
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-63328    201108    211108 

  التاسع الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 
  استعراض احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

  تقرير جنيف: حتقيق أهداف خطة عمل نريويب
  *٢٠٠٨ - ٢٠٠٧املرحلي 

  رئيس املعني لالجتماع التاسع للدول األطرافمقدم من ال

  مقدمة
، وخالل املؤمتر االستعراضي األول التفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس           ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    - ١

، اعتمـدت الـدول   ")االتفاقيـة "يشار إليها فيما بعد باسم (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      
التحديات اليت ستعترضها يف إضفاء الطابع    وتساند وتدعم فعالية تعاوهنا مبوجب االتفاقية، وأال تدخر وسعاً يف مواجهة            

  . )١("العاملي على االتفاقية، وتدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد، وتطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا

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

وبغية ضمان فعاليـة    . تكرس علّو مكانة االتفاقية وتتيح للدول األطراف توجيهات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية           
لدول األطراف باحلاجة إىل رصد التقدم احملرز صوب حتقيق أهداف           بوصفها وسيلة للتوجيه، تسلم ا     خطة عمل نريويب  

  .  رصداً منتظماً وحتديد التحديات اليت تظل قائمةاخلطة

بقياس التقـدم   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 

فترة الفاصلة  إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة إىل الدول األطراف والرؤساء املتشاركني ورئيس االتفاقية يف ال              
                                                      

 .قدمت بعد املوعد املقرر ومبجرد تلقي األمانة للمعلومات الكاملة  *

  .املقدمة) ، اجلزء الثالثAPLC/CONF/2004/5 (خطة عمل نريويب )١(
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وهذا التقرير هو الرابع ضمن سلسلة مـن التقـارير   . بني االجتماع التاسع للدول األطراف واملؤمتر االستعراضي الثاين 
  .٢٠٠٩املرحلية السنوية اليت أعدها رؤساء اجتماعات الدول األطراف قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين يف عام 

  على االتفاقية إضفاء الطابع العاملي - أوالً 
، ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٢ إىل ١٨يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف املعقود يف الفترة من        - ٤

 دولة قد أودعت وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة                 ١٥٦كانت  
 كـانون   ١يف   ( الكويـت  لوقت، دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل      ومنذ ذلك ا  .  دولة من هذه الدول    ١٥٣إىل  
ودخلت االتفاقية حيـز    ). ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يف   (باالوو) ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١يف   (العراقو) ٢٠٠٨يناير  /الثاين

انظر . ( دولة١٥٦ النفاذ بالنسبة إىل مجيع الدول اليت صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها وعددها
  )املرفق األول

، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، املعقود يف              - ٥
، وهي إحدى الدولتني اللتني وقعتا االتفاقية لكنهما مل تصدقا عليها، تأكيد دعمها للعمل العاملي               جزر مارشال أعادت  

وأشارت إىل أهنا غري قادرة بعد على حتديـد موعـد           . ة األلغام األرضية والتزامها باملبادئ العامة لالتفاقية      املتعلق مبسأل 
. للتصديق على االتفاقية، مبا أهنا تقوم حالياً باستعراض مجيع التزاماهتا مبوجب املعاهدات بغية توضيح أولوياهتا الوطنية               

 إىل أن حكومتها تنظر يف االنضمام أخرياً إىل االتفاقية،          قراطية الشعبية مجهورية الو الدمي  ويف االجتماع ذاته، أشارت     
واليات (ميكرونيزيا  ، أفادت   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢ويف  . ٥إال أنه ال يزال لديها بعض الشواغل إزاء تنفيذ املادة           

  . ان كي يصّدق عليه بأن جهوداً ُتبذل كي تصبح طرفاً يف االتفاقية، حيث صدر قرار ُعرض على الربمل)املوحدة - 

هود اجل ، ملضاعفةخطة عمل نريويب من ٣وأعطى االجتماع الثامن للدول األطراف أولوية، وفقاً لإلجراء رقم   - ٦
 متتلك  تنتج أو تستعمل أو ما زالت غري األطراف اليت   واملوجهة إىل الدول  الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية        

 أنواع جديدة من األلغام املضادة      استحداثالدول اليت تقوم ب   تلك  غام املضادة لألفراد، مبا فيها      خمزونات كبرية من األل   
،  بولندا  ويف هذا السياق، زار رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف، منذ انعقاد االجتماع الثامن، كالً من               .لألفراد

 وهي دول غري أطراف ُيفترض أن حبوزهتا - ] األمريكيةالواليات املتحدة [، و]فنلندا[، وسنغافورة، ومجهورية كورياو
 لينقل إليها رسالة مفادها أن العامل سيكون مكاناً أفضل لو انـضمت إىل              - خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد       
 مـن  أما خبصوص الدول غري األطراف اليت تقوم باستحداث أنواع جديدة   . اجلهد املشترك الذي تبذله الدول األطراف     

 لن حتوز نسخة من األلغام اليت تكون للواليات املتحدة األمريكيةاأللغام املضادة لألفراد، فقد أُعلن أن القوات املسلحة 
  .الضحية هي السبب يف انفجارها ضمن منظومة جديدة مضادة لألفراد ُمصّممة حلماية القوات

إيالء أمهية خاصة للتشجيع على االنضمام لى  الدول األطراف عخطة عمل نريويب من ٤ويشجع اإلجراء رقم   - ٧
تعزيز اجلهود الرامية إىل إضفاء الطـابع       على  إىل االتفاقية يف املناطق اليت ما زال فيها مستوى قبول االتفاقية ضعيفاًً، و            

 مـن   ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن إندونيسيا وكندا عقدتا، بـدعم           . العاملي عليها يف الشرق األوسط وآسيا     
وعالوة على ذلك، عقدت . أستراليا وماليزيا، حلقيت عمل هتدفان جزئياً إىل التشجيع على زيادة قبول االتفاقية يف آسيا      
كما أوفدت كندا بعثـات     . باالو، بدعم من أستراليا، حلقة عمل ترمي إىل زيادة قبول االتفاقية يف مشال احمليط اهلادئ              

  . هبدف التشجيع على قبول االتفاقيةنيبال ووفييت نام قراطية الشعبيةمجهورية الو الدميرفيعة املستوى إىل 
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يرمي يف جزء منه إىل تشجيع إضفاء       " إجراًء مشتركاً "، اعتمد االحتاد األورويب     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ويف    - ٨
 قـراراً   ٢٠٠٧يسمرب  د/ كانون األول  ١٣وعالوة على ذلك، اعتمد الربملان األورويب يف        . الطابع العاملي على االتفاقية   

مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور االتفاقية، حث فيه مجيع الدول على توقيع االتفاقية والتصديق عليها، مشدداً بـصفة                 
 إليهـا  الواليات املتحـدة األمريكيـة   واهلند والصني وباكستان واالحتاد الروسي خاصة على أمهية انضمام كل من       

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

للتشجيع بفعالية علـى  "، خطة عمل نريويب من ٦وبذلت الدول األطراف جهوداً متنوعة، وفقاً لإلجراء رقم      - ٩
 ١٦٤، أعربـت    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف  ".  يف مجيع احملافل املعنية متعددة األطراف      االنضمام إىل االتفاقية  

 دولة من غري األطراف، عن تأييدها لالتفاقية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالتصويت لصاحل القـرار     ٢٠دولة، منها   
، اعتمدت اجلمعيـة العامـة   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣  ويف. السنوي املتعلق بتنفيذ االتفاقية وإضفاء الطابع العاملي عليها       

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

، واصلت األمم املتحدة واملؤسسات األخرى واملنظمات اإلقليمية    نريويبخطة عمل    من   ٨ووفقاً لإلجراء رقم      - ١٠
واللجنة الدولية للصليب األمحر واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية وغريها من املنظمات غري احلكومية والربملـانيني                

ومن األمثلة البارزة   . ي على االتفاقية  واملواطنني املهتمني باألمر، مشاركتهم وتعاوهنم النشيط يف جهود إضفاء الطابع العامل          
 إىل مجيع الدول اليت مل تصدق بعـد         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤على ذلك الدعوة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة يف           

على مجيع صكوك نزع السالح والقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان املتصلة باأللغام األرضية وغريها من املتفجرات                
وأعرب فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة      . خملفات احلرب وبالناجني من ويالت تلك األجهزة، للتصديق عليها مجيعاً         من  

 تلك املستفيدة من    األلغام عن التزامه بتركيز جهود الدعوة على الدول املتأثرة باأللغام غري األطراف يف االتفاقية، ال سيما               
وعالوة على ذلك، أجرت احلملة الدولية حلظر األلغـام األرضـية    . املتعلق باأللغام دعم األمم املتحدة يف سياق العمل       

  .هبدف ترويج االتفاقية] اإلمارات العربية املتحدة، وبولندا، وعمان، واملغرب ونيبال[زيارات إىل 

فاقية ولكنهما مل ومن بني هذه الدول دولتان وقعتا االت.  دولة بعد على االتفاقية أو تنضم إليها     ٣٩ومل تصدق     - ١١
استصواب جذب انضمام مجيـع الـدول إىل هـذه          "ويف حني أن    . جزر مارشال وبولندا   ومها   - تصدقا عليها بعد    

ال يزال مسألة تركز عليها الدول األطراف، تظل هلاتني الدولتني املوقعتني أمهية خاصة فيما يتعلق بإضفاء                 )٢("االتفاقية
، ومها الدولتان الوحيـدتان  بولنداوفنلندا  ُحثّت على االنضمام إىل االتفاقية كل من وقد. الطابع العاملي على االتفاقية   

  . من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اللتان مل تصدقا على االتفاقية أو تنضما إليها

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

                                                      

  .اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، الديباجة )٢(
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 باستخدامات جديدة   -  ميامنارواالحتاد الروسي    مها   - الدولية حلظر األلغام األرضية، قامت دولتان من غري األطراف          
  . نذ االجتماع الثامن للدول األطرافلأللغام املضادة لألفراد م

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

  . جتماع الثامن للدول األطرافلألفراد منذ اال

وواصلت دول أطراف وجهات فاعلة أخرى دعوهتا إىل وضع حد الستخدام اجلهات الفاعلة املسلحة من غري                  - ١٤
إعـالن التـزام    "وأطلقت محلة الفلبني حلظر األلغام األرضية       . الدول لأللغام املضادة لألفراد وختزينها وإنتاجها ونقلها      

 وأعربت عدة دول أطراف، إىل جانب األمـم         ."لقانون اإلنساين الدويل املتعلق باأللغام األرضية     اجملموعات املتمردة با  
أو تعهدت بالتزامات مالية لتمويل عملها من أجل إشراك اجلهات الفاعلة           /و" نداء جنيف "املتحدة، عن تأييدها ملبادرة     

منذ انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، حصلت       و. املسلحة من غري الدول وتشجيعها على التقيد مبعايري االتفاقية        
صك االلتزام بالتقيد باحلظر الشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون         "على توقيعات أخرى على     " نداء جنيف "مبادرة  

 وما زالت الدول األطراف ترى أن توخي احلذر واجب لـدى النظـر يف إشـراك   ". يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام   
املنظمات غري احلكومية للجهات املسلحة من غري الدول، قصد احليلولة دون قيام املنظمات اليت متارس أعماالً إرهابية أو 

وفيما يتعلق بتوقيع سابق، الحظت إحدى الدول األطراف        . تشجع عليها باستغالل عملية أوتاوا لتحقيق مآرهبا اخلاصة       
 ،)٣( من تقرير زغرب املرحلي    ١٧ إطار نداء جنيف ال تتماشى مع الفقرة         بقلق، مرة أخرى، أن اإلجراءات املتخذة يف      

  :اليت تنص على ما يلي

خطـة  يف هذا السياق أيضاً، ومبا أن احلقوق والواجبات الواردة يف االتفاقية وااللتزامات املنصوص عليها يف                "
إبالغ الدول األطراف املعنية    تنطبق على الدول األطراف، يرى بعض الدول األطراف أنه ينبغي            عمل نريويب 

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

  األولويات للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين

ة على االتفاقية أو انضمامها إليها منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، فقد نظراً إىل عدم تصديق دول إضافي  - ١٥
ازدادت احلاجة إىل قيام الدول األطراف بترمجة التزامها بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية إىل أفعال وفقاً لإلجراءات                 

  :لثاين، وال سيما بإعطاء األولوية ملا يليقبل انعقاد املؤمتر االستعراضي اخطة عمل نريويب  من ٨ إىل رقم ١من رقم 

أن توجه جهوداً حمددة حنو تشجيع ما ميكن إحرازه من تقدم سريع             الدول األطراف ينبغي جلميع     ‘١‘
من جانب الدول غري األطراف اليت أعلنت إمكانية تصديقها على االتفاقية أو انضمامها إليها يف               

ريق االتصال املعين بإضفاء الطـابع العـاملي علـى          وكما ورد يف مناقشات ف    . املستقبل القريب 
اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، وبولندا، وتوفالو، وتونغا،       : [االتفاقية، تشمل هذه البلدان   

                                                      

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٣، اجلزء الثاين، APLC/MSP.6/2005/5الوثيقة  )٣(
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ومنغوليـا، وميكرونيزيـا    وجزر مارشال، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وعمان، ولبنان،         
  ].ونيبال، ) املوحدة- واليات (

، ينبغي جلميع الدول األطراف والدول اليت تشاطرها        خطة عمل نريويب   من   ٣قاً لإلجراء رقم    وف  ‘٢‘
األهداف نفسها أن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية وأن              
 تعطي األولوية للدول غري األطراف اليت تنتج أو تستعمل أو تنقل أو متتلك خمزونات كبرية مـن    

ـ              ـ  ـاأللغام املضادة لألفراد، مبا فيها الدول اليت تقوم باستحداث أنواع جديـدة م ام ـن األلغ
  .املضادة لألفراد

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

  .ذلك يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلاهنا

ينبغي أن تغتنم مجيع الدول األطراف فرصة انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين كي تطـرح علـى                  ‘٤‘
 مسألة تشجيع القبول العاملي لالتفاقية، وذلك بطرق منها         ٢٠٠٩مستوى سياسي رفيع يف عام      
ئها ورؤساء حكوماهتا ووزراء خارجيتها ودفاعها لنظرائهم من الدول السعي لضمان إشراك رؤسا

  .غري األطراف يف تشجيع التصديق أو االنضمام

   تدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد- ثانياً 
و ضـمان    من االتفاقية بتدمري أ    ٤أُعلن يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف أن االلتزام الوارد يف املادة               - ١٦

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

وأفادت ثالث دول   . ٤تدمري خمزونيهما من األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة          بأهنما أهنيتا    السودان،وبوروندي  ومها  
  . يف اآلجال احملددة لكل منها٤، بأهنا مل تف بعد بالتزاماهتا مبوجب املادة اليونان وتركيا و بيالروسمنها، وهي

يه أو معلنة امتالكهـا ألغامـاً    تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية مؤكدة فالكويت وإندونيسياوقدمت كل من     - ١٧
 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية مؤكداً عدم امتالكه خمزونات مـن            العراقوقدم  . مضادة لألفراد جيب عليها تدمريها    

 أشار إىل أن املسألة العراقغري أن . األلغام املضادة لألفراد أو حيازته هلا أو وجودها يف مناطق ختضع لواليته أو سيطرته
ون موضوع مزيد من البحث، وإذا تبّين وجود خمزونات من األلغام املضادة لألفراد، فسوف ُيبلّغ عنها وستوضع                 ستك

 تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية لتأكيد عدم امتالكها خمزونات مـن األلغـام              باالووقدمت  . [خطط مناسبة لتدمريها  
 تقريراً أولياً عن تدابري      إثيوبيا وقدمت].  ختضع لواليتها أو سيطرهتا    املضادة لألفراد أو حيازهتا هلا أو وجودها يف مناطق        

الشفافية تضمن معلومات عن كمية خمزونات األلغام املضادة لألفراد اليت دمرهتا، لكنها مل تذكر جمموع خمزونات تلك                 
ية املخزونات الواجـب    لذلك، تبقى كم  . األلغام اليت كانت وأصبحت متلكها أو توجد يف حوزهتا قبل التدمري وبعده           

وهكذا، ال يزال االلتزام . ٢٠٠٩يوليه / متوز١تدمريها جمهولة يف حالة إثيوبيا، اليت حيل األجل احملدد لتدمري خمزوناهتا يف 
إثيوبيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وبيالروس، : بتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد ينطبق على مثاين دول أطراف هي
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وترد يف املرفق الثاين اجلداول الزمنية احملددة النتهاء الدول األطراف من تدمري            . والعراق، والكويت، واليونان  وتركيا،  
  .٤خمزوناهتا وفقاً للمادة 

، غامبيا، وغينيا االستوائية، وهاييت   وقد تأخرت يف تقدمي تقرير أويل عن تدابري الشفافية ثالث دول أطراف هي                -١٨
، يف الرأس األخضركذلك تأخرت دولة طرف، هي . ال متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفرادوهي دول يفترض أهنا 

تقدمي تقرير أويل عن تدابري الشفافية لتوضيح أنواع وكميات األلغام املدمرة بعد بدء النفاذ، وكانت قد وردت بشأن هذه                   
  .  وُدّمرتدها أنه كان يف حوزهتا خمزوناتالدولة قبل انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف معلومات مفا

 لغم من األلغام    ٤٩ ٠٠٠ بأهنا نقلت ألغراض التدمري أو دّمرت بالفعل خمزوناً يزيد عن            طاجيكستانوأفادت    - ١٩
 بأهنا بدأت تنفيذ برناجمها املتعلق بتدمري املخزون        إندونيسياوأفادت  . املضادة لألفراد مل يكن وجودهم معروفاً من قبل       

  .  املرحلة األوىل من التدمري قد انتهت بالفعلوأن

 دولة من الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها أي خمزون من األلغام املضادة                ١٤٩ومل يعد لدى      - ٢٠
وأفـادت الـدول   . براجمها املتعلقة بتدمري تلك األلغـام أجنزت   متتلك قط أي خمزون منها أو ألهنا         مللألفراد، إما ألهنا    

   . مليون لغم من األلغام املخزونة٤٠ ناهزاألطراف معاً بأهنا دمرت ما ي

 املتعلق باالجتماع الثامن للدول األطـراف أن        ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وجاء يف التقرير املرحلي للبحر امليت للفترة          - ٢١
. ات خطرية ال تزال قائمة قليلة العدد، لكن هناك حتدي٤الدول األطراف اليت جيب عليها الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  

، لوحظ أن هذه التحـديات      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات، املعقود يف          
وعلى وجه التحديد، فإن عدم وفاء      . أصعب مما توقعه وبّينه يف البداية املشاركون يف االجتماع الثامن للدول األطراف           

، اليت متتلك معاً خمزونات تزيد عن مثانية ماليني لغم مضاد لألفراد، بالتزاماهتـا الـواردة يف     ونانبيالروس وتركيا والي  
وُعقدت مناقشات يف سياق اجتماع اللجنـة       .  يف اآلجال احملددة لكل منها هو أمر يشكل مصدر قلق شديد           ٤املادة  

ق تلك املتعلقة بالوفاء بااللتزامات وكيفية منـع        الدائمة املعنية بتدمري املخزونات خبصوص كيفية التصدي لبواعث القل        
  . تكرار حاالت عدم الوفاء، باالستناد يف مجلة أمور إىل الورقة اليت قدمها إىل تلك اللجنة الدائمة رئيساها املتشاركان

 يف نبـيالروس وتركيـا واليونـا   ورحب املشاركون باملعلومات احلديثة املتعلقة بالتقدم احملرز واليت قدمتها    - ٢٢
، لكن بعض الدول األطراف أعربت ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف   

عن قلق شديد بشأن هذه احلاالت الثالث اليت مل تف فيها الدول األطراف بالتزاماهتا، وناشدت تلك الدول األطراف                  
، أبلغت اليونان رئيس االجتماع ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ب اجتماع وعق. الثالث تصحيح الوضع يف أقرب وقت ممكن

مايو / أيار ٢٨الثامن للدول األطراف بأهنا ستنجز عملية تدمري مجيع خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد يف أجل أقصاه                 
س وتركيا واليونـان    وُشجعت بيالرو . ومل تقدم بيالروس وتركيا جداول زمنية لالنتهاء من تدمري خمزوناهتما         . ٢٠٠٩

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

 الدول األطراف بانتهائها من تدمري خمزوهنا من األلغام غـري           بيالروس، أعلمت   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٨ويف    - ٢٣
ة املضادة لألفراد، وأنه سيتعذر عليها، بسبب فشل برنامج التعاون واملساعدة مع املفوضية األوروبيـة، تـدمري                 اجملنح
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وأفادت بيالروس بأهنا واملفوضـية     . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١ألغامها اجملنحة املضادة لألفراد حبلول األجل احملدد هلا، أي          
كما أشارت بيالروس . سبيل تدمري مجيع األلغام اجملنحة املوجودة يف البلداألوروبية ما زالتا ملتزمتني مبواصلة التعاون يف 

وكررت بيالروس هذه . ، اتفاق متويل هلذا الغرض٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٢إىل توقيعها مع املفوضية األوروبية، يف 
وعقـب ذلـك    . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢املعلومات يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف           

االجتماع، أفادت بيالروس بأهنا بصدد التفاوض مع املفوضية األوروبية بشأن الصالحيات هبدف حتديد املـسؤوليات               
  . واألطر الزمنية للتدمري

 اليونان أيضاً، أفادت    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات املعقود يف            - ٢٤
بأن اإلجراءات املعقدة والطويلة املتصلة بتنسيق جهود تدمري املخزونات وتنفيذها، فضالً عن تعديالت التشريع الوطين،               

كما أفادت اليونان بأن مشروع العقد بني . هي السبب يف عجزها عن الوفاء بالتزاماهتا يف غضون أجل السنوات األربع
يت وقع عليها االختيار إلجناز مـشروع التـدمري ال يـزال قيـد املراجعـة                وزارة الدفاع اليونانية والشركة اخلاصة ال     

غري أن اليونان أشارت إىل أن خمزونات األلغام املضادة لألفراد قد ُجّمعت يف عدد من املواقـع                 . واالستعراض القانوين 
  .لتيسري مجعها ونقلها وأن املوارد املالية الالزمة قد ُرصدت للمشروع

مجيع الدول األطراف بأهنا تواصل عملية التدمري بكل حرص وأن تركيا ، أعلمت ٢٠٠٨رباير ف/ شباط٢٨ويف   - ٢٥
، نظمت تركيا جلسة إحاطة إعالمية ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣ويف . املرفق التركي للتخلص من األلغام مشغل بكامل طاقته

 مبشاركة احلملة الدولية حلظر األلغام بشأن مرفق التخلص من األلغام، كما نظمت رحلة ميدانية إىل موقع املرفق، وذلك
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        .  أن صمامات مجيع األلغام املضادة لألفراد املخزنة قد أزيلت ودّمرت          رغم

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

  .]االجتماع الثامن للدول األطراف جلسة إحاطة إعالمية بشأن مرفق التخلص من األلغام ورحلة ميدانية إىل موقعه

 كل ما تبقـى   بأهنا، بعد فشل ترتيبات املساعدة املعقودة مع املفوضية األوروبية من أجل تدمري    أوكرانياوأفادت    -٢٦
  .من ألغام جمنحة خمزنة، مل يبق هلا من املوارد والقدرات سوى ما يكفي لتدمري نصف املخزون املتبقي حبلول األجل احملدد

، أوىل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية       خطة عمل نريويب   من   ١٦ ورقم   ١٤وعمالً باإلجراءين رقم      - ٢٧
صاً للتحديات اليت تواجهها تلك الدول األطراف اليت جيب عليها تدمري كميات ضخمة             بتدمري املخزونات اهتماماً خا   

وقد عقدا يف . ٤من األلغام اجملنحة اليت يعود عهدها إىل احلقبة السوفياتية يف الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
 ممثلي الدول األطراف املعنية، مبشاركة جهات ، مشاورات مغلقة غري رمسية مع٢٠٠٨أبريل / نيسان١١هذا اإلطار، يف 

ورحب مجيع املشاركني هبذه    . يهّمها األمر من ماحنني وخرباء ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية خمتصة           
 ٢املبادرة وقُّدمت استنتاجات املشاورات إىل اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري املخزونـات يف اجتماعهـا املعقـود يف                   

  . ٢٠٠٨يونيه /نحزيرا
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خطة  من   ١٥وواصل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات إبراز أمهية تطبيق اإلجراء رقم                -٢٨
 يف حالة اكتشاف خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبـل،          " الذي ينص على أن تقوم مجيع الدول األطراف          عمل نريويب 

 واالستفادة من الوسائل ٧باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة [...] دمري، بعد انقضاء املهلة احملددة للت
وذُكّر بأن االجتماع الثامن    ". غري الرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري هذه األلغام كمسألة ذات أولوية عاجلة            

  .  تيسرياً لتقدمي التقارير يف هذا الشأن٧ املادة للدول األطراف قد اعتمد تعديالت لصيغة اإلبالغ الواردة يف

  املؤمتر االستعراضي الثاينانعقاد موعد األولويات للفترة املمتدة حىت 

التحديات املتـصلة   ، فإن   ا قائمة قصرية  تنطبق عليه  ٤ املادة    ال تزال   قائمة الدول األطراف اليت    تبقىيف حني     - ٢٩
، باآلجال احملددة هلـا   ب على مجيع الدول األطراف العمل على االلتزام         وجي. بالتنفيذ باتت أصعب من أي وقت مضى      

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

 يف اآلجال احملددة هلا أن تتـصرف        ٤ينبغي للدول األطراف اليت مل تف بالتزاماهتا مبوجب املادة            ‘١‘
و ملتزم وشفاف فتقوم على الفور باإلبالغ، يف رسالة ُيحّبذ أن تكون يف شكل مـذكرة                على حن 

شفوية موجهة إىل مجيع الدول األطراف، عن األسباب، اليت ينبغي أن تكون اسـتثنائية، والـيت                
حالت دون وفائها بالتزاماهتا، وتقدمي خطة لضمان الوفاء بتلك االلتزامات يف أقرب وقت ممكن،              

وينبغي هلا أن ختصص موارد وطنية للوفاء بالتزاماهتا وأن تعمل بنشاط    . اريخ اإلجناز املتوقع  مبينة ت 
  .على التماس املساعدة، إذا دعت احلاجة إىل ذلك

، ينبغي للـدول    ٤بغية تفادي حاالت عدم الوفاء مستقبالً بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة              ‘٢‘
 أن توايف الدول األطراف األخرى، يف كـل اجتمـاع مـن             ٤األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة      

اجتماعات اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات واجتماعات الـدول األطـراف أو املـؤمتر              
، مبلغـة  ٤االستعراضي، عن طريق التقارير السنوية املتعلقة بتدابري الشفافية، خبطط لتنفيذ املادة     

، مبا يف ذلك بيان عدد األلغام       ٤و الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      فيها بانتظام عن التقدم احملرز حن     
وينبغي للرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات أن يعقـدا، عنـد             . املدمرة

اللزوم وقبل حلول اآلجال احملددة بفترة طويلة، مشاورات غري رمسية مع اجلهات املعنيـة مـن                
  .احنني واخلرباءالدول األطراف وامل

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

ريخ بدء النفاذ، خطط لتنفيذ املادة      ، إذا مل يكن لدى هذه الدول، بعد سنة من تا          ٤أن تنفذ املادة    
 يف اآلجال احملددة هلا، وإذا مل ُيحرز، بعد سنتني من تاريخ بدء النفاذ، تقدم يف تدمري خمزونات                  ٤

  .األلغام املبلغ عنها

املؤمتر قبل  مخزونات من األلغام املضادة لألفرادلل ها تدمري حتل آجال ينبغي للدول األطراف اليت       ‘٤‘
 مـن   ١١ مبوجب االتفاقية وكما أكده اإلجراء رقم        لتزاماهتاوفقاً ال قوم،  أن ت ثاين  االستعراضي ال 
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 باإلبالغ يف أقرب وقت ممكن عن حجم املخزونات اليت ما زال يتعني تدمريها              ،خطة عمل نريويب  
أما الدول األطراف األخرى اليت حتل اآلجال       . وأن تنجز برامج التدمري اخلاصة هبا يف مواعيدها       

 هلا بعد املؤمتر االستعراضي الثاين فينبغي أن تعمل على الوفاء بالتزاماهتا يف أقرب وقـت                احملددة
  . ممكن لكن يف موعد ال يتجاوز أجل األربع سنوات احملدد هلا

 على مساعدة الدول األطراف األخرى اليت تعرب بوضوح عـن           ينبغي للدول األطراف القادرة     ‘٥‘
 املخزونات، أن تبادر إىل القيام بذلك، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب          حاجتها إىل الدعم اخلارجي لتدمري    
 من خطة عمل نريويب، مستجيبة علـى وجـه الـسرعة            ١٣االتفاقية وكما أكده اإلجراء رقم      

لنداءات املساعدة املوجهة من الدول األطراف اليت ُيحتمل أال تلتزم باآلجال احملددة هلا مبوجب              
  . ٤املادة 

، اإلبالغ عن املخزونات اليت     ٧األطراف أن تواصل، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة        ينبغي للدول     ‘٦‘
مل تكن معروفة من قبل واكُتشف وجودها بعد مضي آجال التدمري، وميكنها استخدام الوسـائل               
املعتمدة يف االجتماع الثامن للدول األطراف لتيسري هذا اإلبالغ واالستفادة من وسـائل غـري               

  . وينبغي هلا أن تدمر تلك األلغام من باب األولوية العاجلة. لتقاسم تلك املعلوماترمسية أخرى 

   تطهري املناطق امللغومة- ثالثاً 
 من االتفاقية بتدمري أو     ٥ يف املادة    نصوص عليه  امل لتزامللدول األطراف، أُعلن أن اال    ثامن  يف ختام االجتماع ال     - ٣٠

ومنذ ذلك الوقـت،    .  دولة من الدول األطراف    ٤٤لألفراد ال يزال ينطبق على      ضمان تدمري األلغام املزروعة املضادة      
 أنه بات من غري احملتمل وجود ألغام مـضادة          النيجر، وأوضحت   ٥ بأهنما قد أمتتا تنفيذ املادة       فرنسا ومالوي أفادت  

كد وجود مناطق خاضعة لواليته أو  تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية يؤالعراقوإضافة إىل ذلك، قدم . لألفراد يف إقليمها
 بتدمري أو   االلتزام، يظل   وهكذا .لسيطرته تتسم باخلطورة بسبب وجود ألغام مضادة لألفراد أو االشتباه بوجودها فيها           

إثيوبيـا، واألرجنـتني، واألردن،     : طرفاً وهـي   دولة   ٤٢منطبقاً على   ضمان تدمري األلغام املزروعة املضادة لألفراد       
فغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوتان، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبـريو،           وإريتريا، وأ 

وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتونس، واجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والـدامنرك، وروانـدا، وزامبيـا،              
مجهورية ( بيساو، وفرتويال    -  وغينيا    والعراق، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وشيلي، وصربيا، وطاجيكستان،     

، وقربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، والكونغو، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا           ) البوليفارية - 
وترد يف املرفق الثالث اجلداول الزمنية احملددة هلذه        . مبيق، ونيكاراغوا، واليمن، واليونان   االشمالية، وموريتانيا، وموز  

  .٥ الدول األطراف من أجل تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة أو ضمان تدمريها وفقاً للمادة

، أوضحت ٢٠٠٩ دولة طرفاً حتل اآلجال احملددة هلا يف عام ١٦ومن بني الدول األطراف املتبقية البالغ عددها   - ٣١
، وقدمت الدول األطراف التالية     ٢٠٠٩ألجل احملدد هلا، أي يف عام       أهنا تعتزم إجناز التنفيذ يف ا     ) أوغندا(دولة واحدة   
 وللعملية املعتمدة يف االجتماع السابع للدول األطراف، طلبـات لتمديـد            ٣- ٥ دولة، وفقاً للمادة     ١٥البالغ عددها   

 إكـوادور ، و )ات سنو ٣طلب   (األردن: ١- ٥آجال االنتهاء من تدمري األلغام املزروعة املضادة لألفراد وفقاً للمادة           
 ٩,٥طلبـت   (تايلند  ، و ) سنوات ١٠طلبت   (بريو، و ) سنوات ١٠طلبت  (البوسنة واهلرسك   ، و ) سنوات ٨طلبت  (
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طلبت  (السنغال، و) سنوات٧طلبت  (زمبابوي، و) شهرا٢٢ًطلبت  (الدامنرك، و) شهرا١٦ًطلبت  (تشاد، و)سنوات
واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       ،  )سنوات ١٠طلبت   (كرواتيا، و ) سنوات ٥طلبت  (فرتويال  ، و ) سنوات ٧

 الـيمن ، و)طلبت سنة واحدة  (نيكاراغوا  ، و ) سنوات ٥طلبت   (موزامبيق، و ) سنوات ١٠طلبت   (وآيرلندا الشمالية 
  ).  سنوات٥,٥طلب (

 ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، رأت عملية إعداد طلبات التمديد وتقدميها وحتليلـها املعتمـدة يف                 - ٣٢
الدول األطراف اليت تطلـب  "وعمالً بقرار تشجيع . االجتماع السابع للدول األطراف النور وبدأ تنفيذها للمرة األوىل  

إىل الرئيس قبل ما ال يقل عن تسعة أشهر من موعد انعقاد اجتماع الـدول               طلباهتا   على تقدمي    ٥متديداً يف إطار املادة     
فربايـر  / شـباط  ٨، بعث رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف، يف         "بيف الطل سيُبّت خالله    الذي   (...)األطراف  
 لتشجيعها على تقدمي الطلبات يف شهر       ٢٠٠٩، رسائل إىل الدول األطراف اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام             ٢٠٠٨
دعـم  وعالوة على ذلك، شجع الرئيس على االستفادة من خدمات املشورة اليت تسديها وحدة              . ٢٠٠٨مارس  /آذار

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

  . ةمن خدمات وحدة دعم تنفيذ االتفاقي

وعمالً باتفاق االجتماع السابع للدول األطراف بشأن تعاون الـرئيس والرؤسـاء املتـشاركني واملقـررين        - ٣٣
املتشاركني للجان الدائمة على إعداد حتليالت الطلبات املقدمة، كان للدول األطراف املكلفـة بإعـداد التحلـيالت                 

وسرياً على عرف الـشفافية الـذي أرسـته         . ا بعد  تلته عدة اجتماعات فيم    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١اجتماع أول يف    
االتفاقية، أُخطرت مجيع الدول األطراف بطرائق العمل اليت اتفقت عليها الدول األطراف املكلفة بإعداد التحلـيالت                

وعمالً بـالقرارات املعتمـدة يف      . وأتيحت ملخصات االجتماعات اليت أعدها الرئيس على موقع االتفاقية اإللكتروين         
ماع السابع للدول األطراف، أخطر رئيس االجتماع الثامن الدول األطراف بتلقي الطلبات وأتيحت مجيع تلـك                االجت

  . الطلبات على موقع االتفاقية اإللكتروين

بأن يعتمد رؤساء اللجان الدائمة واملـشتركون يف        "وعمالً بقرار االجتماع السابع للدول األطراف القاضي          - ٣٤
علـى  وعند االقتضاء،   ،  التحليل، لدى إعداد    ، بالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد      تشاركونواملقررون امل رئاستها  

يف جمال إزالة األلغام، واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقيـة لتقـدمي               املكتسبة  اخلربة  
، ومن احلملة الدوليـة حلظـر   لة األلغام ألغراض إنسانية ، الُتمست مشورة اخلرباء من مركز جنيف الدويل إلزا        "الدعم

األلغام األرضية واللجنة الدولية للصليب األمحر ومنسق فريق االتصال املعين باستخدام املوارد وبرنامج األمم املتحـدة                
  . اإلمنائي هبدف مساعدة الدول األطراف املكلفة بإعداد ا لتحليالت

) أي رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف     (راف املكلفة بإعداد التحليالت     وأكد رئيس جمموعة الدول األط      - ٣٥
. أمهية العمل يف إطار تعاون وثيق مع الدول األطراف الطالبة للتمديد كما أوصى بأن تقوم عملية التحليل على التعاون                  

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

 أن الدول األطراف تستفيد كثرياً من تطبيق قرارات االجتماع السابع للدول األطراف تطبيقـاً عمليـاً                 ولوحظ  -٣٦
ولوحظ أن الدول األطراف جتد عوناً كبرياً يف اجلدول الزمين الذي ُوضع وفقاً لقرارات              . يتماشى مع ثقافة عمل االتفاقية    
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 هـي   ٢٠٠٩الدول األطراف اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام          االجتماع السابع للدول األطراف، والذي بّين مثالً أن         
كما لوحظ أن دوالً أطرافـاً     .  طلباهتا قبل موعد انعقاد االجتماع التاسع بفترة طويلة        ٢٠٠٨الوحيدة اليت قدمت يف عام      

  . ديداتكثرية طالبة للتمديد قد طبقت على حنو عملي النموذج الطوعي ملساعدة الدول األطراف يف طلب التم

 ألنـه العـام األول الـذي        ٢٠٠٨ولوحظ كذلك أن عملية حتليل الطلبات كانت يف غاية الصعوبة يف عام               - ٣٧
ولوحظ أن تلك الصعوبات تفاقمت     . ُتستخدم فيه العملية من جهة، وبسبب حجم الطلبات الواردة، من جهة أخرى           

كما لوحظ أن   . ضحة احتوت تضارباً يف البيانات    بسبب التأخري يف تقدمي بعض الطلبات وبسبب تقدمي طلبات غري وا          
حجم االلتزام املطلوب من الدول األطراف املكلفة بتحليل الطلبات رمبا فاق طاقة الكثري منها، وأن املشاركة يف عملية                  

 ينبغي الرؤساء املتشاركني/التحليل تفاوتت وأن الدول األطراف اليت تفكر يف التطوع لتويل مناصب املقررين املتشاركني
  .أن تضع يف اعتبارها عبء العمل املتصل هبذه املهمة

 تغتنم الفرصة اليت تتيحها عملية      ٥ولوحظ أيضاً أن العديد من الدول األطراف اليت تطلب متديداً وفقاً للمادة               - ٣٨
 وإضـافة إىل ذلـك،   . يف بلداهنا منذ بدء نفاذ االتفاقية     ٥التمديد لتقدمي أمشل املعلومات عن مجيع جوانب تنفيذ املادة          

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

  .ا يف غضون فترة قصرية نسبياًإمنا هي خططها وأنه من املمكن تنفيذه

، ذكّر الرؤسـاء املتـشاركون الـدول        ٢٠٠٨يونيه  /وخالل اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف حزيران        - ٣٩
ورأت بعض . ٥األطراف بأن إمكانية طلب التمديد ينبغي أال تلهيها عن احلاجة املاسة إىل الوفاء بالتزامها مبوجب املادة 

 الطلبات ال يتوافق مع االلتزام املنصوص عليه يف االتفاقية بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفـراد                الدول األطراف أن عدد   
ورأت دول أطراف أخرى أن الدول األطراف الطالبة للتمديد . املوجودة يف املناطق امللغومة وذلك يف أقرب وقت ممكن

 الدول األطراف الرأي الذي يعترب أن حتليل كل طلب          كما أيّد بعض  . ينبغي أن تقدم خططاً واقعية بشأن فترة التمديد       
  . ينبغي أن ُيجرى باالستناد إىل أسسه املوضوعية اخلاصة به مع مراعاة خصائص وظروف كل دولة طرف طالبة للتمديد

 على تقدمي معلومـات عـن   ٥وُشجعت مجيع الدول األطراف اليت تعمل على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      - ٤٠
التنفيذ، ال سيما فيما يتعلق بوضع خطط وطنية تتوافق مع االلتزامات الواردة يف االتفاقية، وعن التقدم احملـرز،                  حالة  

ومرة أخـرى،   . والعمل املتبقي، والظروف اليت ميكن أن تعوق الوفاء بتلك االلتزامات يف غضون فترة السنوات العشر              
إزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل علـى         للجنة الدائمة املعنية ب   سعى الرئيسان املتشاركان    

 ٤، إىل إرشاد الدول األطراف يف إعداد تقاريرها التحديثية املقدمة إىل اجتماع تلك اللجنة الدائمة املعقود يومي             إزالتها
 دولة طرفاً هـذه     ٣٨تنمت  واغ. ، وذلك بتشجيعها على استخدام االستبيانات اليت أعداها       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥و

غري أن نوعية املعلومات الـيت قدمتـها        . الفرصة وأعدت عروضاً بشأن املسائل اليت ُسلطّ الضوء عليها يف االستبيانات          
ويف حني قدمت مجيع الدول األطراف تقارير عن التقدم احملرز يف السابق، فقـد    . الدول األطراف تباينت إىل حد كبري     

 تنفيذاً كامالً   ٥بوضوح كبري مدى التحديات الباقية وخططها الرامية إىل التمكن من تنفيذ املادة             بّين القليل منها فقط     
  . يف اآلجال احملددة لكل منها
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، وقد تسىن إحراز ٥، أبلغت دول أطراف كثرية عن إحراز تقدم ال يستهان به يف تنفيذ املادة        ٢٠٠٨ويف عام     - ٤١
دول بفضل تطبيق اجملموعة الكاملة من الوسائل املتاحة فضالً عن إزالة األلغـام             ذلك التقدم يف حالة العديد من هذه ال       

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

 بأنه جيري العمل على تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وأهنا قد شرعت يف إجراء مسح ألضرار                   اجلزائر
 هبا يف عام     كيلومتراً مربعاً من أراضيها منذ انتهاء املسح اخلاص        ٨٥ بأهنا أفرجت عن     أنغوالوأفادت  . األلغام األرضية 

، ٢٠٠٨ ماليني متر مربع من أراضيها يف الربع األول من عام            ٣ بأهنا أفرجت عن     البوسنة واهلرسك وأفادت  . ٢٠٠٧
 مليون ١٩ مليون متر مربع عن طريق إجراء مسح عام و٢٨عن طريق عمليات املسح التقين والتطهري من األلغام، وعن       

 ١٨ فقد أفادت بأنه ما زال يتعني عليها معاجلـة           بورونديأما  . جيمتر مربع عن طريق عمليات أخرى للمسح املنه       
. ٢٠٠٨ منطقة مشتبه بأهنا ملغومة، وأن من املتوقع أن تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا يف هناية عام                 ٢٣٨منطقة من أصل    

ضاداً لألفراد   لغماً م  ١٧ ٧٧٠ حقل ألغام وتدمري     ٢٤ بتطهري   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠ بأهنا قامت حىت      شيلي وأفادت
 قاعدة عسكرية فضالً عـن      ٣٤ قواعد من أصل     ٧ بأهنا طهرت    كولومبياوأفادت  .  ألغام مضادة للدبابات   ٦ ٣٠٧و

 لغماً مضاداً لألفـراد  ١٠٩٣ أمتار مربعة وتدمري ٤٦ ٦٠٦منطقتني أبلغ عنهما السكان، فكانت احلصيلة اإلفراَج عن        
 كيلومتراً مربعاً يف    ١٢,٥ ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ا طهّرت حىت     بأهن كرواتياوأفادت  .  ذخرية غري منفجرة   ٧٧٥و

 كيلومتراً مربعاً مشتبهاً باحتوائها ألغاما وأعادت تلك األراضي         ٩٩٧ من أصل    ٢٠٠٨األشهر اخلمسة األوىل من عام      
  .املطهرة إىل اجملتمعات احمللية

 بأن املنطقة الثانية من     الدامنركوأفادت  . قلي ألغام  لغماً مضاداً لألفراد يف ح     ٣٩٢ أهنا دمّرت     قربص وأفادت  - ٤٢
 لغمـاً   ١٣ متر مربع وُدّمـر      ٤٧ ٠٠٠ فأفرج بذلك عن     ٢٠٠٨أبريل  /املنطقتني املزروعتني باأللغام طُهرت يف نيسان     

وأفـادت  ). ُمفّجرات أو متفجرات أو ذخائر غري منفجرة      ( بنداً آخر    ١٣١ ألغام مضادة للدبابات و    ٥مضاداً لألفراد و  
وأفـادت  .  كيلومتراً مربعـاً من األراضي امللغومة     ٥٤ ما جمموعـه    ٢٠٠٨أبريل  / بأهنا طهـرت حىت نيسان    إريتريا
 بواسطة أفرقة املسح التقين واالسـتجابة       ٢٠٠٧ كيلومتراً مربعاً من األراضي منذ عام        ٣٧٥ بأهنا أفرجت عن     إثيوبيا
  بيساو - غينيا  وأفادت  . يف املائة من جمموع األراضي امللغومة      ٧٠ بأهنا طهّرت ما يزيد عن       اليونانوأفادت  . السريعة

 فقد أفاد بأنه طّهـر      األردنأما  .  متراً مربعاً من األراضي بواسطة التطهري اليدوي       ٢١٨ ٠٣٦بأهنا أفرجت مؤخراً عن     
. غماً أرضـياً   ل ٥٨ ٦٢٤ مليون متر مربع من األراضي يف العقبة ومنطقة وادي عربة بعد تدمري              ١٤وسلّم ما يزيد عن     

 إىل أهنا استطاعت بفضل عمليات املسح التقين وإزالة األلغام اليت قامت هبا يف السنتني املاضيتني، أن                 موريتانياوأشارت  
  . تفرج عن أراض تضاهي مساحتها ضعف ما أُفرج عنه منذ بدء نفاذ االتفاقية

 بأهنـا  نيكـاراغوا وأفادت . ٢٠٠٧ عام  متراً مربعاً يف٢ ٢١٣ ٩١٢ت عن ـ بأهنا أفرج موزامبيقوأفادت    - ٤٣
 لغماً كانت مزروعة يف مناطق خمتلفة من يف إقليمها وأهنا أهنت معاجلة             ١٧٦ ٠٧٦ لغماً من أصل     ١٦١ ٤٢٩دمرت  
 بأهنا طهرت منذ فترة اإلبالغ املاضـية مثانيـة          روانداوأفادت  .  مناطق جيب معاجلتها   ١ ٠٠٦ منطقة من أصل     ٩٦٤

 متراً مربعاً، وأهنا ما زال يتعني عليها اإلفراج عن منطقة تبلغ مساحتها             ١٠٠ ٢٤٤ مساحتها   حقول ألغام، يبلغ جمموع   
 كيلومترات مربعة فضالً ٣,٤٤ بأنه أفرج عن السودانوأفاد .  متر مربع وختضع للتطهري حالياً مبعدات آلية٦٠٠ ٠٠٠

ى مدى السنة املاضية بتطهري ما يزيد عن         عل أهنا قامت  ب طاجيكستان وأفادت.  كيلومتراً من الطرقات   ٨٢٠عن تطهري   
مساحة األراضي املشتبه بأهنا    وأن  خرية غري منفجرة،    ذ ٧٥٨ وما يزيد عن     لغم ٢ ٤٠٠ متر مربع، وتدمري     ٧٥٠ ٠٠٠
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 يف املائة   ٨٠ بأهنا انتهت من تطهري ما يزيد عن         تونسوأفادت  .   مليون متر مرّبع   ١٧مبا يزيد عن    قد تقلصت   خطرية  
.  يف أجل السنوات العشر احملـدد هلـا        ٥ل األلغام وبأهنا ستتمكن من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة          من جمموع حقو  

 متر ٣٥٠ ٠٠٠ حنو ترمن أجل إزالة األلغام املزروعة على حدودها مع سوريا وطّهأهنا بذلت جهوداً    ب تركياوأفادت  
 بادر  مقاطعة منطقة يف    ٣٥ تطهري ب ٢٠٠٨ من عام     بأهنا قامت خالل الربع األول     أوغنداوأفادت  . من األراضي مربع  

 ُنفذتوعالوة على ذلك، أفضت العمليات اليت . خرية غري منفجرةذ ٢٣٧ ألغام مضادة لألفراد و٦ّمما أفضى إىل تدمري 
  . تدمريهامن مث خرية غري منفجرة وذ ١٤٤يف مناطق غولو وكيتغوم وآمورو إىل العثور على 

لتوضيح طبيعـة ومـدى     ه ال تزال هناك حاجة لالضطالع بأنشطة مسح         طراف إىل أن   بعض الدول األ   وأشارت  -٤٤
 بأهنا ال تزال يف طور التحقق ّمما إذا كانت املنـاطق            مجهورية الكونغو وأفادت  . ٥التحديات اليت تواجهها يف تنفيذ املادة       

 ضـرار  تعتزم هلذا الغرض إجراء تقييم لأل      أهنا و  مضادة لألفراد حتتوي بالفعل ألغاما من هذا النوع،        املشتبه باحتوائها ألغاماً  
األلغام األرضـية  عملية مسح ألضرار     مازال يتعني إجراء     ه أن طيةمجهورية الكونغو الدميقرا  وتعتقد  . عندما تتاح هلا املوارد   

 حتسني  ة مسح هتدف إىل   عملي ب  بأهنا تزمع القيام قريباً    زامبيا وأفادت. ٥بغية إحراز تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة         
  .تقديرها ملدى تلوث األراضي باأللغام وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب يف سبع من مقاطعات زامبيا التسع

حتديات هناك  ، ال تزال    ٥ يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة        كبرياً  حني أحرزت دول أطراف كثرية تقدماً      ويف  - ٤٥
فمن أصل الـدول األطـراف      .  يف طلبات التمديد اليت قدمتها عدة دول أطراف         جزئياً جتلّى ذلك قد  و. عديدة قائمة 

ضمن  يعوق التنفيذ ، اعتربت مثان منها مستوى املساعدة الدولية عامال٢٠٠٨ً طلبات يف عام قدمتاخلمس عشرة اليت   
 إىل املساعدة الدولية إلمتام وأشارت إحدى عشرة دولة من تلك الدول األطراف إىل أهنا ستحتاج. مهلة السنوات العشر

 أربع دول أطراف بأن انعدام االستقرار قد أعاق التنفيذ ورّبما يستمر يف    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 ن إىل أن رسم احلدود يف املناطق املشتبه بأهنا ملغومة         دولتا

  . عدة دول أطراف إىل أن عوامل بيئية ومناخية وجغرافية قد أثرت وميكن أن تؤثر على وترية التنفيذ

ـ   ـغام مضادة لألف   بني الدول األطراف الست املتبقية اليت أفادت بوجود أل         ومن  - ٤٦ ـ  ـراد يف مناط ومة ـق ملغ
 مـن   ١- ٥ املـادة  آجال وفائها بالتزاماهتا مبوجـب       ٢٠١٠سيطرهتا واليت حتل يف عام      خاضعة ل واليتها أو   مشمولة ب 
 لتمديد أجل إمتام تدمري      إىل أهنما ستقدمان طلباً    -  طاجيكستان وكمبوديا  مها   - أشارت دولتان طرفان    ) أ: (االتفاقية

إىل  -ألبانيا وتونس ورواندا  هي - أشارت ثالث دول أطراف ) ب(م املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة؛ ومجيع األلغا
 املناطق امللغومة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لـسيطرهتا يف          يفأهنا ستدمر أو تكفل تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد          

وميكن االطالع يف املرفق الرابع     . د عن نواياها بع   األرجنتنياحدة هي   مل تعرب دولة طرف و    ) ج(؛ و  هلا اآلجال احملددة 
 مـن   ٣- ٥ووفقاً للمادة   . ٢٠١٠على حالة طلبات التمديد اخلاصة بالدول األطراف الست اليت حتل اآلجال يف عام              

ضي الثاين يف طلبات    االتفاقية، وعمالً بقرارات االجتماع السابع للدول األطراف، سيتعني النظر خالل املؤمتر االستعرا           
 واليت تقوم بإعداد طلبات متديد، كما ُتشّجع هذه الـدول           ٢٠١٠الدول األطراف اليت حتل اآلجال احملددة هلا يف عام          

وميكـن االطـالع يف املرفـق    . ٢٠٠٩مارس /على تقدمي طلباهتا إىل رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف يف آذار       
  .منية لعمليات التمديد فيما يتعلق بتلك الدول األطراف ودول أطراف أخرىاخلامس على عرض موجز للجداول الز
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أن تبذل كل جهد لتحديـد      " من االتفاقية، جيب على الدول األطراف        ٥وقد ذُكّر بأنه، وفقاً ألحكام املادة         - ٤٧
وأن " بألغام مـضادة لألفـراد  مجيع املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أهنا ملغومة             

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         ١٠لسيطرهتا وذلك يف أقرب وقت ممكن على أال يتعدى فترة           

 أن االتفاقية ال تتضمن نصاً يقتضي قيام كل دولة طرف بالبحث يف كل متر مربع من أراضيها                  ولوحظ أيضاً ". الطرف
إال أن االتفاقية تقتضي تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف حقول ألغام بذلت الدولـة                . للعثور على األلغام  

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

أبرز قيمة اسـتخدام الـدول األطـراف        قد   عالوة على ذلك بأن االجتماع الثامن للدول األطراف          وذُكّر  - ٤٨
 مضادة  وبثقة عن املناطق املشتبه باحتوائها ألغاماً     على حنو أسرع  لطرائق العملية الناشئة لإلفراج     للمجموعة الكاملة من ا   

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

، وتقوم هذه الدول األطراف بوضع الكاملة من اإلجراءات املتاحة لإلفراج عن املناطق اليت كان مشتبها خبطورهتا سابقاً          
ومل تقم دول . هاوطرائق التطهري اليدوية أو اآللية دون غريعمليات 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 وطنيةحدثجراءات طيلة سنوات لكن ذلك األطراف جمموعة كاملة من تلك اإل

بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيـات       تشديد الرئيسني املتشاركني للجنة الدائمة املعنية        إىل ونظرا  - ٤٩
فقد ة مسألة اإلفراج عن األراضي،      ، على أمهي  ومنسق فريق االتصال املعين باستخدام املوارد      املتعلقة بالعمل على إزالتها   

 للتعريف الوارد يف    وفقاً" مناطق ملغومة "إمكانية اختاذ ثالثة إجراءات رئيسية لإلفراج عن األراضي اليت اعتربت           أُبرزت  
 أن اإلفـراج  ولوحظ.  التقين، والتطهريعمليات املسحتقنية، والوسائل غري الاستخدام  : االتفاقية، وهذه اإلجراءات هي   

 املبادئ الرئيـسية    خمتلف لسياسات ومعايري وطنية رفيعة النوعية تستوعب        ألراضي بواسطة وسائل غري تقنية وفقاً     عن ا 
يف وقت ما   أبلغ عنها    وإمنا وسيلة لإلفراج األسرع، وبثقة، عن املناطق اليت          ١- ٥ليس مبثابة طريق خمتصر لتنفيذ املادة       

  . مناطق ملغومةباعتبارها 

تنطوي على أبعاد جنسانية مهمة تتمثـل       ، ذُكّر بأن األعمال املتعلقة باأللغام       ٥نفيذ املادة    نوعية ت  وخبصوص  - ٥٠
ولـوحظ بـصفة    . فحواها األساسية يف أن األلغام األرضية تؤثر على النساء والرجال والفتيات والصبيان تأثرياً خمتلفاً             

 يفضي وأني أن يتوخى حتقيق فوائد جلميع أفراد اجملتمع نساين يف األعمال املتعلقة باأللغام ينبغاجلبعد الخاصة أن إدماج 
 وأن الثقافة والتقاليد    ،يكون معقّداً أو مكلفاً   ينبغي أن   إليها، وأن دمج القضايا اجلنسانية يف األعمال املتعلقة باأللغام ال           

  هي ملوارد واملعارف واإلرادة   نقص ا  بل إن  احلواجز الرئيسية أمام دمج القضايا اجلنسانية يف أنشطة إزالة األلغام،            يستل
 هذا التركيز غالباً مـا      ألنالعوائق الفعلية، كما لوحظ أن دمج القضايا اجلنسانية ال يقتصر على جمرد توظيف النساء               

  .يساهم ببساطة يف ترسيخ القوالب النمطية اجلنسانية
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، فإن من املسلم به أهنـا حتتـوي         مالتوعية مبخاطر األلغا  وذُكّر بأنه إذا كانت االتفاقية ال تتضمن مصطلح           - ٥١
ولوحظ أن التوعية مبخاطر األلغام مقبولة كجزء ال يتجزأ مـن األعمـال             . التزامات شىت تتصل بالتوعية هبذه املخاطر     

 وطابعها املهين قد كُّرس، وأن هناك ما يدل على أن التوعية مبخاطر األلغام قـد                املتعلقة باأللغام، وأن نطاقها قد اتسع     
وتشمل التحديات ضرورة زيادة تكييف     .  ترسيخ سلوك أكثر سالمة لدى الفئات السكانية املعرضة للخطر         سامهت يف 

جهود التوعية مبخاطر األلغام مع احلاالت اخلاصة وفقاً لتطورها من حاالت الطوارئ إىل التنمية، فضالً عن عدم وجود            
  .بيانات مؤكدة تربز فعالية التوعية مبخاطر األلغام

ك ممثلو عدة بلدان أطراف يف حلقة عمل تتعلق بتكنولوجيات العمل على إزالـة األلغـام ُعقـدت يف                   وشار  - ٥٢
 واستضافها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية ودائرة األمم املتحدة لألعمـال              ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

التكنولوجيات واملنهجيات املطبقة يف جمال إزالـة        ب وتناولت حلقة العمل جمموعة من املواضيع املتعلقة      . املتعلقة باأللغام 
األلغام ألغراض إنسانية، مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز عملية اإلفراج عـن األراضـي بواسـطة     

إنسانية وقد بينت املعلومات املتبادلة خالل حلقة العمل قيام عدد من برامج إزالة األلغام ألغراض . عمليات املسح التقين
  . جبهود يف سبيل حتسني دمج استخدام اآلالت يف عملها فضالً عن تركيزها املطرد على استخدام التكنولوجيات القائمة

  األولويات للفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين

سوف يكون أكـرب حتـدٍّ ينبغـي         ٥يف سياق التذكري بأن املؤمتر االستعراضي األول قد أكد أن تنفيذ املادة               - ٥٣
  :التصدي له يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، ينبغي للدول األطراف إعطاء األولوية ملا يلي

 أن  ٥، ينبغي جلميع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة          ٥تيسرياً إلحراز تقدم يف تنفيذ املادة         ‘١‘
ب، تقارير عن مواقع مجيع املناطق امللغومة املشمولة بواليتـها أو اخلاضـعة             تقدم، كما هو مطلو   

لسيطرهتا، واليت حتتوي أو يشتبه باحتوائها ألغاماً مضادة لألفراد، وعن التقدم احملرز يف ضـمان               
االنتهاء من تطهري تلك املناطق أو اإلفراج عنها، على حنو يكفل زوال خطورهتا الناجتة عن وجود                

وُتشجَّع الدول األطراف املعنية على اختاذ مجيـع        . تباه بوجود ألغام مضادة لألفراد فيها     أو االش 
اخلطوات الالزمة للقيام على حنو فعال بإدارة املعلومات املتعلقة بالتغيريات يف حالة املناطق الـيت               

اخل بلداهنا كان مبلغاً عنها كمناطق ملغومة وإلبالغ الدول األطراف األخرى واجملتمعات املعنية د
  .بتلك التغيريات

بغية ضمان اإلفراج السريع والفعال واملأمون عن األراضي امللغومة، ُتشجَّع الدول األطراف اليت               ‘٢‘
 على وضع خطط وطنية تستخدم، كما هو مطلوب، إضـافة إىل الـتطهري،            ٥تقوم بتنفيذ املادة    

، بينما ُتشّجع الدول األطراف الـيت       اجملموعة الكاملة من الطرائق املتاحة لإلفراج عن األراضي       
، )د(٤- ٥ على أن تبّين يف طلباهتا، وفقـاً للمـادة           ٥تقوم بإعداد طلبات متديد يف إطار املادة        

الكيفية اليت سيطبق هبا التطهري وغريه من طرائق اإلفراج عن األراضي هبدف الوفاء بالتزاماهتـا               
  .خالل فترة التمديد املطلوبة

األطراف اليت تقدم املساعدة يف األنشطة املتعلقة باأللغام على ضمان أن يـسهل             ُتشجَّع الدول     ‘٣‘
ـ              ة إىل  ـالدعم املقدم تطبيق اجملموعة الكاملة من إجراءات اإلفراج عن املناطق امللغومـة، إضاف

  . إجراء التطهري
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   مساعدة الضحايا-  رابعاً
لتركيز على حتمل املسؤوليات جتاه ضحايا األلغام       لقد تواصلت منذ االجتماع الثامن للدول األطراف زيادة ا          - ٥٤

 مـن   -  مئات أو آالف     - األرضية من قبل الدول األطراف اليت أعلنت أهنا املسؤولة الرئيسية فيما يتعلق بأعداد كبرية               
 ، من خالل طلب التمديـد     األردنومنذ انعقاد االجتماع الثامن للدول األطراف، أوضح        . الناجني من األلغام األرضية   

. ، أنه يتحمل أيضاً املسؤولية جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام٥ يف إطار املادة ٢٠٠٨مارس /الذي قدمه يف آذار
 أنه يتحمل أيضاً    ٧، من خالل تقرير تدابري الشفافية األويل الذي قدمه مبوجب املادة            العراقوعالوة على ذلك، أوضح     

 دولة طرفاً قد أعلنت اآلن حتملـها املـسؤولية          ٢٦وبذلك تكون   .  من األلغام  املسؤولية جتاه أعداد كبرية من الناجني     
:  من الناجني من األلغام األرضية، وهذه الدول األطراف هـي          -  مئات أو آالف     - الرئيسية فيما يتعلق بأعداد كبرية      

وسنة واهلرسـك، وبـريو،     إثيوبيا، واألردن، وإريتريا، وأفغانستان، وألبانيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوروندي، والب        
وتايلند، وتشاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسلفادور، والسنغال، والسودان، وصـربيا، وطاجيكـستان،            

وعلى حنو ما جاء    .  بيساو، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا، واليمن       - والعراق، وغينيا   
هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن اإلجراءات الواجب اختاذها وهـي يف ذات            هذه الدول   "، فإن   خطة عمل نريويب  يف  

  ". الوقت الدول اليت لديها أكرب االحتياجات والتوقعات للحصول على املساعدة

 دولة، بدعم من    ٢٦ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، ظلت جهود هذه الدول األطراف البالغ عددها               - ٥٥
د باإلطار الواضح املتعلق مبساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية، وهو اإلطار الذي وافق عليه دول أطراف أخرى، تسترش  

  :املشاركون يف املؤمتر االستعراضي األول والذي يتضمن املبادئ الرئيسية التالية

النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام األرضية ينبغي أال يفضي إىل القيـام جبهـود ملـساعدة             "أن    ‘١‘
  ؛"حايا على حنو يستبعد أي شخص مصاب أو معوق بأي طريقة أخرىالض

ال يقتضي تطوير جماالت أو ختصصات جديدة، وإمنا يستلزم أن تكون           " أن تقدمي املساعدة للضحايا   "  ‘٢‘
لنظم الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية القائمة وبرامج إعادة التأهيل واألطر التشريعية واملتعلقة            

  ؛" مبن فيهم ضحايا األلغام األرضية- لعامة مالئمة لتلبية احتياجات مجيع املواطنني بالسياسات ا

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

افية للناجني من األلغام األرضية ينبغي أن ُينظر إليه ضمن سياق أوسع يشمل             تقدمي املساعدة الو  "أن    ‘٤‘
  ".التنمية والتخلف

خطـة عمـل     من   ٣٩ إىل رقم    ٢٩واسترشاداً باستنتاجات املؤمتر االستعراضي األول وباإلجراءات من رقم           - ٥٦
 االقتـصادي الـدعم     - إلدماج االجتماعي   ، قدم الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وا         نريويب

أجل وضع أهداف حمددة، وقابلة للقياس واإلجنـاز،         دولة من    ٢٦والتشجيع إىل الدول األطراف املعنية البالغ عددها        
، أو من أجل توضيح كيفيـة       وذات صلة، وحمددة زمنياً، ووضع خطة عمل لتحّمل مسؤولياهتا عن مساعدة الضحايا           

اعدة الضحايا يف السياسات والربامج املتعلقة مبساعدة مجيع األشخاص املعوقني، يف الفترة املمتدة             تناول االلتزامات مبس  
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وُبذل جهد خاص للتصدي للواقع املتمثل يف أنه منذ هناية االجتماع الثامن           . حىت املؤمتر موعد انعقاد االستعراضي الثاين     
ة طرفاً كانت معنية يف ذلـك الوقـت بوضـع أو     دول ٢٤ دول أطراف من أصل      ١٠للدول األطراف، مل تقم سوى      

ورّدت بعـض   . أو تنفيذ خطة عمل شاملة لبلوغ أهـدافها       /استهالل عملية مشتركة بني الوزارات من أجل صياغة و        
الدول األطراف دون ذكر لألهداف احملددة والقابلة للقياس واإلجناز وذات الصلة واحملّددة زمنياً، ومل ُيوضح بعضها ما                 

وعالوة على ذلك، مل تراع يف بعض احلاالت اخلطط الوطنية          .  أو غري معروف عن حالة مساعدة الضحايا       هو معروف 
األوسع نطاقاً عند وضع األهداف املتعلقة مبساعدة الضحايا، وكان بعض الدول األطراف يفتقر إىل القدرات واملوارد                

ى كان التعاون حمدوداً بني مراكز األعمال املتعلقة        الالزمة لوضع األهداف واخلطط الوطنية وتنفيذها، ويف حاالت أخر        
  .بإزالة األلغام والوزارات املعنية وغريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية ايف جمال قطاع اإلعاقة

، أقر الرئيسان املتشاركان بأن التغلب على هذه املصاعب يتطلب عمالً مكثفاً على الصعيد              ٢٠٠٥ومنذ عام     - ٥٧
وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، مستفيدة من مساعدة أستراليا        ويف هذا الصدد، واصلت     . ألطراف املعنية الوطين يف الدول ا   

وسويسرا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا، تقدمي الدعم للعمليات الوطنية املشتركة بني الوزارات بغية متكني تلك الـدول      
مساعدة تلك الدول األطـراف ذات األهـداف        األطراف اليت حّددت أهدافاً جيدة من وضع وتنفيذ خطط جيدة، و          

 ٢٠٠٥الغامضة على وضع أهداف أكثر حتديداً، ومساعدة الدول األطراف اليت كانت األقـل اخنراطـاً يف األعـوام                 
وقدمت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية قدراً من       .  يف عملية وضع األهداف واخلطط على أن تفعل ذلك         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦و

 دولة أو عرضت عليها ذلك، كما أجرت زيارات         ٢٦لدول األطراف املعنية البالغ عددها      الدعم لكل دولة طرف من ا     
إثيوبيا، وأفغانستان، وأوغندا، والبوسنة واهلرسك، وتايلند، وتشاد، ومجهورية الكنغو الدميقراطية،          [لدعم العمليات إىل    

  ].وطاجيكستان، وكمبوديا

ففي حني مل تباشر مجيع الدول      .  مجيع الدول األطراف املعنية    وجيري إحراز تقدم، بدرجات متفاوتة، من قبل        - ٥٨
وقُدمت تقارير عن جل هذا . األطراف عملية مشتركة بني الوزارات، فقد عملت مجيعها إىل حد ما على وضع أهداف   

ي، املعقود يف    االقتصاد - التقدم احملرز إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي             
 دولة تقـارير حتديثيـة   ٢٦ دولة طرفاً من أصل الدول املعنية عندئذ وعددها ١٨، حيث قدمت    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

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

 دولة طرفاً قدمت تقارير حتديثية حمددة عن التقـدم احملـرز يف بلـوغ               ١٣تنقيحها أو تنفيذها، ومن بني تلك الدول        
  . األهداف أو وضعها

ويف هذا الصدد، ذُكّر بـأن      . افوقد أعاق نقص املوارد املالية إمكانات إحراز التقدم يف بعض الدول األطر             - ٥٩
الدول األطراف القادرة على تقدمي املساعدة يف إطار رعاية ضحايا األلغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم يقع على عاتقها                 

يف (وأُبرزت أمهية ضمان إدراج مـساعدة الـضحايا   . خطة عمل نريويبواجب تلك املساعدة وقد تعهدت بذلك يف        
يف جدول أعمال مناقشات التعاون اإلمنائي الثنائية       ) مية إىل تلبية احتياجات األشخاص املعوقني     سياق اجلهود العامة الرا   
  .مع الدول األطراف املعنية
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حصل املزيد من التطورات فيما يتـصل       ،  خطة عمل نريويب   من   ٣٣ املتعلقة باإلجراء رقم     وخبصوص املسائل   - ٦٠
فقـد  . رضـية  مبن فيهم الناجون من األلغام األ      املعوقني األشخاص   قوقحطار املعياري الذي حيمي ويكفل احترام       باإل

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

 دول من الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد بـالتوقيع علـى اتفاقيـة حقـوق                   ١١٠ما جمموعه   
 دول أعلنت حتملها املسؤولية الرئيسية جتاه أعداد كبرية مـن           ٦وصدقت على هذه االتفاقية     . األشخاص ذوي اإلعاقة  

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

 وذلك بـإدراج مـسألة     ،مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية    إزاء   هنج أكثر انتظاماً واستدامة       اتباع تشجيعإمكانيات  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أعمب املتعلقني والتخطيط ة للسياسوسعمساعدة الضحايا يف السياق األ

، اسُتفيد من جتربة تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة         خطة عمل نريويب   من   ٣٣وفيما خيص أيضاً اإلجراء رقم        - ٦١
من خالل إدراج أحكام قانونية جتّسد النهج االستراتيجي للدول األطراف يف           لألفراد يف وضع اتفاقية الذخائر العنقودية       

الـسامية املتعاقـدة يف   وعالوة على ذلك، سعت األطراف . اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد إزاء مساعدة الضحايا 
، ساعدة ضحايا األسلحة التقليديةالربوتوكول اخلامس التفاقية األسلحة التقليدية إىل حتقيق تقدم يف زيادة االتساق يف م       

  . باالستناد إىل جتربة اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

وقد لوحظ أن إدراج مساعدة الضحايا يف السياق األوسع للجهود املتصلة باإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات                 -٦٢
ينبغي أن توفر اخلدمات والبنية األساسية والسياسات       االجتماعية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتنمية وحقوق اإلنسان         

كما ُسلّط الضوء   . الرامية إىل إعمال حقوق مجيع األشخاص املعوقني، بصرف النظر عن سبب اإلعاقة، وتلبية احتياجاهتم             
ضـحايا  على أن اإلطار املوضوع ملساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية ينطبق أيضاً على إعمال حقوق وتلبية احتياجـات     

ودعا الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنيـة  . املتفجرات من خملفات احلرب، مبا يف ذلك الذخائر الفرعية غري املنفجرة   
 االقتصادي الدول األطراف إىل جتنب ازدواجية اجلهـود لـدى تنفيـذ             -مبساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج االجتماعي      
  . الدويل فيما يتعلق مبساعدة الضحاياصكوك أخرى ذات صلة من صكوك القانون

رصد وتعزيز التقدم يف حتقيق أهداف مـساعدة        "، املتمثل يف    خطة عمل نريويب   من   ٣٧وعمالً باإلجراء رقم      - ٦٣
، يواصل الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا جهودمها الرامية إىل التغلب على حتدي               "الضحايا

. مؤشرات واضحة للتقدم احملرز سعياً إىل حتقيق هدف مساعدة الضحايا املنصوص عليه يف االتفاقيـة              وضع مقاييس و  
وملساعدة الدول األطراف خالل الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، وضع الرئيسان املتشاركان               

النسبية للتقدم يف بلوغ األهداف الرئيسية املتعلقـة        جمموعة من املؤشرات ميكن استخدامها بطرق شىت لبيان الدرجات          
 ذلك ألن تلك اإلجراءات هي معايري خطة عمل نريويبوتستند املؤشرات إىل إجراءات ذات صلة يف . مبساعدة الضحايا

. ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥األداء اليت اتفقت الدول األطراف على أن تقيس على أساسها التقدم احملرز يف الفترة بـني عـامي                   
ظ أن تلك املؤشرات ميكن أن تكّمل على حنو مفيد أهداف الدول األطراف لتقييم التقدم احملـرز يف مـساعدة                    ولوح

  .الضحايا حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين
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، شارك يف اجتماعـات اللجـان الدائمـة املعقـودة يف            خطة عمل نريويب   من   ٣٨ومتشياً مع اإلجراء رقم       - ٦٤
  . خبرياً معوقاً، مبن فيهم خبري عضو يف وفد إحدى الدول األطرف١١ ما ال يقل عن ٢٠٠٨يونيه /حزيران

 بـضم مهنـيني    ٢٦ دولة طرفاً معنية من أصل       ١٤ قامت   خطة عمل نريويب   من   ٣٩ومتشيا مع اإلجراء رقم       - ٦٥
ملشاركة يف اجتماعات   متخصصني يف جماالت الصحة أو إعادة التأهيل أو اخلدمات االجتماعية أو اإلعاقة إىل وفودها ا              

وبغية االستفادة على أفضل وجه ممكن من الوقت الذي خيصصه هؤالء اخلرباء            . ٢٠٠٨اللجان الدائمة املعقودة يف عام      
للمشاركة يف األعمال املتعلقة باالتفاقية، نظّم الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية مبساعدة الـضحايا وإعـادة                

وقد منّـى هـذا     . االقتصادي برناجماً موازياً الجتماعات اللجان الدائمة خمصصاً هلؤالء املهنيني         - اإلدماج االجتماعي   
الربنامج معارف اخلرباء املشاركني بشأن مساعدة الضحايا يف سياق االتفاقية، كما أبرز مكانة مساعدة الـضحايا يف                 

لتنمية، وأعاد تأكيد أمهية املبادئ األساسية الـيت        السياقات األوسع لإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية وا       
واسـتجابةً  . ، وأتاح للخرباء فرصة تقاسم التجارب على املـستوى الـوطين  ٢٠٠٤اعتمدهتا الدول األطراف يف عام   
  اخلرباء املشاركون يف الربامج املوازية اليت سبقت انعقاد االجتماع الثامن للدول           ٢٠٠٤للمقترحات اليت قدمها يف عام      

األطراف، أنشأت وحدة دعم االتفاقية، داخل مركز التوثيق التابع لالتفاقية، قسماً معنياً باملوارد املخصصة ملـساعدة                
وضع أهداف حمددة، وقابلة للقياس واإلجناز، وذات صلة، وحمـددة         الضحايا، واستكملت قائمة مرجعية للمساعدة يف       

  . زمنياً، إىل جانب خطة عمل وطنية

  فترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثايناألولويات لل

على الرغم من االجنازات اليت حتققت منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، ينبغي للدول األطراف أن تواصل   - ٦٦
ألعمال الـيت   تعميق فهمها للمبادئ املقبولة وااللتزامات املقطوعة من خالل االتفاقية ويف املؤمتر االستعراضي األول ول             

 االقتصادي، وال سيما عـن      - قامت هبا منذ ذلك الوقت اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا واإلدماج االجتماعي             
  :طريق إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت موعد انعقاد املؤمتر االستعراضي الثاين، ملا يلي

ون حمدداً وقابالً للقياس ومقيداً زمنياً، وأن من        نظراً ألن التقدم يف مساعدة الضحايا جيب أن يك          ‘١‘
املنطقي أن يكون على فرادى الدول األطراف أن تقرر التدابري احملددة وفقاً لظروفها املتنوعـة،               
ينبغي للدول األطراف املعنية اليت مل تعرض بعد طريقة واضحة لتقييم التقدم احملرز فيما يتـصل                

  . لك حبلول موعد املؤمتر االستعراضي الثاينمبساعدة الضحايا، أن تبادر إىل ذ

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

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

عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية، ينبغي للدول األطراف املعنية وتلك               ‘٣‘
ضرورة تعزيز اهلياكل القائمة للدول لضمان استمرار جهود مـساعدة          اليت ُتساعدها أن ُتذكّر ب    
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الضحايا على املدى الطويل، مبا أن احلاجة إىل حتقيق هدف مساعدة الضحايا ستستمر فترة طويلة 
  .بعد االنتهاء من تنفيذ األهداف األخرى لالتفاقية

 ينبغي للدول األطراف املعنية وتلك      عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية،         ‘٤‘
اليت ُتساعدها أن ُتذكّر بأن إعمال حقوق األشخاص املعوقني وتلبية احتياجاهتم يتطلبان اتباع هنج 
جامع ال ميكن حتقيقه إال عن طريق التعاون والتنسيق بني مجيع الوزارات واجلهات الفاعلة املعنية               

  .قنييف جمال اإلعاقة، مبا يشمل األشخاص املعو

ينبغي للدول األطراف أن تواصل تعزيز مشاركتها يف األعمال املتعلقة باالتفاقية على املـستويني                ‘٥‘
الوطين ومتعدد األطراف عن طريق اخلرباء يف جماالت الرعاية الصحية وإعادة التأهيل واحلقـوق         

وأن تبذل املزيد من اجلهود لضمان إشراك الناجني من األلغام األرضية بصورة            املتصلة باإلعاقة،   
  .فعالة يف التخطيط الوطين ومسامهتهم يف املداوالت حول املسائل اليت هتمهم

عند االضطالع مبسؤولياهتا جتاه الناجني من األلغام األرضية، ينبغي للدول األطراف املعنيـة أن                ‘٦‘
وينبغي هلـا أن تكفـل      . ا ميكن اجنازه وما من شأنه أن حيدث فرقاً كبرياً         حتدد أولوياهتا حبسب م   

. ختصيص وزارات املالية التابعة هلاً ميزانيات لتغطية تكاليف اخلدمات اخلاصة باألشخاص املعوقني           
وينبغي للدول األطراف القادرة على املساعدة أن تدعم بناء القدرات الوطنية يف اجملاالت ذات               

  .لنسبة إىل الدولة املتلقيةاألولوية با

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

ر على أن تكـون املعلومـات املتعلقـة         أهدافها، بروح التعاون اليت طبعت هذه االتفاقية، السه       
بالتنفيذ الوطين هلدف مساعدة الضحايا املنصوص عليه يف االتفاقية شاملة بأقصى ما ميكن حبيث              

  .تعكس حقيقة ما جيري على أرض الواقع

   مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية- خامساً
   التعاون واملساعدة- ألف 

 اليت تسمح للدول األطراف بطلب متديد الفترة املطلوبة للوفـاء           ٥للمرة األوىل باستخدام أحكام املادة      إن القيام     -٦٧
بالتزامها بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املزروعة قد سلط الضوء على ضرورة امتثال الـدول األطـراف التزاماهتـا                   

 دولة  ١٢، تشري   ٢٠٠٨طراف اليت قدمت طلبات متديد عام       ومن الدول األ  . مبساعدة اآلخرين إن كانت قادرة على ذلك      
األردن وإكوادور والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتشاد وزمبابوي والسنغال وكرواتيا وموزامبيق ونيكـاراغوا             (

فة إىل ذلـك،  وإضـا . إىل أهنا ستحتاج إىل املساعدة الدولية إلمتام التنفيذ خالل فترة التمديد املطلوبة اخلاصة هبا        ) واليمن
 . بدورها عن احلاجة إىل مساعدة مستمرة من اجملتمع الدويل٥أعربت دول أطراف أخرى ال تزال بصدد تنفيذ املادة 
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 الضوء أيضاً على زيادة احتماالت تدفق املساعدة إىل الدول األطراف ٥وسلطت عملية التمديد يف إطار املادة   - ٦٨
تزاماهتا واليت تربهن على اإلشراف الوطين على العملية وتقيم هياكل وطنيـة            اليت تسعى بصفة مستعجلة على الوفاء بال      

 . يف أقصر وقت ممكن٥فعالة إلزالة األلغام وتضع خططاً لكفالة إمتام تنفيذ االلتزامات الواردة يف املادة 

 بصدد التغري هو طرائق ولوحظ أن األموال املتدفقة من املاحنني إىل املستفيدين ليست بالضرورة أقل وإمنا ما هو  - ٦٩
وجرى التأكيد على أن ذلـك  . التمويل، حيث ازدادت أمهية دعم امليزانية والدعم القطاعي وتناقص التمويل املخصص    

يقتضي ضمناً أن تعود القرارات النهائية بشأن الكيفية اليت سُيستخدم هبا متويل املساعدة اإلمنائية املقدمة من دولة ماحنة                  
 إىل البلدان املستفيدة، ويتطلب تفكرياً جديداً من اهليئات الوطنية إلزالة األلغام وجمموعات الـدعوة               ما بالدرجة األوىل  

 .فيما يتعلق بتأمني متويل كاف لتنفيذ االتفاقية

ملتعلقـة  األعمـال ا  بالربط بني   ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، أُبلغ عن إنشاء شبكة أخصائيني معنية              - ٧٠
 ممارس يف جمال األعمال املتعلقـة       ٢٠٠ومنذ ذلك الوقت، ما فتئت الشبكة تتوسع لتشمل أكثر من           . لتنميةباأللغام وا 

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

ونظم باالشتراك مع   ]. [لفائدة مراكز األعمال املتعلقة باأللغام ووكاالت التعاون اإلمنائي الرمسي        [اإلنسانية واإلمنائية،   
بط التنميـة   ر: التصدي للفقر يف األوساط املتضررة من الرتاعات      املنظمات غري احلكومية اإلمنائية حلقة عمل حول        

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

اء الكيفية اليت ميكن هبا لتعميم دعم األعمال املتعلقـة          ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، أُبدي انشغال إز         - ٧١
ويف هذا السياق، دعا    . باأللغام يف الربجمة اإلمنائية أن ُيعرض للخطر إمكانية الوصول إىل متويل هذه األعمال وختصيصه             

تفاقية املفوضية   الذي خيلد الذكرى السنوية العاشرة لال      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢قرار الربملان األورويب املؤرخ     
األوروبية إىل تأكيد تصميمها واستمرارية مساعيها لتقدمي املساعدة املالية إىل اجملتمعات احمللية واألفراد املتضررين مـن                
األلغام املضادة لألفراد تأكيداً تاماً عن طريق مجيع األدوات املتاحة من أجل إعادة إدراج باب خاص باأللغام املـضادة                   

يزانية ألغراض متويل األعمال املتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا وتدمري املخزونات املطلوبة مـن الـدول    لألفراد يف امل  
 .األطراف واليت ال ميكن متويلها عن طريق أدوات التمويل اجلديدة

وُسلط الضوء من جديد على احلاجة أكثر من أي وقت مضى إىل كفالة إنفاق املوارد بأكثر الطرق فعاليـة                     - ٧٢
وقد سعى فريق االتصال على     . وكفاءة، وال سيما من خالل فريق االتصال النروجيي املعين باالستخدام املنسق للموارد           

، مبا يف   ٥وجه اخلصوص إىل زيادة معرفة وفهم وتطبيق كل األساليب لتحقيق التنفيذ الكامل والكفؤ والسريع للمادة                
 . ذلك عن طريق الوسائل غري التقنية

ويشمل هذا النهج املساعدة    .  للتعاون يف جمال مساعدة الضحايا     من شقني ن جديد أمهية اتباع هنج      ولوحظ م   - ٧٣
وغريهم من رضية اليت تقدمها املنظمات املتخصصة أو اليت تقدم من خالهلا واليت تستهدف حتديداً الناجني من األلغام األ

عاون اإلمنائي إىل ضمان حقوق مجيع األفراد، مبـن         ج متكاملة يهدف فيها الت    ُهجرحى احلرب، واملساعدة على شكل نُ     
 .فيم األشخاص ذوو اإلعاقات
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مرة أخرى أن التعاون واملساعدة ) بيالروسوأوكرانيا  (٤وأوضحت دولتان من الدول األطراف تنفذان املادة   - ٧٤
 .أساسيان للوفاء بااللتزامات

االستمرار يف دعـم     األطراف القادرة على ذلك       الذي يهيب بالدول   خلطة عمل نريويب   ٤٦وعمالً باإلجراء     - ٧٥
املتعلقة باأللغام، حسب االقتضاء، من أجل مساعدة السكان املتأثرين يف املناطق اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة عمال األ

كر ، ذُ  غري الدول، وال سيما يف املناطق اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة وافقت على االلتزام بقواعد االتفاقية                من مسلحة
أن جهود املساعدة قادت إىل قيام مخس جهات فاعلة مسلحة من غري الدول بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد                   

 .منذ االجتماع الثامن للدول األطراف

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

 األطراف على نفسها يف خطة عمل نـريويب بـأن          التعهدات اليت قطعتها الدول   وعند اإلشارة إىل االلتزامات       - ٧٦
املـؤمتر  حـىت   تتعاون فيما بينها ويساعد بعضها البعض، ينبغي للدول األطراف أن تعطي األولوية يف الفترة املمتـدة                 

 :االستعراضي الثاين ملا يلي

 اجملتمع الدويل ُتذَكِّرىل موارد خارجية إدد كبري من الدول األطراف نظراً لكون احلالة املستمرة لع  ‘١‘
، ينبغي للدول األطراف القـادرة      "مسألة من مسائل املاضي   "بأن األلغام املضادة لألفراد ليست      

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

تعاون بالربهنة على وعلى الدول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة أن تعمل جبد لتيسري مبادرات ال  ‘٢‘
اإلشراف الوطين على العملية، وإقامة هياكل وطنية فعالة إلزالة األلغام، ووضع خطط لكفالـة              

  . يف أقصر فترة ممكنة٥إمتام تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 

وعلى الدول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة للوفاء بالتزاماهتا أن تكفل تبوء األعمال املتعلقـة                 ‘٣‘
باأللغام املكانة اليت تستحق يف األوليات اإلمنائية الوطنية ويف مناقشات التعاون اإلمنائي الثنائية مع 

  . الشركاء اإلمنائيني

 أوضحتا أن التعاون واملساعدة أساسيان    ٤ونظراً لكون دولتني من الدول األطراف تنفذان املادة           ‘٤‘
املعنية أن تذكر تعهد    ينبغي جلميع الدول األطراف     ن،  لوفائهما بالتزاماهتما املتعلقة بتدمري املخزو    

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

اليت اختـذهتا   وينبغي للدول األطراف القادرة على ذلك أن تواصل اإلبالغ عن التدابري العملية               ‘٥‘
يف املناطق اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة مسلحة مـن     لدعم أو تشجيع األعمال املتعلقة باأللغام       

  . من خطة عمل نريويب٤٦، وفقاً لإلجراء غري الدول
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 الشفافية وتبادل املعلومات - باء 

ا وباالو وسان تـومي     إثيوبيا وإندونيسي [دول أطراف   ] ست[منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، قدمت         - ٧٧
ومن مث أصبح هناك أربـع      . ٧ من املادة    ١تقارير أولية عن تدابري الشفافية وفقاً للفقرة        ] وبرينسييب والعراق والكويت  

 . مل متتثل بعد هلذا االلتزامالرأس األخضر وغامبيا وغينيا االستوائية وهاييتدول أطراف هي 

] ٥٦[، كان هنـاك   للدول األطرافثامنختام االجتماع ال، ففي ٧ادة  من امل٢وفيما يتعلق باالمتثال للفقرة      - ٧٨
وإضافة إىل ذلك، بلغ املعدل العام .  على النحو املطلوب٢٠٠٦عام اً حمدثاً عن تدابري الشفافية لتقريرمل تقدم دولة طرفاً 

، مل تقـدم  ٢٠٠٨يف عـام  و. يف املائة] ٦٠[، حوايل  للدول األطرافثامنختام االجتماع ال، يف ٢٠٠٧لإلبالغ عام   
:  على النحو املطلوب وهي الدول التاليـة    ٢٠٠٧التالية تقريراً حمدثاً عن تدابري الشفافية لعام        ] ٦٠[ل الدول األطراف ا  

أنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأنغوال، وأوغندا، وبابوا غينيا اجلديدة، وباراغواي، وبربادوس، وبروين دار السالم، وبليز،              [
جـزر  تان، وبوتسوانا، وبوليفيا، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وجامايكا، وجزر البـهاما، و           وبنما، وبو 
واجلمهوريـة الدومينيكيـة،     ليشيت الدميقراطية،    - ومجهورية تيمور   جزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى،      سليمان،  

زر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت      وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وسان تومي وبرنسييب، وسانت فنسنت وج        
لوسيا، والسلفادور، وسوازيلند، وسرياليون، وسيشيل، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيمـاال، وغيانـا، وغينيـا،              

يا، وليـسوتو، ومـايل،     ري، وليب سوالفلبني، وفيجي، والكامريون، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، وكرييبا       
 ٢٨وحـىت   ]. وهنـدوراس ونيوي،  والنيجر، ونيجرييا،    ، وملديف، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو،    وماليزيا، ومالوي 

 . يف املائة] ٥٨[ ٢٠٠٨ كان املعدل اإلمجايل لإلبالغ يف عام، ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 أولية عـن    يروشدد االجتماع الثامن للدول األطراف على أنه ينبغي للدول األطراف املتخلفة عن تقدمي تقار               - ٧٩
 تغطي العام السابق، تقـدمي تقاريرهـا علـى وجـه            ٢٠٠٧عام  حمدثة  شفافية وتلك اليت مل تقدم معلومات       تدابري ال 

بتحـديث    الدول األطراف على القيام سنوياًخطة عمل نريويب من  ٥٢وإضافة إىل ذلك، يشجع اإلجراء      . االستعجال
 واإلبالغ إىل أقصى حد ممكن بوصفه أداة للمساعدة على تنفيـذ            ٧ادة  الشفافية املقدمة مبوجب امل   تقاريرها عن تدابري    

االتفاقية، وال سيما يف احلاالت اليت يكون ال يزال جيب فيها على الدول األطراف تدمري خمزونات األلغام، أو تطهـري                    
وحىت . ٩ املشار إليها يف املادة      مة، أو مساعدة ضحايا األلغام، أو اختاذ تدابري قانونية أو غريها من التدابري            واملناطق امللغ 

 أهنـا   ، يف ختام االجتماع الثامن للدول األطراف      أبلغت، اليت   ٧٧ل من بني الدول ا   : ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨
 معلومـات  ٢٠٠٨، قدمت كل واحدة منها عام ٣مبقتضى املادة   احتفظت بألغام مضادة لألفراد ألغراض مسموح هبا        

:  باستثناء الـدول التاليـة  ،٢٠٠٨ عام طي السنة السابقة حول هذه املسألة على النحو املطلوب   الشفافية تغ تدابري  عن  
إثيوبيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوتان، وبوتسوانا، وتوغو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والـسلفادور، والكـامريون،             

مجهورية هي   دولة طرف واحدة،     وذكرت. والكونغو، ومايل، ومالوي، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، وهندوراس      
وأبلغت دولتان . )٤(٣مبقتضى املادة تفظ هبا ، أنه ينتظر صدور قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد احملالكونغو الدميقراطية
هبـا  تفظ   مجيع األلغام املضادة لألفراد احمل     ٢٠٠٧ أهنما دمرتا يف عام      -  طاجيكستان و سورينام - من الدول األطراف    

                                                      

 قبل ذلك، أهنا تنتظر     ٢٠٠٨ مل تقدم تقريراً عن تدابري الشفافية عام         - بوتسوانا - أفادت دولة طرف أخرى    )٤(
 .٣صدور قرار بشأن األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة 
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، الكويـت  -  دول أطراف ] ثالث[وفضالً عن هذا، منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، أبلغت          . ٣املادة  مبقتضى  
وأبلغـت  . ٣مبقتضى املادة    ألول مرة أهنا مل حتتفظ بألغام لألغراض املسموح هبا           -  سان تومي وبرينسييب  ، و ]باالو[و

وترد يف املرفق   . ٣ املادة   مبقتضىغراض املسموح هبا    ول مرة أهنا احتفظت بألغام لأل      أل -  العراق -  دولة طرف واحدة  
 . عن أعداد األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا واملنقولة ألغراض مسموح هباحمدثة السادس معلومات 

ويف االجتماع الثامن للدول األطراف، اعتمدت الدول األطراف تعديالت على االستمارتني باء وزاي مـن                 - ٨٠
، عن خمزونات األلغام    خطة عمل نريويب   من   ١٥اإلجراء  عمالً ب الشفافية بغية تيسري اإلبالغ،     تدابري   منوذج اإلبالغ عن  

، استخدمت  ٢٠٠٨ عامويف  . ٤املضادة لألفراد اليت مت اكتشافها وتدمريها بعد انقضاء املوعد النهائي الوارد يف املادة              
للجنة الدائمـة املعنيـة بتـدمري       الرئيسان املشاركان   ودعا  . منوذج اإلبالغ املعدل لتقدمي هذه املعلومات     طاجيكستان  

طراف إىل التطوع بتقدمي معلومات عن تدمري املخزونات اليت مل تكن معروفة سابقاً واإلفادة مـن          املخزونات الدول األ  
 .ومل تنتهز أي دولة طرف هذه الفرصة. ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢يف املعقود اجتماع اللجنة الدائمة 

اخلاصـة  ز للدول األطراف أن تتبادل معلومات تتجاوز احلد األدىن املطلوب باستخدام االستمارة يـاء               وجيو  - ٨١
التاليـة  ] ٤١[ل ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، استخدمت الدول األطراف ا        . ٧مبوجب املادة   بتقدمي التقارير   

، وأفغانستان، وإكوادر، وألبانيا،    إستونيانيا، وأستراليا، و  إثيوبيا، وإسبا : [لتقدمي تقاريرها االستمارة ياء كوسيلة طوعية     
وإيطاليا، وبلجيكا، وبنن، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتشاد، ومجهورية الكونغو وأملانيا، 

يد، وشيلي، والعراق،   وزمبابوي، وسلوفاكيا، والسنغال، والسودان، والسو    وزامبيا،  الدميقراطية، والدامنرك، ورواندا،    
وفرنسا، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، وليتوانيا، وموريتانيا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولنـدا،            

التالية االستمارة ياء لإلبـالغ عـن       ] ٢٥[ل  األطراف ا   الدول استخدمتأصل هذه البلدان،    ومن  ]. واليابان، واليمن 
إثيوبيـا، وإسـبانيا،    : [ة ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتـصادياً         املساعدة املقدَّمة لرعاي  

وأستراليا، وأفغانستان، وألبانيا، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتشاد، ومجهورية الكونغـو             
 وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، والنمسا،      وزمبابوي، والسنغال، والسودان، والعراق،   وزامبيا،  الدميقراطية،  

 ].ونيوزيلندا، واليابان، واليمن

املعنية باحلالة العامة   ، أتاح الرئيسان املشتركان للجنة الدائمة       خطة عمل نريويب   من   ٥٥عمالً باإلجراء رقم    و  - ٨٢
لتجارب بشأن التنفيذ العملي ملختلـف      ، فرصة إلجراء تبادل لآلراء وا     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦يف   لالتفاقية وتنفيذها 

، شكلت املناقشات خالل اجتمـاع      ٢وخبصوص املسائل املتعلقة باملادة     . ٣ و ٢ و ١أحكام االتفاقية مبا يف ذلك املواد       
  فرصة لتذكري الدول األطراف بنتائج عدة سنوات من العمل٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ إىل ٢اللجنة الدائمة يف الفترة من    

أسلحة تقليدية معينة اليت حـددت صـمامات ال ميكـن    املتعلقة بتفاقية االامات احلساسة يف إطار  َمألة الصِّ ساملتعلق مب 
وإضافة إىل ذلك، جرى تذكري الدول األطـراف أن االتفاقيـة           . على حنو مينع تفجرها بفعل وجود شخص      تصميمها  

 ىلشخص عنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إمصمم لالنفجار بفعل وجود " أي لغم هتعرف اللغم املضاد لألفراد بأن
وأعربت بعض الدول األطراف عن رأي مفاده أن مجيع األلغام الـيت            ". شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر        

و ما إذا بات أ ضد املراكهذا التعريف حمظورة، بغض النظر عما إذا كان الغرض األساسي الستخدامها موجهاًيف تدخل 
 . آخر غري األلغام املضادة لألفرادماسيها  يطلق علكان
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اً  تقريـر -  بولندا واملغرب -  دولتان من الدول غري األطرافقدمت  ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف،        - ٨٣
وأحجم . ٧تبادلت بولندا معلومات بشأن مجيع املسائل ذات الصلة املشار إليها يف املادة             و. طوعياً عن تدابري الشفافية   

 . األلغام املضادة لألفرادخمزوهنا من الشفافية بشأن تدابري عن تقدمي معلومات عن ب املغر

 الذي تنسقه بلجيكا عمله من أجل زيادة الـوعي بـشأن            ٧وواصل فريق االتصال غري الرمسي املعين باملادة          - ٨٤
 ٤ويف  . طلبات اخلاصـة باملـساعدة    للاً كجهة تنسيق    هاماً  دورلعب  الشفافية و زامات املتعلقة باإلبالغ عن تدابري      لتالا

، كاتب منسق فريق االتصال مجيع الدول األطراف يذكرها بالتزاماهتا، وخاصة باملوعد النـهائي              ٢٠٠٨فرباير  /شباط
 اجتمع فريـق  ،وفضالً عن هذا. تشمل العام السابق  حمدثة  أبريل والذي ينبغي فيه تقدمي معلومات       / نيسان ٣٠احملدد يف   

 وكذا سبل مساعدة وتشجيع الدول األطـراف  ٧وجب املادة ية املقدمة مب  والسنوية  ولاألالتقارير  لة  االتصال ملناقشة حا  
 مجيع املعلومات ذات الـصلة      ميكما سلط فريق االتصال الضوء على أمهية تقد       . ٧على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      

 . الشفافية املتعلقة بتدابريتقاريرال يف ٧املطلوبة يف املادة 

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

استكماالً العتراف الدول األطراف بأن الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات يعتربان من األمور احلامسة للوفاء                - ٨٥
ر االستعراضـي   لدول إعطاء األولوية يف الفترة املمتدة حىت املؤمت       ذه ا ، ينبغي هل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥بالتزاماهتا خالل الفترة    

 :الثاين القادم ملا يلي

الشفافية وتلك الـيت مل تقـدم       تدابري  ينبغي للدول األطراف املتخلفة عن تقدمي تقارير أولية عن            ‘١‘
تقاريرها علـى وجـه االسـتعجال،       أن تقدم    تغطي العام السابق،     ٢٠٠٧عام  دثة  معلومات حم 

 .ه الغايةهلذاملتاحة  الدولية ةمستخدمة إذا لزم األمر املساعد

الشفافية تراجع باطراد منذ املؤمتر االستعراضي      ملعدل السنوي العام لإلبالغ عن تدابري       ومبا أن ا    ‘٢‘
 ٢- ٧لى الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      عبشكل متزايد   أن تركز   األول، ينبغي للدول األطراف     

 . من كل سنةأبريل/ نيسان٣٠حمدثة يف موعد أقصاه من االتفاقية بأن تقدم معلومات 

مثالً، (ليات غري الرمسية لتبادل املعلومات خمتلف اآلوينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام   ‘٣‘
لتقدمي استخداماً أفضل ) برنامج العمل ملا بني الدورات، واجتماعات فريق االتصال، وما إىل ذلك
 .ية التنفيذ وتعبئة املواردمعلومات عن مسائل ليست مطلوبة حتديداً، ولكنها قد تساعد يف عمل

 منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال -  جيم

 أهنا اعتمدت تشريعات من أجل موريتانيا وجزر كوك واألردنت بلغمنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، أ  - ٨٦
. ٩املـادة  مبوجـب   تزامـات   لالأهنا اعتمدت تشريعات يف سياق ا     بلغت   دولة طرفاً أ   ٥٥وهناك اآلن   . تنفيذ االتفاقية 

 عن اعتماد تشريعات يف سـياق   بعد دولة طرفا٧٤ًومل تبلغ   .  دولة أخرى أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية       ٢٧وأعلنت  
 . يف املرفق السابع٩ويرد استعراض عام عن تنفيذ املادة .  أو أهنا تعترب قوانينها احلالية كافية٩التزاماهتا مبوجب املادة 
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لجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها الدول األطراف إىل التطـوع             الرئيسان املشاركان ل   ودعا  - ٨٧
ه يف اعتمـاد تـدابري       الذي أحرزت  تقدمال بشأن   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦بتقدمي معلومات يف اجتماع اللجنة الدائمة يف        

واغتنمت سـبع  . إعالن أولوياهتا فيما يتعلق باملساعدة سباً بشأن   إذا كان منا   و ،٩تشريعية وإدارية وغريها وفقاً للمادة      
 . حمدثة يف هذا االجتماعدول أطراف هذه الفرصة وقدمت معلومات

. عمل معاً لتيسري االمتثال لالتفاقيـة     لومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف، ظلت الدول األطراف ملتزمة با           - ٨٨
لة طرف، منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، طلب إيضاح إىل أي اجتماع من             وباإلضافة إىل ذلك، مل تقدِّم أي دو      

مل تقترح أي دولة عقد اجتماع استثنائي للدول األطراف        كما  ،  ٨ من املادة    ٢اجتماعات الدول األطراف وفقاً للفقرة      
الح االضطالع مبـسؤولية    وفضالً عن ذلك، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع الس         . ٨ من املادة    ٥وفقاً للفقرة   
 فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة بأمساء اخلرباء املؤهلني املعينني لبعثـات تقـصي احلقـائق              لألمم املتحدة   األمني العام   
ومنذ االجتماع الثامن للدول    .  وجبنسياهتم وغري ذلك من البيانات ذات الصلة       ٨ من املادة    ٨ا وفقاً للفقرة    املسموح هل 

 .لقائمة اخلرباءدثة معلومات جديدة أو حم] )...([اً  طرفةدول...] [األطراف، قدمت

عربت الدول األطراف عن قلقها مـن احلـاالت         أ،  ٢٠٠٨يونيه  /ن الدائمة يف حزيران   اويف اجتماعات اللج    - ٨٩
حت اقترو. وضعها يف أقرب وقت ممكنصحيح  ، ودعت بيالروس وتركيا واليونان إىل ت      ٤الثالث لعدم االمتثال للمادة     

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

عن القلق مرة أخرى بشأن تقرير لفريق الرصد التابع لألمـم            أُعرب   ومنذ االجتماع الثامن للدول األطراف،      - ٩٠
ثالث دول أطراف يف االتفاقية ودولة غري قبل لغام أرضية إىل الصومال من أل  مزعومإىل نقليشري لصومال ا املتحدة عن

ومل تتلـق   . وكاتبت رئيسة االجتماع الثامن للدول األطراف رئيس فريق الرصد تطلب مزيداً من املعلومـات             . طرف
 .ليت وردت يف التقريرولوحظ أن الدول األطراف املعنية رفضت املزاعم ا. الرئيسة جواباً

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

سترشاد بوعيها مبـسؤوليتها    االالدول األطراف    طع يف خطة عمل نريويب مبواصلة     باإلشارة إىل االلتزام الذي قُ      - ٩١
 يف الفتـرة املمتـدة حـىت املـؤمتر          الفردية واجلماعية عن تأمني االمتثال لالتفاقية، ينبغي هلذه الدول إعطاء األولوية          

 :االستعراضي الثاين ملا يلي

، ٩ يف املائة من الدول األطراف مل تبلغ بعد عن تنفيذها للمـادة              ٥٠نظراً إىل أن ما يقرب من         ‘١‘
تركز تركيزاً متجدداً على االلتزام باختاذ مجيـع التـدابري القانونيـة            أن  ينبغي للدول األطراف    

أي نـشاط    وقمع   ، مبا يف ذلك فرض عقوبات جنائية، ملنع        املالئمة  التدابري واإلدارية وغريها من  
 .حتظره االتفاقية على دولة طرف

رير فريق الرصد   ا من قبيل تق   ،وسوف تواصل الرئيسة متابعة طلب إيضاحات فيما يتعلق بتقارير          ‘٢‘
 . تزعم وجود انتهاكات لالتفاقية،التابع لألمم املتحدة
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 دعم التنفيذ - دال 

مرات لإلعداد لربنامج العمل فيمـا بـني        [...] منذ االجتماع الثامن للدول األطراف، اجتمعت جلنة التنسيق           -٩٢
واستمرت جلنة التنسيق يف العمل     . الدورات وتقييم نتائجه وتنسيق عمل اللجان الدائمة مع عمل اجتماع الدول األطراف           

 .عات جلميع األطراف املهتمة يف موقع االتفاقية على االنترنتالجتمالوجزة املتقارير البوضوح وشفافية حيث أتاحت 

 مـا  ٢٠٠٨يونيه /وفيما يتعلق بربنامج العمل فيما بني الدورات، حضر اجتماعات اللجان الدائمة يف حزيران          - ٩٣
ـ       اًدولة غري طرف  [...] واً،  دولة طرف [...]  مندوب مسجل ميثلون     ٥٠٠يقارب   ري  والعديد من املنظمات الدوليـة وغ
وشهدت هذه االجتماعات مناقشات بشأن تنفيذ األحكام الرئيسية لالتفاقية وبشأن ضمان استمرار التعاون             . احلكومية

 .وحظيت االجتماعات مرة أخرى بدعم مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. واملساعدة بشكل جيد

 جنيف الدويل إلزالة األلغـام لألغـراض اإلنـسانية يف    ، استمرت وحدة دعم التنفيذ مبركز٢٠٠٨ويف عام     - ٩٤
وساندت وحدة دعـم التنفيـذ      . نص عليها االتفاقية  تمساعدة الدول األطراف على تنفيذ االلتزامات واألهداف اليت         

 ، ومنسقي فريق االتصال، وفريق ماحني برنامج الرعاية، وفرادى الـدول   ني املشترك نيرئيس، والرئيس املعني، والرئيس   ال
وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت وحدة دعم التنفيذ، عن        . خطة عمل نريويب  األطراف، مببادرات ترمي إىل حتقيق أهداف       

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

 إضايف يف الفترة بني االجتماعني الثامن والتاسع للدول ها عبء عمل ثقيلعاتقومحلت وحدة دعم التنفيذ على   - ٩٥
 ويف دعم عمل الـدول      ٥األطراف يف إسداء املشورة لفرادى الدول األطراف يف إعداد طلبات التمديد يف إطار املادة               

 عنـدما   ٢٠٠٨وإضافة إىل ذلك، حتملت وحدة دعم التنفيذ عبئاً مالياً إضافياً سنة            . األطراف املكلفة بتحليل الطلبات   
استخدام الصندوق االستئماين لوحدة دعم التنفيذ لتغطيـة  على آلية متويل تقليدية، توقف ، بسبب وافقت جلنة التنسيق  

 .تكاليف الترمجة الشفوية يف اجتماعات اللجان الدائمة

مرار عمليات  وأتاحت التربعات اليت قدمتها الدول األطراف التالية منذ االجتماع الثامن للدول األطراف است              - ٩٦
بأن يشجع مجيع الدول    "، وعمالً مبقرر االجتماع السابع للدول األطراف        إضافة إىل ذلك  و: [...] وحدة دعم التنفيذ  

األطراف اليت يسمح هلا وضعها بذلك على تقدمي األموال اإلضافية املخصصة للصندوق االستئماين لوحدة دعم تنفيـذ         
 ميزانية وحدة دعم التنفيذ لعـام       نصت،  "٥دعم عملية التمديد يف إطار املادة       االتفاقية لتغطية التكاليف ذات الصلة ل     

كما كان بإمكـان    ]. …: [وقدمت الدول األطراف التالية أمواالً خمصصة     . وسيلة ملثل هذا التخصيص   على   ٢٠٠٨
لدول األطراف الـيت    وحدة دعم التنفيذ مواصلة تقدمي الدعم املتصل بعملية مساعدة الضحايا جلهود التنسيق الوزارية ل             

 . [...]قدمهأعلنت مسؤوليتها عن أعداد كبرية من ضحايا األلغام، عن طريق متويل املشاريع الذي ت

واختذ مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح وسويسرا الترتيبات الالزمة لالجتمـاع التاسـع للـدول                  - ٩٧
ف املشاركة يف أفرقة االتصال املعنية بانـضمام مجيـع          وواصلت الدول األطرا  . األطراف، مبساعدة وحدة دعم التنفيذ    

 . واستخدام املوارد، والربط بني اإلجراءات املتعلقة باأللغام والتنمية٧الدول إىل االتفاقية واإلبالغ مبوجب املادة 

 ال ميكنـها    املشاركة يف االجتماعات املتعلقة باالتفاقية للدول األطراف اليت       كفالة  واستمر برنامج الرعاية يف       - ٩٨
وقبل اجتماعات اللجان الدائمـة يف      . عادة إيفاد ممثلني هلا من اخلرباء أو املوظفني املختصني حلضور هذه االجتماعات           
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مندوباً لتقـدمي   [...] دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقصاه        [...] ، دعا فريق ماحني الربنامج      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ممثالً على الرعايـة حلـضور      [...] دولة طرفاً وحصل    [...] وقبلت هذا الَعرض    . قيةعن تنفيذ االتفا  دثة  معلومات حم 

منـدوباً  [...] دولة طرفاً إىل طلب الرعاية لعدد أقـصاه         [...] ودعا فريق ماحني الربنامج     . يونيه/اجتماعات حزيران 
ممثالً علـى الرعايـة      [...] دولة طرفاً وحصل  [...] وقبلت هذا الَعرض    . حلضور االجتماع التاسع للدول األطراف    
 .حلضور االجتماع التاسع للدول األطراف

، خطـة عمـل نـريويب    من  ٣٩وساعدت رعاية مندويب الدول األطراف مرة أخرى يف تطبيق اإلجراء رقم              - ٩٩
 علـى   دولة طرفاً معنية  [...] ووافقت  . إلشراك املهنيني العاملني يف جمايل الصحة واخلدمات االجتماعية يف املداوالت         

دولة طرفاً معنية بعرض    [...] واستفادت  . ٢٠٠٨يونيه  /عرض الدعم الذي طرحه فريق املاحنني يف اجتماعات حزيران        
 .الدعم الذي قدمه فريق املاحنني ملشاركة هؤالء املهنيني يف االجتماع التاسع للدول األطراف

ول إىل االتفاقية، حيث عرض فريق املـاحنني        وساهم برنامج الرعاية أيضاً يف حتقيق أهداف انضمام مجيع الد           - ١٠٠
 وعلـى   ٢٠٠٨يونيه  /طراف حلضور اجتماعات اللجان الدائمة يف حزيران      األغري  ة من الدول    دول[...] الرعاية على   

طراف هذا العرض   األغري  ة من الدول    دول[...] وقبلت  . طراف حلضور االجتماع التاسع   األغري  ة من الدول    دول[...] 
 ٢عن آرائها بشأن االتفاقية يف اجتماع اللجنـة الدائمـة يف   دثة ، وقدم معظمها معلومات حم   ٢٠٠٨يه  يون/يف حزيران 
طراف هذا العرض حلـضور     األغري  ة من الدول    دول[...] وقبلت  . يونيه بشأن احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها     /حزيران

 .االجتماع التاسع للدول األطراف

الدول األطراف   اليت قدمتها    سامهاتامل بفضل   ٢٠٠٨ستمرة لربنامج الرعاية يف عام      وأمكن تنفيذ العمليات امل     - ١٠١
 ].…: [التالية منذ االجتماع الثامن للدول األطراف

 أولويات الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي الثاين

شأن آليات التنفيذ اليت ب خطة عمل نريويباليت قطعتها الدول األطراف على نفسها يف تعهدات وباإلشارة إىل ال  - ١٠٢
يقة غري رمسية، ينبغي للدول األطراف أن تعطي األولوية يف الفترة املمتدة حىت املؤمتر االستعراضي   رأنشأهتا أو ظهرت بط   

 :الثاين ملا يلي

ميع الدول األطراف االستمرار يف توفري املوارد املالية الضرورية لعمـل وحـدة دعـم           ينبغي جل   ‘١‘
 .ساس طوعي، خاصة مع تزايد عبء العمل الذي تضطلع به الوحدةالتنفيذ، على أ

اإلسهام على أساس طوعي يف برنـامج       على االستمرار يف    ميع الدول األطراف القادرة     ينبغي جل   ‘٢‘
، مما يسمح بالتمثيل على نطاق واسع يف اجتماعات االتفاقية،           أن تقوم بذلك   رعاية االجتماعات 

 .ف النامية املتأثرة باأللغاموال سيما متثيل الدول األطرا
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  ملرفق األولا

 الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها

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

  ٢٠٠٠مارس / آذار١  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤  األرجنتني
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب /ثاين تشرين ال١٣  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 /أيلول ١١  أفغانستان
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩  روإكواد
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩  ألبانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  أملانيا

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٣  أنتيغوا وبربودا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه /ان حزير٢٩  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  ٢٠٠٥يسمرب د/ كانون األول٢٧  أوكرانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٣  آيرلندا
  ١٩٩٩نوفمرب / 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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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩يوليه / متوز١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦  بربادوس
  ١٩٩٩غسطس أ/ 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

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

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٦  بوركينا فاسو
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١  ٢٠٠٣أكتوبر /ول تشرين األ٢٢  بوروندي

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٩مارس / 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  ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩مايو / أيار٦  تشاد
  ٢٠٠٠سبتمرب /ل أيلو١  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  توغو
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١  ١٩٩٩يوليه / متوز٩  تونس
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٣مايو / أيار٧   ليشيت-تيمور 
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز١٧  جامايكا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١  ٢٠٠١ر أكتوب/ تشرين األول٩  اجلزائر
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  جزر البهاما
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  جزر القمر

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

  ٢٠٠٣مايو / أيار١  ٢٠٠٢نوفمرب /رين الثاين تش٨  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  ة ترتانيا املتحدةمجهوري
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٩  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

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

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مايو /يار أ١٨  جيبويت
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٨  الدامنرك
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٦  دومينيكا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  الرأس األخضر
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨  رواندا
  ٢٠٠١مايو / أيار١  ٢٠٠٠نوفمرب / الثاين تشرين٣٠  رومانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨  زمبابوي
  ٢٠٠١أغسطس / آب١  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣  زامبيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٣  ساموا

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

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١  ٢٠٠١أغسطس / آب١  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  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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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  سلوفينيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٤  السنغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٢  سوازيلند
 ٢٠٠٤ل أبري/ نيسان١ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  السودان

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣  سورينام
  ١٩٩٩مايو / أيار١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  السويد
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨مارس / آذار٢٤  سويسرا
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  سرياليون
  ٢٠٠٠سمرب دي/ كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢  سيشيل
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠  شيلي
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  صربيا

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢  طاجيكستان
  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  العراق
  ٢٠٠١مارس / آذار١  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  غابون
  ٢٠٠٣مارس / آذار١  ٢٠٠٢سبتمرب /يلول أ٢٣  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠  غانا

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

  ٢٠٠٤فرباير / شباط١  ٢٠٠٣أغسطس / آب٥  غيانا
  ١٩٩٩أبريل /نيسان ١  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٨  غينيا

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠٠١مايو / أيار٢٢   بيساو-غينيا 
  ١٩٩٩مارس / 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 
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠  فيجي
  ٢٠٠٣يوليه / متوز١  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧  قربص
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  تاريخ بدء النفاذ  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  ٢٠٠٠ه يوني/ 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  وانياليت

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥  ليختنشتاين
  ١٩٩٩يونيه / حزيران١  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  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

ــدة لربيطان ــة املتح ــى اململك ــا العظم ي
  وآيرلندا الشمالية   

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ القبول الرمسي  الدولة
  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  موريتانيا

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

  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يوليه / متوز٩  النرويج
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩  النمسا
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٩مارس / آذار٢٣  النيجر
  ٢٠٠٢مارس / آذار١  ٢٠٠١سبتمرب /يلول أ٢٧  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  ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول٢٤  هندوراس
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨أبريل / نيسان٦  هنغاريا
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  هولندا
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠  اليابان
  ١٩٩٩مارس / آذار١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  اليمن
  ٢٠٠٤مارس / آذار١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  اليونان
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age 35 املرفق الثاين  

  املواعيد النهائية لتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد
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  املرفق الثالث

  املواعيد النهائية لتدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFM

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

التزاماهتـا  الدول األطراف اليت ُحدد هلا موعد هنـائي للوفـاء ب   
 من االتفاقية واليت أعلنـت أهنـا        ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

ستقدم طلباً لتمديد املوعد النهائي من أجل إمتام تدمري األلغـام           
ة املشمولة بواليتها أو اخلاضعة     املضادة لألفراد يف املناطق امللغوم    

  :لسيطرهتا

الدول األطراف اليت ُحدد هلا موعد هنائي للوفـاء بالتزاماهتـا           
 من االتفاقية واليت مل تعلن بعـد        ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

ما إذا كانت ستقدم طلباً لتمديد املوعد النهائي من أجل إمتام           
 امللغومـة املـشمولة     تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق     

  :بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا

الدول األطراف اليت ُحدد هلا موعد هنائي للوفاء بالتزاماهتـا          
 من االتفاقية واليت أعلنت أهنـا       ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

ستدمر أو تضمن تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق          
اضعة لـسيطرهتا يف موعـد      امللغومة املشمولة بواليتها أو اخل    

 سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل كل         ١٠ال يتجاوز   
  :دولة طرف

 كمبوديا  ▪

 طاجيكستان  ▪

 ألبانيا  ▪ األرجنتني  ▪

 رواندا  ▪

  تونس  ▪

   

سوف حتتاج هذه الدول األطراف إىل النظر يف طلباهتـا أثنـاء            
  .٢٠٠٩املؤمتر االستعراضي الثاين هناية عام 

هـذه  ُتَشّجع  فقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطراف،       و
الدول األطراف على تقدمي طلباهتا قبل املؤمتر االستعراضي الثاين         

  ). تقريبا٢٠٠٩ًمارس /أي يف آذار(بتسعة أشهر على األقل 

إذا أعلنت هذه الدول األطراف أهنا ستقدم طلبـاً للتمديـد،           
هتا أثناء املؤمتر االستعراضي    فسوف حتتاج إىل أن ينظر يف طلبا      

  .٢٠٠٩الثاين هناية عام 
ع هذه  ّجَشوفقاً ملقررات االجتماع السابع للدول األطراف، تُ      

الدول األطراف على تقدمي طلباهتا قبل املؤمتر االستعراضـي          
مـارس  /أي يف آذار  (الثاين بتـسعة أشـهر علـى األقـل          

  ). تقريبا٢٠٠٩ً

لـدول األطـراف،    وفقاً ملقـررات االجتمـاع الـسابع ل       
 ١م تنفيذ الفقـرة     ِتقد ترغب هذه الدول األطراف، عندما تُ      

، يف استخدام اإلعالن النمـوذجي كوسـيلة        ٥مـن املادة   
طوعية لإلبالغ عن إمتام تنفيذ االلتزامات املنـصوص عليهـا          

  .٥يف املادة 
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  املرفق اخلامس
  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 النهائية ُيعقُدأي املوعد التقديري الجتماع للدول األطراف أو ملؤمتر استعراضي (املوعد الذي سينظر فيه يف الطلبات إذا لزم األمر  

  .)أي اليوم األول من الشهر املشار إليه(ملواعيد النهائية لتدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة ا    
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مجهورية كوريا الدميقراطية
الدامنرك
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 ،٣ املادة   األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا أو نقلها ألسباب جتيزها               -١اجلدول 

  وموجز ملعلومات إضافية مقدمة من هذه الدول األطراف

  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

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

ل وقندهار العتماد كالب كشف األلغام للشركاء املنفذين وخيزن األلغام اليت قـد             ويف كاب منشأيت االختبار التابعتني للمركز     
شراف املركز، األلغام املضادة لألفراد لتدريب      ويستخدم الشركاء املنفذون، حتت إ     . 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  سريةا   أثناء أنشطة تدريبية أجرهت    SB-33 لغماً من طراز     ٨١ بتدمري   ٢٠٠٧األرجنتني أن البحرية قامت عام      أعلنت  
 .لكشف األلغام واملتفجرات والتعامل معهـا     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 

بألغام من أجل اختبار حشوات لتـدمري الـذخائر غـري            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  خزونات  املأن  أبلغت أستراليا   
وأشارت أسـتراليا إىل أن مـستويات املخـزون          .سة اهلندسة العسكرية يف سيدين    رمدوتتوىل التدريب    . اإلقليمي التدريب

 . وأن هذه الكمية ستستنفذ مـع مـرور الوقـت          لتدريب،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  بيالروس
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  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

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

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

  ١٦ ١٦  بنن

   ٤ ٤٩١  بوتان

   ١ ٩٢٠  ١ ٧٠٨  البوسنة واهلرسك
     )١(بوتسوانا

، مـع   ٢٠١٩لربازيلي قرر االحتفاظ مبخزوناته من األلغام األرضية لتدريب فرق إزالة األلغام حىت             الربازيل أن اجليش ا   أعلنت    ١٢ ٣٨١ ١٣ ٥٥٠  الربازيل
  .٣ للمادة ة تأجيل املوعد النهائي لتدمري األلغام األرضية، وفقاًامراع

   ٣ ٦٨٢ ٣ ٦٧٠  بلغاريا
  ٤   بوروندي

     )٢(الكامريون

 ١ ٩٦٣ ١ ٩٦٣  كندا

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

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

                                                      

  .ومل تقدم منذ ذلك احلني أي معلومات ُمحدَّثة. من األلغام" كمية صغرية"ب هنا ستحتفظ ، أ٢٠٠١أفادت بوتسوانا، يف تقريرها املقدم عام  )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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 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

    )تابع( كندا

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

 .األلغاممكافحة لتكنولوجيات 

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

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

  .كشف األلغام وإزالتها
 هنـاك حاجـة     وسوف تكون  .وسوف تواصل كندا إجراء التجارب واالختبارات والتقييم مع تطوير تكنولوجيات جديدة          

توفري أهداف من األلغام احلقيقية وحماكاة حقول األلغام ألغراض البحوث املتعلقـة بتكنولوجيـات الكـشف                مستمرة إىل   
  .وتطويرها

     )٣(الرأس األخضر

 ٤ ١٥٣ ٤ ٤٨٤  شيلي

اء  لغماً أثن  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    .املهندسني العسكريني التابعة للجيش   
  .ام لألغراض اإلنسانيةجمال إزالة األلغ

  ٥٨٦ ٥٨٦  كولومبيا

   ٣٧٢ الكونغو

                                                      

 . من االتفاقية٧ مبوجب املادة الشفافيةتدابري يقدم الرأس األخضر بعد تقريراً عن مل  )٣(
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  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

 ٦ ١٠٣ ٦ ١٧٩  كرواتيا

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

الوحيدة يف كرواتيا املرخص هلا باستخدام األلغام       ؤسسة  ويعد مركز االختبار والتطوير والتدريب امل     . هاتطوير و األلغام األخرى 
 االختبـار   ، أنـشأ مركـز    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 خالل اختبار وتقييم آالت إزالة األلغام يف ٢٠٠٧ لغماً عام   ٧٦وأبلغت كرواتيا أهنا استخدمت     
، تقدر كرواتيا أهنا سوف حتتاج إىل       ٢٠٠٧غام عام   ىل التقديرات احلالية لالحتياجات اخلاصة باختبار آالت إزالة األل        واستناداً إ 

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

  ٤ ٦٩٩ ٤ ٦٩٩  اجلمهورية التشيكية

ــو  ــة الكونغـ مجهوريـ
    )٤(الدميقراطية

 

 ٢ ٠٠٨ ٢ ٠٠٨  الدامنرك

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

املضادة لألفراد يف التـدريب علـى   التعامل مع األلغام املضادة لألفراد؛ وأثناء تدريب وحدات إزالة الذخائر، ُتستخدم األلغام         
 .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(
  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٢ ٩٩٦ب  أهنا حتتفظ ٢٠٠٥أفادت جيبويت يف تقريرها املقدم عام  )٥(
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 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

     )٦(السلفادور

     )٧(غينيا االستوائية

  ١٠٩ ١٠٩  )٨(اإريتري

     )٩(إثيوبيا

 ٤ ١٥٢ ٤ ١٧٠  فرنسا

اختبار أجهزة كشف األلغام، مبـا فيهـا اجلهـاز اآليل           ) ١ (:ن األلغام احملتفظ هبا اسُتخدمت لألغراض التالية      أبلغت فرنسا أ  
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  أية مل 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 وتنفيذهاباحلالة العامة لالتفاقيةأبلغت أملانيا، يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية       
وتعترب هذه املخزونات من األلغام املضادة لألفراد، املخصصة واملخزنة بوضوح ألغراض           .  لغم مضاد لألفراد   ٣ ٠٠٠أقصـاه  

  .ين يف امليدان بشكل فعال من األلغام املضادة لألفرادمحاية اجلنود األملان املنتشروتعزيز ال تتصل بالعمليات، ضرورية الستمرار 
من إجراء دراسات تقنية حتقق وفورات يف الكلفة وتتسم بالكفاءة يف جمال محاية             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 ٢٠٠٦ها املقدم عام  يف تقريرالسلفادورأفادت  )٦(
  . من االتفاقية٧مل تقدم غينيا االستوائية بعد تقريراً عن تدابري الشفافية مبوجب املادة  )٧(
  . احملتفظ هبا معطلة١٠٩ل  من األلغام ا٨، أن ٢٠٠٨ا املقدم عام كما أفادت، يف تقريره.  ألغام معطلة٣ أن األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املادة ٢٠٠٥أفادت إريتريا يف تقريرها املقدم عام  )٨(
  .٣ومل تقدم معلومات عن عدد األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املادة .  احملتفظ هبا قد نقلت ألغراض التطوير والتدريب٣٠٣ل ، أن األلغام ا٢٠٠٨أفادت إثيوبيا، يف تقريرها األويل املقدم عام  )٩(
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  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

    )تابع (أملانيا

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

وألغراض التـدريب، تقـوم      . لألفراد ألغراض االختبار    مضاداً  لغماً ٦٨٥موعه   ما جم  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   .األلغام والبحث عنها  الختبار النظم املتعددة اجملسات لكشف      خمصص للتجارب يف إقليمها     ميدان  
الدول األعضاء يف منظمة حلـف      اليت يقوم هبا كل من      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 ٢٠٠٧ام  ويف ع 
  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 

     )١٠(هاييت

   ٨٢٦  هندوراس

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

  .ا وتدمريها، وخاصة يف اإلعداد ملشاركة إندونيسيا يف عمليات حفظ السالمالطلبة على حتديد األلغام األرضية عامة وكشفه
  ٩  ال ينطبق  العراق

  ٧٠ ٧٥  آيرلندا

                                                      

 . من االتفاقية٧الشفافية مبوجب املادة تدابري يراً عن  تقدم هاييت بعد تقرمل )١٠(
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 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  ليابانا

 لالستثناءات الواردة يف املادة     ، أهنا قامت وفقاً    وتنفيذها اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية     اجتماع  أفادت اليابان، يف    
ر  باستخدام األلغام املضادة لألفراد ألغراض التدريب على تقنيات كشف األلغام وإزالتها وتدمريها، وكذا ألغراض تطـوي                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. احملتفظ هبا ونتائج هذا االستخدام  
. عدد املوظفني املدربني  ) ٣(والتدريب على كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها؛         ) ٢(ورها؛  تدمريها اليت جرى أو جيري تطوي     

 ألغراض تدريب وحدات    ٣، تعتزم اليابان استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبقتضى املادة             ٢٠٠٨ويف عام   
  .التها وإزاملشاة 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 ٧١٢األلغام احملتفظ هبا    ، بلغ عدد    ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
  .تطوير التكنولوجياولعمليات وحدات قوات الدفاع 
 ألغراض التثقيف والتدريب يف جمال كشف األلغام وإزالتها، ولتطـوير          ٢٠٠٧ لغماً عام    ٥٦٥خدمت  وأبلغت اليابان أهنا است   
 .م ومعدات إزالتهاأجهزة كشف األلغا

 ٩٥٠ ١ ٠٠٠  األردن

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

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 /وادي عربة

من األلغام احملتفظ هبا من نفس      باستخدام عدد قليل    وذلك   فرق كالب كشف األلغام بداية بإنشاء منوذج حلقل ألغام           توتدرَّب
وبعدها جتري فـرق كـالب      . وتشبك األلغام يف األرض قبل التدريب     . 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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  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

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

 . ألغام خالل التدريب على تدمري األلغام٣، دمرت ٢٠٠٧عام 

  ٨٥٥ ٩٠٠  لكسمربغ

     )١١(مالوي

     )١٢(مايل

  ٧٢٨ ٧٢٨  موريتانيا

     )١٣(وزامبيقم

     )١٤(ناميبيا

  ٢ ٥١٦   هولندا

  ١ ٠٠٤ ١ ٠٠٤  نيكاراغوا

     )١٥(النيجر

    ال ينطبق  )١٦(باالو

                                                      

  ".زائفة" هي يف الواقع ألغام ٣ أن األلغام اليت أبلغت عن احتفاظها هبا مبقتضى املادة ٢٠٠٥أفادت مالوي يف تقريرها املقدم عام  )١١(
    .٣ لغم مبقتضى املادة ٦٠٠ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٥أفادت مايل يف تقريرها املقدم يف عام  )١٢(
 .٣ لغماً مبقتضى املادة ١ ٣١٩ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٦فادت موزامبيق يف تقريرها املقدم عام أ )١٣(

  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٣ ٨٩٩ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٦أفادت ناميبيا يف تقريرها املقدم عام  )١٤(
 .٢٠٠٣غت يف االستمارة باء عن عدد األلغام نفسه املُبلَغ عنه عام كما أبل. ٣ لغماً مبقتضى املادة ١٤٦ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٦أفادت النيجر يف تقريرها املقدم عام  )١٥(

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ال حيل موعد تقدمي التقرير األويل لبالو حىت  )١٦(
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 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  ٤ ٠٠٠ ٤ ٠١٢  بريو

  ٧٦٠ ١ ١١٥  الربتغال

  ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠  رومانيا

 ٦٥   رواندا

) أ(زعت من حقول األلغام مـن أجـل          انت ٣املادة  مبقتضى   هبا   ت اليت احتفظ  ٦٥ل ، أبلغت رواندا أن األلغام ا     ٢٠٠٧يف عام   
) ج(ومترس أخصائيي إبطال مفعول الـذخائر املتفجـرة،         ) ب(وتدريب مزيلي األلغام على املعايري الدولية ملكافحة األلغام،         

 ٥ يف إبطال مفعول الذخائر املتفجرة أصبح         أخصائياً ٢٥وحىت الوقت احلاضر، جرى تدريب       .تدريب كالب كشف األلغام   
 . عناصر استطالع١٠ مشغلني و١٠إبطال مفعول الذخائر املتفجرة ويني تقنيني يف جمال منهم أخصائ

 ٥ ٥٦٥   )١٧(صربيا

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

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

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

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

  ٢ ٩٩٢ ٢ ٩٩٣  سلوفينيا

   ٤ ٤٠٦  جنوب أفريقيا

 ١ ٩٩٤ ٢ ٠٣٤  إسبانيا
  
 

                                                      

  ).٥ ٣٠٧ و٥ ٥٦٥ (٣ رقمني خمتلفني لعدد األلغام احملتفظ هبا مبقتضى املادة ٢٠٠٨أوردت صربيا يف تقريرها املقدم عام  )١٧(
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  معلومات إضافية قدمتها الدول األطراف طوعاً منذ اجتماعها الثامن  االحتفاظ هبا نعام املُبلغ غاألل  الدولة الطرف
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  ٤ ٩٩٧ ١٠ ٠٠٠  )١٨(السودان

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

  ٧ ٥٣١ ١٠ ٥٧٨  السويد

 رصف 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

     )١٩(توغو

  ٤ ٩٩٥ ٥ ٠٠٠  تونس

  ١٥ ١٥٠ ١٥ ١٥٠  تركيا

  . يف معدات احلماية الشخصية ألخصائيي إزالة األلغامهاما واستخد لغما١ً ٧٢٧ أشارت أوكرانيا إىل تدمري ٢٢٣ ١ ٩٥٠  أوكرانيا
     )٢٠(أوغندا

ا ـدة لربيطاني ـاململكة املتح 
  العظمى وآيرلندا الشمالية

قوات اململكة  إىل  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

  
 

                                                      

  ).٥ ٠٠٠(وحكومة جنوب السودان ) ٥ ٠٠٠( ألول مرة عن االحتفاظ بألغام مضادة لألفراد من كل من حكومة الوحدة الوطنية ٢٠٠٦ يف تقريره املقدم عام أبلغ السودان )١٨(
  .٣ لغماً مبقتضى املادة ٤٣٦ب  أهنا احتفظت ٢٠٠٤أبلغت توغو يف تقريرها املقدم عام  )١٩(
  .٣ لغماً مبقتضى املادة ١ ٧٦٤ب هنا احتفظت  أ٢٠٠٥أبلغت أوغندا يف تقريرها املقدم عام  )٢٠(
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 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   

  ٩٥٠ ١ ١٠٢  مجهورية ترتانيا املتحدة

   ٢٦٠   أوروغواي
 -ة مجهوريــ(فرتويــال 
 ٤ ٩٦٠ ٤ ٩٦٠  )البوليفارية

 

     )٢١(اليمن

  ٢ ٢٣٢ ٣ ٣٤٦  زامبيا

 ٦٠٠ ٧٠٠  )٢٢(زمبابوي
يي إزالة األلغام يف زمبابوي لتمكينهم مـن        ئاحملتفظ هبا سوف تستخدم أثناء تدريب جنود وأخصا       أبلغت زمبابوي أن األلغام     

  .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 وحدة كـالب كـشف                       ٤ ٠٠٠ أن   ٢٠٠٧فاد اليمن يف تقريره املقدم عام       أ )٢١(
  .  لغما٣ً ٧٦٠، أُبلغ عن نقل ٢٠٠٨ويف عام .  لغماً استخدمت لتدريب الكالب٢٤٠األلغام وأن 

  .٢٠٠٧ منها ُدمِّرت خالل التدريب عام ١٠٠ لغم ألغراض التدريب يف االستمارة دال وأفادت يف االستمارة باء أن ٧٠٠ب  عن االحتفاظ ٢٠٠٨أبلغت زمبابوي يف تقريرها املقدم عام  )٢٢(
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  )أ(٣ للمادة  األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول عن نقلها وفقاً-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

  .رة الدفاع من أجل التدمرينقلتها وزا 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/إىل مناطقنقلت  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  / متوز - 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  

  .نام أي لغم مضاد لألفراد يف خمزونه، مل يكن للجيش الوطين لسوري٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاينيفو . الذخائربالتخلص من
  ٤٨  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 لطالب العسكريني استخدمت يف تقنيات زرع حقول األلغام وإزالتها لفائدة ا ١ ٠٢٠  زامبيا
  

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

  ٩ة حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املاد
  الدول األطراف اليت أبلغت عن اعتماد تـشريعات          -  ألف

  ٩ املادة يف إطار االلتزامات اليت تقضي هبا

 لكسمربغ  -٣٨ اجلمهورية التشيكية  -٢٠ األردن  -١

 ليختنشتاين  -٣٩ جنوب أفريقيا  -٢١ إسبانيا  -٢

 مالطة  -٤٠ زامبيا  -٢٢ أستراليا  -٣

 مايل  -٤١ زمبابوي  -٢٣ إستونيا  -٤

 ماليزيا  -٤٢ وجزر غرينادين فنسنت سانت  -٢٤ ألبانيا  -٥

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  -٤٣ السلفادور  -٢٥ أملانيا  -٦

 موريتانيا  -٤٤ السنغال  -٢٦ آيسلندا  -٧

 موريشيوس  -٤٥ السويد  -٢٧ إيطاليا  -٨

 موناكو  -٤٦ سويسرا  -٢٨  الربازيل  -٩

 النرويج  -٤٧ سيشيل  -٢٩  بلجيكا  -١٠

 النمسا  -٤٨ غواتيماال  -٣٠ بليز  -١١

 النيجر  -٤٩ فرنسا  -٣١ بوركينا فاسو  -١٢

 نيكاراغوا  -٥٠ كرواتيا  -٣٢ البوسنة واهلرسك  -١٣

 نيوزيلندا  -٥١ كمبوديا  -٣٣  بريو  -١٤

 هندوراس  -٥٢ كندا  -٣٤ بيالروس  -١٥

 هنغاريا  -٥٣ كوستاريكا  -٣٥ تركيا  -١٦

 اليابان  -٥٤ كولومبيا  -٣٦ داد وتوباغوتريني  -١٧

 اليمن  -٥٥ التفيا  -٣٧ تشاد  -١٨

   جزر كوك  -١٩

الدول األطراف اليت أبلغت أهنا تعترب القـوانني احلاليـة            -  باء
  ٩كافية يف إطار االلتزامات اليت تقضي هبا املادة 

 طاجيكستان  -١٩ مجهورية أفريقيا الوسطى  -١٠ جنتني  األر-١

  بيساو-غينيا   -٢٠ مجهورية ترتانيا املتحدة  -١١ وراأند  -٢

 الكرسي الرسويل  -٢١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -١٢ إندونيسيا  -٣
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 سكرييبا  -٢٢ مجهورية مولدوفا  -١٣ آيرلندا  -٤

 ليتوانيا  -٢٣ الدامنرك  -١٤ بابوا غينيا اجلديدة  -٥

 ليسوتو  -٢٤ رومانيا  -١٥ الربتغال  -٦

 املكسيك  -٢٥ ساموا  -١٦ بلغاريا  -٧

 هولندا  -٢٦ سلوفاكيا  -١٧ تونس  -٨

    اليونان-٢٧ سلوفينيا  -١٨ اجلزائر  -٩

 بعد أهنا اعتمدت تـشريعات مبوجــب        تبلغالدول األطراف اليت مل       -  جيم
   كافية  قوانينها احلاليةا تعترب أو أهن٩شروط التشريع اليت تقضي هبا املادة 

 غيانا  -٥١ جزر البهاما  -٢٦ إثيوبيا  -١

 غينيا  -٥٢ سليمانجزر   -٢٧ إريتريا  -٢

 غينيا االستوائية  -٥٣ القمرجزر   -٢٨ أفغانستان  -٣

 فانواتو  -٥٤  ليشيت-مجهورية تيمور   -٢٩ إكوادر  -٤

 الفلبني  -٥٥ اجلمهورية الدومينيكية  -٣٠ أنتيغوا وبربودا  -٥

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   -٥٦ ورية الكونغو الدميقراطيةمجه  -٣١ أنغوال  -٦

 فيجي  -٥٧ جيبويت  -٣٢  أوروغواي  -٧

 )١(قربص  -٥٨ دومينيكا  -٣٣ أوغندا  -٨

 قطر  -٥٩ الرأس األخضر  -٣٤ أوكرانيا  -٩

 الكامريون  -٦٠ رواندا  -٣٥ باراغواي  -١٠

 كوت ديفوار  -٦١ وبرنسييب سان تومي  -٣٦ باالو  -١١

 الكونغو  -٦٢ سان مارينو  -٣٧ بربادوس  -١٢

 الكويت  -٦٣ سانت كيتس ونيفيس  -٣٨ بروين دار السالم  -١٣

 كينيا  -٦٤ سانت لوسيا  -٣٩ بنغالديش  -١٤

 ليربيا  -٦٥ سوازيلند  -٤٠ بنما  -١٥

 مدغشقر  -٦٦ السودان  -٤١ بنن  -١٦

 مالوي  -٦٧ سورينام  -٤٢ بوتان  -١٧

   

  ـــــــــــــــــ
أبلغت قربص االجتماع الثامن للدول األطراف أن وزارة العدل والنظام العام قدمت إىل مكتب املدعي العام مشروع قانون للنظر           )١(  

 .فيه وفقاً لإلجراءات القانونية، وأن املشروع سُيقَدَّم قريباً إىل جملس النواب قصد املوافقة النهائية ليصبح قانوناً من قوانني مجهورية قربص
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 ملديف  -٦٨ سرياليون  -٤٣ بوتسوانا  -١٨

 موزامبيق  -٦٩ شيلي  -٤٤ بوروندي  -١٩

 ناميبيا  -٧٠ صربيا  -٤٥ بوليفيا  -٢٠

  ناورو  -٧١ العراق  -٤٦ تايلند  -٢١
  نيجرييا  -٧٢ غابون  -٤٧ تركمانستان  -٢٢
  نيوي  -٧٣ غامبيا  -٤٨ توغو  -٢٣
  هاييت  -٧٤ غانا  -٤٩ جامايكا  -٢٤
   غرينادا  -٥٠ اجلبل األسود  -٢٥

 -  -  -  -  -  

  

  

  


