
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  لغاماملضادة لألفراد وتدمري تلك األ
 

(A)     GE.08-63335    151008    151008 

  تاسعال الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١١د البن
  عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار

   ولتحليل هذه الطلبات٥املادة   

  ساليب املتاحة من أجل بلوغ تنفيذ تطبيق مجيع األ
  ٥كامل وفعال ومناسب للمادة 

   فريق االتصال املعين باستخدام املواردة من النرويج، منسقةمقدمورقة 

  خلفية املوضوع

 من االتفاقيـة وجـود      ٥يتبني من اجلهود املبذولة طوال أكثر من عقد من الزمن من أجل تنفيذ املادة                 - ١
بلِّ .دقة رسم حدود املناطق امللغومةحتديات معقدة ذات صلة ب غ عن منـاطق  ففي كثري من الدول األطراف اليت ُت

ملغومة تدخل يف نطاق واليتها أو تقع حتت سيطرهتا، أدى عدم دقة حتديد مساحة املناطق امللغومة وتقديرها مببالغة 
  .كبرية إىل ختصيص الوقت واملوارد على حنو غري مناسب

عة موضع أعمال تطهري يدوي أو آيل من األلغام رغم خلوها من األلغام أو غريها    وقد كانت مناطق شاس     - ٢
وأشارت الدول األطراف إىل هذه النقطة ألول مرة يف تقرير جنيف املرحلي             .من األخطار املتعلقة باملواد املتفجرة    

توى فهم مسألة   على مس ] [...] حتققت[أوجه تقدم هامة    "، حيث الحظت أن     ٢٠٠٦سبتمرب  /الصادر يف أيلول  
توحي هذه التطورات بأن التحديات اليت تواجهها دول أطراف عديدة قد تكون أقل        ] إذ[حتديد املناطق امللغومة،    

  مما كان متوقعاً وأن باإلمكان مواصلة بذل اجلهود مبزيد من الفعالية للوفـاء بااللتزامـات املنـصوص عليهـا                   
  ."يف االتفاقية

، أجريـت  ٢٠٠٧نوفمرب /ل األطراف يف االتفاقية، الذي عقد يف تشرين الثاينويف االجتماع الثامن للدو     - ٣
، مبا يف ذلك التحديات ذات الصلة بعدم دقة حتديد ٥مناقشة بشأن السبل العملية للتغلب على حتديات تنفيذ املادة 

تقرير جنيف املرحلي، حيث وارتقت هذه املناقشة بالنقاط اليت أثريت يف  .املناطق امللغومة وتقديرها مببالغة شديدة
  الكامل نطاقللأبرز التقرير اخلتامي لالجتماع الثامن للدول األطراف يف االتفاقية أمهية استغالل الدول األطراف              

عن املناطق املشتبه يف  إلفراجا عمليات وتريةتسريع ، بدرجة عالية من املوثوقيةتتيح، ا يستجد من أساليب عملية مل
   .ادة لألفراداحتوائها ألغاماً مض

، إىل ٢٠٠٨، املقدمة يف بداية عـام   ٥وتشري املعلومات الغزيرة الواردة يف طلبات التمديد مبوجب املادة            - ٤
  :وجود حتديات هلا صلة بعدم دقة حتديد املناطق امللغومة وتقديرها مببالغة شديدة، وتتمثل فيما يلي
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راءات املتاحة لتحديد أكثر دقة للمناطق      مل تستخدم بعض الدول األعضاء النطاق الكامل لإلج        ‘١‘
 تفترض أن املسح التقين وطرق الـتطهري        ٥لتنفيذ املادة   اً  املشتبه يف خطورهتا، حيث تضع خطط     

  .اليدوية أو اآللية هي األسلوب الوحيد الذي يستخدم

 دقـة   النطاق الكامل لإلجراءات املتاحة لتحديد أكثر     اً  مل تطبق بعض الدول األطراف إال حديث       ‘٢‘
للمناطق املشتبه يف خطورهتا، األمر الذي أدى يف حاالت عدة إىل زيادة كبرية يف نسبة ما يفرج                

  .يف خطورهتااً عنه من مناطق كان يشتبه سابق

ستخدم بعض الدول األطراف النطاق الكامل لإلجراءات املتاحة لتحديد أكثر دقة للمناطق املشتبه يف              ت ‘٣‘
  .ت، رغم عدم وجود معيار وطين أو سياسة وطنية عامة لذلكخطورهتا وذلك منذ عدة سنوا

  تطبيق مجيع األساليب املتاحة من أجل بلوغ تنفيذ كامل وفعال ومناسب

هي مناطق مل تكـن     " مناطق ملغومة  "كاف أن نسبة كبرية مما أبلغ عنه        ُتربز جتربة كثري من الدول األطر       - ٥
ريها من األخطار املتعلقة مبواد متفجرة ومل تكن تتطلب أو ال تتطلب مضادة لألفراد أو غاً حتوي أو ال حتوي ألغام   

وأبلغ عنها " مناطق ملغومة "كوميكن اختاذ ثالثة إجراءات رئيسية لإلفراج عن األراضي اليت حددت  .عملية تطهري
  :كذلك حسب تعريف االتفاقية بوصفها

 ربط اتصال منهجي باجملتمع احمللـي،        غري تقنية، مثل   باتباع أساليب   األراضي ميكن اإلفراج عن   ‘١‘
  .ومجع البيانات من امليدان، وتعزيز إجراءات مطابقة البيانات، وحتديث قواعد البيانات

 طبوغرايف وتقين مفصل يف     حبثميكن اإلفراج عن األراضي عن طريق مسح تقين، أي عن طريق             ‘٢‘
ري، وبذلك يتسىن اإلفراج عـن    منطقة معينة من أجل حتديد أكثر دقة ملنطقة أصغر تتطلب التطه          

  .ليت مشلها البحثاألراضي الباقية يف املنطقة ا

ميكن اإلفراج عن األراضي عن طريق التطهري، أي بإخضاع منطقة معينة ملعاجلة مادية ومنهجية               ‘٣‘
أو باستخدام اآلالت إىل عمق حمدد وفق أفضل املمارسات املعمول هبا، بقصد ضمان إزالة اً يدوي

  .يع األلغام وغريها من األخطار املتعلقة مبواد متفجرةوتدمري مج

كمنطقة ملغومة أو   اً  نطقة معينة مسجلة سابق   وضع متعلق مب  ومن شأن هذه األساليب أن تؤدي إىل إلغاء           - ٦
األلغام أو غريه من    عن  اً  نامجاً   حيثما يوجد اعتقاد يف حينه بأن املنطقة ال تشكل خطر           هذه املنطقة  إعادة تصنيف 

يف السابق عن أهنا ملغومة أمر اً وإدخال تغيريات على وضع مناطق كان مبلغ .خطار ذات الصلة باملواد املتفجرةاأل
يف قواعد البيانات املناسبة وإبالغ الدول األطراف األخرى به، كما يلزم أن تسلم املناطق املفرج               ه  يتطلب تسجيل 

  .إىل اجملتمعات املعنيةاً عنها رمسي

فإنه ينبغي اً، تطهري أواً تقنياً عما إذا كانت منطقة معينة تتطلب وسائل غري تقنية أو مسحوبصرف النظر   - ٧
تطبيق سياسة عامة وطنية أو معايري وطنية بصورة تتفق وأفضل املمارسات املعمول هبا، ويلزم إدارة البيانات بفعالية 

  . سسات الوطنية للمساءلة عن إدارة العمليةيلزم إخضاع املؤكما ، املتخذةهبدف احلفاظ على الثقة يف القرارات 
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بذل جهود من اً لكن مل يبدأ إال حديث .وتوجد منذ مدة معايري دولية متطورة تتعلق بالتطهري واملسح التقين  - ٨
وتتمثل املبادئ التوجيهية  .أجل تعزيز املعايري الدولية اليت تنطبق على اإلفراج عن األراضي باتباع وسائل غري تقنية

يف  عند وضع سياسات عامة ومعايري وطنية،        مراعاهتاستخدمة يف هذه املعايري الدولية املعززة، اليت ينبغي بالتايل          امل
  :النقاط التالية

 حبـث إجـراء    :ة من أجل حتديد املناطق امللغومة     اتباع عملية رمسية وحمكمة التوثيق ومسجل      ‘١‘
منهجية شاملة ومفصلة على حنو حمكم لضمان تقييمات ) أ(موثوق لتحديد وجود األلغام يشمل 

تلقي مدخالت من جانب عدد كاف من املخربين املوثوقني الـذين تكـون             ) ب(موضوعية، و 
 شـرط   بحـث  وهذا ال  ؛معلومات مسح كمي  ) ج(أمساؤهم ومعلومات االتصال هبم مسجلة، و     

  . تقنيةأساليب اإلفراج عن األراضي بدون استخدام مسبق ال غىن عنه للتمكن من

إذا كان من الالزم إعادة تصنيف :  إعادة تصنيف األراضيعندمعايري حمكمة وموضوعية اتباع  ‘٢‘
االشتباه ب ألغام أو بوجود ذي صلة خطر خلوها منإىل منطقة يفترض " منطقة ملغومة"أراض من 

وميكـن أن تـستند    .ن تكون واضحة ومفهومة للعموم، فإن املعايري املستخدمة ينبغي أ ذلكيف  
  .أو كمية) مثل مقاييس الثقة يف معلومات املسح(إعادة التصنيف إىل مقاييس نوعية 

ينبغـي أن تكـون    :اختاذ القرار يف ظل درجة عالية من املشاركة والقبول من جانب اجملتمع ‘٣‘
 لعملية اإلفراج عن األراضي هبدف جعل العملية يف املراحل الرئيسيةاً املشاركة احمللية مندرجة متام

 . وجمدية من حيث التكلفة يف هناية املطـاف ، وقابلة لإلدارة،للمساءلةاً يف جمملها أكثر خضوع
تعـيش يف املنـاطق املـشتبه يف         ومشاركة اجملتمع ينبغي أن تشمل الفئات املعرضة للخطر اليت        

يل للمسامهة احمللية يف القرارات الرئيسية استخدام ويضمن املستوى العا .خطورهتا أو بالقرب منها
  .األراضي على حنو مالئم بعد اإلفراج عنها

ينبغي تعزير إشراك اجملتمعات احمللية يف      : اتباع عملية تسليم رمسية لألراضي قبل اإلفراج عنها        ‘٤‘
وينبغـي أن يـشمل    .العملية املؤدية إىل اإلفراج عن األراضي عن طريق عملية تسليم رمسية لألراضي

وينبغي توقيع وثيقة من جانب املستخدمني  .اإلشراك تقدمي وصف مفصل ملنهجية املسح وتقدير املخاطر
  .لني لألراضي وسلطات اجملتمع احمللي وممثلي املنظمة اليت قامت بالتقييم والسلطات الوطنيةاملقبِ

طراف بصورة مناسبة للرصـد الـذي   جيب أن ختطط خمتلف األ :إقامة آلية رصد دائمة بعد التسليم ‘٥‘
يعقب اإلفراج وأن تتفق على ترتيباته هبدف املساعدة يف قياس تأثري اإلفراج عن األراضي على املعيشة                

وضع األراضي يف حالة وقوع أي حوادث الحقة مـن          باحمللية ولتوضيح القضايا املتعلقة باملسؤوليات و     
 املناطق املفرج عنها أو العثور على ألغام فيها، فقد يعاد ويف حالة وقوع حوادث يف .جراء األلغام الربية

  .تصنيف هذه املناطق أو أجزاء منها كمناطق مشتبه يف أهنا ملغومة أو كمناطق مؤكد أهنا ملغومة

ل السياسات العامـة    فصِّ أن تُ  ينبغي: ية رمسية لتناول قضايا املسؤولية    سياسة عامة وطن  اتباع   ‘٦‘
طنية املتعلقة باإلفراج عن األراضي مسألة انتقال املسؤولية من منفذ األعمال           الوطنية واملعايري الو  

املتعلقة باأللغام إىل احلكومة الوطنية أو دون الوطنية أو احمللية أو غريها من الكيانات، مع إلزام منفـذ                  
  . من املسؤوليةاألعمال املتعلقة باأللغام باتباع السياسات العامة الوطنية واملعايري الوطنية لكي يعفى
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تستخدم كثري من الدول األعـضاء   :استخدام جمموعة مصطلحات موحدة عند وصف العملية ‘٧‘
من شأن استمرار تطور املعايري الدولية      و. مصطلحات خمتلفة لوصف نفس العمليات بصفة عامة      

ام ويف حالـة اسـتخد   .لألعمال املتعلقة باأللغام أن يتيح جمموعة مصطلحات عاملية أكثر دقـة 
مصطلحات ميكن تفسريها على وجوه خمتلفة، فإنه ينبغي حتديد هذه املصطلحات بوضـوح أو              

  .عدم استخدامها مطلقا

  التوصيات

تقر الدول األطراف بوجود ثالثة تدابري رئيسية ميكن اختاذها لتقييم وضع األراضي اليت سبق حتديـدها                  - ٩
 ، غري التقنيـة   األساليب :فراج عنها عند االقتضاء، وهي    ، ولإل "منطقة ملغومة "من  اً  واإلبالغ عنها بوصفها جزء   

  . والتطهري،واملسح التقين

 اليت هي بصددوهبدف ضمان اإلفراج املناسب والفعال واملأمون عن املناطق امللغومة، فإن الدول األطراف   - ١٠
 النطاق الكامل لألساليب ، عند االقتضاء، إضافة إىل التطهري،تشملشجَّع على وضع خطط وطنية  ُت٥تنفيذ املادة 

  .املتاح استخدامها لإلفراج عن األراضي

وتشجَّع الدول األطراف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة اليت تتيح اإلدارة الفعالة للمعلومات املتعلقـة                 - ١١
نيـة يف   بتغيري وضع أراض سبق اإلبالغ عن أهنا مناطق ملغومة، وإخطار الدول األطراف األخرى واجملتمعات املع              

  .بلداهنا بتغيري من هذا القبيل يف وضع األراضي

من ) د(٤ للفقرةاً  على أن تدرج يف طلباهتا، وفق  ٥وتشجَّع الدول األطراف اليت ُتعّد طلبات متديد مبوجب املادة            -١٢
وفـاء  ، إشارة إىل الكيفية اليت سيسخَّر هبا التطهري أو غريه من أساليب اإلفـراج عـن األراضـي يف ال                   ٥املادة  

  .بااللتزامات خالل فترة التمديد املطلوبة

وينبغي أن تضمن الدول األطراف اليت تقدم املساعدة يف إطار األعمال املتعلقة باأللغام أن يسهل الدعم                  - ١٣
  .واإلفراج عنها" األراضي امللغومة"املقدم تطبيق النطاق الكامل لإلجراءات املتعلقة بإعادة تقييم وضع 

دول عديدة قد وضعت سياسات عامة وطنية ومعايري وطنية بشأن التطهري واملـسح الـتقين              وإذا كانت     - ١٤
على احترام هذه املمارسات فيما يتعلق باإلفراج       اً  إىل أفضل املمارسات الدولية القائمة، فإهنا تشجَّع أيض       اً  استناد

  .عن األراضي باتباع أساليب غري تقنية وعلى تطبيقها عند االقتضاء

سياق وضع سياسات عامة وطنية أو معايري وطنية بشأن إعادة تقييم وضع األراضي واإلفراج عنها               ويف    - ١٥
  .باتباع أساليب غري تقنية، فإن الدول األطراف توصى بأن تضع يف اعتبارها املبادئ املبينة أعاله

لـسياسات  اً  غري تقنية، وفق  وتقر الدول األطراف بأن إعادة تقييم وضع األراضي واإلفراج عنها باتباع أساليب               -١٦
إىل تنفيذ الفقرة   اً   خمتصر عامة وطنية ومعايري ذات نوعية عالية تفي مبا جاء يف هذه الورقة من مبادئ رئيسية، ليست طريقاً                

  ".مناطق ملغومة" بقدر ما هي وسيلة أسرع لإلفراج بثقة عن مناطق اعتربت يف وقت ما ٥ من املادة ١

_ _ _ _ _  


