
ع الدول األطراف يف اتفاقية حظراجتما
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-64410    011208    011208 

  التاسع الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال١٢البند 
  النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

  ٤ للمادة  التنفيذ التامضمان
  مقترح مقدم من صربيا وليتوانيا

  )الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات(

 حاالت لعدم امتثال دول اللتزاماهتا بتدمري أو ضمان تدمري ٣، واجهت االتفاقية ٢٠٠٨مارس / آذار١يف   - ١
ازهتا أو املوجودة ضمن واليتها القضائية أو سيطرهتا        خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد اليت هي يف ملكيتها أو حي          
  .بعد مضي مدة ال تقل عن أربع سنوات على سريان االتفاقية

ذلك أن تـدمري املخزونـات      .  حتدياً خطرياً جلميع الدول األطراف     ٤ويشكل عدم امتثال أحكام املادة        - ٢
خلسائر اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد جلميـع        ضروري لكي تفي االتفاقية بوعدها املتمثل يف إهناء املعاناة وا         

 دليل على االلتزام التام باحلظر الشامل الذي تنص عليه االتفاقية فيما خيـص              ٤وامتثال املادة   . الناس دائماً وأبداً  
األلغام املضادة لألفراد ويساعد على ضمان عدم وقوع أي استخدام هلا يف املستقبل وعدم سـقوط أي ضـحايا                 

  .لها مستقبالًبفع

ويرى الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات ضرورة االهتمام كما جيب حباالت عدم   - ٣
  :ويف هذا الصدد، نوصي مبا يلي. االمتثال وباحليلولة دون وقوع حاالت لعدم االمتثال يف املستقبل

 بشكل ملتزم وشفاف، مـوردةً يف شـكل         ينبغي للدول األطراف غري املمتثلة أن تتصرف فوراً         )أ(  
 موجهة إىل مجيع الدول األطراف أسباب عدم امتثاهلا، اليت ينبغي أن تكـون              مذكرة شفوية ُيستحسن أن يكون    

أسباباً غري عادية ومقدمةً تارخياً أو خطة لضمان االمتثال يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك إيراد تاريخ ُيتوقع فيه                    
على الدول األطراف ختصيص موارد وطنية للوفاء بالتزاماهتا والسعي احلثيث للحـصول علـى              و. إكمال التدمري 

  .املساعدة إن دعت احلاجة إىل ذلك

من أجل احليلولة دون مشاكل االمتثال وتناوهلا، ينبغي للرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية               )ب(  
وينبغـي  . ول األطراف املعنية، واملاحنني واخلرباء ذوي الصلةبتدمري املخزونات إجراء مشاورات غري رمسية مع الد      

  .إجراء املشاورات بوصفها تدبرياً وقائياً قبل اآلجال احملددة بوقت طويل من أجل حتقيق األثر املتوخى منها
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 أن تبلغ الدول األطراف األخرى، عرب تقارير ٤ينبغي للدول األطراف اليت هي بصدد تنفيذ املادة   )ج(  
ة شفافة، يف كل اجتماع للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات ويف كل اجتماع للدول األطراف، خططها                سنوي

  .٤، مبلغةً باستمرار عن التقدم املتزايد احملرز من أجل الوفاء بالتزامات املادة ٤الرامية إىل تنفيذ املادة 

ائل لتشجيع الدول األطراف املعنية     ينبغي للدول األطراف أن تستخدم جمموعة متنوعة من الوس          )د(  
على تدمري األلغام املضادة لألفراد املخزونة لديها وتيسري ذلك عند االقتضاء، مبا يف ذلك عن طريق إشراك الدول                  

 يف حوار إذا مل تكن هلذه الدول األطراف، بعد مضي سنة على سـريان               ٤األطراف اليت جيب عليها تنفيذ املادة       
 يف اآلجال احملددة هلا وإذا مل ُيبلغ، بعد مضي سنتني على السريان، عن إحراز أي                ٤يذ املادة   االتفاقية، خطط لتنف  

  . تقدم يف تدمري األلغام املخزونة

_ _ _ _ _  

  

  


