن بإمكانه تنظيم عمله بقدرٍ أكرب من الفعالية باسـتحداثه أشـكاالً                )د(  
يف تعليقه على مدى اكتمالِ املعلومات املقدمة وجودهتا والتأكد من          أو قوائم مرجعية لتكون أدواٍت قد تساعده        

ووضَع فريق التحليل يف وقٍت الحقٍ قائمةً مرجعية، ترد         . أن فريق التحليل يويل الطلبات املقدمة معاملةً متساوية       
اع الـسابع للـدول      من االتفاقية ومقررات االجتم    ٥ من املادة    ٤مرفقةً هبذا التقرير، ُتراعى فيها أحكام الفقرة        

واستخدم أعضاء فريق التحليل هذه القائمة املرجعية أساساً لتنظيم ُمدخالهتم هيكلياً ولضمان إيالء كل . األطراف
نية ما أعّدوه يف هناية املطاف من حتليالت   .طلبٍ من الطلبات معاملةً موحَّدة، كما استخدموها أساساً لُب

فريق إىل أن الرئيس سيبلِّغ مجيع الدول األطراف عما اتفق عليه           وفيما يتعلق بالشفافية، خلَُص ال      )ه(  
وستتاح هذه املعلومات لالطالع عليها يف موقع . فريق التحليل من أساليب عملٍ وما استخدمه يف عمله من أدوات

 اتفقنا  ، أرسل الرئيس جمموعةً كاملةً من أساليب العمل اليت        ٢٠٠٨/أبريل/ نيسان ٤ويف  . االتفاقية على اإلنترنت  
، قام الرئيس مبوافاة اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغـام والتوعيـة             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف  . عليها

  .مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها بكل ما استجد من معلومات إضافيٍة يف هذا الشأن

 لبدء مناقشة ما ورد من طلبات حبلول ذلك         ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٣٠ و ٢٩واجتمع فريق التحليل يومي       - ٨
، وأن  ٢٠٠٨أغسطس  /واجتهت النية إىل إمتام العمل بشأن أكرب عدٍد ممكنٍ من الطلبات حبلول هناية آب             . التاريخ

ومتكَّن الفريق يف هناية املطاف مـن       . ٢٠٠٨سبتمرب  /ُينَجز العمل بشأن ما تبقى من طلبات حبلول منتصف أيلول         
، ومل ُيكِمل عمله    ٢٠٠٨سبتمرب  / حبلول هناية أيلول   ١٥ل  طلبات فقط من بني الطلبات ا      ١٠بشأن  إكمال عمله   

  .٢٠٠٨نوفمرب /بشأن الطلبات اخلمسة األخرية حىت منتصف تشرين الثاين

وتوضح مقررات االجتماع السابع للدول األطراف أنه ينبغي للرئيس وللرؤساء املشاركني للجان الدائمة        - ٩
وشدد . املشاركني، وللدول األطراف املقِدمة للطلبات، أن يتعاونوا تعاوناً تاماً لدى إعدادهم حتليالً ما            وملقرريها  

الرئيس على هذه النقطة يف الورقة اليت قدمها إىل االجتماع الثامن للدول األطراف، منوهاً فيها عن اعتزامـه أن                   
ياً أن يكون حتليل الطلبات حتليالً تعاونياً يفضي يف هناية يعمل بتعاون وثيق مع الدول األطراف طالبة التمديد ومرتئ

  .املطاف، يف الكثري من الظروف، إىل حتسني طلبات التمديد املنقحة
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وسعى فريق التحليل إىل ضمان أن يكون النهج الذي يتَّبعه فيما يتعلق بالدول األطراف الطالبة هنجاً متوافقاً   - ١٠
ودخل رئيس الفريق يف حوار مع مجيع الدول األطراف الطالبة، مراسالً إياهـا             . قيةمع روح التعاون احلقيقية لالتفا    

سعياً منه للحصول على توضيحات إضافية ملسائل شىت، وعارضاً مشورته بشأن سبل حتسني الطلبات، وداعياً ممثلي                
 الدول األطراف الطالبة، ومن وعقد ممثلو معظم. مجيع الدول األطراف الطالبة إىل مناقشة غري رمسية مع فريق التحليل

 ٦ إىل ٢بينهم كثري من املديرين الوطنيني لشؤون إزالة األلغام، اجتماعاً مع فريق التحليل أثناء األسبوع املـصادف                 
، وإضافة إىل ذلك، وجه الرئيس رسائل إىل الدول األطراف الطالبة ملتمساً آراءهـا بـشأن                ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ة من بني الـدول األطـراف       ـ دول ١٤وأتى هذا النهج مثاَره، حيث قدمت       . ريق التحليل التحليالت اليت أعدها ف   
  . إيضاحات إضافية بشأن طلباهتا، كما قدم العديد منها طلبات منقحة وحمسنة١٥ل الطالبة ا

تـشاد  (وإثر حوار جرى بني فريق التحليل والدول األطراف الطالبة، فإن ثالث دول أطـراف طالبـة                  - ١١
مل تطلب يف عروضها النهائية سوى منحها الفترة الزمنية الضرورية لتقييم الوقائع ذات الصلة ) ك وزمبابويوالدامنر

ونوه فريق التحليل بأمهية اتباع هذا النهج من قبل الدول          . ووضع خطة استشرافية هادفة استناداً إىل هذه الوقائع       
  .األطراف اليت جتد أنفسها يف ظروف من هذا القبيل

شار الرئيس يف الورقة املقدمة إىل االجتماع الثامن للدول األطراف أنه سيشجع الدول األطراف الطالبة               وأ  - ١٢
على تضمني الصَيغ النهائية لطلبات التمديد موجزاً تنفيذياً يقع بني صفحتني ومخس صفحات ويتضمن استعراضـاً                

وأُشَري كذلك إىل أنه، بغية املوازنة بني . ات وافيةعاماً للمعلومات الضرورية من أجل البت يف الطلب بناًء على معلوم
ضرورة االطالع على املعلومات وضرورة النظر يف التكاليف اليت قد تترتب على ترمجة عدد كبري مـن الطلبـات،                   
سيطلب الرئيس إىل األمني التنفيذي لالجتماع التاسع للدول األطراف أن يكفل أال تترجم سوى امللخصات التنفيذية 

ومن اجلدير  . بات حبلول موعد انعقاد االجتماع، على أن تتاح الطلبات املفصلة لالطالع عليها بلغاهتا األصلية             للطل
 طالبة التمديد قد قدمت بالفعل ملخصات تنفيذية موجزة تتضمن حملة عامة            ١٥ل بالتنويه أن مجيع الدول األطراف ا     

  .ألن يتخذ قراراً مستنرياً بشأن الطلباتعن املعلومات الالزمة لالجتماع التاسع للدول األطراف 

ومشلت أساليب عمل فريق التحليل ما خلص إليه الفريق من أنه ينبغي له أن يسعى إىل التوصل إىل توافق       - ١٣
ومت التفاهم كذلك إىل أنه، يف حال وجود خالفات يف اآلراء بـشأن             . يف اآلراء يف مجيع جوانب عملية التحليل      

أو لألخذ بوجهات النظر املتخالفـة    /مثة طائفة متنوعة من األساليب للبت يف التحليالت و        عمليات التحليل، فإن    
 ١٠مـارس و  / آذار ١١وقد عقد فريق التحليل ما جمموعه مثانية اجتماعات يف الفترة بني            . بشأن عملية التحليل  

 بالدقة اليت كان يرغبها بعض      ومع أن التحليالت اليت قام هبا الفريق رمبا مل تكن         . )٥(٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
األعضاء، ففي هناية املطاف، اتفق مجيع أعضاء فريق التحليل املشاركني على التحليالت النهائية، ما كفل أن اآلراء 

  .الواردة يف التحليالت متثل وجهات نظر طائفة واسعة التنوع من الدول األطراف من مجيع األقاليم

                                                      

 ١٦-١٥) ٣(، و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠-٢٩) ٢(و،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١) ١(اجتمع فريق التحليل يف      )٥(
، ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩-٢٨) ٦(، و ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠-٩) ٥(، و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦-٢) ٤(، و ٢٠٠٨مايو  /أيار
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠) ٨(، و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩ و٢٦ و٢٤) ٧(و
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  املالحظات والتوصيات

فريق التحليل استعانة كبرية يف عمله باجلدول الزمين الذي ُوِضع عمالً مبقررات االجتماع السابع استعان   - ١٤
 سوى من الدول األطراف اليت      ٢٠٠٨للدول األطراف، الذي وجد، على سبيل املثال، أنه مل ترد طلبات يف عام              

ة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها      وتوصى اللجنة الدائم  . ٢٠٠٩تنقضي املواعيد النهائية احملددة هلا يف عام        
والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها بأن تواصل حتديث جدول باملهل احملددة فيما يتعلق باملسائل املتصلة               

  . وأن تتيح هذا اجلدول لالطالع عليه٥باملادة 

 عن حالة التنفيذ لدى العديد مـن        وأسفرت عملية تقدمي طلبات التمديد عن أمشل ما أُعد من معلومات            - ١٥
وإضافة إىل ذلك، فإن بعض الدول األطراف الطالبة قد انتهزت الفرصة املتاحة هلا مـن               . الدول األطراف الطالبة  

خالل طلب متديٍد إلعادة تنشيط االهتمام خبططها الوطنية إلزالة األلغام، وكذلك بتدليلها على السيطرة الوطنية               
وتوصى الدول األطراف اليت سيتعني عليها أن       . ممكن يف غضون فترة وجيزة نسبياً من الزمن       وعلى أن التنفيذ أمر     

تقدم طلباً يف تاريخ الحق أن تستغل كذلك ما تتيحه هلا عملية طلب التمديد من فرص لإلبالغ بوضوح عن حالة 
  .٥ادة التنفيذ لديها، وبإعادة تنشيط االهتمام ببذل جهد مجاعي إلمتام تنفيذ أحكام امل

أي الطلبات اليت كانت منظمة تنظيماً مترابطاً واليت كانت واضحة وكاملة يف عرضـها              (وبعض أفضل الطلبات      -١٦
أو اليت دخلت يف /قد قدمتها الدول األطراف اليت أفادت جيداً مما قدمته وحدة دعم تنفيذ االتفاقية من خدمات و             ) للوقائع

وتوصى مجيع الدول األطراف اليت تعتقد أنه . أو أعضائه، حىت قبل تقدميها طلباً/حوار غري رمسي مع رئيس فريق التحليل و  
وكذلك توصى الـدول األطـراف      . سيلزمها تقدمي طلب متديٍد بأن تفيد من دعم اخلرباء الذي تقدمه وحدة دعم التنفيذ             

تمديد، مع تكييفه هو والنمـوذج      الطالبة بأن تفيد من املخطط املقترح الذي وضعته الوحدة فيما يتعلق بإعداد طلبات ال             
  .الطوعي املتفق عليه يف االجتماع الثامن للدول األطراف بوصفهما مناسبني وفقاً للظروف الوطنية

 من حتديات يف استخدام عمليٍة للمرة األوىل قد زادهتا صعوبةً ٢٠٠٨ فريق التحليل يف عام إن ما يواجهه  - ١٧
 عدم تقدمي طلب، إذ مل ُتطلَب أية فترة زمنية؛ كما زادهتا صـعوبةً              - ت   يف إحدى احلاال   - الطلباُت املتأخرة، و    

وتوصى الدول األطراف الطالبة بأن تلتزم بآذار موعـداً        . الطلبات املفتقرة إىل الوضوح واملتضمنة بيانات ملتبسة      
. وعد احملدد لذلك  للتقدمي، أو، يف خالف ذلك، أن حتيط الرئيس علماً بالظروف اليت قد حتول دون التقدمي يف امل                

 بأن تكفل االلتزام بأفضل املمارسـات مـن أجـل إدارة       ٥وكذلك توصى مجيع الدول األطراف املنفذة للمادة        
املعلومات عن العمل املتعلق باأللغام، وذلك يف سبيل أنه، إذا ما لزمها، يف تاريخ الحق، تقدمي طلب متديد، تكون 

  .ا أساساً وقائعياً خلطة وطنية إلزالة األلغام ولفترة زمنية مطلوبةمجيع املعلومات الضرورية متاحة الستخدامه

فـإن دراسـة    . وااللتزام املطلوب من جانب أعضاء فريق التحليل كان أكرب مما ينبغي بالنسبة للـبعض               - ١٨
العشرات من صفحات الطلبات كان عبئاً ثقيالً، شأنه يف ذلك شأن التأكد من أن الوفود مـستعدة للمـشاركة     

بيد أنه كان عبئاً تقبلته الدول األطراف على علم منها به، عندما            . ركة نشطة طيلة ساعات من االجتماعات     مشا
قررت أن تكون، أو يف بعض احلاالت، عندما تنافست منافسة شديدة على أن تكون، رؤساء مشاركني ومقررين   

َولّي مسؤولية عض. مشاركني وية فريق التحليل واملتقبلة هلذه املسؤولية وعليه، توصى الدول األطراف الساعية إىل َت
َولّي هذه املسؤولية يقتضي قدراً ال يستهان به من الوقت واجلهد   .بأن حتيط علماً بأن َت
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  الثاينلمرفق التذييل األول ل

  ٢٠٠٨مارس / آذار١١استنتاجات بشأن أساليب العمل خلصت إليها يف 
  ٥مبوجب املادة الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد 

  حتليل مسبق

ُخِلَص إىل أن الرؤساء املشاركني للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام بإمكاهنم، بـدعم مـن مقـرريهم                   - ١
املشاركني، أن ينهضوا بكفاءِة العملية، ببّتهم أولياً يف مدى اكتمال الطلبات وبسعيهم فوراً على احلصول على ما 

  .من أجل إجراء حتليل كاملقد يلزم من معلومات إضافية 

  اخلربة الفنية

أن يعتمـد الـرئيس والرؤسـاء       "مع اإلشارة إىل أن االجتماع السابع للدول األطراف قد اتفق علـى               - ٢
املشاركون واملقررون املشاركون، بالتشاور الوثيق مع الدول طالبة التمديد، لدى إعداد االسـتعراض، وعنـد               

 جمال إزالة األلغام، وعلى املشورة القانونية والدبلوماسية، مستخدمني وحدة دعم االقتضاء، على اخلربة املكتسبة يف
  :، ُخِلَص إىل ما يلي"تنفيذ االتفاقية من أجل تقدمي الدعم

ميكن احلصول على اخلربة الفنية، على أساس كل حالة على حدة، من جمموعة متنوعة من املصادر، مـن         - ٣
؛ واحلملة الدوليـة  ٥ املعين بتعبئة املوارد، نظراً لتركيز هذا الفريق على دعم تنفيذ املادة          منسق فريق االتصال  : بينها ما يلي  

حلظر األلغام األرضية ومنظماهتا األعضاء ذات الصلة؛ وجلنة الصليب األمحر الدولية؛ ووكاالت األمم املتحـدة وإدارهتـا       
مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغـراض إنـسانية؛         ومكاتبها ذات الصلة؛ املنظمات اإلقليمية؛ ووحدة العمليات يف         

  .والدول األطراف املاحنة اليت دعمت وستدعم الدول األطراف الطالبة؛ واخلرباء االستشاريني ذوي اخلربة الفنية

ونظراً ملا للحملة الدولية حلظر األلغام األرضية وجلنة الصليب األمحر الدولية من خربات فنيـة واسـعة                   - ٤
وميكـن  .  فسُتدَعوان، حسب االقتضاء، إىل تزويد فريق التحليل بتحليل نقدي مكتوب للطلبات املقدمة            النطاق،

  .استخدام هذا النقد كمسامهة قيمة يف عملية التحليل

تَّبع اإلجراء التايل بشأن التماس مشورة اخلرباء  - ٥   : وسُي

غام، عاملني مع مقرريهم املـشاركني،      يقوم الرؤساء املشاركون للجنة الدائمة املعنية بإزالة األل         ‘١‘
  .بصياغة اقتراح أويل يقدَّم إىل فريق التحليل بشأن ما قد يلزم من خربة فنية ومصدر تلك اخلربة

قد ينظر فريق التحليل يف هذا االقتراح، وكذلك يف أفكار أو مدخالت أخرى، بغية التوصل إىل           ‘٢‘
  .إجراء مقترح

 الطالبة علماً باإلجراء املعتزم اختاذه ويتيح للدولة الطرف الطالبـة           حييط الرئيُس الدولةَ الطرف     ‘٣‘
  .فرصة مشاطرة ما قد ُيدىل به من تعليقات أو ما قد ُيعَرب عنه من هواجس

ومن مث، وبصرف النظر عما قد تبديه الدولة الطرف الطالبة من هواجس بالغة يتعني على فريق                  ‘٤‘
يس، وفقاً ملقررات االجتماع السابع للـدول األطـراف،         التحليل أن ينظر فيها، قد يقوم الرئ      

  .باإليعاز إىل وحدة دعم تنفيذ االتفاقية حبيازة اخلربة الفنية اليت يرغبها فريق التحليل



APLC/MSP.9/2008/4 
Page 77 

  تضارب املصاحل

ُخِلص إىل أنه، تفادياً لتضارب املصاحل، يطلب الرئيس إىل أعضاء فريق التحليل أن يعتذروا عن حتليـل                   - ٦
أو حتليل طلب يوجد لديهم فيه تضارب يف املصاحل، من قبيل نزاعٍ على أراضٍ أو سيادٍة مع الدولـة                   طلباهتم هم   

  .الطرف الطالبة

  شكل التحليل/مضمون

، بإدراج عناصر شـىت يف  ٥ من املادة ٤أن الدول األطراف الطالبة ملَزمة، وفقاً للفقرة   ‘ ١‘: مع مراعاة   - ٧
للدول األطراف قد شجع الدول األطراف الطالبة على تـذييل خططهـا            أن االجتماع السابع    ‘ ٢‘طلب متديد؛   

الوطنية إلزالة األلغام بطلبات التمديد اليت تقدمها، وكذلك على أن تستفيد، على أساس طوعي، من النموذج املعتمد يف                  
ة الدائمة مكلفون بالقيام    أن الرئيس والرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني للجن      ‘ ٣‘االجتماع الثامن للدول األطراف؛     

إيضاحات للوقائع املطلوبة والواردة من الدولة طاِلبـة التمديـد؛          : بإعداد استعراض للطلب يبيِّن، يف مجلة أمور، ما يلي        "
  :ُخِلص إىل ما يلي" وخطط إزالة األلغام لفترة التمديد؛ واالحتياجات والثغرات يف جمايل املوارد واملساعدة،

تحليل أن ينظِّم عمله بفعالية أكرب بوضعه أشكاالً أو قوائم مرجعية لتكـون أدوات قـد             بإمكان فريق ال    - ٨
تساعده يف التعليق على مدى اكتمال املعلومات املقدمة وجودهتا وضمان أن فريق التحليل يويل الطلبات املقدمة                

  .معاملة متساوية

  اختاذ القرارات

 إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء يف مجيع جوانـب عمليـة             ُخِلص إىل أنه ينبغي لفريق التحليل أن يسعى         - ٩
ومت التفاهم على أنه، يف حال وجود اختالفات يف اآلراء بشأن التحاليل، توجد جمموعة متنوعـة مـن                  . التحليل

  .أو إدراج وجهات نظر خمتلفة عن التحليل/األساليب من أجل البت يف التحاليل و

  الشفافية

ممارسـة الـشفافية    "أن مقررات االجتماع السابع للدول األطراف تتطـرق إىل          يف معرض اإلشارة إىل       - ١٠
، ُخِلص إىل أن يقوم الرئيس بإحاطة مجيع الدول األطراف علماً بأساليب العمل اليت              "املنصوص عليها يف االتفاقية   

 يف موقع االتفاقية على اإلنترنت النماذج ذات الصلة، وأن تتاح لالطالع عليها/اتفق عليها فريق التحليل وبالقوائم املرجعية    
www.apminebanconvention.org)(وأن بإمكان الرئيس، لدى إشعاره الدول األطراف بتلقي الطلبات، أن يوجِّه إليها           ؛ 

الدائمة املعنية بإزالة األلغام أن يطلبوا إىل الرئيس أن         دعوة مفتوحة إلبداء اهتمامها؛ وأن بإمكان الرؤساء املشتركني للجنة          
  .يونيه، بكل ما استجد بشأن العملية/ حزيران٤يوافيهم، يف اجتماعهم املقرر عقده يف 
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  التذييل الثاين للمرفق الثاين

   ٥قائمة مرجعية بطلبات التمديد مبوجب املادة 
  )أ(أعدها فريق التحليل

بة التمدي   ــــــــــــــــ: دالدولة الطرف طاِل

  اآلراء/املالحظات الوقائع ذات الصلة الواردة يف الطلب  
وقت بدء  جمموع األراضي اليت يتعني معاجلتها      

 مـن   ٥النفاذ، وفقاً للتعريف الوارد يف الفقرة       
  ٢املادة 

    

 األراضي املتبقية اليت يتعني معاجلتـها     تقدير  
  ٥من املادة ‘ ١‘)ب(٤وفقاً للفقرة 

    

) أ(٤، وفقـاً للفقـرة      ة الزمنية املطلوبة  الفتر
  ٥من املادة 

    

 الدولة الطرف  الظروف اليت حالت دون متكُّن    
الطالبة من الوفاء بالتزاماهتـا، وفقـاً للفقـرة         

  ٥من املادة ‘ ٣‘)ب(٤

    

 للمناطق امللغومـة الـيت      اإلسقاطات السنوية 
مـن  ‘ ١‘)ب(٤يتعني معاجلتها، وفقاً للفقرة     

  ٥املادة 

    

 إلزالة اخلطر   ساليب اليت يتعني استخدامها   األ
‘ ١‘)ب(٤من املناطق امللغومة، وفقاً للفقرتني      

  ٥من املادة ‘ ٢‘)ب(٤و

    

 املطلوبة، وفقاً للفقـرة     املوارد املالية الوطنية  
  ٥من املادة ‘ ٢‘)ب(٤

    

  ـــــــــــــــ
باستثناء احلاالت الـيت  (عية عن كل طلب مقدَّم      ينبغي لكل عضو من أعضاء فريق التحليل أن ُيِعدَّ قائمة مرج            )أ(  

وللمحلِّلني كل احلرية يف استخدام هذه القائمة املرجعية بطريقة مرنة، وذلك، على            ). يذكر فيها احمللل أن لديه تضارباً يف املصاحل       
  .سبيل املثال، بإدالئهم مبالحظات وآراء أولية ُتعرض بصيغة سردية بدالً من عرضها يف جداول
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 املطلوبة، وفقاً للفقـرة     وارد املالية الدولية  امل
  ٥من املادة ‘ ٢‘)ب(٤

    

اآلثار اإلنسانية واالجتماعيـة واالقتـصادية      
 املترتبة على التمديد، وفقـاً للفقـرة        والبيئية

  ٥من املادة ) ج(٤

    

 ذات صلة بالطلب، وفقاً     أية معلومات أخرى  
  ٥من املادة ) د(٤للفقرة 

    

 النتائج املستخلَصة
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  املرفق الثالث

  )١(٤ التنفيذ التام للمادة ضمان
 حاالت لعدم امتثال دول اللتزاماهتا بتدمري أو ضمان تدمري ٣، واجهت االتفاقية ٢٠٠٨مارس / آذار١يف   - ١

رهتا خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد اليت هي يف ملكيتها أو حيازهتا أو املوجودة ضمن واليتها القضائية أو سيط                 
  .بعد مضي مدة ال تقل عن أربع سنوات على سريان االتفاقية

ذلك أن تـدمري املخزونـات      .  حتدياً خطرياً جلميع الدول األطراف     ٤ويشكل عدم امتثال أحكام املادة        - ٢
ميـع  ضروري لكي تفي االتفاقية بوعدها املتمثل يف إهناء املعاناة واخلسائر اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد جل               

 دليل على االلتزام التام باحلظر الشامل الذي تنص عليه االتفاقية فيما خيـص              ٤وامتثال املادة   . الناس دائماً وأبداً  
األلغام املضادة لألفراد ويساعد على ضمان عدم وقوع أي استخدام هلا يف املستقبل وعدم سـقوط أي ضـحايا                 

  .بفعلها مستقبالً

ة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات ضرورة االهتمام كما جيب حباالت عدم ويرى الرئيسان املشاركان للجن  - ٣
  :ويف هذا الصدد، نوصي مبا يلي. االمتثال وباحليلولة دون وقوع حاالت لعدم االمتثال يف املستقبل

ينبغي للدول األطراف غري املمتثلة أن تتصرف فوراً بشكل ملتزم وشفاف، مـوردةً يف شـكل                  )أ(  
 موجهة إىل مجيع الدول األطراف أسباب عدم امتثاهلا، اليت ينبغي أن تكـون              مذكرة شفوية يكون  ُيستحسن أن   

أسباباً غري عادية ومقدمةً تارخياً أو خطة لضمان االمتثال يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك إيراد تاريخ ُيتوقع فيه                    
زاماهتا والسعي احلثيث للحـصول علـى       وعلى الدول األطراف ختصيص موارد وطنية للوفاء بالت       . إكمال التدمري 

  .املساعدة إن دعت احلاجة إىل ذلك
من أجل احليلولة دون مشاكل االمتثال وتناوهلا، ينبغي للرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية               )ب(  

وينبغـي  . ةبتدمري املخزونات إجراء مشاورات غري رمسية مع الدول األطراف املعنية، واملاحنني واخلرباء ذوي الصل      
  .إجراء املشاورات بوصفها تدبرياً وقائياً قبل اآلجال احملددة بوقت طويل من أجل حتقيق األثر املتوخى منها

 أن تبلغ الدول األطراف األخرى، عرب تقارير ٤ينبغي للدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املادة   )ج(  
مري املخزونات ويف كل اجتماع للدول األطراف، خططها        سنوية شفافة، يف كل اجتماع للجنة الدائمة املعنية بتد        

  .٤، مبلغةً باستمرار عن التقدم املتزايد احملرز من أجل الوفاء بالتزامات املادة ٤الرامية إىل تنفيذ املادة 
ينبغي للدول األطراف أن تستخدم جمموعة متنوعة من الوسائل لتشجيع الدول األطراف املعنية               )د(  

غام املضادة لألفراد املخزونة لديها وتيسري ذلك عند االقتضاء، مبا يف ذلك عن طريق إشراك الدول                على تدمري األل  
 يف حوار إذا مل تكن هلذه الدول األطراف، بعد مضي سنة على سـريان               ٤األطراف اليت جيب عليها تنفيذ املادة       

، بعد مضي سنتني على السريان، عن إحراز أي          يف اآلجال احملددة هلا وإذا مل ُيبلغ       ٤االتفاقية، خطط لتنفيذ املادة     
  . تقدم يف تدمري األلغام املخزونة

                                                      

  . للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزوناتمقترح مقدم من صربيا وليتوانيا، الرئيسان املتشاركان )١(
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  املرفق الرابع

  تطبيق مجيع األساليب املتاحة من أجل بلوغ تنفيذ 
  )١(٥كامل وفعال ومناسب للمادة 

  خلفية املوضوع

من االتفاقيـة وجـود      ٥يتبني من اجلهود املبذولة طوال أكثر من عقد من الزمن من أجل تنفيذ املادة                 - ١
بلِّ .حتديات معقدة ذات صلة بدقة رسم حدود املناطق امللغومة غ عن منـاطق  ففي كثري من الدول األطراف اليت ُت

ملغومة تدخل يف نطاق واليتها أو تقع حتت سيطرهتا، أدى عدم دقة حتديد مساحة املناطق امللغومة وتقديرها مببالغة 
  .على حنو غري مناسبكبرية إىل ختصيص الوقت واملوارد 

وقد كانت مناطق شاسعة موضع أعمال تطهري يدوي أو آيل من األلغام رغم خلوها من األلغام أو غريها         - ٢
وأشارت الدول األطراف إىل هذه النقطة ألول مرة يف تقرير جنيف املرحلي             .من األخطار املتعلقة باملواد املتفجرة    

 على مستوى فهم مسألة حتديـد       حتققتأوجه تقدم هامة    " أن   ، حيث الحظت  ٢٠٠٦سبتمرب  /الصادر يف أيلول  
توحي بأن التحديات اليت تواجهها دول أطراف عديدة قد تكون أقل مما كان متوقعاً وأن               ] ...[املناطق امللغومة،   

  ."يف االتفاقية باإلمكان مواصلة بذل اجلهود مبزيد من الفعالية للوفاء بااللتزامات املنصوص عليها

، أجريت مناقـشة  ٢٠٠٧نوفمرب /الجتماع الثامن للدول األطراف يف االتفاقية، الذي عقد يف تشرين الثاين      ويف ا   -٣
، مبا يف ذلك التحديات ذات الصلة بعدم دقة حتديد املناطق امللغومة ٥بشأن السبل العملية للتغلب على حتديات تنفيذ املادة     

نقاط اليت أثريت يف تقرير جنيف املرحلي، حيث أبرز التقرير اخلتـامي            وارتقت هذه املناقشة بال    .وتقديرها مببالغة شديدة  
ا يستجد من أساليب عملية     مل  الكامل نطاقلللالجتماع الثامن للدول األطراف يف االتفاقية أمهية استغالل الدول األطراف           

   .احتوائها ألغاماً مضادة لألفرادعن املناطق املشتبه يف  إلفراجا عمليات وتريةتسريع ، بدرجة عالية من املوثوقيةتتيح، 

، إىل ٢٠٠٨، املقدمة يف بداية عـام   ٥وتشري املعلومات الغزيرة الواردة يف طلبات التمديد مبوجب املادة            - ٤
  :وجود حتديات هلا صلة بعدم دقة حتديد املناطق امللغومة وتقديرها مببالغة شديدة، وتتمثل فيما يلي

 النطاق الكامل لإلجراءات املتاحة لتحديد أكثر دقة للمناطق         مل تستخدم بعض الدول األعضاء     ‘١‘
 تفترض أن املسح التقين وطرق الـتطهري        ٥لتنفيذ املادة   اً  املشتبه يف خطورهتا، حيث تضع خطط     

  .اليدوية أو اآللية هي األسلوب الوحيد الذي يستخدم
املتاحة لتحديد أكثر دقـة     النطاق الكامل لإلجراءات    اً  مل تطبق بعض الدول األطراف إال حديث       ‘٢‘

للمناطق املشتبه يف خطورهتا، األمر الذي أدى يف حاالت عدة إىل زيادة كبرية يف نسبة ما يفرج                
  .يف خطورهتااً عنه من مناطق كان يشتبه سابق

ستخدم بعض الدول األطراف النطاق الكامل لإلجراءات املتاحة لتحديد أكثر دقة للمناطق املشتبه يف              ت ‘٣‘
  .ا وذلك منذ عدة سنوات، رغم عدم وجود معيار وطين أو سياسة وطنية عامة لذلكخطورهت

                                                      

  . فريق االتصال املعين باستخدام املواردة من النرويج، منسقةمقدمورقة  )١(
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  تطبيق مجيع األساليب املتاحة من أجل بلوغ تنفيذ كامل وفعال ومناسب

هي مناطق مل تكـن     " مناطق ملغومة  "كاف أن نسبة كبرية مما أبلغ عنه        ُتربز جتربة كثري من الدول األطر       - ٥
مضادة لألفراد أو غريها من األخطار املتعلقة مبواد متفجرة ومل تكن تتطلب أو ال تتطلب  اًحتوي أو ال حتوي ألغام   

وأبلغ عنها " مناطق ملغومة "كوميكن اختاذ ثالثة إجراءات رئيسية لإلفراج عن األراضي اليت حددت  .عملية تطهري
  :كذلك حسب تعريف االتفاقية بوصفها

 غري تقنية، مثل ربط اتصال منهجي باجملتمع احمللـي،          اليبباتباع أس   األراضي ميكن اإلفراج عن   ‘١‘
  .ومجع البيانات من امليدان، وتعزيز إجراءات مطابقة البيانات، وحتديث قواعد البيانات

 طبوغرايف وتقين مفصل يف     حبثميكن اإلفراج عن األراضي عن طريق مسح تقين، أي عن طريق             ‘٢‘
قة أصغر تتطلب التطهري، وبذلك يتسىن اإلفراج عـن       منطقة معينة من أجل حتديد أكثر دقة ملنط       

  .ليت مشلها البحثاألراضي الباقية يف املنطقة ا
ميكن اإلفراج عن األراضي عن طريق التطهري، أي بإخضاع منطقة معينة ملعاجلة مادية ومنهجية               ‘٣‘

ضمان إزالة أو باستخدام اآلالت إىل عمق حمدد وفق أفضل املمارسات املعمول هبا، بقصد اً يدوي
  .وتدمري مجيع األلغام وغريها من األخطار املتعلقة مبواد متفجرة

كمنطقة ملغومة أو   اً  نطقة معينة مسجلة سابق   وضع متعلق مب  ومن شأن هذه األساليب أن تؤدي إىل إلغاء           - ٦
لغام أو غريه من    األعن  اً  نامجاً   حيثما يوجد اعتقاد يف حينه بأن املنطقة ال تشكل خطر           هذه املنطقة  إعادة تصنيف 

يف السابق عن أهنا ملغومة أمر اً وإدخال تغيريات على وضع مناطق كان مبلغ .األخطار ذات الصلة باملواد املتفجرة
يف قواعد البيانات املناسبة وإبالغ الدول األطراف األخرى به، كما يلزم أن تسلم املناطق املفرج               ه  يتطلب تسجيل 

  .يةإىل اجملتمعات املعناً عنها رمسي

فإنه ينبغي اً، تطهري أواً تقنياً وبصرف النظر عما إذا كانت منطقة معينة تتطلب وسائل غري تقنية أو مسح  - ٧
تطبيق سياسة عامة وطنية أو معايري وطنية بصورة تتفق وأفضل املمارسات املعمول هبا، ويلزم إدارة البيانات بفعالية 

  . يلزم إخضاع املؤسسات الوطنية للمساءلة عن إدارة العمليةكما ، املتخذةهبدف احلفاظ على الثقة يف القرارات 

بذل جهود من اً لكن مل يبدأ إال حديث .وتوجد منذ مدة معايري دولية متطورة تتعلق بالتطهري واملسح التقين  - ٨
بادئ التوجيهية وتتمثل امل .أجل تعزيز املعايري الدولية اليت تنطبق على اإلفراج عن األراضي باتباع وسائل غري تقنية

يف  عند وضع سياسات عامة ومعايري وطنية،        مراعاهتااملستخدمة يف هذه املعايري الدولية املعززة، اليت ينبغي بالتايل          
  :النقاط التالية

 حبـث إجـراء    :ة من أجل حتديد املناطق امللغومة     اتباع عملية رمسية وحمكمة التوثيق ومسجل      ‘١‘
منهجية شاملة ومفصلة على حنو حمكم لضمان تقييمات ) أ(ل موثوق لتحديد وجود األلغام يشم

تلقي مدخالت من جانب عدد كاف من املخربين املوثوقني الـذين تكـون             ) ب(موضوعية، و 
 شـرط   بحـث  وهذا ال  ؛معلومات مسح كمي  ) ج(أمساؤهم ومعلومات االتصال هبم مسجلة، و     

  . تقنيةأساليبام مسبق ال غىن عنه للتمكن من اإلفراج عن األراضي بدون استخد
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إذا كان من الالزم إعادة تصنيف  : إعادة تصنيف األراضيعندمعايري حمكمة وموضوعية اتباع  ‘٢‘
االشتباه ب ألغام أو بوجود ذي صلة خطر خلوها منإىل منطقة يفترض " منطقة ملغومة"أراض من 

ميكـن أن تـستند   و .، فإن املعايري املستخدمة ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة للعموم ذلكيف  
  .أو كمية) مثل مقاييس الثقة يف معلومات املسح(إعادة التصنيف إىل مقاييس نوعية 

ينبغـي أن تكـون      :اختاذ القرار يف ظل درجة عالية من املشاركة والقبول من جانب اجملتمع            ‘٣‘
ف جعل العملية يف املراحل الرئيسية لعملية اإلفراج عن األراضي هبداً املشاركة احمللية مندرجة متام

 . وجمدية من حيث التكلفة يف هناية املطـاف ، وقابلة لإلدارة،للمساءلةاً يف جمملها أكثر خضوع
تعـيش يف املنـاطق املـشتبه يف         ومشاركة اجملتمع ينبغي أن تشمل الفئات املعرضة للخطر اليت        

ت الرئيسية استخدام ويضمن املستوى العايل للمسامهة احمللية يف القرارا .خطورهتا أو بالقرب منها
  .األراضي على حنو مالئم بعد اإلفراج عنها

 إشراك اجملتمعات احمللية يف العملية      زينبغي تعزي : اتباع عملية تسليم رمسية لألراضي قبل اإلفراج عنها        ‘٤‘
وينبغي أن يشمل اإلشـراك      .املؤدية إىل اإلفراج عن األراضي عن طريق عملية تسليم رمسية لألراضي          

لني وينبغي توقيع وثيقة من جانب املستخدمني املقبِ       .صف مفصل ملنهجية املسح وتقدير املخاطر     تقدمي و 
  .لألراضي وسلطات اجملتمع احمللي وممثلي املنظمة اليت قامت بالتقييم والسلطات الوطنية

جيب أن ختطط خمتلف األطراف بصورة مناسبة للرصـد الـذي    :إقامة آلية رصد دائمة بعد التسليم ‘٥‘
يعقب اإلفراج وأن تتفق على ترتيباته هبدف املساعدة يف قياس تأثري اإلفراج عن األراضي على املعيشة                

وضع األراضي يف حالة وقوع أي حوادث الحقة مـن          باحمللية ولتوضيح القضايا املتعلقة باملسؤوليات و     
ر على ألغام فيها، فقد يعاد ويف حالة وقوع حوادث يف املناطق املفرج عنها أو العثو .جراء األلغام الربية

  .تصنيف هذه املناطق أو أجزاء منها كمناطق مشتبه يف أهنا ملغومة أو كمناطق مؤكد أهنا ملغومة
ل السياسات العامـة    فصِّ أن تُ  ينبغي :ية رمسية لتناول قضايا املسؤولية    سياسة عامة وطن  اتباع   ‘٦‘

اضي مسألة انتقال املسؤولية من منفذ األعمال       الوطنية واملعايري الوطنية املتعلقة باإلفراج عن األر      
املتعلقة باأللغام إىل احلكومة الوطنية أو دون الوطنية أو احمللية أو غريها من الكيانات، مع إلزام منفـذ                  

  .األعمال املتعلقة باأللغام باتباع السياسات العامة الوطنية واملعايري الوطنية لكي يعفى من املسؤولية
تستخدم كثري من الدول األعضاء      :وعة مصطلحات موحدة عند وصف العملية     استخدام جمم  ‘٧‘

من شأن استمرار تطور املعايري الدولية      و. مصطلحات خمتلفة لوصف نفس العمليات بصفة عامة      
ويف حالـة اسـتخدام      .لألعمال املتعلقة باأللغام أن يتيح جمموعة مصطلحات عاملية أكثر دقة         

  وه خمتلفة، فإنه ينبغي حتديد هذه املـصطلحات بوضـوح          مصطلحات ميكن تفسريها على وج    
  .أو عدم استخدامها مطلقاً

  التوصيات

تقر الدول األطراف بوجود ثالثة تدابري رئيسية ميكن اختاذها لتقييم وضع األراضي اليت سبق حتديـدها                  - ٩
 ، غري التقنيـة   األساليب :، ولإلفراج عنها عند االقتضاء، وهي     "منطقة ملغومة "من  اً  واإلبالغ عنها بوصفها جزء   

  . والتطهري،واملسح التقين
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 اليت هي بصددوهبدف ضمان اإلفراج املناسب والفعال واملأمون عن املناطق امللغومة، فإن الدول األطراف   - ١٠
، عند االقتضاء، إضافة إىل التطهري، النطاق الكامل لألساليب تشملشجَّع على وضع خطط وطنية  ُت٥تنفيذ املادة 

  .اح استخدامها لإلفراج عن األراضياملت

وتشجَّع الدول األطراف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة اليت تتيح اإلدارة الفعالة للمعلومات املتعلقـة                 - ١١
بتغيري وضع أراض سبق اإلبالغ عن أهنا مناطق ملغومة، وإخطار الدول األطراف األخرى واجملتمعات املعنيـة يف                 

  . القبيل يف وضع األراضيبلداهنا بتغيري من هذا

من ) د(٤  على أن تدرج يف طلباهتا، وفقاً للفقرة  ٥وتشجَّع الدول األطراف اليت ُتعّد طلبات متديد مبوجب املادة            -١٢
، إشارة إىل الكيفية اليت سيسخَّر هبا التطهري أو غريه من أساليب اإلفـراج عـن األراضـي يف الوفـاء                     ٥املادة  

  .لتمديد املطلوبةبااللتزامات خالل فترة ا

وينبغي أن تضمن الدول األطراف اليت تقدم املساعدة يف إطار األعمال املتعلقة باأللغام أن يسهل الدعم                  - ١٣
  .واإلفراج عنها" األراضي امللغومة"املقدم تطبيق النطاق الكامل لإلجراءات املتعلقة بإعادة تقييم وضع 

ة وطنية ومعايري وطنية بشأن التطهري واملـسح الـتقين         وإذا كانت دول عديدة قد وضعت سياسات عام         - ١٤
على احترام هذه املمارسات فيما يتعلق باإلفراج       اً  إىل أفضل املمارسات الدولية القائمة، فإهنا تشجَّع أيض       اً  استناد

  .عن األراضي باتباع أساليب غري تقنية وعلى تطبيقها عند االقتضاء

و معايري وطنية بشأن إعادة تقييم وضع األراضي واإلفراج عنها          ويف سياق وضع سياسات عامة وطنية أ        - ١٥
  .باتباع أساليب غري تقنية، فإن الدول األطراف توصى بأن تضع يف اعتبارها املبادئ املبينة أعاله

وتقر الدول األطراف بأن إعادة تقييم وضع األراضي واإلفراج عنها باتباع أساليب غري تقنية، وفقاً لـسياسات                   -١٦
   خمتـصراً إىل تنفيـذ   ة وطنية ومعايري ذات نوعية عالية تفي مبا جاء يف هذه الورقة من مبادئ رئيسية، ليست طريقـاً           عام

  ".مناطق ملغومة" بقدر ما هي وسيلة أسرع لإلفراج بثقة عن مناطق اعتربت يف وقت ما ٥ من املادة ١الفقرة 
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  املرفق اخلامس

  تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين- ٢٠٠٧نوفمرب /الثاينتشرين 

  معلومات أساسية
 الورقة اليت أعدها الـرئيس      ٢٠٠١سبتمرب  /أيدت الدول األطراف يف اجتماعها الثالث املعقود يف أيلول          - ١

ف مركز جني(بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 
كما شجع االجتماع الثالث الدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات على           . والية إنشاء هذه الوحدة   ) الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، أسندت الدول األطراف إىل رئيس االجتماع الثالـث،           . القيام بذلك من أجل دعم الوحدة     
التفاق يربم بني الدول األطراف ومركز جنيـف        بالتشاور مع جلنة التنسيق، والية وضع التوصل إىل صيغة هنائية           

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨وقبل جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه الوالية يف . الدويل بشأن أداء الوحدة

 ٧يف  ) الوحـدة (وأبرم اتفاق بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن أداء وحدة دعم التنفيذ                - ٢
نص هذا االتفاق على أن يقدم مدير مركز جنيف الدويل تقريراً كتابياً عن أداء              وي. ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين 

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

  األنشطة

 ٣استمرت خطة عمل نريويب، اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضـي األول املعقـود يف                  - ٣
 بتوجيهات واضحة املرحلي للبحر امليت يف تزويد الوحدةتقرير الب، واليت اسُتكملت ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 يف تزويـد  وحدة  استمرت   للدول األطراف،    ثامن االجتماع ال  عقبو. وشاملة تتعلق بأولويات الدول األطراف    
 ومنسقي فريق االتصال ومنسق برنامج الرعاية بورقة أفكار مواضيعية ملساعدهتم يف            والرؤساء املتشاركني الرئيس  
وقد مكَّن ذلك جلنة التنسيق من بلورة اإلطار العام للعمل          .  للدول األطراف  ثامن األولويات اليت حددها االجتماع ال     بلوغ
  .٢٠٠٨الل الفترات الفاصلة بني الدورات يف عام خ

 لتحقيـق رنامج الرعاية   ومنسقي فريق االتصال ومنسق ب    الرؤساء املتشاركني   وحدة دعماً متواصالً للرئيس و    الوقدمت    -٤
 الـيت  ومشل ذلك إسداء املشورة وتقدمي الدعم، واملساعدة يف األعمال التحضريية لالجتماعـات . ٢٠٠٨ لعام   ددةاألهداف احمل 

احلضور ربنامج الرعاية بشأن ربط     لتقدمي توصيات إىل فريق املاحنني       ومتابعتها، و  ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانعقدهتا اللجان الدائمة يف     
  . باإلسهامات الفنية للمشاركني املشمولني بالرعاية

ستجابت  ومنسقي فريق االتصال بطرح مبادرات طموحة ا       الرؤساء املتشاركني ومرة أخرى قام عدد من        - ٥
 الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا، اللذين سعيا إىل فيما يتعلق بالرئيسني املتشاركني للجنةاستمر احلال  و.وحدةالهلا 

يف اجلهود املشتركة     دولة ٢٦الدول األطراف األحق باملساعدة والبالغ عددها       مواصلة جهود أسالفهما مبساعدة     
 متويل املشاريع املقـدم مـن     ومن خالل   .  مساعدة الضحايا وختطيطها   بني الوزارات لتعزيز عملية حتديد أهداف     
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خصائي يف مـساعدة    األوحدة من اإلبقاء على وظيفة      ال، متكنت   نيوزيلنداوالنمسا و  والنرويج سويسراوأستراليا  
. هاالضحايا لدعم هذه الدول األطراف يف عملياهتا املشتركة بني الوزارات لتحديد األهداف ووضع اخلطط وتنفيذ

وباإلضافة إىل ذلـك،    . إىل كل دولة من هذه الدول األطراف      مت تقدميه    أو   بعض الدعم أو املشورة   ُعرض تقدمي   و
  .زيارات متخصصة يف إطار دعم العملية دولة ٢٦ البالغ عددها  دولة من هذه الدول األطراف١٢ت تلق

تنظيم برنامج موازٍ    ل مة املعنية مبساعدة الضحايا   لجنة الدائ الرئيسني املتشاركني ل  إىل   الدعم أيضاً قدمت الوحدة   و  -٦
يقـوم  ، هبدف حتقيق أفضل استفادة ممكنة من الوقت الـذي           ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانخالل اجتماعات اللجان الدائمة يف      

ألعمـال  بتخصيصه   يف االجتماعات     املشاركون  الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية     املهنيون العاملون يف جمال   
 ، مركـزاً   بالعناصر الرئيسية ملساعدة الضحايا    نياملشاركاخلرباء  وقد حفز الربنامج املوازي النقاش وعّمق معرفة        . تفاقيةاال

 الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتنميـة،            مكانة مساعدة على  باخلصوص  
 مهنيا من العاملني يف جمال     عشر   مخسةوقد شارك يف هذا الربنامج      . الستعراضي األول  يف املؤمتر ا   املعتمدةعمالً بالتفامهات   

  .إىل جانب خرباء آخرين وأفراد ناجني من األلغام األرضيةبلداهنم، ممثلني لالصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية 

ا إىل منسق فريق االتـصال املعـين        متويل املشاريع املقدم من النرويج، دعم     استناداً إىل   وقدمت الوحدة،     - ٧
األراضي، ووردت استنتاجات حلقة العمل هـذه يف        طرق اإلفراج عن    باستخدام املوارد لعقد حلقة عمل بشأن       

  . الورقة اليت قدمها املنسق إىل االجتماع التاسع للدول األطراف

بشأن مسائل التنفيذ تـشكل      املعلومات لفرادى الدول األطراف      قدمي عملية إسداء املشورة وت    ما فتئت و  - ٨
ألولوية اليت أولتها الدول األطراف لتنفيذ نظراً ل ،وحدة قياساً بالسنوات السابقةال من جوانب عمل   أساسياًجانباً  
عمليـة  بشأن   وقرارات االجتماع السابع للدول األطراف       ٢٠٠٩  عام  إىل ٢٠٠٥  من عام   خالل الفترة  ٥املادة  
  . ٥ ملادة بطلبات التمديد يف إطار اتتصل

 من طلبات املشورة أو الدعم فيما يتعلق بالتزامات إزالة األلغام الـواردة يف               كبرياً وتلقت الوحدة عدداً    - ٩
   كانـت أو   اليتالتاليةالعشر وأجريت زيارات قطرية إلسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل الدول األطراف  . ٥املادة  

إكوادور، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وزمبابوي،   :  من االتفاقية  ٥دة   للما ال تزال يف طور إعداد طلب متديد وفقاً       
  . مبيق، ونيكاراغوااموزووطاجيكستان، وفرتويال، وكمبوديا، وكولومبيا، 

 واملقررين املتشاركني يف أداء واليتهم املتـصلة        الرؤساء املتشاركني وقدمت الوحدة دعما إىل الرئيس و       - ١٠
من وقت الوحدة يف    جانباً كبرياً   وقد أخذ تقدمي هذا الدعم      .  من االتفاقية  ٥للمادة  بتحليل الطلبات املقدمة وفقا     

حجم اخلدمات املطلوبة لتلبية    ومن مث   كثرة الطلبات الواردة    ويرجع ذلك جزئياً إىل     ،  خالفاً للمتوقع  ٢٠٠٨عام  
  . واملقررين املتشاركنيالرؤساء املتشاركني احتياجات الرئيس و

 الشفافية   اليت تقتضيها  التزاماهتا بتقدمي التقارير  الوفاء ب دعم كبري للدول األطراف يف      قدمي  ة يف ت  واستمرت الوحد   -١١
  . ذلك إسداء املشورة إىل الدول األطراف، فرادى ومجاعات، بشأن التزاماهتا وسبل الوفاء هبامشلو. ٧يف إطار املادة 

 لدعم التنفيذ باإلضـافة إىل تلبيـة طلبـات        وقامت الوحدة أيضاً بتلبية طلبات عديدة أخرى كل شهر            - ١٢
  من دول ليست أطرافاً، ومن وسائط اإلعالم، ومن منظمات معنية وأفراد مهتمني         معلومات الواردة احلصول على   
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وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت الوحدة بدورها التقليدي املتمثل يف إيصال املعلومات املتعلقة باالتفاقية            . باملوضوع
خرى يف جنوب شرق أهات فاعلة جحلقات العمل اإلقليمية اليت عقدهتا الدول األطراف أو هتا يف   حالتها وعمليا و

   .آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية

 هو الدعم الوحدة سبب وجودأن والية وحدة دعم التنفيذ تنّص يف جزء منها على أن        ب ٢٠٠٦يف عام   ذُكّر  و  - ١٣
يتسىن جلميع الدول األطراف االستمرار يف حتمل مسؤولية مباشرة واملـشاركة يف             كي   اضروري "هالذي تقدمه باعتبار  

 احتياجات الدول األطراف  التنفيذ ويف تلبيةوعلى هذا األساس، استمرت الوحدة يف دعم". إدارة وتوجيه عملية التنفيذ
اخلاصة  تهارحلة الثانية من استراتيجيمقدم من أستراليا، نفذت الوحدة املوبتمويل للمشاريع . الصغرية يف جمال املشاركة 

، مشل ذلك دعم باالو يف ٢٠٠٨أغسطس /ويف آب.  حتقيق أهداف االتفاقية يف احمليط اهلادئ      سعياً إىل الدول الصغرية،   ب
. استضافة حلقة عمل دون إقليمية لدول مشال احمليط اهلادئ، أسديت فيها مشورة حمددة بشأن ختطي حواجز االنضمام                

لقة العمل هذه للوحدة وخلرباء آخرين فرصة إسداء املشورة ألحدث الدول عهداً باالنضمام إىل االتفاقية كما أتاحت ح
  . من االتفاقية٩ و٧بشأن كيفية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادتني 

، ُوقع اتفاق أناط بالوحدة مهمة تنفيذ اإلجراء املشترك لالحتاد األورويب مـن             ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   - ١٤
ويتوخى اإلجراء املشترك زيادة عـدد      . ل التصديق العاملي على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد وتنفيذها         أج

للمؤمتر االستعراضي الثاين ومساعدة الدول األطراف على       األعمال التحضريية   الدول األطراف يف االتفاقية ودعم      
 حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية ٦إلجراء املشترك، تنظيم ومن املزمع، يف إطار ا.  كامالًتنفيذ االتفاقية تنفيذاً
  . زيارة مساعدة تقنية قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين٢٥وعدد قد يصل إىل 

ا املواضيعي والتنظيمي املعتاد إىل الرئيس املعني لالجتماع التاسع للدول األطراف،           مهوقدمت الوحدة دع    - ١٥
وإضافة إىل ذلك، أسدت الوحـدة املـشورة إىل         .  األمم املتحدة لشؤون نزع السالح     مع مكتب بالتعاون الوثيق   

  . للمؤمتر االستعراضي الثاينيةالتحضرياألعمال الدول األطراف خبصوص 

وحدة يف مجع عدد كبري من الوثائق ذات الصلة ملركز التوثيق التابع لالتفاقية الذي تـديره                الواستمرت    - ١٦
 تستعني مبركـز التوثيـق      الفاعلة املعنية  وما زالت الدول األطراف وغريها من اجلهات         .هاالوحدة يف إطار واليت   

واستجابة إىل األولويات اليت عربت عنـها بعـض الـدول           .  للمعلومات املتعلقة باالتفاقية    مهماً بوصفه مصدراً 
  .لضحايااألطراف، زودت الوحدة مركز التوثيق مبجموعة شاملة من املراجع املتعلقة مبساعدة ا

                                                                  يف تلقي طلبات من اجلهات اليت هتتم بقضايا أخرى لالستفادة مـن            ، استمرت الوحدة    ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧
                                 ودعمت الوحدة الـدول األطـراف        .                                              يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد               املكتسبة                      خربات دعم التنفيذ    

   .         التقليدية        باألسلحة                       لصكوك الدولية املتعلقة                                                     املشاركة يف احلوارات املتعلقة باالتساق والتنسيق يف تنفيذ ا

  الترتيبات املالية

مثلما ورد يف ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركـز                   - ١٨
  صندوق تربعات٢٠٠١يف أواخر عام جنيف الدويل جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، أنشأ مركز         
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والغرض من هذا الصندوق هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، على أن تسعى الدول             . استئمانياً ألنشطة الوحدة  
  . املوارد املالية الضروريةضمان األطراف إىل 

وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، استشريت جلنة التنسيق بشأن ميزانية                 - ١٩
الثامن للدول األطراف ميزانية الوحدة على مجيع الدول األطراف االجتماع  ووزع رئيس .)١(٢٠٠٨الوحدة لعام 

 بعد أن علمت     جديداً  لتضمينها باباً  ٢٠٠٨مايو  /وُنقحت امليزانية وأعيد نشرها يف أيار     .  تقدمي تربعات  ناشدهاو
ية يف االجتماعات شفوة تكاليف الترمجة الالوحدة بأن التمويل املستقل الذي كانت تتلقاه من اجلهات املاحنة لتغطي

وجلنة التنسيق إذ تسلم بأن الترمجة الفورية املعتاد توفريها يف اجتماعات اللجان الدائمة ال غىن عنها . ما عاد متوفراً
لضمان املشاركة الفعالة يف هذه االجتماعات، وافقت على تغطية تلك التكاليف من صندوق التربعات االستئماين 

 فرنـك   ٩٤٣ ٥٠٠ ما جمموعـه     ٢٠٠٨وبإضافة باب امليزانية اجلديد هذا، بلغت ميزانية الوحدة لعام           .دةللوح
 ٢٥ األموال املتلقاة إىل غايـة       جمموع، فبلغ   ٢٠٠٨ يف عام    مسامهاهتاوتأخرت دول أطراف يف دفع      . سويسري

  . اً سويسرياًفرنك ٣٥٢ ٥٧٠سبتمرب ما جمموعه /أيلول

بع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على عملية ملساعدهتا علـى النظـر يف              ويف االجتماع السا    - ٢٠
 لدى إعداد ،  شاركونتواملقررون امل أن يعتمد الرئيس والرؤساء املتشاركون      ) أ: (طلبات التمديد، تشمل ما يلي    

 يف جمال إزالة    اءى اخلرب عل عند االقتضاء،    ،بالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد     "لطلبات متديد املهل    " حتليل"
أن ُتشجَّع  ) ب(؛ و "األلغام، واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقية لتقدمي الدعم          

وحدة لتغطية  لاالستئماين ل  أموال إضافية خمصصة للصندوق    تقدمي"ب مجيع الدول األطراف اليت يسمح هلا وضعها        
وقد أُخذ هذا اجلانب يف احلـسبان       . على أن تفعل ذلك   " ٥ية التمديد يف إطار املادة      صلة بدعم عمل  تالتكاليف امل 

  .  ويف النداء املتعلق بالتمويل الذي وزعه رئيس االجتماع الثامن للـدول األطـراف             ٢٠٠٨أيضاً يف ميزانية عام     
ندا والنـرويج، بلـغ     ومنذ انعقاد االجتماع املذكور، وردت مسامهات هلذا الغرض من اجلمهورية التشيكية وك           

  . اً سويسري فرنكا٢٩ً ٦١٤جمموعها 

وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، راجعت شركة مستقلة ملراجعة احلسابات، هي              -٢١
ت وأثبتت مراجعة احلسابا  . ٢٠٠٧، البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين لعام        PriceWaterhouseCoopersشركة  

أن البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين قد أعد على النحو الواجب وفقاً لسياسات احملاسبة ذات الصلة وللتشريعات                 
 بلغ جمموعهـا    ٢٠٠٧ الوحدة يف عام     مصروفاتوأحيل البيان املايل املراجع، الذي بّين أن        . الواجب تطبيقها السويسرية  

  .سامهة يف الصندوقيس وإىل جلنة التنسيق واجلهات املفرنكاً سويسرياً، إىل الرئ ٧٢٨٠١٩,٦٥

                                                      

يغطي مركز جنيف الدويل تكاليف اهلياكل األساسية لوحدة دعم التنفيذ، عن طريق األموال املقدمة من  )١(
  .سويسرا ولذلك ال تدرج هذه التكاليف يف ميزانية الوحدة
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  ات االستئماين لوحدة دعـم التنفيـذ ـدوق التربعـات لصنـالتربع
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ من

  ٢٠٠٧التربعات الواردة يف عام  
 )بالفرنكات السويسرية(

  )أ(٢٠٠٨التربعات الواردة يف عام 

 )كات السويسريةبالفرن(

 ١ ٠٠٠,٠٠ ١ ٠٠٠,٠٠ ألبانيا
  ٨٠ ١٠٤,٠٠  أستراليا
 ٥٥ ٨٧٣,٠٠ ٨٩ ٩٧٠,٠٤  النمسا
  ٤٨ ٥٣٤,٥٣  بلجيكا
 ١٨ ٩٣٦,٠٠ ١٠٥ ٥٩٣,٦٨  كندا
 ١٥ ٢٨٥,٠٠ ١٧ ٥٢٩,٦٦  شيلي
 ٢ ٧٠٠,٠٠   قربص

 ٦٧ ٠٤٠,٠٠ ٥٨ ٥٩٣,١١  اجلمهورية التشيكية
   ٤ ٠٥٥,٥١  إستونيا
  ٢٤ ٢٩٩,٠٠  ٢٤ ٢٢٨,٧٥  أملانيا

    ١٠ ٩٢٧,٠٠  هنغاريا
    ٢٤ ٤٤٤,٧٨  آيرلندا
    ٨٠ ٢٤٠,٠٠  إيطاليا
    ١٠ ٠٠٠,٠٠  ليتوانيا
    ١ ٨٠٠,٠٠  مالطة

  ١٥٧ ٥٨٥,٠٠  ١٦١ ٥٢٥,٦٣  النرويج
  ٧ ٩٠٧,٠٠  ٧٤٠,١٦  سلوفينيا
    ٤٨ ٦٦٠,٠٦  إسبانيا
    ٣٥ ٠٥٨,٠٠  السويد
  ١ ٩٧٤,٠٠  ١ ٧٥٢,٨٢  تركيا

  ٣٥٢ ٥٧٠,٠٠  ٨١٠ ٧٥٧,٧٣  جمموع التربعات

_________________  
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥حىت   )أ(  
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  املرفق السادس

  قائمة وثائق االجتماع التاسع للدول األطراف

APLC/MSP.9/2008/1     مقدم من الرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية      . جدول األعمال املؤقت 
  باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

APLC/MSP.9/2008/2     مقدم من الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنيـة        . برنامج العمل املؤقت
  باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

APLC/MSP.9/2008/3              التكاليف املقدرة لعقد االجتماع التاسع للدول األطراف يف اتفاقية حظـر
. تلك األلغام استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري         

  مذكرة مقدمة من األمانة

APLC/MSP.9/2008/WP.1       ٢٠٠٨ -٢٠٠٧تقرير جنيف املرحلـي     : حتقيق أهداف خطة عمل نريويب .
  مقدم من الرئيس املعني لالجتماع التاسع للدول األطراف

APLC/MSP.9/2008/WP.2             كامـل وفعـال     تطبيق مجيع األساليب املتاحة من أجـل بلـوغ تنفيـذ
 فريق االتصال املعـين     ة من النرويج، منسق   ةمقدمورقة  . ٥ب للمادة   ومناس

  باستخدام املوارد

APLC/MSP.9/2008/WP.3          تـشرين   - ٢٠٠٧نوفمرب  /تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ تشرين الثاين 
مقدم من مدير مركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام          . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  لألغراض اإلنسانية

APLC/MSP.9/2008/WP.4        من اتفاقية حظر األلغام املـضادة       ٥ من املادة    ٥تعليقات على تفسري الفقرة 
  مقدمة من اللجنة الدولية للصليب األمحر. لألفراد

APLC/MSP.9/2008/WP.5         عمـالً  املضادة لألفراد    طلب متديد املوعد النهائي الستكمال تدمري األلغام
  دقدم من تايلنم. موجز.  من االتفاقية٥باملادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.6              ًطلب متديد املوعد النهائي الستكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد عمـال
  مقدم من نيكاراغوا. موجز.  من االتفاقية٥باملادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.7        تدمري األلغـام    تمديد املوعد احملدد إلمتام   حتليل الطلب املقدم من نيكاراغوا ل
مقدم من رئيس االجتماع الثامن .  من االتفاقية٥لألفراد وفقاً للمادة  ادةاملض

  دملكلفة بتحليل طلبات التمدي للبلدان األطراف باسم الدول األطراف

APLC/MSP.9/2008/WP.8              حتليل الطلـب الذي قدمته تايلند لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام
مقدم من رئيس االجتماع الثامن .  من االتفاقية٥ املضادة لألفراد وفقاً للمادة

  للدول األطراف باسم الدول األطراف املسند إليها حتليل طلبات التمديد
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APLC/MSP.9/2008/WP.9              ٥طلب متديد املوعد احملدد إلمتام تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمـادة 
  مقدم من موزامبيق. يمن االتفاقية، موجز تنفيذ

APLC/MSP.9/2008/WP.10               حتليل الطلب املقدم من موزامبيق لتمديد املوعد النهائي احملدد إلمتام تـدمري
مقدم من رئيس االجتماع .  من االتفاقية٥األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 الثامن للدول األطراف باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.11             طلب متديد املوعد احملّدد النهائي إلمتام تـدمري األلغـام املـضادة لألفـراد 
  مقدم من األردن. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥وفقاً للمادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.12**                حتليل الطلب املقدم من األردن لتمديد املوعد احملدد إلمتام تـدمري األلغـام
 مقدم من املقررين املتـشاركني      . من االتفاقية  ٥مادة  املضادة لألفراد وفقاً لل   

للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتثقيف مبخاطرها وتكنولوجيات األعمال 
  املتعلقة باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.13          ة لألفراد وفقاًً للمادة    طلب لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضاد
   من السنغالمقدم. ٥

APLC/MSP.9/2008/WP.14           تدمري األلغام   حتليل الطلب الذي قدمته السنغال لتمديد األجل احملدد إلكمال
مقدم من رئيس االجتماع الثامن .  من االتفاقية٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

  ها حتليل طلبات التمديدللدول األطراف باسم الدول األطراف املسند إلي

APLC/MSP.9/2008/WP.15         ٥ للمـادة  لألفراد وفقاً  املضادة   طلب متديد املوعد احملدد إلمتام تدمري األلغام 
  مقدم من الدامنرك. موجز تنفيذي. من االتفاقية

APLC/MSP.9/2008/WP.16                حتليل الطلـب الذي قدمته الدامنرك لتمديـد األجـل احملـدد إلكمـال
مقدم من رئـيس    .  من االتفاقية  ٥ األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة       تدمري

االجتماع الثامن للدول األطراف باسم الدول األطراف املسند إليها حتليـل           
  طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.17      عمـال  املضادة لألفراد     الستكمال تدمري األلغام   يطلب متديد املوعد النهائ
  مقدَّم من كرواتيا. موجز تنفيذي. االتفاقية من ٥باملادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.18   تدمري األلغام  كمال  إل ليل الطلب الذي قدمته كرواتيا لتمديد املوعد احملدد       حت
مقدم من رئيس االجتماع الثامن .  من االتفاقية٥ للمادة املضادة لألفراد وفقاً

  ها حتليل طلبات التمديدالدول األطراف املسند إلي للدول األطراف باسم

APLC/MSP.9/2008/WP.19         عمـالً  املضادة لألفراد    طلب متديد املوعد النهائي الستكمال تدمري األلغام
  طلب مقدم من مجهورية فرتويال البوليفارية . من االتفاقية٥باملادة 
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APLC/MSP.9/2008/WP.20          د إلكمال تـدمري    حتليل الطلـب الذي قدمته فرتويال لتمديد األجل احملـد
مقدم من رئيس االجتماع .  من االتفاقية٥األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 الثامن للدول األطراف باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.21      عمالً املضادة لألفراد    ائي الستكمال تدمري األلغام   ـطلب متديد املوعد النه
  مقدم من البوسنة واهلرسك. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥ملادة با

APLC/MSP.9/2008/WP.22              حتليل الطلب الذي قدمته البوسنة واهلرسك لتمديد األجل احملدد إلكمـال
مقدم من رئـيس    .  من االتفاقية  ٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة       
الدول األطراف املسند إليها حتليـل      االجتماع الثامن للدول األطراف باسم      

  طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.23           تدمري األلغـام   كمال  حتليل الطلب الذي قدمته بريو لتمديد املوعد احملدد إل
مقدم من رئيس االجتماع الثامن . ة من االتفاقي٥ للمادة اًاملضادة لألفراد وفق

  ليها حتليل طلبات التمديدالدول األطراف املسند إ للدول األطراف باسم

APLC/MSP.9/2008/WP.24              حتليل الطلـب الذي قدمته إكوادور لتمديد املوعد احملدد إلكمال تـدمري
مقدم من رئيس االجتماع  . من االتفاقية٥األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 يدالثامن للدول األطراف باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمد

APLC/MSP.9/2008/WP.25    األلغام املضادة   تدمريإلمتام احملددتمديد املوعد لحتليل الطلب املقدم من اليمن
مقدم من رئيس االجتماع الثامن للدول      .  من االتفاقية  ٥لمادة  ل وفقاًلألفراد  

  تحليل طلبات التمديدب ف املكلفةاألطراف باسم الدول األطرا

APLC/MSP.9/2008/WP.26             حتليل الطلب الذي قدمته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 من  ٥لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة           

الـدول   مقدم من رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف باسم        . االتفاقية
  األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.27 
 Add.1و

طلب متديد للمهلة احملددة لالنتهاء من تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقـاً              
مقدم من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       . موجز.  من االتفاقية  ٥للمادة  

  وآيرلندا الشمالية

APLC/MSP.9/2008/WP.28         لألفـراد وفقـاً      األلغام املضادة  طلب متديد املهلة احملدَّدة إلجناز عملية تدمري
  مقدم من زمبابوي. موجز.  من االتفاقية٥للمادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.29 
 Corr.1و

عمـالً  املضادة لألفراد    األلغام طلب متديد املوعد النهائي الستكمال تدمري       
  مقدم من تشاد.  موجز. من االتفاقية٥باملادة 

APLC/MSP.9/2008/WP.30    ب الذي قدمته تشاد لتمديد األجـل احملدد إلكمال تدمري األلغام          حتليل الطل
مقدم من رئيس االجتماع الثامن .  من االتفاقية٥لمادة لاملضادة لألفراد وفقاً 

  للدول األطراف باسم الدول األطراف املسند إليها حتليل طلبات التمديد
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APLC/MSP.9/2008/WP.31   ٥مري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة طلب متديد األجل احملدد إلكمال تد 
  مقدم من إكوادور. موجز. من االتفاقية

APLC/MSP.9/2008/WP.32   ٥ للمـادة  اًوفق لألفراد املضادة األلغام تدمري إلمتام احملدد املوعد متديد طلب 
  مقدم من بريو. موجز تنفيذي. االتفاقية من

APLC/MSP.9/2008/WP.33     ٥لمـادة   ل  وفقاً لألفراد املضادة  تدمري األلغام  إلمتام احملددوعد   امل متديدطلب 
 مقدم من اليمن. موجز. من االتفاقية

APLC/MSP.9/2008/WP.34                 حتليل الطلب املقدم من زمبابوي لتمديد املوعـد األخـري احملـدد إلمتـام
ـ   .  من االتفاقية  ٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة        يس مقدم من رئ

االجتماع الثامن للدول األطراف بالنيابة عن الدول األطراف املكلفة بتحليل          
  طلبات التمديد

APLC/MSP.9/2008/WP.35              تقرير عـن عمليـة إعـداد طلبـات متديـد املهل النهائيـة مبوجـب
. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها، عن الفتـرة          ٥املادة  

 مللكي األردين، األمري ِمرَعد بن َرعـد احلـسني،        مقدم من صاحب السمو ا    
  رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف

APLC/MSP.9/2008/WP.36   ـ         . ٤  التنفيذ التام للمـادة    ضمان ا مقتـرح مقـدم مـن صـربيا وليتواني
  )الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات(

APLC/MSP.9/2008/WP.37    نص   .  من االتفاقية  ٥يل به أثناء تقييم الطلبات املقدمة مبوجب املادة         بيان أد
  مقدم من األرجنتني

APLC/MSP.9/2008/INF.1 
[ENGLISH/FRENCH/ 
SPANISH ONLY] 

  List of Participants. Submitted by the Secretariat 

APLC/MSP.9/2008/CRP.1   Draft Final Document 

APLC/MSP.9/2008/Misc.1 
[ENGLISH/FRENCH/ 
SPANISH ONLY] 

  Provisional List of Participants. Submitted by the Secretariat 

APLC/MSP.9/2008/Misc.2 
[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. 
Submitted by the Republic of Malawi 

APLC/MSP.9/2008/Misc.3 
[ENGLISH ONLY]   Ensuring the Full Implementation of Article 4 Proposal presented by 

Lithuania and Serbia (Co-Chairs of the Standing Committee on 
Stockpile Destruction) 
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APLC/MSP.9/2008/Misc.4 
[ENGLISH ONLY]   Informal Closed Consultations on PFM Mines. Submitted by the 

Standing Committee on Stockpile Destruction (SCSD) 

APLC/MSP.9/2008/Misc.5/Rev.1 
[ENGLISH ONLY]   Revised 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, as of 26 November 
2008. Submitted by Canada and Peru 

APLC/MSP.9/2008/Misc 
[FRANÇAIS SEULEMENT]   Déclaration d’exécution des obligations découlant de l’article 5 de la 

convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction. Présentée par la France 

APLC/MSP.9/2008/Misc.7 
[ENGLISH ONLY]   Status of Victim Assistance in the Context of the Mine Ban 

Convention in the 26 Relevant States Parties 2005 – 2008. 
Submitted by the Co-Chairs of the Standing Committee on Victim 
Assistance and Socio-Economic Reintegration Cambodia and New 
Zealand 
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