
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-63342    201008    211008 

  تاسعال الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨- ٢٤جنيف 

  من جدول األعمال املؤقت ‘٥‘)ه(١٢البند 
  احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهاالنظر يف 

   أساسية لتحقيق أهداف االتفاقيةىمسائل أخر
  دعم التنفيذ

  تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين- ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  مقدم من مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

  معلومات أساسية
 الورقة اليت أعدها الـرئيس      ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول أيدت الدول األطراف يف اجتماعها الثالث املعقود يف         - ١

مركز جنيف (بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 
كما شجع االجتماع الثالث الدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات على           . والية إنشاء هذه الوحدة   ) الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، أسندت الدول األطراف إىل رئيس االجتماع الثالـث،           .  من أجل دعم الوحدة    القيام بذلك 
بالتشاور مع جلنة التنسيق، والية وضع التوصل إىل صيغة هنائية التفاق يربم بني الدول األطراف ومركز جنيـف                  

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨ وقبل جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه الوالية يف. الدويل بشأن أداء الوحدة

 ٧يف  ) الوحـدة (وأبرم اتفاق بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن أداء وحدة دعم التنفيذ                - ٢
أداء وينص هذا االتفاق على أن يقدم مدير مركز جنيف الدويل تقريراً كتابياً عن              . ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين 

وقد أعد هذا   . لتقرير الفترة الفاصلة بني اجتماعني للدول األطراف      الوحدة إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك ا       
  .التقرير لتغطية الفترة الفاصلة بني االجتماع الثامن واالجتماع التاسع للدول األطراف

  األنشطة

 ٣استمرت خطة عمل نريويب، اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضـي األول املعقـود يف                  - ٣
 بتوجيهات واضحة املرحلي للبحر امليت يف تزويد الوحدةتقرير الب، واليت اسُتكملت ٢٠٠٤ديسمرب /ولكانون األ

 يف تزويـد  وحدة  استمرت   للدول األطراف،    ثامن االجتماع ال  عقبو. وشاملة تتعلق بأولويات الدول األطراف    
قة أفكار مواضيعية ملساعدهتم يف      ومنسقي فريق االتصال ومنسق برنامج الرعاية بور       والرؤساء املتشاركني الرئيس  
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وقد مكَّن ذلك جلنة التنسيق من بلورة اإلطار العام للعمل          .  للدول األطراف  ثامن األولويات اليت حددها االجتماع ال     بلوغ
  .٢٠٠٨خالل الفترات الفاصلة بني الدورات يف عام 

 لتحقيـق رنامج الرعاية   يق االتصال ومنسق ب   ومنسقي فر الرؤساء املتشاركني   وحدة دعماً متواصالً للرئيس و    الوقدمت    -٤
ومشل ذلك إسداء املشورة وتقدمي الدعم، واملساعدة يف األعمال التحضريية لالجتماعـات الـيت   . ٢٠٠٨ لعام   ددةاألهداف احمل 

احلضور  ربط   ربنامج الرعاية بشأن  لتقدمي توصيات إىل فريق املاحنني       ومتابعتها، و  ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانعقدهتا اللجان الدائمة يف     
  .  للمشاركني املشمولني بالرعايةباإلسهامات الفنية

 ومنسقي فريق االتصال بطرح مبادرات طموحة استجابت        الرؤساء املتشاركني ومرة أخرى قام عدد من        - ٥
يا إىل  الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا، اللذين سعفيما يتعلق بالرئيسني املتشاركني للجنةاستمر احلال  و.وحدةالهلا 

يف اجلهود املشتركة     دولة ٢٦الدول األطراف األحق باملساعدة والبالغ عددها       مواصلة جهود أسالفهما مبساعدة     
 متويل املشاريع املقـدم مـن     ومن خالل   . بني الوزارات لتعزيز عملية حتديد أهداف مساعدة الضحايا وختطيطها        

خصائي يف مـساعدة    األوحدة من اإلبقاء على وظيفة      ال، متكنت   نيوزيلنداوالنمسا و  والنرويج سويسراوأستراليا  
. الضحايا لدعم هذه الدول األطراف يف عملياهتا املشتركة بني الوزارات لتحديد األهداف ووضع اخلطط وتنفيذها

وباإلضافة إىل ذلـك،    . إىل كل دولة من هذه الدول األطراف      مت تقدميه    أو   بعض الدعم أو املشورة   ُعرض تقدمي   و
  .زيارات متخصصة يف إطار دعم العملية دولة ٢٦ البالغ عددها ولة من هذه الدول األطراف د١٢ت تلق

تنظيم برنامج موازٍ   ل لجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا    لالرئيسني املتشاركني   إىل   الدعم أيضاً قدمت الوحدة   و  -٦
يقـوم  ل استفادة ممكنة من الوقت الـذي        ، هبدف حتقيق أفض   ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانخالل اجتماعات اللجان الدائمة يف      

ألعمـال  بتخصيصه   يف االجتماعات     املشاركون  الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية     املهنيون العاملون يف جمال   
 ، مركـزاً   بالعناصر الرئيسية ملساعدة الضحايا    نياملشاركاخلرباء  وقد حفز الربنامج املوازي النقاش وعّمق معرفة        . االتفاقية

 الضحايا يف السياقات األوسع لإلعاقة والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتنميـة،            مكانة مساعدة على  باخلصوص  
 مهنيا من العاملني يف جمال     عشر   مخسةوقد شارك يف هذا الربنامج      .  يف املؤمتر االستعراضي األول    املعتمدةعمالً بالتفامهات   

  .إىل جانب خرباء آخرين وأفراد ناجني من األلغام األرضيةبلداهنم، ممثلني لماعية الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجت

متويل املشاريع املقدم من النرويج، دعما إىل منسق فريق االتـصال املعـين             استناداً إىل   وقدمت الوحدة،     - ٧
العمل هـذه يف    األراضي، ووردت استنتاجات حلقة     طرق اإلفراج عن    باستخدام املوارد لعقد حلقة عمل بشأن       

  . الورقة اليت قدمها املنسق إىل االجتماع التاسع للدول األطراف

 املعلومات لفرادى الدول األطراف بشأن مسائل التنفيذ تـشكل          قدمي عملية إسداء املشورة وت    ما فتئت و  - ٨
لدول األطراف لتنفيذ ألولوية اليت أولتها انظراً ل ،وحدة قياساً بالسنوات السابقةال من جوانب عمل   أساسياًجانباً  
عمليـة  بشأن   وقرارات االجتماع السابع للدول األطراف       ٢٠٠٩  عام  إىل ٢٠٠٥  من عام   خالل الفترة  ٥املادة  
  . ٥  بطلبات التمديد يف إطار املادةتتصل

 من طلبات املشورة أو الدعم فيما يتعلق بالتزامات إزالة األلغام الـواردة يف               كبرياً وتلقت الوحدة عدداً    - ٩
   كانـت أو   اليتالتاليةالعشر وأجريت زيارات قطرية إلسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل الدول األطراف  . ٥ملادة  ا
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إكوادور، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وزمبابوي،   :  من االتفاقية  ٥ للمادة   ال تزال يف طور إعداد طلب متديد وفقاً       
  . بيق، ونيكاراغواماموزووطاجيكستان، وفرتويال، وكمبوديا، وكولومبيا، 

 واملقررين املتشاركني يف أداء واليتهم املتـصلة        الرؤساء املتشاركني وقدمت الوحدة دعما إىل الرئيس و       - ١٠
من وقت الوحدة يف    جانباً كبرياً   وقد أخذ تقدمي هذا الدعم      .  من االتفاقية  ٥بتحليل الطلبات املقدمة وفقا للمادة      

حجم اخلدمات املطلوبة لتلبية    ومن مث   كثرة الطلبات الواردة     جزئياً إىل    ويرجع ذلك ،  خالفاً للمتوقع  ٢٠٠٨عام  
  . واملقررين املتشاركنيالرؤساء املتشاركني احتياجات الرئيس و

 الشفافية   اليت تقتضيها  التزاماهتا بتقدمي التقارير  الوفاء ب دعم كبري للدول األطراف يف      قدمي  واستمرت الوحدة يف ت     -١١
  . ذلك إسداء املشورة إىل الدول األطراف، فرادى ومجاعات، بشأن التزاماهتا وسبل الوفاء هبامشلو. ٧يف إطار املادة 

 وقامت الوحدة أيضاً بتلبية طلبات عديدة أخرى كل شهر لدعم التنفيذ باإلضـافة إىل تلبيـة طلبـات                   - ١٢
 مات معنية وأفراد مهتمني من دول ليست أطرافاً، ومن وسائط اإلعالم، ومن منظ         معلومات الواردة احلصول على   

وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت الوحدة بدورها التقليدي املتمثل يف إيصال املعلومات املتعلقة باالتفاقية            . باملوضوع
خرى يف جنوب شرق أهات فاعلة جحلقات العمل اإلقليمية اليت عقدهتا الدول األطراف أو حالتها وعملياهتا يف    و

   .ا الالتينيةآسيا واحمليط اهلادئ وأمريك

 هو الدعم الوحدة سبب وجودأن والية وحدة دعم التنفيذ تنّص يف جزء منها على أن        ب ٢٠٠٦يف عام   ذُكّر  و  - ١٣
 كي يتسىن جلميع الدول األطراف االستمرار يف حتمل مسؤولية مباشرة واملـشاركة يف              اضروري "هالذي تقدمه باعتبار  

 احتياجات الدول األطراف  التنفيذ ويف تلبية هذا األساس، استمرت الوحدة يف دعموعلى". إدارة وتوجيه عملية التنفيذ
اخلاصة  تهامقدم من أستراليا، نفذت الوحدة املرحلة الثانية من استراتيجيوبتمويل للمشاريع . الصغرية يف جمال املشاركة 

، مشل ذلك دعم باالو يف ٢٠٠٨أغسطس / آبويف.  حتقيق أهداف االتفاقية يف احمليط اهلادئ       إىل سعياًالدول الصغرية،   ب
.  بشأن ختطي حواجز االنضمام    حمددةحلقة عمل دون إقليمية لدول مشال احمليط اهلادئ، أسديت فيها مشورة            استضافة  

 باالنضمام إىل االتفاقية كما أتاحت حلقة العمل هذه للوحدة وخلرباء آخرين فرصة إسداء املشورة ألحدث الدول عهداً
  . من االتفاقية٩ و٧ة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادتني بشأن كيفي

، ُوقع اتفاق أناط بالوحدة مهمة تنفيذ اإلجراء املشترك لالحتاد األورويب مـن             ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   - ١٤
ويتوخى اإلجراء املشترك زيادة عـدد      . أجل التصديق العاملي على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد وتنفيذها         

للمؤمتر االستعراضي الثاين ومساعدة الدول األطراف على       األعمال التحضريية   ل األطراف يف االتفاقية ودعم      الدو
 حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية ٦ومن املزمع، يف إطار اإلجراء املشترك، تنظيم .  كامالًتنفيذ االتفاقية تنفيذاً
  . املؤمتر االستعراضي الثاين زيارة مساعدة تقنية قبل انعقاد٢٥وعدد قد يصل إىل 

وقدمت الوحدة دعهما املواضيعي والتنظيمي املعتاد إىل الرئيس املعني لالجتماع التاسع للدول األطراف،               - ١٥
وإضافة إىل ذلك، أسدت الوحـدة املـشورة إىل         . مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح      بالتعاون الوثيق   

  . للمؤمتر االستعراضي الثاينيةضريالتحاألعمال الدول األطراف خبصوص 
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وحدة يف مجع عدد كبري من الوثائق ذات الصلة ملركز التوثيق التابع لالتفاقية الذي تـديره                الواستمرت    - ١٦
 تستعني مبركـز التوثيـق      الفاعلة املعنية  وما زالت الدول األطراف وغريها من اجلهات         .الوحدة يف إطار واليتها   

واستجابة إىل األولويات اليت عربت عنـها بعـض الـدول           . ومات املتعلقة باالتفاقية   للمعل  مهماً بوصفه مصدراً 
  .األطراف، زودت الوحدة مركز التوثيق مبجموعة شاملة من املراجع املتعلقة مبساعدة الضحايا

                                                                  يف تلقي طلبات من اجلهات اليت هتتم بقضايا أخرى لالستفادة مـن            ، استمرت الوحدة    ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧
                                 ودعمت الوحدة الـدول األطـراف        .                                              يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد               املكتسبة                دعم التنفيذ         خربات  

   .                                                                                           املشاركة يف احلوارات املتعلقة باالتساق والتنسيق يف تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة باألسحلة التقليدية

  الترتيبات املالية

 دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركـز          مثلما ورد يف ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة         - ١٨
 صندوق تربعات ٢٠٠١يف أواخر عام جنيف الدويل جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، أنشأ مركز         

والغرض من هذا الصندوق هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، على أن تسعى الدول             . استئمانياً ألنشطة الوحدة  
  . املوارد املالية الضروريةضمان اف إىل األطر

وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، استشريت جلنة التنسيق بشأن ميزانية                 - ١٩
الثامن للدول األطراف ميزانية الوحدة على مجيع الدول األطراف االجتماع  ووزع رئيس .)١(٢٠٠٨الوحدة لعام 

 بعد أن علمت     جديداً  لتضمينها باباً  ٢٠٠٨مايو  /وُنقحت امليزانية وأعيد نشرها يف أيار     . ت تقدمي تربعا  ناشدهاو
ية يف االجتماعات شفوالوحدة بأن التمويل املستقل الذي كانت تتلقاه من اجلهات املاحنة لتغطية تكاليف الترمجة ال

توفريها يف اجتماعات اللجان الدائمة ال غىن عنها وجلنة التنسيق إذ تسلم بأن الترمجة الفورية املعتاد . ما عاد متوفراً
لضمان املشاركة الفعالة يف هذه االجتماعات، وافقت على تغطية تلك التكاليف من صندوق التربعات االستئماين 

 فرنـك   ٩٤٣ ٥٠٠ ما جمموعـه     ٢٠٠٨وبإضافة باب امليزانية اجلديد هذا، بلغت ميزانية الوحدة لعام           .للوحدة
 ٢٥ األموال املتلقاة إىل غايـة       جمموع، فبلغ   ٢٠٠٨ يف عام    مسامهاهتا دول أطراف يف دفع      وتأخرت. سويسري

  . اً سويسرياًفرنك ٣٥٢ ٥٧٠سبتمرب ما جمموعه /أيلول

ويف االجتماع السابع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على عملية ملساعدهتا علـى النظـر يف                  - ٢٠
 لدى إعداد ،  شاركونتواملقررون امل  الرؤساء املتشاركون  يعتمد الرئيس و   أن) أ: ( ما يلي  طلبات التمديد، تشمل  

 يف جمال إزالة    اءعلى اخلرب  عند االقتضاء،    ،بالتشاور الوثيق مع الدولة طالبة التمديد     "لطلبات متديد املهل    " حتليل"
أن ُتشجَّع مجيـع  ) ب( و؛" الدعماأللغام، واملشورة القانونية والدبلوماسية، باستخدام وحدة دعم تنفيذ االتفاقية لتقدمي   

وحدة لتغطية التكـاليف    لاالستئماين ل  أموال إضافية خمصصة للصندوق    تقدمي"ب الدول األطراف اليت يسمح هلا وضعها       
 وقد أُخذ هذا اجلانب يف احلسبان أيضاً يف ميزانيـة           . على أن تفعل ذلك    "٥صلة بدعم عملية التمديد يف إطار املادة        تامل

                                                      

عن طريق األموال املقدمة من سية لوحدة دعم التنفيذ، يغطي مركز جنيف الدويل تكاليف اهلياكل األسا )١(
  .يف ميزانية الوحدةسويسرا ولذلك ال تدرج هذه التكاليف 
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ومنذ انعقاد االجتمـاع    . التمويل الذي وزعه رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف       املتعلق ب نداء  ال   ويف ٢٠٠٨عام  
  .  سويسريفرنك[...] املذكور، وردت مسامهات هلذا الغرض من اجلمهورية التشيكية وكندا والنرويج، بلغ جمموعها 

يل، راجعت شركة مستقلة ملراجعة احلسابات، هي    وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدو          -٢١
وأثبتت مراجعة احلسابات   . ٢٠٠٧، البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين لعام        PriceWaterhouseCoopersشركة  

ات أن البيان املايل لصندوق التربعات االستئماين قد أعد على النحو الواجب وفقاً لسياسات احملاسبة ذات الصلة وللتشريع                
 بلغ جمموعهـا    ٢٠٠٧ الوحدة يف عام     مصروفاتوأحيل البيان املايل املراجع، الذي بّين أن        . الواجب تطبيقها السويسرية  

  . الصندوقسامهة يففرنكاً سويسرياً، إىل الرئيس وإىل جلنة التنسيق واجلهات امل ٧٢٨٠١٩,٦٥

  ،التربعات لصندوق التربعات االستئماين لوحدة دعـم التنفيـذ من
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١

 
  ٢٠٠٧التربعات الواردة يف عام 

 )بالفرنكات السويسرية(
  )أ(٢٠٠٨التربعات الواردة يف عام 

 )بالفرنكات السويسرية(

 ١ ٠٠٠,٠٠ ١ ٠٠٠,٠٠ ألبانيا
  ٨٠ ١٠٤,٠٠  أستراليا
 ٥٥ ٨٧٣,٠٠ ٨٩ ٩٧٠,٠٤  النمسا
  ٤٨ ٥٣٤,٥٣  بلجيكا
 ١٨ ٩٣٦,٠٠ ١٠٥ ٥٩٣,٦٨  كندا
 ١٥ ٢٨٥,٠٠ ١٧ ٥٢٩,٦٦  شيلي
 ٢ ٧٠٠,٠٠   قربص

 ٦٧ ٠٤٠,٠٠ ٥٨ ٥٩٣,١١  اجلمهورية التشيكية
   ٤ ٠٥٥,٥١  إستونيا
  ٢٤ ٢٩٩,٠٠  ٢٤ ٢٢٨,٧٥  أملانيا

    ١٠ ٩٢٧,٠٠  هنغاريا
    ٢٤ ٤٤٤,٧٨  آيرلندا
    ٨٠ ٢٤٠,٠٠  إيطاليا
    ١٠ ٠٠٠,٠٠  ليتوانيا
    ١ ٨٠٠,٠٠  مالطة
  ١٥٧ ٥٨٥,٠٠  ١٦١ ٥٢٥,٦٣  يجالنرو

  ٧ ٩٠٧,٠٠  ٧٤٠,١٦  سلوفينيا
    ٤٨ ٦٦٠,٠٦  إسبانيا
    ٣٥ ٠٥٨,٠٠  السويد
  ١ ٩٧٤,٠٠  ١ ٧٥٢,٨٢  تركيا

  ٣٥٢ ٥٧٠,٠٠  ٨١٠ ٧٥٧,٧٣  جمموع التربعات
 -  -  -  -  -  

__________________  
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥حىت   )أ(  


