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(A)     GE.04-63823    111104    151104 

 املؤمتر االستعراضي األول
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 

                             من جدول األعمال املؤقت املنقح  ١٤      البند 

 ٢٠٠٤         َّ                 مشروع منق ح إلعالن نريويب لعام : من أجل عامل خال من األلغام

 أعده الرئيس املسمى

                                                 ل، الذين انضمت إليهم منظمات دولية وجهات من اجملتمع                                              مرت حىت اليوم سبع سنوات على اجتماع ممثلي الدو   - ١
                                              وأصبحت االتفاقية، حديثة العهد اإلطار املتبع        .                                                                             املـدين، يف أوتاوا للتوقيع على االتفاقية اليت حتظر األلغام املضادة لألفراد           

                            حنن املمثلني الرفيعي املستوى                   واليوم، جنتمع     .                                                                              للسـعي إىل وضـع هناية حامسة للمعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد            
  .                                                                                                                         للدول األطراف يف االتفاقية مرة أخرى حبضور ضمري الرأي العام العاملي يف قمة نريويب املعنية بإجياد عامل خال من األلغام                  

     ضادة                                 ّ                                                                                         ونقـوم بذلك لكي نربز إجنازاتنا، ونقّيم التحديات اليت ما زالت تواجهنا وجندد التزامنا بوضع هناية لبالء األلغام امل                  
  .      لألفراد

                                                                                                                           إنـنا حنتفل بالتقدم اهلام احملرز يف اجتاه بلوغ هدفنا املشترك وهو وضع حد هنائي للمعاناة اليت تسببها األلغام املضادة                    
  :      لألفراد

                                                           ً دولة إىل هذا اجلهد ووضعت قاعدة دولية قوية حتظى باالعتراف هبا قوالً   ]                   مائة وثالث وأربعون  [              وقـد انضمت     - ٢
                                                                       ورغم استخدام األلغام املضادة لألفراد على نطاق واسع حىت عهد قريب،             .                        سع من عضوية االتفاقية       ً                 وفعـالً يف إطـار أو     

      وتقلص   .                                                                   وكاد االجتار يف هذا النوع من السالح أن يتوقف، ويندر نشره يف الوقت احلاضر  .                     ً      ً تناقص إنتاجها تناقصاً مدهشاً
  ُ                       وقُطع شوط كبري يف إزالة       .                                 الء الذين بقوا على قيد احلياة                           ً     ً                                    عـدد الضحايا اجلدد تقلصاً كبرياً وتقدم املساعدة إىل معظم هؤ          

                              والقوة الدافعة هلذه اإلجنازات      .                             مليون من األلغام املكدسة      ٣٧         ً                    وقمنا معاً بتدمري أكثر من        .                                  األلغام من املناطق املزروعة فيها    
       ً                 ت منوذجاً ومصدر وحي يف                                                                                               هـي روح فريدة من التعاون بني الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين، يف شراكة أصبح              

  .                                                         مواجهة حتديات أخرى يف جماالت العمل اإلنساين والتنمية ونزع السالح
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  :                ً     ً                                               لقد أحرزنا تقدماً هاماً ونقف يف الوقت ذاته مستعدين ملواجهة بقية التحديات

                   ا جديدة إىل مئات                                                           ً                                           ما زلنا نشعر بقلق بالغ ألن األلغام املضادة لألفراد ظلت سبباً للقتل أو التشويه مضيفة ضحاي                - ٣
                                   وما زال وجود األلغام األرضية حيول دون   .                                                                    اآلالف مـن الـناجني من األلغام الربية الذين حيتاجون إىل رعاية مدى احلياة   

                                                                                                                         عـودة املشردين، ويعوق بلوغ األهداف اإلمنائية أللفية األمم املتحدة اليت تعهدنا ببلوغها، ويعرقل قيام الدول والشعوب                 
              ً                                                                                             وما زال مطلوباً فعل الكثري لضمان إزالة األلغام من املناطق املزروعة فيها يف املواعيد النهائية احملددة                  .      بينها                    ببناء الثقة فيما    

                   وإننا ندعو الدول     .                                                                                                        يف االتفاقـية، ولضمان تلقي ضحايا األلغام الرعاية الالزمة والوفاء جبميع الوعود األخرى يف االتفاقية              
                                                                                 لك احلائزة ملخزونات هائلة من األلغام املضادة لألفراد، أو الدول اليت ال تزال                                                      الـيت مل تشـارك يف جهودنـا، وخباصة ت         

  .                                                  تستخدم هذا السالح اخلفي إىل االمتثال لالتفاقية دون تأخري

ٍ                                       إنـنا جندد التزامنا الراسخ بتحقيق اهلدف وهو إجياد عامل خال من األلغام املضادة لألفراد، عاٍمل ال يسقط فيه ضحايا                                                                                                      
  :   جدد

                                                                                       ً                   ز جهودنـا إلزالـة األلغام من األراضي املزروعة فيها، وتدمري املخزون من األلغام املضادة لألفراد وفقاً                       سـنعز  - ٤
  .                                                                               وإننا سنساعد ضحايا األلغام األرضية وسنشجع بنشاط القبول العاملي باالتفاقية           .                                         اللتزاماتنا املرتبطة مبواعيد زمنية حمددة    

                                                                             تضررة هبذا البالء، نتعهد بالعمل للوفاء مبسؤوليتنا املشتركة لتوفري املوارد                 ً                                       وحنـن معـاً، كممثلني للدول املتضررة وغري امل        
                       وسنثابر حىت تنفذ هذه      .                                                         وسندين أي استخدام لأللغام املضادة لألفراد من أي جهة          .                                         البشـرية والتقنـية واملالـية الالزمة      

  .                                                      االتفاقية الفريدة على نطاق العامل وتتحقق أهدافها بالكامل

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


